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NORMATIVNÍ VÝNOS 
MINISTERSTVA OBRANY 

 
ze dne 12. března 2012 

ve znění NVMO č. 32/2012 Věstníku (1. změna) 

ve znění NVMO č. 49/2013 Věstníku (2. změna) 

 
o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje 

a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos) 
 
 

K realizaci ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 221/1999 Sb., 
o vojácích z povolání, § 8 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a 
vojenských cvičení a o některých poměrech vojáků v záloze, vyhlášky č. 387/2010 Sb., 
o vojenských znacích a stejnokrojích, a k zabezpečení jednotného používání vybraných 
součástek vojenské výstroje (dále jen „výstrojní součástka“) a drobných stejnokrojových 
doplňků (dále jen „stejnokrojový doplněk“) s t a n o v u j i :  
 
 

ČÁST PRVNÍ 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
Hlava I 

Základní pravidla pro nošení vojenského stejnokroje, výstrojních součástek  
a stejnokrojových doplňků 

 
Čl. 1 

 
1. Vojenský stejnokroj (dále jen „stejnokroj“) se nosí v určené barvě podle § 3 odst. 2 

a 3 vyhlášky č. 387/2010 Sb.  
 
2. V závislosti na činnosti, kterou voják nebo osoba oprávněná nosit stejnokroj 

vykonává, se nosí tyto druhy stejnokrojů: 
a) reprezentační; 
b) večerní; 
c) vycházkový; 
d) služební; 
e) služební stejnokroj v zeleném nebo béžovém potisku. 
 
3. V celém textu se pod pojmem „stejnokroj 95, popř. letní stejnokroj 95 se zeleným 

potiskem“ rozumí „služební stejnokroj se zeleným potiskem“ a pojmem „letní stejnokroj 95 
s béžovým potiskem“ rozumí „služební stejnokroj s béžovým potiskem“. 

 



Čl. 2 
 

Vojáci zařazení u vojenských záchranných útvarů a vojáci nasazení do záchranných 
akcí nosí speciální stejnokroje pro vojenské záchranné útvary a doplňky s mezinárodními 
rozeznávacími znaky civilní ochrany. 
 

Čl. 3 
 

Vojáci vyčlenění do úkolového uskupení nosí výstrojní součástky včetně 
stejnokrojových doplňků podle rozhodnutí náčelníka Generálního štábu Armády České 
republiky. 

 
Čl. 4 

 
Při výcviku a polním výcviku nosí vojáci výstrojní součástky včetně stejnokrojových 

doplňků podle rozkazu nadřízeného nebo určeného vedoucího zaměstnání. 
 

Čl. 5 
 

1. Vojáci v hodnostním sboru čekatelů, kteří se připravují k výkonu služby studiem 
nebo výcvikem ve vojenské vyšší odborné škole, nosí stejnokrojové doplňky stanovené pro 
vojáky v hodnostním sboru praporčíků.  

 
2. Vojáci v hodnostním sboru čekatelů, kteří se připravují k výkonu služby studiem ve 

vojenské vysoké škole v bakalářském nebo magisterském studijním programu, nosí 
stejnokrojové doplňky stanovené pro vojáky v hodnostním sboru nižších důstojníků.  

 
3. Vojáci v hodnostním sboru čekatelů přijatí ke studiu ve vojenské vysoké škole 

od akademického roku, jehož začátek byl stanoven na 1. 9. 2011, nosí stejnokrojové doplňky 
stanovené pro vojáky v hodnostním sboru praporčíků. 
 

Čl. 6 
 
1. Žáci vojenské střední školy, kteří nejsou vojáky v činné službě a soustavným studiem 

se připravují k výkonu služby vojáka z povolání (dále jen „žák“), nosí stejnokrojové 
součástky podle pravidel stanovených v tomto výnosu s výjimkou hodnostního označení. 

 
2. Místo hodnostního označení nosí žáci na výstrojních součástkách kovové a vyšívané 

označení studijního ročníku. 
 

3. Jsou-li žáci držiteli vyznamenání, čestných pamětních medailí a vojenských odznaků, 
nosí je na stejnokroji stejně jako vojáci. 
 

Čl. 7 
Podrobná pravidla pro nošení jednotlivých druhů stejnokrojů, pracovních a speciálních 

obleků jsou stanovena v příloze 1, 2 a 3. 
 



Čl. 8 
 

1. Bývalí vojáci z povolání, kterým bylo povoleno nošení stejnokroje mimo vojenskou 
činnou službu, mohou nosit stejnokroj s hodnostním označením a stejnokrojovými doplňky 
podle pravidel, která platila v době, kdy byl jejich služební poměr ukončen. O tom je musí 
písemně poučit služební orgán, který jim povolení k nošení stejnokroje vydal. 
 

2. Výstrojní součástky na pořízení nebo doplnění stejnokroje lze jiným osobám než 
vojákům z povolání poskytnout ve výdejnách součástek naturálního odívání na vlastní 
náklady a po předložení povolení k nošení stejnokroje. 
 

Hlava II 
Základní povinnosti vojáků, žáků a nadřízených 

 
Čl. 9 

 
1. Vojáci jsou povinni: 
a) nosit stejnokroj v barvě, která je určena podle služebního zařazení nebo plnění 

služebních úkolů; 
b) nosit a používat výstrojní součástky k činnostem, pro které jsou určeny, 

a kombinovat je v souladu se stanovenými pravidly; 
c) mít v držení výstrojní součástky v rozsahu, který stanovují výstrojní normy, a 

udržovat je v odpovídající kvalitě; 
d) chránit výstrojní součástky proti ztrátě, poškození a zničení; 
e) nosit stejnokrojové doplňky podle stanovených pravidel. 
 
2. Pro žáky platí povinnosti stanovené v písm. b) až e) odst. 1 obdobně. 
 

Čl. 10 
 

Nadřízení jsou povinni: 
a) vyžadovat od podřízených, aby dodržovali pravidla stanovená pro nošení výstrojních 

součástek; 
b) určit vojenskou výstroj při organizovaných zaměstnáních (akcích) podle stanovených 

pravidel; 
c) organizovat a uskutečňovat kontroly dodržování pravidel nošení a používání 

výstrojních součástek a stejnokrojových doplňků; 
d) nařídit odstranění nedostatků, popř. pořízení nebo obnovení vojenské výstroje, zjistí-li 

u podřízených závady v úplnosti výbavy nebo v kvalitě používaných výstrojních součástek; 
e) vytvářet podřízeným podmínky pro údržbu vojenské výstroje, její výměnu, měření 

tělesných rozměrů pro stanovení vhodných velikostí výstrojních součástek a jejich odběr. 
 

Hlava III 
Základní pravidla pro nošení a kombinování jednotlivých výstrojních součástek 

 
Čl. 11 
Baret 

 
1. Ke stejnokroji 97, letnímu stejnokroji 2005, ke stejnokroji 95 a k letnímu stejnokroji 

95 se zeleným potiskem lze nosit baret v barvě určené podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 387/2010 



Sb. Nelze-li barvu baretu určit podle služebního zařazení vojáka, určí se podle druhu vojska, 
jehož je voják příslušníkem. 

 
2. Ke stejnokroji 97 a letnímu stejnokroji 2005 v modrém provedení se nosí výhradně 

tmavomodrý baret. 
 

Čl. 12 
Kalhoty 95 

 
Nohavice kalhot stejnokroje 95 a letního stejnokroje 95 lze nosit zasunuté do bot nebo 

přes boty. Způsob nošení může nařídit nadřízený, vyžaduje-li to povaha zaměstnání. 
 

Čl. 13 
Košile, bundokošile a halenka s dlouhými rukávy 

 
1. Podle klimatických podmínek lze ve vojenských objektech nosit bez blůzy: 
a) košili a bundokošili s dlouhými rukávy, s navlékacími nárameníky a vázankou 

upevněnou předepsanou sponou mezi třetím a čtvrtým knoflíkem shora; 
b) halenku s dlouhými rukávy, s navlékacími nárameníky a vázačkou. 
 
2. Pod kabát, plášť, bundu, blůzu, svetr nebo vestu se nosí: 
a) košile a bundokošile s vázankou, která se upevňuje předepsanou sponou mezi třetím 

a čtvrtým knoflíkem shora; 
b) halenka s vázačkou (vázankou).  
 
3. Košili, bundokošili a halenku nelze nosit s vyhrnutými rukávy s výjimkou košile 

2000 s potiskem. 
 

Čl. 14 
Košile, bundokošile a halenka s krátkými rukávy 

 
1. Košile a bundokošile s krátkými rukávy a s navlékacími nárameníky se při použití 

bez blůzy, vesty, svetru, bundy, kabátu, popřípadě pláště nosí bez vázanky jako rozhalenka. 
Pod rozhalenkou nesmí být vidět nátělník, tílko, popřípadě nápadné ozdoby (řetízky apod.). 

 
2. Halenka s krátkými rukávy a s navlékacími nárameníky se při použití bez blůzy, 

vesty, svetru, bundy, kabátu, popřípadě pláště nosí bez vázačky (vázanky) jako rozhalenka. 
Pod rozhalenkou nesmí být vidět nátělník, tílko popřípadě nápadné ozdoby (řetízky apod.). 

 
Čl. 15 

Nátělník 
 

1. Khaki nátělník a černý nátělník pro vojenské policisty s krátkými nebo dlouhými 
rukávy se nosí ke stejnokroji 95 a letnímu stejnokroji 95. Bez blůzy a kabátu je lze nosit 
pouze ve vojenských objektech zasunuté do kalhot opatřených popruhovým opaskem 95 nebo 
černým opaskem pro vojenské policisty a s nasazenou pokrývkou hlavy s hodnostním 
označením. 

 
2. Hnědý nátělník se nosí k letnímu stejnokroji 95 s béžovým potiskem podle stejných 

pravidel jako khaki nátělník. 



 
Čl. 16 

Popruhový opasek 95 
 

Popruhový opasek 95 se nosí ke stejnokroji 95 a k letnímu stejnokroji 95 se zeleným 
nebo béžovým potiskem.  

 
Čl. 17 

Svetr 97 a vesta 97 
 

Svetr 97 a vestu 97 lze nosit i bez blůzy, bundy, kabátu nebo pláště pouze ve 
vojenských objektech vždy s nasazenými navlékacími nárameníky.  

 
Čl. 18 

Výstrojní součástky TERMO 
 

1. Zimní a lehký nátělník TERMO, bunda TERMO 2010, zimní a lehké spodky 
TERMO a vložky do blůzy a kalhot TERMO se nosí ke stejnokroji 95,  letnímu stejnokroji 
95, maskovacímu oděvu do nepříznivého počasí a pracovnímu oděvu.  

 
2. Vložku do blůzy TERMO lze nosit bez blůzy pouze ve vojenských objektech a 

s nasazenou pokrývkou hlavy s hodnostním označením.  
 
3. Zimní nátělník TERMO lze ve vojenských objektech nosit s límcem ohrnutým přes 

límec blůzy 95. 
 

Čl. 19 
Zimní bunda 

 
Zimní bundu 2000 s odepnutými rukávy lze nosit pouze ve vojenských objektech. 
 

Čl. 20 
Zimní čepice 97 

 
1. Zimní čepice 97 (zimní čepice 97 pro ženy) se nosí s kabátem 97 (kabátem 97 pro 

ženy), vycházkovým pláštěm 97 (vycházkovým pláštěm 97 pro ženy) a zimní bundou  2000. 
 
2. Zimní čepici 97 (zimní čepici 97 pro ženy) lze nosit ke stejnokroji 95. 
 
3. Ve vojenských objektech lze nosit zimní čepici 97 a zimní čepici 97 pro ženy podle 

vlastního uvážení i bez kabátu 97 (kabátu 97 pro ženy), vycházkového pláště 97 
(vycházkového pláště 97 pro ženy) a zimní bundy 2000, nebyla-li stanovena jednotná ústroj. 

 



Hlava IV 
Hodnostní označení 

 
Čl. 21 

 
Hodnostní označení tvoří: 
a) hvězdy; 
b) hodnostní pásky; 
c) hodnostní knoflíčky; 
d) vyšívané a tištěné hvězdy, hodnostní pásky, knoflíčky a lemovka; 
e) lemovka. 
 

Čl. 22 
 
Hodnostní označení je: 
a) kovové, které tvoří zlatové třícípé nebo pěticípé hvězdy, stříbřité pěticípé hvězdy, 

zlatový hodnostní pásek o rozměrech 35 mm x 6 mm, stříbřité hodnostní pásky o rozměrech 
26 mm x 11 mm a 14 mm x 6 mm a stříbřité hodnostní knoflíčky; 

b) tištěné nebo vyšívané, které tvoří předepsané hodnostní označení na černém nebo 
béžovém podkladu (dále jen „hodnostní náložka“) o rozměrech 68 mm x 38 mm a na malé 
hodnostní náložce o rozměrech 45 mm x 20 mm; 

c) vyšívané, které tvoří zlatové třícípé nebo pěticípé hvězdy, stříbřité pěticípé hvězdy, 
stříbřité hodnostní knoflíčky a červené, stříbřité nebo zlatové hodnostní pásky. 

 
Čl. 23 

 
Kovové hodnostní označení se nosí: 
a) na náramenících: 
1) blůzy 97 (blůzy 97 pro ženy), 
2) služební bundy 97, 
3) letní blůzy 2005 (letní blůzy 2005 pro ženy), 
4) vycházkového pláště 97 (vycházkového pláště 97 pro ženy), 
5) blůzy příslušníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže; 
b) na navlékacích náramenících; 
ba) na rukávech reprezentačního stejnokroje důstojníků Hradní stráže; 
c) ve zmenšeném provedení na:  
1) baretu, 
2) služební čepici 97, 
3) letní čepici 2005, 
4) večerní čepici 97 a večerní čepici 2008, 
5) čepici lodičce, 
6) klobouku 97 pro ženy, 
7) kloboučku 97 pro ženy, 
8) večerním kloboučku 97 pro ženy. 
 

Čl. 24 
 
Tištěné nebo vyšívané hodnostní označení se nosí: 
a) na černé hodnostní náložce na prsou: 
1) blůzy 95, 



2) kabátu 95, 
3) košile 2000 se zeleným potiskem, 
4) svetru 95, černého svetru pro vojenské policisty, 
5) letní blůzy 95 se zeleným potiskem, 
6) blůzy maskovacího oděvu do nepříznivého počasí se zeleným potiskem, 
7) zimní bundy 2000, 
8) blůzy pracovního oděvu, 
9) vesty, bundy a kombinézy pro výkonné letce, příslušníky inženýrsko-letecké služby, 

Vojenské policie a osádky tanku, 
10) prostředku balistické ochrany se zeleným potiskem, prostředku balistické ochrany 

pro vojenské policisty a zásahové vesty pro vojenské policisty; 
11) bundy TERMO 2010 ke stejnokroji 95 se zeleným potiskem; 
b) na béžové hodnostní náložce na prsou: 
1) letní blůzy 95 s béžovým potiskem, 
2) letního kabátu 95 s béžovým potiskem, 
3) košile 2000 s béžovým potiskem, 
4) béžové vesty, bundy a kombinézy pro výkonné letce, 
5) blůzy maskovacího oděvu do nepříznivého počasí s béžovým potiskem, 
6) prostředku balistické ochrany s béžovým potiskem, prostředku balistické ochrany 

s béžovým potiskem pro vojenské policisty a zásahové vesty pro vojenské policisty 
s béžovým potiskem; 

7) bundy TERMO 2010 ke stejnokroji 95 s béžovým potiskem; 
c) na malé černé hodnostní náložce na: 
1) čepici 95, 
2) letní čepici 95 se zeleným potiskem, 
3) letním klobouku 95 se zeleným potiskem, 
4) černé čepici se štítkem pro vojenské policisty; 
d) na malé béžové hodnostní náložce na: 
1) letní čepici 95 s béžovým potiskem, 
2) letním klobouku 95 s béžovým potiskem;  
e) zrušeno 
 

Čl. 25 
 

Vyšívané hodnostní označení se nosí: 

a) na manžetách rukávů večerní blůzy 97, večerní blůzy 97 pro ženy, večerní blůzy 
2008, večerní blůzy 2008 pro ženy; 

b) na manžetách rukávů fraku pro dirigenty; 

c) na rukávech reprezentačního stejnokroje svobodníka, vojáků hodnostního sboru 
poddůstojníci a hodnostního sboru praporčíci příslušníků jednotek Hradní stráže; 

d) na náramenících služebního a letního stejnokroje a navlékacích náramenících 
svobodníka, vojáků hodnostního sboru poddůstojníci a hodnostního sboru praporčíci 
příslušníků jednotek Hradní stráže. 

 



Čl. 26 
 
Brigádní generál, generálmajor, generálporučík a armádní generál nosí: 
a) velké pěticípé zlatové kovové hvězdy o průměru 21 mm na náramenících se zlatovou 

lemovkou o šířce 8 mm a navlékacích náramenících, hodnostní označení brigádního generála, 
generálmajora a generálporučíka je doplněno zlatovým rozlišovacím znakem; 

b) malé pěticípé zlatové kovové hvězdy o průměru 16 mm na pokrývkách hlavy;  
c) tištěné nebo vyšívané hodnostní označení v barvě podle maskovacího potisku na 

hodnostní náložce na prsou stejnokroje 95 a na malé hodnostní náložce na pokrývkách hlavy; 
d) vyšívané pěticípé zlatové hvězdy o průměru 21 mm se zlatovou lemovkou o šířce 

8 mm na manžetách rukávů večerního stejnokroje. 

Čl. 27 
 

1. Major, podplukovník a plukovník nosí: 
a) velké pěticípé zlatové kovové hvězdy o průměru 21 mm na náramenících a 

navlékacích náramenících se zlatovým hodnostním páskem; 
b) malé pěticípé zlatové kovové hvězdy o průměru 16 mm na pokrývkách hlavy; 
c) tištěné nebo vyšívané hodnostní označení v barvě podle maskovacího potisku na 

hodnostní náložce na prsou stejnokroje 95 a na malé hodnostní náložce na pokrývkách hlavy; 
d) vyšívané pěticípé zlatové hvězdy o průměru 21 mm na manžetách rukávů večerního 

stejnokroje. 
 
2. Na pokrývce hlavy se hodnostní pásek nepoužívá a nevyznačuje se ani na malé 

hodnostní náložce. 
 

Čl. 28 
 

Poručík, nadporučík a kapitán nosí: 
a) velké třícípé zlatové kovové hvězdy o průměru 21 mm na náramenících a 

navlékacích náramenících; 
b) malé třícípé zlatové kovové hvězdy o průměru 16 mm na pokrývkách hlavy; 
c) tištěné nebo vyšívané hodnostní označení v barvě podle maskovacího potisku na 

hodnostní náložce na prsou stejnokroje 95 a na malé hodnostní náložce na pokrývkách hlavy; 
d) vyšívané třícípé zlatové hvězdy o průměru 21 mm na manžetách rukávů večerního 

stejnokroje. 
 

Čl. 29 
 

Štábní praporčík nosí: 
a) velké pěticípé stříbřité kovové hvězdy o průměru 20 mm na náramenících a 

navlékacích náramenících se stříbřitým lemováním o šířce 3 mm; 
b) malé pěticípé stříbřité kovové hvězdy o průměru 16 mm na pokrývkách hlavy; 
c) tištěné nebo vyšívané hodnostní označení v barvě podle maskovacího potisku na 

hodnostní náložce na prsou stejnokroje 95 a na malé hodnostní náložce na pokrývkách hlavy; 
d) vyšívané pěticípé stříbřité hvězdy o průměru 20 mm se stříbřitou lemovkou o šířce 

3 mm na manžetách rukávů večerního stejnokroje. 
 

 



Čl. 30 
 

Rotmistr, nadrotmistr, praporčík a nadpraporčík nosí: 
a) velké hodnostní stříbřité kovové pásky o rozměrech 26 mm x 11 mm na 

náramenících a navlékacích náramenících; 
b) malé hodnostní stříbřité kovové pásky o rozměrech 14 mm x 6 mm na pokrývkách 

hlavy; 
c) tištěné nebo vyšívané hodnostní označení v barvě podle maskovacího potisku na 

hodnostní náložce na prsou stejnokroje 95 a na malé hodnostní náložce na pokrývkách hlavy; 
d) vyšívané hodnostní stříbřité pásky o rozměrech 26 mm x 11 mm na manžetách 

rukávů večerního stejnokroje. 
 

Čl. 31 
 

Svobodník, desátník, četař a rotný nosí: 
a) velké hodnostní stříbřité knoflíčky o průměru 9 mm na náramenících a navlékacích 

náramenících; 
b) malé kovové hodnostní knoflíčky o průměru 8 mm na pokrývkách hlavy; 
c) tištěné nebo vyšívané hodnostní označení v barvě podle maskovacího potisku na 

hodnostní náložce na prsou stejnokroje 95 a na malé hodnostní náložce na pokrývkách hlavy; 
d) vyšívané stříbřité hodnostní knoflíčky o průměru 9 mm na manžetách rukávů 

večerního stejnokroje. 
 

Čl. 32 
 

Vojín nosí nárameníky, hodnostní náložku a malou hodnostní náložku bez označení. 
 

Čl. 33 
 

Hodnostní sbor čekatelů, kteří se připravují k výkonu služby studiem nebo výcvikem, 
s výjimkou doktorského studijního programu, nosí na náramenících stejnokrojů stanovené 
hodnostní označení1). 
 

Čl. 34 
 

Žáci nosí: 
a) na náramenících a navlékacích náramenících označení studijního ročníku kovovými 

pásky ve tvaru „V“ o rozměrech 40 mm x 5 mm stříbřité barvy;  
b) na čepici 97 lodičce označení studijního ročníku ve zmenšeném provedení; 
c) tištěné nebo vyšívané označení studijního ročníku na náložce na prsou stejnokroje 95 

a na malé náložce na pokrývkách hlavy.  
 

Čl. 35 
 

Na zimní čepici 97 a zimní čepici 97 pro ženy se hodnostní označení nenosí. 
 

                                                 
1) § 6 odst. 7 vyhlášky č. 387/2010 Sb.  



Čl. 36 
 

1. Rozmístění hodnostního označení, stejnokrojových doplňků a označení studijního 
ročníku u žáků je uvedeno v příloze 1. 

 
2. Odlišnosti v nošení hodnostního označení a stejnokrojových doplňků příslušníků 

Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou stanoveny v příloze 2 
a reprezentačních součástí Armády České republiky v příloze 3. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
STEJNOKROJOVÉ DOPLŇKY 

 
Čl. 37 

Rozlišovací znak 
 

1. Rozlišovací znak slouží k označení vojenské odbornosti. Vojáci nosí rozlišovací znak 
označující vojenskou odbornost, jež je stanovena pro systemizované místo, na kterém jsou 
služebně zařazeni. Neexistuje-li rozlišovací znak označující vojenskou odbornost stanovenou 
pro systemizované místo, nosí voják, který je na takové místo služebně zařazen, rozlišovací 
znak podle rozhodnutí nadřízeného. Posluchači vojenské vysoké školy nosí rozlišovací znak, 
jenž označuje vojenskou odbornost, pro kterou se studiem připravují. 

 
2. Rozlišovací znak se nosí: 
a) v kovovém provedení a ve zlatové barvě na náramenících blůzy, bundy, pláště, 

kabátu, košile a bundokošile, halenky a letní halenky pro generály a generálky s výjimkou 
hodnosti armádní generál; 

b) v kovovém provedení a ve zlatové nebo stříbřité barvě na límci blůzy 97, služební 
bundy 97, letní blůzy 2005, blůzy 97 pro ženy a letní blůzy 2005 pro ženy. 

 
3. Příslušníci duchovní služby nosí rozlišovací znak v zlatové barvě na pravém okraji 

levé náprsní kapsy košile 97, bundokošile 97 a košile 2005. 
 

Čl. 38 
Odznaky na pokrývce hlavy 

 
1. Odznaky na pokrývce hlavy slouží k označení příslušnosti k ozbrojeným silám České 

republiky. Velikost a barevné provedení odznaků se rozlišují podle nositele a účelu použití. 
 
2. Odznaky na pokrývce hlavy se nosí takto: 
a) velký zlatový odznak nosí vojáci v hodnostním sboru nižší důstojníci a v hodnostním 

sboru vyšší důstojníci na baretu, na služební čepici 97, letní čepici 2005, zimní čepici 97, 
zimní čepici 97 pro ženy, klobouku 97 pro ženy a na služebním kloboučku 97 pro ženy; 

b) malý zlatový odznak: 
1) doplněný kovovou zlatovou ratolestí nosí vojáci v hodnostním sboru generálové na 

čepici 97 lodičce, letní čepici 2005 lodičce, na baretu, na klobouku 97 pro ženy ke služebnímu 
stejnokroji, 

2) nosí vojáci v hodnostním sboru nižší důstojníci a v hodnostním sboru vyšší důstojníci 
na čepici 97 lodičce, letní čepici 2005 lodičce; 



c) velký stříbřitý odznak nosí vojáci v hodnostním sboru mužstvo, v hodnostním sboru 
poddůstojníci a v hodnostním sboru praporčíci na baretu, služební čepici 97 k vycházkovému 
stejnokroji, letní čepici 2005, zimní čepici 97, zimní čepici 97 pro ženy, klobouku 97 pro 
ženy, služebním kloboučku 97 pro ženy; 

d) malý stříbřitý odznak nosí vojáci v hodnostním sboru mužstvo, v hodnostním sboru 
poddůstojníci, v hodnostním sboru praporčíci a žáci vojenské střední školy na čepici 97 
lodičce a na letní čepici 2005 lodičce; 

e) smaltovaný zlatový odznak: 
1) nosí vojáci v hodnostním sboru generálové na čepici 97 pro generály, na letní čepici 

2005 pro generály, na večerní čepici 97 pro generály, na večerní čepici 2008 pro generály, na 
zimní čepici 97, na zimní čepici 97 pro ženy, 

2) nosí vojáci v hodnostním sboru nižší důstojníci a v hodnostním sboru vyšší důstojníci 
na večerní čepici 97, večerní čepici 2008 a na večerním kloboučku 97 pro ženy; 

f) smaltovaný stříbřitý odznak nosí vojáci v hodnostním sboru mužstvo, v hodnostním 
sboru poddůstojníci a v hodnostním sboru praporčíci na večerní čepici 97, večerní čepici 2008 
a večerním kloboučku 97 pro ženy; 

g) malý smaltovaný odznak doplněný kovovou zlatovou ratolestí nosí vojákyně 
v hodnostním sboru generálové na večerním kloboučku 97 pro ženy, klobouku 97 pro ženy 
k vycházkovému stejnokroji a na služebním kloboučku 97 pro ženy; 

h) malý mořený odznak vojáci nosí: 
1) na čepicích a kloboucích stejnokrojů 95 a letních stejnokrojů 95, 
2) na čepici pracovního obleku 92, 
3) na čepici 2005 pro údržbu techniky, 
4) na letní čepici pro inženýrsko-letištní službu. 
 

Čl. 39 
Domovenka 

 
1. Domovenka označuje příslušnost k Čestné stráži Armády České republiky, Ústřední 

hudbě Armády České republiky a vojenským hudbám, vojenskému uměleckému souboru, 
aktivní záloze a Hradní stráži.  

 
2. Domovenka se nosí podle druhu na rukávech blůzy, kabátu, bundy, košile, 

bundokošile, halenky, letní halenky, šatů, pláště, zimní bundy 2000 a svetru 95 kromě večerní 
blůzy a blůzy do nepříznivých klimatických podmínek.  

 
3. Vojáci, kteří působí v zahraničí, a vojáci v aktivní záloze ji nosí na levém rukávu, 

vojáci Hradní stráže a reprezentačních součástí Armády České republiky na obou rukávech. 
 
4. Domovenku CZECH REPUBLIC, kterou používají úkolová uskupení působící 

v zahraničních operacích, je povoleno nosit do 31. prosince 2014. 
 

Čl. 40 
Podbradník 

 
1. Podbradník s dalšími stejnokrojovými doplňky charakterizuje účel použití čepice. Je 

významným zdobným prvkem čepice, a je-li třeba, může čepici přidržovat.  
 



2. Podbradník se nosí na čepici takto: 
a) generálové a plukovníci nosí na čepici 97, letní čepici 2005 a večerní čepici 2008 

zlatový podbradník 2004; 
b) ostatní důstojníci nosí na služební čepici 97 a letní čepici 2005 k vycházkovému 

stejnokroji, na večerní čepici 97 a na večerní čepici 2008 zlatový podbradník 97; 
c) štábní praporčíci nosí na služební čepici 97, letní čepici 2005 a večerní čepici 2008 

stříbřitý podbradník 2004; 
d) ostatní praporčíci, rotmistři, poddůstojníci a svobodníci nosí na služební čepici 97 a 

letní čepici 2005 k vycházkovému stejnokroji, na večerní čepici 97 a na večerní čepici 2008 
stříbřitý podbradník 97. 

 
Čl. 41 

Šňůra ke klobouku 
 

1. Šňůra ke klobouku s dalšími stejnokrojovými doplňky charakterizuje účel použití 
klobouku a je jejich významným zdobným prvkem.  

 
2. Šňůra ke klobouku se nosí takto: 
a) generálky a plukovnice nosí na klobouku 97 pro ženy zlatovou šňůru 2004 ke 

klobouku; 
b) ostatní důstojnice nosí na služebním klobouku 97 pro ženy zelenou (modrou) šňůru 

97 ke klobouku, na klobouku k vycházkovému stejnokroji zlatovou šňůru 97 ke klobouku; 
c) štábní praporčice nosí na klobouku 97 pro ženy stříbřitou šňůru 2004 ke klobouku; 
d) ostatní praporčice, poddůstojnice a svobodnice nosí na služebním klobouku 97 pro 

ženy zelenou (modrou) šňůru 97 ke klobouku, na klobouku k vycházkovému stejnokroji 
stříbřitou šňůru 97 ke klobouku. 

 
Čl. 42 

Výšivky 
 

1. Výšivky spolu s ostatními doplňky označují hodnostní sbor generálové a současně 
působí jako zdobné prvky. 
 

2. Výšivky se nosí: 
a) na límci blůzy 97 pro generály, letní blůzy 2005 pro generály, večerní blůzy 97 pro 

generály a večerní blůzy 2008 pro generály; 
b) na štítku čepice 97 pro generály, letní čepice 2005 pro generály, večerní čepice 97 

pro generály a večerní čepice 2008 pro generály; 
c) na límci blůzy 97 pro generálky, večerní blůzy 97 pro generálky a letní blůzy 2005 

pro generálky; 
d) na manžetách blůzy 97 pro generály (generálky), večerní blůzy 97 pro generály 

(generálky) a večerní blůzy 2008 pro generály (generálky); 
e) na manžetách letní blůzy 2005 pro generály (generálky). 
 

Čl. 43 
Lemovky 

 
1. Lemovky zvyšují estetický vzhled stejnokrojů. V případě zlatové, stříbřité a černé 

lemovky spolu s dalšími doplňky označují hodnost. 
 



2. Lemovky se používají: 
a) v barvě světlezelené, popř. světlemodré: 
1) na manžetách blůzy 97, blůzy 97 pro generály, blůzy 97 pro ženy a blůzy 97 pro 

generálky, 
2) na ozdobné liště služební bundy 97, 
3) na vnějším bočním švu služebních kalhot 97 a služebních kalhot 97 pro ženy, 
4) na okolku služební čepice 97 a čepice 97 pro generály, 
5) na přehybech čepice 97 lodičky;  
b) v barvě blůzy 97 (zelená, popř. modrá) na vnějším bočním švu vycházkových 

kalhot 97; 
c) ve zlatové barvě na manžetách večerní blůzy 97 pro generály, večerní blůzy 97 pro 

generálky; večerní blůzy stejnokroje 2008 pro generály a večerní blůzy stejnokroje 2008 pro 
generálky; 

d) v černé barvě na manžetách večerní blůzy 97, večerní blůzy 97 pro ženy; večerní 
blůzy 2008 a večerní blůzy 2008 pro ženy; 

e) v tmavé khaki (modré) na manžetách letní blůzy 2005; 
f) v tmavé khaki (modré) na vnějším bočním švu letních kalhot 2005. 
 
3. Štábní praporčíci a štábní praporčice používají lemovky ve stříbřité barvě na 

manžetách večerní blůzy 2008 a večerní blůzy 2008 pro ženy. 
 

Čl. 44 
Lampasy 

 
Lampasy zvyšují estetický vzhled večerních kalhot. Lampasy černé barvy o šířce 

15 mm nosí vojáci z povolání na večerních kalhotách 97 a večerních kalhotách stejnokroje 
2008. 

 
Čl. 45 

Rukávový znak 
 

1. Rukávový znak označuje příslušnost:  
a) k České republice;  
b) k  organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany (dále jen „organizační celek“); 
c) k úkolovému uskupení v zahraniční operaci; 
d) k mezinárodní vládní organizaci v zahraniční operaci; 
e) k Vojenské policii;  
f) k duchovní službě.  
 
2. Rukávový znak 95 – státní vlajka se nosí na levém rukávu blůzy, bundy, kombinézy, 

kabátu a služebního a vycházkového pláště, košile a bundokošile, bílé košile a bundokošile 97 
pro vojenské policisty, halenky a letní halenky, šatů, svetru 95, svetru 95 černého pro 
vojenské policisty a svetru 97. Na večerní blůze 97, večerní blůze stejnokroje 2008, bílé 
košili 97, smokingové košili 97, bílé a večerní halence 97, na blůze maskovacího oděvu do 
nepříznivého počasí a blůze pracovního obleku se rukávový znak 95 – státní vlajka nenosí. 
Pouze při bojovém nasazení nebo výcviku lze rukávový znak 95 – státní vlajka, s ohledem na 
možný demaskující účinek, nahradit identifikačním praporovým znakem podle přílohy č. 4 
vyhlášky č. 387/2010 Sb. 

 



3. Rukávový znak organizačního celku a úkolového uskupení se zavádí podle přílohy 4. 
Má-li tento znak kruhový tvar, může mít maximální průměr 80 mm. Má-li jiný tvar než kruh, 
musí se vejít do kruhu o maximálním průměru 120 mm. Umožňuje našití na rukáv nebo 
upevnění stuhovým uzávěrem. Nosí se na pravém rukávu blůzy, bundy, kabátu a pláště. 
Nenosí se na rukávu večerní blůzy 97, večerní blůzy stejnokroje 2008, maskovací blůzy do 
nepříznivého počasí, svetru a všech druhů košil, bundokošil, halenek a šatů 97. Rukávový 
znak se při běžném výkonu služby nebo při slavnostních příležitostech nosí na stejnokroji 95 
pouze v barevném provedení. Vojáci nosí rukávový znak organizačního celku, u kterého jsou 
služebně zařazeni. 

 
4. Rukávový znak  úkolového uskupení nebo mezinárodní vládní organizace se nosí na 

levém rukávu stejnokroje pouze po dobu působení v zahraniční operaci. 
 
5. Používání všech druhů rukávových znaků na stejnokroji 95 nesmí mít při plnění 

úkolů výcviku a plnění bojových úkolů či nasazení v zahraničních operacích demaskující 
účinek. 

 
6. Varianty znaku v odstínech zelené, žlutohnědé a v odůvodněných případech i jiné 

barvy se nesmějí používat na veřejnosti nebo při služebním styku (např. při přehlídce, službě 
dozorčího atd.). 

 
7. Rukávový znak Vojenské policie se nosí na levém rukávu blůzy stejnokroje 97 a 

letního stejnokroje 2005, bundy, služebního kabátu 97, svetru, košile, bundokošile, halenky a 
šatů 97. 

 
8. Rukávový znak duchovní služby se nosí na blůze 95 ve středu klopy pravé rukávové 

kapsy, na kabátu 95 nad rukávovým znakem organizačního celku a na svetru 95 na pravém 
rukávu. 

 
Čl. 46 

Kovový závěsný odznak 
 

1. Kovový závěsný odznak označuje příslušnost k určitému organizačnímu celku. 
Svými rozměry nesmí přesahovat kruh o maximálním průměru 50 mm.  

 
2. Kovový závěsný odznak se nosí na pravé kapse blůzy 97, služební bundy 97, letní 

blůzy 2005, košil a bundokošil všech druhů. Vojákyně nosí kovový závěsný odznak bez 
podložky, připevněný spínací jehlou na pravé straně prsou blůzy 97, služební bundy 97, letní 
blůzy 2005 pro ženy, všech druhů halenek a šatů 97.  

 
3. Kovový závěsný odznak se zavádí podle přílohy 4 a nesmí se nosit současně 

s rukávovým znakem. 
 

Čl. 47 
Jmenovka 

 
1. Jmenovka se používá k označení identity vojáka při výkonu služby. Je-li to pro výkon 

služby potřebné, může příslušný služební orgán vojákovi nařídit, při které činnosti nemá 
jmenovku použít. 

 



2. Stříbřitá jmenovka nebo kovová jmenovka se nosí na příklopce pravé náprsní kapsy 
blůzy 97, služební bundy 97, letní blůzy 2005, košile 97, letní košile 2005, bundokošile 97, 
halenky 97, letní halenky 97 a letní halenky 2005. Na blůze 97 pro ženy, letní blůze 2005 pro 
ženy, letní vestě 2005 pro ženy, svetru 97 a šatech 97 se nosí na pravé straně prsou. Vojáci 
nosí jmenovku s černým podkladem, na kterém je bílým písmem vytištěno jméno a příjmení, 
jde-li o dlouhé příjmení, jméno se zkracuje. 

 
3. Textilní jmenovka, tištěná nebo vyšívaná, se nosí na pravé straně prsou blůzy 95, 

kabátu 95 včetně blůzy a kabátu s mezinárodními znaky, bundy, kombinézy, svetru 95, 
černého svetru pro vojenské policisty, letní blůzy 95 se zeleným (béžovým) potiskem, letního 
kabátu 95 s béžovým potiskem, zimní bundy 2000, košile 2000 se zeleným (béžovým) 
potiskem, zásahové vesty pro vojenské policisty a prostředku balistické ochrany pro vojenské 
policisty. Na textilní jmenovce se uvádí jméno a příjmení, jde-li o dlouhé příjmení, jméno se 
zkracuje. Rozměry jmenovek na svetr 95, černý svetr 95 pro vojenské policisty a zimní bundu 
2000 jsou 130 mm x 25 mm, na ostatní výstrojní součástky 140 mm x 25 mm. Na zimní 
bundě 2000, kombinéze pro osádku tanku, kombinéze pro vojenské policisty, černém 
svetru 95 pro vojenské policisty, zásahové vestě pro vojenské policisty a prostředku balistické 
ochrany pro vojenské policisty se používá černá jmenovka, na letní blůze 95 s béžovým 
potiskem, kabátu 95 s béžovým potiskem, blůze stejnokroje do nepříznivého počasí 
s béžovým potiskem, bundě, vestě a kombinéze 2007 béžové pro výkonné letce, prostředku 
balistické ochrany s béžovým potiskem a košili 2000 s béžovým potiskem se používá hnědá 
jmenovka, na ostatní součástky khaki jmenovka. Na bundě TERMO 2010 se nosí jmenovka 
v barevném provedení podle barvy potisku používaných kalhot stejnokroje do nepříznivého 
počasí. 

 
4. Pro činnost v zahraničí se upravují jmenovky podle mezinárodních pravidel 

stanovených pro dané působiště. 
 
5. Vojenští policisté nosí černou textilní jmenovku bez jména a příjmení, pouze 

s natištěným identifikačním číslem vojenského policisty žluté barvy nebo kovový odznak 
příslušníka Vojenské policie s identifikačním číslem. 

 
Čl. 48 

Stejnokrojové knoflíky 
 

Stejnokrojové knoflíky se používají ve třech velikostech: 
a) o průměru 15 mm – na náramenících a kapsách blůzy 97, služební bundy 97, 

vycházkového pláště 97, blůzy 97 pro ženy, vycházkového pláště 97 pro ženy, blůzy 97 pro 
generály a generálky, letní blůzy 2005 a letní blůzy 2005 pro ženy. Jako zdobný prvek na 
rukávech blůzy 97 a letní blůzy 2005. Na služební čepici 97, večerní čepici 97, večerní čepici 
2008 a letní čepici 2005 se používají v zapichovací podobě; 

b) o průměru 21 mm – na blůze 97, na blůze 97 pro ženy, vycházkovém plášti 97 pro 
ženy, vycházkovém plášti 97 pro generálky, blůze 97 pro generály a generálky, letní 
blůze 2005 a letní blůze 2005 pro ženy; 

c) o průměru 25 mm – na vycházkovém plášti 97. 
 



Čl. 49 
Šňůry 

 
Šňůry tvoří ozdobný doplněk vycházkového stejnokroje nebo označují funkci nositele. 

Ozdobné šňůry jsou zlatové a stříbřité barvy, služební šňůry jsou žluté, bílé a červené. Šňůry 
se používají takto: 

a) generálové nosí zlatovou vycházkovou šňůru 2004 pro generály na pravé straně 
blůzy 97 pro generály (letní blůzy 2005 pro generály); 

b) plukovník nosí zlatovou vycházkovou šňůru 2004 pro plukovníky na pravé straně 
blůzy 97 (letní blůzy 2005); 

c) major a podplukovník nosí zlatovou vycházkovou šňůru 2004 pro majory a 
podplukovníky na pravé straně blůzy 97 (letní blůzy 2005); 

d) poručík, nadporučík a kapitán nosí zlatovou vycházkovou šňůru 97 na pravé straně 
blůzy 97 (letní blůzy 2005); 

e) generálky nosí zlatovou vycházkovou šňůru 2004 pro generálky na pravé straně 
blůzy 97 pro generálky (letní blůzy 2005 pro generálky); 

f) plukovnice nosí zlatovou vycházkovou šňůru 2004 pro plukovnice na pravé straně 
blůzy 97 pro ženy (letní blůzy 2005 pro ženy); 

g) majorka a podplukovnice nosí zlatovou vycházkovou šňůru 2004 pro majorky a 
podplukovnice na pravé straně blůzy 97 pro ženy (letní blůzy 2005 pro ženy); 

h) poručice, nadporučice a kapitánka nosí zlatovou vycházkovou šňůru 97 pro ženy na 
pravé straně blůzy 97 pro ženy (letní blůzy 2005 pro ženy); 

i) štábní praporčík nosí stříbřitou vycházkovou šňůru 2004 pro štábní praporčíky na 
pravé straně blůzy 97 (letní blůzy 2005); 

j) rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík, příslušníci hodnostního sboru 
poddůstojníků a příslušníci hodnostního sboru mužstvo nosí stříbřitou vycházkovou šňůru 97 
na pravé straně blůzy 97 (letní blůzy 2005); 

k) štábní praporčice nosí stříbřitou vycházkovou šňůru 2004 pro štábní praporčice na 
pravé straně blůzy 97 pro ženy (letní blůzy 2005 pro ženy); 

l) rotmistryně, nadrotmistryně, praporčice, nadpraporčice, příslušnice hodnostního sboru 
poddůstojnic a příslušnice hodnostního sboru mužstvo nosí stříbřitou vycházkovou šňůru 97 
na pravé straně blůzy 97 pro ženy (letní blůzy 2005 pro ženy); 

m) dozorčí orgány nosí služební šňůry na levé straně blůz, kabátů a košil. 
 

Čl. 50 
Rukávová páska 

 
Rukávová páska se používá podle určení takto: 
a) žlutá, bílá a červená páska pro dozorčí orgány se nosí na levém rukávu nátělníku 

s krátkými nebo dlouhými rukávy, blůzy, kabátu, košile 2000, černého svetru 95 pro vojenské 
policisty a svetru 95. U blůzy a kabátu se může rukávová páska nahradit služebními šňůrami. 
Rukávová páska má šířku 8 cm; 

b) páska rukávová – nosič CID (Combat Identification) a prostředky bojové identifikace 
- CID zabezpečují rozpoznání vlastních příslušníků od ostatních při nasazení v bojových 
operacích. O použití prostředků CID rozhoduje v konkrétní situaci příslušný velitel. Páska 
rukávová – nosič CID v zeleném provedení je určena k nošení na rukávech blůzy do 
nepříznivého počasí, v bílém provedení je určena k nošení na rukávech blůzy zimního 
maskovacího převleku 2000. U blůz 95 modernizovaných a letních blůz 95 se zeleným 
(béžovým) potiskem modernizovaných se nosí na stuhových uzávěrech rukávové kapsy. 



Prostředky CID se dále nosí na prostředcích balistické ochrany jednotlivce a součástkách 
některých nosných systémů na základě nařízení velitele; 

c) černá smuteční rukávová páska o šířce 4,5 cm se nosí na levém rukávu blůzy, kabátu 
nebo pláště zejména při smutečním obřadu s vojenskými poctami a při jiných pietních aktech.  

 
Čl. 51 
Šátek 

 
Šátek se používá k ochraně krku proti odření a k ochraně límce blůz proti zašpinění 

takto: 
a) zelený šátek se nosí ke stejnokroji 95 a k letnímu stejnokroji 95 se zeleným 

(béžovým) potiskem; 
b) modrý šátek nosí pouze příslušníci jednotek Organizace spojených národů ke 

stejnokroji 95 a letnímu stejnokroji 95 se zeleným (béžovým) potiskem; 
c) černý šátek nosí vojenští policisté ke stejnokroji 95 a letnímu stejnokroji 95 se 

zeleným (béžovým) potiskem. 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
NOŠENÍ STÁTNÍCH VYZNAMENÁNÍ A VOJENSKÝCH ODZNAK Ů 

 
Hlava I 

Státní vyznamenání a další dekorace 
 

Čl. 52 
 

1. Na stejnokroji se nosí: 
a) státní vyznamenání České republiky zřízené zákonem č. 157/1994 Sb., o státních 

vyznamenáních České republiky; 
b) československé a zahraniční řády, kříže, medaile a další československé a zahraniční 

dekorace (dále jen „zahraniční vyznamenání“); 
c) vojenská rezortní vyznamenání a čestné pamětní odznaky včetně čestných odznaků a 

pamětních odznaků (dále jen „čestný pamětní odznak“), které byly zřízeny jiným vnitřním 
předpisem2); 

d) vyznamenání a medaile ústředních orgánů státní správy České republiky; 
e) ostatní dekorace, jsou-li uvedeny v seznamu dekorací, které jsou povoleny k nošení 

na stejnokroji (dále jen „seznam dekorací“). 
 

Čl. 53 
 
1. Seznam dekorací vede a aktualizuje Vojenský historický ústav. V elektronické 

podobě jej zveřejňuje v informačním systému rezortu Ministerstva obrany na stránkách 
www.vhu.cz. 

                                                 
2) Např. RMO č. 31/1996 Věstníku Zřízení čestného pamětního odznaku Za službu v misi IFOR, RMO č. 8/1999 

Věstníku Zřízení čestného pamětního odznaku 50 let NATO, RMO č. 18/2000 Věstníku Zřízení čestného 
pamětního odznaku, RMO č. 16/2001 Věstníku Zřízení čestného pamětního odznaku k 10. výročí války v 
Perském zálivu, NVMO č. 23/2002 Věstníku Zřízení čestného odznaku Přemysla Otakara II., krále železného 
a zlatého, NVMO č. 22/2004 Věstníku Zřízení čestného odznaku štábního kapitána Václava MORÁVKA, 
NVMO č. 14/2009 Věstníku Zřízení čestného odznaku Armády České republiky Za zásluhy, RMO č. 22/2009 
Věstníku Vojenská rezortní vyznamenání 



 
2. Do seznamu dekorací se zařazují: 
a) zahraniční vyznamenání na základě osvědčení o udělení zahraničního vyznamenání, 

které předloží Vojenskému historickému ústavu personální orgán, nebo písemné žádosti 
osoby, které bylo zahraniční vyznamenání uděleno; 

b) dekorace bezpečnostních sborů a ostatních složek integrovaného záchranného 
systému České republiky; 

c) medaile různých měst a obcí, mezinárodních organizací (např. Červený kříž), 
veteránských nebo občanských sdružení (např. Čs. obec legionářská, Svaz bojovníků za 
svobodu, kluby vojenské historie apod.), které úzce spolupracují s Ministerstvem obrany, 
Armádou České republiky, Vojenským zpravodajstvím, Vojenskou policií, Hradní stráží nebo 
jinými složkami v rezortu; 

d) pamětní medaile organizačního celku, jestliže je schválil nadřízený vedoucího 
organizačního celku a ředitel Vojenského historického ústavu.  

 
Čl. 54 

 
1. Dekorace uvedené v čl. 52 se nosí na blůze 97, letní blůze 2005 a na služební 

bundě 97 a umísťují se na levé straně prsou, z pohledu nositele zprava doleva. Na večerní 
blůze 97 a večerní blůze 2008 se nosí pouze ve zmenšeném provedení. 

 
2. Dekorace se nosí ve stužkovém nebo zmenšeném provedení. Při slavnostních 

příležitostech se nosí ve skutečné podobě „in natura“ nebo ve stužkovém provedení, 
neupravují-li to stanovy pro konkrétní dekoraci jinak. 

 
3. Stužky dekorací musejí být upevněny nosičem dekorace. Je-li více dekorací v řadě, 

může se první upevnit pod klopou tak, aby byla viditelná alespoň část stuhy v celé šířce. 
Poslední dekorace v řadě musí být upevněna ve vzdálenosti nejméně 1,5 cm od rukávu.  

 
4. Je-li počet dekorací větší, zavěšují se v řadách nad sebou tak, aby dekorace ve vrchní 

řadě překrývaly pouze stuhy dekorací ve spodní řadě. Nevejdou-li se dekorace vedle sebe ani 
do většího počtu řad, mohou se upevňovat tak, aby se stuhy překrývaly o polovinu šířky. 

 
Čl. 55 

 
1. Státní vyznamenání České republiky a zahraniční vyznamenání se umísťují v pořadí 

podle § 12 zákona č. 157/1994 Sb. a vojenská rezortní vyznamenání v pořadí podle čl. 8 
RMO č. 22/2009 Věstníku Vojenská rezortní vyznamenání. 

 
2. Čestné pamětní odznaky se umísťují za vojenskými rezortními vyznamenáními. 
 
3. Pamětní medaile organizačního celku se umísťují až za všemi dekoracemi uvedenými 

v odst. 1 a 2 v maximálním počtu 4 kusů. Za nimi se umísťují ostatní dekorace v maximálním 
počtu po jednom kuse za město, obec nebo organizaci. 
 



Hlava II 
Vojenské odznaky 

 
Čl. 56 

 
Vojenskými odznaky se rozumějí odznaky, které označují odbornou kvalifikaci včetně 

tělesné zdatnosti, absolvování různých škol, kurzů, seminářů nebo účast na různých 
vojenských nebo významných společenských akcích, ve vojenských nebo civilních orgánech 
nebo organizacích České republiky a spojeneckých států. 

 
Čl. 57 

 
1. Na stejnokroji lze nosit pouze vojenské odznaky, které udělují: 
a) služební orgány na základě pravidel stanovených právními nebo vnitřními předpisy3); 
b) civilní orgány České republiky; 
c) vojenské nebo civilní orgány spojeneckých států.  
 
2. Na stejnokroji se nosí zejména: 
a) odznak 93 pro absolventa vysoké školy včetně jeho zmenšeného provedení; 
b) odznak pro absolventa zahraniční vysoké školy a speciálního kurzu, ke kterému byl 

udělen certifikát, předložený personálnímu orgánu; 
c) odznak pro absolventa Vojenské akademie Vyškov; 
d) odznak pro výsadkáře Armády České republiky stříbřitý;  
e) odznak Vojenská tělovýchovná třída; 
f) odznak příslušníka vzdušných sil; 
g) odznak za bojový kontakt; 
h) odznak specialisty druhu vojska nebo služeb (odznak 2007 třídní specialista, odznak 

2007 třídní specialista Vojenské policie, odznak 2009 třídní specialista výsadkář); 
i) odznak instruktora výcviku; 
j) odznak Vojenské policie s identifikačním číslem; 
k) odznak vojenských nebo civilních orgánů spojeneckých států, se kterými byl udělen 

certifikát, předložený personálnímu orgánu. 
 

Čl. 58 
 

Vojenské odznaky, kromě odznaku Vojenské policie s identifikačním číslem, nosí jejich 
držitel na stejnokroji podle vlastního uvážení, přičemž je povinen dodržovat tyto zásady: 

a) nosit pouze jeden odznak absolventa československé nebo české vysoké školy; 
b) u stejného druhu vojenského odznaku nosit pouze odznak nejvyšší výkonnostní třídy 

(stupně), které je držitelem; 
c) ze zahraničních vojenských odznaků nosit maximálně 2 odznaky; 
d) vojenské odznaky udělené při příležitosti různých vojenských cvičení nebo jiných 

vojenských akcí nosit nejdéle po dobu 12 měsíců po jejich ukončení. 
 

                                                 
3) 
Čl. 3 RMO č. 29/2009 Věstníku o přípravě, schvalování a vyhlašování vnitřních předpisů v působnosti 
Ministerstva obrany a vydávání Věstníku Ministerstva obrany 



Čl. 59 
 
1. Vojenské odznaky se nosí bez jakýchkoli podložek na blůzách stejnokrojů 

s výjimkou odznaku Vojenské policie s identifikačním číslem. 
 
2. Na blůze stejnokroje 95 se vojenské odznaky nosí pouze v textilní podobě 

(výkonnostní třídy/stupně). Nášivky pro instruktory výcviku se nosí našité nad levou náprsní 
kapsou na levé straně prsou blůzy 95 a kabátu 95. 
 

Čl. 60 
 

1. Odznak 93 pro absolventa vysoké školy, odznak pro absolventa Vojenské akademie 
Vyškov a odznak instruktora výcviku se nosí: 

a) na blůze 97, letní blůze 2005 a služební bundě 97 ve středu levé náprsní kapsy; 
b) na blůze 97 a letní blůze 2005 pro ženy na levé straně prsou. 
 
2. Odznak 93 pro absolventa vysoké školy ve zmenšeném provedení nosí voják podle 

vlastního uvážení: 
a) na blůze 97 a letní blůze 2005; 
b) na blůze večerního stejnokroje 97 a 2008 pro muže i ženy na levé straně prsou.  

 
Čl. 61 

 
Odznak absolventa zahraniční školy se umísťuje vedle odznaku 93 pro absolventa 

vysoké školy zprava z pohledu nositele. 
 

Čl. 62 
 

Vojenští policisté nosí odznak 93 pro absolventa vysoké školy a odznak Vojenské 
policie s identifikačním číslem takto: 

a) na blůze 97 a na letní blůze 2005 na levé straně prsou odznak Vojenské policie 
s identifikačním číslem a odznak 93 pro absolventa vysoké školy ve zmenšeném provedení ve 
svislé ose kapsy; 

b) na služební bundě 97 pro vojenské policisty, na bílé košili a bundokošili pro vojenské 
policisty, na košili 97, košili 2005, bundokošili 97, halence 97 a halence 2005 na levé straně 
prsou odznak Vojenské policie s identifikačním číslem a zmenšené provedení odznaku 93 pro 
absolventa vysoké školy ve svislé ose kapsy; 

c) na letní vestě 2005 pro ženy, svetru 97 (svetru 97 pro ženy) a šatech 97 na levé straně 
prsou odznak Vojenské policie s identifikačním číslem. 

 
Čl. 63 

 
Vojenské odznaky s výjimkou odznaků pro absolventy škol, odznaků pro absolventy 

Vojenské akademie Vyškov, odznaků pro instruktory výcviku a odznaku Vojenské policie 
s identifikačním číslem se umísťují: 

a) na blůze 95 ve středu pravé náprsní kapsy podle přílohy 1; 
b) na blůze 97, letní blůze 2005 a služební bundě 97 nad pravou náprsní kapsou a nad 

jmenovkou; 
c) na blůze a letní blůze 2005 pro ženy na pravé straně prsou podle přílohy 1. 
 



Čl. 64  
 
Zahraniční odznaky se umísťují: 
a) v kovovém provedení na blůze 97, letní blůze 2005 a služební bundě 97 nad pravou 

náprsní kapsou a nad jmenovkou v maximálním počtu 2 kusů; 
b) ve formě barevných nášivek na blůze 97, letní blůze 2005 a služební bundě 97 na 

pravém rukávu v maximálním počtu 2 kusů; 
c) ve formě nášivek v polním zbarvení na blůze 95 na obou rukávech v celkovém 

maximálním počtu 2 kusů. 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
ÚLEVY A VÝJIMKY V NOŠENÍ STEJNOKROJ Ů 

A STEJNOKROJOVÝCH DOPL ŇKŮ 
 

Čl. 65 
 

Při výkonu služby je u stejnokroje 95 nebo letního stejnokroje 95 v závislosti na 
klimatických podmínkách dovoleno: 

a) stáhnout tkanici na spodním okraji kabátu; 
b) zapnout horní knoflík blůzy; 
c) přetáhnout kapuci kabátu přes pokrývku hlavy na ochranu proti dešti a větru; 
d) při použití zimní čepice 97, zimní čepice 97 pro ženy a letní čepice 95 přetáhnout 

nátýlník přes uši a sepnout tkanice pod bradou; 
e) zvednout límec blůzy 95 nebo kabátu 95 na ochranu proti dešti a větru; 
f) odložit pokrývku hlavy; 
g) odložit blůzu, nátělník nebo košili; 
h) vyhrnout rukávy blůzy 95, letní blůzy 95, nátělníků s dlouhými rukávy a košile 2000 

nad loket paží. 
 

Čl. 66 
 

Při polním výcviku, kromě úlev povolených podle čl. 65, je dovoleno: 
a) použít pod pokrývku hlavy kuklu 95; 
b) mimo bojové nasazení a plnění ostatních úkolů odložit popruhový opasek. 

 
Čl. 67 

 
Při výuce v učebně lze vyzout polní boty a přezout se do přezůvek zavedených do 

užívání v rezortu nebo do vlastních přezůvek černé nebo hnědé barvy bez nápadných ozdob. 
 

Čl. 68 
 

1. Úlevy, uvedené v čl. 65 až 67, povoluje nadřízený nebo řídící zaměstnání podle 
klimatických podmínek a povahy zaměstnání. 

 
2. Nestanoví-li nadřízený nebo řídící zaměstnání ústroj na společné zaměstnání, může 

voják odložit ve vojenských objektech pokrývku hlavy. V takovém případě musí mít 
oblečenou výstrojní součástku s hodnostním označením (blůza, svetr, vesta, košile, 
bundokošile, halenka, bunda, kombinéza). 



 
Čl. 69 

 
1. Vojákyně a žákyně mohou ke stejnokroji nosit vlastní kabelku, aktovku, příruční 

kufřík černé nebo tmavošedé barvy bez nápadných ozdob, vlastní koženou uzavřenou obuv 
typu polobotek, lodiček, kotníčkových bot a kozaček v černé barvě, střízlivého tvaru, bez 
nápadných ozdob. Ke stejnokroji 97 a letnímu stejnokroji 2005 v modrém provedení mohou 
nosit kabelku, aktovku, příruční kufřík modré barvy bez nápadných ozdob. 

 
2. Vojáci a žáci mohou ke stejnokroji nosit vlastní aktovku, příruční kufřík černé barvy 

nebo tmavošedé barvy, střízlivého tvaru, bez nápadných ozdob. Ke stejnokroji 97 a letnímu 
stejnokroji 2005 v modrém provedení mohou nosit aktovku, příruční kufřík modré barvy bez 
nápadných ozdob. 

 
Čl. 70 

 
1. Vyžadují-li to klimatické podmínky, lze ke stejnokrojům nosit vojenské brýle proti 

slunci zavedené do užívání nebo vlastní brýle proti slunci bez jakýchkoli ozdob. 
 
2. Nestanoví-li nadřízený jinak, může se ke služebnímu stejnokroji 97, letnímu 

stejnokroji 2005, vycházkovému stejnokroji 97, večernímu a reprezentačnímu stejnokroji 
nosit deštník černé nebo tmavošedé barvy bez výrazného vzoru. 

 
3. Mobilní telefon lze nosit ke služebnímu stejnokroji 97 a služebnímu letnímu 

stejnokroji 2005 v pouzdře černé barvy, zavěšený na řemenu 97 do kalhot. Vojákyně jej musí 
mít zavěšený přímo na pasu kalhot nebo sukně. 
 

4. Pro přepravu svých osobních věcí (na služební cestě, při cestě do zaměstnání apod.) 
mohou vojáci z povolání používat ke stejnokroji vaky a tlumoky zavedené do užívání 
a osobní zavazadla (kufry, tašky) v černé nebo tmavošedé barvě bez nápadných ozdob. 
Uvedené vaky, tlumoky a osobní zavazadla se mohou nosit přes rameno nebo na zádech 
pouze v kombinaci se stejnokrojem 95 nebo letním stejnokrojem 95. 

 
 

ČÁST PÁTÁ 
PŘECHODNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Čl. 71 

 
1. V průběhu vojskových zkoušek výstrojních součástek a stejnokrojových doplňků se 

tyto součástky nebo doplňky nosí podle pravidel, která jsou uvedena v jejich zadávací 
dokumentaci. 

 
2. Nošení nově zavedených výstrojních součástek a stejnokrojových doplňků do dne 

nabytí účinnosti vnitřního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro jejich nošení, může povolit 
ve zvlášť odůvodněných případech ředitel sekce logistiky Ministerstva obrany.  

 
3. Rukávové znaky zavedené podle rozkazu ministra obrany Všeob-P-47 Stejnokrojový 

předpis se považují za rukávové znaky zavedené podle tohoto výnosu. 
 



Čl. 72 
 

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012. 
 
Čj. 53-21/2012-Slog MO 

 
 
 

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky 
armádní generál Ing. Vlastimil P I C E K  v. r. 



Příloha 1 k NVMO č. 12/2012 Věstníku 
 

Stejnokroje, pracovní a speciální obleky 
 
 

Díl 1  
Pravidla pro nošení stejnokrojů, pracovních a speciálních obleků a kombinaci součástek 

 
Čl. 1 

Večerní stejnokroj 97 
 

1. zrušeno 
 
2. Generálové nosí zelenou (modrou) večerní blůzu 97 pro generály a zelenou (modrou) 

večerní čepici 97 pro generály. Generálky nosí zelenou (modrou) večerní blůzu 97 pro 
generálky a večerní klobouček 97 pro ženy. 

 
Tabulka 1 

Večerní stejnokroj 97 pro vojáky z povolání 
a možné kombinace jeho součástek 

Kombinace Název součástky 
1 2 3 

Bílá šála  x x 
Černé kožené rukavice  x x 
Černé polobotky x x x 
Černé ponožky x x x 
Motýlek x x x 
Smokingová košile 97 x x x 
Večerní blůza 97 zelená (modrá) x x x 
Večerní čepice 97 zelená (modrá) x x x 
Večerní kalhoty 97  x x x 
Večerní vesta 97  x x x 
Vložka do vycházkového pláště 97   x 
Vycházkový plášť 97 zelený (modrý) se zlatovými (stříbřitými) knoflíky  x x 
Zlatový (stříbřitý) podbradník x x x 

 
Tabulka 2 

Večerní stejnokroj 97 pro vojákyně z povolání 
a možné kombinace jeho součástek 

Kombinace Název součástky 
1 2 

Bílá šála  x 
Černé kožené rukavice pro ženy  x 
Černé lodičky x x 
Punčochy (punčochové kalhoty) tělové barvy x x 
Večerní blůza 97 pro ženy zelená (modrá) x x 
Večerní halenka 97 x x 
Večerní klobouček 97 pro ženy  x x 
Večerní sukně 97 x x 
Večerní vázačka 97 x x 
Vycházkový plášť 97 pro ženy zelený (modrý)  x 

 



Čl. 2 
Večerní stejnokroj 2008  

 
1. Večerní stejnokroj 2008 je určen pro vojáky a vojákyně z povolání.  
 
2. Generálové nosí večerní blůzu 2008 pro generály a večerní čepici 2008 pro generály. 

Generálky nosí večerní blůzu 2008 pro generálky a večerní klobouček 97 pro ženy. Šerpa se 
používá podle rozhodnutí uživatele. 

 
Tabulka 3 

Večerní stejnokroj 2008 pro vojáky z povolání 
a možné kombinace jeho součástek 

Kombinace Název součástky 
1 2 3 

Bílá šála  x x 
Černé kožené rukavice  x x 
Černé polobotky x x x 
Černé ponožky x x x 
Motýlek x x x 
Smokingová košile 97 x x x 
Večerní blůza 2008  x x x 
Večerní čepice 2008  x x x 
Večerní kalhoty 2008  x x x 
Večerní šerpa 2008  x x x 
Vložka do vycházkového pláště 97   x 
Zelený (modrý) vycházkový plášť 97 se zlatovými (stříbřitými) knoflíky  x x 
Zlatový (stříbřitý) podbradník x x x 

 
 

Tabulka 4 
Večerní stejnokroj 2008 pro vojákyně z povolání 

a možné kombinace jeho součástek 
Kombinace Název součástky 

1 2 
Bílá šála  x 
Černé kožené rukavice pro ženy  x 
Černé lodičky x x 
Punčochy (punčochové kalhoty) tělové barvy x x 
Večerní blůza 2008 pro ženy x x 
Večerní halenka 97 x x 
Večerní klobouček 97 pro ženy x x 
Večerní sukně 2008  x x 
Večerní vázačka 97 x x 
Vycházkový plášť 97 pro ženy zelený (modrý)  x 

 
Čl. 3 

Vycházkový stejnokroj 97 
 

1. Vycházkový stejnokroj 97 se nosí: 
a) při příležitosti oslav státního svátku, významného a památného dne České republiky 

a Armády České republiky; 



b) při slavnostním nástupu a shromáždění, při jmenování do vojenské hodnosti, při 
vyznamenávání jednotlivce a útvaru; při oficiálním pietním aktu, divadelním představení 
a koncertu; 

c) při přijetí u prezidenta republiky, předsedy vlády, ministra obrany, jeho náměstků 
a náčelníka Generálního štábu Armády České republiky; 

d) při civilní slavnostní příležitosti (svatba, promoce apod.); 
e) při účasti na pohřbu. 
 
2. Blůza vycházkového stejnokroje 97 se může doplnit o zlatové nebo stříbřité šňůry. 
 
3. Vycházkový stejnokroj 97 se nosí podle těchto pravidel: 
a) generálové nosí zelenou (modrou) blůzu 97 pro generály a zelenou (modrou) 

čepici 97 pro generály, generálky zelenou (modrou) blůzu 97 pro generálky; 
b) k vycházkovému stejnokroji 97 se mohou nosit zimní doplňky (zimní čepice, límec); 
c) za nepříznivého počasí se může nosit služební kabát 97 nebo vycházkový plášť 97 

(popř. s vložkou), bílá šála a černé kožené rukavice; 
d) vojáci k  vycházkovému stejnokroji 97 nosí baret, služební čepici 97, vojákyně nosí 

k vycházkovému stejnokroji 97 baret, služební klobouček 97 nebo klobouk 97 a sukni 97 
nebo úzkou sukni 97 podle vlastního výběru; 

e) vycházkový stejnokroj 97 se nosí se zapnutou blůzou, používá-li voják bílou košili 97 
s nárameníky, může příležitostně v uzavřených prostorech blůzu odložit, v tomto případě se 
bílá košile 97 s nárameníky nosí s vycházkovou vázankou 97 a se sponou; 

f) vycházkový stejnokroj 97 nosí vojákyně se zapnutou blůzou, používá-li vojákyně 
bílou halenku 97 s nárameníky, může příležitostně v uzavřených prostorech blůzu odložit, 
v tomto případě se bílá halenka 97 s nárameníky nosí s vycházkovou vázačkou 97; 

g) bílé košile všech typů se k vycházkovému stejnokroji 97 nosí vždy s vázankou; 
h) bílé halenky všech typů se k vycházkovému stejnokroji 97 nosí vždy s vázačkou. 
 
4. Vojenští policisté nosí k vycházkovému stejnokroji 97 černou vycházkovou vázanku 

pro vojenské policisty, ženy černou vycházkovou vázačku pro vojenské policisty, černé 
nárameníky pro vojenské policisty a černé ponožky pro vojenské policisty. 

 
Tabulka 5 

Vycházkový stejnokroj 97 pro vojáky z povolání 
a možné kombinace jeho součástek 

Kombinace Název součástky 
1 2 3 4 5 

Baret x x x x x 
Bílá košile  (bílá košile 97 s nárameníky) x x x x x 
Bílá šála   x x x 
Černé kotníčkové boty   x x x 
Černé kožené rukavice   x x x 
Černé polobotky x x x x x 
Vložka do vycházkového pláště 97    x  
Vložka do služebního kabátu 97     x 
Zelená (modrá) blůza 97 se zlatovými nebo stříbřitými knoflíky x x x x x 
Zelená (modrá) služební čepice 97 x x x x x 
Zelená (modrá) vycházková vázanka 97 (popř. s pevným uzlem) x x x x x 
Zelené (modré) ponožky 97 x x x x x 
Zelené (modré) služební kalhoty 97 x x x x x 
Zelený (modrý) vycházkový plášť 97 se zlatovými nebo 
stříbřitými knoflíky 

  x x  



Kombinace Název součástky 
1 2 3 4 5 

Zelený (modrý) služební kabát 97     x 
Zlatová nebo stříbřitá šňůra  x    
Zlatový nebo stříbřitý podbradník x x x x x 

 
 

Tabulka 6 
Vycházkový stejnokroj 97 pro vojákyně z povolání 

a možné kombinace jeho součástek 
Kombinace Název součástky 

1 2 3 4 
Baret x x x x 
Bílá halenka 97 (bílá halenka 97 s nárameníky) x x x x 
Bílá šála   x x 
Černé kozačky   x x 
Černé kožené rukavice pro ženy   x x 
Černé lodičky x x x x 
Punčochy (punčochové kalhoty) tělové barvy x x x x 
Vložka do služebního kabátu 97 pro ženy    x 
Zelená (modrá) blůza 97 se zlatovými nebo stříbřitými knoflíky pro ženy x x x x 
Zelená (modrá) sukně 97 x x x x 
Zelená (modrá) úzká sukně 97 x x x x 
Zelená (modrá) vycházková vázačka 97 x x x x 
Zelený (modrý) klobouk 97 pro ženy x x x x 
Zelený (modrý) služební kabát 97 pro ženy    x 
Zelený (modrý) služební klobouček 97 pro ženy x x x x 
Zelený (modrý) vycházkový plášť 97 pro ženy   x  
Zlatová (stříbřitá) šňůra ke klobouku x x x x 
Zlatová (stříbřitá) šňůra pro ženy  x   

 
Čl. 4 

Letní stejnokroj 2005 
 
1. Vycházkový letní stejnokroj 2005 se nosí při stejných příležitostech jako vycházkový 

stejnokroj 97. 
 
2. Blůza vycházkového letního stejnokroje 2005 se může doplnit o zlatové nebo stříbřité 

šňůry. Při organizovaných akcích nemůže nadřízený nošení vycházkového letního stejnokroje 
2005 nařídit, mohou jej používat pouze vojáci nezařazení do nastupujících jednotek.  

 
3. Vycházkový letní stejnokroj 2005 se nosí podle těchto pravidel:  
a) generálové nosí béžovou (modrou) letní blůzu 2005 pro generály a béžovou (modrou) 

letní čepici 2005 pro generály; 
b) k vycházkovému letnímu stejnokroji 2005 se nenosí zimní doplňky (zimní čepice, 

límec), ani součástky stejnokroje 97, které nejsou výslovně uvedeny v tabulce kombinací; 
c) vycházkový letní stejnokroj 2005 se nosí se zapnutou blůzou, používá-li voják bílou 

košili s béžovými (modrými) letními nárameníky 2005, může příležitostně v uzavřených 
prostorech blůzu odložit, v tomto případě se bílá košile s béžovými (modrými) letními 
nárameníky 2005 nosí s letní béžovou (modrou) vázankou 2005 a se sponou; používá-li 
vojákyně bílou halenku s béžovými (modrými) letními nárameníky 2005, může příležitostně 
v uzavřených prostorech odložit blůzu, v tomto případě se bílá halenka s béžovými (modrými) 
letními nárameníky 2005 nosí s letní béžovou (modrou) vázankou 2005 a se sponou; 



d) vojákyně z povolání nosí k vycházkovému letnímu stejnokroji 2005 baret nebo 
služební klobouček 97; 

e) vojáci z povolání nosí k vycházkovému letnímu stejnokroji baret nebo letní 
čepici 2005. Letní čepice 2005 se k vycházkovému stejnokroji 2005 nosí s příslušným 
zlatovým (stříbřitým) podbradníkem; 

f) bílé halenky všech typů se k vycházkovému letnímu stejnokroji 2005 nosí vždy s letní 
béžovou (modrou) vázankou 2005; 

g) bílé košile všech typů se k vycházkovému letnímu stejnokroji 2005 nosí vždy 
s vázankou 2005. 

 
4. Služební letní stejnokroj 2005 se nosí při výkonu služby zejména na Ministerstvu 

obrany, Univerzitě obrany, vojenské střední škole, při přeložení a při plnění úkolů, jejichž 
povaha vyžaduje použití společenského oděvu, při jednáních v Parlamentu České republiky, 
na ústředních orgánech státní správy, na orgánech územní samosprávy, na územních 
správních úřadech a na služební cestě. 

 
5. Služební letní stejnokroj 2005 se nosí podle těchto pravidel:  
a) generálové nosí béžovou (modrou) letní blůzu 2005 pro generály, béžovou (modrou) 

letní čepici 2005 lodičku nebo baret; 
b) generálové, vojenští přidělenci a vojáci z povolání v hodnosti plukovníka zařazeného 

na systemizované místo s plánovanou hodností generála mohou při výkonu služby použít 
místo letní béžové (modré) blůzy 2005 bundu 2008 černou; 

c) letní košile 2005 s krátkými rukávy při použití bez blůzy se nosí jako rozhalenka bez 
vázanky; 

d) letní halenka 2005 s krátkými rukávy při použití bez blůzy (letní vesty 2005 pro 
ženy) se nosí jako rozhalenka bez vázanky; 

e) letní vesta 2005 pro ženy se může nosit pod letní blůzou 2005 pro ženy nebo 
samostatně k letní sukni 2005 a letním kalhotám 2005 pro ženy, samostatně bez blůzy se 
může letní vesta 2005 nosit pouze ve vojenských objektech; 

f) ke služebnímu letnímu stejnokroji 2005 se nosí béžová (modrá) letní čepice 2005 
lodička nebo baret. 

 
 Tabulka 7 

Letní stejnokroj 2005 pro vojáky z povolání 
a možné kombinace jeho součástek 

Kombinace Název součástky 
1 2 3 4 

Baret x x x x 
Bílá košile 97 (bílá košile 97 s nárameníky) x    
Černé perforované polobotky  x x  
Černé polobotky x x x x 
Letní béžová (modrá) blůza 2005 se stříbřitými nebo zlatovými 
knoflíky 

x x  x 

Letní béžová (modrá) čepice 2005 lodička   x x x 
Letní béžová (modrá) čepice 2005 se stříbřitými nebo zlatovými 
knoflíky 

x    

Letní béžová (modrá) košile 2005 s krátkými rukávy  x x x 
Letní béžová (modrá) vázanka 2005  x x  x 
Letní béžová (modrá) vázanka 2005 s pevným uzlem x x  x 
Letní béžové (modré) kalhoty 2005  x x x x 
Letní béžové (modré) nárameníky 2005  x  x  
Letní béžové (modré) ponožky 2005 x x x x 



Kombinace Název součástky 
1 2 3 4 

Řemen 97 do kalhot x x x x 
Zelený (modrý) služební kabát 97 x   x 
Zlatová (stříbřitá) vycházková šňůra  x    

 
 

 Tabulka 8 
Letní stejnokroj 2005 pro vojákyně z povolání 

a možné kombinace jeho součástek 
Kombinace Název součástky 

1 2 3 4 
Baret x x x  x 
Bílá halenka 97 (bílá halenka 97 s nárameníky) x    
Černé lodičky x x x  x 
Černé polobotky  x x x 
Letní béžová (modrá) blůza 2005 se stříbřitými nebo zlatovými 
knoflíky pro ženy 

x x  x 

Letní béžová (modrá) čepice 2005 lodička   x x x 
Letní béžová (modrá) halenka 2005 s krátkými rukávy  x x x 
Letní béžová (modrá) sukně 2005  x x x x 
Letní béžová (modrá) vázanka 2005  x x  x 
Letní béžová (modrá) vázanka 2005 s pevným uzlem x x  x 
Letní béžová (modrá) vesta 2005 pro ženy  x x  x 
Letní béžové (modré) kalhoty 2005 pro ženy   x x  
Letní béžové (modré) nárameníky 2005  x x x x 
Letní béžové (modré) ponožky 2005   x x x 
Modrý (zelený) klobouček 97 služební pro ženy  x    
Punčochy (punčochové kalhoty) tělové barvy x x x x 
Zelený (modrý) služební kabát 97 pro ženy  x   x 
Zlatová (stříbřitá) vycházková šňůra x    

 
Čl. 5 

Služební stejnokroj 97 
 

1. Služební stejnokroj 97 se nosí při výkonu služby zejména na Ministerstvu obrany, 
Univerzitě obrany, vojenské střední škole, při přeložení a při plnění úkolů, jejichž povaha 
vyžaduje použití společenského oděvu, při jednáních v Parlamentu České republiky, na 
ústředních orgánech státní správy, na orgánech územní samosprávy, na územních správních 
úřadech a na služební cestě. 

 
2. Služební stejnokroj 97 se nosí podle těchto pravidel: 
a) generálové nosí zelenou (modrou) blůzu 97 pro generály,  zelenou (modrou) 

čepici 97 lodičku nebo baret. Generálky nosí zelenou (modrou) blůzu 97 pro generálky, 
zelenou (modrou) čepici 97 lodičku, baret nebo zelený (modrý) klobouk 97 pro ženy; 

b) generálové, vojenští přidělenci a vojáci z povolání v hodnosti plukovníka zařazení na 
systemizované místo s plánovanou hodností generála mohou při výkonu služby použít místo 
zelené (modré) blůzy 97 bundu 2008 černou; 

c) ke služebnímu stejnokroji 97 se může místo čepice 97 lodičky a klobouku 97 nosit 
i baret v příslušné barvě; 

d) služební stejnokroj 97 je povoleno nosit i ve vojenských výcvikových prostorech, 
nebylo-li nařízeno používání stejnokroje 95; 



e) za nepříznivého počasí se může nosit služební kabát 97 (služební kabát 97 pro ženy) 
se služebním límcem 97 (se služebním límcem 97 pro ženy) a zimní čepicí 97 (zimní 
čepicí 97 pro ženy) nebo vycházkový plášť 97 (vycházkový plášť 97 pro ženy), bílá šála 
a rukavice. Do služebního kabátu 97 (služebního kabátu 97 pro ženy) a vycházkového 
pláště 97 se může vepnout oteplovací vložka; 

f) zimní čepice 97 a zimní čepice 97 pro ženy se mohou nosit k vycházkovému plášti 97 
(vycházkovému plášti 97 pro ženy) nebo ke služebnímu kabátu 97 (ke služebnímu kabátu 97 
pro ženy) s připnutým služebním límcem 97 (služebním límcem 97 pro ženy). Služební 
límec 97 (služební límec 97 pro ženy) se může nosit i bez zimní čepice 97 (zimní čepice 97 
pro ženy); 

g) k zimní bundě 2000 se může používat zimní čepice 97 (zimní čepice 97 pro ženy), 
zelená (modrá) vesta 97, zelený (modrý) svetr 97, bílá šála, černé kotníčkové boty 97, černé 
kozačky, černé kožené rukavice; 

h) ke služebnímu stejnokroji 97 se košile a bundokošile s dlouhými rukávy, na nichž 
jsou umístěny nárameníky, mohou podle konkrétních klimatických podmínek nosit bez blůzy 
vždy s vázankou upevněnou předepsanou sponou mezi třetím a čtvrtým knoflíkem shora. 
Jejich nošení je povoleno jen ve vojenských objektech. Košile 97 s krátkými rukávy 
a bundokošile 97 s krátkými rukávy při použití bez blůzy, bundy, svetru 97 nebo vesty 97 se 
nosí jako rozhalenka bez vázanky; 

i) vojákyně z povolání nosí letní halenku 97 i služební halenku 97 s vázačkou bez 
spony. Letní halenku 97 s krátkými rukávy a služební halenku 97 s krátkými rukávy při 
použití bez blůzy, bundy, vesty 97 a svetru 97 nosí vojákyně z povolání bez vázačky jako 
rozhalenku. Služební halenky 97 se nosí zasunuté do sukně i kalhot nebo přes sukně 
a kalhoty. Letní halenky 97 se nosí přes sukně a kalhoty. Halenky s dlouhými rukávy, na 
nichž jsou umístěny nárameníky, se podle konkrétních klimatických podmínek nosí bez blůzy 
vždy s vázačkou jen ve vojenských objektech;  

j) zelená (modrá) vesta 97, zelený (modrý) svetr 97, zelená (modrá) vesta 97 pro ženy a 
zelený (modrý) svetr 97 pro ženy se mohou nosit pod blůzou 97, blůzou 97 pro ženy, služební 
bundou 97 nebo zimní bundou 2000 podle rozhodnutí uživatele. Vesta a svetr se nosí se 
zelenou (modrou) košilí 97 s dlouhými rukávy, zelenou (modrou) košilí 97 s krátkými rukávy, 
s béžovou (modrou) služební halenkou 97 s dlouhými rukávy, béžovou (modrou) služební 
halenkou 97 s krátkými rukávy. Košile a halenky se nosí zasunuté do kalhot (sukně). Zelený 
(modrý) svetr 97 a zelený (modrý) svetr 97 pro ženy se nosí vždy s košilí (halenkou) a 
vázankou (vázačkou). Zelená (modrá) vesta 97, zelený (modrý) svetr 97, zelená (modrá) 
vesta 97 pro ženy a zelený (modrý) svetr 97 pro ženy se mohou nosit bez blůzy nebo bundy 
pouze ve vojenských objektech; 

k) černé perforované polobotky se nemohou nosit ke kabátu 97 a vycházkovému 
plášti 97; 

l) bílá šála  se může nosit ke služebnímu kabátu 97, vycházkovému plášti 97 (nosí-li se 
ke služebnímu stejnokroji 97), služebnímu kabátu 97 pro ženy, vycházkovému plášti 97 pro 
ženy (nosí-li se ke služebnímu stejnokroji 97) a k zimní bundě 2000. Bílá šála se musí nosit 
k těmto kabátům a plášťům vždy, nosí-li se zimní doplňky. Nosí-li se bílá šála, nosí se i černé 
kožené rukavice; 

m) k vycházkovému plášti 97 při použití ke služebnímu stejnokroji 97 se může nosit 
pouze čepice 97 lodička nebo baret v příslušném barevném provedení, k vycházkovému 
plášti 97 pro ženy při použití ke služebnímu stejnokroji 97 se může nosit pouze čepice 97 
lodička, klobouk 97 pro ženy nebo baret v příslušném barevném provedení;  

n) úzká sukně 97 se může zkrátit podle přání nositelky. Její spodní okraj však nesmí být 
výše než 10 cm nad polovinu kolenní čéšky. Sukně 97 se nesmí zkracovat ani zužovat; 



o) ponožky 97 mohou vojákyně nosit v kombinaci se služebními kalhotami 97 a 
černými polobotkami nebo kozačkami. 

 
3. Vojenští policisté nosí ke služebnímu stejnokroji 97 černou vázanku pro vojenské 

policisty, ženy černou vázačku pro vojenské policisty, černé nárameníky pro vojenské 
policisty a černé ponožky pro vojenské policisty. Při výkonu služby nosí služební bundu 97 
pro vojenské policisty. 

 
Tabulka 9 

Služební stejnokroj 97 pro vojáky z povolání 
a možné kombinace jeho součástek 

Kombinace Název součástky 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Baret  x x x x x  x x x 
Bílá šála 97  x x x x x   
Černé kotníčkové boty 97  x x x  x   
Černé kožené rukavice  x x x x x   
Černé perforované polobotky x   x   x x 
Černé polobotky  x x x x x x x x 
Řemen 97 do kalhot x x x x x x x x  
Vložka do služebního kabátu 97   x      
Vložka do vycházkového pláště      x   
Zelená (modrá) blůza 97 nebo služební bunda 97 se 
zlatovými nebo stříbřitými knoflíky 

x x x  x x   

Zelená (modrá) bundokošile 97 s dlouhými rukávy x x x x x x  x 
Zelená (modrá) bundokošile 97 s krátkými rukávy x x x x x x x  
Zelená (modrá) čepice 97 lodička x x x x x x x x 
Zelená (modrá) košile 97 s dlouhými rukávy x x x x x x  x 
Zelená (modrá) košile 97 s krátkými rukávy x x x x x x x  
Zelená (modrá) vázací vázanka 97 x x x x x x  x 
Zelená (modrá) vázanka 97 s pevným uzlem x x x x x x  x 
Zelená (modrá) vesta 97 x x x x x x   
Zelená (modrá) zimní bunda 2000    x     
Zelená (modrá) zimní čepice 97   x x  x   
Zelené (modré) ponožky 97 x x x x x x x x 
Zelené (modré) služební kalhoty 97 x x x x x x x x 
Zelený (modrý) služební kabát 97  x x      
Zelený (modrý) služební límec 97   x      
Zelený (modrý) svetr 97 x x x x x x   
Zelený (modrý) vycházkový plášť 97 se zlatovými nebo 
stříbřitými knoflíky 

    x x   

 
 

Tabulka 10 
Služební stejnokroj 97 pro vojákyně z povolání 

a možné kombinace jeho součástek 
Kombinace Název součástky 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Baret x x x x x x x x x x 
Bílá šála   x x x x      
Béžová (modrá) letní halenka 97 s dlouhými rukávy x x x x x x   x  
Béžová (modrá) letní halenka 97 s krátkými rukávy x x x x x x  x   
Béžová (modrá) služební halenka 97 s dlouhými 
rukávy 

x x x x x x x  x  



Kombinace Název součástky 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Béžová (modrá) služební halenka 97 s krátkými 
rukávy 

x x x x x x x x   

Béžové (modré) šaty 97          x 
Černé kozačky   x x x      
Černé kožené rukavice pro ženy    x x x      
Černé polobotky, lodičky x x x x x x x x x x 
Punčochy (punčochové kalhoty) tělové barvy x x x x x x x x x x 
Šňůra ke klobouku x x x x x x x x x x 
Vložka do služebního kabátu 97 pro ženy    x        
Zelená (modrá) blůza 97 pro ženy se zlatovými 
nebo stříbřitými knoflíky 

x x x  x      

Zelená (modrá) čepice 97 lodička x x x x x x x x x x 
Zelená (modrá) služební vázačka 97 pro ženy x x x x x x x  x  
Zelená (modrá) úzká sukně 97, zelená (modrá) sukně 
97, zelené (modré) služební kalhoty 97 pro ženy  

x x x x x x x x x  

Zelená (modrá) vesta 97 pro ženy  x x x x x x     
Zelená (modrá) zimní bunda 2000    x       
Zelená (modrá) zimní čepice 97 pro ženy    x x x      
Zelené (modré) ponožky 97 x x x x x x x x x  
Zelený (modrý) klobouk 97 pro ženy  x x x x x x x x x x 
Zelený (modrý) služební kabát 97 pro ženy   x x        
Zelený (modrý) služební límec 97 pro ženy    x        
Zelený (modrý) svetr 97 pro ženy  x x x x x x     
Zelený (modrý) vycházkový plášť pro ženy      x      

 
Čl. 6 

Stejnokroj 95 
 

1. Stejnokroj 95 se nosí jako základní stejnokroj při výkonu služby v kanceláři, při 
služebních pochůzkách v posádce, při nástupech útvaru, při výcviku v posádce, v dozorčí 
a strážní službě, při polním výcviku a pobytu ve vojenských výcvikových prostorech, při 
plnění úkolů v zahraničních misích a za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo 
válečného stavu a na služební cestě. 

 
2. Stejnokroj 95 se nosí podle těchto pravidel: 
a) za nouzového stavu, za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se ke 

stejnokroji 95 nenosí baret, ale pouze letní čepice 95 nebo čepice 95; 
b) khaki nátělník s dlouhými nebo krátkými rukávy se může nosit pouze ve vojenských 

objektech bez blůzy zasunutý do kalhot podle upřesnění příslušného nadřízeného. Při použití 
bez blůzy se musí nosit s nasazenou pokrývkou hlavy s hodnostním označením; 

c) svetr 95 se může ve vojenských objektech nosit bez blůzy; 
d) zelený šátek se může nosit s blůzou; 
e) zimní doplňky se nosí k ochraně proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Kromě 

zimní čepice 97, zimní čepice 97 pro ženy je možno použít při výkonu služby kuklu-khaki 
čepici, vojenští policisté kuklu – černou čepici pro vojenskou policii. Za nepříznivého počasí 
se může nosit i vložka do kapuce kabátu 95. Vyžadují-li to klimatické podmínky, je možno 
použít černé kožené rukavice ke stejnokroji 95 v kombinaci s blůzou 95; 

f) při výcviku, polním výcviku a při plnění úkolů v terénu je možno používat rukavice 
taktické 2009, chrániče loktů 2009, chrániče kolen 2009, taktické brýle 2009 a prostředky 
bojové identifikace CID; 



g) stejnokroj 95 se nosí ve vojenských objektech i na veřejnosti bez popruhového 
opasku 95, vojenští policisté bez černého opasku pro vojenské policisty. Při polním výcviku, 
výkonu služby s použitím zbraní a výzbroje a při použití kombinace kalhot 95 s nátělníky 
nebo s košilí 2000 se zeleným potiskem nebo byla-li nařízena jednotná ústroj, nosí se 
s popruhovým opaskem 95, vojenští policisté s černým opaskem pro vojenské policisty. 

 
3. Vojenští policisté nosí ke stejnokroji 95 černý svetr pro vojenské policisty, černý 

šátek, místo khaki nátělníků černé nátělníky. Kromě letní čepice 95 nebo baretu mohou 
vojenští policisté nosit černou čepici pro vojenské policisty. 

 
4. Instruktoři výcviku nosí ve vojenských objektech ke stejnokroji 95 čepici se štítkem 

pro instruktory výcviku. Čepici se štítkem pro instruktory výcviku nelze nosit při použití 
khaki nátělníku s dlouhými nebo krátkými rukávy bez blůzy. 

 
5. Vyžaduje-li to povětrnostní situace, je povoleno nosit rukavice a součástky 

maskovacího oděvu do nepříznivého počasí. 
 
6. Vojáci mohou k tomuto stejnokroji nosit pláštěnku 2000 Poncho (pláštěnku 85, 

pláštěnku 85 pro ženy), nátělníky a spodky TERMO, bundu TERMO 2010, vložku do blůzy 
a do kalhot TERMO, popřípadě použít jako převlek blůzu maskovacího oděvu do 
nepříznivého počasí a kalhoty maskovacího oděvu do nepříznivého počasí. 

 
Tabulka 11 

Stejnokroj 95 pro vojáky v činné službě 
a možné kombinace jeho součástek 

Kombinace Název součástky 
1 2 3 4 5 

Baret x x x x x 
Blůza 95 x x x   
Černé kožené rukavice  x x   
Kabát 95  x x   
Kalhoty 95 x x x x x 
Khaki nátělník  x x x x x 
Kombinované rukavice x x x   
Košile 2000 se zeleným potiskem    x  
Kukla – khaki čepice/kukla 95   x x   
Letní čepice 95/čepice 95 x x x x x 
Letní nátělník s krátkými rukávy x x  x x 
Polní boty  x x  x x 
Popruhový opasek 95 x x x x x 
Rukavice 95  x x   
Řemen 95 x x x   
Svetr 95 x x x  x 
Šle x x x  x 
Vložka do kabátu 95   x   
Vložka do kapuce kabátu 95   x   
Zelený šátek x x    
Zimní čepice 97 (zimní čepice 97 pro ženy)   x   
Zimní polní boty    x  x 



 
Čl. 7 

Letní stejnokroje 95 a další výstrojní součástky 
 
1. Tyto výstrojní součástky se vydávají podle služebního zařazení, klimatických 

podmínek a potřeb maskování na daném území. 
 
2 .  Letní stejnokroj 95 s béžovým potiskem je určen pro vojáky, kteří působí mimo 

území republiky v horkých suchých oblastech. 
 
3. Letní stejnokroj 95 s béžovým potiskem se nosí podle těchto pravidel: 
a) k letnímu stejnokroji 95 s béžovým potiskem se nosí hnědé hodnostní náložky a 

hnědá textilní jmenovka; 
b) není-li stanovena jednotná ústroj, mohou vojáci nosit krátké kalhoty 95 s béžovým 

potiskem; 
c) polní boty do pouště se mohou nahradit jinými druhy polních bot; 
d) ke stejnokroji se může pod blůzou nosit svetr 95, nátělníky TERMO, bunda TERMO 

2010 nebo vložka do blůzy TERMO a pod kalhoty se mohou nosit spodky TERMO nebo 
vložka do kalhot TERMO; 

e) k ochraně očí se mohou nosit sluneční brýle 2000 nebo ochranné brýle 2000; 
f) při výcviku, polním výcviku a při plnění úkolů v terénu je možno používat rukavice 

taktické 2009, chrániče loktů 2009, chrániče kolen 2009, taktické brýle 2009 a prostředky 
bojové identifikace CID; 

g) při činnosti úkolového uskupení mimo území republiky má velitel kontingentu 
pravomoc povolit nošení baretu místo letní čepice 95 s béžovým potiskem mimo bojovou 
činnost a pouze ve vojenských objektech; 

h) vojenští policisté nosí černý svetr 95 pro vojenské policisty, černé nátělníky pro 
vojenské policisty nebo hnědé nátělníky, černý šátek, letní čepici 95 s béžovým potiskem. 

 
Tabulka 12 

Letní stejnokroj 95 s béžovým potiskem 
a možné kombinace jeho součástek 

Kombinace Název součástky 
1 2 3 

Hnědý letní nátělník x x x 
Hnědý nátělník  x x x 
Hnědý popruhový opasek 95 x x x 
Hnědý řemen 95 x x  
Košile 2000 s béžovým potiskem x x x 
Krátké kalhoty 95 s béžovým potiskem   x 
Letní blůza 95 s béžovým potiskem x x  
Letní čepice 95 s béžovým potiskem x x x 
Letní kabát 95 s béžovým potiskem  x  
Letní kalhoty 95 s béžovým potiskem x x x 
Letní klobouk 95 s béžovým potiskem x x x 
Polní boty  x x x 
Polní boty do pouště x x x 
Šle x x  
Zelený šátek x x x 

 
4. Letní stejnokroj 95 se zeleným potiskem nosí vojáci v činné službě při výkonu 

služby v kanceláři, při služebních pochůzkách v posádce, při nástupech útvaru, při výcviku 



v posádce, v dozorčí a strážní službě, při polním výcviku a pobytu ve vojenských 
výcvikových prostorech, při plnění úkolů v zahraničních misích a za nouzového stavu, stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu a vojáci, kteří působí mimo území republiky v horkých 
vlhkých oblastech a podmínkách a na služební cestě. 

 
5. Letní stejnokroj 95 se zeleným potiskem se nosí podle těchto pravidel: 
a) za nouzového stavu, za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se k letnímu 

stejnokroji 95 nenosí baret, ale pouze letní čepice 95 se zeleným potiskem; 
b) letní klobouk 95 se zeleným potiskem a krátké kalhoty 95 se zeleným potiskem se 

mohou používat jen mimo území republiky. Nestanovil-li příslušný nadřízený mimo území 
republiky jednotnou ústroj, mohou vojáci nosit krátké kalhoty 95 se zeleným potiskem; 

c) polní boty do džungle se mohou nahradit jiným druhem polních bot; 
d) ke stejnokroji se může pod blůzou nosit svetr 95, nátělníky TERMO, bunda TERMO 

2010 nebo vložka do blůzy TERMO a pod kalhoty se mohou nosit spodky TERMO nebo 
vložka do kalhot TERMO; 

e) k ochraně očí se mohou nosit sluneční brýle 2000 nebo ochranné brýle 2000; 
f) je-li třeba, mohou se nosit rukavice; 
g) při výcviku, polním výcviku a při plnění úkolů v terénu je možno používat rukavice 

taktické 2009, chrániče loktů 2009, chrániče kolen 2009, taktické brýle 2009 a prostředky 
bojové identifikace CID; 

h) při činnosti úkolového uskupení mimo území republiky má velitel kontingentu 
pravomoc povolit nošení baretu místo letní čepice 95 se zeleným potiskem mimo bojovou 
činnost a pouze ve vojenských objektech; 

i) vojenští policisté nosí černý svetr 95 pro vojenské policisty, černé nátělníky pro 
vojenské policisty, černý šátek, letní čepici 95 se zeleným potiskem nebo černou čepici pro 
vojenské policisty; 

j) instruktoři výcviku nosí ve vojenských objektech k letnímu stejnokroji 95 čepici se 
štítkem pro instruktory výcviku. Čepici se štítkem pro instruktory výcviku nelze nosit při 
použití khaki nátělníku s dlouhými nebo krátkými rukávy bez blůzy; 

k) letní stejnokroj 95 se zeleným potiskem se nosí ve vojenských objektech i na 
veřejnosti bez popruhového opasku 95, vojenští policisté bez černého opasku pro vojenské 
policisty mimo polní výcvik, výkon služby s použitím zbraní a výzbroje a při použití 
kombinace letních kalhot 95 se zeleným potiskem s nátělníky nebo s košilí 2000 se zeleným 
potiskem nebo byla-li nařízena jednotná ústroj. 

 
Tabulka 13 

Letní stejnokroj 95 se zeleným potiskem 
a možné kombinace jeho součástek 

Kombinace Název součástky 
1 2 3 

Baret x x x 
Kabát 95   x  
Khaki nátělník  x x x 
Khaki nátělník s krátkými rukávy x x x 
Košile 2000 se zeleným potiskem x x x 
Krátké kalhoty 95 se zeleným potiskem   x 
Letní blůza 95 se zeleným potiskem x x  
Letní čepice 95 se zeleným potiskem x x x 
Letní kalhoty 95 se zeleným potiskem x x x 
Letní khaki nátělník  x x x 
Letní klobouk 95 se zeleným potiskem x x x 
Polní boty  x x x 



Kombinace Název součástky 
1 2 3 

Polní boty do džungle x x x 
Popruhový opasek 95 x x x 
Řemen 95 x x  
Šle x x  
Zelený šátek x x x 

 
6. Maskovací oděv do nepříznivého počasí je určen pro vojáky, kteří vykonávají výcvik 

v posádce, polní výcvik a při pobytu ve výcvikovém prostoru nebo plní bojové úkoly mimo 
území republiky za zvlášť nepříznivých klimatických podmínek (déšť, nízké teploty), je-li 
třeba se maskovat. Jako převlek přes stejnokroj 95 je možno za nepříznivých klimatických 
podmínek kombinovat součástky maskovacího oděvu do nepříznivého počasí se 
stejnokrojem 95 a stejnokroji 95 letními. Místo polních bot do nepříznivého počasí je možno 
použít polní boty. Jako náhrada stejnokroje 95 se maskovací oděv do nepříznivého počasí 
používá v kombinaci s těmito speciálními součástkami: 

a) blůza maskovacího oděvu do nepříznivého počasí se zeleným potiskem; 
b) blůza maskovacího oděvu do nepříznivého počasí s béžovým potiskem; 
c) kalhoty maskovacího oděvu do nepříznivého počasí se zeleným potiskem; 
d) kalhoty maskovacího oděvu do nepříznivého počasí s béžovým potiskem; 
e) vložka do blůzy TERMO; 
f) bunda TERMO 2010; 
g) vložka do kalhot TERMO; 
h) lehký nátělník TERMO 2000; 
i) zimní nátělník TERMO 2000; 
j) lehké spodky TERMO 2000; 
k) zimní spodky TERMO 2000; 
l) kukla-khaki čepice, kukla-černá čepice pro vojenské policisty;  
m) rukavice do nepříznivého počasí; 
n) polní boty do nepříznivého počasí. 
 
7. K tomu, aby maskovací oděv do nepříznivého počasí nahradil stejnokroj 95, je nutno 

k blůze a kalhotám tohoto oděvu nosit výhradně vložky TERMO do blůzy a do kalhot, lehké 
a zimní nátělníky TERMO a spodky TERMO. Lehké a zimní prádlo TERMO se může nosit 
současně. 

 
8. Bundu TERMO 2010 je možno nosit k zateplení blůzy maskovacího oděvu do 

nepříznivého počasí jak se zeleným, tak s béžovým maskovacím potiskem. Samostatně je ji 
možno použít pouze ve vojenských objektech jako náhradu za blůzu 95 a blůzy 95 letní se 
zeleným a béžovým maskovacím potiskem v kombinaci s kalhotami maskovacího oděvu do 
nepříznivého počasí, kalhotami 95 a kalhotami 95 letními se zeleným a béžovým maskovacím 
potiskem. 

 
9. K botám do nepříznivého počasí je nutno používat ponožky 2000 TERMO a zimní 

ponožky 2000 TERMO. 
 
10. Stejnokroje pro vojáky, kteří působí v extrémních podmínkách, se mohou podle 

skutečné potřeby doplnit: 
a) o maskovací síťku-šálu, která se používá ke stejnokrojům 95 jako šála nebo slouží 

k maskování hlavy; 



b) o kuklu-khaki čepici, kuklu-černou čepici pro vojenské policisty nebo kuklu-bílou 
čepici, které se nosí srolované jako čepice nebo se stahují přes obličej a slouží k ochraně proti 
chladu a současně k maskování obličeje; 

c) o obličejovou masku, která se používá k ochraně obličeje proti chladu v extrémních 
podmínkách a současně k maskování obličeje; 

d) o sluneční brýle 2000 a ochranné brýle 2000, které se používají k ochraně očí proti 
světlu, popřípadě proti větru a písku; 

e) o polní boty 2000, podšívkované polní boty 2000, zimní polní boty 2000, které se 
nosí podle zařazení a oblasti vyslání s ohledem na klimatické podmínky; 

f) o holeňové návleky, které se používají k ochraně nártů a lýtek proti chladu a vodě; 
g) o zateplené návleky, které se používají k ochraně nohou ke kolenům proti chladu 

a vodě v extrémních podmínkách; 
h) o ochrannou vestu proti střepinám nebo ochrannou pancéřovou vestu proti střelám. 

Tyto vesty se nosí, je-li třeba, přes všechny druhy stejnokrojů a oděvů; 
i) o ochrannou pancéřovou přilbu, která se nosí ke všem druhům služebních stejnokrojů 

v zeleném nebo béžovém potisku a oděvů. Ke stejnokroji 95, letnímu stejnokroji 95 se 
zeleným potiskem a maskovacímu oděvu do nepříznivého počasí se přes přilbu nosí povlak  
se zeleným potiskem nebo povlak-síťka na přilbu. K letnímu stejnokroji 95 s béžovým 
potiskem se přes přilbu nosí povlak s béžovým potiskem. K zimnímu maskovacímu oděvu se 
přes přilbu nosí bílý povlak; 

j) o reflexní pásku na přilbu. Tato páska se přetahuje přes přilbu, popřípadě přes 
všechny druhy povlaků na přilbu; 

k) o samolepicí reflexní pásku, která se nosí na všech druzích čepic s potiskem; 
l) o kombinované rukavice. Tyto rukavice se skládají ze tří vrstev (vnitřní, střední 

a svrchní kombinované rukavice). Kombinují se podle venkovní teploty a druhu činnosti; 
m) o součástky modulárního nosného systému, součástky nosiče panelů pancéřových a 

součástky zásahové vesty pro vojenské policisty. 
 

Čl. 8 
Stejnokroje vojenských policistů 

 
1. Služební bunda 97 pro vojenské policisty, blůza 97 (blůza 97 pro ženy), služební 

kabát 97 (služební kabát 97 pro ženy), košile, bundokošile, halenky, svetr 97 (svetr 97 pro 
ženy) a šaty 97 mají na levém rukávu rukávový znak 95 – státní vlajku, pod ním rukávový 
znak pro Vojenskou policii. Na levé straně prsou je umístěn odznak Vojenské policie 
s identifikačním číslem. Vojenští policisté mají kromě této bundy k výkonu služby bílou 
košili 97 pro vojenské policisty a bílou bundokošili 97 s krátkými rukávy pro vojenské 
policisty. 

 
2. Na zimní bundě 2000 nosí vojenští policisté na levém rukávu pod rukávovým 

znakem 95 – státní vlajkou rukávový znak pro Vojenskou policii a na pravé straně prsou 
černou textilní jmenovku s natištěným identifikačním číslem. 

 
3. Vojenští policisté k součástkám letního služebního a vycházkového stejnokroje 2005 

černé doplňky nenosí. Letní blůzy 2005, letní košile 2005 a letní halenky 2005 mají na levém 
rukávu rukávový znak 95 – státní vlajku, pod ním rukávový znak pro Vojenskou policii a na 
levé straně prsou je umístěn odznak Vojenské policie s identifikačním číslem. Na letní vestě 
2005 pro ženy nosí vojákyně odznak Vojenské policie s identifikačním číslem. 

 



4. Označení stejnokroje 95 vojenského policisty tvoří rukávový návlek černé barvy, 
který je umístěn na levém rukávu, a černá textilní jmenovka s identifikačním číslem na pravé 
straně prsou. 

 
Čl. 9 

Pracovní a speciální obleky 
 

1. Pracovní a speciální obleky nosí vojáci a žáci při údržbě techniky, hospodářských 
pracích, práci v laboratořích a ve znečišťujícím prostředí, při leteckém výcviku, při plnění 
speciálních úkolů v extrémních klimatických podmínkách nebo na rozkaz nadřízeného. 

 
2. Speciální obleky, které nejsou zavedeny do výstroje Armády České republiky 

a jejichž používání vyžaduje povaha vykonávané činnosti, se nosí podle zásad, které stanovují 
obecná pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví. 

 
3. Při používání pracovních obleků s polními botami, zimními polními botami nebo 

gumovými botami se kalhoty nezasouvají do bot (nevyžaduje-li to bezpečnost při práci). 
 
4. Vojáci a žáci mohou k pracovním (speciálním) oblekům nosit polobotky nebo 

kotníčkové boty (neohrozí-li bezpečnost při práci). 
 
5. Vojáci mohou k pracovnímu obleku nosit zimní bundu 2000. 
 
6. Vojáci mohou při nepříznivých klimatických podmínkách nosit k pracovnímu obleku 

pláštěnku 2000 Poncho (pláštěnku 85, pláštěnku 85 pro ženy). 
 
7. Nošení pracovních (speciálních) obleků na veřejnosti mimo výkon služby je 

zakázáno. 
 
8. Hodnostní označení, jmenovky a rukávový znak 95 – státní vlajka se nosí na 

pracovních a speciálních oděvech podle konstrukčního řešení výstrojní součástky a pravidel, 
která jsou stanovena zaváděcí dokumentací jednotlivých výstrojních součástek. 

 
9. Pracovní a speciální obleky mohou vojáci nosit v kombinaci se zavedeným prádlem 

(včetně termoprádla), kuklami, rukavicemi a zavedenými černými botami. V zimním období 
je povoleno nosit k těmto oděvům zimní čepici 97 (zimní čepici 97 pro ženy), kuklu-khaki 
čepici nebo kuklu-černou čepici pro vojenské policisty. 

 
10. Občanští zaměstnanci nosí pracovní a speciální obleky v kombinaci s vlastním 

prádlem a vlastními botami. Občanští zaměstnanci nenosí na pracovních oděvech hodnostní 
označení. 

 
11. Speciální výstroj, prostředky individuální ochrany a nosiče výzbroje a výstroje se 

používají podle rozkazu velitele jednotky v souladu s pravidly používání stanovenými při 
jejich zavedení do používání. 

 



Díl 2 
Umístění hodnostního značení 

 
1. Kovová hodnostní označení na pevných náramenících 

 
a) hodnostní sbor mužstvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

svobodník 
 

b) hodnostní sbor poddůstojníci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desátník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

četař 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rotný 
 

c) hodnostní sbor praporčíci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

štábní praporčík 
 
 
 



d) hodnostní sbor nižší důstojníci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poručík, nadporučík, kapitán 
 

e) hodnostní sbor vyšší důstojníci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

major, podplukovník, plukovník 
 

f) hodnostní sbor generálové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brigádní generál, generálmajor, generálporučík 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

armádní generál 
 
 
 

 
g) hodnostní sbor čekatelů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

svobodník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desátník 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
četař 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rotný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rotmistr, nadrotmistr 
 
 
 

 



2. Kovová hodnostní označení na navlékacích náramenících 
 

a) hodnostní sbor mužstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

svobodník 
 

b) hodnostní sbor poddůstojníci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desátník 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

četař 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rotný 
 
 

c) hodnostní sbor praporčíci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

štábní praporčík 
 
 
 
 



 
d) hodnostní sbor nižší důstojníci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poručík, nadporučík, kapitán 
 

e) hodnostní sbor vyšší důstojníci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

major, podplukovník, plukovník 
 

f) hodnostní sbor generálové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brigádní generál, generálmajor, generálporučík 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

armádní generál 
 
 

1 = zlatová lemovka 
2 = stříbřitá lemovka 

 
g) hodnostní sbor čekatelů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

svobodník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desátník 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

četař 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rotný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rotmistr, nadrotmistr 
 



3. Vyšívané hodnostní označení na manžetách rukávů večerních stejnokrojů 
 

a) hodnostní sbor mužstvo 

 
 
 

svobodník 
 



b) hodnostní sbor poddůstojníci 
 

 
 

desátník 
 

 
 

četař 
 

 
 

rotný 
 
 



 
 

c) hodnostní sbor praporčíci 
 

 
 

rotmistr 
 

 
 

nadrotmistr 
 

 
 

praporčík 



 

 
 

nadpraporčík 
 

 
 

štábní praporčík 
 



d) hodnostní sbor nižší důstojníci 
 

 
 

poručík 
 

 
 

nadporučík 
 

 
 

kapitán 
 
 



 
 

e) hodnostní sbor vyšší důstojníci 
 

 
 

major 
 

 
 

podplukovník 
 

 
 

plukovník 



 
 

f) hodnostní sbor generálové 
 

 
 

brigádní generál 
 

 
 

generálmajor 
 

 
 

generálporučík 



 

 
 

armádní generál 



Díl 3 
Umístění označení studijního ročníku žáků a žákyň vojenské střední školy 

 
a) kovové označení ročníku na pevných náramenících 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák IV. ročníku 
 

b) kovové označení ročníku na navlékacích náramenících 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák IV. ročníku 
 

c) kovové označení ročníků na čepici 97-lodičce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák IV. ročníku 



d) vyšívané označení ročníku na náložkách pro žáky a žákyně vojenské střední školy 
 

  malé provedení 

 



Díl 4 
Umístění odznaků, ratolestí a hodnostního označení na pokrývkách hlavy 

 
a) čepice 97 služební a večerní, letní čepice 2005, večerní čepice 2008 

 
Hodnostní sbor mužstvo a hodnostní sbor poddůstojníci 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

svobodník, desátník, četař, rotný  
 
 
 
 
 

Hodnostní sbor praporčíci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík    štábní praporčík 
 



Hodnostní sbor nižší důstojníci   Hodnostní sbor vyšší důstojníci
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poručík, nadporučík, kapitán        major, podplukovník, plukovník 
 
 
 

Hodnostní sbor generálové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        brigádní generál, generálmajor, 
        generálporučík, armádní generál 



b) čepice 97 lodička, letní čepice 2005 lodička  
 

Hodnostní sbor mužstvo a hodnostní sbor poddůstojníci 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

svobodník, desátník, četař, rotný  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnostní sbor praporčíci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík    štábní praporčík 

 



 
 
Hodnostní sbor nižší důstojníci Hodnostní sbor vyšší důstojníci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
poručík, nadporučík, kapitán   major, podplukovník, plukovník      

     
 

Hodnostní sbor generálové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    brigádní generál, generálmajor, 
    generálporučík, armádní generál 



c) baret 
 

Hodnostní sbor mužstvo a hodnostní sbor poddůstojníci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

svobodník, desátník, četař, rotný 
 
 
 

Hodnostní sbor praporčíci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                  
         rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík   štábní praporčík 



Hodnostní sbor nižší důstojníci                 Hodnostní sbor vyšší důstojníci 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poručík, nadporučík, kapitán        major, podplukovník, plukovník 

 
 
 

Hodnostní sbor generálové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

brigádní generál, generálmajor, 
generálporučík, armádní generál“; 



d) služební klobouček 97, večerní klobouček 97 pro ženy  
 
Hodnostní sbor mužstvo a hodnostní sbor poddůstojníci  
         Hodnostní sbor praporčíci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

svobodnice, desátnice, četařka, rotná rotmistryně, nadrotmistryně, praporčice, 
nadpraporčice 

 
 Hodnostní sbor nižší důstojníci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poručice, nadporučice, kapitánka    štábní praporčice 
 
 Hodnostní sbor vyšší důstojníci    Hodnostní sbor generálové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

majorka, podplukovnice, plukovnice    brigádní generálka, generálmajorka, 
generálporučice, armádní generálka 

 



e) klobouk 97 pro ženy  
 
 Hodnostní sbor mužstvo a hodnostní sbor poddůstojníci 
         Hodnostní sbor praporčíci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

svobodnice, desátnice, četařka, rotná rotmistryně, nadrotmistryně, 
praporčice, nadpraporčice 

 
Hodnostní sbor nižší důstojníci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poručice, nadporučice, kapitánka    štábní praporčice 
 
Hodnostní sbor vyšší důstojníci    Hodnostní sbor generálové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majorka, podplukovnice, plukovnice  brigádní generálka, generálmajorka, 

generálporučice, armádní generálka 



f) zimní čepice 97 
 
Zimní čepice 97     Zimní čepice 97 pro ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) letní čepice 
 

Letní čepice 95      Čepice 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) odznaky na čepici a ratolesti 
 
 
 
  kovová zlatová ratolest 
 
 
 
  velký odznak na čepici 
 
 
 
  malý odznak na čepici 



Díl 5 
Umístění znaků, domovenek, odznaků, vyznamenání a jmenovek na stejnokrojích 

 
1. Muži 

a) znaky, odznaky a jmenovky 
 

Večerní blůza 97, večerní blůza 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levá strana: odznak pro absolventy vysokých škol – miniatura. 
 

Blůza 97, letní blůza 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravý rukáv: rukávový znak 
Levá strana shora: odznak Válečný veterán 

odznak 93 pro absolventy vysokých škol nebo odznak pro absolventy VA 
Vyškov 

Pravá strana shora: odznak (výkonnostní třída) 
          stříbřitá (kovová) jmenovka 
           kovový znak útvaru 
Límec: rozlišovací znak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levá strana shora: odznak Válečný veterán 

 odznak 93 pro absolventy vysokých škol nebo odznak pro absolventy VA  
Vyškov 

         odznak 2005 pro instruktory výcviku 
Pravá strana shora: odznak (výkonnostní třída) 
          stříbřitá (kovová) jmenovka 
          kovový znak útvaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levá strana shora: odznak Válečný veterán 
         identifikační znak pro příslušníky VP 

 odznak 93 pro absolventy vysokých škol - miniatura 
Pravá strana shora: odznak (výkonnostní třída). 



Černá bunda 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravá strana: stříbřitá jmenovka. 
 

 
Blůza 95 a letní blůza 95 se zeleným a béžovým potiskem 

 

 
 

Pravý rukáv:   rukávový znak nebo prostředky bojové identifikace v pořadí: 
   státní vlajka 
   označení osob 
   označení krevní skupiny 

identifikátor. 



Levý rukáv shora:  domovenka (mimo území České republiky) 
   rukávový znak – státní vlajka 
   rukávový znak nebo prostředky bojové identifikace v pořadí 

státní vlajka 
   označení osob 
   označení krevní skupiny 

identifikátor. 
Pravá strana shora:  hodnostní označení 
   textilní jmenovka 
   odznak (specialista). 
Levá strana:  nášivka instruktora výcviku. 



Kabát 95 
a letní kabát 95 s béžovým potiskem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levý rukáv shora: domovenka (mimo území České republiky) 
         rukávový znak – státní vlajka 
         rukávový znak zahraničních operací. 
 
 

Košile 97 s dlouhými rukávy, 
košile 97 s krátkými rukávy, 

bundokošile 97 s dlouhými rukávy 
a bundokošile 97 s krátkými rukávy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravá strana shora: stříbřitá (kovová) jmenovka 
          kovový znak útvaru. 
 



 
b) vyznamenání „in natura“ 

 
Blůza 97, letní blůza 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levá strana: jedno vyznamenání 
„in natura“ 

Levá strana: více vyznamenání 
„in natura“ v jedné řadě 

Levá strana: více vyznamenání 
„in natura“ ve více řadách 

bez překrytí 

Levá strana: více vyznamenání 
„in natura“ ve více řadách 

s překrytím 



 
c) stužky vyznamenání 

 
Blůza 97, letní blůza 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levá strana: stužky vyznamenání 
v jedné řadě 

Levá strana: stužky vyznamenání 
ve více řadách 



2. Ženy 
a) znaky, odznaky a jmenovky 

 
Večerní blůza 97 pro ženy a večerní blůza 2008 pro ženy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levá strana: odznak 93 pro absolventy vysokých škol – miniatura. 
 

Blůza 97 pro ženy a letní blůza 2005 pro ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levá strana: odznak 93 pro absolventy vysokých škol – miniatura 
Pravá strana shora: odznak (výkonnostní třída) 
          stříbřitá (kovová) jmenovka 
          kovový znak útvaru 
Límec: rozlišovací znak. 



Služební halenka 97 s krátkými (dlouhými) rukávy 
a letní halenka 97 s krátkými (dlouhými) rukávy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pravá strana shora: stříbřitá (kovová) jmenovka 
          kovový znak útvaru. 
 

Letní vesta 2005 pro ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravá strana shora: stříbřitá (kovová) jmenovka 
          kovový znak útvaru. 



Šaty 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravá strana shora: stříbřitá (kovová) jmenovka 
          kovový znak útvaru. 

 
Blůza 97 pro ženy a letní blůza 2005 pro ženy 

 

 
 
 

Levá strana shora: odznak Válečný veterán 
         identifikační znak pro příslušníky VP 

 odznak 93 pro absolventy vysokých škol - miniatura 
Pravá strana shora: odznak (výkonnostní třída). 

 
 

 



b) vyznamenání „in natura“ 
 

Blůza 97 pro ženy a letní blůza 2005 pro ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levá strana: jedno vyznamenání 
„in natura“ 

Levá strana: více vyznamenání 
„in natura“ v jedné řadě 

Levá strana: více vyznamenání 
„in natura“ ve více řadách bez 

překrytí 

Levá strana: více vyznamenání 
„in natura“ ve více řadách  

s překrytím 



c) stužky vyznamenání 
 

Blůza 97 pro ženy a letní blůza 2005 pro ženy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levá strana: stužky vyznamenání 
v jedné řadě 

Levá strana: stužky vyznamenání 
ve více řadách 



3. Vyobrazení domovenky Aktivní zálohy 
 

Domovenka zelená Aktivní zálohy 
 

Domovenka modrá Aktivní zálohy 
 

Domovenka polní Aktivní zálohy 
 

 
Domovenka pouštní Aktivní zálohy 

 



Díl 6 
Barevné vyobrazení jednotlivých druhů stejnokrojů 

 
 

 

Obr. 2. Večerní stejnokroj 97  
pro vojáky z povolání pozemních sil 

Obr. 1. Večerní stejnokroj 97  
pro generály vzdušných sil 



Obr. 3. Večerní stejnokroj 97  
s vycházkovým pláštěm 97 pro vojáky  
z povolání pozemních sil 

Obr. 4. Večerní stejnokroj 97  
pro vojákyně z povolání pozemních sil 



Obr. 5. Večerní stejnokroj 97 pro  
vojákyně z povolání vzdušných sil 

Obr. 6. Večerní stejnokroj 2008 
pro generály 



Obr. 7. Večerní stejnokroj 2008 
pro vojákyně z povolání 

Obr. 8. Vycházkový stejnokroj 97  
pro vojáky z povolání pozemních  
sil se stříbřitou vycházkovou  
šňůrou 97 



Obr. 9. Vycházkový stejnokroj 97  
pro vojáky z povolání pozemních 
sil se stříbřitou vycházkovou 
šňůrou 97 

Obr. 10. Vycházkový stejnokroj 97  
pro vojáky z povolání vzdušných 
sil 



Obr. 11. Vycházkový stejnokroj 97  
s vycházkovým pláštěm 97 pro 
vojáky z povolání vzdušných sil 

Obr. 12. Vycházkový stejnokroj 97  
se služebním kloboučkem 97 pro  
vojákyně z povolání pozemních sil se 
stříbřitou vycházkovou šňůrou 97 



Obr. 13. Vycházkový stejnokroj 97  
s baretem pro vojákyně z povolání  
pozemních sil se stříbřitou  
vycházkovou šňůrou 97 

Obr. 14. Vycházkový stejnokroj 97   
s vycházkovým pláštěm 97 a  
baretem pro vojákyně z povolání  
pozemních sil 



Obr. 15. Vycházkový stejnokroj 97  
s vycházkovým pláštěm 97 a 
kloboukem 97 pro vojákyně 
z povolání vzdušných sil 

Obr. 16. Vycházkový stejnokroj 97  
s baretem pro vojáky z povolání  
vzdušných sil se zlatovou 
vycházkovou šňůrou 97 



Obr. 17. Služební stejnokroj 97  
s blůzou 97 a čepicí 97 lodičkou   
pro vojáky z povolání vzdušných sil 

Obr. 18. Služební stejnokroj 97  
s blůzou 97 a čepicí 97 lodičkou  
pro vojáky z povolání pozemních sil 



Obr. 19. Služební stejnokroj 97  
se služebním kabátem 97 a baretem  
pro vojáky z povolání pozemních sil 

Obr. 20. Služební stejnokroj 97  
se služebním kabátem 97 a zimní  
čepicí 97 pro vojáky z povolání  
pozemních sil 



Obr. 21. Služební stejnokroj 97 
s čepicí 97 lodičkou a zimní 
bundou 2000 pro vojáky z povolání 
pozemních sil 

Obr. 22. Služební stejnokroj 97 
se zimní bundou 2000 a baretem pro 
vojáky z povolání vzdušných sil 



Obr. 23. Služební stejnokroj 97 
s vycházkovým pláštěm 97 a  
čepicí 97 lodičkou pro vojáky  
z povolání pozemních sil 

Obr. 24. Služební stejnokroj 97 
s bundokošilí 97 s krátkými rukávy 
a baretem pro vojáky z povolání 
pozemních sil 



Obr. 25. Služební stejnokroj 97 
s bundokošilí 97 s dlouhými 
rukávy, vázankou se sponou 
a čepicí 97 lodičkou 

Obr. 26. Služební stejnokroj 97 
s bundokošilí 97 s dlouhými 
rukávy, vázankou, bundou 
zimní 2000 s odepnutými rukávy a 
čepicí 97 lodičkou 



Obr. 27. Služební stejnokroj 97 
s košilí 97 s dlouhými rukávy, 
svetrem 97 a čepicí 97 lodičkou pro 
vojáky z povolání vzdušných sil 

Obr. 28. Služební stejnokroj 97 
s čepicí 97 lodičkou a svetrem 97 
pro vojáky z povolání pozemních sil 



Obr. 29. Služební stejnokroj 97 
s blůzou 97, služební úzkou sukní 97 
a čepicí 97 lodičkou pro vojákyně 
z povolání pozemních sil   

Obr. 30. Služební stejnokroj 97 
s úzkou sukní 97, služebním 
kabátem 97 a baretem pro vojákyně 
z povolání pozemních sil 



Obr. 31. Služební stejnokroj 97 
se služební sukní 97, služební 
halenkou 97 s dlouhými rukávy, 
vázačkou a baretem 

Obr. 32. Služební stejnokroj 97 
se služebními kalhotami 97, 
halenkou 97 s krátkými rukávy 
a čepicí 97 lodičkou 



Obr. 33. Služební stejnokroj 97 
se služebními kalhotami 97, služebním 
kabátem 97 a zimní čepicí 97 pro 
vojákyně z povolání pozemních sil 

Obr. 34. Služební stejnokroj 97 
s vycházkovým pláštěm 97  
a kloboukem 97 pro vojákyně  
z povolání pozemních sil 



Obr. 35. Služební stejnokroj 97 
s čepicí 97 lodičkou a svetrem 97 
pro ženy pro vojákyně z povolání 
pozemních sil 

Obr. 36. Letní stejnokroj 2005 
s letní čepicí 2005 lodičkou a bundou 
2008 černou pro generály 



Obr. 37. Letní stejnokroj 2005 
s letní blůzou 2005, letními  
kalhotami 2005 a baretem pro 
vojákyně z povolání pozemních sil 

Obr. 38. Letní stejnokroj 2005 s letní 
halenkou 2005, letní sukní 2005 a 
letní čepicí 2005 lodičkou pro 
vojákyně z povolání vzdušných sil 



Obr. 39. Letní stejnokroj 2005 
s letní sukní 2005, letní blůzou 2005 
a letní čepicí 2005 lodičkou pro 
vojákyně z povolání vzdušných sil 

Obr. 40. Letní stejnokroj 2005 
s letní vestou 2005, letní sukní 2005 
a baretem pro vojákyně z povolání 
pozemních sil 



Obr. 41. Vycházkový letní stejnokroj 2005 
s baretem, letní blůzou 2005, bílou košilí  
a letními kalhotami 2005 pro vojáky 
z povolání pozemních sil 

Obr. 42. Vycházkový letní stejnokroj 2005 
s letní čepicí 2005, bílou košilí, vycházko- 
vými šňůrami 2004 a letními kalhotami 
2005 pro vojáky z povolání pozemních sil 



 
Obr. 43. Letní stejnokroj 2005 s letní čepicí  
2005 lodičkou, letní košilí 2005 a letními  
kalhotami 2005 pro vojáky  
 

Obr. 44. Letní stejnokroj 2005 
s baretem, letní blůzou 2005 a  
letními kalhotami 2005 pro vojáky 
z povolání pozemních sil 



Obr. 45. Služební stejnokroj 97 
se šaty 97 a čepicí 97 lodičkou 
pro vojákyně z povolání vzdušných sil 

Obr. 46. Stejnokroj 95 s baretem  
bez popruhového opasku 95   



Obr. 47. Stejnokroj 95 s kabátem 95, 
zimní čepicí 97 a pletenými 
rukavicemi 95 

Obr. 48. Stejnokroj 95 s nátělníkem 
khaki a letní čepicí 95 



Obr. 49. Stejnokroj 95 se šňůrami pro 
dozorčí orgány a baretem Obr. 50. Stejnokroj 95 s letní  

čepicí 95 a zeleným šátkem 



Obr. 51. Stejnokroj 95 s kabátem 95  
s kapucí a rukavicemi 95 
 

Obr. 52. Stejnokroj 95 s letní  
čepicí 95 a svetrem 95 



Obr. 53. Stejnokroj 95 s letním 
nátělníkem s krátkými rukávy a 
páskou pro dozorčí orgány 

Obr. 54. Stejnokroj 95 s blůzou 95,  
svetrem 95 a letní čepicí 95 



Obr. 55. Letní stejnokroj 95 
s béžovým potiskem  

Obr. 56. Letní stejnokroj 95 
s béžovým potiskem s letní košilí  
2000 a letním kloboukem 95  
s béžovým potiskem 



Obr. 57. Letní stejnokroj 95 s béžovým 
potiskem s krátkými kalhotami 95 a letní 
čepicí 95 s béžovým potiskem a s hnědým 
letním nátělníkem 

Obr. 58. Letní stejnokroj 95 
se zeleným potiskem s letní čepicí 95 
se zeleným potiskem 



Obr. 59. Letní stejnokroj 95 se zeleným potiskem 
s krátkými kalhotami 95 se zeleným potiskem, 
letním kloboukem 95 se zeleným potiskem 
a košilí 2000 se zeleným potiskem 

Obr. 60. Maskovací oděv do 
nepříznivého počasí s khaki kuklou-
čepicí a rukavicemi do nepříznivého 
počasí 



Obr. 61. Letní stejnokroj 95 se zeleným 
potiskem bez popruhového opasku 95 
a s baretem 

Obr. 62. Letní stejnokroj 95 se 
zeleným potiskem, s košilí 2000 
se zeleným potiskem a s baretem 



Obr. 63. Letní stejnokroj 95 s béžovým 
potiskem, letní čepicí 95 s béžovým 
potiskem a bundou 2010 TERMO 

Obr. 64. Letní stejnokroj se zeleným 
potiskem, baretem a bundou 2010 
TERMO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 65. Stejnokroj 95 s kabátem 95, 
čepicí a nášivkou pro instruktory  
výcviku 

Obr. 66. Letní stejnokroj 95 se zeleným 
potiskem bez popruhového opasku 95, 
s čepicí a nášivkou pro vedoucí 
instruktory výcviku 



 
Příloha 2 k  NVMO č. 12/2012 Věstníku 

 
Stejnokroje vojáků Vojenské kanceláře prezidenta republiky 

a Hradní stráže 
 

Čl. 1 
Všeobecná ustanovení 

 
1. Stejnokroje vojáků Vojenské kanceláře prezidenta republiky (VKPR) a  Hradní stráže 

(HS) se dělí na: 
a) reprezentační, které se nosí při oficiálních přijetích a jiných slavnostních 

příležitostech; 
b) služební a vycházkové, které se nosí při běžné denní činnosti. 
 
2. Složení jednotlivých stejnokrojů včetně výstrojních součástek, které se mohou při 

jejich nošení vzájemně kombinovat, se uvádí v článcích 5 až 12 této přílohy.  
 
3. Vojáci VKPR a HS, jejichž činnost vyžaduje používání speciálních nebo pracovních 

obleků, nosí tyto obleky podle zásad uvedených v článku 9 přílohy 1. 
 
4. Stejnokroje 95 se zeleným potiskem nosí vojáci VKPR a  HS k běžnému výkonu 

služby podle zásad stanovených v příloze 1, nestanoví-li náčelník VKPR jinou ústroj. 
 
5. Vyžaduje-li to charakter zaměstnání, služební či jiná činnost, povoluje odlišnosti a 

výjimky v kombinaci stejnokrojových součástek a v používání stejnokrojů vojáky VKPR a 
HS stanovené tímto výnosem náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Ve 
výjimečných případech a pro konkrétní zaměstnání, se souhlasem náčelníka Vojenské 
kanceláře prezidenta republiky, pro vojáky HS také velitel HS. 

 
6. Blůzy a pláště uvedené v této příloze se vzhledově rozlišují podle hodností na: 
a) blůzy a pláště pro generály; 
b) blůzy a pláště pro vyšší důstojníky;  
c) blůzy a pláště pro nižší důstojníky;  
d) blůzy a pláště pro praporčíky;  
e) blůzy a pláště pro poddůstojníky a mužstvo.  

 
Čl. 2 

Hodnostní označení a pravidla pro jeho nošení 
 

1. Rozmístění hodnostního označení a drobných stejnokrojových doplňků je uvedeno 
v článcích 13 až 18 této přílohy. 

 
2. Hodnostní označení se nosí takto: 
a) vojáci a vojákyně VKPR na náramenících blůz a plášťů podle článku 13 této přílohy; 
b) vojáci HS na rukávech blůz a plášťů reprezentačních stejnokrojů a na náramenících 

blůz a plášťů služebních a vycházkových stejnokrojů podle článku 14 této přílohy; 
c) vojákyně HS na náramenících blůz a plášťů reprezentačních stejnokrojů a na 

náramenících blůz a plášťů služebních a vycházkových stejnokrojů podle článku 14 této 
přílohy; 



d) dirigenti a šéfdirigent Hudby Hradní stráže na rukávech všech blůz a plášťů podle 
článku 15 této přílohy; 

e) vojáci VKPR, HS, dirigenti a šéfdirigent Hudby Hradní stráže na navlékacích 
náramenících košil, šatů, lehkých plášťů pro vojáky HS podle článku 14 této přílohy. 

 
3. Ostatní vojáci Hudby Hradní stráže (dále jen „hudebník“) hodnostní označení na 

reprezentačních stejnokrojích nenosí. Vojáci motocyklového doprovodu prezidenta republiky 
na bundách pro motocyklisty a kombinézách pro motocyklisty hodnostní označení nenosí. 

 
4. K označení hodností se používají: 
a) zlatové hvězdy pěticípé pro vyšší důstojníky HS, VKPR a generály VKPR, vyšší 

důstojníky dirigenty a šéfdirigenta Hudby Hradní stráže; 
b) zlatové hvězdy třícípé pro nižší důstojníky HS a VKPR a nižší důstojníky dirigenty 

a šéfdirigenta Hudby Hradní stráže; 
c) stříbřitá hvězda pěticípá pro štábního praporčíka HS; 
d) hodnostní pásky (ve tvaru V) v barvě bílé pro rotmistry, nadrotmistry, praporčíky a 

nadpraporčíky a  v barvě červené pro svobodníky, desátníky, četaře a rotné.  
 

Čl. 3 
Pravidla pro nošení stejnokrojových doplňků 

 
1. Ke zvýraznění stejnokroje a rozlišení jednotlivých hodnostních sborů a vojenských 

hodností se používají: 
a) lemovky v bílé, červené, zlatové, stříbřité, světlomodré a tmavomodré barvě; 
b) výpustky v bílé, tmavomodré a červené barvě; 
c) porty v černé, tmavomodré, zlatové a stříbřité barvě; 
d) kroucené šňůry ve zlatové, stříbřité, červené, modré a červenomodrobílé barvě; 
e) lampasy v červené, světlejší tmavomodré a tmavší tmavomodré barvě. 
 
2. Smaltované rozlišovací znaky pro HS se nosí: 
a) na límci:  
1) reprezentační blůzy a letní reprezentační blůzy pro nižší důstojníky VKPR, pro vyšší 

důstojníky VKPR, pro nižší důstojnice VKPR a pro vyšší důstojnice VKPR, 
2) letní blůzy pro poddůstojníky a mužstvo HS, praporčíky HS, pro nižší důstojníky HS 

a pro vyšší důstojníky HS, 
3) reprezentační blůzy a letní reprezentační blůzy pro poddůstojnice a mužstvo HS, 

praporčice HS, pro nižší důstojnice HS a pro vyšší důstojnice HS; 
b) na stojáčku blůzy pro poddůstojníky a mužstvo HS, praporčíky HS, pro nižší 

důstojníky HS a pro vyšší důstojníky HS; 
c) na náramenících: 
1) reprezentační blůzy, letní reprezentační blůzy a reprezentačního pláště pro mužstvo a 

poddůstojnice HS, praporčice HS, nižší důstojnice HS, vyšší důstojnice HS, 
2) reprezentačního pláště pro mužstvo a poddůstojnice HS, praporčice HS, pro nižší 

důstojnice HS a pro vyšší důstojnice HS,  
3) reprezentační blůzy a pláště pro generály VKPR, reprezentační blůzy a pláště pro 

nižší a vyšší důstojnice VKPR, reprezentační blůzy a pláště pro nižší a vyšší důstojníky 
VKPR; 

d) na pokrývkách hlavy: 
1) na čepici pro vojákyně HS a VKPR (k letnímu reprezentačnímu stejnokroji), 



2) na reprezentačním klobouku pro vojákyně HS a reprezentačním klobouku pro 
vojákyně VKPR. 

 
3. Zlatové rozlišovací znaky pro HS se nosí na náramenících vycházkové blůzy pro 

generály VKPR, vycházkového pláště pro generály VKPR, zimního vycházkového pláště pro 
generály VKPR a lehkého pláště pro generály VKPR.  

 
4. Stříbřité rozlišovací znaky pro HS se nosí na čepici pro motocyklisty, na 

náramenících kožené bundy pro motocyklisty.  
 
5. Patinované rozlišovací znaky pro HS se nosí: 
a) na límci: 
1) vycházkové blůzy a letní vycházkové blůzy pro nižší důstojníky VKPR, pro vyšší 

důstojníky VKPR, pro nižší důstojnice VKPR a pro vyšší důstojnice VKPR,  
2) vycházkové blůzy a letní vycházkové blůzy pro praporčice HS, pro nižší důstojnice 

HS a pro vyšší důstojnice HS,  
3) služební blůzy a letní služební blůzy pro praporčíky HS, pro nižší důstojníky HS 

a pro vyšší důstojníky HS; 
b) na náramenících: 
1) vycházkové blůzy a letní vycházkové blůzy pro praporčice HS, pro nižší 

důstojnice HS a pro vyšší důstojnice HS, 
2) služební blůzy a letní služební blůzy pro praporčíky HS, pro nižší důstojníky HS 

a pro vyšší důstojníky HS, 
3) služebního pláště pro praporčíky HS, pro nižší důstojníky HS a pro vyšší 

důstojníky HS, 
4) vycházkového pláště pro praporčice HS a nižší důstojnice HS a pro vyšší důstojnice 

HS,  
5) zimního vycházkového pláště pro praporčice HS, pro nižší důstojnice HS a pro vyšší 

důstojnice HS, 
6) lehkého pláště pro vojákyně HS, 
7) svetru 97 modrého a svetru 97 modrého pro ženy, 
8) vycházkové blůzy, letní vycházkové blůzy a vycházkových plášťů pro nižší 

důstojníky VKPR, pro vyšší důstojníky VKPR, pro nižší důstojnice VKPR a pro vyšší 
důstojnice VKPR; 

c) na pokrývkách hlavy: 
1) na čepici pro vojákyně HS a VKPR (k letnímu vycházkovému stejnokroji), 
2) na vycházkovém klobouku pro vojákyně HS a na vycházkovém klobouku pro 

vojákyně VKPR, 
3) na světlezeleném baretu.  
 
6. Zlatový rozlišovací znak pro hudebníky se nosí: 
a) na límci služební blůzy pro dirigenty, služební blůzy pro šéfdirigenty, pláště pro 

dirigenty a pláště pro šéfdirigenty; 
b) na stojáčku blůzy pro dirigenty, blůzy pro šéfdirigenty, koncertní blůzy pro 

hudebníky, koncertní blůzy pro dirigenty a koncertní blůzy pro šéfdirigenty; 
c) na náramenících blůzy pro hudebníky, pláště pro hudebníky a na navlékacích 

náramenících košil (používají-li je hudebníci); 
d) na šerpě pro dirigenty a šerpě pro šéfdirigenty. 
 



7. Zlatové zkřížené meče se nosí: 
a) na klopách všech blůz vojáků a vojákyň VKPR; 
b) na náramenících všech blůz a plášťů vojáků a vojákyň VKPR.  
 
8. Odznaky na čepici pro Hradní stráž se nosí takto: 
a) smaltované: 
1) na čepicích pro generály VKPR (včetně zimní čepice) k reprezentačním, 

vycházkovým (i letním) stejnokrojům, 
 2) na čepicích pro důstojníky VKPR (včetně zimní čepice) k reprezentačním (i letním) 

stejnokrojům, 
3) na čepicích pro nižší důstojníky HS, vyšší důstojníky HS (včetně zimní čepice) 

k reprezentačním stejnokrojům (i letním reprezentačním stejnokrojům),  
4) na čepicích pro šéfdirigenty, pro dirigenty a pro hudebníky (včetně zimní čepice) ke 

všem stejnokrojům, 
5) na zimní čepici pro vojákyně VKPR a HS k reprezentačním stejnokrojům; 
b) patinované: 
1) na čepicích pro důstojníky VKPR (včetně zimní čepice) k vycházkovým (i letním) 

stejnokrojům,  
2) na čepicích pro vojáky HS (včetně zimní čepice) ke služebním (i letním) 

stejnokrojům,  
3) na zimní čepici k vycházkovým stejnokrojům pro vojákyně HS a VKPR. 
 
9. Výšivky se nosí takto: 
a) zlatové na čepici: 
1) na přední části okolku a štítku čepice pro generály VKPR k reprezentačnímu, letnímu 

reprezentačnímu, vycházkovému a letnímu vycházkovému stejnokroji, 
2) na štítku čepice a letní čepice pro vyšší důstojníky HS k reprezentačnímu a letnímu 

reprezentačnímu stejnokroji, 
3) na štítku čepice pro vyšší důstojníky VKPR k reprezentačnímu, letnímu 

reprezentačnímu, vycházkovému a letnímu vycházkovému stejnokroji, 
4) na štítku čepice pro nižší důstojníky VKPR k reprezentačnímu a letnímu 

reprezentačnímu stejnokroji; 
b) zlatové na límci blůzy reprezentačního, letního reprezentačního, služebního a letního 

služebního stejnokroje pro generály VKPR; 
c) zlatové na rukávech blůzy reprezentačního a letního reprezentačního stejnokroje pro 

generály VKPR; 
d) zlatové na náramenících: 
1) blůzy a letní blůzy pro praporčíky HS, pro nižší důstojníky HS a pro vyšší 

důstojníky HS, 
2) pláště pro praporčíky HS, pro nižší důstojníky HS a pro vyšší důstojníky HS, 
3) koncertní blůzy a služební blůzy pro dirigenty, koncertní blůzy a služební blůzy pro 

šéfdirigenty; 
e) červené na náramenících:  
1) blůzy a letní blůzy pro poddůstojníky a mužstvo HS,  
2) pláště pro poddůstojníky a mužstvo HS. 
 



10. Rukávové znaky pro HS nosí: 
a) vojáci HS na pravém i levém rukávu blůzy, letní blůzy a pláště pro poddůstojníky a 

mužstvo HS, praporčíky HS, pro nižší důstojníky HS a pro vyšší důstojníky HS a na pravém 
rukávu blůz 95 se zeleným potiskem a kabátů 95 se zeleným potiskem;  

b) vojákyně HS na pravém i levém rukávu reprezentační blůzy, letní reprezentační 
blůzy a reprezentačního pláště pro poddůstojnice a mužstvo HS, praporčice HS, pro nižší 
důstojnice HS a pro vyšší důstojnice HS a na pravém rukávu blůz 95 se zeleným potiskem a 
kabátů 95 se zeleným potiskem; 

c) hudebníci na levém rukávu blůzy, koncertní blůzy a pláště pro hudebníky; 
d) dirigenti a šéfdirigenti na levém rukávu blůzy, koncertní blůzy a služební blůzy pro 

dirigenty a pro šéfdirigenty; 
e) vojáci motocyklového doprovodu na levém i pravém rukávu kožené bundy pro 

motocyklisty a bundy pro motocyklisty; 
f) dirigenti a šéfdirigenti na šerpě pro dirigenty a šerpě pro šéfdirigenty. 
 
11. Rukávový znak lyru nosí hudebníci na pravém rukávu blůz a plášťů v tomto 

barevném provedení: 
a) červený na pláštích pro hudebníky; 
b) modrý na blůzách pro hudebníky, blůzách pro dirigenty, blůzách pro šéfdirigenty, 

koncertních blůzách a služebních blůzách pro dirigenty a na koncertních a služebních blůzách 
pro šéfdirigenty; 

c) světlomodrý na koncertních blůzách pro hudebníky. 
 
12. Rukávový znak pro VKPR nosí vojáci VKPR: 
a) na pravém rukávu reprezentační blůzy, letní reprezentační blůzy, vycházkové blůzy, 

letní vycházkové blůzy a reprezentačního pláště pro nižší důstojníky VKPR, pro vyšší 
důstojníky VKPR a pro generály VKPR; 

b) na pravém rukávu reprezentační blůzy, letní reprezentační blůzy, vycházkové blůzy, 
letní vycházkové blůzy a reprezentačního pláště pro nižší důstojnice VKPR a vyšší důstojnice 
VKPR. 

 
13. Domovenku HRADNÍ STRÁŽ nosí na oblouku rukávové hlavice pravého i levého 

rukávu: 
a) ve zlatovém provedení: 
1) vojáci HS na blůze a na plášti pro poddůstojníky a mužstvo HS, praporčíky HS, pro 

nižší důstojníky HS a pro vyšší důstojníky HS, 
2) vojákyně HS na reprezentační blůze a na reprezentačním plášti pro poddůstojnice a 

mužstvo HS, praporčice HS, pro nižší důstojnice HS a pro vyšší důstojnice HS, 
3) vojáci a vojákyně HS na pravém rukávu blůz 95 se zeleným potiskem a kabátů 95 se 

zeleným potiskem; 
b) v modrém provedení:  
1) vojáci HS na letní blůze pro poddůstojníky a mužstvo HS, praporčíky HS, pro nižší 

důstojníky HS a pro vyšší důstojníky HS, 
2) vojákyně HS na letní reprezentační blůze pro poddůstojnice a mužstvo HS, 

praporčice HS, pro nižší důstojnice HS a pro vyšší důstojnice HS; 
c) ve stříbřitém provedení vojáci motocyklového doprovodu na bundě pro motocyklisty 

a kožené bundě pro motocyklisty. 
 
14. Na košilích se rukávové znaky ani domovenky nenosí. 
 



15. Stejnokrojové knoflíky s iniciálovou zkratkou ČS se používají: 
a) zlatové ve třech velikostech (o průměru 15, 21 a 25 mm) a zapichovací knoflíky 

o průměru 15 mm pro vojáky VKPR, jednotek HS a Hudby Hradní stráže; 
b) stříbřité ve dvou velikostech (o průměru 15 a 21 mm) pro vojáky motocyklového 

doprovodu; 
c) stříbřité o průměru 25 mm na šerpě pro dirigenty. 
 
16. Lampasy (š. 35 mm), výpustky (š. 2 mm) a lemovky (š. 3 mm) se na kalhotách nosí 

takto: 
a) generálové VKPR k reprezentačnímu stejnokroji na reprezentačních a letních 

reprezentačních kalhotách pro generály-červený lampas se zlatovou lemovkou, 
k vycházkovému stejnokroji na vycházkových a letních vycházkových kalhotách pro 
generály-červený lampas s červenou lemovkou. Ostatní důstojníci VKPR k reprezentačnímu 
i vycházkovému stejnokroji na vycházkových a letních vycházkových kalhotách pro 
důstojníky VKPR-červenou výpustku; 

b) vyšší důstojníci HS k reprezentačnímu stejnokroji na kalhotách a letních kalhotách 
pro vyšší důstojníky HS-tmavomodrý lampas se zlatovou lemovkou, nižší důstojníci HS 
k reprezentačnímu stejnokroji na kalhotách a letních kalhotách pro nižší důstojníky HS-
tmavomodrý lampas s červenou lemovkou; 

c) dirigenti Hudby Hradní stráže ke stejnokroji pro dirigenty a ke koncertnímu 
stejnokroji pro dirigenty na kalhotách pro dirigenty-tmavomodrý lampas se stříbřitou 
lemovkou, šéfdirigent Hudby Hradní stráže ke stejnokroji pro šéfdirigenty a ke koncertnímu 
stejnokroji pro šéfdirigenty na kalhotách pro šéfdirigenty-tmavomodrý lampas se zlatovou 
lemovkou, dirigenti a šéfdirigent Hudby Hradní stráže ke služebnímu stejnokroji na 
služebních kalhotách pro šéfdirigenty a dirigenty-tmavomodrý lampas se zlatovou lemovkou; 

d) příslušníci hodnostního sboru poddůstojníci a mužstvo HS, praporčíci HS a vojáci 
motocyklového doprovodu na kalhotách pro HS-tmavomodrý lampas; 

e) hudebníci na kalhotách pro hudebníky k reprezentačnímu stejnokroji-červený lampas. 
 
17. Ke služebnímu stejnokroji pro šéfdirigenty a služebnímu stejnokroji pro dirigenty se 

nosí černé polobotky, modrá šála 97 a pláště, které jsou v základní výbavě vojáků HS. 
 

Čl. 4  
Pravidla pro nošení stejnokrojů pro vojáky  
Vojenské kanceláře prezidenta republiky 

a jednotek Hradní stráže 
 

1. Reprezentační stejnokroje používají vojáci VKPR a jednotek HS při reprezentačních 
aktech, oficiálních přijetích u prezidenta republiky, ve strážní službě, při slavnostních 
nástupech a na rozkaz náčelníka VKPR. 

 
2. Vyznamenání "in natura" a jejich stužky se na reprezentačních stejnokrojích nosí 

podle rozhodnutí příslušného nadřízeného. Odznaky, uvedené v části třetí, se na 
reprezentačních stejnokrojích nenosí. Na vycházkových a služebních stejnokrojích se nosí 
vyznamenání „in natura“ a vojenské odznaky podle ustanovení části třetí. 

 
3. Jmenovky se nosí pouze stříbřité na služebních a letních služebních blůzách pro 

praporčíky, nižší a vyšší důstojníky HS. Na reprezentačních, letních reprezentačních, 
vycházkových a letních vycházkových blůzách pro generály a nižší a vyšší důstojníky VKPR, 
služebních blůzách pro šéfdirigenty a dirigenty, modré košili s nárameníky pro HS, modrých 



bundokošilích s krátkým rukávem pro HS, modrých letních halenkách pro HS a šatech pro HS 
a svetru 97 modrém a svetru 97 modrém pro ženy. Používání jmenovek se řídí zásadami 
uvedenými v čl. 47, umístění je stejné jako na obdobných součástkách stejnokroje 97 
uvedených v příloze 1. 

 
4. Praporečník nosí bílé kožené rukavice pro praporečníky nebo kožené rukavice zimní 

pro praporečníky.  
 
5. Pláštěnka pro HS se může nosit ke stejnokrojům HS, popřípadě i přes plášť ve strážní 

službě za nepříznivého počasí podle rozhodnutí velitele HS. K pláštěnce pro HS se může nosit 
povlak na čepici.   

 
6. Opasek pro velitele HS, opasek pro poddůstojníky a mužstvo, opasek pro dirigenty, 

opasek pro šéfdirigenty a tkaninové opasky, které jsou součástí stejnokrojů, se nosí s přezkou 
k opasku pro HS. Opasek pro hudebníky se nosí s přezkou k opasku pro hudebníky HS. 

 
7. Modrý svetr 97 mohou vojáci VKPR, HS a motocyklový doprovod nosit pod všechny 

blůzy a bundy.  
 
8. Modrý svetr 97 a modrý svetr 97 pro ženy mohou vojáci VKPR nosit pod 

vycházkovou blůzu a samostatně pouze na pracovišti. Svetr 97 modrý a svetr 97 modrý pro 
ženy mohou vojáci HS a motocyklový doprovod nosit pod služební blůzu a samostatně pouze 
ve vojenském objektu.  

 
9. Zimní čepice pro HS, zimní čepice pro vojákyně HS, kožešinový límec pro HS, 

kožešinový límec pro vojákyně HS a kožešinový límec pro dirigenty se mohou k příslušným 
plášťům používat i jednotlivě.  

 
10. Ke stejnokrojům se nosí modré ponožky nebo modré podkolenky, vojákyně nosí 

punčochy nebo punčochové kalhoty tělové barvy. 
 
11. Vojáci VKPR a jednotek HS nosí vázanku vždy se sponou. Vojákyně VKPR a  HS 

mohou nosit vázanku i bez spony. 
 
12. Vycházkový plášť pro praporčice, nižší důstojnice HS, pro vyšší důstojnice HS, pro 

nižší důstojníky VKPR, pro vyšší důstojníky VKPR a pro generály VKPR se může nosit i bez 
šály. 

 
13. Vojákyně VKPR a  HS nosí vlastní černou obuv podle povětrnostních podmínek 

(kozačky, polobotky, lodičky). K letnímu vycházkovému stejnokroji a k šatům mohou 
vojákyně nosit i boty bez paty. Ke všem stejnokrojům mohou vojákyně používat vlastní 
černou kabelku. 
 

14. Vojáci motocyklového doprovodu používají při jízdě na motocyklu ochrannou 
přilbu pro motocyklisty. Za nepříznivých klimatických podmínek používají nepromokavou 
kombinézu pro motocyklisty HS. 



Čl. 5 
Reprezentační stejnokroje pro vojáky  

Vojenské kanceláře prezidenta republiky 
 

Tabulka 13 
Reprezentační stejnokroje pro vojáky  

Vojenské kanceláře prezidenta republiky 
a vzájemné kombinace jejich součástek 

 
Reprezentační 

stejnokroj 
Reprezentační 

stejnokroj s pláštěm Součástky 
generálové důstojníci generálové důstojníci 

Bílá košile pro HS x x x x 
Bílá šála   x x 
Čepice pro důstojníky VKPR (pozn. 1)  x  x 
Čepice pro generály VKPR x  x  
Reprezentační polobotky pro HS  x x x x 
Kožené rukavice pro velitele čestné stráže x x x x 
Modrá vázanka x x x x 
Podbradník pro velitele HS x x x x 
Reprezentační blůza pro důstojníky VKPR (pozn. 2)  x  x 
Reprezentační blůza pro generály VKPR x  x  
Reprezentační kalhoty pro generály VKPR x  x  
Reprezentační plášť pro důstojníky VKPR (pozn. 3)    x 
Reprezentační plášť pro generály VKPR   x  
Vycházkové kalhoty pro důstojníky VKPR  x  x 
Zlatová šňůra pro důstojníky VKPR x x   



Tabulka 13a 

Další kombinace 

Reprezentační stejnokroj 
s pláštěm 

Letní reprezentační stejnokroj 
Součástky 

generálové důstojníci generálové důstojníci 
Bílá košile pro HS x x x x 
Bílá šála x x   
Čepice pro důstojníky VKPR (pozn. 1)  x  x 
Čepice pro generály VKPR x  x  
Černé polobotky pro vojáky HS   x x 
Kotníčkové boty pro HS  x x   
Kožené rukavice pro velitele čestné stráže   x x 
Kožešinový límec pro HS x x   
Letní reprezentační blůza pro důstojníky VKPR  
(pozn. 4) 

   x 

Letní reprezentační blůza pro generály VKPR   x  
Letní reprezentační kalhoty pro generály VKPR   x  
Letní vycházkové kalhoty pro důstojníky VKPR    x 
Modrá vázanka x x x x 
Podbradník pro velitele HS x x x x 
Reprezentační blůza pro důstojníky VKPR (pozn. 2)  x   
Reprezentační blůza pro generály VKPR x    
Reprezentační kalhoty pro generály VKPR x    
Reprezentační plášť pro důstojníky VKPR (pozn. 3)  x   

Reprezentační plášť pro generály VKPR x    
Vycházkové kalhoty pro důstojníky VKPR  x   
Zimní čepice pro HS x x   
Zimní kožené rukavice pro HS x x   
Zlatová šňůra pro důstojníky VKPR   x x 

 
Poznámky: 

 

1. Nižší důstojníci VKPR používají čepici pro nižší důstojníky VKPR, vyšší důstojníci 
VKPR čepici pro vyšší důstojníky VKPR.  

 2. Nižší důstojníci VKPR nosí reprezentační blůzu pro nižší důstojníky VKPR, vyšší 
důstojníci VKPR reprezentační blůzu pro vyšší důstojníky VKPR. 

 3. Nižší důstojníci VKPR nosí reprezentační plášť pro nižší důstojníky VKPR, vyšší 
důstojníci VKPR reprezentační plášť pro vyšší důstojníky VKPR. 

 4. Nižší důstojníci VKPR nosí letní reprezentační blůzu pro nižší důstojníky VKPR, vyšší 
důstojníci VKPR letní reprezentační blůzu pro vyšší důstojníky VKPR. 



Čl. 6  

Reprezentační stejnokroje pro vojáky Hradní stráže 

Tabulka 14 

Stejnokroje pro reprezentaci vojáků Hradní stráže 
a vzájemné kombinace jejich součástek 

 

Reprezentační stejnokroj 

Součástky vyšší  
důstojníci 

nižší  
důstojníci 

příslušníci 
hodnostního 

sboru  
praporčíci 

poddůstojníci a mužstvo 

Bílé letní rukavice   x x 
Blůza pro nižší důstojníky HS  x   
Blůza pro praporčíky HS   x  
Blůza pro poddůstojníky a mužstvo HS    x 
Blůza pro vyšší důstojníky HS x    
Čepice pro nižší důstojníky HS  x x x 
Čepice pro vyšší důstojníky HS x    
Černý podbradník x x x x 
Kalhoty pro nižší důstojníky HS  x   
Kalhoty pro poddůstojníky a mužstvo HS   x x 
Kalhoty pro vyšší důstojníky HS x    
Kožené rukavice pro velitele čestné stráže x x x  
Opasek pro velitele HS x x x  
Podbradník pro velitele HS x x x x 
Reprezentační polobotky pro HS x x x x 
Šňůra pro velitele HS x x x  
Šňůra pro poddůstojníky a mužstvo HS    x 
Opasek pro vojíny HS    x 
Rukavice pro praporečníky  x x x x 

 

Tabulka 14a 

Další kombinace 

Letní reprezentační stejnokroj 

Součástky vyšší  
důstojníci 

nižší  
důstojníci 

příslušníci 
hodnostního 

sboru  
praporčíci 

poddůstojníci a mužstvo 

Bílá košile pro HS x x x  
Bílé letní rukavice   x x 
Černý podbradník x x x x 
Kožené rukavice pro velitele čestné stráže x x x  
Letní blůza pro nižší důstojníky HS  x   
Letní blůza pro praporčíky HS   x x 
Letní blůza pro poddůstojníky a mužstvo    x 
Letní blůza pro vyšší důstojníky HS x    
Letní čepice pro HS  x x x 
Letní čepice pro vyšší důstojníky HS x    
Letní kalhoty pro nižší důstojníky HS  x   
Letní kalhoty pro vojíny a poddůstojníky HS   x x 
Letní kalhoty pro vyšší důstojníky HS x    
Modrá vázanka x x x x 
Opasek pro velitele HS x x x  



Letní reprezentační stejnokroj 

Součástky vyšší  
důstojníci 

nižší  
důstojníci 

příslušníci 
hodnostního 

sboru  
praporčíci 

poddůstojníci a mužstvo 

Opasek pro vojíny HS    x 
Plastrón x x x x 
Podbradník pro velitele HS x x x x 
Reprezentační polobotky pro HS x x x x 
Šňůra pro velitele HS  x x x  
Šňůra pro poddůstojníky a mužstvo HS     x 
Rukavice pro praporečníky x x x x 

 

Tabulka 14b 

Další kombinace 

Reprezentační stejnokroj s pláštěm 

Součástky vyšší 
důstojníci 

nižší 
důstojníci 

příslušníci 
hodnostního 

sboru 
praporčíci 

poddůstojníci a 
mužstvo 

Bílá šála x x x x 
Bílé zimní rukavice pletené   x x 
Blůza pro nižší důstojníky HS  x   
Blůza pro praporčíky HS   x  
Blůza pro poddůstojníky a mužstvo HS    x 
Blůza pro vyšší důstojníky HS x    
Čepice pro nižší důstojníky HS  x x x 
Čepice pro vyšší důstojníky HS x    
Černý podbradník x x x x 
Kalhoty pro nižší důstojníky HS  x   
Kalhoty pro poddůstojníky a mužstvo HS   x x 
Kalhoty pro vyšší důstojníky HS x    
Rukavice kožené zimní pro HS x x x  
Opasek pro velitele HS x x x  
Opasek pro vojíny HS    x 
Plášť pro nižší důstojníky HS  x   
Plášť pro praporčíky HS   x  
Plášť pro poddůstojníky a mužstvo HS    x 
Plášť pro vyšší důstojníky HS x    
Podbradník pro velitele HS x x x x 
Kotníčkové boty pro HS  x x x x 
Šňůra pro velitele HS x x x  
Šňůra pro poddůstojníky a mužstvo HS    x 
Rukavice pro praporečníky zimní x x x x 

 



Tabulka 14c 

Další kombinace 

Reprezentační stejnokroj s pláštěm 

Součástky vyšší  
důstojníci 

nižší  
důstojníci 

příslušníci 
hodnostního 

sboru 
praporčíci  

poddůstojníci a 
mužstvo  

Bílá šála x x x x 
Bílé zimní rukavice pletené   x x 
Blůza pro nižší důstojníky HS  x   
Blůza pro praporčíky HS   x  
Blůza pro poddůstojníky a mužstvo HS    x 
Blůza pro vyšší důstojníky HS x    
Kalhoty pro nižší důstojníky HS  x   
Kalhoty pro vojíny a poddůstojníky HS   x x 
Kalhoty pro vyšší důstojníky HS x    
Kotníčkové boty pro HS x x x x 
Kožešinový límec pro HS x x x x 
Opasek pro velitele HS x x x  
Opasek pro vojíny HS    x 
Plášť pro nižší důstojníky HS  x   
Plášť pro praporčíky HS   x x 
Plášť pro vyšší důstojníky HS x    
Šňůra pro velitele HS x x x  
Šňůra pro poddůstojníky a mužstvo HS    x 
Zimní čepice pro HS x x x x 
Rukavice kožené zimní pro HS x x x  

 

Čl. 7 

Reprezentační stejnokroje pro vojákyně  
Vojenské kanceláře prezidenta republiky 

a jednotek Hradní stráže 
 

Tabulka 15 

Stejnokroje pro vojákyně  
Vojenské kanceláře prezidenta republiky 

a jednotek Hradní stráže 
a vzájemné kombinace jejich součástek 

 
 Reprezentační 
stejnokroj 

Reprezentační stejnokroj 
s pláštěm Součástky 

VKPR HS VKPR HS 
Bílá halenka pro HS x x x x 
Bílá šála   x x 
Černá vázačka  x x x x 
Černé polobotky (lodičky) x x x x 
Kožené rukavice pro velitele čestné stráže x x x x 
Reprezentační blůza pro vojákyně HS (pozn. 1)  x  x 
Reprezentační blůza pro vojákyně VKPR (pozn. 2) x  x  
Reprezentační klobouk pro vojákyně HS  x  x 



 Reprezentační 
stejnokroj 

Reprezentační stejnokroj 
s pláštěm Součástky 

VKPR HS VKPR HS 
Reprezentační klobouk pro vojákyně VKPR x  x  
Reprezentační plášť pro vojákyně HS (pozn. 3)    x 
Reprezentační plášť pro vojákyně VKPR (pozn. 4)   x  
Šňůra pro vojákyně HS   x  x 
Šňůra pro vojákyně VKPR x    
Vycházková sukně pro vojákyně HS  x  x 
Vycházková sukně pro vojákyně VKPR x  x  

 

Tabulka 15a 

Další kombinace 

Reprezentační  
stejnokroj s pláštěm 

a zimními 
doplňky 

Letní 
reprezentační  

stejnokroj 
Součástky 

VKPR HS VKPR HS 
Bílá halenka pro HS x x x x 
Bílá šála x x   
Čepice pro vojákyně HS a VKPR   x x 
Černá vázačka x x x x 
Černé polobotky (lodičky) x x x x 
Černé zimní boty (kozačky) x x   
Kožené rukavice pro velitele čestné stráže   x x 
Kožešinový límec pro vojákyně HS x x   
Letní reprezentační blůza pro vojákyně HS (pozn. 5)    x 
Letní reprezentační blůza pro vojákyně VKPR (pozn. 6)   x  
Letní vycházková sukně pro vojákyně HS    x 
Letní vycházková sukně pro vojákyně VKPR   x  
Reprezentační blůza pro vojákyně HS (pozn. 1)  x   
Reprezentační blůza pro vojákyně VKPR (pozn. 2) x    
Reprezentační plášť pro vojákyně HS (pozn. 3)  x   
Reprezentační plášť pro vojákyně VKPR (pozn. 4) x    
Šňůra pro vojákyně HS  x  x 
Šňůra pro vojákyně VKPR   x  
Vycházková sukně pro vojákyně HS  x   
Vycházková sukně pro vojákyně VKPR x    
Zimní čepice pro vojákyně HS x x   
Zimní kožené rukavice pro HS x x   

 
Poznámky: 1. Příslušnice hodnostního sboru poddůstojníci a mužstvo HS a praporčice 

HS nosí reprezentační blůzu pro praporčice HS, nižší důstojnice HS 
reprezentační blůzu pro nižší důstojnice HS, vyšší důstojnice HS 
reprezentační blůzu pro vyšší důstojnice HS. 

 2. Nižší důstojnice VKPR nosí reprezentační blůzu pro nižší důstojnice 
VKPR, vyšší důstojnice VKPR reprezentační blůzu pro vyšší důstojnice 
VKPR. 

 3. Příslušnice hodnostního sboru poddůstojníci a mužstvo HS a praporčice 
HS nosí reprezentační plášť pro praporčice HS, nižší důstojnice HS 
reprezentační plášť pro nižší důstojnice HS, vyšší důstojnice HS 
reprezentační plášť pro vyšší důstojnice HS. 

 4. Nižší důstojnice VKPR používají reprezentační plášť pro nižší důstojnice 



VKPR, vyšší důstojnice VKPR reprezentační plášť pro vyšší důstojnice 
VKPR. 

 5. Příslušnice hodnostního sboru poddůstojníci a mužstvo HS a praporčice 
HS nosí letní reprezentační blůzu pro praporčice HS, nižší důstojnice HS 
letní reprezentační blůzu pro nižší důstojnice HS, vyšší důstojnice HS letní 
reprezentační blůzu pro vyšší důstojnice HS.  

 6. Nižší důstojnice VKPR nosí letní reprezentační blůzu pro nižší důstojnice 
VKPR, vyšší důstojnice VKPR letní reprezentační blůzu pro vyšší 
důstojnice VKPR. 

 
Čl. 8 

Vycházkové stejnokroje pro vojáky 
Vojenské kanceláře prezidenta republiky 

 
Tabulka 16 

Vycházkové stejnokroje pro vojáky  
Vojenské kanceláře prezidenta republiky 
a vzájemné kombinace jejich součástek 

 
Vycházkový 
stejnokroj 

Vycházkový stejnokroj 
s vycházkovým pláštěm Součástky 

generálové důstojníci generálové důstojníci 
Čepice pro důstojníky VKPR  x  x 
Čepice pro generály VKPR x  x  
Černé polobotky   x x x x 
Boty kotníčkové černé   x x 
Modrá bundokošile s krátkými rukávy pro HS x x   
Modrá košile s nárameníky pro HS x x x x 
Modrá šála   x x 
Modrá vázanka x x x x 
Podbradník pro velitele HS x x x x 
Vycházková blůza pro důstojníky VKPR (pozn. 1)  x  x 
Vycházková blůza pro generály VKPR x  x  
Vycházkové kalhoty pro důstojníky VKPR  x  x 
Vycházkové kalhoty pro generály VKPR x  x  
Vycházkový plášť pro důstojníky VKPR (pozn. 2)    x 
Vycházkový plášť pro generály VKPR   x  
Svetr 97 modrý x x x x 

 

Tabulka 16a 

Další kombinace 

Vycházkový stejnokroj 
s lehkým pláštěm 

Letní vycházkový stejnokroj Součástky 
generálové důstojníci generálové důstojníci 

Čepice pro důstojníky VKPR  x  x 
Čepice pro generály VKPR x  x  
Černé polobotky   x x x x 
Lehký plášť pro velitele HS x x   
Letní vycházková blůza pro důstojníky VKPR (pozn. 3)    x 
Letní vycházková blůza pro generály VKPR   x  
Letní vycházkové kalhoty pro důstojníky VKPR    x 
Letní vycházkové kalhoty pro generály VKPR   x  
Modrá bundokošile s krátkými rukávy pro HS   x x 



Vycházkový stejnokroj 
s lehkým pláštěm 

Letní vycházkový stejnokroj Součástky 
generálové důstojníci generálové důstojníci 

Modrá košile s nárameníky pro HS x x x x 
Modrá vázanka x x x x 
Podbradník pro velitele HS x x x x 
Vycházková blůza pro důstojníky VKPR (pozn. 1)  x   
Vycházková blůza pro generály VKPR x    
Vycházkové kalhoty pro důstojníky VKPR  x   
Vycházkové kalhoty pro generály VKPR x    
Svetr 97 modrý  x x x x 

 

Tabulka 16b 

Další kombinace 

Vycházkový stejnokroj se 
zimním vycházkovým  

pláštěm 

Vycházkový stejnokroj se 
zimním vycházkovým  

pláštěm a zimními doplňky 
Součástky 

generálové důstojníci generálové důstojníci 

Čepice pro důstojníky VKPR  x   
Čepice pro generály VKPR x    
Boty kotníčkové černé x x x x 
Černé polobotky   x x   
Černé zimní kožené rukavice x x x x 
Kožešinový límec   x x 
Modrá košile s nárameníky pro HS x x x x 
Modrá šála x x x x 
Modrá vázanka x x x x 
Podbradník pro velitele HS x x   
Vycházková blůza pro důstojníky VKPR (pozn. 1)  x  x 
Vycházková blůza pro generály VKPR x  x  
Vycházkové kalhoty pro důstojníky VKPR  x  x 
Vycházkové kalhoty pro generály VKPR x  x  
Zimní čepice pro HS   x x 
Zimní vycházkový plášť pro důstojníky VKPR (pozn. 4)  x  x 
Zimní vycházkový plášť pro generály VKPR x  x  
Svetr 97 modrý  x x x x 

 

Tabulka 16c 

Další kombinace 

Vycházkový stejnokroj 
s vycházkovými kalhotami 
nebo vycházkovými letními 

kalhotami, s košilí 
s nárameníky nebo 

bundokošilí 

Vycházkový stejnokroj 
s vycházkovými kalhotami 
nebo vycházkovými letními 

kalhotami a bundokošilí 
s krátkými rukávy 

Součástky 

generálové důstojníci generálové důstojníci 
Čepice pro důstojníky VKPR  x  x 
Čepice pro generály VKPR x  x  
Černé polobotky   x x x x 
Modrá bundokošile s krátkými rukávy pro HS   x x 
Modrá košile s nárameníky pro HS x x   
Modrá vázanka x x   
Podbradník pro velitele HS x x x x 



Vycházkový stejnokroj 
s vycházkovými kalhotami 
nebo vycházkovými letními 

kalhotami, s košilí 
s nárameníky nebo 

bundokošilí 

Vycházkový stejnokroj 
s vycházkovými kalhotami 
nebo vycházkovými letními 

kalhotami a bundokošilí 
s krátkými rukávy 

Součástky 

generálové důstojníci generálové důstojníci 
Vycházkové kalhoty (letní vycházkové kalhoty) pro 
důstojníky VKPR 

 x  x 

Vycházkové kalhoty (letní vycházkové kalhoty) pro 
generály VKPR 

x  x  

 

Poznámky: 1. Nižší důstojníci VKPR nosí vycházkovou blůzu pro nižší důstojníky 
VKPR, vyšší důstojníci VKPR vycházkovou blůzu pro vyšší důstojníky 
VKPR. 

 2. Nižší důstojníci VKPR nosí vycházkový plášť pro nižší důstojníky 
VKPR, vyšší důstojníci VKPR vycházkový plášť pro vyšší důstojníky 
VKPR. 

 3. Nižší důstojníci VKPR nosí letní vycházkovou blůzu pro nižší důstojníky 
VKPR, vyšší důstojníci VKPR letní vycházkovou blůzu pro vyšší 
důstojníky VKPR. 

 4. Nižší důstojníci VKPR nosí zimní vycházkový plášť pro nižší důstojníky 
VKPR, vyšší důstojníci VKPR zimní vycházkový plášť pro vyšší 
důstojníky VKPR. 

 

Čl. 9 

Služební a vycházkové stejnokroje pro vojáky 
jednotek Hradní stráže 

 

Tabulka 17 

Služební a vycházkové stejnokroje pro vojáky HS 
a vzájemné kombinace jejich součástek 

 

Služební a vycházkový stejnokroj 

Součástky vyšší 
důstojníci 

nižší 
důstojníci 

příslušníci 
hodnostního 

sboru   
praporčíci  

vojíni a  
poddůstojníci 

Čepice pro vojáky HS x x x x 
Černé polobotky   x x x x 
Černý podbradník x x x x 
Modrá bundokošile s krátkými rukávy pro HS x x x x 
Modrá košile s nárameníky pro HS x x x x 
Modrá vázanka x x x x 
Podbradník pro velitele HS x x x x 
Řemen 97 do kalhot x x x x 
Služební blůza pro nižší důstojníky HS  x   
Služební blůza pro praporčíky HS   x x 
Služební blůza pro vyšší důstojníky HS x    



Služební a vycházkový stejnokroj 

Součástky vyšší 
důstojníci 

nižší 
důstojníci 

příslušníci 
hodnostního 

sboru   
praporčíci  

vojíni a  
poddůstojníci 

Služební kalhoty pro HS x x x x 
Svetr 97 modrý  x x x x 

 

Tabulka 17a 

Další kombinace 

Služební a vycházkový stejnokroj 
se služebním nebo vycházkovým pláštěm 

Součástky 
vyšší 

důstojníci 
nižší 

důstojníci 

příslušníci 
hodnostního 

sboru 
 praporčíci  

vojíni a 
poddůstojníci  

Čepice pro vojáky HS x x x x 
Černé polobotky  x x x x 
Černý podbradník x x x x 
Modrá košile s nárameníky pro HS x x x x 
Modrá šála 97 x x x x 

Modrá vázanka x x x x 
Podbradník pro velitele HS x x x x 
Řemen 97 do kalhot x x x x 
Služební blůza pro nižší důstojníky HS  x   
Služební blůza pro praporčíky HS   x x 
Služební blůza pro vyšší důstojníky HS x    
Služební kalhoty pro HS x x x x 
Služební plášť pro nižší důstojníky HS   x   
Služební plášť pro praporčíky HS   x x 
Služební plášť pro vyšší důstojníky HS  x    
Svetr 97 modrý  x x x x 

 

 



Tabulka 17b 

Další kombinace 

Služební a vycházkový stejnokroj 
se služebním nebo vycházkovým pláštěm a zimními doplňky 

Součástky 
vyšší 

důstojníci 
nižší 

důstojníci 

příslušníci 
hodnostního 

sboru 
 praporčíci  

vojíni a 
poddůstojníci 

Boty kotníčkové černé x x x x 
Černé zimní kožené rukavice x x x x 
Kožešinový límec pro HS x x x x 
Modrá košile s nárameníky pro HS x x x x 
Modrá šála 97 x x x x 
Modrá vázanka x x x x 
Řemen 97 do kalhot x x x x 
Služební blůza pro nižší důstojníky HS  x   
Služební blůza pro praporčíky HS   x x 
Služební blůza pro vyšší důstojníky HS x    
Služební kalhoty pro HS x x x x 
Služební plášť pro nižší důstojníky HS  x   
Služební plášť pro praporčíky HS   x x 
Služební plášť pro vyšší důstojníky HS x    
Zimní čepice pro HS x x x x 
Svetr 97 modrý x x x x 

 

Tabulka 17c 

Další kombinace 

Letní služební stejnokroj 
Služební nebo vycházkové 

kalhoty s košilí s nárameníky 
nebo bundokošilí Součástky 

vyšší 
důstojníci 

nižší 
důstojníci 

příslušníci 
hodnostního sboru 

 praporčíci  

vyšší důstojníci, 
nižší důstojníci, 

praporčíci 

vojíni a  
poddůstojníci  

Černé polobotky  x x x x x 

Černý podbradník x x x x x 

Letní čepice pro HS x x x x x 

Letní služební blůza pro 
nižší důstojníky HS 

 x    

Letní služební blůza pro 
praporčíky HS 

  x   

Letní služební blůza pro 
vyšší důstojníky HS 

x     

Letní služební kalhoty pro 
HS 

x x x x x 

Modrá bundokošile 
s krátkými rukávy pro HS 

x x x x x 

Modrá košile s nárameníky 
pro HS 

x x x x x 

Modrá vázanka x x x x x 

Podbradník pro velitele HS x x x x x 

Řemen 97 do kalhot x x x x x 

 



Tabulka 17d 

Další kombinace 

Stejnokroj se služebními kalhotami  
a s bundokošilí s krátkými rukávy 

Stejnokroj 
s letními 

služebními 
kalhotami a 

s košilí 
s nárameníky 

nebo 
s bundokošilí 

Stejnokroj 
s letními 

služebními 
kalhotami a 
s bundokošilí 
s krátkými 

rukávy 

Součástky 

vojáci z povolání 
vojíni a  

pod-důstojníci 
vojáci 

z povolání 
vojáci 

z povolání 
Čepice vojáky HS x x x x 
Černé polobotky  x x x x 
Černý podbradník x x x x 
Letní čepice pro HS x x x x 
Letní služební kalhoty pro HS x x x x 
Modrá bundokošile s krátkými rukávy pro HS x x  x 
Modrá košile s nárameníky pro HS   x  
Modrá vázanka   x  
Podbradník pro velitele HS x x x x 
Řemen 97 do kalhot x x x x 
Služební kalhoty pro HS x x x x 

 

 

Čl. 10 

Služební a vycházkové stejnokroje pro vojákyně 
Vojenské kanceláře prezidenta republiky 

a jednotek Hradní stráže 

 

Tabulka 18 

Služební a vycházkové stejnokroje pro vojákyně  
Vojenské kanceláře prezidenta republiky 

a jednotek Hradní stráže 
a vzájemné kombinace jejich součástek 

 

Vycházkový  
stejnokroj 

Vycházkový  
stejnokroj 

s lehkým pláštěm 

Vycházkový  
stejnokroj 

s vycházkovým 
pláštěm 

Součástky 

VKPR HS VKPR HS VKPR HS 
Černé polobotky (lodičky) x x x x x x 
Lehký plášť pro vojákyně HS (pozn. 1)   x x   
Modrá letní halenka pro HS x x x x x x 
Modrá letní halenka s krátkými rukávy pro HS x x     
Modrá šála 97     x x 
Modrá vázanka  x x x x x x 
Vycházková blůza pro vojákyně HS (pozn. 2)  x  x  x 
Vycházková blůza pro vojákyně VKPR (pozn. 3) x  x  x  
Vycházková sukně pro vojákyně HS  x  x  x 
Vycházková sukně pro vojákyně VKPR x  x  x  



Vycházkový  
stejnokroj 

Vycházkový  
stejnokroj 

s lehkým pláštěm 

Vycházkový  
stejnokroj 

s vycházkovým 
pláštěm 

Součástky 

VKPR HS VKPR HS VKPR HS 
Vycházkový klobouk pro vojákyně HS  x  x  x 
Vycházkový klobouk pro vojákyně VKPR x  x  x  
Vycházkový plášť pro vojákyně HS (pozn. 4)     x x 
Svetr 97 modrý pro ženy  x x x x x x 



Tabulka 18a 

Další kombinace 

Vycházkový 
stejnokroj se 

zimním 
vycházkovým 

pláštěm 

Vycházkový 
stejnokroj se 

zimním 
vycházkovým 

pláštěm 

Letní vycházkový 
stejnokroj Součástky 

VKPR HS VKPR HS VKPR HS 
Čepice pro vojákyně HS a VKPR     x x 
Černé polobotky (lodičky) x x x x x x 
Černé zimní boty (kozačky)   x x   
Černé zimní kožené rukavice   x x   
Kožešinový límec pro vojákyně HS   x x   
Letní vycházková blůza pro vojákyně HS (pozn. 5)      x 
Letní vycházková blůza pro vojákyně VKPR (pozn. 6)     x  
Letní vycházková sukně pro vojákyně HS      x 
Letní vycházková sukně pro vojákyně VKPR     x  
Modrá letní halenka pro HS x x x x x x 
Modrá letní halenka s krátkými rukávy pro HS     x x 
Modrá šála 97 x x x x   
Modrá vázanka x x x x x x 
Vycházková blůza pro vojákyně HS (pozn. 2)  x  x   
Vycházková blůza pro vojákyně VKPR (pozn. 3) x  x    
Vycházková sukně pro vojákyně HS  x  x   
Vycházková sukně pro vojákyně VKPR x  x    
Vycházkový klobouk pro vojákyně HS  x     
Vycházkový klobouk pro vojákyně VKPR x      
Zimní čepice pro vojákyně HS   x x   
Zimní vycházkový plášť pro vojákyně HS (pozn. 7)  x  x   
Zimní vycházkový plášť pro vojákyně VKPR (pozn. 8) x  x    
Svetr 97 modrý pro ženy x x x x   

 

Tabulka 18b 

Další kombinace  

Šaty Stejnokroj s vycházkovou 
sukní a letními halenkami 

Stejnokroj s letní vycházkovou 
sukní a letními halenkami Součástky 

VKPR a HS VKPR HS VKPR HS 
Čepice pro vojákyně HS a VKPR x   x x 
Černé polobotky (lodičky) x x x x x 
Letní vycházková sukně pro vojákyně HS     x 
Letní vycházková sukně pro vojákyně 
VKPR 

   x  

Modrá letní halenka pro HS  x x x x 
Modrá letní halenka s krátkými rukávy pro 
HS 

 x x x x 

Modrá vázanka (pozn. 9)  x x x x 
Vycházková sukně pro vojákyně HS (pozn. 
10) 

  x   

Vycházková sukně pro vojákyně VKPR 
(pozn. 11) 

 x    

Vycházkový klobouk pro vojákyně HS   x   
Vycházkový klobouk pro vojákyně VKPR  x    



 

Poznámky: 1. Lehký plášť pro vojákyně HS nosí všechny vojákyně HS i VKPR. 

 2. Příslušnice hodnostního sboru poddůstojníci a mužstvo HS a praporčice 
HS nosí vycházkovou blůzu pro praporčice HS, nižší důstojnice HS 
vycházkovou blůzu pro nižší důstojnice HS a vyšší důstojnice HS 
vycházkovou blůzu pro vyšší důstojnice HS. 

 3. Nižší důstojnice VKPR nosí vycházkovou blůzu pro nižší důstojnice 
VKPR, vyšší důstojnice VKPR vycházkovou blůzu pro vyšší důstojnice 
VKPR. 

 4. Příslušnice hodnostního sboru poddůstojníci a mužstvo HS, praporčice HS 
a nižší důstojnice HS a VKPR nosí vycházkový plášť pro nižší důstojnice 
HS, vyšší důstojnice VKPR i HS vycházkový plášť pro vyšší důstojnice 
HS. 

 5. Příslušnice hodnostního sboru poddůstojníci a mužstvo HS a  praporčice 
HS nosí letní vycházkovou blůzu pro praporčice HS, nižší důstojnice HS 
letní vycházkovou blůzu pro nižší důstojnice HS, vyšší důstojnice HS letní 
vycházkovou blůzu pro vyšší důstojnice HS. 

 6. Nižší důstojnice VKPR nosí letní vycházkovou blůzu pro nižší důstojnice 
VKPR, vyšší důstojnice VKPR letní vycházkovou blůzu pro vyšší 
důstojnice VKPR. 

 7. Příslušnice hodnostního sboru poddůstojníci a mužstvo HS a praporčice 
HS nosí vycházkový plášť pro praporčice HS, nižší důstojnice HS zimní 
vycházkový plášť pro nižší důstojnice HS, vyšší důstojnice HS zimní 
vycházkový plášť pro vyšší důstojnice HS. 

 8. Nižší důstojnice VKPR nosí zimní vycházkový plášť pro nižší důstojnice 
VKPR, vyšší důstojnice VKPR zimní vycházkový plášť pro vyšší 
důstojnice VKPR.  

 9. Vázanka se nosí pouze k modré letní halence pro HS.  

 10. Vojákyně HS mohou nosit ke služebním stejnokrojům kalhoty pro ženy 
HS místo vycházkové sukně pro vojákyně HS (letní kalhoty pro ženy HS 
místo letní vycházkové sukně pro vojákyně HS). 

 11. Vojákyně VKPR mohou nosit ke služebním stejnokrojům kalhoty pro 
ženy VKPR místo vycházkové sukně pro vojákyně VKPR (letní kalhoty 
pro ženy VKPR místo letní vycházkové sukně pro vojákyně VKPR). 

 

 



Čl. 11 

Stejnokroje pro vojáky 
Hudby Hradní stráže 

 

Tabulka 19 

Stejnokroje pro vojáky Hudby Hradní stráže 
a vzájemné kombinace jejich součástek 

 

Reprezentační stejnokroj Součástky 
šéfdirigenti dirigenti hudebníci 

Bílé letní rukavice   x 
Blůza pro dirigenty (pozn. 1)  x  
Blůza pro hudebníky   x 
Blůza pro šéfdirigenty (pozn. 2) x   
Čepice pro hudebníky x x x 
Černý podbradník   x 
Kalhoty pro dirigenty  x  
Kalhoty pro hudebníky   x 
Kalhoty pro šéfdirigenty x   
Kožené rukavice pro velitele čestné stráže x x  
Opasek pro dirigenty  x  
Opasek pro hudebníky   x 
Opasek pro šéfdirigenty x   
Podbradník pro šéfdirigenty  x   
Podbradník pro velitele HS  x  
Reprezentační polobotky pro HS x x x 
Šerpa pro dirigenty  x  
Šerpa pro šéfdirigenty x   
Šňůry pro hudebníky   x 

 

 

Tabulka 19a 

Další kombinace 

Reprezentační stejnokroj  
s pláštěm a zimními doplňky Součástky 

šéfdirigenti dirigenti hudebníci 
Bílá šála x x x 
Bílé zimní rukavice    x 
Blůza pro dirigenty (pozn. 1)  x  
Blůza pro hudebníky   x 
Blůza pro šéfdirigenty (pozn. 2) x   
Kalhoty pro dirigenty  x  
Kalhoty pro hudebníky   x 
Kalhoty pro šéfdirigenty x   
Kotníčkové boty pro HS  x x x 
Kožešinový límec pro dirigenty  x x  
Kožešinový límec pro HS    x 
Opasek pro dirigenty (pozn. 3)  x  
Opasek pro hudebníky   x 
Opasek pro šéfdirigenty (pozn. 4) x   
Plášť pro dirigenty (pozn. 5)  x  



Reprezentační stejnokroj  
s pláštěm a zimními doplňky Součástky 

šéfdirigenti dirigenti hudebníci 
Plášť pro hudebníky   x 
Plášť pro šéfdirigenty (pozn. 6) x   
Šerpa pro dirigenty (pozn. 3)  x  
Šerpa pro šéfdirigenty (pozn. 4) x   
Šňůry pro hudebníky   x 
Zimní čepice pro HS  x x x 
Zimní kožené rukavice pro HS  x x  

 

Tabulka 19b 

Další kombinace 

Koncertní stejnokroj Součástky 
šéfdirigenti dirigenti hudebníci 

Bílé letní rukavice   x 
Čepice pro hudebníky x x x 
Černý podbradník   x 
Kalhoty pro dirigenty  x  
Kalhoty pro šéfdirigenty x   
Kalhoty pro vojíny a poddůstojníky HS   x 
Koncertní blůza pro dirigenty (pozn. 7)  x  
Koncertní blůza pro hudebníky   x 
Koncertní blůza pro šéfdirigenty (pozn. 8) x   
Kožené rukavice pro velitele čestné stráže x x  
Podbradník pro šéfdirigenty x   
Podbradník pro velitele HS  x  
Reprezentační polobotky pro HS x x x 
Šňůry pro hudebníky x x x 

 

Tabulka 19c 

Další kombinace 

Koncertní stejnokroj 
s pláštěm a zimními doplňky Součástky 

šéfdirigenti dirigenti hudebníci 
Bílá šála x x x 
Bílé zimní rukavice   x 
Kalhoty pro dirigenty  x  
Kalhoty pro šéfdirigenty x   
Kalhoty pro vojíny a poddůstojníky HS   x 
Koncertní blůza pro dirigenty (pozn. 7)  x  
Koncertní blůza pro hudebníky   x 
Koncertní blůza pro šéfdirigenty (pozn. 8) x   
Kotníčkové boty pro HS x x x 
Kožešinový límec pro dirigenty  x x  
Kožešinový límec pro HS   x 
Opasek pro hudebníky   x 
Plášť pro dirigenty (pozn. 5)  x  
Plášť pro hudebníky   x 
Plášť pro šéfdirigenty (pozn. 6) x   
Šňůry pro hudebníky   x 
Zimní čepice pro hudebníky x x x 
Zimní kožené rukavice pro HS x x  



Tabulka 19d 

Další kombinace 

Služební stejnokroj Součástky 
šéfdirigenti dirigenti hudebníci 

Čepice pro hudebníky x x x 
Černé polobotky  x x x 
Černý podbradník   x 
Kalhoty pro vojíny a poddůstojníky HS   x 
Modrá košile s nárameníky pro HS x x x 
Modrá vázanka x x x 
Podbradník pro šéfdirigenty x   
Podbradník pro velitele HS  x  
Služební blůza pro dirigenty (pozn. 9)  x  
Služební blůza pro šéfdirigenty (pozn. 10) x   
Služební kalhoty pro šéfdirigenty a dirigenty x x  

 

Poznámky: 1. Nižší důstojníci nosí blůzu pro dirigenty-nižší důstojníky, vyšší důstojníci 
blůzu pro dirigenty-vyšší důstojníky. 

 2. Nižší důstojníci nosí blůzu pro šéfdirigenty-nižší důstojníky, vyšší 
důstojníci blůzu pro šéfdirigenty-vyšší důstojníky. 

 3. Dirigenti nosí opasek a šerpu pro dirigenty k blůze pro dirigenty pod 
pláštěm pro dirigenty. 

 4. Šéfdirigenti nosí opasek a šerpu pro šéfdirigenty k blůze pro šéfdirigenty 
pod pláštěm pro šéfdirigenty. 

 5. Nižší důstojníci nosí plášť pro dirigenty-nižší důstojníky, vyšší důstojníci 
plášť pro dirigenty-vyšší důstojníky. 

 6. Nižší důstojníci nosí plášť pro šéfdirigenty-nižší důstojníky, vyšší 
důstojníci plášť pro šéfdirigenty-vyšší důstojníky. 

 7. Nižší důstojníci nosí koncertní blůzu pro dirigenty-nižší důstojníky, vyšší 
důstojníci koncertní blůzu pro dirigenty-vyšší důstojníky. 

 8. Nižší důstojníci nosí koncertní blůzu pro šéfdirigenty-nižší důstojníky, 
vyšší důstojníci koncertní blůzu pro šéfdirigenty-vyšší důstojníky. 

 9. Nižší důstojníci nosí služební blůzu pro dirigenty-nižší důstojníky, vyšší 
důstojníci služební blůzu pro dirigenty-vyšší důstojníky. 

 10. Nižší důstojníci nosí služební blůzu pro šéfdirigenty-nižší důstojníky, 
vyšší důstojníci služební blůzu pro šéfdirigenty-vyšší důstojníky.  

 

 



Čl. 12 

Stejnokroj pro vojáky jednotek Hradní stráže, 
kteří tvoří motocyklový doprovod prezidenta republiky 

 

Tabulka 20 

Stejnokroj pro vojáky, kteří tvoří motocyklový doprovod 
prezidenta republiky, a možné kombinace jeho součástek 

 

Součástky 
Stejnokroj 
s koženou  
bundou 

Stejnokroj 
s bundou 

Stejnokroj 
s košilí 

Bílé kožené rukavice pro motocyklisty x x x 
Černé kožené rukavice pro motocyklisty x x x 
Černé zimní kožené rukavice pro motocyklisty x x  
Ledvinový pás pro motocyklisty x x x 
Ochranný páteřní pás pro motocyklisty x x x 
Přilba pro motocyklisty x x x 
Bílý služební pás x x x 
Boty pro motocyklisty x x x 
Bunda pro motocyklisty  x  
Kalhoty pro motocyklisty  x x 
Čepice pro motocyklisty x x x 
Khaki nátělník x x  
Kožená bunda pro motocyklisty x   
Kožené kalhoty pro motocyklisty x   
Modrá košile s nárameníky  x x 
Modrá vázanka  x x 
Nepromokavá kombinéza pro motocyklisty HS x x x 
Šle x   
Zimní bílé kožené rukavice pro motocyklisty x x  
Nákrčník černý x x  
Nákrčník bílý x x  

 



Čl. 13 
Rozmístění hodnostního označení na stejnokrojích a pláštích vojáků zařazených  

k Vojenské kanceláři prezidenta republiky 
 

1. Hodnostní označení na náramenících blůzy a pláště reprezentačního stejnokroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   poručík      nadporučík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   kapitán       major 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   podplukovník      plukovník 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brigádní generál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generálmajor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generálporučík 
 



2. Hodnostní označení na náramenících blůzy a pláště vycházkového stejnokroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   poručík      nadporučík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   kapitán       major 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   podplukovník      plukovník 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brigádní generál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generálmajor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generálporučík 
 



3. Hodnostní označení na navlékacích náramenících košil, halenek a šatů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   poručík      nadporučík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   kapitán       major 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   podplukovník      plukovník 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brigádní generál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generálmajor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generálporučík 
 
 
 

1 = červená lemovka 
2 = zlatová lemovka 
4 = smaltovaný rozlišovací znak pro HS 
6 = zlatový rozlišovací znak pro HS 



Čl. 14 
Rozmístění hodnostního označení na stejnokrojích a pláštích vojáků z povolání jednotek 

Hradní stráže 
 

1. Hodnostní označení na rukávech blůzy a pláště reprezentačního stejnokroje pro muže 
(barva pásku podle hodnosti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        svobodník, rotmistr   desátník, nadrotmistr   četař, praporčík 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rotný, nadpraporčík   štábní praporčík   poručík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

     nadporučík          kapitán          major 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  podplukovník       plukovník 
 
 
 

1 = černá porta (na letních stejnokrojích tmavomodrá) 
2 = červená lemovka 
3 = zlatová lemovka 

 
 

2. Hodnostní označení na náramenících blůzy a pláště reprezentačního 
stejnokroje pro ženy  (barva pásku podle hodnosti) 

 
 
 
 
 
 
 
 

svobodnice, rotmistryně     desátnice, nadrotmistryně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
četařka, praporčice      rotná, nadpraporčice 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              štábní praporčice       poručice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 nadporučice       kapitánka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                majorka       podplukovnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plukovnice 



3. Hodnostní označení na náramenících blůzy a pláště služebního stejnokroje 
(barva pásku podle hodnosti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 svobodník, rotmistr      desátník, nadrotmistr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 četař, praporčík      rotný, nadpraporčík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
štábní praporčík      poručík 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nadporučík       kapitán 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  major        podplukovník 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plukovník 
 

barva pásku podle hodnosti 
1 = červená lemovka 
2 = zlatová lemovka 
3 = stříbřitá lemovka 
4 = smaltovaný rozlišovací znak pro HS 
5 = patinovaný rozlišovací znak pro HS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Hodnostní označení na navlékacích náramenících košil, halenek a šatů 
(barva pásku podle hodnosti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  svobodník, rotmistr     desátník, nadrotmistr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  četař, praporčík      rotný, nadpraporčík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         štábní praporčík



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  poručík       nadporučík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  kapitán        major 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  podplukovník       plukovník 
 
 

2 = zlatová lemovka 
3 = stříbřitá lemovka 

 
 



Čl. 15 
Rozmístění hodnostního označení na rukávech blůz a plášťů šéfdirigenta a dirigentů 

Hudby Hradní stráže 
 

1. Hodnostní označení na rukávech blůzy a pláště pro šéfdirigenty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  poručík   nadporučík    kapitán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

major    podplukovník    plukovník 
 
 



2. Hodnostní označení na rukávech blůzy a pláště pro dirigenty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 poručík    nadporučík    kapitán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 major     podplukovník    plukovník 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Hodností označení na rukávech služebních a koncertních blůz pro šéfdirigenty a dirigenty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 poručík    nadporučík    kapitán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 major     podplukovník    plukovník 
 
 
 

1 = zlatová kroucená šňůra 
2 = stříbřitá kroucená šňůra 
3 = černá porta 
4 = lemovka (červená pro dirigenty, zlatová pro šéfdirigenty) 
5 = bílý proužek 

 



Příloha 3 k NVMO č. 12/2012 Věstníku  
 

Reprezentační stejnokroje vojáků Čestné stráže Armády České republiky, 
vojenských hudeb a Ústřední hudby AČR 

 
Díl 1 

Kombinace součástek, pravidla a varianty nošení stejnokrojů 
 

Čl. 1 
Stejnokroje pro vojáky Čestné stráže Armády České republiky, Ústřední hudby 

Armády České republiky a vojenských hudeb 
  

1. Vojáci vojenských hudeb, Ústřední hudby Armády České republiky a vojáci Čestné 
stráže Armády České republiky (dále jen „Čestná stráž“) nosí stejnokroj zelené nebo modré 
barvy. Tyto stejnokroje tvoří blůzy 97 a vycházkové kalhoty 97 doplněné o některé ozdobné 
prvky a doplňky. 
 

2. K reprezentačním účelům jsou tyto stejnokroje doplněny tmavočerveným baretem se 
zlatovým smaltovaným odznakem nebo čepicí 97 lodičkou s malým smaltovaným odznakem. 
Dirigenti a příslušníci hudeb používají stejnokroje 97 pro Ústřední hudbu Armády České 
republiky a stejnokroje 97 pro vojenskou hudbu. Nosí je při společných vystoupeních 
s Čestnou stráží Armády České republiky i při samostatných vystoupeních. 

 
Čl. 2 

Pravidla pro nošení stejnokrojů pro vojáky zařazené k Čestné stráži, Ústřední hudbě 
Armády České republiky a vojenským hudbám 

  
1. Velitelé Čestné stráže nosí stejné stejnokroje jako ostatní vojáci zařazení k Čestné 

stráži, se stejnými odznaky, výšivkami a rukávovými znaky. Odlišují se pouze tím, že místo 
opasku 97 pro čestnou stráž nosí opasek 97 pro velitele čestné stráže. 
 

2. Stejnokroje dirigentů vojenských hudeb se odlišují obdobně.  
 
3. K opasku 97 pro čestnou stráž a opasku 97 pro velitele čestné stráže se nosí zlatová 

přezka 93. 
 
4. Zelená služební čepice 97 pro čestnou stráž a hudbu a zelená (modrá) služební 

čepice 97 pro hudebníky se nosí se dvěma podbradníky. Na rozkaz dirigenta hudby se tato 
čepice nosí s černým podbradníkem staženým pod bradu. 

 
5. Při samostatných vystoupeních za zvlášť teplého počasí mohou vojáci  Ústřední 

hudby Armády České republiky, Čestné stráže a vojenských hudeb nosit zelené (modré) 
vycházkové kalhoty 97 s bundokošilí 97 vždy s příslušným rukávovým znakem nebo s bílou 
bundokošilí 97 pro hudebníky bez opasku a šňůr, zelenou (modrou) služební čepici 97 pro 
čestnou stráž a hudbu. Na rozkaz velitele nebo dirigenta hudby lze odložit zelenou (modrou) 
vycházkovou vázanku 97 a stříbřitou sponu k vázance a upravit košili na rozhalenku. 

 



Čl. 3 
Pravidla pro nošení doplňků 

 
1 .  Vojáci Čestné stráže nosí tyto stejnokrojové doplňky: 
a) na blůzách a pláštích: 
1) opasek 97 pro čestnou stráž (velitelé opasek 97 pro velitele čestné stráže), 
2) šňůru 97 pro čestnou stráž; 
b) na límci rozlišovací znaky mechanizovaného vojska, letectva nebo rozlišovací znaky 

pro výsadkáře v závislosti na specifikaci plnění jednotlivých úkolů; 
c) na náramenících: 

1) výšivku lipových ratolestí, 
2) na reprezentačních stejnokrojích hodnostní označení ve zmenšeném provedení 

od nejnižší důstojnické hodnosti; 
d) na levém rukávu: 

1) u čety mechanizovaného vojska a výsadkářů zelenou domovenku 97 s nápisem 
ČESKÁ REPUBLIKA, 

2) u čety letectva modrou domovenku 97 s nápisem ČESKÁ REPUBLIKA, 
3) rukávový znak 97 pro čestnou stráž; 

e) na pravém rukávu: 
1) domovenku 97 s nápisem ČESKÁ REPUBLIKA v zeleném nebo modrém 

provedení, 
2) rukávový znak posádky Praha; 

f) zlatové stejnokrojové knoflíky pro Hradní stráž; 
g) na blůze na pravé straně prsou stříbřitou jmenovku. 
 
2. Vojáci Čestné stráže nosí na pokrývkách hlavy: 
a) na zelené služební čepici 97 pro čestnou stráž a hudbu: 

1) zlatový smaltovaný odznak, 
2) černý podbradník 97, 
3) zlatový podbradník 97, 
4) zlatové zapichovací knoflíky pro Hradní stráž, 
5) hodnostní označení ve zmenšeném provedení; 

b) na čepici 97 lodičce: 
1) malý smaltovaný odznak, 
2) hodnostní označení ve zmenšeném provedení; 

c) na baretu: 
1) zlatový smaltovaný odznak, 
2) hodnostní označení ve zmenšeném provedení; 

d) na čepici 97 zimní reprezentační zlatový smaltovaný odznak. 
 
3 .  Vojáci vojenských hudeb a  Ústřední hudby Armády České republiky nosí: 
a) na blůzách a pláštích tyto doplňky: 

1) opasek 97 pro čestnou stráž (dirigenti opasek 97 pro velitele čestné stráže), 
2) šňůru 97 pro hudbu; 

b) na límci rozlišovací znaky pro hudbu; 
c) na náramenících: 

1) výšivku lipových ratolestí, 
2) dirigenti hodnostní označení ve zmenšeném provedení; 

d) na levém rukávu: 
1) zelenou domovenku 97 s nápisem ČESKÁ REPUBLIKA, 



2) rukávový znak 97 pro Ústřední hudbu Armády České republiky nebo vojenskou 
hudbu; 

e) na pravém rukávu: 
1) zelenou domovenku 97 s nápisem ČESKÁ REPUBLIKA, 
2) rukávový znak-lyra 97 vojáci, kteří vystupují v tělese Ústřední hudby Armády 

České republiky, 
3) rukávový znak-lyra 97 vojáci, kteří vystupují v tělese vojenské hudby; 

f) zlatové stejnokrojové knoflíky pro Hradní stráž. 
 
4. Vojáci vojenských hudeb a  Ústřední hudby Armády České republiky nosí na zelené 

služební čepici 97 pro čestnou stráž a hudbu: 
a) zlatový smaltovaný odznak; 
b) černý podbradník 97; 
c) zlatový podbradník 97; 
d) zlatové zapichovací knoflíky pro Hradní stráž; 
e) hodnostní označení ve zmenšeném provedení. 
 
5. Vojáci vojenských hudeb a  Ústřední hudby Armády České republiky nosí na 

košilích: 
a) na bundokošili 97 pro Ústřední hudbu Armády České republiky: 

1) na levém rukávu košilový rukávový znak 97 pro Ústřední hudbu Armády České 
republiky, 

2) na pravém rukávu košilovou zelenou domovenku 97 s nápisem ČESKÁ 
REPUBLIKA a košilový rukávový znak-lyra 97; 

b) na bílé bundokošili 97 pro hudebníky: 
1) na levém rukávu košilový rukávový znak 97 vojenská hudba, 
2) na pravém rukávu košilovou zelenou domovenku 97 s nápisem ČESKÁ 

REPUBLIKA a košilový rukávový znak-lyra 97. 
 
6. Černá smuteční rukávová páska o šířce 4,5 cm se nosí na levém rukávu blůzy nebo 

pláště při smutečním obřadu s vojenskými poctami a při jiných pietních aktech.  
 
7. Bílá pásnice 2006 je určena pro praporečníky k nesení státní vlajky při slavnostních, 

smutečních, pietních a jiných významných aktech. 
 

Tabulka 22  
Reprezentační stejnokroje pro vojáky a vojákyně 
zařazené k Čestné stráži Armády České republiky 

a vzájemné kombinace jejich součástek 
Reprezentační stejnokroj 

Součástky 
s blůzou s pláštěm 

se zimním 
pláštěm 

s bundokošilí 

Bílá bundokošile 97 (pozn. 1)    x 
Bílá košile 97 s nárameníky x x x  
Bílá košile 97 s krátkými rukávy s nárameníky x x x  
Bílá šála  x x  
Čepice 97 zimní reprezentační  x x  
Kotníčkové boty pro HS  x x  
Kožené rukavice pro velitele čestné stráže (pozn. 2) x x x  
Límec 97 reprezentační  x x  
Modrá čepice 97 lodička x x x x 
Opasek 97 pro čestnou stráž (pozn. 3) x x x  



Reprezentační stejnokroj 
Součástky 

s blůzou s pláštěm 
se zimním 
pláštěm 

s bundokošilí 

Reprezentační polobotky pro HS x x x x 
Sluneční brýle 2005 souprava x x x x 
Šňůra 97 pro čestnou stráž x x x  
Tmavočervený baret (pozn. 4) x x x x 
Zelená (modrá) blůza 97 pro čestnou stráž x x x  
Zelená (modrá) vycházková vázanka 97 x x x x 
Zelená služební čepice 97 pro čestnou stráž 
a hudbu (pozn. 4) 

x x x x 

Zelené (modré) vycházkové kalhoty 97 x x x x 
Zelený (modrý) plášť 97 pro čestnou stráž  x   
Zelený (modrý) zimní plášť 97 pro čestnou stráž   x  
Zimní kožené rukavice pro HS (pozn. 2)  x x  

 
Poznámky: 1. Při samostatných vystoupeních na rozkaz velitele se může nosit bundokošile 97 

s příslušným rukávovým znakem.  
 2. Praporečníci nosí rukavice pro praporečníky.  
 3. Velitelé Čestné stráže a velitelé čet Čestné stráže nosí opasek pro velitele čestné 

stráže. 
 4. Vojáci vystrojení modrým stejnokrojem nosí modrou čepici 97 – lodičku. 

 
 

Tabulka 23  
Reprezentační stejnokroje pro hudebníky, kteří vystupují 

v tělese Ústřední hudby Armády České republiky, 
a vzájemné kombinace jejich součástek 

Reprezentační stejnokroj 
Součástky 

s blůzou s pláštěm 
s pláštěm 
a vložkou 

s bundokošilí 

Bílá košile 97 s nárameníky x x x  
Bílá šála  x x  
Blůza 97 pro Ústřední hudbu AČR x x x  
Bundokošile 97 pro Ústřední hudbu AČR    x 
Čepice 97 zimní reprezentační  x x  
Černé kotníčkové boty 97   x  
Černé polobotky  x x  x 
Kožené rukavice pro velitele čestné stráže  x x   
Límec 97 reprezentační  x x  
Opasek 97 pro čestnou stráž (viz pozn.) x x x  
Oteplovací vložka vycházkového 
pláště 97 

  x  

Plášť 97 pro Ústřední hudbu AČR  x x  
Šňůra 97 pro hudbu x x x  
Zelená služební čepice 97 pro čestnou stráž 
a hudbu 

x x x x 

Zelená vycházková vázanka 97 x x x x 
Zelené vycházkové kalhoty 97 x x x x 
Zimní kožené rukavice pro HS   x x  

 



 
Frak pro dirigenty Úst řední hudby Armády České republiky  

Součástky  

Bílý motýlek pro dirigenty x 
Černé večerní polobotky x 
Frak pro dirigenty x 
Fraková vesta pro dirigenty x 
Smokingová košile x 
Večerní kalhoty 97 x 
Vycházkové ponožky 97 x 

 
Poznámka: Dirigenti nosí opasek 97 pro velitele čestné stráže. 
 

 
 Tabulka 24 

Reprezentační stejnokroj pro hudebníky zařazené 
k vojenským hudbám 

a vzájemné kombinace jeho součástek 
Reprezentační stejnokroj 

Součástky 
s blůzou s pláštěm 

se zimním 
pláštěm 

s bundokošilí 

Bílá košile 97 s nárameníky x x x  
Bílá šála  x x  
Bundokošile 97 pro vojenskou hudbu     x 
Černé kotníčkové boty 97   x  
Černé polobotky   x x  x 
Kožené rukavice pro velitele čestné stráže  x x   
Opasek 97 pro čestnou stráž (viz pozn.) x x x  
Šňůra 97 pro hudbu x x x  
Vložka do vycházkového pláště 97   x  
Zelená (modrá) blůza 97 pro hudebníky x x x  
Zelená (modrá) služební čepice 97 pro hudebníky x x x x 
Zelená (modrá) vycházková vázanka 97 x x x x 
Zelené (modré) vycházkové kalhoty 97 x x x x 
Zelený (modrý) plášť 97 pro hudebníky  x x  
Zimní kožené rukavice pro HS    x  

 
Poznámka:  Dirigenti nosí opasek 97 pro velitele čestné stráže. 



Díl 2 
Rozmístění hodnostního označení na náramenících stejnokrojů a plášťů 

vojáků Čestné stráže Armády České republiky 
a vojenské hudby 

 
 

1. Hodnostní označení na pevných náramenících 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velitel Čestné stráže Armády České republiky, 
velitelé čet Čestné stráže Armády České republiky, 

dirigent vojenské hudby 
 
 
 

2. Hodnostní označení na navlékacích náramenících 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velitel Čestné stráže Armády České republiky, 
velitelé čet Čestné stráže Armády České republiky, 

dirigent vojenské hudby 
 

1 = zlatová lemovka 
 
 

 



Díl 3 
Umístění odznaků a hodnostního označení na pokrývkách hlavy při použití při 

reprezentačních účelech 
 

 
a) baret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              

 rotný          nadpraporčík 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  kapitán             plukovník  

 
 
 
 
 

 
 



b) čepice 97 lodička 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 rotný nadpraporčík 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 kapitán plukovník 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Příloha 4 k NVMO č. 12/2012 Věstníku  
Zavedení rukávového znaku organizačního celku a kovového závěsného odznaku 

se znakem organizačního celku 
 

Čl. 1 
1. Návrh na zavedení rukávového znaku organizačního celku a kovového závěsného 

odznaku se znakem organizačního celku (dále jen „znak“) podává vedoucí daného 
organizačního celku (dále jen „navrhovatel“). 

 
2. Návrh musí obsahovat: 
a) název znaku (shodný s názvem organizačního celku); 
b) zkrácený název znaku; 
c) návrh vyobrazení znaku; 
d) odůvodnění navrhovaného vyobrazení; 
e) písemný souhlas městského (obecního) úřadu, je-li v návrhu použito části znaku 

města (obce); 
f) kalkulaci roční potřeby a předpokládanou cenu. 
 
3. Návrh vyobrazení znaku: 
a) musí odpovídat obecným heraldickým zásadám;  
b) musí být jednoduchý a nezaměnitelný, užité symboly musejí být jednoduché 

a přehledné;  
c) nesmí obsahovat celé znaky obcí (měst), šlechtické a církevní znaky, symboly 

politických stran, občanských sdružení, firemní značky apod.; 
d) nesmí obsahovat státní symboly, čísla a nápisy, v odůvodněných případech je možné 

takové symboly použít pouze se souhlasem Vojenského historického ústavu. 

Čl. 2 

1. Návrh se předkládá služebním postupem Vojenskému historickému ústavu ke 
schválení. 

 
2. Zjistí-li Vojenský historický ústav porušení obecných heraldických a dalších zásad 

pro tvorbu znaku, vrátí předložený návrh navrhovateli k přepracování se stanoviskem 
Vojenského historického ústavu nebo poskytne přímo odbornou pomoc v další tvorbě znaku. 
Stanovisko Vojenského historického ústavu je pro zpracovatele závazné. 

 
3. Po schválení vyobrazení znaku vytvoří Vojenský historický ústav závazné podoby 

vzhledu variant znaku v odstínech zelené, žlutohnědé a v odůvodněných případech i jiné 
barvy.  

 
4. Po rozhodnutí náčelníka Generálního štábu Armády České republiky o zavedení 

znaku navrhovatel vyžádá katalogové číslo materiálu u příslušného katalogizačního 
pracoviště a po jeho přidělení jej doplní do formuláře návrhu.  

 
5. Výrobu znaku zabezpečí navrhovatel podle RMO č. 39/2008 Věstníku Zadávání 

veřejných zakázek v rezortu Ministerstva obrany.  
 



Čl. 3 

1. Znak se může zejména použít: 
a) jako nášivka;  
b) jako kovový znak organizačního celku;  
c) na bojových vozidlech podle § 12 odst. 2 vyhl. č. 387/2010 Sb.;  
d) na vojenských vozidlech ozbrojených sil České republiky podle § 12 odst. 4 vyhl. 
č. 387/2010 Sb.; 

e) pro označení budov;  
f) v tištěné nebo elektronické formě v rámci úředního styku nebo pro styk s veřejností 

(korespondence, vizitky, internetové prezentace apod.); 
g) na upomínkových předmětech příslušného organizačního celku Ministerstva obrany. 
 
2. S výjimkou bodů a) až d) se mohou znaky užít spolu s otevřeným názvem 

organizačního celku nebo jeho krycím číslem. 
 

Čl. 4 

1. Znak se smí zvětšovat nebo zmenšovat pro jakékoli účely pouze jako schválený celek 
při zachování poměrů stran a všech prvků, úhlů, křivek a barev. Do znaku se nesmí jakkoli 
zasahovat. 

 
2. Znak se nesmí užívat v případech, které jakýmkoli způsobem poškozují nebo 

znevažují ozbrojené síly nebo jejich složku. 
 
3. Je zakázáno používat znaky, které neschválil Vojenský historický ústav, a které 

nebyly zavedeny rozhodnutím náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. 
 

Čl. 5 
 

1. Vzorek zavedeného znaku vedou v registru technické dokumentace Středisko vývoje, 
výzkumu a zkušebnictví výstroje a PHM základny neopravovaného materiálu a v registru 
znaků organizačních celků Vojenský historický ústav. Navrhovatel jim předá po pěti kusech 
schválených vzorků všech variant spolu s kopií schváleného tiskopisu o zavedení znaku a 
dokumentaci k zavedení a evidenci znaků v uvedeném registru.  

 
2. Našívání rukávových znaků zabezpečuje navrhovatel vlastními silami a prostředky. 

 



Návrh na zavedení rukávového znaku organizačního celku  
a kovového závěsného odznaku se znakem organizačního celku  

 

2. Zkrácený název znaku: 1. Úplný název znaku: 

3. Katalogové číslo majetku: 

4. Návrh vyobrazení znaku: (znak v tištěné barevné podobě) 

5. Odůvodnění vyobrazení: 

6. Předpokládaná cena znaku a kalkulace roční potřeby: 

7. Vyjádření vedoucího organizačního celku:    

Dne:  

8. Vyjádření nadřízeného vedoucího organizačního celku:    

Dne:  

9. Schválení Vojenského historického ústavu:    

Dne:  

10. Rozhodnutí náčelníka Generálního štábu Armády České republiky 
o zavedení znaku: 

   

Dne:  

 


