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Stejnokrojový předpis SH ČMS 

 
Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky,  

které k nim patří.  

Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje 

postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí 

  

http://www.dh.cz/


Pracovní stejnokroj II (PS II) pro muže, ženy a 
mladé  hasiče 



Sportovní  stejnokroj pro mladé hasiče a 
dorostence  

 Sportovní tepláková nebo šusťáková souprava – 
jednotná 
 

 Teplákové nebo šusťákové kalhoty - jednotné  
 

 Tričko šedé barvy s krátkým nebo dlouhým  
rukávem 

 
 Obuv sportovní, jednotná 



Vycházkový stejnokroj pro muže, ženy a mladé hasiče - 
světlomodrý (tesil), tmavomodrý PS I.,  tmavomodrý 

(dvouřadý), tmavomodrý vzor  SH  ČMS  

Vycházkový stejnokroj tmavomodrý vzor  SH  ČMS  



Speciální stejnokrojové součásti 
Zimní čepice   
Kožich s vložkou  
Bunda     
Rukavice    
Opasek kožený 
Zimní plášť 

     Ochranný oranžový plášť 

     Boty 

     Vesta s reflexními pruhy 

Pánská bunda od společnosti   



Pravidla pro nošení stejnokroje 
a)    Stejnokroj se nosí: 
       - při výkonu služby 
       - při výcviku a soutěžích 
       - při slavnostních příležitostech 
       - při pietních aktech  

 
b) Stejnokroj s doplňky tvoří celek, který odpovídá   
     předepsaným požadavkům zejména pokud jde o   
     účelnost a vkus.  

 
c) Při vystupování ve tvarech nebo při hromadných        
     akcích musí být zachována zásada jednotné úpravy  
     stejnokroje.  
  Druh a úpravu stejnokroje určí pořádající orgán. 
 



Úlevy při nošení stejnokroje  

 Příslušní funkcionáři SH ČMS mohou povolit úlevy 
v nošení stejnokroje.  
 

 Rozsah úlev  se  stanoví pro každou akci zvlášť.  
 

 Při nošení stejnokroje se povolují tyto úlevy:  
 

     -  košili bez vázanky lze nosit jako rozhalenku  
 

     -  při práci a výcviku lze výjimečně chodit bez blůzy   
        stejnokroje jen v košili, bez čepice a doplňků  

 
     - nosit košili s krátkým rukávem opatřenou nárameníky  
       bez vázanky s rozepnutým knoflíkem u krku 
 



Pravidla pro nošení stejnokrojových součástí 

1. Součásti stejnokrojů a jejich nošení 
    a) Čepice  
    b) Knoflíky  
    c) Nárameníky  
    d) Funkční  označení  
    e) Rozlišovací znaky zlatavé  
    f )  Domovenky a rukávové nášivky  
    g) Slavnostní šňůry 
    h) Jmenovka člena SH ČMS 

 
 
 

2. Pro nošení funkčního označení platí tyto zásady: 
    a) Členové, funkcionáři a pracovníci nosí na stejnokrojích vždy   
        označení  nejvyšší funkce jakou zastávají.  
    b) Nositelé titulu „Zasloužilý hasič“ mají právo na stejnokrojích   
        nosit označení nejvyšší funkce, kterou u SH ČMS získali.  
    c) Členové SH ČMS, zařazení do jednotek nosí na náramenících    
        stejnokroje označení funkce v jednotce  viz. Vyhláška                
        MV č. 247/2001 Sb. 
 



Domovenky a rukávové nášivky 

 
Rukávové nášivky (levý rukáv) 
 

       - určují příslušnost k SH ČMS 
       - v ústředních orgánech se  
          používá státního znaku 
       - v ostatních organizačních 
         jednotkách se používá 
         nášivka SH ČMS  
           
Rukávové nášivky (pravý rukáv) 
        - určují příslušnost k mateřské 
          organizaci SDH 



Nošení vyznamenání a odznaků 

1. Vyznamenání a odznaky se nosí pouze na vycházkovém 
stejnokroji. 

  
   2. Jednotlivé skupiny vyznamenání a odznaků se nosí   
         v pořadí: 
        a)státní vyznamenání ČR 
        b)státní vyznamenání zahraniční 
        c)vyznamenání a odznaky SH ČMS 
        d)rezortní vyznamenání  
        e)vyznamenání a odznaky jiných organizací ČR 
        f)vyznamenání a odznaky zahraničních organizací  
        g)regionální a jiná vyznamenání. 



Pořadí nošení insignií stužek uznání a 
stužek vyznamenání  

a) Státní vyznamenání ČR a vyznamenání zahraniční 
 
b)Vyznamenání  a odznaky SH ČMS  
 
c) Vyznamenání, jejich stužky, jiných organizací ČR  
 
d) Vyznamenání a jejich stužky zahraničních organizací  
 
e) Regionální a jiná vyznamenání 
 
f) Odznaky odbornosti a čestné odznaky  
 
g) Ostatní odznaky 
 



Pořadí nošení insignií stužek uznání, stužek 
vyznamenání a odznaků  



Práva a povinnosti členů a orgánů SH ČMS při užívání 
stejnokroje SH ČMS 

1.Řádní členové při užívání stejnokroje jsou povinni: 
 
a)Nosit stejnokroj podle pravidel uvedených v tomto předpise a dodržovat je.  
 
b)Dodržovat pokyny orgánů SH ČMS vydané k užívání stejnokroje. 
 
c)Používat stejnokrojové součásti jen k účelům, k nimž jsou určeny.  
 
d)Hospodárně zacházet se stejnokrojem a udržovat jej v čistém stavu.  
 
e)Ve stejnokroji chodit vždy řádně oholen a ostříhán. 
 
f)Důsledně dbát, aby byla zachována vážnost stejnokroje. 
 



Funkční označení členů, funkcionářů a 
pracovníků SH ČMS. 

1.Označení mladých a začínajících členů  
 
2.Označení funkcionářů SDH  
 
3.Označení funkcionářů okrsku  
 
4.Označení členů dobrovolné jednotky  
 
5.Označení  funkcionářů OSH  
 
6.Označení funkcionářů KSH  
 
7.Označení funkcionářů SH ČMS  

 



Označení členů SH ČMS  



Funkční označení členů JPO  
na výložkách pracovního stejnokroje II a svetru 



Funkční označení členů JPO  
na náramenících pracovního stejnokroje II 



Symbolika mladých hasičů 

a) domovenka  
 
b) označení kolektivu mladých hasičů  
 
c) znak mladých hasičů  
 
d) stužky výkonnostních tříd  
 
e) označení odbornosti 

 



Symbolika mladých hasičů 



Symbolika mladých hasičů 



Symbolika hasičů 
1. Insignie, vyznamenání, odznaky, rozlišovací znaky,   

    domovenky, nášivky 
a) domovenka  

b) nášivka  

 

 

2. Rozlišovací znaky  
a)překřížená sekyrka s proudnicí  

b)lyra  

c)pochodeň ve věnci lipových listů  

d)klopový odznak Zasloužilého hasiče  

e)proužek 5 x 30 mm  

f)hořící pochodeň s oboustrannými lipovými ratolestmi  

 



Symbolika hasičů 



Symbolika hasičů 



- Základní symboly jsou proti zneužití chráněny 

  ochranou známkou Úřadu průmyslového vlastnictví 

 

- K využití symbolů SH ČMS byl vydán metodický pokyn 

   č. 2/2011  

 

- Metodický pokyn řeší jak a které organizační jednotky  

   SH ČMS a případně firmy mohou používat symboly a  

   předměty s ochrannou známkou  

  

Symbolika hasičů je chráněna 
proti zneužití 







 

 

Děkuji za pozornost  

Stejnokrojový předpis SH ČMS 


