STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS ČHJ
I. Úvodní ustanovení
Prezidium ČHJ v souladu s ustanovením čl. 13 Stanov ČHJ vydává „Stejnokrojový předpis
České hasičské jednoty“. Tento předpis se vydává za účelem sjednocení a stanovení pravidel
pro používání a nošení stejnokroje a jeho doplňků členy České hasičské jednoty.
II. Základní ustanovení
1) Stejnokroj se používá při vystupování členů při akcích organizovaných ČHJ a při
vystupování členů na veřejnosti i při jiných příležitostech, kde je vhodné reprezentovat
ČHJ.
2) Vzájemná kombinace stejnokrojových součástek a doplňků s civilním oblečením je
zakázána. Složení stejnokroje člena ČHJ je uvedeno v příloze č. 1. Složení stejnokroje
mladých hasičů je řešeno zvláštním předpisem.
3) Nelze upravovat výstrojní součástky a stejnokrojové doplňky, které by rušily jejich
vzhled.
4) Člen ČHJ si opatřuje stejnokroj a stejnokrojové doplňky na své vlastní náklady. Hasičský
sbor nebo jiná organizační část ČHJ, případně jiná právnická nebo fyzická osoba může
přispět na uhrazení nákladů na pořízení stejnokroje nebo stejnokrojových doplňků.
Stejnokroj je majetkem jeho pořizovatele.
III. Výjimky a úlevy v nošení stejnokroje
1) Pro slavnostní a pietní akty je možno ke stejnokroji použít bílé rukavice, bílý opasek,
bílou přilbu, ozdobné šňůry a zásahovou obuv jednotného provedení.
2) Při slavnostních akcích, kdy je povoleno odložení saka, lze ke stejnokroji použít košili
bílou s krátkými rukávy a funkčním označením na náramenících, bez označení
příslušnosti k ČHJ a rukávového znaku.
3) Členka ČHJ může nosit ke stejnokroji lodičky, střevíce (i s otevřenou patou), polobotky,
kotníčkové boty, vysoké boty (kozačky).
4) O dalších výjimkách a úlevách v nošení stejnokrojů, při stanovení jednotné výstroje pro
příležitosti, kdy to vyžaduje povaha vykonávané činnosti, nebo kdy je nutné jednotné
vystrojení, rozhoduje v souladu s tímto předpisem zodpovědný funkcionář hasičského
sboru. Při vystupování a společné akci více sborů se doporučuje respektovat požadavky na
ústrojní kázeň ze strany organizátora akce.
5) Na přechodnou dobu do roku 2015 lze používat i stejnokroj odpovídající předcházejícímu
stejnokrojovému předpisu za podmínek zachování modré barvy stejnokroje. Funkční
označení však musí odpovídat současně platnému stejnokrojovému předpisu.
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IV. Funkční označení
1) Stejnokroj musí být označen funkčním a vnějším označením. Způsob funkčního a vnějšího
označení a používání některých stejnokrojových doplňků je uvedeno v příloze č. 1.
2) Člen nosí funkční označení odpovídající jeho zařazení v organizační složce ČHJ.
3) Člen může nosit také funkční označení, kterého dosáhl při vykonávání funkce ve vyšších
organizačních částech ČHJ a to se souhlasem tohoto orgánu.
4) Podbradník na čepici se štítkem se používá:
- jednoduchý zlatavý u členů hasičských sborů.
- dvojitý zlatavý u členů župních výborů, sekretariátu a prezidia ČHJ.
- zlatavý pletený u náměstků prezidenta a prezidenta ČHJ.
V. Nošení státních a zahraničních vyznamenání, vyznamenání a medailí ČHJ a odznaků
na stejnokroji
1) Propůjčená nebo udělená státní a zahraniční vyznamenání, medaile HZS ČR a odznaky
(dále jen „vyznamenání“), stužky vyznamenání a další dekorace se nosí pouze na saku
stejnokroje.
2) Vyznamenání „in natura“ se nosí jen při slavnostních příležitostech. Při jiných
příležitostech se nosí stužky vyznamenání.
3) Čestné odznaky, výkonnostní odznaky a odznaky odbornosti se nosí na pravé přední
náprsní straně saka. Upevňují se na střed pravé přední náprsní strany saka ve výši určené
pro nošení stužek vyznamenání.
4) Vyznamenání se stuhou a stužky vyznamenání se nosí na levé přední náprsní straně saka.
Je-li více vyznamenání v řadě vedle sebe, může se krajní vyznamenání upevnit pod
klopou tak, aby byla viditelná alespoň část stuhy v celé šířce. Poslední vyznamenání v
řadě musí být upevněno ve vzdálenosti nejméně 1,5 cm od rukávu. Při upevňování většího
počtu vyznamenání se zavěšují další vyznamenání v řadách nad sebou tak, aby
vyznamenání vrchní řady překrývaly pouze stuhy vyznamenání spodní strany.
5) Stužky vyznamenání se upevňují na sako bez látkové nebo jiné podložky. Stužky mohou
být umístěny v průhledné bezbarvé hmotě.
6) Stužka jediného vyznamenání nebo dolní řada stužek více vyznamenání se upevňují tak,
aby stužka nebo stužky byly na středu levé přední náprsní strany saka a aby spodní okraj
stužky byl 230 mm od hrotu nárameníku nebo vrcholu ramene.
7) Ostatní příležitostní odznaky se nosí na levé přední náprsní straně saka 30 mm pod
rovinou, vymezující spodní okraje stužek.
VI. Péče o výstrojní součástky a stejnokrojové doplňky
1) Člen udržuje stejnokroj a stejnokrojové doplňky v řádném a použitelném stavu podle
pokynů výrobce a na své náklady.
VII. Závěrečná část
Tento stejnokrojový předpis byl schválen na jednání Prezidia České hasičské jednoty dne
14. 6. 2006.
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SLOŽENÍ STEJNOKROJE ČLENA ČHJ
Stejnokroj se skládá z následujících částí:
Základní barva stejnokroje – tmavě modrá nebo námořnická modř.
Základní sestava:
1. Sako.
2. Kalhoty, ženy mohou kalhoty nahradit sukní.
3. Košile modrá s dlouhým rukávem nebo krátkým rukávem, v případě sestavy
stejnokroje bez saka - tmavomodré tričko s logem příslušnosti k ČHJ nebo hasičskému
sboru., popřípadě modrá bundokošile. V určených případech (viz čl. 3 stejnokrojového
předpisu) košile v bílé barvě.
4. Čepice se štítkem nebo lodička - ženy klobouk nebo lodička, vždy se znakem ČHJ.
5. Modré ponožky, ženy modré ponožky nebo punčochové kalhoty tělové barvy.
6. Polobotky černé barvy bez výrazných ozdob, ženy černé lodičky nebo polobotky.
7. Kravata modré barvy.
Stejnokrojové doplňky:
1. Zimní obuv černé barvy, ženy kozačky.
2. Bunda do pasu s vložkou nebo tříčtvrteční, případně dlouhý zimní plášť tmavomodré
barvy.
3. Černé rukavice kožené.
4. Pulovr bez rukávů nebo svetr s dlouhým rukávem tmavomodré barvy.
5. Čepice zimní (ušanka) šedé nebo černé barvy.
6. Šála modré barvy.
7. Spona na vázanku.
Doporučené sestavy stejnokroje:
a) Sako, kalhoty, modrá košile, vázanka, kravatová spona, čepice se štítkem nebo
lodička, modré ponožky, černé polobotky.
b) Kalhoty, modrá košile, vázanka, kravatová spona, čepice se štítkem nebo lodička,
modré ponožky, černé polobotky.
c) Kalhoty, tmavomodré tričko nebo bundokošile, čepice se štítkem nebo lodička, modré
ponožky, černé polobotky.
Výjimky a úlevy – viz stejnokrojový předpis čl. 3.
Poznámka:
Pracovní stejnokroj – PS II označovaný také jako staniční nebo UBO není stejnokrojem ve
smyslu tohoto předpisu a nosí se pod zásahový oděv při výcviku, zásahu nebo jiném výkonu
služby. Tento pracovní oděv se skládá z bundy do pasu, kalhot, zásahové obuvi nebo
polobotek černé barvy (při sportovních akcích jednotná sportovní obuv), šedého trička, čepice
se štítkem (lodičky nebo zimní čepice). Materiálové složení a barevnost odpovídá
katalogovým listům. Na tomto oděvu se nenosí vyznamenání a funkční označení člena ČHJ,
ale označení člena dobrovolné jednotky PO podle platných předpisů.
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Nošení označení, vyznamenání a odznaků
Na levém rukávu saka se nosí znak ČHJ, na pravém může být „domovský“ znak HS,
obdobně mohou být umístěny nášivky také na košili, případně bundokošili.
Vyznamenání in natura (státní a zahraniční vyznamenání a vyznamenání ČHJ včetně
vyznamenání jiných občanských sdružení pracujících na úseku PO) a stužky k vyznamenání
se nosí na levé straně nad kapsou. Medaile „Za příkladnou práci“ a „Za zásluhy“ se nosí nad
stužkami.
Na pravé straně nad kapsou se nosí odznaky odborností a výkonnostní (hasičské), nad nimi
sportovní a jiné odznaky.
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