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ZÁSADY OBLÉKÁNÍ
člena - členky ČsOL

Úvod
ČsOL patří mezi nejstarší občanská sdružení v České republice. Vedení ČsOL má nejvyšší
zájem na rozvíjení dlouhodobých vztahů se státní správou a samosprávou. Na zviditelnění
našeho sdružení. Na zlepšení a udržení pozitivního vnímání veřejností.
Uniforma ČsOL je symbolem legionářských tradic. Symbolem, který říká jsem hrdým
nositelem odkazu a idejí, za které bojovali naši legionáři na světových bojištích I. a II. světové
války. Uniforma je prostá. Je základním symbolem tradice ČsOL - rovnosti a bratrství. Avšak
je symbolem veřejným. Symbolem stavovské příslušnosti k našemu občanskému sdružení.
Výsledný image jednotlivých členů na veřejnosti je mimo jiné utvářen také oblečením a
celkovou úpravou. Jde o jeden z prvních vjemů, které sestry a bratři na veřejnosti vytvářejí a
podle něj i názor veřejnosti na naše sdružení. Je proto povinností každého člena svým
vzhledem dennodenně reprezentovat sebe, své zásluhy pro vlast a zároveň také ČsOL.
Cílem těchto zásad je formulovat zásady celkového vzhledu a upravenosti členů ČsOL a
zároveň Vám usnadnit rozhodování v těchto záležitostech. Zapamatujte si, že být vhodně
oblečen, patří k hrdé a důstojné reprezentaci ČsOL.
Uvědomte si, že o prvním dojmu osoby, se kterou přicházíte při reprezentování ČsOL do
styku, rozhoduje hlavně oblečení, celková upravenost a způsob jednání. Popsaná pravidla
představují standardy, které jsou členům ČsOL doporučeny.
Členové ČsOL by měli svým oblečením odpovídajícím způsobem reprezentovat naše
sdružení. Doporučeným pravidlem je jednotné oblečení (uniforma) deklarující příslušnost
k ČsOL.
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Schválená uniforma ČsOL se stanovenými doplňky tvoří
celek a charakterizuje hrdé členství v ČsOL.
Popis uniformy ČsOL pro muže:
Sako
pánské jednořadové sako zapínané na dva knoflíky, na předním díle je
ve vrchní části umístěna náprsní lištová kapsa. Ve spodní části
předních dílů jsou na obou stranách boční kapsy výpustkové s patkou. Rukávy jsou dvoudílné
a ve spodní části členěné manžetou s výpustkem z odlišného materiálu. Na levém rukávu
v horní části je přišit znak ČsOL. Na každé manžetě jsou umístěné dva ozdobné knoflíčky
barvy….. a vzoru …. . Zadní díl je hladký, členěný středovým švem bez rozparku. Vnitřní
vybavení: sako je podšité polyesterovou podšívkou v barvě vrchového materiálu. Na levém
předním podšívkovém díle jsou umístěné dvě dvouvýpustkové kapsy. Ve vrchní části kapsa
klasická a v dolní části kapsa hodinková.

Sako uniformy ČsOL

Kalhoty
pánské autokalhoty bez manžet na předním díle s jedním záhybem na levé i pravé straně.
Boční kapsy jsou klínové. Na středu předního dílu je umístěný rozparek se zdrhovadlem a z
vrchu ozdobně prošitý v šíři 3 cm. Na zadním díle je na každé straně jeden záševek. Na pravé
straně zadního dílu je lištová kapsa zapínaná na knoflík. Pasový límec je v prodloužené části
odšitý dokulata zapnutý na 1 knoflík. Na pasovém límci jsou v boční části umístěné
autospony (pro zvětšení nebo zmenšení obvodu pasu kalhot) a také jsou na pasovém límci
umístěna potka dvě na předním díle a čtyři na zadním díle. Kalhoty jsou v přední části do
úrovně kolen podšité podšívkou, pro lepší komfort při oblékání. Spodní část kalhot je hladká
bez manžet a přední i zadní díly jsou zažehlené na puky.
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Uniforma ČsO celkový pohled ze zadu

Pravidla oblékání a celkové upravenosti pro sestry
Doporučené oblečení sestrám ČsOL – uniforma

Pravidlem je uniforma ČsOL (případně kostým se sukní nebo kalhotový kostým, sukně, nebo
kalhoty) doplněné bílou halenkou, košilí, svetříkem, společenským tričkem, tmavé lodičky či
jiná vhodná obuv.
Pokud sestra nevlastní uniformu ČsOL
Doporučuje se kostým, který by měl mít doporučenou barvu (tmavě modré sako, světle šedá
sukně) decentní střih. Ke kostýmu patří halenka nebo svetřík (bílé, nebo světlounce
bleděmodré bez výraznějších barev a vzorů).
Pokud zvolíte přiléhavější tričko nebo body, je nezbytné mít na sobě sako.
Košile (halenka) by měly být dle schváleného vzoru (schválená košile bílá, nebo světlounce
bleděmodrá bez výraznějších barev a vzorů). Za velkého horka může být i košile (halenka)
s krátkým rukávem (světlounce bleděmodrá).
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Obuv by měla být černé barvy, společenská, uzavřená, na podpatku. Vhodnou obuví jsou
lodičky, ke kalhotovým kostýmům je možné zvolit uzavřenou obuv na nízkém podpatku.
I v létě jsou samozřejmostí boty s plnou špičkou a punčochové prádlo.

Kabela – je zapotřebí, aby se do ní vešlo mnoho věcí – od brýlí až po toaletní taštičku. Proto
by měl být její tvar pevný, s dostatečným počtem přihrádek usnadňujících udržování
pořádku. Igelitové tašky jsou absolutně nevhodné.
Doplňky – je vhodné volit jednoduché a kvalitní doplňky.

Obecně pro ženy:
Obecně platí, že minimální délka sukně by měla být nejvýš lehce nad kolena. Při jejím výběru
dbejte na to, aby se v ní dalo pohodlně pohybovat. Při posazení se nesmí sukně soukat
nahoru, nemá být příliš obepnutá a má zohledňovat tvary a proporce Vaši postavy.
Je nevhodné nosit oděvy z průsvitných látek nebo příliš přiléhavé oblečení.
Při reprezentaci ČsOL se nehodí nosit halenky či šaty bez rukávů. Nepřijatelné jsou za všech
okolností krátké kalhoty (šortky), příliš vyzývavé oblečení a doplňky.
Obuv by měla být černá společenská, uzavřená, na podpatku. I v létě jsou samozřejmostí
boty s plnou špičkou a punčochové prádlo. Jsou nevhodné boty s vysokou podrážkou,
sportovní obuv, sandály, pantofle nebo módní výstřelky.
Doplňky – detaily hrají důležitou roli při dotváření celkového vzhledu – jedná se především o
hodinky, brýle, psací potřeby, šátek. Mějte na paměti, že nejlepšího výsledku dosáhnete
volbou jednoduchých a kvalitních doplňků.
Šperky či bižuterie by neměly být nápadné, zejména zde platí pravidlo, že střídmost je tím
nejlepším znakem vytříbeného vkusu.
Kromě doplňků ovlivňuje celkový vzhled také úprava vlasů a rukou. Líčení by nemělo být
příliš nápadné, vhodný je denní make-up.
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Pravidla oblékání a celkové upravenosti pro bratry
Doporučené oblečení členům ČsOL – uniforma

Pravidlem je uniforma ČsOL ( případně oblek klasického střihu, sako tmavě modré barvy,
šedé kalhoty) doplněný bílou košilí, legionářskou vázankou a jednoduchou tmavou hladkou
šněrovací obuví.
Pokud bratr nevlastní uniformu ČsOL
Doporučuje se oblek, který může být jednořadý či dvouřadý, dvoj či trojdílný.
Vesta vypadá dobře na štíhlých i na silnějších postavách. Máte-li na sobě vestu bez saka,
vypadáte upraveněji, než kdybyste měl jen košili. Uvažujte tedy o trojdílném obleku nejen
pro jeho eleganci, ale také z hlediska širšího využití (oblek lze nosit s vestou nebo bez ní).
Vždy je nutné dbát na barevné sladění všech částí oblečení – i drahý oblek se dá přebít
nevhodnou kravatou.

Kalhoty by vždy měly mít kvalitní kožený pásek.
Košile by měly být dle schváleného vzoru (schválená košile bílá, nebo světlounce bleděmodrá
bez výraznějších barev a vzorů). Může být i košile s krátkým rukávem (za velkého horka
světlounce bleděmodrá).
Kravata - doporučený je schválený vzor ČsOL. Pokud zvolíte jinou, vybírejte si kravaty
z kvalitního materiálu, které pěkně drží uzel. Nedoporučují se výstřední vázanky, nebo
vázanky s výraznějším vzorkem. Nedoporučují se příliš křiklavé barvy a nevkusné motivy.
Obuv volte kvalitní a jednoduchou černé barvy. Nezapomeňte, že obuv vyžaduje pravidelnou
péči a údržbu a musí být vždy čistá.
Tmavé ponožky musí být dostatečně dlouhé, aby při sezení nebylo vidět holé lýtko.
Vhodnými barvami jsou: černá, tmavomodrá (ladící s barvou obleku).

Obecně pro muže platí:
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Nepřijatelné jsou za všech okolností krátké kalhoty (šortky), barevná trička s potiskem,
nápadné a světlé ponožky, vzorovaná a křiklavá barevná saka a pletené vesty.
Ke kalhotám se nosí kvalitní pásek.
Obecně se doporučuje černá šněrovací obuv. Nevhodné jsou boty s vysokou podrážkou,
sportovní obuv, sandály, pantofle nebo módní výstřelky.
Doplňky – detaily hrají důležitou roli při dotváření celkového vzhledu. Mějte na paměti, že
nejlepšího výsledku dosáhnete volbou jednoduchých kvalitních doplňků.
Kromě doplňků ovlivňuje celkový vzhled také úprava vlasů (kvalitní sestřih), vousů a rukou.
Snadná pomůcka:
Když si nejste jisti, zda to, co si chcete obléci, je vhodné, pak to pravděpodobně vhodné není.

Způsob nošení vyznamenání
Řády patří mezi vyšší vyznamenání, a proto se pouze propůjčují a jimi dekorovaný nosí pouze
nejvyšší stupně řádů. Oproti tomu medaile jako nižší a častější forma vyznamenání se udělují.
Stužky vyznamenání se nosí na uniformě ČsOL stále, vyznamenání in natura by měli být
nošeny zpravidla jen při slavnostních příležitostech. Stužky vyznamenání se upevňují přímo
na blůzu, kde mohou být umístěny v průhledném bezbarvém pouzdře z plastické hmoty.
Pokud je počet vyznamenání větší, zavěšují se další vyznamenání v řadách nad sebou tak, aby
vyznamenání vrchní řady překrývala pouze stuhy vyznamenání spodní řady. Nevejdou-li se
vyznamenání upevněná vedle sebe ani do většího počtu řad, upevňují se tak, aby se stuhy
překrývaly o polovinu výšky.
Na pravé straně prsou se nosí
následující řády:
• hvězda II. třídy Řádu Bílého lva
• hvězda II. třídy Řádu T.G.M.
• hvězda II. třídy Řádu Milana Rastislava Štefánika
• hvězda I. stupně Čs. vojenského řádu bílého lva „Za vítězství“
• zlatá hvězda Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova
• hvězda II. stupně Čs. vojenského řádu bílého lva „Za vítězství“
• stříbrná hvězda Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova
• zlatá hvězda Čs. vojenského řádu „Za svobodu“
• odznak československého partyzána
Na levé straně v tomto pořadí:
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• Zlatá hvězda hrdiny
• Řád Bílého lva
• Řád Tomáše Garrigua Masaryka
• Řád Milana Rastislava Štefánika
• československé řády
• zahraniční řády v pořadí podle tříd a pořadí,
v jakém byly uděleny
• medaile Za hrdinství
• medaile Za zásluhy
• československé kříže a medaile
• zahraniční kříže a medaile podle stupňů
a pořadí, v jakém byly uděleny
• vojenská resortní vyznamenání
Vojenská resortní vyznamenání se nosí
v následujícím pořadí:
• Záslužný kříž ministra obrany České republiky podle udělených stupňů
• medaile ministra obrany České republiky „Za zranění“
• medaile ministra obrany České republiky „Za službu v zahraničí“
• medaile Armády České republiky podle stupňů

Závěrečné ustanovení
Předseda jednoty je povinen seznámit členy jednoty s plným zněním Zásad oblékání. Člen
jednoty stvrzuje svým podpisem, že byl s těmito Zásadami oblékání seznámen, že bere na
vědomí zásady v něm uvedené, a že se jimi bude dobrovolně řídit.

Účinnost
Zásady oblékání nabývají účinnosti schválením Předsednictvem republikového výboru ČsOL.
Předsednictvo republikového výboru ČsOL schválilo Zásady oblékání v Československé obci
legionářské na svém jednání dne ………………

Směrnici zpracoval:

br. MUDr. Jindřich Sitta
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místopředseda Československé obce legionářské

br. Bc. František Gábor
sekretář ČsOL
člen předsednictva Republikového výboru

V Praze dne ………………………..

br. MUDr. Pavel Budinský Ph.D. MBA
Předseda Československé obce legionářské

br. Alexandr Beer
místopředseda Československé obce legionářské
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