
 
Popis stejnokroje členů ČsOL 

 
 
Stejnokroj ČsOL deklaruje příslušnost jeho nositele k naší organizaci a jeho ztotožnění s cíli 
a ideami Československé obce legionářské a jejím prostřednictvím i s myšlenkami a 
odkazem účastníků 1. a 2. odboje. Nošení stejnokroje zároveň symbolizuje vnitřní jednotu 
a ideál bratrství veškerého členstva obce. Oblečením stejnokroje tedy na sebe bere jeden 
každý zodpovědnost za reprezentaci celku a spoluutváří tak i povědomí veřejnosti nejen o 
ČsOL jako organizaci, ale i o účastnících obou odbojů, na jejichž odkaz navazujeme. Tato 
skutečnost pak zavazuje každého člena, aby užíval stejnokroje dle níže uvedeného popisu a 
zásad, zachoval vždy důstojnost a vyvaroval se veškerého jednání a chování, jež by mohlo 
poškodit nejen jeho osobně, ale i obraz Československé obce legionářské v očích celé naší 
společnosti. 

Stejnokroj, existující v mírně odlišném provedení pro muže a ženy, sestává z následujících 
součástí: 

Pro muže: 
 

Pokrývka hlavy - černý vlněný baret s koženou 
obrubou. Baret se nosí na pravou stranu, nad levým 
okem je odznak stříbrné barvy, tzv. sdružený znak 
odboje (schváleno RV 10.12.2016). Zvolený typ 
pokrývky hlavy symbolizuje propojení 1. a 2. odboje, 
neboť baret byl, v různých provedeních, včetně 
černé barvy pro tankové jednotky, užíván jak u Čsl. 
samostatné obrněné brigády ve Velké Británii 
během II. světové války, tak, v tmavě modrém 
provedení, u jednotek Čsl. legií ve Francii v letech I. 
světové války. Oba odboje jsou tedy zastoupeny 
typem pokrývky hlavy, 2. odboj pak jeho černou 
barvou a 1. odboj sdruženým znakem, jenž byl za I. 
světové války jednotícím prvkem Čsl. legií v Rusku, 
Francii a Itálii. 
 
Sako - tmavomodré sako z hladké tkaniny, s 
jednořadým zapínáním na 2 stříbrné knoflíky se 
sdruženým znakem 1. odboje. Na nadloktí levého 
rukávu je našitý znak ČsOL. Na rukávech saka jsou 
manžety se dvěma stříbrnými knoflíky, na horním 



okraji lemované 2 mm širokým šedým proužkem. Spodní kapsy jsou všité, s příklopkami. Na 
levé straně prsou je všitá kapsa bez příklopky. Na levé klopě je knoflíková dírka, v níž se nosí 
členský odznak ČsOL.  
 
Kravata - karmínově červená hedvábná kravata, zdobená na koso položenou trikolorou 
složenou z vlasových proužků a s motivy československého lva. Kravatu je členům povoleno 
nosit i k civilnímu společenskému oděvu. V případě použití kravatové spony je doporučena 
spona ve starostříbrné barvě se sdruženým znakem 1. odboje (schváleno RV 10.12.2016). 
 
Košile - jednoduchá bílá bez nápadných ozdob. Límec košile je přeložený, bez zapínání na 
knoflíky. Dlouhé rukávy s manžetou. V případě košile s manžetovými knoflíky je nutné volit 
jednoduché knoflíky stříbrné barvy, případně knoflíky stříbrné barvy se sdruženým znakem 1. 
odboje.  
 
Kalhoty - dlouhé rovné, z hladké tkaniny šedé barvy. V bočním švu je 2 mm tmavomodrá 
lemovka. 
 
Ponožky – černé, nebo tmavomodré, bavlněné, dostatečné dlouhé. 
 
Boty - černé kožené se šněrováním. Bez nápadných ozdob, ideálně s kulatou špičkou. 
 
Opasek do kalhot - černý kožený, bez nápadných ozdob s jednoduchou trnovou přezkou 
z bílého kovu. 
 
 

Pro ženy: 
 
Pokrývka hlavy (volitelně) – shodně s muži černý vlněný baret s koženou obrubou. Baret se 
nosí na pravou stranu, nad levým okem je odznak stříbrné barvy, tzv. sdružený znak odboje.  
 
Sako - tmavomodré sako z hladké tkaniny, s jednořadým zapínáním na 2 stříbrné knoflíky se 
sdruženým znakem 1. odboje. Na nadloktí levého rukávu je našitý znak ČSOL. Rukávy saka jsou 
opatřeny dvěma stříbrnými knoflíky. Spodní kapsy jsou všité, lemované 2 mm širokým šedým 
proužkem, s příklopkami. Na levé straně prsou je všitá kapsa bez příklopky, lemovaná 2 mm 
širokým šedým proužkem. Na levé klopě se nosí členský odznak ČsOL. 
 
Kravata - karmínově červená kravata, zdobená na koso položenou trikolorou složenou z 
vlasových proužků a s motivy československého lva. V případě použití kravatové spony je 
doporučena spona ve starostříbrné barvě se sdruženým znakem 1. odboje. 
 
Košile - jednoduchá bílá bez nápadných ozdob. Límec košile je přeložený, bez zapínání na 
knoflíky. Dlouhé rukávy s manžetou.  
 
Sukně (volitelně) - rovná, z hladké tkaniny šedé barvy, v délce ke kolenům.  



 
Kalhoty (volitelně) - dlouhé rovné, z hladké tkaniny šedé barvy. V bočním švu je 2 mm 
tmavomodrá lemovka. 
 
Punčochy (volitelně k sukni) - tělové barvy, bez nápadných ozdob. 
 
Ponožky (volitelně ke kalhotám) - černé, nebo tmavomodré, bavlněné, dostatečné dlouhé. 
 
Boty - černé lodičky na středně vysokém podpatku. Bez nápadných ozdob, ideálně s kulatou 
špičkou. V případě nepříznivého počasí lze volit černé kozačky, rovněž bez nápadných ozdob. 
 

 
Všeobecné pokyny: 
 

a) Stejnokroj prezentují členové ČSOL na slavnostních setkáních, oficiálních státních 
akcích, společenských akcích a smutečních obřadech. Je tedy vhodné, aby byl dobře 
vypracovaný a z kvalitních materiálů. Ideálním materiálem saka a kalhot je čistá vlna, 
podšívková látka z viskózy či acetátu. Košile musí být vždy čistá, ideálně z bavlny.  

 
b) Stejnokroj musí být dobře padnoucí, pro muže i ženy platí zásada vhodné délky rukávů 

saka. Košile by měla přečnívat asi o 2 cm.  
 

c) Délku kalhot volit tak, aby byly v dolní části mírně pokrčeny. 
 

d) Kravata je uvázaná tak, že její spodní cíp sahá cca do poloviny výšky přezky opasku. 
 

Přílohy: 

 

Příloha 1: Nošení členského odznaku na stejnokroji člena ČsOL,  
                 civilním oděvu a stejnokroji AČR 

- Členský odznak je oprávněn užívat a nosit výhradně člen ČsOL. 

- Držitel odznaku musí při jeho užívání dbát, aby neutrpěla důstojnost ČsOL. 

- Odznak musí být na stejnokroji ČsOL umístěn vždy na čestném místě, na levé klopě saka. 

- Odznak musí být na civilním oděvu umístěn vždy na čestném místě, na levé straně hrudi. 

Je-li civilním oblekem sako, či kabát s klopou, nosí se členský odznak na levé klopě tohoto 

oděvu. 

- Osoby oprávněné užívat stejnokroj AČR umístí odznak na chlopni pravé náprsní kapsy, 

na její levé straně. (VHÚ, Ev. Č. 40/48/2016-1241 ze dne 2.5.2016) 



- Číslo na odznaku je členským číslem a musí se shodovat s číslem členského průkazu. 

 

Příloha 2: Nošení vyznamenání na stejnokroji člena ČsOL 

Na stejnokroji člena ČsOL se nosí stužky řádů a vyznamenání. Stužky řádů a 
vyznamenání se umísťují se na levé straně prsou, z pohledu nositele zprava doleva. Dekorace 
se nosí ve stužkovém provedení. Stužky dekorací smějí 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. 

Mezi řády a vyznamenání patří především: 

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  

c) vojenská rezortní vyznamenání  

d) vyznamenání a medaile ústředních orgánů státní správy České republiky;  

e) vyznamenání Československé obce legionářské 

f) ostatní dekorace, jsou-li uvedeny v seznamu dekorací, které jsou povoleny k nošení na 
stejnokroji (dále jen „seznam dekorací“).Nosí se v maximálním počtu 4 kusů.  

Seznam dekorací je veden subkomisí pro symboliku Historicko-dokumentační komise ČsOL 

 

Přehled řádů a vyznamenání 

 

Na pravé straně prsou se nosí následující řády: 
 
Hvězda II. třídy Řádu Bílého lva 
Hvězda II. třídy Řádu Tomáše Garrigua Masaryka 
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: 
 



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 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 

Dále dle bodu d), e), f). 

 

Příloha 3: Nošení veteránského symbolu vlčího máku na stejnokroji 
                  člena ČsOL 

Veteránský symbol vlčího máku se nosí pod členským odznakem na levé klopě saka 
stejnokroje člena ČsOL. 

 

Příloha 4: Nošení smuteční rukávové pásky na stejnokroji člena  
                  ČsOL 

Smuteční rukávová páska černé barvy o šířce 45 mm se nosí na nadloktí levého rukávu saka 
stejnokroje člena ČsOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpracovala Historicko-dokumentační komise v roce 2020 

 


