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Příloha č. 2 - Určení stejnokrojů pro útvary policie a jejich organizační články 

 

  



 

Příloha č. 2 - Určení stejnokrojů pro útvary policie a jejich organizační články 

 

 

  



 

Příloha č. 3 - Popis a fotografie služebního stejnokroje 92 ZPPP č. 212/2008  

Služební stejnokroj 92 tvoří součástky: 

a) čepice se štítkem 92 (u policistky též klobouček 92), 

b) baret 92, 

c) kožešinová ušanka 92, 

d) blůza 92, 

e) bunda PČR 05, 

f) parka PČR 05, 

g) košile DR 92, 

h) košile KR 92, 

i) polokošile KR, 

j) pulovr DR 92, 

k) pulovr BR 92, 

l) kalhoty 92 (u policistky též sukně 92 a kalhotová sukně 92), 

m) termokalhoty, 

n) převlečné kalhoty PČR 05, 

o) polobotky celoroční a letní (u policistky samostatně opatřené), 

p) zimní kotníčkové boty, 

q) boty 2001, 

r) kotníčkové ponožky, 

s) zimní ponožky, 

t) vázanka 92, 

u) navlékací nárameníky 92, 

v) šála 92, 

w) kožené rukavice. 
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Příloha č. 3 - Popis a fotografie služebního stejnokroje 92 

   

   

   



 

Příloha č. 4 -  Popis a fotografie služebně – pracovního stejnokroje 92 

Služebně-pracovní stejnokroj 92 tvoří součástky: 

a) čepice SPS 92, 

b) pletená čepice 92, 

c) blůza SPS 92, 

d) kalhoty SPS 92, 

e) kombinéza 92, 

f) tričko POLICIE, 

g) rolák PČR DR, 

h) svetr ke krku 92, 

i) pletené rukavice 92. 

     

       



 

Příloha č. 5 - Popis a fotografie stejnokroje na motocykl ZPPP č. 212/2008  

Stejnokroj na motocykl tvoří součástky: 

a) přilba na motocykl (je-li bez ochranného štítu, doplňuje se ochrannými brýlemi), 

b) bunda na motocykl, 

c) kalhoty na motocykl, 

d) boty na motocykl, 

e) rukavice na motocykl. 

   

  



 

Příloha č. 6 - Popis a fotografie stejnokroje hradní policie  ZPPP č. 212/2008  

Stejnokroj hradní policie tvoří součástky: 

a) čepice se štítkem HP (u policistky klobouček HP), 

b) lodička HP, 

c) kožešinová ušanka HP (není určena policistce), 

d) blůza HP, 

e) bunda HP, 

f) plášť HP (jen u policistky), 

g) plášť do deště HP (jen u policistky), 

h) pláštěnka do deště HP, 

i) košile DR HP (u policistky halenka DR HP), 

j) košile KR HP (u policistky halenka KR HP), 

k) svetr DR HP, 

l) svetr BR HP (není určen policistce), 

m) svetr V HP (jen u policistky), 

n) kalhoty HP (u policistky též sukně HP), 

o) ponožky HP, 

p) podkolenky HP, 

q) vázanka HP, 

r) navlékací nárameníky HP, 

s) kožešinový límec HP (není určen policistce), 

t) lem ke kapuci HP (jen u policistky), 

u) šála HP (jen u policistky), 

v) kožené rukavice HP (u policistky samostatně opatřené kožené rukavice). 



 

   

   

   



 

Příloha č. 7 - Popis a fotografie leteckého stejnokroje 95  ZPPP č. 212/2008  

Letecký stejnokroj 95 tvoří součástky: 

a) čepice 95, 

b) blůza 95, 

c) letecká košile DR, 

d) letecká košile KR, 

e) kalhoty 95, 

f) navlékací nárameníky 95, 

g) letecká šála. 

   

  



 

Příloha č. 8 - Popis a fotografie společenského stejnokroje  ZPPP č. 212/2008  

Společenský stejnokroj tvoří součástky: 

a) čepice se štítkem SSP (u policistky klobouček SSP), 

b) blůza SSP (není určena policistce), 

c) kabátek SSP (jen u policistky), 

d) šaty SSP (jen u policistky), 

e) večerní toaleta SSP (jen u policistky), 

f) plášť SSP, 

g) košile DR SSP (není určena policistce), 

h) fraková košile SSP (není určena policistce), 

i) kalhoty SSP (nejsou určeny policistce), 

j) polobotky SSP (u policistky lodičky SSP), 

k) ponožky SSP (nejsou určeny policistce), 

l) vázanka SSP (není určena policistce), 

m) motýlek SSP (není určen policistce), 

n) šála SSP, 

o) kožené rukavice SSP, 

p) látkové rukavice SSP, 

q) společenská kabelka (jen u policistky). 

    



 

Příloha č. 9 - Popis a fotografie služební výstroje s umístněním tagu 

Obr. a) D3 služební čepice – kšilt zespodu: 

 

 

Obr. b) D2 služební buna – vnitřní spodní lem 

 

 

 



 

Obr. c) D1 služební kalhoty – vnitřní zadní lem 

 

 

Obr. d) D0 služební opasek – vnitřní střední část 

 

 

 

 



 

Obr. e) CF služební košile s krátkým rukávem  - vnitřní zadní límec 

 

 

Obr. f) CD služební obušek – nad rukojeť 

 

 

 



 

Obr. g) CE služební pouta 

 

 

Obr. h) E5 služební obuv – vnitřní část 

 

 

 



 

Příloha č. 10 - Popis a fotografie změn umístění tagu na služební výstroj 

Obr. ch) Natočení antén o 30º 

 

 

Obr. i) Změna tagu služebních pout – CONFIDEX 

 

 



 

Příloha č. 10 - Popis a fotografie změn umístění tagu na služební výstroj 

Obr. j) Změna umístění tagu služebních kalhot a to do boční kapsy  

 

 

Obr. k) Změna umístění tagu služebního opasku a to posunutím tagu k místu zapínání 

opasku 

 



 

 

Příloha č. 10 - Popis a fotografie změn umístění tagu na služební výstroj 

Obr. l) Změna umístění tagu služebního opasku a to na vnější stranu  

 

 


