VÝSTROJNÍ R Á D DOMOBRÁNCE
Platnost od

1.5.2017

I.

ÚVOD

(1) Národní domobrana je nezávislou iniciativou založenou na dobrovolnosti. Doporučený stejnokroj
a průkaz domobrance je proto určen všem domobrancům, kteří chtějí dobrovolně a na vlastní
náklady vyjádřit příslušnost k Národní domobraně.
(2) Národní domobrana nemá v žádném případě v úmyslu předstírat, že jsou domobranci součástí
Armády ČR ani jiných ozbrojených sborů ČR. Následující doporučené označení stejnokroje
domobrance má proto za cíl maximálně se od těchto sborů odlišit tak, aby nemohlo docházet
k záměně. Domobrancům je doporučeno využít v maximální míře odlišujících prvků, aby se
vyhnuli případnému přestupkovému řízení.

II.

STEJNOKROJ DOMOBRANCE

(1) Stejnokroj je primárně tvořen pracovními kalhotami a blůzou (armádního střihu) s maskovacím
vzorem 95 („listnatý les“). Maskáče tohoto vzoru jsou volně dostupné v obchodní síti (převážně
v army-shopech), jsou ale stále součástí výstrojního řádu Armády ČR.
(2) Stejnokroj domobrance tvoří, pro celoroční období, pracovní kalhoty armádního střihu (tzv.
kapsáče) a armádní blůza, obojí v maskovacím vzoru 95 nebo podobném, doplněné o další
výstrojní součásti a označení pro maximální odlišení od uniformy příslušníků Armády ČR.
(3) Pro chladnější období je stejnokroj doplněn o kabát typu Kongo v maskovacím vzoru 95 a svetr
zelené barvy.
(4) V zimním období nebo v městském prostředí, např. při provádění domobraneckých hlídek
(patrol), je doporučeno doplnit celoroční vzor stejnokroje větrovkou nebo zimní bundou vzor
M65 v maskovacím vzoru Dark Camo.
(5) Pokrývkou hlavy je pracovní (BDU) čepice s maskovacím vzorem 95.
(6) Dalšími součástmi stejnokroje jsou pracovní boty typu „kanady“ v černé nebo hnědé barvě, pásek
v odpovídajícím maskovacím vzoru nebo v barvě černé, hnědé či zelené a jiné vhodné doplňky dle
výběru domobrance (např. rukavice, šála, pláštěnka, kukla, …).
(7) Případné jiné doplňky stejnokroje, tj. výstroj i výzbroj, může být domobrancem nošena pouze
v souladu s platnou legislativou ČR. Národní domobrana nenese žádnou zodpovědnost za
případné porušení platných zákonů domobrancem v souvislosti s jejich nošením.

III.

OZNAČENÍ STEJNOKROJE

(1) Plné označení stejnokroje domobrance se skládá z
a) nášivky Národní domobrany, označující příslušnost k Národní domobraně, velikosti 11x9,5
cm, umístěné na levém rukávu (pod vlaječkou ČR). Zároveň se jedná o minimální formu
označení stejnokroje.
b) barevné vlaječky ČR, velikosti 4x2,5 cm, umístěné na klopě kapsy levého rukávu.
c) nášivky zemských znaků ČR, velikosti průměru 8 cm, umístěné na pravém rukávu na rukávové
kapse. V případě, že je rukávová kapsa využita k umístění nášivky symbolu skupiny, umístí se
nášivka zemských znaků nad rukávovou kapsu.

d) nášivky symbolu skupiny, individuální velikosti (doporučeno 8x8 cm nebo průměr 8 cm) dle
vlastního návrhu skupiny, umístěná na rukávové kapse pravého rukávu nebo na levé náprsní
kapse.
e) nášivky s nápisem DOMOBRANA, velikosti 11x2 cm, umístěné nad levou náprsní kapsou.
f) nášivkou hodnosti, velikosti 6,5x4 cm, umístěné nad pravou náprsní kapsou, nad nášivkami
dovedností
g) nášivek dovedností, ve třech barvách (modré, červené a bílé), každá velikosti 4x2 cm,
umístěnými za sebou nad pravou náprsní kapsou pod nášivkou funkčního zařazení.
h) odznaků „domobrana“, tj. dvou odznaků velikosti 2,5x2 cm, umístěných na klopách blůzy.
Odznaky jsou umístěny na barevné filcové podložce v barvě odpovídající barvě regionu
velikosti 4,5x4 cm.
i) odznaku státního znaku ČR, velikosti 2,5x1,5 cm, umístěného v čele nad kšiltem pracovní
čepice.
j) speciálního označení a označení ocenění, velikosti dle typu označení, umístěného na pravé
náprsní kapse.

IV.

OZNAČENÍ HODNOSTÍ A FUNKČNÍHO ZAŘAZENÍ

(1) Nášivka hodnosti označuje příslušné zařazení domobrance v rámci Národní domobrany.
(2) Hodnost domobrance je stanovena rozhodnutím příslušné skupiny (resp. velitele skupiny) nebo
územní rady (resp. velitele rady).
(3) Domobranec je oprávněn nosit pouze takové označení hodnosti, které je schváleno příslušným
velitelem skupiny či územní rady.
(4) Domobranec nosí pouze označení nejvyšší dosažené hodnosti.
(5) Označení je tvořeno kombinací výšivky meče(ů) a lipového listu(ů) v barvách zlatá, stříbrná a
tmavě zelená, s následujícím významem
KADETI (mladí domobranci do věku 18 let)
a) lvíče (v Čechách) nebo orlíče (na Moravě a Slezsku) – jeden zelený meč
b) zástupce velitele družiny – dva zelené meče
c) velitel družiny – tři zelené meče
DOMOBRANCI (starší 18 let)
d) domobranec – jeden stříbrný meč
e) staršina – dva stříbrné meče
f) zástupce velitele skupiny – tři stříbrné meče
g) velitel skupiny – čtyři stříbrné meče
h) oblastní náčelník štábu – jeden zlatý meč
i) oblastní zástupce velitele – dva zlaté meče
j) oblastní velitel – tři zlaté meče
k) okresní náčelník štábu – jeden zelený list
l) okresní zástupce velitele – dva zelené listy
m) okresní velitel – tři zelené listy
n) krajský náčelník štábu – jeden stříbrný list
o) krajský zástupce velitele – dva stříbrné listy
p) krajský velitel – tři stříbrné listy
q) regionální náčelník štábu – jeden zlatý list
r) regionální zástupce velitele – dva zlaté listy

s) regionální velitel – tři zlaté listy
t) zemský náčelník štábu – jeden zlatý list ve stříbrném rámování
u) zemský zástupce velitele – dva zlaté listy ve stříbrném rámování
v) zemský velitel – tři zlaté listy ve stříbrném rámování
w) zastupující představitel Rady Národní domobrany – tři zlaté listy ve stříbrno-zlatém rámování
x) představitel Rady Národní domobrany – tři zlaté listy ve zlatém rámování
(6) Při provádění domobranecké hlídky může příslušný velitel skupiny, uskupení nebo územní rady
stanovit následující funkční zařazení domobrance platné v rámci prováděné hlídky
a) závodčí hlídky
b) zástupce velitele hlídky
c) velitel hlídky

V.

OZNAČENÍ DOVEDNOSTÍ

(1) Označení dovedností vyjadřuje dosažený stupeň příslušné dovednosti.
(2) Příslušný stupeň dovednosti lze získat ve třech oblastech, rozlišených barvou nášivky
a) barva červená – dovednost STŘELBA
b) barva modrá – dovednost TAKTIKA
c) barva bílá – dovednost SEBEOBRANA
(3) Dosažený stupeň je vyznačen římskou číslicí nebo osmicípou hvězdou s následujícím významem
a) I – 1. stupeň dovednosti
b) II – 2. stupeň dovednosti
c) III – 3. stupeň dovednosti
d) hvězda – instruktor dovednosti
(4) Domobranec je oprávněn nosit označení dosaženého stupně dovednosti na základě certifikátu
dovednosti vydaného (republikovou) radou Národní domobrany po splnění podmínek
příslušného stupně. Podrobné podmínky příslušného stupně stanovuje (republiková) rada
Národní domobrany. Certifikát dovednosti je opatřen desetimístným ověřovacím kódem, který
slouží k ověření platnosti certifikátu na adrese http://overit.narodnidomobrana.cz.

VI.

OZNAČENÍ REGIONU

(1) Regionální příslušnost domobrance je vyjádřena barevnou filcovou podložkou pod odznaky
„domobrana“ umístěnými na klopách blůzy.
(2) Barevné označení u členů rady Národní domobrany a zemských rad (ČECHY , MORAVA a
SLEZSKO) je shodné s barevnou trikolorou České republiky.
(3) Význam barevného označení domobranců regionů, včetně členů rad regionu, kraje a okresu, je
následující
a) barva rubínová (tmavě červená) – region ČECHY-STŘED
i) kraje Středočeský a hlavní město Praha
b) barva modrá – region ČECHY-JIHOZÁPAD
i) kraje Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký
c) barva fialová – region ČECHY-SEVEROVÝCHOD
i) kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Vysočina
d) barva zelená – region MORAVA-JIH
i) kraj Jihomoravský

e) barva meruňková – region MORAVA-STŘED
i) kraje Olomoucký a Zlínský
f) barva hnědá – region MORAV-SLEZSKO
i) kraj Moravskoslezský

VII.

PRŮKAZ DOMOBRANCE

(1) Průkaz domobrance potvrzuje, že jeho držitel je domobrancem Národní domobrany.
(2) Průkaz domobrance, velikosti 10,5x7 cm obsahuje následující údaje a prvky
a) barevnou fotografii domobrance, velikosti 4,5x3,5 cm
b) jméno a příjmení domobrance
c) označení funkčního zařazení domobrance
d) název, ID a symbol skupiny nebo územní rady, ve které domobranec působí v barevném
rámečku s barvou příslušného regionu domobrance
e) desetimístný ověřovací kód a QR kód umožňující ověření platnosti průkazu domobrance na
adrese http://overit.narodnidomobrana.cz.
(3) Průkaz domobrance je domobranci vydán po splnění podmínek aktivní účasti domobrance
v Národní domobraně na předem stanoveném termínu setkání Národní domobrany.

VIII.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PŘÍLOHY

Prvky stejnokroje domobrance a rozmístění označení stejnokroje
Zobrazení označení funkčního označení a hodností domobrance
Zobrazení označení dovednostních stupňů
Vzor průkazu domobrance
Barevné označení regionů
Ceník nášivek a odznaků pro označení stejnokroje

ZEMSKÉ ZNAKY
ČR

průměr 8 cm
(pravý rukáv)

DOMOBRANA

11x2 cm
(levá nadkapsa)

ODZNAK
DOMOBRANA
+
FILCOVÁ
PODLOŽKA

2,1x2,6 cm
(klopa límce)
4,5x4 cm
(klopa límce)
* dle barvy regionu

120 Kč
(samostatně)
100 Kč
(v sadě s nášivkou Nár.dom.)
50 Kč
25 Kč
(odznak)
30 Kč
(za pár podložek
+ 20 Kč suchý zip)
70 Kč
(sada = 2 odznaky + 2 podložky)

ODZNAK
STÁTNÍ ZNAK

1,8x1,8 cm
(čepice)

40 Kč

VLAJEČKA ČR

4x2,5 cm
(levý rukáv – suchý zip)

75 Kč

HODNOSTNÍ
NÁŠIVKA

6,5x3,8 cm
(pravá nadkapsa)

50 Kč

4x2 cm
(pravá kapsa)

40 Kč
(nášivka k existující sadě)

10,5x7 cm
(certifikát)

100 Kč
(sada = 1xnášivka + certifikát)

3x3 cm (lev)

100 Kč

DOVEDNOST
+ CERTIFIKÁT

ODZNAK
ČESKÝ LEV
+ TRIKOLORA

Průkaz domobrance a certifikát dovednosti obsahuje jedinečný ověřovací kód pro ověření pravosti na
overit.narodnidomobrana.cz.
Dovedností nášivka a certifikát jsou vystavovány pro konkrétního domobrance na základě certifikace
dovednosti (např. při absolvování příslušného kurzu).

Bližší informace a objednávky na objednavky@dp-czechia.cz

