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Vládní nařízení 
ze dne 30. května 1924

o služebníifi a pracovním oděvu státních za
městnanců pro službu plavební.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 41 a 172 zákona ze dne 25. ledna 
1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních 
úředníků a státního zřízenectva (služební 
pragmatika), a podle § 7 zákona ze dne
15. dubna 1920, č. 815 Sb. z. a n., o zřízení 
československého úřadu plavebního:

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ.

§ 1.

(O Státní plavební zaměstnanci, kteří ve 
vnější výkonné službě přicházejí do styku 
s obecenstvem, jsou při konání této služby po
vinni nositi předepsaný služební oděv neb 
čapku. Mimo službu se služební oděv použí
vat! nedovoluje.

(2) čsl. plavební úřad stanoví, co jest 
vnější výkonnou službou a kterých státních 
plavebních zaměstnanců se týkají tato usta
novení.

(3) Rovněž stanoví Čsl. plavební úřad, kdo 
má používati služebního oděvu a kdo pouze 
předepsané čapky.

(4) Týž úřad může dovoliti neb stanovití, 
aby kromě předepsaného služebního oděvu 
byl nošen pracovní oblek plátěný, popsaný 
v § 12.

§ 2.

(x) Součástkami služebního oděvu jsou: 
čapka, kabát, vesta, kalhoty a plášť, zhoto
vené z vlněné látky tmavomodré barvy.

(2) V létě dovoluje se, mimo slavnostní pří
ležitost, nositi místo tmavomodrého služeb
ního oděvu plátěný bílý oblek téhož střihu. 
K bílému obleku pak přísluší čapka s bílým 
plátěným povlakem, kterou dovoleno jest no
siti i k služebnímu oděvu.

§ 3.

X1) K služebnímu oděvu nosí se košile a 
límec barvy bílé, kravata barvy černé. Při 
slavnostech buďtež nošeny bílé rukavice.

151. (2) Mimo slavnostní příležitosti je dovoleno 
nositi k služebnímu oděvu vysoké boty nebo 
holeně.

§ 4.
í1) Výdaje na služební a pra

covní oděv, pokud tímto nařízením jest 
předepsán, platí se z dotace Čsl. plavebního 
úřadu, který určí jakost, druh, množství a 
dobu užívání jednotlivých součástek a povolí 
výplatu příslušných obnosů.

(2) Státní plavební zaměstnanci musí 
úhradu výdajů na služební neb pracovní oděv 
žádati služební cestou u Čsl. plavebního úřadu 
předem, a to ve lhůtě Čsl. plavebním úřadem 
stanovené.

(3) V případě zrušení služebního poměru 
je zamětsnanec povinen odevzdat! svému nad
řízenému úřadu veškeré, státním nákladem 
pořízené součástky služebního i pracovního 
obleku. Shledá-li tento úřad, že odevzdané 
součástky obleku byly zaviněním zaměstnance 
nepřiměřeně opotřebovány, jest zaměstnanec 
povinen škodu tím vzniklou uhraditi.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ.

A. Popis služebního oděvu.

1. čapka.

§ 5.
(!) čapka jest plochého tvaru z látky 

vlněné, tmavomodré barvy, štítek je okrouhlý, 
z černé, lakované kůže. Tužší spodní okraj 
čapky jest vně potažen černou hedvábnou 
moarovou stuhou. Dýnko čapky je měkké. 
Podšívka je z tmavého bavlněného tvilu. 
Uvnitř kolem dolního okraje je kožené po- 
títko (obrazec čís. 1. a 2.).

(2) Vpředu uprostřed nad štítkem připev
něn jest na tužším okraji čapky odznak tvaru 
lípového listu, vyšitý pozlaceným předivem na 
tmavomodrém podkladě. Odznakem je kotva, 
ovinutá lanem s písmenami R. č. S. ve věnci 
listů lípových. Odznak je 5 5 cm široký a 
4 5 cm vysoký (obrazec čís. 3.).

(3) Nad štítkem jest připevněn po stranách 
dvěma malými knoflíky podbradek, spleteny 
ze dvou šňůr s posunovátky. šňůry jsou opět 
spleteny ze tří slabších.

(4) šňůry čapky úřednické jsou z pozlace
ných drátků, šňůry čapky podúřednické a zři- 
zenecké jsou černé.

(6) O knoflících viz § 10 tohoto nařízení.
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2. Kabát.

§ 6.
(!) Kabát jest tak dlouhý, aby sed byl 

úplně přikryt. Podšívka je černá, v rukávech 
libovolná. Sestává ze dvou předních dílů, 
dvoudílného zadku, rukávů a přeloženého 
límce. Přední díly kryjí se přes sebe a tvoří 
dvě, nahoře do špičky se sbíhající klopy. Na 
obou předních dílech jest po každé straně 
4—5 velkých knoflíků, na levém předním díle 
pak 4—5 lemovaných dírek. Přední díly mají 
po boční kapse, ze spoda šité, kryté patkou; 
mimo to má levý díl náprsní kapsu ze spoda 
šitou, pravý náprsní kapsu uvnitř šitou.

(2) Zadek má uprostřed rozparek. Rukávy 
jsou dvoudílné a jsou na dolní části ve vzdále
nosti asi 9 cm od ústí prošity (obrazec čís. 4.). 
— (Poznámka: Letní plátěný, bílý kabát má 
jen jednu řadu knoflíků, které lze sejmouti, a 
na každém rameni dva, asi 5 cm dlouhé, bílé 
náramkové pásky.)

(3) O knoflících viz § 10 tohoto nařízení.

3. Vesta.

§ 7.
(x) Vesta má na obou předních dílech po 

dvou kapsách a je tak vykrojena, by ji pod 
zapnutým kabátem nebylo viděti. Zapíná se 
na malé knoflíky, jichž počet jest dán vý
střihem vesty. (Poznámka: K bílému kabátu 
letnímu může se nositi bílá vesta stejného 
střihu s knoflíky, které lze sejmouti.)

(2) O knoflících viz § 10 tohoto nařízení.

4. Kalhoty.

§ 8.
Kalhoty jsou dlouhé (obrazec čís. 4.) a se

stávají ze dvou předních a dvou zadních dílů. 
V pasu jsou podšity. V hořejší části předních 
dílů a v pravé zadní části jest kapsa.

5. Plášť.

§ 9.
í1) Plášť (obrazec čís. 8.) má černou pod

šívku a dosahuje asi 20 cm pod kolena.

(2) Sestává ze dvou předních dílů, dvou
dílného zadku, dvoudílných rukávů a přehnu
tého límce asi 8 cm vysokého. Oba konce 
límce jsou zaokrouhleny, a když je límec 
vzhůru vyhrnut, jsou od sebe vzdáleny 25 mm. 
-Aby v této poloze oba konce neodstávaly, jsou

ve spodu límce všity olivy na zapínání. Na levé 
spodní straně límce je háček, na pravé pet- 
lička a mimo to je na levé spodní straně 
límce malá, 50 mm široká páska, která se za
píná na obou stranách na černý kostěný 
knoflík. Vrchní část límce u pláště úřednic
kého jest z černého sametu.

(3) Na dolní části rukávů jest asi 15 až 
17 cm dlouhý přehyb.

(4) Na předu pláště jsou našity dvě řady 
knoflíků ve stejné vzdálenosti tak, že při 
zapnutém plášti činí vodorovná vzdálenost 
mezi oběma nej hořejšími knoflíky asi 18 cm, 
mezi nej dolejšími asi 14 cm.

(s) O knoflících viz § 10 tohoto nařízení.
(6) Na předních dílech pláště jest ze spoda 

šita boční kapsa, krytá patkou a mimo to ná
prsní kapsy uvnitř všité.

(7) Vrchní zadní část pláště jest nabíraná, 
spojená v pase látkovou sponou asi 6 cm ši
rokou a 32—37 cm dlouhou, zapnutou na 
konci na velké knoflíky, které jsou přišity na 
podélné, 20 cm dlouhé a 4 cm široké patce, 
všité do podélného švu.

(8) Dolní zadní část pláště má asi 50 cm 
dlouhý rozparek, jehož pravá strana má 3—5 
malých knoflíků, levá všitou lištu vespod 
s dírkami na zapínání.

6. Knoflík y.

§ 10.

Knoflíky sestávají z vrchního dílu, spodního 
dílu a ouška. Vršek knoflíku jest z 0 25 mm 
silného mosazného plechu a jest 2 mm širo
kým okrajem spojen se spodkem. Spodek 
jest z 03 mm silného mosazného plechu. 
Ouško jest z 15 mm silného mosazného drátu. 
Vršek knoflíku zdoben jest kotvou, ovinutou 
lanem a pozlacen. Průměr velkého knoflíku 
jest 24 mm, průměr malého knoflíku 16 mm 
(obrazec čís. 5.).

7. Kotva.

§ 11.

(1) V rozích na límci kabátu a pláště jest 
všita kotva, ovinutá lanem. Kotva úřednická 
je šita pozlaceným předivem, kotva podúřed- 
nická a zřízenecká zlatěžlutým hedvábím 
(obrazec čís. 6.).

(2) Na bílém kabátě nosí se na ramenou 
náramky, na svrchní straně z vlněné látky 
černé barvy, na spodní z bílého atlasu; lemo-
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