
ÚSTROJNÍ PŘEDPIS

1. VŠEOBECNÉ PŘEDPISY

1. Členové Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského ( dále jen Řád) nosí 
jednotné uniformy. 

2. Nošení uniformy je povinné při investiturách a při řádovém dni ( patronátním svátku).

3. Hlava jurisdikce nebo velitel komendy určí ve všech ostatních případech, a to případ 
od případu, kdy se bude nosit uniforma.

4. Česká jurisdikce, spolu s maďarskou, skotskou a rakouskou má výjimku z jednotného 
střihu uniforem Řádu a proto mohou být na území České republiky dva střihy 
uniforem.

5. Vojenské, policejní nebo námořní galauniformy nahrazují při slavnostních 
příležitostech uniformy Řádu.

6. Uniformu může nahradit frak.

2. DRUHY UNIFOREM

1. GALAUNIFORMA – nosí se při mimořádně slavnostních příležitostech, jako jsou 
galavečeře při příležitosti Velké kapituly Řádu, založení nové jurisdikce apod. Nosí se 
výhradně je-li přítomen velmistr.

2. SPOLEČENSKÁ UNIFORMA je z bílého plátna, vojenského střihu. Uniforma 
francouzského typu má tmavozelené klopy a tmavě zelené manžety s třemi malými 
knoflíčky. Nosí se s bílou košilí a černou kravatou, která je  večer nahrazena černým 
motýlkem. Nárameníky mají podklad stříbrný ( pro MLJ, OLJ a CLJ) a zlatý (pro 



KLJ, KCLJ a GCLJ). Mohou být ploché nebo splétané. V České jurisdikci se ustálily 
nárameníky ploché.

Uniforma rakouského typu je z bílého plátna, vojenského typu se stojatým límcem. Rytíři 
( KLJ, KCLJ a GCLJ) mají stojáček olemovaný zlatou bordurou.

3. VEČERNÍ UNIFORMA – je tmavě zelený žaket s bílými klopami, zelenými zlatě 
orámovanými nárameníky, třemi velkými zlatými knoflíky po každé straně a třemi 
malými knoflíčky na rukávech, černou vestou s třemi zlatými knoflíčky. Nosí se 
s bílou košilí a černým motýlkem. Může se obléci výhradně po západu slunce a může 
být nahrazena žaketem.

4. KALHOTY – ke všem uniformám jsou černé se zlatými lampasy. Ke galauniformě a 
večerní uniformě mohou být rovněž nošeny smokingové nebo frakové kalhoty 
s černými lampasy. Ke všem uniformám se nosí BÍLÉ RUKAVICE.

5. OPASEK – je ze zeleného sametu uprostřed se zlatým pásem a s přezkou s řádovou 
hvězdou. Nosí se povinně ke galauniformě a společenské uniformě. Při galavečeřích je 
opasek ze zlatého tkalounu s řádovou přezkou a ke společenské uniformě se opasek 
nenosí.

6. Hodnostáři Řádu mohou při mimořádných slavnostních příležitostech nosit dvourohý 
klobouk – BICORNE s černým třepením. Rytíři – velkokřižníci a šéfové jurisdikcí 
nosí třepení bílé.

7. DÁMY nemají předepsanou uniformu. K formálním příležitostem nosí dámy dlouhé 
černé šaty s dlouhými rukavicemi. Při řádových slavnostech v kostele mají hlavu 
přikrytu mantilou. Při galavečeřích nosí dámy dlouhou večerní toaletu. V případě, že 
jsou dámy příslušnicemi ozbrojených sborů a nosí armádní, policejní nebo námořní 
galauniformu, vztahují se na ně stejné předpisy jako na členy Řádu v uniformě.

8. ŘÁDOVÝ PLÁŠŤ je symbolem příslušnosti k řádu, je jednotný a nosí jej všichni 
členové a členky Řádu. Je závazný pro všechny řádové obřady bez rozdílu druhu 
oblečení. Je z černého sukna, podšitý zeleným atlasem, na levé straně boku je přišit 
zelený osmihrotý kříž ze zeleného sametu, olemovaný stříbrným prýmkem pro MLJ, 
OLJ a CLJ a zlatým prýmkem pro KLJ, KCLJ a GCLJ. Délka ramen kříže činí 20 cm. 
Límec má plášť ze stejného zeleného sametu. Plášť se uzavírá pomocí dvou 
pozlacených přezek, označených řádovým křížem, spojených pozlaceným řetízkem. 
Hodnostáři Řádu používají pro uzavření pláště přezku „ lví hlava“. Členové  a členky 
Řádu, kteří vykonali pouť do Svaté země nebo do Santiaga de Compostella mohou si 



přišít doprostřed kříže znamení poutníka – stříbrnou nebo zlatou mušli sv. Jakuba. 
Kromě poutnické mušle se na plášti zásadně nenosí žádné insignie. Plášť se nosí při 
všech církevních akcích, procesích, investiturách, pohřbu členů apod. Nosí se jak na 
uniformě, tak na blaseru, tak na civilním oděvu. Duchovní Řádu nosí místo řádového 
pláště ŘÁDOVOU MOSETU.

9. BLASER – je dvouřadové sako modré barvy s našitým velkým erbem Řádu na levé 
kapse. Nosí se k němu šedivé kalhoty, bílá košile a řádová kravata. Členové České 
jurisdikce používají kravatu jurisdikce, mohou ale používat i kravatu Řádu. Blaser se 
nosí na jour fixe a na všechny ostatní akce, kde Řád vystupuje jednotně, ale nejedná se 
o jeho akci. Na blaseru se nenosí insignie a to ani v miniaturní podobě. V knoflíkové 
dírce se může nosit miniatura hodnosti: pro KLJ – zelená rosetta, pro KCLJ – zelená 
rosetta podložená podkladem způli zlatým a způli stříbrným , pro GCLJ – zelená 
rosetta podložená zlatým podkladem. V knoflíkové dírce se také může nosit miniatura 
poutnické mušle sv. Jakuba. V náprsní kapsičce se nosí hedvábný kapesníček 
tmavozelené barvy.

3. OZNAČENÍ HODNOSTÍ

1. Hodnosti jsou označovány malými osmiramennými zelenými křížky.

2. Jednotlivé hodnosti se označují takto:

                        OLJ                            1 křížek

                        CLJ                            2 křížky

                        KLJ                            1 křížek

                        KCLJ                          2 křížky

                        GCLJ                          3 křížky

3. Na uniformě francouzského střihu se jednotlivé křížky umisťují v jedné řadě na 
nárameníkovou pásku stříbrné barvy (OLJ a CLJ) a zlaté barvy (KLJ, KCLJ a GCLJ). 
Kromě toho se uprostřed nárameníku u KLJ, KCLJ a GCLJ umisťují bíle smaltované 
iniciály „ SL“.

4. Na uniformě rakouského střihu se umísťují křížky  na stojací límec, u rytířských 
hodností na zlatou borduru a to následovně:

                       OLJ, KLJ                          1  v dolním rohu

                       CLJ, KCLJ                        1

                                                                 2



                       GCLJ                                1

2  3

5. VZORY UNIFOREM POUŽÍVANÝCH ČESKOU JURISDIKCÍ

Uniforma rakouského střihu s hodností GCLJ



Uniforma francouzského střihu s hodností CLJ



Řádový plášť s přezkou typu „ lví hlava“.


