
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Kancelář SH ČMS 

Římská 45, 121 07 Praha 2 

 
                                                                                                                         V Praze dne 23. května 2018 

 

Závazné pokyny – Celostátní setkání hasičských slavnostních a historických 

praporů v Brně 

      Pro účast na této mimořádné akci celorepublikového významu vám sdělujeme tyto „Závazné 

pokyny“. 

1) Příjezd do místa konání, to je do areálu BVV, je dne 26. května 2018 do 09.30 hodin 

2) Vjezd do areálu BVV bude branou č. 9 

3) Po zaparkování vozidel bude organizován přechod na seřadiště praporů u hlavního vstupu do 

areálu BVV 

4) Na seřadišti praporů bude organizován nástup do tvarů k uskutečnění pochodu přítomných 

praporů. Každý tvar bude mít svého velitele a dva organizátory tvaru. 

5) Další pohyb (pochod) tvarů bude na základně pokynů velitelů tvarů a hlavního velitele 

pochodu. 

6) VZHLEDEM K VELKÉMU POČTU PŘIHLÁŠENÝCH PRAPORŮ BUDE DO TVARU ZAŘAZEN POUZE 

VŽDY JEDEN PRAPOREČNÍK. VÝSTROJ PRAPOREČNÍKA: VÝCHÁZKOVÝ STEJNOKROJ SH ČMS 

(bez slavnostních šňůr), BÍLÁ KOŠILE S MODROU VÁZANKOU, ČEPICE BRIGADÝRKA A ČERNÉ 

POLOBOTKY. Péčí pořadatelů obdrží praporečníci při zařazení do tvarů jednotné bílé textilní 

rukavice.  

7) Republikové prapory (SH ČMS, ČHJ, MHJ a DPO SR) a krajské prapory (KSH, HZS, PČR, MP ZZS) 

budou neseny praporečníkem s čestnou stráží (1+2). 

8) Přílohou tohoto dopisu je vzor „POVOLENÍ K VJEZDU DO AREÁLU BVV“ s logem SH ČMS a 

BVV. Vysílající vyplní na „POVOLENCE“, kterou si vytiskne, pouze název majitele vozidla (např. 

SDH Šlapanice nebo OSH Hodonín apod.). 

9) Každý zařazený prapor obdrží při slavnostním aktu stuhu SH ČMS k stému výročí založení 

Československa. 

10) Po skončení slavnostního aktu, dekorování stuhou SH ČMS (cca do 14. 00 hodin) budou mít 

účastníci srazu hasičských praporů možnost, zúčastnit se dalšího programu připraveného 

v areálu BVV (areál BVV bude otevřen pro veřejnost od 13.00 hodin). 

      Protože se jedná o mimořádně organizačně náročnou akci, obracíme se na Vás s prosbou plně 

respektovat výše uvedené „Závazné pokyny“. Jejich respektováním i svojí kázní a odpovídajícím 

vystupováním po celou dobu konání akce přispějete tím nejpřirozenějším způsobem ke zdárnému 

průběhu zahájení oslav stého výročí  vzniku Československa. 

      Případné další doplňující informace a to včetně připravovaného programu 25. a 26. května 

v areálu BVV, budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska (www.dh.cz). 

S pozdravem 

                                                                                                               Ing. Karel Richter 

                                                                                                                   starosta SH 

http://www.dh.cz/

