SDRUŽENÍ HASIÈÙ

ÈECH, MORAVY A SLEZSKA
funkèní oznaèení èlenù, funkcionáøù i pracovníkù

oznaèení èlenù sh èms (sdh)

oznaèení funkcionáøù sdh

proužek zlatavý 5x30 mm

rozeta zlatavá prùmìr 14 mm

èlen SH ÈMS (SDH)

èlen SH ÈMS (SDH)
po tøech letech èlenství

èlen SH ÈMS (SDH)
po osmi letech èlenství

èlen SH ÈMS (SDH)
po deseti letech èlenství

èlen SH ÈMS (SDH)
po pìti letech èlenství

vedoucí kolektivu MH

èlen výboru SDH

nám. starosty, velitel,
revizor sboru

starosta

oznaèení funkcionáøù osh
sutaška žlutá dvojitá modøe protkaná, rozeta zlatavá prùmìr 14 a 18 mm

oznaèení èlenù okrsku
rozeta zlatavá prùmìr 18 mm

aktivista okrskového výboru

èlen okrskového výboru

zaměstnanec kanceláře OSH

vedoucí kanceláře OSH

člen odborné rady OSH

člen VV OSH a OKRR

nám. starosty OSH, předseda OKRR

starosta OSH

nám. starosty, velitel, revizor okrsku

oznaèení funkcionáøù sh èms

starosta okrsku

sutaška žlutá dvojitá modøe protkaná, rozlišovací znak,
rozeta zlatavá prùmìr 14 a 18 mm

oznaèení funkcionáøù Ksh
sutaška žlutá dvojitá modøe protkaná, proužek zlatavý 5x30 mm,
rozeta prùmìr 14 a 18 mm

zaměstnanec kanceláře KSH

vedoucí kanceláře KSH

člen odborné rady KSH

zaměstnanec kanceláře SH ČMS, CHH,
instruktor ÚHŠ

vedoucí odboru kanceláře SH ČMS,
zástupce ředitele ÚHŠ

ředitel ÚHŠ, CHH, nejvyšší
představitelé firem, ve kterých
má SH ČMS majetkový podíl

člen ústøední odborné rady SH ČMS

člen ÚKRR

člen VV SH ČMS

sutaška žlutá splétaná, modøe protkávaná, rozlišovací znak,
rozeta zlatavá prùmìr 22 mm

člen VV KSH a KKRR

náměstek starosty KSH,
předseda KKRR

starosta KSH
ředitel kanceláře SH ČMS,
místopředseda ÚKRR

náměstek starosty SH ČMS,
pøedseda ÚKRR

starosta SH ČMS

rozmístìní rozet a rozlišovacích znakù

oznaèení SH ÈMS na pracovních stejnokrojích

(na náramenicích slavnostních stejnokrojù sh èms)

(umístìny na levé stranì hrudi)
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vzor

vzor

vzor

vzor

oznaèení èlenù jednotek sborù dobrovolných hasièù
(umístìny na levé stranì hrudi pracovních stejnokrojů a svetrů)

hasiè po základním výcviku

hasiè po třech letech

strojník

technik

velitel družstva

zástupce velitele jednotky

velitel jednotky

SDRUŽENÍ HASIÈÙ

ÈECH, MORAVY A SLEZSKA
Stejnokrojový pøedpis a vyznamenání
Vyznamenání, stužky nebo medaile

Rozlišovací znaky
Èepicový znak

Klopový
odznak
Hasičská
hudba

Rada represe

Èestný
funkcionáø,
Zasloužilý
hasič

Èestné odznaky a odbornosti

Záslužný øád
Zasloužilý hasiè
èeského hasičstva

Zasloužilý
hasiè

(nosí se maximálnì tøi)

Preventista

Ochrana obyvatel

Strojník

Velitel

Hasiè

Vedoucí mládeže Rozhodčí PS

(podle dùležitosti zprava doleva, zpravidla po 3–4 v øadì,
nejvýznamnìjší nahoøe, znázornění je čelní pohled)

Medaile
sv. Floriána

Za zásluhy

Za záchranu
života

Za odvahu
a stateènost

Řád sv. Floriána

Za mimoøádné
zásluhy

Za pøíkladnou
práci

Za vìrnost
(stužka za 20 let)

Za zásluhy
o výchovu

Za mezinárodní
spolupráci (I. st.)

Pøíležitostní odznaky

Rozhodčí
mládeže

ČU OSH

(jen po dobu trvání akce)

Øády

Jmenovka

(maximálnì ve dvou sloupcích)

Sportovní odznaky
(maximálnì ve dvou sloupcích)

Levý rukáv

Pravý rukáv

Domovenka ČR
(výška maximálnì 3 cm)

2 cm
9 cm

Znak SH ÈMS
Znak SDH (OSH, KSH...) Domovenka KSH, OSH, SDH
(nepovinné, maximální rozmìr 9x8 cm)

(výška maximálnì 3 cm)

(maximální rozmìr 9x8 cm)

Čtvrcený znak ČR

Medaile
Medaile
Medaile
Za
Za pøíkladnou
Za
vìrnost
práci
zásluhy

Medaile
svatého
Floriána

Medaile
Øád
Za mimoøádné svatého
zásluhy
Floriána

Medaile
Zasloužilý
hasiè

Záslužný øád
èeského
hasièstva

Medaile
Medaile
Medaile
Za zásluhy Za záchranu Za odvahu
o výchovu
života
a stateènost

Medaile
Za mezinárodní spolupráci
I., II. a III. stupně

Medaile
Èestný
èlen

Medaile se umísťují 5 mm nad patkou levé kapsy (zpravidla po tøech až ètyøech v øadì). Pøi vìtším poètu se mohou stužky z poloviny pøekrývat.
Medaile z vyšších øad mohou pøekrývat stuhy medailí v øadách nižších. Nejvýznamnìjší vyznamenání se umísťují v horní øadì vpravo. Popisován je čelní pohled.

Zobrazení medailí neodpovídá pomìru ke skuteèným velikostem.

(maximální rozmìr 9x8 cm)

