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ZAKLÁDACÍ LISTINA
symbolů SH ČMS
V souladu s ustanoveními článků 13 a 89 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
(dále jen SH ČMS) vydává Shromáždění starostů okresních sdružení hasičů nové znění
zakládací listiny symbolů SH ČMS.

A) Symboly SH ČMS :
1) Znak SH ČMS
a) Velký znak SH ČMS schválený mimořádným sjezdem SH ČMS v Karviné
1. – 2. 12. 2000, je složen za tří vrstev.Podkladní vrstvu tvoří dva zkřížené
dvouhákové žebříky a přes ně ve svislé ose položená náčelnická sekyrka s ostřím
nahoře a směřujícím vpravo.
Střední vrstvu tvoří věnec se šesti lipových listů s řapíky, směřujícími do
středu znaku.Vrchní vrstvu představuje čtvrcený znak České republiky.
Podkladová vrstva znaku je v barvě zlaté, střední (lipové listy) v barvě
zlaté nebo zelené.
Vyobrazení velkého znaku SH ČMS je v příloze č. 1.
b) Malý znak SH ČMS schválený mimořádným sjezdem SH ČMS v Karviné
1. – 2. 12. 2000 je složen ze dvou vrstev. Podkladní vrstvu tvoří zkřížené dvouhákové
žebříky , jejichž horní konce jsou propojeny věncem deseti lipových listů s řapíky po
obvodu kruhu uložení listů a přes ně je položená náčelnická sekyrka v ose znaku
s ostřím nahoře a směřujícím vpravo.Podkladní vrstva je v barvě zlaté nebo stříbrné,
přičemž listy mohou být v barvě zelené.Vrchní vrstvu tvoří štít s možností volby
znaku podle znázornění v příloze na obr. 2.

2a) Vlajka SH ČMS
Vlajka SH ČMS je obdélníkového tvaru s poměrem šířky k délce 2 : 3.Tvoří ji od shora
tmavě modrý pruh o šířce 55% z celkové šířky vlajky.Následuje červený pruh šířky 11%,
tmavě modrý v šířce 4%, světle modrý v šířce 4%, tmavě modrý v šířce 4%, červený v šířce
11%, a tmavě modrý v šířce 11% z celkové šířky vlajky.Ve středu horního širokého pruhu je
umístěn velký znak SH ČMS.
Vlajka je oboustranně shodná a vyrobena z lehké tkaniny.
Vyobrazení vlajky je v příloze na obr. č. 3.

2b) Vlajka organizační jednotky SH ČMS
Vlajka organizační jednotky SH ČMS je obdélníkového tvaru s poměrem šířky k délce 2 : 3.
List, tedy obsah vlajky by měl vycházet ze symbolů místa sídla organizační jednotky a měl by
být s představiteli daného sídla konzultován.
Vlajka je oboustranně shodná a je vyrobena z lehké tkaniny

3) Prapor SH ČMS a organizačních jednotek SH ČMS
Pro prapory SH ČMS a jeho organizačních jednotek (KSH, OSH, okrsek, SDH, CHH,
hasičské školy) se nestanovuje jednotné provedení. Prapory vznikají na základě návrhu té
které organizační jednotky s tím, používaná symbolika SH ČMS odpovídá schváleným
symbolům sdružení.
Vedle toho se udržují, restaurují nebo vznikají repliky historických praporů sborů, žup a
zemských sdružení.
Prapory jsou provedeny z těžších a kvalitnějších tkanin symboly jsou vyšívány nebo
našívány.

4) Stejnokroj SH ČMS
S ohledem na zvláštní postavení členů SH ČMS, specifičnost jejich poslání a úkolů a potřeby
se výrazně odlišit při své činnosti od ostatních občanů, se zavádí stejnokroj SH ČMS, pro
jehož zavedení, provedení a užívání platí zvláštní předpis, a to „Stejnokrojový předpis SH
ČMS“

5) Vyznamenání SH ČMS
S ohledem na ustanovení Stanov SH ČMS k oceňování záslužné činnosti členů, orgánů a
organizačních jednotek sdružení a dalších fyzických nebo právnických osob platí zvláštní
předpis, a to Statut čestných titulů a vyznamenání SH ČMS.Vyznamenání tvoří čestné uznání,
medaile, řády a tituly. Medaile jsou chráněný průmyslový vzor (přesná formulace viz
kancelář).

6) Logo SH ČMS
Pro označení různých tiskovin, dárkových předmětů a dalších variant použití, ve kterých není
možné užít velkého nebo malého znaku (obsahují znak ČR) se zavádí logo. Logo tvoří
ozdobná písmena „S“ a „H“ (Sdružení Hasičů) a nad nimi položený symbol sekyrky s ostřím
směřujícím vlevo. Logo se používá v různém provedení, s textem i bez textu, v rámečku i bez,
v různých velikostech a barevných kombinacích.
Provedení loga je znázorněno v příloze na obr. č. 4

B) Způsoby ožívání symbolů SH ČMS :
K bodu 1) Velkého znaku se užívá jen na významných listinách majících charakter dokladu,
v místnostech, kde jednají orgány SH ČMS v nástěnném provedení a k označení objektů, kde
sídlí organizační jednotky SH ČMS.
Malého znaku se užívá jako čepicový znak (viz Stejnokrojový předpis SH ČMS) k označení
vozidel a techniky v užívání SH ČMS nebo jeho organizačních jednotek.
Velký a malý znak nesmí být použit tam, kde by mohlo dojít k znevážení obsažených
symbolů České republiky.

K bodu 2) Vlajka se nosí a vyvěšuje tak, aby znak SH ČMS byl ve svislé poloze. Měla by být
vyvěšována (použita) na všech akcích, které SH ČMS nebo jeho organizační jednotka
organizuje nebo se na její organizaci podílí.
K bodu 3) Prapory se užívají při zvlášť významných příležitostech jako jsou výročí založení
sboru, slavnosti, vyznamenání sboru nebo jeho členů apod.
Prapory se ukládají na důstojném, zvlášť k tomu vyhrazeném místě.
Pokud jsou neseny v průvodu nebo jinak veřejně přenášeny, doprovází je vždy čestná straž
složená z členů sdružení.
K bodu 4) Stejnokroj člena SH ČMS nosí řádní členové SH ČMS v souladu se
„Stejnokrojovým předpisem SH ČMS“.
K bodu 5) Pravidla pro nošení vyznamenání SH ČMS stanoví „Stejnokrojový předpis SH
ČMS“.
K bodu 6) Logo SH ČMS se ve vhodném provedení užívá všude tam, kde není možné použít
znaků SH ČMS.

C) Závěrečná ustanovení
Zakládací listina symbolů SH ČMS přebírá symboly SH ČMS schválené mimořádným
sjezdem SH ČMS konaným ve dnech 1. – 2. 12. 2000 a upravuje je dle současného změní
Stanov, Směrnic a předpisů SH ČMS.
Zakládací listina symbolů SH ČMS nabývá účinnosti dnem schválení shromáždění starostů
SH ČMS dne 8. května 2010.
Příloha č. 1 – Zakládací listiny symbolů SH ČMS
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