
Soutěž o čestnou standartu 

OSH Plzeň sever 

 

Tato „soutěž“ má za úkol motivovat všechny sbory dobrovolných hasičů, potažmo okrsky 

k zvýšení své aktivity v oblasti represe, prevence, ochrany obyvatelstva, činnosti s mládeží 

a plnění závazků SDH vyplývající ze stanov SH ČMS.  

Všechny sbory v okrscích musí spolupracovat na daných úkolech a snažit se jejich 

splněním o získání čestné standarty OSH.  

Soutěž bude probíhat celoročně, vždy od 1.1. do 31.12. v daném kalendářním roce. 

Po dobu tohoto roku se budou okrsky snažit plnit úkoly dané pravidly soutěže.  

Okrsek, který získá nejvíce bodů, bude vyhodnocen jako nejaktivnější v dané oblasti a 

získá cenu.  

Celkovým vítězem se stane okrsek, který získá nejnižší součet umístění ve všech 

oblastech. Při rovnosti součtu rozhoduje lepší umístění v oblasti plnění závazků SDH, 

následuje oblast represe, činnosti s mládeží, prevence a ochrany obyvatelstva. 

 

Vyhodnocení soutěže : 

- Jednotlivé oblasti vyhodnotí příslušné odborné rady 

- Celkové výsledky vyhodnotí zástupci jednotlivých odborných rad  

 

Podmínky soutěže: 

 

I. Oblast represe 

 

1.     Ve všech okrscích musí proběhnout okrsková soutěž 

Konání okrskové soutěže                                                       +1000 bodů 

 

2.     Všechny sbory v okrsku budou plnit výcvikový rok daný ORR 

Za každý sbor, který jej splní      + 500 bodů 

 

3.     Každý okrsek jednou ročně provede taktické nebo prověřovací cvičení dle metodiky 

ORV a obecně právních předpisů v PO 

S námětem musí být seznámena ORR a na cvičení musí být přizván zástupce odborné 

rady velitelů. Cvičení se musí účastnit minimálně 50% funkčních SDH okrsku   

- za každé cvičení       + 1000 bodů 

 

4.  Uspořádání okrskové odborné přípravy JPO s účastí minimálně 50% funkčních SDH 

okrsku v délce trvání 2 a více dní (výcvikový kemp) S plánem společné odborné 

přípravy, nebo kempu musí být obeznámena ORR. K akci může být přizván zástupce 

odborné rady represe.               + 3000 bodů 

 

5.     Členové sborů získají odbornost rozhodčí PS 

 

I. kvalifikační stupeň        +5000 bodů 

II. kvalifikační stupeň        +1000 bodů 

Obnovení kvalifikace        +500 bodů 

 



6.     Každý okrsek poskytne minimálně jednoho rozhodčího na okresní kolo PS 

Za každého zúčastněného      + 500 bodů 

 

 

7.  Neúčast žádného rozhodčího na okresním kole PS 

          - 1000 bodů 

 

 

8. Účast na okresním kole v požárním sportu   

Za každé zúčastněné družstvo      + 2000 bodů 

 

9. Účast na okresní soutěži družstev SDH 

    Za každé zúčastněné družstvo     + 1000 bodů 

 

10. Kompletní zajištění technické čety na okresním kole v PS a okresní soutěži  

    družstev SDH        + 6000 bodů 

      člen technické čety na okresním kole v PS a okresní soutěži družstev SDH  

          + 500 bodů 

 

11. Účast na okresním taktickém nebo prověřovacím cvičení 

     Za každou zúčastněnou jednotku SDH    + 1000 bodů 

 

12.     Velitel okrsku se musí zúčastnit obou seminářů okrskových velitelů nebo za sebe 

zajistit zástupce. 

Účast okrskového velitele nebo jeho zástupce   + 500 bodů 

 

13.     Okrsky se musí podílet na plnění odznaků Hasič  I.- III. stupně a odbornosti  Strojník  

SH ČMS 

 

S tím , že : každý člen, který splní odznak Hasič III.st. + 1000 bodů 

   každý člen, který splní odznak Hasič II.st. + 2000 bodů 

   každý člen, který splní odznak Hasič I.st. + 5000 bodů 

   každý člen, který splní odznak Strojník   + 500 bodů 

 

14.  Uspořádání soutěže pro dospělé (hasičské disciplíny, kynologie, TFA) 

          + 500 bodů 

 

15.  Ukázky techniky a činností hasičů (např. kynologie)  – ukázka musí být spojená  

       s činností (vystavení auta na soutěži, výročí bez ukázky nespadá do této kategorie) 

          + 500 bodů 

 

16.  Podpora a ocenění rozvoje záchranné kynologie 

  každý člen, který splní vstupní nebo kondiční zkoušku       + 500bodů 

  každý člen, který splní zkoušku stupně „A“                         + 1000bodů 

  každý člen, který splní zkoušku stupně „B“                         + 2000bodů 

 

 



 

II. Oblast mládeže 

 

1.   Získání kvalifikace rozhodčího 

 

I. kvalifikační stupeň        +5000 bodů 

II. kvalifikační stupeň        +1000 bodů 

Obnovení kvalifikace        +500 bodů 

 

2.   Účast rozhodčího na podzimním a jarním okresním kole Hry Plamen a Memoriálu 

Vendulky Fránové 

 

  - Za každého zúčastněného s kvalifikací   +1000 bodů 

  - Za každého zúčastněného bez kvalifikace   +500 bodů 

 

3. Získání kvalifikace vedoucího 

 

I. kvalifikační stupeň        +5000 bodů 

II. kvalifikační stupeň        +1000 bodů 

III. kvalifikační stupeň        +500 bodů 

Obnovení kvalifikace        +500 bodů 

 

4. Uspořádání soutěže pro MH 

 

 Okresní kolo Plamen (jaro, podzim)     +5000 bodů 

 Pohárová soutěž       +1000 bodů 

 

5. Uspořádání školení vedoucích případně rozhodčích  +1000 bodů 

 

6. Soustředění, tábor, vícedenní akce MH, kulturní akce po děti 

 

 Osm a více dnů        +5000 bodů 

 čtyři až sedm dnů       +3000 bodů 

 tři dny        +1000 bodů 

 Jednodenní akce (maškarní bál, MDD, atp)   +500 bodů 

 

7. Neodevzdání Registračního listu kolektivu HM v řádném termínu     

           - 5000 bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Oblast prevence  

 

1.     Plnění odznaků Preventista I.-III. stupně.  

 

      S tím , že : každý člen, který splní odznak Preventista III.st. +500 bodů 

      každý člen, který splní odznak Preventista II.st.  +1000 bodů 

      každý člen, který splní odznak Preventista I.st.    +2000 bodů 

 

2.     Organizování preventivně kulturních akcí. 

              

Rozdělení do skupin: 

• Pořádání odborných přednášek (MŠ, ZŠ, tábory), výstava požární techniky a   

materiálu (součást výročí SDH, oslav apod.), zájezdy s účastí 5 a více osob 

(hasičská muzea, výstavy, veletrhy, návštěva stanice HZS), účast SDH, MŠ, ZŠ, 

jiné školské zařízení nebo mimoškolské zařízení v soutěži  PO očima dětí a 

mládeže                                                                               +500 bodů 

 

• Pořádání kulturních a sportovních akcí, kde pořadatelem je SDH popř. okrsek 

(taneční zábava, hasičský bál, různé turnaje, stavění máje, dětský den, masopust, 

drakiáda, lampionový průvod apod.)            +300 bodů 

 

• Zveřejnění fotografií z výše uvedených akcí na stránkách OSH PS, za každou 

zveřejněnou akci                                                           +100 bodů 

 

3. Účast na aktivu prevence. Za každého zúčastněného získá okrsek     

                +500 bodů 

 

 

IV. Oblast ochrany obyvatelstva 

 

1. Účast na taktickém cvičení rady OO 

- za každý zúčastněný SDH      +2000 bodů 

 

2. Splnění odbornosti TOO 

- za každého člena        +500 bodů 

 

3. Splnění odbornosti SOO 

- za každého člena        +800 bodů 

 

4. Přednášková činnost v rámci rady OO 

- za každou akci        +1000 bodů 

 

5. Činnost při zdravotních dozorech rady OO 

- za každou akci         +500 bodů 

 

 



6. Pořádání TC v součinnosti s radou OO 

- za každé TC        +3000 bodů 

 

7. Pořádání preventivně výchovné akce se zaměření  

          na ochranu obyvatel (s využitím rady OO)    

- za každou akci       +1000 bodů 

 

8. Bezplatné darování krve, kostní dřeně či jiné životně důležité složky (papírově 

prokazatelnou formou)   

- Za každý doložený případ     +500 bodů 

 

9. Účast na aktivu referentů OO.  Za každého zúčastněného referenta získá okrsek  

              +500 bodů 

 

10.   Získání specializace kurzu Ochrany obyvatelstva ve školícím středisku HZS PK 

nebo ve školách a školících centrech SH ČMS. 

           Za každého člena, který splní kurz a zkoušky                  +1000 bodů 

 

 

 

 

V. Plnění závazků SDH 

 

1. Včasné uhrazení členských příspěvků a odevzdání hlášení o činnosti na OSH  

      PS, vždy do 31.1. daného roku. 

 

      - včasné kompletní odevzdání celého okrsku                 +5000 bodů 

 

      - nedodržení odevzdání, za každý případ (hlášení i příspěvky)    - 1000 bodů  

 

Vyhodnocení soutěže proběhne vždy jednou ročně, po zaslání informačního e-mailu o 

plnění oblastí do schránky oshps@oshps.cz . Podklady dodávejte za celý okrsek, na zprávy 

jednotlivých SDH nebude brán zřetel. Termín do 31.12. příslušného roku. 

 

          Věříme, že tato soutěž přispěje ke zvýšení aktivity a zlepšení práce v jednotlivých 

okrscích a všech sborech. 

 

 

 

 

V Plzni dne 16. 1. 2018   
 

mailto:oshps@oshps.cz

