
                        

                                 

 

 

Dne 12. září 2017 svým usnesením zřídil výkonný výbor OSH Plzeň – sever „Záslužnou medaili 

OSH Plzeň – sever“ a schválil podmínky pro udělení tohoto ocenění. 

 

ČLÁNEK 1: UDĚLENÍ MEDAILE 
 

Záslužnou medaili III. stupně: 
- uděluje výkonný výbor OSH Plzeň – sever svým usnesením, a to na návrh starostů SDH, 

okrsku nebo starosty OSH 

- návrh je podáván vždy písemně, návrhem na udělení (příloha č. 1) s řádným odůvodněním 

- uděluje se hasičům nejdříve po deseti letech členství v SH ČMS za mimořádně aktivní práci 

na okrese Plzeň - sever 

- lze ji udělit in memoriam 

- lze ji udělit i jiným právním subjektům a nečlenům SH ČMS, kteří významnou měrou přispívají 

k rozvoji a propagaci hasičského hnutí na okrese Plzeň – sever 

- Záslužná medaile OSH Plzeň – sever není nároková 

- Záslužná medaile III. stupně se neuděluje opětovně 

- Záslužnou medaili III. stupně předává při slavnostních příležitostech starosta OSH, 

náměstkové starosty OSH nebo pověřený člen výkonného výboru OSH Plzeň – sever 

 

Záslužnou medaili II. stupně: 
- uděluje výkonný výbor OSH Plzeň – sever svým usnesením, a to na návrh starostů SDH, 

okrsku nebo starosty OSH Plzeň – sever 

- návrh je podáván vždy písemně, návrhem na udělení (příloha č. 1) s řádným odůvodněním 

- uděluje se hasičům nejdříve po patnácti letech členství v SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o 

rozvoj a propagaci dobrovolného hasičstva na okrese Plzeň – sever, pro udělení Záslužné 

medaile II. stupně je podmínkou udělení Záslužné medaile III. stupně 

- lze ji udělit in memoriam 

- lze ji udělit i jiným právním subjektům a nečlenům SH ČMS, kteří výrazně podporují činnost 

dobrovolných hasičů v působnosti OSH Plzeň – sever i v Plzeňském kraji 

- Záslužná medaile II. stupně není nároková 

- Záslužná medaile II. stupně se neuděluje opětovně 

- Záslužnou medaili II. stupně předává při slavnostních příležitostech starosta OSH, 

náměstkové starosty OSH  nebo pověřený člen výkonného výboru OSH Plzeň – sever 

 

 



Záslužnou medaili I. stupně: 
- uděluje výkonný výbor OSH Plzeň – sever svým usnesením, a to na návrh starostů SDH, 

okrsku nebo starosty OSH 

- návrh je podáván vždy písemně, návrhem na udělení (příloha č. 1) s řádným odůvodněním 

- uděluje se hasičům nejdříve po dvaceti letech členství v SH ČMS, kteří se mimořádně 

zasloužili o rozvoj a propagaci dobrovolného hasičstva na okrese Plzeň – sever i v Plzeňském 

kraji. Pro udělení Záslužné medaile I. stupně je podmínkou udělení Záslužné medaile II. 

stupně 

- lze ji udělit in memoriam 

- lze ji udělit i jiným právním subjektům a nečlenům SH ČMS, kteří mimořádně a významnou 

měrou přispívají a podporují činnost dobrovolných hasičů na okrese Plzeň – sever i 

v Plzeňském kraji 

- Záslužná medaile I. stupně není nároková 

- Záslužná medaile I. stupně se neuděluje opětovně 

- Záslužnou medaili I. stupně předává při slavnostních příležitostech starosta OSH, náměstkové 

starosty OSH nebo pověřený člen výkonného výboru OSH Plzeň – sever 

 

ČLÁNEK 2: POPIS MEDAILE A PRŮKAZ K MEDAILI 
 

Záslužná medaile OSH Plzeň – sever: 
- III. stupně má kruhovitý tvar s ouškem, průměr 40 mm, odstín staro mosaz 

- II. stupně má kruhovitý tvar s ouškem, průměr 40 mm, odstín stříbrný 

- I. stupně má kruhovitý tvar s ouškem, průměr 40 cm, odstín zlatý 

- pro všechny stupně medailí platí tento popis: na lícové straně je po obvodu v horní části nápis 

SH ČMS Okresní sdružení hasičů, a ve spodní části Plzeň – sever. Uprostřed medaile je reliéfní 

mapa okresu Plzeň – sever se znakem SH ČMS, pod kterým je nápis Záslužná medaile 

- stuha k medaili je široká 38 mm složená z pěti pruhů z leva doprava pruh zelený široký 10 

mm, bílý 6 mm, modrý 6 mm, červený 6 mm a zelený 10 mm 

- provedení stužky je stejné jako stuha k medaili, pro II. stupeň je stužka opatřena reliéfem 

přilby a sekerek stříbrné barvy a pro I. stupeň reliéfem zlaté barvy přilby a sekerek 

- Záslužná medaile se předává v etuji - krabičce, která má rozměry 85 x 160 x 18 mm černé 

barvy s průhledným víčkem, uvnitř je molitanová poduška v barvě krabičky 

autorem výtvarného návrhu je p. Alena Foldová, autorem modelu a grafické úpravy je           

p. Bohuslav Cerman 

- k Záslužné medaili všech stupňů se vydává průkaz se jménem nositele, pořadovým číslem 

medaile, datem udělení a podpisem starosty OSH Plzeň – sever 

 

PŘÍLOHA č. 1 – NÁVRH na udělení Záslužné medaile 

 

 

V Plzni, 12. září 2017  

         Alena  F o l d o v á, v.r. 

         starostka OSH Plzeň - sever 

 


