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ŠALAMOUNOVY OSTROVY – 2013 

Letecká technika k hašení lesních požárů 

  

NIGÉRIE – 2014 

Hasičská technika 
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BOSNA A HERCEGOVINA – 13.3. 2015 

Přírodní katastrofy 

 Známka vydána u příležitosti 3. mezinárodní konference o snižování rizik katastrof v 

Japonsku 
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GIBRALTAR – 11.2. 2015 

150 let gibraltarských hasičů 
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GUINEA BISSAU – 2015 

Hasičská technika 

 

Ahrens-Fox NS4, 1928, 

Biddeford Maine, USA 

American LaFrance, 

1983, Detroit, USA 

Panther, Rosenbauer, 

2010, Rakousko 

otočný žebřík 

1995, USA 

Na pozadí : Pierce, 2004, Appelton, Wisconsin, USA 

 
Na známce : Dennis Ace, 1973, Austrálie  

Na pozadí : hasičský tank Hurricane, 1991-93, Německo 
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GUINEA – 2015 

Letecká technika k hašení lesních požárů 

  

HONG KONG - ČÍNA – 21.5. 2015 

Vládní plavidla 
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Hasičský člun „Elite“ 
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JIŽNÍ AFRIKA – 4.5. 2015 

Mezinárodní den hasičů 

 

KONGO –2015 

Hasičské letadlo Canadair CL-415 
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KUBA – 5.7. 20 

125 let od požáru a výbuchu skladu Isasi v Havaně 
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LOTYŠSKO – 15.5. 2015 

Na počest hasičů a záchranářů 

 

MAĎARSKO – 15.5. 2015 

Přírodní katastrofy 

 Vydáno u příležitosti 3. mezinárodní konference o snižování rizik katastrof v Japonsku 
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NORSKO – 5.6. 2015 

Hračky 

 

UGANDA – 20.10. 2015 

Speciální doprava 
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PORTUGALSKO – 15.1. 2015 

125 let hasičů 
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NĚMECKO – 2015 

příležitostná razítka a personifikované známky 

  

 

150 let dobrovolných hasičů města Amberk 

 

Mezinárodní výstava INTERSCHUTZ v Hannoveru 

JIŽNÍ AFRIKA - 2006 

Zdravotní zabezpečení ve vesnických oblastech Jižní Afriky 
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA – 2015 

příležitostné razítko a přítisk na dopisnici k 4. mezinárodnímu setkání hasičů – 

sběratelů v Turzovce 25.- 26. 9 2015 

  

ČESKÁ REPUBLIKA – 2015 

otisky HZS kraje Vysočina 
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ČESKÁ REPUBLIKA – 2015 

100 let od požáru hradu Roštejn 

 

R nálepka s přítiskem 
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DEN HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ V LOTYŠSKU 

15. května 2015 lotyšská pošta vydala známku ke Dni hasičů a 

záchranářů. Jak známka, tak i FDC Hasiči v Lotyšsku – 150 let byla dílem 

Ludise Danilanse. 

17. května 2015 uplynulo 150 let od prvního požáru, kde zasahoval sbor 

dobrovolných hasičů města Rigy. Původní založení sboru se datuje do 

roku 1864. Po založení dobrovolného hasičského sboru města Rigy další 

dobrovolné sbory byly zakládány v obcích a městech po celém Lotyšsku.  

Vyjádření vděčnosti a respektu lidem, kteří riskují své bezpečnost pro 

záchranu jiných, lotyšský parlament vyhlásil v roce 2011 17. květen jako 

svátek – Den hasičů a záchranářů. 

Převzato z Fire Stamp News 2015 – Ruediger Baar, Offendorf, Německo 

 

HASIČSKÁ LOĎ “ELITE” Z HONG KONGU 

Hasičská loď “Elite” z Hong Kongu byla postavená v roce 2011 loděnicí 

Wang Tak Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. Hong Kong. Loď “Elite” 

je nejlépe vybaená na světě. Její osm palub je vybaveno 

automatickým požárním systémem, kontrolováno počítačem s 

dotykovou obrazovkou.Na lodi jsou tři požární čerpadla a jejich 

kapacita je 120 000 litrů za minutu. Je zde další speciální vybavení jako 

potápěčský zvon pro tři potápěče, který se může potopit až do 

hloubky 60 m.   

Hasičská loď “Elite” je určená pro námořní hasiče, pátrací a záchranné 

operace, podpora pro potápění v přístavu Victoria a přilehlého okolí. 

“Elite” kotví na centrální stanici hasičských člunů. Jeho posádku tvoří 

14 lidí a celková kapacite je 100 lidí.   

Převzato z Fire Stamp News 2015 – Ewald Fischer, Shorndorf, 

Německo   

Parametry : 

Výtlak – 620 tun 

Délka – 42,5 m 

Šířka – 9,6 m 

Ponor – 3,5 m  

Rychlost – 15 uzlů 
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17. KVĚTEN 1890 – POŽÁR A EXPLOZE SKLADU ISASI V HAVANĚ,  KUBA 

Fire stamp news č.3/2015 

Požár ve skladě Isasi v Havaně vypukl ve 22:30 17. května 1890. Majitel skladu 

neinformoval hasiče, že v suterénu ilegálně skladuje velké množství dynamitu. Jak 

požár sílil, dynamit explodoval a budova byla na kousky rozmetána. Exploze zabily 

25 hasičů, včetně 4 velitelů a 13 civilistů. Jeden z civilistů byl venezuelský konzul 

Don Francisco Silva, který v době výbuchu stál před budovou. Dalších 100 lidí bylo 

zraněno. Také několik budov v blízkosti skladu bylo explozí poškozeno. Majitel 

skladu byl uvězněn. Příčina vzniku požáru není známa. 

Socha, 22 metrů vysoká, byla postavená na hřbitově Colon v Havaně na památku 

obětí exploze. Na vrcholu je anděl, držící tělo hasiče bez známek života. 

 

3. SVĚTOVÁ KONFERENCE O SNIŽOVÁNÍ RIZIKA KATASTROF 

Jan Horský 

Datum vydání: 19. února 2015  
Nominální hodnota: HUF, 330  
Počet výtisků vydáno: 220,000  
Perforace velikost: 50 x 26 mm  
Metoda tisku: ofset  
Autor návrhu: György Kara 
 

3. světová konference o snižování katastrof 

se konala pod záštitou Organizace spojených 

národů v japonském městě Sendai, mezi 14 

a 18 březnem 2015. Maďarská pošta vydala na počest této události poštovní známku. Známka má grafický 

design s odkazem na katastrofy. Grafik György Kara také navrhl obálku prvního dne a příležitostné razítko.  

Slovo katastrofa je odvozeno z řeckého slova dus smyslu "špatné" a astro, což znamená "hvězda", 

astronomický odkaz na blížící se pohromou. Podle § 3 zákona LXXIV z roku 1999 o řízení a organizaci 

ochrany proti katastrofám a předcházení závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, katastrofa 

znamená stav nebo situaci (např. přírodního, biologického původu, nebo v důsledku požáru), při kterém 

může být vyhlášen stav nouze nebo nebezpečí. Také stav a situace, které nedosahují úrovně této 

klasifikace, ale ohrožují nebo poškozují lidské životy, zdraví, majetek, základní dodávky pro obyvatelstvo, 

přírodní prostředí a přírodní hodnoty v takové míře, že prevence, odstranění škod nebo likvidace následků 

přesáhne možností ochrany v systému spolupráce organizací určených k plnění těchto  úkolů, a vyžaduje 

zavedení zvláštních opatření, a neustálé, přísně koordinované spolupráce orgánů místní samosprávy a 

orgány státní správy nebo užívání mezinárodní pomoci." 

První Světová konference se konala v roce 1994 a druhá v roce 2005. Hostem třetí Světové konference 

bylo japonské město Sendai. Toto nejvíce zalidněné město na severo-východě Tohoku a je jedním z 

hlavních měst Japonska. Bylo založeno v roce 1600. Město bylo tragicky postiženo katastrofálním 

zemětřesením o síle 8.8 na 8,9 stupně Richterovy stupnice, následované tsunami, která zasáhla region na 

11. března 2011. (Zdroj: hu.wikipedia.org) 
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4.MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ SBĚRATELŮ – TURZOVKA 25-26.9.2015 

Josef Jendřišák 

 V letošním roce se na Slovensku uskutečnilo již 4. mezinárodní setkání sběratelů hasičů a historiku. 

Samotné setkání se uskutečnilo v hasičské zbrojnici v Turzovce a na setkání přijelo na 60 sběratelů a to 4 

z Německa,4 z Rakouska, 5 z Polska a z České republiky to bylo celkem 9 osob. (Cerman z manželkou, 

Pecka z manželkou, Tacl, Nývlt, Macura, Palka, Jendřišak) Po asi hodinovém zpoždění zaviněné 

z příjezdem hostů z  Rakouska začalo samotné jednání za přítomnosti i prezidenta hasičů Slovenska. Po 

samotném jednání se uskutečnilo přijeti na Městském úřadě u paní více primátorky města a pak 

následovala prohlídka malého Hobby muzea, kde dominantou byla výstavka 200 přileb od Pana Malíka.     

 Následoval odjezd do hotelu i restaurace, kde po večeři následovala samotná burza a výměna zkušenosti. 

V sobotu pokračovalo setkání v Hasičském muzeu v Martině. Samotné příští Mezinárodní setkání se 

zřejmě uskuteční v příštím roce v záři v Polském Cieszynie. 
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Čest jeho památce ! 

Poděkování všem, kteří přispěli do tohoto Zpravodaje.  

 

 

Název: 

Zpravodaj námětové sekce Požární ochrana ve filatelii 

Vedoucí sekce:     Jan HORSKÝ   

e-mail : hasici.horsky@centrum.cz 

Vedoucí zpravodaje: Petr MOTL       

e-mail: petr.hasici@seznam.cz 

 

Počet stran: 20 

Počet výtisků: 50  

Vydal: Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. 

Datum vydání:     5. listopadu 2015 

Uzávěrka tohoto čísla byla  4. listopadu 2015 

Texty v tomto Zpravodaji neprocházejí jazykovou ani textovou úpravou. 
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