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BĚLORUSKO – 8.9. 2012 

75 let hasičského sportu v Bělorusku 

Historie hasičského sportu v Bělorusku začíná v roce 1937, kdy byli 

uspořádány v 1. Všeběloruské sportovní soutěže požární ochrany. Při prvních 

soutěžích byly použity prvky použitelné při hašení požáru. 

Během této doby prošel sport dlouhým vývojem, nepodařilo se získat 

mezinárodní uznání hasičského sportu jako elitní sport, s cílem prokázat na 

mezinárodní úrovni jeho význam pro výcvik hasičů a záchranářů. 

Moderní hasičský sport zahrnuje čtyři typy disciplíny: "Výstup pomocí žebříku 

do 4. podlaží cvičné věže", "Překonání 100 metrů překážkovou dráhu", 

"Štafeta 4x100 m" a "Požární útok". 

Na poštovní známce vyobrazen jeden ze čtyř disciplín "Výstup pomocí žebříku 

do 4. podlaží cvičné věže". 

Mimo známky uveřejněné ve Zpravodaji č. 18 vydán i tiskový list a FDC. 

                                                               

NIGÉRIE – 2014 

Hasičská technika 
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NIGÉRIE – 2015 

Hasičská technika 

     

KONGO – 2015 

Hasiči - hasičské letadlo Canadair 
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RUSKO – 28.10. 2015 

Mezinárodní den pro omezování důsledků katastrof 

Dne 21 prosince 2009 Valné shromáždění OSN ve své rezoluci 64/200, stanovilo den 13. října jako datum 

Mezinárodního dne pro omezování důsledků katastrof. 

Cílem je zvýšit úroveň povědomí o tom, jaké kroky lidí 

vedou ke snížení rizika katastrof. 

V mnoha částech světa způsobují přírodní katastrofy jako 
je zemětřesení, povodně, sesuvy půdy, sucha, požáry, 
atd. výrazné ztráty na životech a zničení hospodářské a 
sociální infrastruktury, mají negativní dopad na 
ekosystémy. 

V současné době existují 
obrovské možnosti, jak snížit 
riziko katastrof preventivními 
opatřeními, které vedou ke 
zmírňování následků 
katastrof. Mnohé z nich jsou 
založeny na moderních 
technologiích prognózování, a rozvoji systémů včasného varování a pohotovosti. 

Známka zobrazuje mobilní výstražné systémy: auto, člun, a reproduktor. 

 

MONAKO – 11.5. 2015 

Staré hračky 

 
Na známce staré hračky – hasič a hasičský žebřík 
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PORTUGALSKO – 24.5. 2015 

75 let městských hasičů města Palmela 

      

COSTA RICA – 16.7. 2015 

150 let hasičů 

   

 

 

 

 

 

Michel 1811-1812 
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CHORVATSKO – 11.2. 2015 

Číslo tísňového volání 112 

 

SLOVINSKO – 5.10. 2015 

Týden požární ochrany 

 

NĚMECKO – 2015 

Soukromé vydání 
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BRAZÍLIE – 14.3. 2015 

Mezinárodní konference na snížení rizik katastrof v Japonsku - Sendai 

   
 

Hlavní témata :  Ekonomie & Průmysl (záchranné služby) 
   Minearologie & Geologie (geologické události) 
   Meteorologie (přírodní události) 

Další známky vydané ke konferenci : 

 

Ekvádor – 27.5. 2014 

 

Japonsko – 13.3. 2015 
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TURECKO – 26.6. 2015 

Pocta hasičům 

     

Michel 4190 - 4192 

 

RUMUNSKO – 7.12. 2015 

Připomínka katastrofického požáru hudebního klubu v Bukurešti 
Klub „Colectiv“ byl otevřen v květnu 2013 a byl umístěn v ulici 

Tábácarilor 7 v Bukurešťi, v bývalé továrně na boty. Dne 30. října 

2015 se metalová kapela, "Goodbye to Gravity" představila na 

volně přístupném koncertu u příležitosti oslavy vydání jejich 

nového alba. V předstihu koncertu, skupina oznámila, že budou 

používat vlastní osvětlení a pyrotechniku, která se skládá z 

prskavek, ohňostroje a svíček. 

Koncert začal v 21:00 hodin a krátce nato odpálená pyro-

technika zapálila hořlavou protihlukovou polyuretanovou pěnu a 

oheň se velmi rychle rozšířil až ke stropu, který nakonec způsobil 

kolaps. Jakmile začal strop hořet, dav přibližně 200 až 400 lidí 

zpanikařil a spěchal k jedinému východu z  dvojitých dveří, které byly otevřené jen napůl, čímž se panika ještě 

vystupňovala. 

Výsledkem bylo 64 lidí usmrcených, včetně 4 členů kapely a 147 zraněných. Většina zemřela na nadýchání toxinů z 

hořící pěny a popáleniny. 

2. listopadu byli tři vlastníci klubu zatčeni a obviněni za zabití z nedbalosti a dalších souvisejících trestných činů. 

Převzato z Fire Stamp News / April 2016 
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ŠPANĚSLKO – 15.2. 2016 

75 let od požáru města Santander 
Odpoledne v sobotu 15. února 1941 extrémně silné 
jižní a východní větry trýznily město Santander, které 
se nachází na severním pobřeží Španělska. Mnoho 
vzrostlých stromů, střech, komínů a kanalizace bylo 
poškozeno v silném větru na Paseo de Pereda, slavné 
ulici v centru města, která vede od nábřeží až k zálivu 
Santander. V okamžiku byly ulice plné nebezpečných 
úlomků a ve městě vypukla řada menších požárů. Ale 

skutečný problém nastal v ulici Calle Cádiz 20, kde došlo k elektrickému zkratu. 
Kombinace silných větrů a starých suchých dřevěných konstrukcí znamenala, že se oheň rychle rozšířil ze střechy 

na střechu a od budovy k budově. Oheň z Calle Cádiz rozšířil na jih směrem k přístavu a na sever směrem k vyšší 

části města. 

S množstvím hořících budov a nepříznivými povětrnostními 

podmínkami bylo možné začít se záchrannými pracemi až  v neděli 

odpoledne.  

Místní hasičský sbor byl naprosto ochromen rychlým šířením ohně 

a neměl rezervy a zdroje k zvládnutí tohoto obrovského požáru bez 

jakýchkoliv záloh. 

Hasičské rezervy nakonec dorazili v neděli odpoledne z Burgosu a 

pozdě večer následovala pomoc z ostatních sousedních měst a 

Madridu. 15 dní s ohněm a jeho následky bojovalo celkem 72 211 

hasičů. 

Jeden z těch hasičů, který přišel na pomoc byl i Julian Sanchez z Madridu. Přišel o život v okamžiku, kdy se na něho 

zřítila budova. Kupodivu to byl jediný život tohoto požáru. 

Během 40 hodin tohoto požáru bylo 376 budov na 37 ulicích spáleno nebo zničeno a deset procent populace 

města, to je 10 000 lidí přišlo o domov. O práci přišlo na  7 000 lidí. Staré centrum města bylo zničeno. 

Převzato z Fire Stamp News / April 2016 - Norb Beiter 

NĚMECKO –příležitostná razítka 

300 let od požáru v obci Ober Mörlen 

28.8. 2016  

Kiel – hasičská loď 

15.10. 2016 
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NĚMECKO – 11.2. 2016 

25 let tísňového čísla 112 

 

Dne 11. února 2016, Německo vydala řadu 
filatelistických materiálů, které připomínají 25. 
výročí evropského tísňového volání „112“. 
V roce 1991 Evropská unie zavedla rozhodnutím 
rady jednotné číslo tísňového volání „112“ které 
poskytne pomoc všech složek záchranného systému 
(policie, hasiči, záchranka a dalších). 
V roce 2007 rada EU zavedla „Den evropského 
tísňového čísla 112“, který má být připomínán 
každoročně počínaje dnem 11. února 2008 
 

 

 

 

Kromě jednotlivé známky vydán i pamětní list, maxim karta a tiskový list. 

Převzato z Fire Stamp News / April 2016 – Walter Penka 
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FOEREJSKÉ OSTROVY – 22.2. 2016 

Stará hasičská technika na ostrovech 

 

 

Na známkách je vyobrazena ruční stříkačka, která pochází 

z roku 1776 a v roce 1819 byla provedena oprava 

v Dánsku. Tato stříkačka je první svého druhu na 

ostrovech.  

Další hasičský automobil je Bedford K z roku 1948 

zakoupený v Anglii a ve výbavě měl dvě motorové 

stříkačky, 500 metrů hadic a 20 metrový žebřík. 

Další hasičský automobil přišel na ostrovy v roce 1962 

z Dánska. Byl to použitý automobil vyrobený v roce 1937. 

Poštovní správa ostrovů vydala mimo výše uvedených 

známek a sešitku i tiskové listy s 20 známkami a obálky prvního dne vydání. 
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MAĎARSKO – 22.6. 2016 

Hasičská technika 

Hasiči je téma aršíku s doplatkem, který vydala 

Maďarská poštovní správa v roce 2016. Nové 

vydání zachycuje některé z vynikajících 

osobností, vynálezů a vozidel z dějin hasičství v 

Maďarsku od jejího vzniku až po současnost. 

Výše příplatku na dvou známkách aršíku, celkem 

150 HUF, věnuje Maďarská poštovní správa na 

podporu mladých filatelistů nákladem 40.000 

kusů. 

Nové vydání je k dispozici od 22. června poštách 

a Filaposta v Maďarsku, ale je možnost 

zakoupení na internetovém obchodě 

www.posta.hu . 

Károly Kőszeghi-Mártony (1783-1848), generál dělostřelectva a vojenský inženýr. V roce 1829 Kőszeghi-Mártony 

vyrobil dýchací přístroj, který používal stlačený vzduch určený k ochraně sapérů (zákopníků) podkopávající 

opevnění. Stlačený vzduch z železa vzduchového válce nošeného na zádech, proudil do náustku v helmě z kozí 

kůže. Po naplnění, zařízení mohlo být použito po dobu 30 minut. Speciálně navržený kompresor umožnil opětovné 

plnění válce na místě. Na rozdíl od armády, hasiči používali toto zařízení od poloviny 19. století. Tento vynález lze 

považovat za předchůdce dýchacího přístroje na stlačený vzduch, používaný horníky, potápěči a hasiči dodnes. 

Hrabě Ödön Széchenyi (1839-1922), první 

důstojník z budapešťské Hasičského záchranného 

sboru, první prezident Národní asociace 

Hasičského záchranného sboru Maďarska. V roce 

1862 se Széchenyi učil práci u prvního hasičského 

sboru na světě se sídlem v Londýně. Na základě 

těchto zkušeností založil moderní hasičský sbor v 

Budapešti. Kancléřství schválilo stanovy 

hasičského sboru v roce 1868. První hasičský sbor 

provozovaný jako dobrovolná organizace ve 

spojení s Národním tělocvičným spolkem byl 1. 

února 1870 založen placený hasičský sbor, který 

měl 12 mužů. Hrabě Ödön Széchenyi byl vedoucí 

důstojník obou organizací. V roce 1874 

odcestoval do Turecka na pozvání k sultánovi a založit hasičský sbor v Istanbulu, kde zůstal až do své smrti. Za své 

vynikající úspěchy byl v roce 1880 povýšen na pašu, i když byl křesťan.  

Kornél Szilvay (1890-1957), technický ředitel budapešťské Hasičského záchranného sboru, působil jako generální 

ředitel po roce 1945 a byl hlavní postava hasičství v Maďarsku i technického rozvoje. Mnoho vynálezů a 

patentovaných technických inovací je spojeno s jeho jménem. Jeho nejpozoruhodnější příspěvky byly např. suchý 

hasicí přístroj a jeho vyspělejší verze a suchý hasicí přístroj poháněn plynovou turbínou. 

Nástavba Heros Aquadux-X 4000 hasičského vozu byla zcela vyvinuta v Maďarsku s využitím moderních korozi 

odolných materiálů jako hliník a nerezová ocel. Podvozek vozidla, zadní nástavba a technické uspořádání jsou 

maďarský vývoj a v souladu s potřebami má ovládací dotykový systém obrazovky. 

Hasičské muzeum bylo založeno v roce 1955 a 1. ledna 2012 bylo pojmenováno na Ústřední muzeum zvládání 

katastrof, kdy byla zřízena nová státní organizace pro řízení katastrof. Muzeum se nachází na adrese Martinovics 

tér 12 v 10. Budapešťském okrese. 

http://www.posta.hu/
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INDIE – 12.4. 2016 

Hasičská služba v Indii 

     

JIŽNÍ AFRIKA – 2.5. 2016 

Dosah zdravotní služby v různých částech Jižní Afriky

  

UKRAJINA – 26.4. 2016 (Michel 1541) 

30 let od katastrofy v Černobylu  
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POLSKO – 16.9. 2016 

Mezinárodní setkání hasičských sběratelů Cieszyn 16. - 17.9.2016 

IV. mezinárodní setkání sběratelů a historiků v Polsku se konalo 16 a 17. září 2016 

v 35 tisícovém městě v Cieszynie (Těšíně). Podle legendy byl Těšín založen v roce 

810. Po dlouhém odloučení se zde setkali synové polského knížete: Bolek, Lešek a 

Těšek a na památku šťastného shledání založili město. 

Setkání hostili dobrovolní hasiči OSP Cieszyn-Bobrek. Jedná se o nejstarší 

dobrovolný hasičský sbor v Těšíně, založený v roce 1870. V současné době má 66 

členů, z nich je 30 aktivních. Jednotka je určená k vyšší hotovosti. Těšín má jednu 

profesionální JRG a šest dobrovolných hasičských sborů. Přecházeli mu společná setkání u Slovenských přátel 

v Martine, Pezinku, Vráble-Dyčka a Turzovce. 

V pátek 16. 9. 2016 proběhl sraz u hasičské zbrojnice OSP Cieszyn 

Bobrek a ubytování na vysokoškolských kolejích Akademik 

Uniwersytetu Slaskiego Cieszyn. V poledne odjezd autobusem do 

města Bielsko-Biala, kde proběhla exkurze na krajské stanici 

profesionálních hasičů PSP v Bielsku a do firmy zabývající se 

výrobou speciálních hasičských, policejních, vojenských automobilů 

a speciálních kontejnerů Szczesniak, která v příštím roce oslaví 25 

let své existence. Po návratu účastníky přivítal starosta sboru Pawel 

Przybylo, za organizátory Zdzisław Wigłasz a Josef Jendřišak. Setkání 

se zúčastnilo celkem 36 osob ze čtyř státu  - Česka, Polska, 

Slovenska a Německa. Z Německé strany to byli 2 sběratele, ze Slovenska 9 sběratelů a z Polska 12 sběratelů.  

V sobotu 17. 9. 2016 po snídani byla pro účastníky setkání připravena prohlídka hasičské zbrojnice, techniky a síně 

tradic dobrovolných hasičů v Bobreku a prohlídka města Těšín. U mostu Svobody přes hraniční řeku Olši, který 
spojuje města Český Těšín a Cieszyn účastníci setkání položili kytice u pamětní desky 5 utonulým polských hasičů, 
aby uctili jejich památku. 

Z České republiky byli přítomni pan Cerman, Dvořáček, Homola, Moural, Macura, Polák, Polákova, Pálka, Seifert, 
Tacl, Karkoška, Holeš, Jendřišak.        Informace  od Josefa Jendřišáka 

  

 U příležitosti tohoto setkání bylo vydáno množství filatelistického materiálu jako pohlednice, dopisnice 

s přítiskem, příležitostné razítko a poštovní známka. 
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ČESKÁ REPUBLIKA – 2015  

  

Prokop Diviš V. sjezd SH ČMS – 4.7. 2015 Pardubice 

  

100 let od požáru hradu Roštejn 130 let SDH Dřemčice 

 

750 let města České Budějovice a rozsáhlé požáry v letech 1597 a 1641  

 

Výplatní otisk HZS kraje Vysočina – Radostné Velikonoce 
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ČESKÁ REPUBLIKA – 2016  

  

150 let vyhoření stáje s věžičkou Sv. 

Floriána - Plasy 

150 let profesionálních hasičů  

v Českých Budějovicích 

 

Výplatní otisk HZS kraje Vysočina – 15 let výročí 

 

Výplatní otisk HZS kraje Vysočina – Mistrovství ČR v požárním sportu 
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MUZEUM VE VYSOKÉM MÝTĚ OTEVŘELO STÁLOU EXPOZICI 

VĚNOVANOU FIRMĚ V. IG. STRATÍLEK 

http://www.pozary.cz/clanek/146712-muzeum-ve-vysokem-myte-otevrelo-na-podzim-roku-2016-stalou-expozici-

venovanou-firme-v-ig-stratilek/ 

Na podzim 2016 otevřená expozice významné firmy 
V. Ig. Stratílek ve Vysokém Mýtě nabízí návštěvníkům 
velké množství továrních fotografií či dokumentů. 
Nechybí zde např. ani originální výrobky – unikátní 
dvoukolová motorová stříkačka typu 605 zhotovená 
v roce 1931 pro Sbor dobrovolných hasičů v Dlouhé 
Třebové, berlová stříkačka z počátku 20. století, žací 
stroj typu MS 3 z roku 1948 a tři přenosné motorové 
stříkačky – jedno i dvouválcové.  

 

 

 

Otevírací doba muzea 
 Pondělí: zavřeno 
 Úterý – Pátek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 
 Sobota – Neděle 9:00 – 12:00, 13:30 – 17:00 

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 
A. V. Šembery 125, 566 01 Vysoké Mýto-Město 

muzeum@muzeum.myto.cz 
+420 465 461 950 

www.muzeum-myto.cz 
 

 

http://www.pozary.cz/clanek/146712-muzeum-ve-vysokem-myte-otevrelo-na-podzim-roku-2016-stalou-expozici-venovanou-firme-v-ig-stratilek/
http://www.pozary.cz/clanek/146712-muzeum-ve-vysokem-myte-otevrelo-na-podzim-roku-2016-stalou-expozici-venovanou-firme-v-ig-stratilek/
mailto:muzeum@muzeum.myto.cz
http://www.muzeum-myto.cz/
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SETKÁNÍ HASIČSKÝCH STŘÍKAČEK FIRMY STRATÍLEK 

VE VYSOKÉM MÝTĚ 

http://www.pozary.cz/clanek/39247-celkem-66-exponatu-od-vice-nez-padesatky-sboru-dorazilo-do-vysokeho-myta-

na-setkani-hasicskych-strikacek-firmy-stratilek/ 

 
 

V sobotu 4. června 2016 ožilo 
náměstí Přemysla Otakara II. již 
X. ročníkem festivalu Sodomkovo 
Vysoké Mýto, XXI. setkáním 
Společnosti přátel Carrosserie 
Sodomka a III. setkáním 
hasičských stříkaček firmy 
Stratílek. Akci pořádaly Regionál-
ní muzeum ve Vysokém Mýtě, 
Společnost přátel Carrosserie 
Sodomka a Sbor dobrovolných 
hasičů Vysoké Mýto. Z původně 
přihlášených 74 hasičských stří-
kaček se do Vysokého Mýta sjelo 
celkem 66 exponátů z více jak 
50 hasičských sborů a organizací. 
K vidění bylo celkem  
36 dvokolových motorových stří-

kaček, 10 přenosných motorových stříkaček, 8 dopravních automobilů a automobilových stříkaček, 9 čtyřkolových 
koňmi tažených stříkaček, 2 dvě dvoukolové sundávací stříkačky a jedna berlová stříkačka. 
Nejstarší stříkačka byla dvoukolová sundávací z roku 1903 a čtyřkolová koňmi tažená z roku 1904. 
Program byl doplněn o ukázky činnosti ručních i motorových stříkaček. Tečkou za sobotním setkáním bylo 
společné nastartování dvoukolových motorových stříkaček, kterého se zúčastnilo cca 18 strojů. 
Poděkování patří všem, kteří přijeli do Vysokého Mýta ukázat Stratílkovu hasičskou techniku, sponzorům 
i organizátorům.  

 

http://www.pozary.cz/clanek/39247-celkem-66-exponatu-od-vice-nez-padesatky-sboru-dorazilo-do-vysokeho-myta-na-setkani-hasicskych-strikacek-firmy-stratilek/
http://www.pozary.cz/clanek/39247-celkem-66-exponatu-od-vice-nez-padesatky-sboru-dorazilo-do-vysokeho-myta-na-setkani-hasicskych-strikacek-firmy-stratilek/
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S úsměvem jde všecho líp. 

 

 

Do nového roku 2017 

Všem mnoho 

sběratelských úspěchů a 

Vám i Vašim rodinám 

hodně zdraví.  

 

 

 

 

Poděkování všem, kteří přispěli do tohoto Zpravodaje.  

 

 

 

Název: 

Zpravodaj námětové sekce Požární ochrana ve filatelii 

Vedoucí sekce:     Jan HORSKÝ   

e-mail : hasici.horsky@seznam.cz 

Vedoucí zpravodaje: Petr MOTL       

e-mail: petr.hasici@seznam.cz 
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Vydal: Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. 
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Uzávěrka tohoto čísla byla      9. listopadu 2016 

Texty v tomto Zpravodaji neprocházejí jazykovou ani textovou úpravou. 
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