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DJIBOUTI – 5.5. 2016 

Hasičská technika 

Vydán tiskový list 4 x280 FD (Mi 1079-1082) a aršík 960 FD  (Mi 1083) 

     

CHORVATSKO – 5.5. 2016 

140 let výročí chorvatské hasičské jednoty 
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MALEDIVY – 18.1. 2016 

Hasičská technika 

Vydán tiskový list 4 x280 FD (Mi 6190-6193) a aršík 960 FD (Mi 6194)  

   

 

MALEDIVY – 2016 

350 let od Velkého požáru Londýna 

Vydán tiskový list 4 x20 MVR a aršík 60 MVR 
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MOZAMBIK – 2016 

350 let od Velkého požáru Londýna 

Vydán tiskový list 4 x 66 MT a aršík 175 MT a 2 x FDC 
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NIGÉRIE – 2016 

Hasičská technika 

Vydán tiskový list 4 x 825 F a aršík 3300 F 

  

 

NIGÉRIE – 2016 

Hasičská technika 

Vydán tiskový list 4 x 850 F a aršík 3400 F 
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NIGÉRIE – 2016 

Hasičská technika 

Vydán tiskový list 4 x 750 F a aršík 2500 F 

  

 

SLOVINSKO – 3.10. 2016 

Týden požární ochrany 

TUNISKO – 1.3. 2016 

Světový den civilní ochrany 
Michel 1872 
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SIERRA LEONE – 2016 

350 let od Velkého požáru Londýna 

Vydán tiskový list 4 x 6000 Le a aršík 24000 Le 

   

 

ŠALAMOUNOVY OSTROVY – 2016 

350 let od Velkého požáru Londýna 

Vydán tiskový list 4 x12 $ aršík 35 $ 
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VELKÁ BRITÁNIE – 2016 

350 let od Velkého požáru Londýna 

Vydána série šesti známek, FDC, příležitostná razítka, maxim karty a další materiál (Mi 3937-3942) 
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UKRAJINA – 12.10. 2016 

Historie hasičské dopravy na Ukrajině 

Vydán série třech známek, FDC, maxim karty a tiskové listy (Mi 1579-1581) 
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POLSKO – 21.05. 2016 

Mezinárodní den hasičů a 35 let podnikových hasičů v Lasku 

 

POLSKO – 16.9. 2016 

Mezinárodní setkání hasičských sběratelů v Cieszyně 
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BURUNDI – 28.12. 2012 

Hasičská výšková technika 

Vydán tiskový list 2 x 1180 F a 2x 3000 F a aršík 7500 F – viz. Zpravodaj č. 20 a 2 x FDC 
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TOGO – 2013 

Speciální dopravní prostředky 
Vydán tiskový list 4 x 750 F a aršík 2500 F 

  
 

 

NIGÉRIE – 2013 

Hasičská technika 
Vydán tiskový list 4 x 750 F a aršík 2500 F (Michel 2636-2639 a 2640 – blok 269) 
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UKRAJINA – 201X 

Hasičská technika 
Není jasné zda jde o oficiální vydání. 
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NOVÁ KNIHA - MAGIRUS 

 
V loňském roce byla vydána kniha o hasičské technice firmy Magirus. Na 144 stranách je zobrazena stará i nová 

technika této firmy. Cena je 16,90 Eur a poštovné 7 Eur.  

Knihu je možné objednat : Piet Hoving ambunews@wxs.nl 

 

mailto:ambunews@wxs.nl
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REGINALD  CZERMACK - TEPLICE 

Miloš Hezský 

Reginald Czermack patřil koncem 19. století k významným 

propagátorům hasičství. V Teplicích vedl továrnu na hasičské stříkačky a roku 

1889 se stal i prvním prezidentem Celorakouského svazu hasičů. 

Počátky hasičství v českých zemích sahají hluboko do středověku. První 

požární směrnice vznikly již ve 14. století, zabývaly se ale hlavně prevencí. 

Organizovaný boj s ohněm se objevil teprve v polovině 19. století, kdy 

v Praze vznikl nejstarší dobrovolný hasičský sbor. 

Roku 1849 byla odpovědnost za požární ochranu přenesena na obce, 

což zakládání dalších hasičských spolků výrazně urychlilo. Takzvaná 

„ohenní policie" vznikla ve všech větších městech a její pravomoci se postupně zvyšovaly. 

Roku 1867 zahájil činnost také hasičský sbor v severočeských Teplicích, které se do několika let staly důležitým 

střediskem hasičského hnutí. Zasloužil se o to především místní podnikatel Reginald Czermack, jehož továrna na 

hasičské stříkačky patřila k největším v Rakousku-Uhersku. 

Začátky v Unionu  

Reginald Czermack se narodil roku 1847 v Praze v rodině císařského rady. V rodišti vystudoval obchodní 

akademii a praxi získal jako úředník v Plechnerově bankovním domě a v C. a K. privilegované akciové společnosti 

parní mlýny. Roku 1868 se přestěhoval do Teplic, kde založil obchodní dům zabývající se dovozem a prodejem 

strojů. V nabídce měl i hasičské stříkačky, o něž byl mimořádný zájem. Netrvalo tedy dlouho a mladý podnikatel 

začal uvažovat o jejich vlastní výrobě. Roku 1876 si v zadní části domu Union na Nádražní (dnešní Masarykově) 

třídě otevřel malou dílnu. V následujícím roce se spojil s teplickým obchodníkem Muhlsteínem a společně vytvořili 

firmu „Czermack-Miihlstein, továrna na hasicí přístroje a čerpadla," která se specializovala především na výrobu 

ručních stříkaček. Produkce rychle rostla a již roku 1880 se celý provoz 

přestěhoval do nově vybudované továrny na severním okraji města.  

Hasičský prezident 

Hned v říjnu 1868 vstoupil Reginald Czermack také do místního 

hasičského spolku a v letech 1874 až 1880 byl jeho velitelem. Kromě 

vlastního hašení se přitom zabýval otázkou zdravotní ochrany před ohněm 

a horlivě propagoval samaritánství (poskytovaní první pomocí). Koncem 

80. let 19. století se podílel na vytvoření „Ústřední zemské hasičské 

jednoty království českého" a byl vůdčí osobností teplicko-bílinské župy. 

Stal se čestným členem více než dvaceti hasičských sboru na Teplicku a v 

březnu 1889 byl zvolen i prvním prezidentem nově vzniklého 

„Celorakouského hasičského svazu". Ve stejné funkci působil také v 

rakouském hasičském výboru a po rozdělení zemské jednoty byl zvolen 

předsedou německé časti hasičstva. Účastnil se řady kongresů a roku 1890 

pomáhal i s vytvořením Mezinárodní hasičské rady v Paříži. 

Rozvoj a úspěch 

Teplický podnik se i nadále rozvíjel. Roku 1894 vznikla nová tkalcovna hadic 

a přibyla také oddělení pro montáž parních stříkaček, brusírna a kolárna. Slévárna, 

soustružna, stolárna, kovárna, zámečnická dílna a lakovna prošly modernizací. Energii dodávaly parní stroje o výkonu 60 a 21 

kW s deseti parními kotli a moderní akumulátorovna napájela celkem 500 obloukových lamp. Hlavním výrobkem zůstávaly 

parní stříkačky, produkce se ale postupně rozšířila také o postřikovači vozy, stroje na odklízení sněhu, parní válce či fekální 

vozy. Výrobky podniku získaly i četná ocenění. Roku 1879 například státní cenu za Czermackův patent na vylepšení 

hasičské stříkačky a roku 1896 zlatou medaili na mezinárodní výstavě v Praze. Roku 1905 se navíc firma spojila s 

vídeňskou spolestí E.C.Flader a její vliv ještě stoupl. 
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Poválečný bankrot 

Roku 1908 odešel Reginald Czermack na odpočinek, hasičské a záchranné službě se ovšem věnoval dál. Za 
první světové války působil ve Vídni, kde pracoval pro Červený kříž. Po skončení bojů se pak na Teplicko vrátil. 
Zakoupil vílu v Krupce (2 km východně od Teplic), kde žil až do smrti roku 1929. Na jeho podnikatelskou činnost 
navázali synové Reginald mladší a Erich, kteří převzali vedeni teplické továrny. Ta ale prosperovala jen do první 
světové války, po vzniku Československa ztratila většinu trhů a roku 1926 ohlásila bankrot. Areál poté využívalo 
ještě několik dalších firem, věhlasu Czermackova podniku ovsem žádná z nich nedosáhla. Po roce 1989 již 
dosluhující průmyslový objekt přestal plnit původní funkci a byl stržen. Na jeho místě je dnes supermarket. 

   

Poštovní známky tvz. perfiny, používané firmou Reginald Czermack. Byly zde 

raženy iniciály majitele firmy RC. (Perfin je soukromý průpich (prodírkování) 

známky. V 18. a na začátku 19.století jej používaly firmy jako reklamu a 

ochranu proti odcizení. Perfin byl nápad jednoho chytrého anglického 

obchodníka tomu se stávalo že poslíček kterého poslal se známkou na poštu, 

známku odlepil a prodal. A tak se obchodník rozhodl že si známky bude 

nějak označovat aby mu je už nikdo neukradl. Nápad se ujal a sbírání perfinů 

je teď docela velké odvětví filatelie.) 

 

 

Hlavička dopisu obchodní korespondecne 
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„POŽÁRNÍ OCHRANA VE ZNÁMKOVÉ TVORBĚ“ 

 

22. 3. – 11. 6. 2017 | Poštovní 

muzeum Praha 

Poštovní příležitostná přepážka: 

25. 3. 2017 od 9.00 - 15.00 hod. 

K výstavě je vydána 1 

příležitostná dopisnice 

Výstava je návštěvníkům 

přístupná na adrese Nové mlýny 

2, Praha 1, od úterý do neděle 

vždy od 9 do 17 hodin.  

https://www.postovnimuzeum.cz/-/ve-znameni-sv-floriana-hasici-a-hasicska-technika-ve-znamkove-

tvorbe 

 

PS: Výstavu jsem navštívil a spíže bych to nazval „parodií“. Z vystavovaných exponátů tam nebylo zhola 

nic. Na cca 8 panelech hasičské známky, vydané Českou poštou, v jedné vitríně pár artefaktů k hasičům 

(dvě přilby apod.), na větších panelech zmínka o sešitku vydaný HZS, ale nedostupný pro sběratele.  

O tom, že existuje naše sekce ani zmínka.  

 

https://www.postovnimuzeum.cz/-/ve-znameni-sv-floriana-hasici-a-hasicska-technika-ve-znamkove-tvorbe
https://www.postovnimuzeum.cz/-/ve-znameni-sv-floriana-hasici-a-hasicska-technika-ve-znamkove-tvorbe
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Co dodat ? 

ZNÁMKOVÝ SEŠITEK PRO VNITŘNÍ POTŘEBU VYDANÝ GŘ HZS 

 

Nabídka známkového sešitku v nominální hodnotě 128,- Kč na aukčním portálu Aukro.cz. 

Skvělá propagace Hasičského záchranného sboru !!! 
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OLDŘICH JANOUCH 
(* 16.4.1929 – † 23.11.2016) 

23. listopadu 2016 opustil řady hasičů i sběratelů kolega Oldřich 

Janouch. Hasičem se stal v roce 1960, ale do hasičského dění se 

zapojil daleko dříve. Po válce působil v hasičském sboru Svor u České 

Lípy, později ve sboru Drobovice a po šesti letech odešel mezi hasiče 

do sboru Kamenný Přívoz v okrese Praha – západ.  

V tomto sboru pracoval ve výboru sboru, později jako předseda. Od 

roku 1988 byl členem Sboru dobrovolných hasičů Praha – Braník, kde 

od roku 1999 pracoval jako starosta sboru. Tuto funkci zastával do 

roku 2010. Pod jeho vedením dosahoval sbor velmi dobrých výsledků. 

On sám se věnoval mimo jiné organizování výtvarné a literární 

soutěže Požární ochrana očima dětí a to nejen ve svém sboru, ale i v 

obvodu Praha 4. Byl členem ústřední hodnotící komise a podílel se na 

besedách o požární prevenci ve školách.  

V roce 2015 se přestěhoval do Domova seniorů v Jenštejně, kde se stal 

členem místního Sboru dobrovolných hasičů.  

Od roku 1996 působil i jako člen sekce sběratelů hasičských předmětů 

při CHH Přibyslav. Na pravidelných setkáních působil vždy velmi 

přátelsky a nezapomenutelný byl i jeho smysl pro humor.  

Díky své příkladné odpovědnosti a pracovitosti byl oceněn několika 

čestnými uznáními i vyznamenáními. Mezi poslední patří v roce 2001 

Řád Sv.Floriána a 12.5.2005 převzal medaili Zasloužilý hasič.  

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@seznam.cz 

Vedoucí zpravodaje: Petr MOTL       

e-mail: petr.hasici@seznam.cz 
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mailto:petr.hasici@seznam.cz
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