SH ČMS OR Organizační

VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI
Poslední rozloučení se členy sboru

Zpracovali:
Ing. Petr Beran,
Eva Vovsíková
SH ČMS – Ústřední odborná rada vnitrroorganizační

(Zpracováno: 2011)

1

OBSAH

Úvod

Strana
……………………………………………………..
2

Kapitola 1.
Kapitola 2.

Čestná stráž a čestný doprovod…………………….
Teze smutečního projevu ……….………………….

3
5

ÚVOD:
Historie zavazuje. Toto by měla být první slova člověka, který vstupuje do řad
dobrovolného hasičstva, jehož historie se oficiálně píše od roku 1864.
Dobrovolným hasičem se nestal každý. Do řad hasičstva byli přijímáni lidé
morální, čestní a vážení mezi svými sousedy. Byli na svou příslušnost
k hasičstvu hrdi, vážili si jí a přispívali svému hasičskému spolku nejen chutí
pracovat ve prospěch obce, ale pomáhali svému spolku i finančně. Hasiči byli
v obcích uznáváni a ctěni nejen pro svou ochotu kdykoliv a komukoliv pomoci
při záchraně života i majetku, ale i pro odborné znalosti, které si stále
prohlubovali při výcviku a školeních.
Dobrovolné hasičstvo bylo vždy dobře organizováno a jako organizovaná složka
ve svém skolku i na veřejnosti vystupovalo. Vážnost u spoluobčanů si nezískali
hasiči tím, že byli hasiči, ale tím, jak se na veřejnosti chovali, jednali a
vystupovali.
Buďme proto našim předchůdcům zavázáni a chovejme se ve sborech
dobrovolných hasičů i na veřejnosti tak, abychom opět získali kredit, který nám
předchůdci zanechali, abychom mohli v nových životních a společenských
podmínkách dále rozvíjet a získat si vážnost, jakou si dobrovolní hasiči, sloučení
ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zaslouží.
Každá organizovaná složka se řídí svými řády, předpisy a pravidly. Dobrovolní
hasiči, řiďte se proto při své činnosti ve sborech, při zásazích, při soutěžích a
dalších činnostech, jakož i při vystupování na veřejnosti pravidly, která posílí
prestiž dobrovolných hasičů ve společnosti. (cit. Krakovský 1996)
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Čestná stráž a čestný doprovod
1.

2.

3.

4.
5.

Čestná stráž složená z členů SDH se určuje ke vzdání pocty při pohřbech
pracovníků SDH, funkcionářů, zasloužilých a ostatních členů SDH, při
odhalování pomníků, památníků, pamětních desek a dalších slavnostních
nebo společenských příležitostech. Početní stav a výstroj čestné stráže se
určí podle potřeby pro každý konkrétní případ.
Při pohřbu pracovníka, funkcionáře, zasloužilého nebo jiného člena SDH
se ke vzdání pocty zesnulého staví čestná stráž k rakvi a čestný doprovod.
K rakvi zesnulého se staví zpravidla dvě, možno i tři dvojice čestné stráže.
Závodčí i strážní musí mít na levém rukávu v nadloktí smuteční pásku.
Jedna dvojice stojí po obou stranách rakve na úrovni hlavy zesnulého,
druhá dvojice stojí obdobně na úrovni nohou zesnulého, případná třetí
dvojice stojí uprostřed mezi první a druhou dvojicí.
K zavedení čestné stráže k rakvi a ke střídání stráže je určen závodčí.
Dvojice strážných jdou za závodčím za sebou. Při zavádění prvních
strážných se závodčí zastaví 3 – 5 kroků (podle prostorových možností)
před rakví. Strážní vybočí vpravo a vlevo a bez zastavení dojdou na svá
místa po obou stranách rakve. Jakmile dojde první dvojice na své místo
v úrovní hlavy zesnulého, provedou všichni strážní současně obrat čelem
vzad a zůstanou stát v základním postoji (pozor). Závodčí po obratu
strážných provede také obrat čelem vzad a odpochoduje.
Strážní se střídají nejdéle po 30 minutých. Za pohybu smutečního průvodu
a při samotném pohřebním aktu se střídaní strážných neprovádí. Střídání
strážných se provádí bez povelů (lze použít tiché zasyknutí apod.)
Při střídání strážných, po zastavení závodčího před rakví, dojdou strážní
nové směny na úroveň strážných staré směny a zastaví se z vnější strany
vlevo a vpravo od nich a pak současně provedou obrat čelem vzad. Po
provedeném obratu novou stráží, provede závodčí celý obrat a
vypochoduje zkráceným krokem. Současně s ním vypochodují i strážní
staré směny, zařadí se ve dvojicích závodčího a odpochodují. Jakmile
strážní staré směny uvolní svá místa, strážní nové směny provedou
současně úkrok vpravo a vlevo na jejich místa a zaujmou základní postoj
(pozor).
Je-li rakev se zesnulým vezena ve vozidle, jde čestná stráž po obou
stranách vozidla.
Čestný doprovod nastoupí v místě vynášení rakve ve dvoj, troj nebo
čtyřřadu, čelem k východu, odkud bude rakev se zesnulým vynášena, velí
velitel čestného doprovodu „POZOR“. Na tento povel zaujme čestný
doprovod základní postoj (pozor) a otočí hlavy směrem k rakvi. Velitel
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6.

7.
8.

9.

10.

čestného doprovodu zdraví rukou. Jakmile velitel ukončí zdravení, otočí
všichni hlavu přímo.
Pohřební průvod pochoduje zpravidla v tomto pořadí:
Nejprve jsou neseny věnce vzdálenost 3 – 5 kroků), za nimi jsou neseny
řády zesnulého (každý na zvláštním polštářku), pak následuje rakev se
zesnulým, za ní jdou osoby doprovázející zesnulého. Za nimi pochoduje
čestný doprovod. Čestná stráž pochoduje po obou stranách nesené rakve.
Na místě pohřbívání nastoupí čestný doprovod tak, jak to dovoluje místní
situace nebo podle dispozic organizátora smutečního aktu.
Při spouštění rakve do hrobu nebo při ukládání do hrobky, vzdává čestný
doprovod poctu zesnulému stejným způsobem, jak bylo popsáno při aktu
vynášení rakve.
Čestná stráž provede obrat vlevo a vpravo v bok, strážní tak stojí čelem
proti sobě a zdraví rukou. Po ukončení spouštění rakve současně odzdraví,
provedou obrat vlevo a vpravo v bok a ve dvojicích odpochodují od
hrobu.
Při smutečním aktu v krematoriu nastoupí čestný doprovod u krematoria
čelem rovnoběžně se směrem pohřebního průvodu. Je-li rakev již předtím
v krematoriu, nastoupí čestný doprovod ke vchodu do krematoria. Při
odevzdání rakve ke kremaci vzdává čestný doprovod poctu zesnulému již
uvedeným způsobem.
Čestný stráž u rakve postupuje též již uvedeným způsobem.
Při odhalování památníku, pomníku či pamětní desky atd. se staví
zpravidla jedna nebo dvě dvojice čestně stráže, která stojí po obou
stranách památníku , na stejné úrovni (rovině), čelem dopředu.
Zavádění strážných a jejich střídání již bylo popsáno.
Dvojice tvořící čestnou stráž mají být stejné velikosti, výstroj musí být
jednotná. Doporučuje se vycházkový stejnokroj, opasek nebo služební pás
(dohoda), čepice se štítkem, lodička nebo bílá přilba.
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Teze smutečního projevu – projev na rozloučenou
Smuteční projev
- neměl by být dlouhý
- neměl by být drásající,
- neměl by přehnaně působit na city
- zdržet se kritických poznámek
- nepoužívat negativního hodnocení a nezdůrazňovat negativní vlastnosti
Ano – vyzvednout kladné stránky osoby
- vyzvednout zásluhy
- funkce ve sboru a ve společenském životě
Smutečního obřadu, rozloučení se zpravidla jednotka zúčastní jako celek,
vystupování je
nutno podřídit cvičebnímu řádu !!!
Vlastní projev:
- oslovení
- připadl mi nelehký úkol….
- stručně o zemřelém (zařazení v SDH, funkce, práce, vyznamenání…)
- poděkování zemřelému
- rozloučení (za koho se loučíme , atd. …)
Na počátku a na konci je vhodný jednoduchý verš
Projev by neměl být delší než 5 až 8 minut.
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