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Vzdávání pocty

1) Hasiči a jednotka vzdávají poctu zdravením rukou:
a) státní vlajce nesené v čele tvaru nebo slavnostně vztyčované 

nebo snímané, 
b) standartě prezidenta České republiky, 
c) při státní hymně, 
d) při pohřbech po dobu, po kterou je kolem nich nesena nebo 

vezena rakev se zemřelým nebo při jiných projevech piety. 
2) Hasič ve stejnokroji nebo v zásahovém oděvu vzdává poctu:

a) ve tvaru - velí velitel tvaru, 
b) mimo tvar - vzdává poctu každý hasič samostatně. Pokud je 

hasič přítomen vzdávání pocty u jiné složky (Armáda ČR, 
Policie ČR, apod.), přizpůsobí se při vzdávání pocty ostatním. 

3) Hasiči ve stejnokroji nebo v zásahovém oděvu nevzdávají poctu při:
a) zásahu, pokud to situace nedovoluje, 
b) provádění fyzické přípravy a disciplín při sportovních soutěžích, 

v dopravních prostředcích, při divadelních představeních, 
na koncertech apod.,

c) výkonu práce, kterou nelze přerušit vzdáváním pocty, 
d) jídle a provádění osobní hygieny. 

4) Velitel nebo hasič ve stejnokroji nebo v zásahovém oděvu s pokrývkou 
i bez pokrývky hlavy mimo tvar vzdávají poctu tak, že zdraví rukou - 
viz metodický list č. PŘV/ML8 odst. 1. 
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5) Pocta v tvaru na místě 
a) Povel: „Družstvo (četo) POZOR!“, „Vpravo HLEĎ!“. 
b) Provedení: Po tomto povelu provede velitel tvaru obrat ve směru 

k objektu pocty a pozdraví rukou - viz metodický list č. PŘV/
ML8 odst. 1. Hasiči na výkonný povel „HLEĎ“ současně 
otočí hlavu k objektu pocty kromě pravého krajníka tvaru. 
Po pozdravu provede velitel tvaru obrat bokem k tvaru a velí: 
„Přímo HLEĎ! POHOV!“. 

6) Pocta v tvaru za pochodu 
a) Povel: „Družstvo (četo), POZOR!, Vpravo HLEĎ!“. Velitel 

tvaru velí ve vzdálenosti asi 10 kroků před objektem pocty. 
b) Provedení: Hasiči přejdou do pořadového kroku a na výkonný 

povel „HLEĎ“ současně otočí hlavu k objektu pocty kromě 
pravého krajníka tvaru a zastaví pohyb svých rukou. Velitel 
tvaru zdraví rukou. Jakmile tvar mine objekt pocty, velitel tvaru 
velí „Přímo HLEĎ!, POHOV!“. 


