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Technická specifikace záchranářských tašek RescueBag 
 
 
 Pro účely záchranných akcí se používástále více různých specializovaných nástrojů, které 

pomáhají hasičům při záchranných akcích. Nejčastěji se jedná o nářadí: hydraulické, pneumatické, 

mechanickéřezné nástroje neborůzné druhy demoličních strojů, kterými jsou nejčastěji vybavena 

hasičská vozidla. Dalšími nástroji podporujícími činnost hasičů je drobné nářadí,jako například: klíče 

na odšroubování svorek akumulátorů, okenní kliky, záchranářský nůž, šroubováky, klíny pod dveře 

nebohrot na rozbíjení skla. Toto drobné vybavení je nejčastěji součástíosobní výbavy hasiče. 

Vzhledem k tomu, že počet těchto nezbytných nástrojů stále roste a kapsy speciálního oblečení jsou 

příliš malé na umístění celého vybavení, vznikla taška „RescueBag”,kam se vejdou všechny 

„záchranářské hračky”. Taška RescueBag se používá k uloženíosobně přizpůsobeného vybavení 

v jedné, a co je důležité, přenosné kapse. Taška uvnitř má několik přihrádek a kapes, proto je v ní vše 

uspořádáno a snadno dostupné. I když je taška malá (25x23cm),je zároveň prostorná a její používání je 

pohodlné. Nosí se upevněná na stehně pomocídvou gumových popruhů se sponami a páskouse 

sponkou na kalhoty. Jedná se o velmi zajímavé řešení, díky kterému nemusíme mít u kalhot pásek ani 

žádné jiné dalšíupevňovací prvky. Dva půlkruhy upevněné na vnější straně tašky slouží k připevnění 

rukavic. Kromě toho je možné upevňovací prvky plně seřídit, takže může tašku pohodlně používat 

každý hasič a nepřekáží mu během záchranných akcí. Přídavný suchý zip na klapce umožňuje 

pohodlné vyjmutí vybavení. Taška je vybavena rukojetí, která usnadňuje její přenášení. Tašku 

RescueBag lze také použít jako tašku na nářadí v bojovém vozidle.  

 Taška RescueBag je vyrobena z vysoce kvalitních materiálůa je dostupnáve dvou verzích - 

vodotěsná Cordury aze samozhášecí tkaniny Royalty (ohnivzdornost: dle normy BS5852 Part 1 Source 

1 a 2 ústavu Fira), coždovoluje přímý styk kontakt tkaniny s ohněm. 
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