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1 Úvod 

Sbory dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) patří k nedílné součásti požární 

ochrany v České Republice (dále jen „ČR“) i jinde ve světě. Společně s Hasičským 

záchranným sborem České republiky (dále jen „HZS ČR“) jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí (dále jen „JSDHO“) tvoří jednu ze základních složek integrovaného záchranného 

systému. 

Ze statistik se dozvídáme, že počet mimořádných událostí se zásahem jednotek 

požární (dále jen „JPO“) ochrany roste a JSDHO se na jejich zdolávání podílejí velkou měrou. 

Jsou účinnou pomocí při zásazích u požárů, dopravních nehod, odstraňování následků 

živelních pohrom a jiných mimořádných událostech. Plní však i další úkoly v oblasti požární 

ochrany (dále jen „PO“) a ochrany obyvatelstva. 

K tradici dobrovolných hasičů patří i bohatá aktivita v kulturní a sportovní oblasti, 

při výchově mladé generace, ve veřejně prospěšné činnosti a v péči o rozvoj tradic. SDH je 

často i spolkem významným z hlediska společenského života obce. Tyto spolky pořádají 

soutěže v hasičských dovednostech, které jsou označovány jako požární sport. [1]

Členové SDH obcí jsou sdružení v několika organizacích. Největší členskou 

základnu má občanské sdružení s názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen 

„SH ČMS“). Kromě této organizace jsou dobrovolní hasiči sdruženi v organizacích Česká 

hasičská jednota a Moravská hasičská jednota. [1]

Propagace činnosti dobrovolných hasičů je nelehký problém, protože se dobrovolní 

hasiči potýkají se s malým množstvím finančních prostředků a na propagaci již tyto 

prostředky nezbývají. Avšak právě propagace činnosti dobrovolných hasičů by měla zvýšit 

zájem laické veřejnosti o tato občanská sdružení zaměřená na požární ochranu a tím zlepšit 

jejich situaci. 

Propagace by neměla být zaměřena pouze na zlepšení finanční situace u SDH, ale 

měla by oslovit i co nejširší veřejnost, především mladé lidi, za cílem propagovat už tak 

záslužnou práci dobrovolných hasičů a získat další členy. Toto se dá spojit i s povinností 

věnovat se preventivně výchovné činnosti, jež je uložena zákonem č. 133/1985 Sb.  [10]

 1



občanským sdružením, veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům a organizacím 

působící na úseku požární ochrany. 

Z vlastních zkušeností vím, že propagace činnosti dobrovolných hasičů je v ČR 

nedostatečná a stávající propagací jsou osloveni především lidé znalí. Laická veřejnost nemá 

dostatek informací o tom, co dobrovolní hasiči vykonávají a jaký je jejich užitek. Proto je také 

těžké přilákat do této oblasti nezasvěcené lidi, kteří by mohli dále zlepšovat celkovou úroveň 

propagace. 

Proto bych chtěl ve své práci charakterizovat činnost SDH při zásazích a dalších 

činnostech zaměřených na PO. Charakterizovat dosavadní formy propagace těchto činností 

a navrhnout způsoby zvyšování informovanosti občanů o aktivitách dobrovolných hasičů 

s ohledem na množství nákladů do propagace vložených. 
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2 Rešerše 

K propagaci činnosti sboru dobrovolných hasičů přistupuje každé SDH v obci 

individuálně v rámci svých možností. Nesetkal sem se s žádnou literaturou řešící tento 

problém. Za nejvýznamnější právní předpisy považuji především zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

v platném znění. K zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

jsou vytvořeny prováděcí vyhlášky, které podrobněji rozpracovávají požadavky zákona. Dále 

se SDH obcí řídí Stanovami SH ČMS. 

Hasičský záchranný sbor České republiky. MV-generální ředitelství HZS ČR. 2007. 

ISSN 1213-7057  

Publikace se věnuje historii požární ochrany, poslání a úkolům HZS ČR, organizační 

struktuře HZS ČR, hasičským záchranným sborům krajů, technickým a účelovým 

zařízením, přípravě odborníků, jednotkám požární ochrany, integrovanému 

záchranném systému, ochraně obyvatelstva, krizovému řízení, sborům dobrovolných 

hasičů a požárnímu sportu. Sbory dobrovolných hasičů jsou v publikaci popsány 

z obecného hlediska. 

Dobrovolní hasiči: Oficiální informační server Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska 

Stránky poskytují informace o činnosti a práci Sdružení. Informují o práci 

jednotlivých orgánu SH ČMS, soutěžích dospělých a dětí, podávají informace 

o činnostech škol (Jánské Koupele a Bílé Poličany) a Centru hasičského hnutí 

v Přibyslavi. Jsou zde také právní dokumenty týkající se hasičů a jejich činnosti. 

Hasičské noviny: List Sdružení Čech, Moravy a Slezska 

Hasičské noviny pravidelně informují o jednání vrcholných orgánů Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska, nových předpisech v PO, velkých zásazích jak u nás, tak 

v zahraničí, novinkách v požární technice a požárním sportu. Jsou zde také inspirativní 

nápady pro zlepšení činnosti sboru. 
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3 Historie hasičského hnutí na území dnešní české republiky 

3.1 Počátky hasičství 

Podle literárních zdrojů [6, 22] pochází první stručná pravidla ze 14. století. Velké 

požáry středověkých měst vedly k tomu, aby byla vydávána nařízení, jak požárům zabraňovat 

a jak je hasit. Příkladem toho je pražský statut „O ohni“. Zde hrály velkou úlohu cechy, jim 

byly přiděleny úkoly jak a s čím pomáhat při hašení požárů. Každý občan musel „chránit svůj 

oheň“. K ohni nesměli přistupovat lidé se zbraní, řemesla musela mít také své háky k boření 

střech při požárech a povozníci vozili vodu. 

V průběhu 16. a 17. století vznikají podrobnější požární řády, které obsahují požární 

opatření týkající se zabránění vzniku požáru a povinností obyvatelstva při jeho vzniku 

a hašení. Požární instrukce byly již dosti podrobné. První například v Chrudimi (1510), Kutné 

Hoře (1559), Jihlavě (1613). Nejpodrobnější řády měla pražská města z let 1611, 1636, 1638. 

Největší pozornost byla věnována komínům. Komíny byly pleteny z vrbového proutí 

v podobě podlouhlého koše a vymazány hlínou. Později se začaly objevovat komíny zděné. 

Komíny se kontrolovaly a „vytíraly“ pravidelně, nejdéle za čtyři týdny. Občané měli mít 

ve vlastnictví toto nářadí – žebříky, kožené korbele, tlouky, dřevěné stříkačky, atd. 

Z technického vybavení zaujímaly přední místo měděné a mosazné velké stříkačky. 

Snahy Marie Terezie vytvořit pevný, centralizovaně řízený stát našly odezvu 

i v požární ochraně. V roce 1751 vydala patent, kterým se vydává “Řád k hašení ohně 

pro města zemská, městečka a dědiny markrabství moravského“. Ve slezském vévodství bylo 

toto nařízení zveřejněno v roce 1756 a obsahovalo: jak vyhlásit požár (poplach při požáru), 

kdo při hašení pomáhá a kdo řídí záchranné práce, jaké byly tresty a pokuty za neuposlechnutí 

nařízení. 

Podrobné zprávy o požární organizaci u nás podává patent císaře Josefa z roku 1787 

a v jeho duchu vypracované pořádky, upravené a přizpůsobené místním poměrům. Tyto 

zásady zůstaly v platnosti až do vydání požárového řádu roku 1873 a do zřizování hasičských 

sborů. 
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3.2 Vznik prvních hasičských sborů 

Nařízení přibývalo, ale požárů neubývalo. Ruční stříkačky nevyžadovaly tolik 

odborné obsluhy ani po r.1610, kdy Holanďan van den HEIDEN přišel s vynálezem hadice. 

Důležitou změnu přinesl vynález parního stroje, který velmi ovlivnil požární techniku. Parní 

stříkačky byly velmi výkonné a umožňovaly dopravit vodu na větší vzdálenosti. Byly ale 

hmotnější, drahé a vyžadovaly odbornou obsluhu, tedy šikovného strojníka. Což vedlo 

k tomu, že ve velkých městech a závodech byly ustavovány skupiny profesionálních 

pracovníků, které měly na starosti hašení požárů. Než ale byly tyto jednotky vyčleněny pouze 

k hašení požárů, uplynulo mnoho let. Například v Praze, když byl ustaven v roce 1853 první 

placený hasičský sbor, museli jeho členové ještě několik let zároveň zametat ulice. Cechy 

hrály stále důležitou roli. Cechovní mistři museli pravidelně vysílat tovaryše do požárních 

záloh. 

Zejména pád Bachova absolutismu přinesl v Rakousku jisté uvolnění, mimo jiné 

i spolčovací a shromažďovací právo. V menších městech, která neměla peníze, aby si 

vydržovala placené hasičské sbory, docházelo postupně ke sdružování nadšenců, kteří 

pod vlivem humanistických ideálů, národního i demokratického hnutí, ustanovali první 

dobrovolné hasičské sbory. Tito nadšenci věnovali svůj volný čas i nemalé prostředky službě 

a pomoci spoluobčanům nejen při boji s požáry, ale i včetně pomoci při mimořádných 

událostech, jako byly například povodně. V případě účinné činnosti, nahrazovali snahu 

nahodile shromážděných lidí u požárů, cílevědomou prací při zásazích včetně odborné 

obsluhy požární techniky. 

V uvedené době vznikaly i v menších městech a ve větších vesnicích cukrovary 

a další továrny s rozlehlými budovami, kdy případné požáry nebylo možné jen “ulévat“ vědry 

s vodou postupující řetězem lidských rukou. Byly vyžadovány znalosti, připravenost a fyzická 

úroveň zasahující skupiny. 

Zřizování placených hasičských sborů v českých zemích umožnil říšský zákon 

z roku 1849, ve kterém se hovořilo o požární policii a ve městech o ústavech hasičských. 

Odpovědnost za požární ochranu svěřil zákon obcím. Od poloviny devatenáctého století se 

postupně zakládaly hasičské sbory různých typů. 

K prvním pokusům založit dobrovolnický spolek hasičů na našem nynějším území 

docházelo již od poloviny devatenáctého století. V letech 1854, 1856, 1858 a 1863 vznikaly 
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první obecné německé dobrovolné hasičské sbory v Zákupech, České Kamenici, Rumburku 

a Liberci. K prvnímu pokusu založit dobrovolný český hasičský spolek došlo v roce 1863 

v Chrudimi. První český hasičský sbor v Čechách byl založen r.1864 ve Velvarech. 

Iniciátorem se stal Karel KROHN, který viděl ochranné družstvo při práci v Hamburku. Podle 

velvarských stanov zpracovala vlastní stanovy další města, jako Mělník, Votice, Padov, 

Hořovice, Klatovy, Velké Meziříčí, Německý Brod, Tábor, Polná, Kutná Hora a mnoho 

jiných. 

Velký význam pro rozvoj dobrovolného hasičstva v českých zemích znamenala 

pomoc členů pražského sboru placených hasičů, kteří měli povoleno provádět výcvik 

v mimopražských hasičských sborech. V uvedené době vznikaly v řadě míst tělovýchovně 

hasičské jednoty, které se později rozdělily na Sokol a Sbor dobrovolných hasičů. 

Na Moravě vznikaly první hasičské sbory v Petřvaldě, to byl ovšem sbor německý. 

První hasičský sbor na Moravě byl založen v Třebíči (1868), který založil Titus KRŠKA, 

velká osobnost hasičského hnutí na Moravě. 

Koncem roku 1870 bylo již na území tehdejších zemí Koruny české dvacet sborů 

dobrovolných hasičů a roku 1874 jich bylo už 107. 

Vznik nových sborů v českých zemích výrazně ovlivnil Zemský zákon č. 135/1867, 

o právu shromažďovacím a pozdější Řád policie požárové, jehož hlavní zásady platily až 

do roku 1941. Od roku 1875 pak další vliv měl „Řád požární policie pro království České“. 

Jedním ze základních úkolů hasičů všech dob byla a je záchrana životů ohrožených 

osob a posléze i jejich majetku. Tomuto humanistickému poslání zůstávají věrni do dnešních 

dnů bez ohledu jedná-li se o dobrovolné či hasiče z povolání. A právě to je přitažlivé 

a zavazující. V nejedené rodině se dědí hasičské povolání z generace na generaci. 
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4 Rozdíly mezi SDH v obci a JSDHO 

Laická veřejnost nerozděluje mezi JSDHO a SDH, proto jsou jednotka a sdružení 

považovány za jeden celek. Proto je potřeba na začátek uvést rozdíl mezi SDH a JSDHO. [8]

4.1 Vznik 

SDH obce je občanským sdružením působícím na úseku požární ochrany. Vzniká 

ze svobodné vůle svých členů rozhodnutých se sdružit za určitým účelem podle zákona 

č. 83/1990 Sb. [11]. SDH obce je základní organizační jednotkou občanského sdružení 

s názvem „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zřízena a spravována obcí v samostatné 

působnosti. Zřídit a spravovat JSDHO je povinnost obce daná zákonem č. 133/1985 Sb. [10]

SDH obce je samostatnou právnickou osobou. Má své vlastní IČO. Může podnikat 

a činit samostatné právní kroky. 

JSDHO je zřízena obcí a není právnickou osobou. Nemá IČO a nemůže činit 

samostatné právní kroky. 

4.2 Financování 

SDH obce má jakožto právnická osoba možnost více zdrojů financování. Mezi tyto 

možnosti patří:  

- členské příspěvky, 

- dobrovolná práce členů a dalších osob, 

- dary od fyzických a právnických osob,  

- dědictví,  

- dotace, příspěvky a další podpory od státu nebo od orgánů územně správních celků 

nebo od orgánů místní správy, 

- výnosy z hmotného, nehmotného a finančního majetku (nájemné, dividendy, úroky 

apod.), 

- výnosy z reklamy 

- podnikatelská činnost (pořádání plesů, diskoték apod.), 

- příspěvky mezi organizačními jednotkami. 
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SDH obce může své finanční zdroje užít libovolně, avšak musí by to být v souladu 

s posláním sdružení. 

JSDHO je financována výhradně obcí. Tyto výdaje musí být vynaloženy pouze na 

udržení akceschopnosti jednotky – tedy na funkčnost techniky, zdravotní a odborná 

připravenost členů JPO apod. 

4.3 Členství 

Členství ve SDH obce je dobrovolné. Členem SDH může být jak fyzická, tak 

i právnická osoba. Členství je řádné (hasiči, mladí hasiči) a mimořádné (podporující, 

kolektivní, čestné). Členství vzniká na základě přihlášky, ustavující valné hromady sboru, 

nebo udělením čestného členství. Řádný člen platí členské příspěvky. Členem sboru může být 

doslova kdokoliv - muž, žena, dítě, zdravý i nemocný. Práva a povinnosti členů určují 

Stanovy SH ČMS odlišně podle druhu členství. 

Členství v JSDHO je rovněž dobrovolné. Vzniká na základě smluvního vztahu mezi 

fyzickou osobou a obcí (smlouva o provedení práce nebo jiný obdobný smluvní vztah podle 

zákoníku práce).Tyto fyzické osoby nevykonávají činnost v jednotce jako svoje zaměstnání. 

4.4 Funkce 

SDH obce má funkce určené Stanovami SH ČMS a rozhodnutím stálého 

rozhodovacího orgánu sboru – valné hromady. Jsou to například: 

- starosta SDH 

- náměstek starosty SDH 

- velitel SDH 

- zástupce velitele SDH 

- jednatel 

- strojník 

- materiálně-technický referent 

- referent mládeže 

- referentka žen 

- kronikář 

- hospodář 

- referent prevence a výchovné činnosti SDH apod. 
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Funkce v JSDHO určuje vyhláška č. 247/2001 Sb. [12]. Funkcí je celkem pět 

a vyhláška stanovuje v příloze č. 4 i minimální počty členů v dané kategorii jednotky. 

Pro JSDHO zařazenou do kategorie JPO V jsou to: 

- 1 velitel jednotky 

- 2 velitelé družstva 

- 2 strojníci 

- 4 hasiči nebo starší hasiči. 

4.5 Řízení činnosti 

SDH obce je povinna řídit se Stanovami SH ČMS a dalšími dokumenty SH ČMS, 

protože je jeho součástí. SH ČMS má orgány na několika (pěti) úrovních – ústřední, krajské, 

okresní, okrskové a místní. V rámci stanov a právních předpisů je rozhodování SDH 

ve věcech, které se týkají jen jich, zcela samostatné a vykonávají ho funkcionáři sboru, výbor 

sboru a valná hromada. Princip podřízenosti mezi úrovněmi orgánů SH ČMS se používá 

pouze při řešení společných zájmů a ve vymezených záležitostech. 

JSDHO je řízena obcí a HZS ČR (resp. HZS příslušného kraje). HZS kraje řídí 

po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany. Pro činnost jednotek požární 

ochrany jsou stanovovány metodické pokyny.  

4.6 Majetek 

SDH obce má vlastní majetek, který získal v minulosti nebo jej získává současnou 

činností. Může s ním volně disponovat. 

JSDHO nemá vlastní majetek a pro zásahovou činnosti používá majetek 

ve vlastnictví zřizovatele – tedy majetek obce. 

4.7 Kvalifikace 

Každý řádný člen SDH obce – hasič může volit a být zvolen do funkce. Měl by 

pro její vykonávání být způsobilý, ale tato způsobilost se nijak nezískává a neprokazuje. 

Členem JSDHO může být pouze osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá k výkonu 

činnosti v jednotce požární ochrany podle nařízení vlády č. 352/2003 Sb. [13] a mající 

odbornou způsobilost pro výkon své funkce. Velitelé a strojníci získávají odbornou 
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způsobilost ve školících zařízeních SH ČMS nebo u HZS kraje. Hasiči a starší hasiči jsou 

následně školeni velitelem jednotky. 

4.8 Povinnosti obce 

SDH obce je jakožto občanské sdružení na obci nezávislá a platí to i opačně. Obec 

může SDH podporovat, není to však její povinností. Obec nemůže SDH obce nic nařizovat. 

Obec musí zřídit svou jednotku požární ochrany – JSDHO a udržovat její 

akceschopnost. Obec dále zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO a zabezpečuje 

materiální a finanční potřeby JSDHO. 

Starosta jmenuje a odvolává velitele jednotky. Před jmenováním nebo odvoláním se 

k těmto krokům vyjadřuje HZS kraje (vyjadřuje se ke způsobilosti konkrétní fyzické osoby 

vykonávat funkci velitele). Starosta při jmenování či odvolání přihlíží k návrhu občanského 

sdružení působícího na úseku požární ochrany. Toto je jediný legislativní vztah SDH 

a JSDHO. Je však nutno připomenout, že občanským sdružením působícím na úseku požární 

ochrany není v České republice jen SH ČMS (i když je největším, nejpočetnějším 

a nejvýznamnějším občanským sdružením na tomto úseku) a její organizační jednotky – SDH 

obce. Jsou zde například Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota a další, která 

mají stejné právo vyslovit návrh. Teoreticky je možné i to, že v jedné obci bude několik 

občanských sdružení působících na úseku požární ochrany a ty budou mít rozdílné názory 

a tedy i návrhy. 
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5 Charakteristika činnosti JSDHO a SDH obce 

Na činnost dobrovolných hasičů má každý člověk jiný pohled, někdo v nich vidí 

pomocníky příslušníků HZS ČR, jiný pořadatele nejrůznějších kulturních akcí nebo nadšence 

zabývající se historií hasičství. Možná se nejde i někdo, kdo by nedokázal říct ani jednu 

z činností. 

Jelikož v ČR je praxe taková, že jednotky jsou složeny z členů SDH obce a velitelé 

a strojníci získávají převážně odbornou způsobilost ve školících zařízeních SH ČMS, dochází 

zde k propojení JSDHO a SDH obce. 

5.1 Činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů při zásazích 

Nejvýznamnější činností JSDHO je záchrana lidských životů, zdraví, majetku, zvířat 

nebo životního prostředí. Tato činnost je o to cennější, že se jí dobrovolní hasiči věnují 

ve svém volném čase, bez finančního ohodnocení a s vědomím nejrůznějších nebezpečí, které 

je mohou během zásahu potkat. To s jak velkým nebezpečím se hasiči potýkají, ukazují 

následující čísla. Ze statistiky [9] za rok 2007 se dozvídáme, že při zásazích jednotek požární 

ochrany přišel o život jeden příslušník HZS ČR, kterého při likvidačních pracích zabil 

padající strom a dalších 455 hasičů bylo zraněno, z toho 321 profesionálních a 134 

dobrovolných. 

Dále je z nich zřejmé, že počet mimořádných událostí rok od roku stoupá. V roce 

2007 bylo dokonce dosaženo největší úrovně (viz. tab. 1). Počet požárů a dopravních nehod, 

u kterých hasiči zasahovali byl nejvyšší od roku 2003 a na nárůstu měly velký podíl hlavně 

živelní pohromy, především lednový orkán Kyrill. Během dvou dnů s nejintenzivnější 

zásahovou činností hasiči vyjeli k více než 5 800 mimořádným událostem spojeným s touto 

živelní pohromou. Na likvidaci následků orkánu bylo v každém z inkriminovaných dnů 

nasazeno přibližně 2 000 příslušníků HZS ČR a 12 000 ostatních hasičů, zejména pak členů 

sborů dobrovolných hasičů obcí. Vzhledem ke vzrůstající tendenci počtu mimořádných 

událostí a březnovému orkánu Emma lze očekávat, že v letošním roce 2008 budou tato čísla 

opět vysoká. 
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Tab. 1: Počet mimořádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany v roce 2007 [9]

Druh události 2005 2006 2007 
Index v 

% 

07/06 

Podíl na 
celkovém 

počtu událostí, 
v % 

Požáry s účastí jednotky požární 
ochrany 19 484 19 665 21 858 111 18,8 

Dopravní nehody 20 681 18 976 21 297 112 18,4 

Živelní pohromy 2 729 5 414 10 046 186 8,7 

Úniky nebezpečných látek 

z toho „ropných produktů“ 

5 630 

4 616 

5 809 

4 644 

6 373 

5 177 

110 

111 
5,5 

Technické havárie 40 413 49 785 48 090 97 41,5 

Radiační havárie a nehody 2 4 0 0 0 

Ostatní mimořádné události 48 735 180 24 0,2 

Plané poplachy 7 846 8 409 8 155 97 7 

UDÁLOSTI CELKEM 96 833 108 797 115 999 107 100 % 
 

Z celkového počtu zásahů jednotek požární ochrany tvořily zásahy jednotek 

HZS ČR 67,9 %, JSDHO pak zasahovaly u 24,8 % případů, profesionální jednotky 

hasičských záchranných sborů podniků měly podíl 6,7 %, jednotky sborů dobrovolných 

hasičů podniků a jiné JPO se na celkovém počtu zásahů JPO podílely 0,6 %. Porovnání 

s rokem 2006 je patrné z tab. 2. [9]

Tab. 2: Počet zásahů jednotlivých druhů jednotek požární ochrany – celkem [9]

 

2006 2007 Index  v % 
2007/2006 

Podíl na 
celkovém 

počtu zásahů, 
v % 

Počet zásahů jednotek požární ochrany 
(včetně vícenásobných) 129 743 140 535 108  

 - z toho jednotek HZS ČR 89 211 95 477 107 67,9 
   jednotek SDH obcí 29 360 34 812 119 24,8 
   jednotek HZS podniků 10 132 9 367 92 6,7 
   ostatních jednotek požární   ochrany 

1 020 879 86 0,6 
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Evidováno ke dni 31. 12. 2007 bylo celkem 7348 JSDHO, z toho v kategorii JPO II 

celkem 184, JPO III 1358, JPO V 5806. Z uvedeného počtu pouze 1x zasahovalo 790 

(10,8 %) jednotek PO a 4569 (62,2 %) nezasahovalo vůbec. [9]

5.2 Činnosti občanských sdružení zaměřených na požární ochranu  

5.2.1 Odborná příprava 

Odborná příprava se provádí v souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb. [10] 

a v souladu s § 32 až 38 vyhlášky č. 247/2001 Sb. [12]. V rámci zabezpečení jednotného 

provádění odborné přípravy jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků se odborná příprava 

provádí podle Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra č. 36/2003 ze dne 7. srpna 2003 a podle Pokynu generálního ředitele HZS ČR 

č. 38/2005 ze dne 25. října 2005. [26]

Kvalita odborné připravenosti se zvyšuje. V oblasti vzdělání a odborné přípravy je 

pozitivní vývoj, protože se dostává na stále vyšší odbornou a profesionální úroveň. Napomáhá 

tomu velmi dobrý stav školských zařízení HZS ČR. Odborná učiliště požární ochrany 

v Borovanech, Chomutově, Brně a Frýdku-Místku zabezpečují teoretickou a praktickou 

výuku v odborných kurzech pro příslušníky HZS krajů, zaměstnance HZS podniků 

a pro členy jednotek SDH obcí a SDH podniků. Pořádají kurzy odborné způsobilosti, 

doplňkové a specializační kurzy. Odborná příprava má velmi vysokou úroveň a neustále je 

zdokonalována a rozšiřována. Výuka je stále kvalitnější také díky vlastním učebním 

pomůckám a literatuře. [1, 5] 

5.2.2 Preventivně výchovná činnost 

Systém ochrany životů a zdraví občanů, ochrana majetkových hodnot a životního 

prostředí je zakotven v právním řádu České republiky. Významnou součástí a základním 

principem tohoto systému ochrany je předcházení vzniku rizik a mimořádných událostí včetně 

požárů, tedy prevence. V oblasti plnění úkolů v požární ochraně je ústředním orgánem státní 

správy Ministerstvo vnitra. Na úrovni krajů zabezpečují úkoly státu v této oblasti HZS krajů 

a v přenesené působnosti rovněž orgány krajů a obcí. [20]

Účinná ochrana před požáry a ostatními negativními vlivy, které takové mimořádné 

události doprovázejí, je výsledkem spolupůsobení celé řady faktorů. K těm základním patří 

stanovení a plnění úkolů a opatření v oblasti předcházení vzniku požárů, připravenost k jejich 
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likvidaci a zabránění šíření stejně tak jako i vlastní způsoby a postupy při hašení požárů. 

Požární prevence je nedílnou součástí celého systému a do značné míry má vliv na úspěšné 

snižování počtu požárů a lidských obětí při nich a fungování systému nejen jako celku, ale 

i jeho jednotlivých prvků. [20]

Na základě dlouhodobých rozborů problematiky požární ochrany je možné 

konstatovat, že správně nastavený a fungující systém prevence je prostředek, jak s nejnižšími 

náklady dosáhnout nejlepší výsledek. Při tom nejde jen o prvky pasivní prevence, jako je 

nastavení parametrů stavebních objektů tak, aby již vzniklý požár omezily na jeden požární 

úsek, ale i takové prvky prevence, které ovlivňují vědomí lidí a jejich odpovědnost za konání, 

které by mohlo mít za následek vznik a šíření požáru, ztížený nebo dokonce znemožněný 

zásah apod. [20]

S klimatickými změnami a viditelně se zvyšujícím počtem přírodních katastrof má 

prevence v hasičské praxi širší pojetí. Ze zásahů máme mnoho poznatků o podceňování 

přírodních zákonitostí, které v důsledku vedou ke zbytečným tragédiím. [2]

Pokud chceme efektivně působit preventivně výchovnou činností na snížení počtu 

požárů, je třeba jí správně zaměřit. Kam a jakým směrem nám může ukázat statistika [9] 

(viz. tab. 3) nejčastějších příčin vzniku požáru.  

Tab. 3: Počet požárů podle nejčastějších příčin vzniku požáru [9]  

Příčina/rok 2005 2006 2007 Index % 
07/06 

Podíl příčiny na 
celkovém počtu 
v roce 2007, v % 

Úmyslné zapálení 1 311 1 455 1 433 98 6,4 
Hra dětí s ohněm 301 272 280 103 1,2 
Nedbalost dospělých 2 369 2 759 2 896 105 12,9 
Závady komínů 314 327 263 80 1,2 
Závady topidel 188 181 163 90 0,7 
Technické závady (mimo 
komínů a topidel) 3 012 3 037 2 908 96 13 

Samovznícení 166 187 183 98 0,8 
Výbuchy 9 11 15 136 0,07 
Blesky 66 64 95 148 0,4 
Dopravní nehody 215 175 203 116 0,9 
Dále nedošetřované požáry 10 262 10 269 12 497 122 55,7 
Ostatní příčiny 81 81 68 84 0,3 
Neobjasněno, v šetření 1 889 1 444 1 415 98 6,3 
CELKEM 20 183 20 262 22 419 111 100 % 
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Preventivně výchovná činnost bude mít největší efektivitu u dětí. Malé děti si nejsou 

schopny představit nebezpečí a s narůstajícím věkem se zvětšuje touha po poznání účinku 

ohně. Jindy chtějí vidět zasahovat hasiče. Starší děti přicházejí zase do styku s první 

cigaretou, zkoumají různé hořlaviny a někdy se pokoušejí i o výrobu výbušnin. 

 
Obr. 1: Preventivně výchovná činnost [28]

 

Preventivně výchovnou činnost je vhodné směřovat i na nejstarší občany. Besedy 

v domovech důchodců jsou důležité proto, aby se i starším lidem připomnělo, jak volat hasiče, 

co všechno je nutné říci a jaké číslo použít. 

Dále je vhodné zaměřit preventivně výchovnou činnost i na dospělé, zejména 

v rizikovějších obdobích jako jsou vánoční svátky, silvestrovské oslavy, období sucha apod. 

Zde se však potýkáme s horším přístupem než je u dětí, které stačí navštívit ve školách. 

5.2.3 Hasičské tradice a muzea 

Jelikož i hasiččina prošla svým vývojem, tak i dnes se najdou organizace a nadšenci, 

kteří se snaží tento historický vývoj mapovat. Práce to je sice časově náročná a je potřeba 

velkého zaujetí, ale výsledek pak můžeme obdivovat v hasičských muzeích. Hasičské 

muzeum můžeme najít v Přibyslavi nebo Ostravě. Další muzea jsou například ve Velkých 

Svatoňovicích, v Bechyni nebo v Čechách pod Kosířem. 
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 Hasičské slavnosti v Litoměřicích  

V červnu 2007 proběhl již IV. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické 

hasičské techniky. Nosným prvkem oslav je stále neopakovatelná výstava historické hasičské 

techniky (ruční stříkačky, parní stříkačky, automobily, hasičské uniformy, přilby, tiskoviny, 

modely atd.) doplněná expozicí moderní hasičské techniky - nejnovější speciální zásahová 

vozidla záchranných složek HZS ČR, Policie ČR a Armády ČR. Slavnosti doplňuje řada 

doprovodných programů např. soutěž o nejzajímavější internetové stránky sboru 

dobrovolných hasičů, přednášky k renovaci hasičské techniky, výstava hasičských modelů 

a doplňků a mnoho dalších zajímavostí z hasičského života. [30]

Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi 

Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi organizuje různá mezinárodní setkání hasičů 

a sympozia k problematice boje člověka s požáry. Věnuje se především vzdělávací, výstavní, 

archivní, knihovní a sbírkotvorné činnosti. Podílí se také na akcích pořádaných jinými 

organizacemi. Neustále vylepšují své výstavní prostory a rozšiřují počet exponátů Na prvním 

místě v roce 2007 byla rozsáhlá renovace a oprava hasičského automobilu PRAGA RN z roku 

1934. Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi loni také získalo certifikát archivu 

a u Ministerstva kultury byla evidována jeho knihovna. [5, 16] 

Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic 

Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic organizuje a pořádá 

srazy, setkání, sjezdy a jiné akce související s obnovou a zachováním historických hasičských 

tradic či jinak se dotýkajících oblasti hasičství nejen v ČR, ale i v zahraničí. Vydává publikace 

a jiné materiály související s hasičstvím, dále se věnuje i dokumentární činnosti. [31]

Hasičské muzeum v Přibyslavi 

Myšlenka zřídit hasičské muzeum, jehož součástí by byla stálá výstava požární 

ochrany se zrodila v roce 1975. K tomuto účelu byl vybrán přibyslavský zámek založený 

Zachariášem z Hradce v roce 1560. Zámek byl jako kulturní památka ve velmi špatném stavu. 

Bylo nutné provést náročné rekonstrukční práce, které si vyžádaly téměř 80 mil. Kč a trvaly 

10 roků. Přestože dodavatelské práce zajišťovala stavební firma, přestavba zámku se neobešla 

bez pomoci dobrovolných i profesionálních hasičů z různých míst naší republiky, kteří zde 

odpracovali více jak 20 000 brigádnických hodin. Dnes můžeme říci, že vynaložená práce 

i finanční prostředky slouží svému účelu.V patnácti sálech přibyslavského zámku je zcela 
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netradičně dokumentována problematika požární ochrany i poslání hasičů v naší republice. 

Na ploše 3 500 m2 jsou vystaveny exponáty připomínající nejen bohatou historii hasičů, ale 

i současně používanou techniku, pomůcky sloužící k hašení požárů a k protipožární prevenci. 

Součástí výstavy je expozice Civilní ochrany, síň mezinárodní spolupráce se zeměmi CTIF 

a regionální výstava „Přibyslavsko“. Dále se zde nachází prostory pro archiv, depozitáře, je 

zde konzervátorská dílna, sbírková a odborná knihovna. Hasičské muzeum v přibyslavském 

zámku v roce 2007 navštívilo bezmála 7000 lidí. Nově získané a restaurované exponáty 

budou jistě dalším lákadlem. [5, 21] 

Hasičské muzeum města Ostravy 

Budova Hasičského muzea byla postavena obcí v roce 1905. A již z počátku sloužila 

hasičům. Až do roku 1919 zde bylo v prvním nadzemním podlaží sídlo německého 

dobrovolného sboru hasičů, zatím co v druhém podlaží byla umístěna Přívozská spořitelna. 

V roce 1919 byl vystřídán německý sbor nově založeným českým sborem dobrovolných 

hasičů, který již užíval celý objekt včetně prostor bývalé spořitelny. Více než šedesátiletá 

historie přívozského sboru dobrovolných hasičů byla uzavřena v roce 1980, kdy byl sbor 

zrušen. Objekt pak byl užíván Městskou inspekcí požární ochrany v Ostravě pod názvem 

Kabinet požární ochrany a sloužil především jako školící středisko k pořádání seminářů, 

školení a dalších akcí s požární tématikou. Právě do tohoto období se datuje vznik první 

expozice historických technických prostředků a dokumentů. Tato expozice byla vybudována 

svépomocí příslušníky Městské inspekce požární ochrany. V roce 2003 byla zahájena a v roce 

2004 ukončena rekonstrukce a dostavba Hasičského muzea do dnešní podoby. Investorem 

celé akce bylo Statutární město Ostrava, Záměrem bylo vytvořit důstojné prostředí, které bude 

dokumentovat odborné i laické veřejnosti historii požární ochrany v Ostravě, vývoj 

technických prostředků a činnost hasičů. [27]

5.2.4 Práce s mládeží  

SH ČMS směřuje v úseku orientovaným na mládež hlavní pozornost k rozvoji 

poznatků mládeže v rámci požární ochrany prostřednictvím letních škol, specializačních 

kurzů a školení. SH ČMS mladší generaci nabízí rovněž volnočasové aktivity jako jsou např. 

sportovní soutěže mladých hasičů, výtvarnou a literární soutěž Požární ochrana očima dětí 

nebo hru Plamen. 
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Hra plamen 

Významným motivačním mezníkem v historii činnosti hasičských mládežnických 

kolektivů byl rok 1972, kdy byla založena hra Plamen. Autoři hry chtěli soutěžní formou 

zajistit rozvoj celoroční činnosti dětí a mládeže do věku 15 let se zájmem o PO. 

Od prvopočátku až do dnes je hlavním posláním hry rozvoj dětských znalostí, vědomostí 

a dovedností a to nejen ve specifické oblasti PO. 

Podoba hry Plamen se ustálila na dvou základních výchovných oblastech: 

sportovně-hasičské a společensko-výchovné. Ta první je prezentována šesti hasičskými 

disciplínami: požárním útokem, požárním útokem CTIF, štafetou dvojic, štafetou CTIF, 

štafetou 4x 60 m a závodem hasičské všestrannosti, nositelem společensko-výchovné oblasti 

je plnění čtyř okruhů celoroční činnosti. První okruh zahrnuje volnočasové aktivity typu 

výlety, besedy, tábory a další společenské akce, druhý okruh se zabývá plněním veřejně-

prospěšné činnosti jako jsou brigády, sběr druhotných surovin, péče o osoby v nouzi apod., 

třetí okruh skrývá plnění odznaků a specializací a čtvrtý okruh je zaměřen na činnost kulturní 

a preventivní. [4]

5.2.5 Požární sport a další sporty 

Požární Sport 

Cílem požárního sportu je zejména zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické 

zdatnosti hasičů, potřebné pro výkon jejich činnosti při zásahu v místě mimořádné události. 

U dobrovolných hasičů je tento sport [29] trvale v popředí zájmu členů mnohých 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Nemalý podíl na této skutečnosti mají občanská 

sdružení působící na úseku požární ochrany, zejména SH ČMS, Česká hasičská jednota 

a Moravská hasičská jednota, kde prvky požárního sportu jsou uplatňovány již ve sportovních 

soutěžích dětí a mládeže. Každoročním sportovním vyvrcholením je mistrovství ČR 

v požárním sportu družstev sborů dobrovolných hasičů. V roce 2009 však bude vyvrcholením 

hasičská olympiáda, jež se zúčastní stovky soutěžích z mnoha evropských i mimoevropských 

států, olympiádu zorganizuje Český národní výbor CTIF. Olympiáda proběhne v Ostravě.  

Disciplíny požárního sportu jsou běh na 100 m s překážkami, výstup do 4. podlaží 

cvičné věže, štafeta 4 x 100 m s překážkami a požární útok. 
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Požárnímu sportu se v České republice věnuje na 7 000 týmů všech věkových kategorií, 

fanouškovskou základnu tvoří více než 320 000 členů hasičských spolků a sdružení. [19]

Sport 

Stát se příslušníkem a členem hasičského sboru vyžadovalo a vyžaduje, aby uchazeč 

splňoval některé nezbytné předpoklady. K jednomu z nejdůležitějších bezesporu patří dobrý 

zdravotní stav a fyzická kondice. Není divu, že při přípravě hasičů hrála svou nezbytnou 

úlohu tělocvičná organizace Sokol. 

V dnešní době se kromě hasičského sportu SDH obcí věnují nejrůznějším aktivitám 

na sportovním poli a organizují v těchto sportech soutěže. Především sport slouží k pěstování 

dobré fyzické kondice a udržování disciplíny. Členové zakládají buď celá družstva nebo se 

věnují sportu individuálně. Nejčastějšími sporty v našich podmínkách budou asi vždy fotbal 

a hokej. 

5.2.6 Kulturní a významné akce  

Hasičské zábavy, bály a plesy 

Vznik hasičských sborů u nás nebyl jednoduchý a jejich formování provázela 

v minulosti nejedna komplikace. Čechové si museli vybojovat svou samostatnost a uvědomit 

si svou identitu. S touto etapou jsou také spojeny počátky českého hasičství. Hasičské spolky 

a později sbory byly mnohdy nositeli jediné kultury v obcích. Není proto překvapením, že 

k prvním tradicím patří hasičské zábavy, plesy a bály. Kromě hudby a tance byl mnohdy 

součástí zábavy i kulturní program, např. vystoupení pěveckých sborů, apod. Lze říci, že 

hasičské plesy a bály byly, jsou a jistě i budou významnou a oblíbenou součástí kulturního 

života hasičů v mnoha městech a obcích. [7]

I v dnešní době jsou, především na vesnicích, sbory dobrovolných hasičů jedinou 

organizací pořádající různé kulturní akce. Dodržují i takové tradice, které pocházejí 

z náboženských nebo lidových zvyků a jsou nositeli jediné kultury v obcích. Jedná se 

například o „stavění máje“, „dětský den“, „vítání léta“ nebo pořádání „pouťové zábavy“.  
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Významné akce 

PYROS/ISET 

Středoevropský bezpečnostní veletrh PYROS/ISET je největší akcí svého druhu 

v nových členských zemích Evropské unie. Jsou zde představeny aktuální trendy v oboru 

požární ochrany, bezpečnostních technik a služeb, prostředků ochrany zdraví, života 

a majetku osob. Resort Ministerstva vnitra se presentuje na mezinárodních veletrzích 

s bezpečnostní tématikou (IDET a od roku 2000 PYROS/ISET) již od roku 1994. Představí se 

zde HZS ČR, Policie ČR a další instituce v celé šíři své působnosti. Letos (2008) se 

k prvnímu březnovému týdnu k účasti na veletrhu přihlásilo 120 vystavovatelů. Budou mezi 

nimi jak firmy z oblasti bezpečnostní a požární techniky, výzbroje a výstroje, tak celá řada 

institucí a profesních organizací. Ze zajímavých vystavovatelů můžeme jmenovat např. THT 

Polička, Strojírna Potůček, Siemens či Dräger Safety. [15]

Součástí veletrhu PYROS/ISET bude jako vždy celá řada kongresů a odborných 

seminářů. Za zmínku jistě stojí 10. evropské setkání hasičů PYROMEETING na téma 

Prevence hrozeb 21. století, konference Krizový management na téma Ochrana obyvatelstva 

nebo konference České asociace bezpečnostních manažerů. [15]

Den hasičů v Brně 2008 

Součástí letošního ročníku (2008) veletrhu PYROS/ISET bude poprvé i nová akce – 

„Den hasičů v Brně 2008“. Jde o nový společný projekt SH ČMS, Moravské hasičské jednoty, 

České hasičské jednoty a Veletrhů Brno, a.s. Akce je určena všem dobrovolným hasičům, 

ostatním zájemcům o tuto problematiku i široké veřejnosti. Konat se bude v sobotu 17. května 

2008, tedy bezprostředně v návaznosti na veletrh PYROS/ISET, přímo na brněnském 

výstavišti. Připraven bude pestrý program, zaměřený jak na odborné aspekty činnosti 

dobrovolných hasičů, tak na jejich společenský život. Součástí celodenního programu bude 

průvod hasičů, cyklistický závod hasičů, extraliga v požárním útoku O pohár primátora 

statutárního města Brna, Liga mládeže v požárním útoku, taneční soutěž Fire dance, ukázky 

protipovodňových opatření (světový unikát ve speciální vodní nádrži), prezentace historické 

požární techniky, výstava hasičských přileb a historických praporů. [15]
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PYRO CAR  

PYRO CAR je celostátního setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků 

a osádek. Po loni tolik úspěšným ročníku (2007) se i letos bude PYRO CAR konat na letišti 

v Přibyslavi. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se rozhodlo zúročit všechny zkušenosti 

z prvního úspěšného ročníku, jehož se zúčastnilo přes 300 požárních automobilů a 10 tisíc 

hasičů a jejich přátel. Na letiště bude tentokrát vpuštěno 400 požárních automobilů. 

Na organizaci se letos bude kromě Hasičského záchranného sboru ČR podílet také Asociace 

hasičských důstojníků a Asociace velitelů hasičských záchranných sborů podniků. Kraj 

Vysočina PYRO CAR zařadil mezi tři největší akce letošního roku. Organizátoři už vydali 

plakát (Příloha č.1), který rozešlou do osmi tisíc hasičských zbrojnic v České republice. [23]
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6 Charakteristika stávajících forem propagace činnosti SDH 

Cílem propagace činnosti SDH obcí je informovat také laickou veřejnost o záslužné 

práci, kterou tyto občanská sdružení zaměřená na požární ochranu vykonávají. Pomocí toho 

přilákat sponzory a s nimi spojené finanční prostředky do těchto sdružení. Dále je to ještě 

preventivně výchovná činnost, která pomáhá předcházet vzniku požárů a dalším cílem je 

vzbudit zájem mládeže o tuto oblast a získat tak nové členy. Může se zdát že po dosažení 

těchto cílů, je propagace u konce, ovšem tak to není. Nedílnou součástí propagace je také 

stálý kontakt s oslovenou skupinou.  

Občanská sdružení zaměřená na požární ochranu v ČR využívají především 

propagace, na kterou nemusejí vynakládat finanční prostředky nebo jen minimální množství. 

Úroveň propagace je buď regionální (tzn. že má pokrytí pouze v určitém regionu), nebo 

místní (nejmenší oblast pokrytí, propagace zaměřená na danou obec). Zcela chybí stálá 

celostátní propagace pomocí televize. 

6.1 Mediální propagace 

6.1.1 Tiskoviny 

V současné době jsou nejrozšířenějšími tiskovinami v ČR týkající se zásahů, požární 

techniky a dalších aktivit hasičů Alarm Revue, Hasičské noviny, Odborný časopis požární 

ochrany, IZS a ochrany obyvatelstva 112 a nebo zájmový Rescue Report. V minulosti 

vycházel čtrnáctideník pod názvem Požární ochrana a do konce roku 2003 měsíčník 150 Hoří.  

Nejdůležitější u tiskovin je, aby se dostaly také mezi lidi, kteří přímo hasičskou 

tématiku nevyhledávají. Což je v dnešní době problém, jelikož většina těchto tiskovin je 

k dostání pouze na objednání a tudíž se nevyskytují ve volném prodeji. Důležitý je také obsah. 

Propagace činnosti SDH spojená s alkoholem je v těchto tiskovinách poněkud nešťastná. 

Například spojování hasičů s pivem nedělá zrovna nejlepší dojem. 

Snahou redakce je, aby obsah každého čísla byl rovnoměrně vyvážený. A to tak, že 

každé číslo obsahuje články o technice, hasičských sborech, zásazích, požárním sportu 

a kultuře. 

 22



Pro propagaci činnosti občanských sdružení zaměřených na požární ochranu lze 

najít místo i v jiným tisku než hasičským. Jedná se především o regionální tisk. Práce 

dopisovatele je velmi důležitou součástí činnosti hasičů, avšak mnohdy nedoceněnou. 

Alarm Revue 

Alarm revue vychází jednou za 2 měsíce. Je zde dán prostor snad všem oblastem, 

které se PO týkají. Časopis informuje o jednáních vrcholných orgánů, hasičské technice, 

zásazích, věcech týkajících se prevence, požárního sportu, pořádaných akcích jako jsou např. 

PYRO CAR aj. Najít se zde dá i rozhovor s vrcholnými představiteli HZS ČR nebo SH ČMS. 

Hasičské noviny 

Hasičské noviny (Příloha č.1) vychází dvakrát měsíčně. Pravidelně se zde opakují 

rubriky: události, ze světa, ze života SDH, sport, na pomoc, prevence, nová technika, 

zasloužilí hasiči a historie. Jak je již patrné z názvů rubrik, tak se ke čtenářovi dostanou 

informace z co nejširšího okruhu hasičské tématiky. Jsou zde aktuální informace o velkých 

zásazích jak u nás, tak ze zahraničí, dále z požárního sportu nebo z jednání vrcholných orgánů 

SH ČMS. Hasičské noviny sborům přinášejí inspiraci ve všech oblastech PO, informují je o 

nových předpisech a dalších poznatcích. Za velmi podařenou rubriku považuji „Na pomoc“. 

Tato rubrika zvyšuje odbornost velitelů, napomáhá cennými radami sborům v otázce výcviku 

a je zaměřena i na lidi zabývající se prevencí. 

Odborný časopis požární ochrany, IZS a ochrany obyvatelstva 112 

Odborný časopis vydává jednou měsíčně MV-generální ředitelství HZS ČR. Jeho 

obsah je rozdělen do kategorií požární ochrana, integrovaný záchranný systém, ochrana 

obyvatelstva, krizové řízení a informace. V těchto kategoriích jsou informace o zásazích, 

prevenci v PO, odborné přípravě, právních předpisech, cvičeních, konferencích a dále 

například rozhovory. U časopisu je také příloha, tou nejvýznamnější je statistická ročenka 

za uplynulý rok. 

Rescue report 

Rescue report (Příloha č.1) je dvouměsíčník, který se snaží oslovit širokou skupinu 

čtenářů, zabývajících se hasiččinou, záchranářstvím a další bezpečnostní a krizovou 

problematikou. 
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Tiskoviny zaměřené na mládež 

SH ČMS s podporou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

(dále jen „MŠMT ČR“) vydává pro děti Hasíkovy novinky. Tyto tiskoviny sice vychází 

nepravidelně, ale jsou na velice dobré úrovni. Na děti působí v oblasti prevence a je zde 

i celková osvěta v PO. Provedení je barevné s řadou obrázků, ústřední postavou je zde Hasík. 

Postavu Hasíka můžeme spatřit i na dalších propagačních materiálech jako jsou pohlednice 

nebo letáčky (Příloha č.1). Dále se můžeme setkat i s jinými materiály (Příloha č.1) pro děti 

např. Malý rádce mladého hasiče nebo Požární ochrana očima dětí, kde jsou literární a 

grafické práce dětí základních škol ze stejnojmenné soutěže.  

Tiskoviny z oblasti prevence 

Jsou vhodným doplňkem k preventivně výchovné činnosti. Samostatně nejsou příliš 

efektivní a mohou nabídnout pouze základní informace. Aby částečně splňovali svůj účel, 

musí být zaměřeny na konkrétní problém v období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru 

(vánoční svátky, období sucha, „pálení čarodějnic“). 

6.1.2 Internet 

Poslední dobou je velmi využívaným médiem internet. Internet má řadu výhod: 

snadno se na něm aktualizují informace, na stránky se dá umístit velké množství informací. 

Hlavní nevýhodou je fakt, že na stránky dobrovolných hasičů narazíme pouze v případě, že 

vyhledáváme termín spojený s tématikou požární ochrany.  

Oficiální stránky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se spoustou aktuálních 

informací týkajících se dobrovolných hasičů najdeme na adrese http://www.dh.cz/. 

Důležitá je aktuálnost informací o sboru, přehlednost, funkčnost ale i originalita 

zpracování a nápaditost. V roce 2007 byla při litoměřických slavnostech vyhodnocena soutěž 

„O nejlepší internetové stránky sboru dobrovolných hasičů“. Odborná porota nejvíce 

ohodnotila webové stránky Sboru dobrovolných hasičů Slatina na Novojíčínsku. Vítězné 

stránky mohou posloužit jako dobrá inspirace i pro ostatní sbory. Další kvalitní stránky mají 

např. sbory SDH Varnsdorf, SDH Domažlice nebo SDH Rudolfov. [3]
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6.1.3 Televize a rozhlas 

I přes tento nový směr jakým je internet, je stále nejúčinnější propagace v televizi, 

avšak této propagace SDH využívají pouze v regionálních televizích (místní televizní 

informační kanál, místní kabelová televize). Celostátní televize propagují činnost SDH pouze 

v případě větších mimořádných událostí, jako jsou velké požáry nebo povodně. Avšak u 

větších požárů zmiňují pouze počet jednotek SDH, ale dále již nespecifikují konkrétní 

činnost. Zcela chybí stálá celostátní propagace v televizi. 

Propagátorem hasičů je i Český rozhlas. Příkladem může být Velká jarní soutěž 

„Hoří, má panenko“ Českého rozhlasu Olomouc, která proběhla v roce 2007. Principem 

soutěže bylo, aby každý sbor vymyslel a nahrál bojový pokřik, hymnu, zdravici apod., 

prezentující svůj sbor, a nahrávku zaslal do rozhlasu. Odborná porota potom vybrala 13 

nahrávek, kterým posluchači posílali své hlasy pomocí SMS. 

6.2 Propagace 

6.2.1 Propagace zásahovou činností 

Jistě nejlepší bezplatnou propagací bylo je a bude vždy zásahová činnost SDH 

a nasazení jednotek s jakým řeší mimořádné situace. V těchto situacích se projeví odbornost 

členů a úroveň vybavení, proto je vždy nutné být v této oblasti maximálně připravení. Není 

lepší propagace než přihlížejícím spoluobčanům ukázat, že SDH funguje v rámci svých 

možností na profesionální úrovni. 

6.2.2 Propagace preventivně výchovnou činností 

Neméně zasloužilou činností je preventivně výchovná činnost, kterou tyto sdružení 

vykonávají společně s pracovníky HZS ČR ve školách a mateřských školkách. Díky této 

propagaci přijdou děti do styku přímo s hasiči, požárním vybavením a je jim zde osvětlena 

veškerá činnost těchto sdružení společně se zodpovězeným jejich otázek. V rámci této osvěty 

v oblasti PO jsou s dětmi pořádány nejrůznější hry a soutěže, pomocí nichž jsou děti aktivně 

zapojeny. Bohužel ne všechny SDH se této formě propagace věnují, a přitom dopad této 

propagace je velký, neboť děti rádi hovoří o tom, co je zaujalo i se svým okolím. Toto se dá 

spojit i s povinností věnovat se preventivně výchovné činnosti, jež je uložena zákonem 

č.133/1985 Sb.  občanským sdružením, veřejně prospěšným organizacím a jiným 

orgánům a organizacím působící na úseku požární ochrany. 

[10]
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6.2.3 Propagace na kulturních akcích a výstavách 

Další bezplatná propagace vychází z tradičních činností které jsou spojeny s SDH. 

Jedná se především o hasičské zábavy, plesy, výstavy, hasičský sport a další kulturní akce jež 

tato sdružení organizují. I přestože se jedná o bezplatnou propagaci a navíc je možnost 

na některých těchto akcích přivést do kasy sdružení další finanční prostředky, tak ne všechny 

SDH se do organizace pouštějí. Další výhodou této propagace je možnost setkat se 

s potenciálními sponzory a dát jim na těchto akcích prostor pro jejich reklamu. Důležité je při 

této příležitosti seznámit laickou veřejnost i se zásahovou činností SDH například formou 

prezentace největšího zásahu za uplynulý rok nebo s celoroční činností. Co však nejvíce 

chybí, je spojit akce jako jsou výstavy s preventivně výchovnou činností a s celkovou osvětou 

v PO, informovat občany o novinkách v této oblasti a povinnostech které z hlediska PO mají 

i oni. Další chybou, která mi vyplynula z níže uvedeného dotazníku, je že některé sbory 

nespolupracují s ostatními SDH obcí ani s HZS ČR. Příkladem může být ukázka techniky 

a vybavení. Větší ohlas bude mít u veřejnosti výstava, pokud se na jednom místě potká 

historická technika o kterou se nadšenci z řad dobrovolných hasičů starají, s moderní 

technikou HZS ČR a se stávající technikou SDH. 

6.2.4 Propagace požárním sportem 

Požární sport v dnešní podobě už příliš nepřipomíná zásahovou činnost hasičů. Čím 

dál tím více tíhne k atletice a tudíž i požadavky na sportovce jsou především rychlost 

a hbitost. To se projevilo i na oděvu sportovců a použitém vybavení. Dnes se používají 

elastické oděvy, lehké helmy, tretry a hadice malého průměru. Soutěže na profesionální 

úrovni se konají na atletických drahách a tudíž na tribuny stadionu přijdou pouze lidé, co mají 

o tento sport zájem. Pokud už se na tyto akce dostane nezasvěcený člověk, tak sportovci 

návštěvníkovi hasiče moc nepřipomínají. Výhodu propagace touto formou shledávám pouze 

v široké členské základně. 

Mnohem lepší propagaci zásahové činnosti spatřuji v hasičské soutěži IRON 

FIREMAN®. Zde hasiči představují veřejnosti svou náročnou práci. Čtyři disciplíny spojené 

za sebou bez přestávky a v plné výstroji jako při ostrém zásahu. Do soutěže se mohou 

přihlásit prostřednictvím přihlašující organizace hasiči všech druhů jednotek PO, pokud 

propozice konkrétní soutěže nestanoví jinak. Z obr. 2 a 3 je patrný rozdíl mezi požárním 

sportem a soutěží IRON FIREMAN®. [17]
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Obr. 2: Ukázka soutěže Iron Fireman [24]

 

 

Obr. 3: Ukázka požárního sportu [14]
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7 Dotazník 

7.1 Návrh dotazníku 

Dotazník (Příloha č.2) byl navrhnut za účelem zjistit jakým činnostem se SDH obcí 

věnují a v jaké míře dokáží tyto činnosti propagovat. Dotazník obsahuje sedmnáct bodů, je 

zde šestnáct otázek a v posledním bodě je ponecháno místo pro doplnění informací 

souvisejících s daným tématem.  

7.2 Realizace sběru dat 

Dotazník byl rozeslán různým SDH obcí po celé ČR pomocí e-mailu. Adresy těchto 

sdružení jsem našel na oficiálním webu SH ČMS. Žádost o vyplnění byla odeslána 110 SDH 

a vrátilo se mi 25 vyplněných dotazníků. 

7.3 Vyhodnocení informací o činnostech a propagaci aktivit sborů 

dobrovolných hasičů 

Z navrácených dotazníků vyplývá, že SDH obcí využívají především bezplatné 

propagace. Pouze 44% vynakládá na propagaci finanční prostředky, ale i tyto sdružení 

upřednostňují propagaci bezplatnou.  

7.3.1 Činnosti SDH obcí 

80% SDH obcí udržuje tradice jako jsou hasičské zábavy, plesy a bály. S potěšením 

musím říct, že 72% sdružení na svých akcích seznamuje laickou veřejnost i se zásahovou 

činností JSDHO pomocí prezentace zásahu. 96% SDH pořádá oslavy výročí založení SDH 

nebo obce, z toho je vidět, že sbory patřily a stále patří k hlavním organizacím podílejícím se 

na kulturním životě obce. S touto kulturní činností souvisí i propagace hasičství. 88% pořádá 

na svých akcích hry a soutěže s hasičskou tématikou, což má vliv především na děti 

a vzbuzuje to u nich zájem o celkovou problematiku PO. Mezi sporty s velkou členskou 

základu patří požární sport, to se také potvrdilo ve výsledcích dotazníků, požárnímu sportu se 

věnuje 84% SDH. Za poněkud nešťastné považuji výsledky z oblasti preventivně výchovné 

činnosti, jelikož tuto činnost považuji za velice důležitou z hlediska zvyšování PO u nás, tak 

i z hlediska propagace. Preventivně výchovné činnosti se věnuje 36% SDH. 
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7.3.2 Propagace SDH obcí 

V dnešní době jsou stále nejlepším médiem, co se týká propagace na území obce 

tiskoviny. Z navrácených dotazníků vyplývá, že všechny SDH obcí využívají místního tisku 

k propagaci své činnosti. 56% sborů má i vývěsnou skříňku, což je přibližně polovina. To je 

poněkud málo, když zvážím jakým přínosem jsou pro obec. Vývěsná skříňka je finančně 

snadno dostupná forma propagace, ke všemu to není jednorázová záležitost a k propagaci 

může sloužit řadu let. 

7.3.3 Spolupráce 

I přestože spolupráce v rámci propagace vyšla v kladných číslech, dovolím si 

konstatovat, že je nedostatečná. Jelikož spolupráce je otázkou hlavně komunikace. S ostatními 

SDH obcí spolupracuje v rámci propagace 72% sborů a s HZS ČR 76% sborů. 

7.3.4 Prostor pro reklamu sponzorů 

Sponzory má 68% SDH obcí. Pokud SDH chtějí přilákat co nejvíce sponzorů, je 

důležité vytvořit místo pro reklamu těchto sponzorů. U šestnácté otázky měli sdružení místo 

pro uvedení těchto prostor. Nejčastěji jsou za tímto účelem využívány webové stránky 

a prostor je také dáván na akcích pořádaných SDH. Na těchto akcích jsou využívány reklamní 

tabule, sponzoři se uvádějí na pozvánkách na akce nebo jsou sponzoři vyhlašováni. Pokud se 

jedná o hasičské plesy nebo zábavy, tak jsou umisťovány letáčky se seznamem sponzorů 

na stoly. Jelikož většina SDH využívá k propagaci místní tisk, je vhodné i zde poděkovat 

sponzorům. 

Mezi další prostory, kde lze umístit reklamu sponzora patří samolepící folie 

na vozidlech, loga sponzorů natištěná na dresech pro požární sport a výroční brožury. Za 

zvláště zajímavé považuji využití stožáru na věšení hadic jako vývěsné plochy. 
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8 Návrh forem propagace činnosti sborů dobrovolných hasičů 

Snahou každého SDH obce by mělo být využití všech možností bezplatné 

propagace. To se může zdát sice náročné, ale nic není nemožné. Ulehčení tohoto problému 

vidím především ve spolupráci mezi SDH obcí a ve spolupráci s HZS ČR. Díky tomu dojde 

i k jisté profesionalizaci propagace, neboť u sborů jsou lidé nejrůznějších profesí. Jedná se 

např. o fotografy, novináře, programátory webových stránek, městské úředníky, lidi pracující 

v reklamní agentuře atd. Proto výpomoc mezi sbory zlepší oblasti se kterými si samotné sbory 

neví rady. Příkladem může být tvorba webových stránek jinému sboru, který na oplátku může 

fotit akce sboru prvního, protože má mezi svými členy profesionálního fotografa. Důležité je i 

hledat nové prostory pro propagaci. Stávající prostory se snažit udržet nebo dokonce zvětšit. 

V každém sboru by měli být určeni lidé, kteří zodpovídají za určitý úsek propagace, za jeho 

stav a aktuálnost. 

Sdružení by se měly zaměřit především na propagaci zásahové činnosti 

a na propagaci pomocí preventivně výchovné činnosti spojené s osvětou v oblasti PO. 

Samotná zásahová činnost je výbornou propagací, ale bohužel má dopad pouze na lidi 

v blízkosti mimořádné události. Proto je potřeba v co nejkratším čase informovat nejširší 

veřejnost dostupnými médii a v pozdější době připomenout na hasiči pořádaných akcích tuto 

činnost prezentací. Větší mimořádné události bývají v zájmu celostátních médií, ale s těmito 

médii komunikuje velitel zásahu nebo mluvčí daného HZS kraje. V zájmu sdružení je sdělit 

prostřednictvím velitele zásahu nebo mluvčího HZS kraje zásluhy dobrovolných hasičů 

na zdolání mimořádné události. 

8.1 Budoucí směr propagace SDH obce 

Preventivně výchovná činnost spojená s osvětou v PO je skvělou propagací, proto 

v budoucí době by se SDH obcí měly vydat tímto směrem. Lidé jsou přímo seznamováni 

s prací SDH, je jim ukázána technika a vybavení jednotek, zlepšuje se jejich informovanost 

o povinnostech, které mají a jsou upozorněni na chování jež může vést ke vzniku požáru. Tato 

činnost je směřována především na školky a základní školy. Dle mého názoru by se mladý 

člověk měl setkat s touto činností alespoň 4x za své dětství a to ve školce, na prvním 

a druhým stupni základní školy a v neposlední řadě na škole, jež ho připravuje na budoucí 

povolání.  
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8.2 Provázání zpravodajských serverů se servery hasičskými 

Hlavní nevýhodou je fakt, že na stránky dobrovolných hasičů narazíme pouze 

v případě, že vyhledáváme termín spojený s tématikou požární ochrany. Veřejnost se setkává 

s tématikou PO převážně na zpravodajských serverech. Jedná se především o zásahy JPO, 

dále informace o povinnostech jež zavádí vyhláška. 

Vhodným řešením je provázání zpravodajských serverů se servery hasičskými 

formou hypertextového odkazu na konci článku viz Obr č. 4. Tímto způsobem se i k laikovi 

dostanou odborné informace týkající se daného problému. Důležité je, aby odkaz směřoval 

na důvěryhodné hasičské servery např. na oficiální stránky SH ČMS: http://www.dh.cz/. 

V případě, že návštěvník zpravodajského serveru využije toho provázání, dojde k seznámení 

i s ostatními činnostmi dobrovolných hasičů. 

 
Obr. 4: Příklad hypertextového odkazu za článkem 
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8.3 Televizní spoty 

Jak již bylo řečeno, chybí celostátní propagace dobrovolných hasičů v televizi, jako 

je tomu například u HZS ČR v pořadu 112. Je jisté, že tento problém z hlediska propagace 

neleží na bedrech jednotlivých sborů, ale měl by být řešen většími sdruženími jako jsou 

SH ČMS nebo Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota. 

Dobrým příkladem může být projekt Ministerstva dopravy – BESIP – Bezpečnost 

silničního provozu. Jedná se o velmi poučné televizní spoty, které nám mají vyvrátit naše 

omyly a chyby v řízení automobilu. 

V krátkým spotu by byl rozebrán požár od příčiny až po následky. Následky je 

potřeba zdůraznit, aby si lidé uvědomili nebezpečí požáru a celkově dali této problematice 

velkou váhu. Výběr požárů by záležel např. na období (vánoční svátky, období sucha) nebo 

by se snažil poukázat na aktuální problém z požárně bezpečnostního řešení stavby (uzamčené 

únikové cesty, skladování hořlavin v bytech). Během spotu by byl popsán i hasební zásah 

s uvedením záslužné činnosti JSDHO. 

Otázku financování by vyřešila podpora Ministerstva vnitra České republiky 

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jelikož by projekt působil 

v oblasti prevence a některé spoty by byly zaměřeny především na děti. Snížení nákladů 

na tento projekt je možné také spoluprácí s některou z filmových škol. Další finance lze také 

získat od sponzorů a mediálních partnerů. 

8.4 Počítačové hry do škol 

Jelikož dnešní mládež tráví většinu svého volného času u počítače a to i ve školních 

družinách, bylo by vhodné směřovat propagaci i tímto směrem. Řešením by bylo zpřístupnění 

počítačových her s hasičskou tématikou školám. Hry s požárníky v hlavní roli sice nejsou 

zrovna častým zbožím, ale občas se přeci jen nějaké najdou. Jedná se např. o hry: trilogie 

Fire department, Emergency a F.D.N.Y. Firefighter American Hero. Ukázky ze hry Fire 

department 3 a F.D.N.Y. Firefighter American Hero lze spatřit na obr. 5 a 6.  
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Obr. 5: Ukázka ze hry Fire department 3 [24]

 

 

Obr. 6: Ukázka ze hry F.D.N.Y. Firefighter American Hero [14]
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9 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat činnost jednotek sboru 

dobrovolných hasičů při zásazích a dalších činnostech zaměřených na PO. Navrhnout formy 

a způsoby zvyšování informovanosti občanů o aktivitách dobrovolných hasičů. Při zpracování 

sem čerpal především ze zdrojů SH ČMS, dále ze statistik, tiskovin zaměřených na PO, 

ze svých zkušeností a v neposlední řadě z praktických zkušeností odborníků a členů SDH. 

Činnosti dobrovolných hasičů jsou dosti rozmanité. Novější technika a pozitivní 

vývoj v odborné přípravě zlepšuje úroveň JSDHO, ty se tak stávají účinnější a zároveň 

nezbytnou pomocí při zásazích u požárů, dopravních nehod, odstraňování následků živelních 

pohrom a jiných mimořádných událostech. Činnosti jednotlivých SDH obcí se od sebe 

v některých věcech liší, mezi přední činnosti však patří preventivně výchovná činnost, 

udržování hasičských tradic, práce s mládeží, požární sport a v neposlední řadě činnosti 

zaměřené na kulturní dění jak v obci, tak i v širším rozsahu. 

Za největší nedostatek ve způsobu zvyšování informovanosti občanů o aktivitách 

dobrovolných hasičů považuji přístup laické veřejnosti k informačním materiálům. Tyto 

materiály v podobě tiskovin by se k lidem měli dostat nenásilnou formou např. tiskoviny 

zaměřené na mládež umístit do čekárny u dětského lékaře nebo materiály zaměřené na 

dospělé lidi umístit do vlaků. Z hlediska internetu by situaci pomohlo vyřešit provázání 

zpravodajských serverů se servery zabývajícími se hasičskou tématikou pomocí 

hypertextového odkazu na konci článku. Zpravodajské servery patří mezi nejnavštěvovanější 

a díky tomu by byla velká působnost. Nejúčinnějším médiem z hlediska propagace však stále 

zůstává televize. Inspiraci lze najít v projektu Ministerstva dopravy – BESIP a podobný 

projekt realizovat se zaměřením na PO. 

Směr jakým by se v budoucnu měla propagace ubírat, je na úrovni SDH obce 

především preventivně výchovná činnost a zlepšování spolupráce mezi sbory. Na úrovni 

větších organizací jako jsou SH ČMS nebo Česká hasičská jednota a Moravská hasičská 

jednota to je především zaměření na celostátní propagaci.  

Ze získaných informací a zkušeností docházím k závěru, že propagace činnosti 

sboru dobrovolných je nevyčerpatelným tématem, ve kterém je stále co zlepšovat. 
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Obr. 3: Ukázka titulní strany Rescue report  

 

Obr. 4: Ukázka titulní strany Hasíkovy novinky 

 



Příloha č.1  Propagace činnosti SDH  Tomáš Bárta 
 

 

Obr. 5: Letáček pro děti 
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Obr. č. 8: Titulní strana Požární ochrana očima dětí 
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Dotazník 

Název SDH: 
 

V tomto dotazníku Vás prosím, abyste mi pomohli zhodnotit úroveň stávajících 

forem propagace činnosti SDH. Tento dotazník bude využit k mé bakalářské práci. Důležité 

je, abyste odpověděli na všechny uvedené otázky tím, že tučně či barevně označíte ANO/NE, 

a otázky 16 a 17 doplňte podle sebe. Po vyplnění odešlete na email: tomas.barta.st2@vsb.cz

1) Vynakládáte na propagaci finanční prostředky? ANO NE 

2) Využíváte spíše bezplatné propagace nebo placené propagace? bezplatná placená 

3) Udržujete tradice, jako jsou hasičské zábavy, plesy a bály? ANO NE 

4) Prezentujete na vámi pořádaných akcích i vaši zásahovou činnost 

(např. formou prezentace zásahu)? 
ANO NE 

5) Pořádáte oslavy výročí založení SDH, obce atd.? ANO NE 

6) Pořádáte na vámi organizovaných akcích hry a soutěže s hasičskou 

tématikou? 
ANO NE 

7) Věnujete se požárnímu sportu? ANO NE 
8) Účastníte se aktivně výstav s požární tématikou? ANO NE 
9) V případě většího zásahu (kde lze předpokládat zájem médií) 

komunikujete s velitelem zásahu nebo s mluvčím HZS o vašich zásluhách 

ohledně propagace v médiích? 
ANO NE 

10) Věnujete se aktivně preventivně výchovné činnosti v oblasti PO (např. 

přednášky na školách)? 
ANO NE 

11) Spolupracujete s ostatními SDH v oblasti propagace? ANO NE 
12) Spolupracujete s HZS ČR v oblasti propagace (ukázka techniky, 

vybavení apod.)? 
ANO NE 

13) Využíváte místních tiskovin k propagaci? ANO NE 
14) Máte sponzory? ANO NE 
15) Máte vývěsnou skříňku? ANO NE 
16) Dáváte prostor pro reklamu sponzorům, pokud ano, uveďte kde a jakou 

formou (např. na vašich akcích): 

 
ANO NE 

17) Uveďte vámi používané formy propagace (jak placené tak i neplacené): 
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