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Anotace 

CTIF Hasiči jako nositelé kultury na vesnicích a ve městech. Přibyslav: SH ČMS - Centrum 

hasičského hnutí Přibyslav, 2009. 200 s. 

Tato bakalářská práce se zabývá tradicemi a zvyky organizovanými ve Sdruţení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska. Ve své práci se budu zabývat historií hasičských sborů v českých zemích, 

v návaznosti na zvyky a tradice, jejich historii, popisem jednotlivých zvyků a tradic a 

návaznost na tyto tradice v 21. století. 

Pomocí analýzy dotazníku zaslaného dobrovolným sborům, vyhodnotím, jak jsou tyto tradice 

a zvyky dodrţovány. 

 

 

Annotation 
 

CTIF Firefighters as bearers of culture in the villages and towns. Přibyslav: SH  ČMS- 

Centre Fire Movement Přibyslav, 2009. 200 seconds 

This thesis deals with the traditions and customs, organized by the Association of Firefighters 

Of Bohemia, Moravia and Silesia . In my work I examine the history of fire brigades in the 

Czech Republic, following the customs and traditions, their history, describing the various 

customs and traditions and the continuity of these traditions in the 21 century. Using analysis 

of a questionnaire sent to voluntary corps, determine how these traditions and cystome 

compliance.  
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Úvod 

Dobrovolní hasiči po celou dobu své historie plní své vysoce lidské poslání a pomáhají svým 

bliţním, především v mimořádných situacích. Zdaleka to není jejich jediná činnost. Současně 

také ve svých působištích přispívají k rozvoji sportovního, společenského a kulturního ţivota. 

V mnoha obcích jsou dobrovolní hasiči jediným činným sdruţením a bez jejich přičinění by 

kulturní dění v obcích ani nevzniklo. Lidé si dnes mnohdy ani neuvědomují, jak tradice 

vznikaly a hlavně kdo je pomáhal a pomáhá po dlouhá léta zachovávat.  
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Rešerše 

Z dostupných materiálů nebyla nenalezena ţádná, která by se přímo zabývala zvyky a 

tradicemi ve SH ČMS. Zde uvedená literatura slouţila spíše orientačně, pro všeobecně platné 

zvyky a tradice.  

CTIF Hasiči jako nositelé kultury na vesnicích a ve městech. Přibyslav: SH ČMS - Centrum 

hasičského hnutí Přibyslav, 2009. 200 s. 

Publikace byla vydaná pracovní skupinou pro dějiny hasičství při Historické komisi CTIF. 

Tato publikace obsahuje příspěvky různých autorů o kulturním ţivotě hasičů a  je napsaná 

převáţně v německém jazyce. Příspěvky jsou z mnoha zemí Evropy. 

140 let dobrovolných hasičů. [s. l.]: SH ČMS, 2004. [CD] 

Tato publikace je v digitální podobě a byla zpracována k výročí 140 let dobrovolných hasičů 

u nás. CD obsahuje historii dobrovolných sborů, historii poţární ochrany, materiály o sv. 

Floriánovi, zajímavosti o hasičské pojišťovně, muzejnictví, hasičských stejnokrojích, vývoji 

poţární techniky, poţáru Národního divadla a jiné. 
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1. Historie požární ochrany v naších zemích 

1.1. Úvod  

Historie vţdy měla a stále má svůj veliký význam nejen pro přítomnost, ale i pro budoucnost. 

Dnešní, ale i budoucí práce dobrovolných hasičů by nebyla myslitelná bez tradic, které získala 

jiţ v době svého vzniku. Jejich nositeli byli a jsou uznávaní lidé různého věku, původu či 

vzdělání. Z velkých tradic vystupuje do popředí idea humanismu a tradice staré sousedské 

vzájemnosti chránit bliţního svého. 

Pomoc postiţenému, společná práce pro dobro a prospěch celku jsou dnes stejně platným 

zákonem, jako tomu bylo v minulosti. Hluboké kořeny má i smysl pro povinnost, vysoký 

stupeň připravenosti a péče o techniku, v dřívějších dobách za tak velkých obětí získávanou 

[6]. 

1.2. Vznik a počátky požární ochrany 

Abychom správně pochopili význam vzniku dobrovolné poţární ochrany bude nutné podívat 

se hluboko zpět do dějin naší vlasti a ukázat si, jak se naši předkové chránili před poţárem, 

jak ho zdolávali a jaká činili opatření, aby zabránili jeho vzniku. 

Oheň měl v celém průběhu dějin pro člověka a jeho hospodářský i společenský ţivot 

nesmírný význam. Poskytoval mu teplo, chránil ho před dravou zvěří, dal mu moţnost 

připravovat si pokrmy, pomáhal mu mýtit lesy a měnit je v úrodná pole, tavit rudu a vyrábět 

kovové nástroje. Nebezpečí ohně se projevilo v tom okamţiku, kdy nad ním člověk ztratil 

vládu, kdy se změnil v poţár, ničící výsledky lidské práce. 

Nedostatek vody, malé znalosti lidí, kteří se poţár snaţili uhasit, nedostatek nářadí k 

hasebnímu, to všechno vedlo k tomu, ţe oheň často zničil celá města i vesnice, která se potom 

z toho neštěstí nemohla dlouho vzpamatovat. 

Aby se zabránilo vzniku poţárů a do jejich hašení se zanesl řád, vznikaly první stručné 

poţární směrnice. 

Za nejstarší se pokládají směrnice v nedatovaných statutech města Prahy ze 14. století. 
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První poţární řád Bratislavy je z  roku 1400 a obsahoval 15 bodů, v nichţ se cechům i 

obyvatelstvu města předpisovaly povinnosti při hašení poţárů a mnoho dalších opatření 

souvisejících s moţností vzniku poţáru. 

Na sklonku 15. a v průběhu 16. století došlo opět k pronikavým hospodářským změnám. 

Feudálové zakládají poddanská města a velkostatky, hospodářské instrukce a selské řády. 

K tomu vydávají všemoţná poţární opatření. 

Největší pozornost se věnovala komínům, pravidelným kontrolám v určitých časových 

intervalech, při nichţ se zjišťovalo, jak se v domácnostech topí a jaký je jejich stav. 

Ve městech bylo dovoleno stavět stodoly pouze na předměstích. 

V Košicích ze zachovaných pramenů víme to, ţe město mělo v roce 1756 výbornou poţární 

jednotku a zvláště se vyznamenávali právníci, kteří obsluhovali stříkačky a tuto funkci si 

nedali nikým vzít. Za jejich obětavou práci jim městský senát několikrát vyslovil pochvalu a 

dík. 

V Prešově se nám dochoval poţární řád z roku 1818. A ten dělí ţáky na dvě skupiny, větší a 

menší a zadává jim i učitelům určité povinnosti pro předcházení poţáru a chování během něj. 

21. 8. 1751 vyhlásila Marie Terezie patent, kterým se vydává „Řád k hašení ohně pro města 

zemská, městečka a dědiny Markrabství moravského pod datum 21. srpna 1751“. Pro Čechy 

byly vydány dva patenty a to 3. 2. 1755 pro Královská města praţská a 22. 9. 1755 pro 

venkov. Ve Slezském vévodství bylo toto nařízení zveřejněno 27. 3. 1756. V těchto řádech 

nalezneme nařízení o tom, jak vyhlašovat poplach při poţáru, kdo byl povinen při hašení 

pomáhat a řídit záchranné práce a jaké byly pokuty a tresty za neuposlechnutí těchto nařízení. 

[6] 

1.3. Dobrovolné požární sbory 

V šedesátých letech devatenáctého století začíná období organizované dobrovolné poţární 

ochrany. Tím více je nutné po všech těchto stránkách vyzdvihnout význam vznikajících 

českých i slovenských dobrovolných hasičských sborů. 

Předchůdcem prvních dobrovolných hasičských sborů byly sbory nucené a placené. S první 

hasičskou jednotkou na Slovensku se setkáváme na počátku 18. století v podobě ţidovské 

hasičské jednotky, organizované a doplňované z donucení a po dlouhá léta úspěšně plnící 

svou úlohu. Protoţe při vypuknutí poţáru trvalo poměrně dlouho, neţ se jednotlivci určení 
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k hašení dostali k ohni, bylo rozhodnuto zřídit v Praze roku 1821 stálé poţární zálohy 

v místnostech staroměstského Obecního domu. Zde byli shromáţděni tovaryši při ohni 

řemesel potřebných a magistrátní úředník. Podle řádu z roku 1826 se mělo k ohni dostavit 

celkem 484 pomocníků a továrny měly k blízkým poţárům posílat ¼ dělníků. Základ 

nynějšího placeného poţárního sboru byl poloţen 16. 8. 1853, kdy byl zřízen sbor o 30 lidech, 

8 bylo určeno k obsluze stříkaček a zbytek k metení ulic. Této funkce se sbor zbavil aţ v roce 

1866. [6] 

1.4. Vývoj v Čechách 

První pokusy se zakládáním českých sborů dobrovolných hasičů byly v roce 1863 v Chrudimi 

a ve Slaném, ale první německé sbory vznikly v roce 1854 v Zákupech a v roce 1861 

v Liberci. 

Slavné stoleté výročí vzniku dobrovolné poţární ochrany u nás je spojeno s datem 1864 a 

městem Velvary, kde vznikl první český dobrovolný hasičský sbor. U jeho kolébky stál 

velvarský obchodník Karel Krohn s cennými zkušenostmi ze svých cest v zahraničí, kde viděl 

pracovat ochranné hasičské sbory a to zejména v Hamburku. Po svém návratu z ciziny jednal 

se svými spoluobčany o zřízení podobného sboru ve Velvarech. Výsledek těchto porad tvoří 

obsah ţádosti městské radě ve Velvarech ze dne 11. listopadu 1863. 

Ale aţ po vypracování nových stanov, schválených výnosem ze dne 12. března 1864 číslo 290 

a potvrzených výnosem úřadů ze dne 7. května 1864 číslo 24.783, vstoupil v ţivot první český 

dobrovolný hasičský sbor. K výcviku byl pozván nadhasič praţského sboru Jan Lokaj. První 

valná hromada se konala 22. května 1864 a sbor měl 51 členů. Výsledky své práce ukázal 

sbor veřejnosti ještě v témţe roce na prvním veřejném vystoupení. A jiţ v roce 1868 měl sbor 

svou vlastní károvou stříkačku. 

Po roce 1864 vznikly další dobrovolné hasičské sbory v Roudnici, Nepomuku, Kutné Hoře, 

Plaňanech a Táboře. Vydání spolkového zákona v roce 1867 umoţnilo další rozmach 

v zakládání hasičských sborů a to ponejvíce ve větších městech, kde k tomu byly potřebné 

finanční prostředky, protoţe náklad na vycvičení sboru a hlavně na technické vybavení byl 

značný. V této souvislosti je nutné zdůraznit, ţe hasičské sbory byly aţ do druhé světové 

války spolky se svými přesnými stanovami. 
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V některých místech se objevily společné spolky tělocvičně hasičské. Bylo to hlavně 

z důvodu politických a především v místech se smíšeným obyvatelstvem, kde se sokolství 

krylo zakládáním hasičských sborů. 

Jednotlivé sbory se začaly brzo spojovat v ţupní, okresní hasičské jednoty nebo ve spojené 

hasičské sbory. Mezi vzniklými sbory nebyl styk, nebyla jednotná pravidla a tak se 

vyskytovaly veliké rozdíly ve výcviku, výzbroji i kraji. Jedním z burcujících momentů 

vedoucích k vytvoření jednotné hasičské organizace byla snaha získat podpory pro své členy, 

kteří přišli ve sluţbě k úrazu, onemocnění, invaliditě nebo nalezli při sluţbě smrt, hlavně se 

jednalo o podporu vdov a sirotků. 

Důleţitou událostí pro další rozvoj dobrovolné poţární ochrany bylo vydání „Řádu policie 

poţárové“.  Který řešil podrobněji zásady poţární ochrany, vydaný roku 1973 pro Moravu a 

1976 pro další české země. Jeho hlavní zásady platily aţ do roku 1941. 

První sjezd českých hasičů se skutečně konal ve dnech 13. – 14. srpna 1876 v Praze za účasti 

800 hasičů z 88 sborů. 

Ke vzniku dalších dobrovolných sborů vydatně přispělo také vydání zákona „kterým se 

stanoví povinnosti pojišťoven ku plnění příspěvků pro výdaje k účelům hasičství a ku podpoře 

hasičů k úrazu přišlých v Království českém“ [6] 

1.5. Vývoj na Moravě 

Stejně jako v Čechách byly i na Moravě nejstarší dobrovolné hasičské sbory německé, jako 

první se uvádí sbor ve Fulneku, zaloţený v roce 1861. 

Stejně jako v Čechách ovlivnilo i na Moravě a ve Slezsku zakládání hasičských sborů vydání 

„Řádu policie poţárové“. 

Poměrně velmi brzy začali organizátoři hasičských sborů uvaţovat o vytvoření nadřazené 

organizace, která by řídila činnost hasičských sborů. Poprvé byla tato myšlenka vyslovena na 

1. sjezdu českého hasičstva v Brně 24. 10. 1874. Jiţ o rok později, na II. Hasičském sjezdu 

12. 9. 1875 se jednalo o stanovách ústřední jednoty, které však nebyly úředně schváleny. Na 

III. hasičském sjezdu v Brně-Králové Poli v roce 1881 bylo usneseno, učinit u úřadů nový 

pokus a konečně po dalších dvou letech čekání se podařilo dosáhnout souhlasu se zaloţením 

„České ústřední jednoty hasičské moravskoslezských dobrovolných sborů hasičských“, 

jejichţ první valná hromada se konala u příleţitosti IV. Sjezdu českého hasičstva 9. 9. 1883 
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ve Slavkově u Brna. Jednota měla tehdy 44 sborů a 1418 členů. Za pouhý jeden rok vzrostl 

jejich počet na 81 sborů a 3 594 členů. 

K zaloţení prvních českých sborů ve Slezsku došlo téměř o dvacet let později neţ na Moravě. 

Nejstarším je sbor v Mikolajicích u Opavy, zaloţený v roce 1879. Protoţe tato obec byla 

moravskou enklávou, počítá se tento sbor někdy k moravským, potom se jako nejstarší 

slezský uvádí sbor zaloţený v listopadu 1883 v Kylešovicích. [6] 

1.6. Vývoj na Slovensku 

K prvním pokusům se zakládáním hasičských a záchranných sborů došlo na Slovensku v roce 

1847. V městském archivu v Prešově se zachovaly dokumenty rozhodnutí představenstva 

města ze dne 7. 7. 1847, kterým se zřídil „Dobrovolný poţárnický a záchranný sbor“. Snahy o 

vytvoření takovýchto sborů byly i v českých zemích, ale charakter těchto sborů byl hlavně 

zachraňovat lidi i majetek, udrţovat pořádek v místech poţáru a hasící práce byly pouze 

doplňující, společně se všeobecně stanovenými povinnostmi obyvatelstva, hlavně řemeslníků. 

Zakládací listina i stanovy sboru v Prešově byly schváleny pouze místními úřady a nebylo zde 

schválení vyšších míst a dokumentace sboru byla vedena pouze německy.  

První dobrovolný hasičský sbor tak vznikl v Bratislavě a jeho stanovy byly schváleny 

ministerstvem vnitra 15. 12. 1867 pod číslem 66613. [6] 

1.7. Vývoj dobrovolné požární organizace do roku 1918 

Hodnotíme-li uplynulé období vznikajících hasičských sborů, je třeba říci, ţe zakládání 

českých i slovenských sborů mělo a má aţ do vzniku samostatného státu veliký národní 

význam. Tyto sbory se staly vedle tělocvičných jednot středisky českého i slovenského ţivota 

na vesnicích i v městech a to zejména v národnostně smíšených oblastech. Zvláště důleţitá 

byla tato činnost ve Slezsku. 

Národní charakter vzniklých hasičských sborů se nejlépe ukázal na jejich prvním sjezdu ve 

dnech 15. - 16.8 1891 v Praze. V tomto roce se měla konat v Praze zemská jubilejní výstava, 

která měla ukázat, jak rychlými kroky české země vyrovnávaly zpoţdění, které tehdy měly ve 

srovnání s vyspělejšími evropskými zeměmi. Hasičstvo se také zúčastnilo této výstavy a byla 

mu vyhrazena XVIII. skupina. Český výbor zahájil ihned přípravy. V „Hlavním katalogu“ 

výstavy byl popsán stručný vývoj „Hasičství“ u nás. 
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Z vlastních vystavovaných exponátů uvádí katalog na str. 186-189 hasičské koše i slaměné, 

provazové ţebříky, lezecké smyčky, hasičské obleky, plachty, stříkačky staré, parní, ruční, 

poţární rohy, svítilny a magnesiové pochodně, hadice konopné i spojky, trhací háky, sekyry, 

spisy i odborné časopisy, statistické materiály a mapy. 

Také druhý sjezd československého hasičstva se konal při příleţitosti výstavy národopisné 

v roce 1895 v Praze. Sjezdu se zúčastnilo na 11 500 členů z Čech a 1 000 z Moravy a Slezska. 

Také na této výstavě byla vybudována vzorná hasičská expozice. Veškeré finanční náklady na 

její vybavení a uspořádání byly získány svépomocí a to zejména jako výtěţek z kulturních 

podniků, které pořádaly jednoty i sbory. V této spolupráci se zejména osvědčily moravské a 

slezské sbory. 

České hasičstvo nezůstávalo stranou ani mezinárodního hasičského dění. S velkým úspěchem 

se zúčastnilo mezinárodní výstavy v Berlíně v roce 1901 a v roce 1904 v Petrohradě. 

Hasičstvo si bylo rovněţ vědomo stálé nutnosti vzdělávání a zvyšování technických znalostí. 

Aby i tyto úkoly mohly být důsledně plněny, zahájily v roce 1898 svou činnost pravidelné 

hasičské školy a to jak ústřední, tak i krajové. Soustavné pořádaní přednášek, zakládání 

knihoven vybavených nejen odbornou hasičskou literaturou, ale i beletrii. 

V roce 1918 se hasičské sbory v Čechách zúčastnily 3 237 poţárů z toho 1 676 místních a 

1 561 přespolních. Koncem roku 1918 bylo ve sborech 3 575 knihoven se 167 497 svazky 

z toho bylo 55 596 svazků odborně hasičské literatury a 111 901 svazků zábavného a 

poučného obsahu. Sbory uskutečnily 33 211 cvičení, vyslaly 98 719 stráţí a hlídek a ve 417 

případech se zúčastnily záchranných prací. [6] 

1.8. Požární ochrana v letech 1918 a- 1939 

Vznik samostatného státu zasáhl i do vývoje hasičstva. Sdruţení dobrovolného hasičstva 

českoslovanského bylo rozpuštěno a jednotlivé zemské hasičské jednoty byly vyzvány, aby 

zvolily po třech zástupcích do přípravného hasičstva československého SDHČ, jehoţ stanovy 

byly schváleny 18. 10. 1919 a který byl ustaven 21. 12. 1919 v Brně. Ustavující schůze se 

poprvé zúčastnil zástupce slovenského hasičstva Vojtěch Nemák z Trenčína. Další schůze se 

konala 13. 6. 1920 a kromě jiného projednávala organizační otázky. Na této schůzi bylo 

rozhodnuto, aby u všech sborů byla zavedena samaritní sluţba a dále byla projednána i otázka 

organizace hasičstva na Slovensku. 
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Zatímco zemské organizace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku měly své tradice, na 

Slovensku tomu tak nebylo. I kdyţ na Slovensku existovaly dobrovolné hasičské sbory jiţ 

dávno, neměly aţ do roku 1922 vlastní zemskou organizaci. 

Sbory se snaţily získat finanční prostředky nejrůznějšími cestami, příspěvky činných členů, 

přispívajících a dárců, odborné i výchovné přednášky, veřejná vystoupení, pořádání tanečních 

zábav a plesů, hasičské hudby, vydávání kalendářů a jiných tiskovin a ochotnická divadelní 

činnost, jejichţ rozmach si v roce 1938 vyţádal vytvoření vlastního divadelního ústředí, to 

byly zdroje příjmů hasičstva. Představení hasičských spolků v letech 1936 aţ 1938 vydělalo 

753 117 Kč. Z těchto prostředků byla za 538 678 Kč koupena hasičská výzbroj a zbytek se 

pouţil k dobročinným účelům a na ostatní spolkovou činnost. [6] 

1.9. Požární ochrana v letech 1939 - 1945 

Vznik Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 postihl hasičské sbory také organizačně. 

Výnosem ministerstva vnitra z 15. 5. 1939 se stal nejvyšší sloţkou „Svaz českého hasičstva 

v Čechách a na Moravě“ se sídlem v Praze. Svaz měl dvě zemské jednoty, českou a 

moravskou. Rovněţ byly pro všechny sloţky vydány jednotné stanovy. Jednoty měly dozorčí 

kraje a ty zase okresní hasičské jednoty. Celkem bylo v protektorátu 97 OHJ, 177 obvodů, 

7 363 sborů, 194 244 muţů, 12 789 ţen a samaritánů. V období fašistické okupace platila u 

hasičstva odbojová taktika, vyjádřená heslem: „Při poţárech válečně důleţitých podniků 

spěchejte pomalu, co hoří, nechte hořet, a co nehoří, zalijte důkladně vodou, aby se zničily 

stroje a zásoby.“ [6] 

1.10. Požární ochrana v letech 1945 - 1948 

9. května 1945 skončila v Evropě druhá světová válka. Československé hasičstvo bylo 

okupací značně poškozeno. S problémy, které řešila celá republika, muselo hasičstvo vyřešit 

řadu svých vnitřních, organizačních otázek. Zatímco v předválečném roce 1938, ještě před 

rozbitím republiky, bylo ve Svazu československého hasičstva zapojeno celkem přes 320 000 

členů, jejich počet se po válce značně sníţil. Mělo na to vliv několik okolností, mezi nimi i 

ztráta členské základny v rozpuštěných okresních jednotách, kde se po záboru řada hasičů 

v novém bydlišti jiţ nepřihlásila, úmrtí členů a slabší příliv mládeţe do hasičských řad. 

Mnohé hasičské sbory prořídly a bylo nutno je doplnit. Ale členská základna hasičstva se 

postupně znovu rozšiřovala a jiţ v roce 1947 podle statistik přesahovala 300 000 členů. [6] 
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1.11. Požární ochrana v letech 1948 - 1952 

Před hasiči vystaly úkoly chránit nově budované zemědělské objekty, druţstevní stodoly, 

sýpky, kravíny, v nichţ byl soustředěn výsledek práce většiny zemědělců v obci. Pomocí při 

zabezpečení těchto nových úkolů byl zákon č. 40 Sb. z roku 1948 o trestní obraně proti 

poţárům. Tehdejší Ústavodárné shromáţdění doplnilo tímto zákonem ustanovení o ochraně 

společenského majetku. Vydání zákona značně posílilo význam poţární ochrany a všech 

výkonných orgánů, to znamená i hasičské organizace. 

V naší republice došlo k změně v administrativním rozdělení země. Těmto změnám bylo třeba 

podřídit i dosavadní strukturu hasičské organizace. Organizace hasičských sborů byla 

zachována v původní podobě. Rovněţ byly zachovány okresní hasičské jednoty, ale jejich 

území se přizpůsobilo území nových správních okresů. 

Vpravdě historický význam pro celý vývoj poţární ochrany i hasičstva v naší republice mělo 

vydání zákona čís. 62 v roce 1950 o ochraně před poţáry a jinými ţivelnými pohromami. 

Tento zákon nahradil jiţ nevyhovující vládní nařízení č. 30 z roku 1942 Sb., o věcech poţární 

ochrany, tedy protektorátní nařízení. 

Revolučnost nového zákona byla zejména v tom, ţe péče o poţární ochranu byla uloţena 

přímo národním výborům a dobrovolné hasičstvo se stalo výkonným orgánem národních 

výborů. Tím odstranil finanční překáţky v budování poţární bezpečnosti a zaručil hasičským 

organizacím, ţe k opatření své výstroje a výzbroje, i nejdraţší a nejmodernější techniky, jiţ 

nikdy nebudou muset organizovat sbírky, ale ţe vše potřebné v dostatečném mnoţství 

dostanou. [6] 

1.12. Požární ochrana v letech 1952 - 1956 

Do tohoto období vstupovalo československé hasičstvo se snahou posílit postavení hasičské 

organizace. Významným dnem pro celé hnutí se stal 18. leden 1952, kdy zástupci 

Československého svazu hasičstva obdrţeli dekret, kterým byla hasičská organizace 

prohlášena za dobrovolnou organizaci celostátního významu ve smyslu zákona 68/1951 Sb. 

Při této příleţitosti byla znovu oceněna práce československého hasičstva, které je masovou 

organizací a pro obětavou práci svých členů zaujímá čestné místo mezi organizacemi 

celostátního významu. 

Ve spolupráci s národními výbory se přistoupilo k organizování občanů do svépomocných 

hlídek, které v noční době chránily úrodu na polích a ve skladech před nebezpečím poţárů. 
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Při obraně úrody pomáhala i školní mládeţ. Děti o prázdninách v organizovaných skupinách 

začaly provádět hlídkovou a hlásnou sluţbu na polích a podél ţelezničních tratí. To přispívalo 

k výchově dětí. [6] 

1.13. Požární ochrana v letech 1956 - 1960 

I. celostátní sjezd Československého svazu poţární ochrany se sešel v Praze ve dnech 28. -

 29. září 1956. 

Podstatně se zvýšil počet členů organizace, svaz se stal skutečně masovou organizací, která ve 

svých řadách sdruţovala jiţ 594 177 členů v 15 780 místních a 795 závodních jednotách. 

Jiţ v tomto období bylo vybavení našich obcí a závodů motorovými stříkačkami na předních 

místech v Evropě. [6] 

1.14. Požární ochrana v letech 1960 - 2004 

V roce 1960 se v naší republice uskutečnila územní reorganizace, současně byli jmenováni 

zmocněnci pro provedení územní reorganizace v jednotlivých krajích a pro ustavující 

konference v nových okresech a krajích. ČSPO - Československý svaz poţární ochrany. 

Poctivá a nadšená práce statisíců poţárníků získává svazu stále nové a nové příznivce, kteří 

rozšiřují řady aktivních členů této organizace. V roce 1960 měl Československý svaz poţární 

ochrany 588 489 členů. 

V roce 1964 dobrovolná organizace poţární ochrany oslavovala 100. výročí svého trvání. 

Dne 11. listopadu 1968 se v Praze konala celostátní konference ČSPO, která významně 

zasáhla do struktury. Při hodnocení období od III. sjezdu v roce 1964 bylo mimo jiné 

poukázáno na nedostatečnou péči, malou podporu i porozumění v otázkách poţární ochrany 

od těch, kteří podle zákona za ni odpovídají. 

Dne 10. prosince 1970 se sešlo v Praze 7. plenární zasedání Ústředního výboru Českého 

svazu poţární ochrany, na němţ kromě jiného byl zvolen do čela svazu plk. Miroslav 

Řepiský, náčelník Hlavní správy poţární ochrany MVČSR. 

V roce 1978 se konal v Praze V. sjezd svazu poţární ochrany ČSSR. V tu dobu bylo v 14 386 

základních organizacích sdruţeno 648 925 členů. 
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A jsme opět hasiči! To zaznělo 2. června 1990 v Jesenicí u Prahy na plenárním zasedání 

Ústředního výboru SPO ČR, rozšířeném o delegáty z okresů. V kritické diskusi vystoupilo 27 

delegátů. Byl přijat nový název i návrh nových stanov. 

Na Chrudimsku se konal mimořádný sjezd Svazu poţární ochrany ČSFR, který přijal 

dokumenty stanovující postup k rozdělní celostátní organizace v souvislosti s připravováním 

rozdělení státu. K 31. prosinci 1992 ukončil činnost Celostátní výbor SPO ČSFR. 

Nástupnickými organizacemi se staly v České republice Sdruţení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska a ve Slovenské republice Dobrovolná poţiarna ochrana SR. 

Tímto se začaly psát novodobé dějiny SH ČMS a dále se rozvíjí činnost dobrovolných hasičů. 

Dobrovolní hasiči tak pomáhají při všech druzích mimořádných událostí, z nichţ za zmínku 

stojí povodně z roku 1997 a 2002, po kterých náměstek ministra vnitra a vrchní poţární rada 

ČR plk. Miroslav Štěpán., ţe byl vţdy pyšný na dobrovolné hasiče a jeho obdiv k nim ještě 

více vzrostl po zničujících povodních, při nichţ, jak řekl, hrdinně pomáhalo na 800 vojáků, 

ale hasičů v akci bylo přes 15 000. „Takové nasazení nikdy před tím nebylo a věřili jsme, ţe 

uţ nikdy ani nebude. Přišly ale další mimořádné situace a zase je pomohli řešit dobrovolní 

hasiči.“ [6] 
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2. Definice a pojmy: 

2.1. Folklor, tradice a zvyky 

Pojem tradice pochází z latiny. Tradice se chápe obvykle jako předávání celku poznání, 

schopností, obyčejů a mravů kultury nebo skupiny. Tradice je z tohoto pohledu kulturním 

dědictvím, které se předává z generace na generaci. Vedle těchto kulturních obsahů se 

k pojmu tradice řadí i dočasně platné zvyklosti - to, co je běţné a obvyklé. [4] 

Folklór je označení pro projevy lidové kultury, které se zachovávají na jednotlivých územích 

po předcích. Patří tam především lidové tance, zpěv a přísloví. Folklórní obřady nebo zvyky 

se často týkají sociálních obřadů v průběhu roku (Vánoce, Velikonoce aj.). Celý rok je tak 

protkán významnými dny, k nimţ se pojí tradice a zvyky, z nichţ mnohé mají své kořeny 

ještě v době předkřesťanské. [4] 
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3. Hasiči jako nositelé kultury 

O hasičích se vţdy hovořilo jako o nositelích kultury na vesnicích, bylo tomu tak hned z 

několika důvodů. V čele hasičských sborů byli zpravidla vzdělaní lidé. Ať jiţ to byli učitelé, 

nebo významné osobnosti obcí a měst. Tito bývali současně členy i dalších spolků, které na 

vesnicích působily nebo teprve v té době vznikaly. Ať jiţ to byly čtenářské, divadelní a jiné 

spolky. Jejich činnost se často prolínala a v mnoha případech přešla pod působnost hasičských 

sborů. A existují zde činnosti jako pořádání plesů, divadel, různých večírků, výstav a dalších 

zvyků, které přetrvaly aţ do současnosti. [5]  
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4. Zvyky, tradice a jejich konání 

4.1.  Oslavy a slavnost k jubileu 100 let, 105 let, 110 let… sborů 

dobrovolných hasičů ve městech a na vesnicích 

Oslavy k jubileu zaloţení sboru je pro kaţdého hasiče prestiţní záleţitost. Na těchto oslavách, 

zvláště pokud se jedná o kulatá výročí, vedení kaţdého sboru pracuje na přípravách, ne-li jiţ 

předešlý rok, tak jiţ od zimních měsíců. Jako inspiraci pro tyto oslavy a slavnosti slouţí 

především předcházející jubilea.  

Zajímavostí je, ţe některé sbory oslavy pořádají kaţdých 5 let, zatímco jiné „jen co 10 let“. 

Jistě při těchto oslavách a slavnostech záleţí na ochotě celého sboru, ale také na tradici, 

velikosti sboru i na tom, zda jde o vesnici, či město ve kterém se sbory nacházejí. Pro 

přiblíţení těchto oslav a slavností jsem kontaktoval několik dobrovolných sborů (SDH 

Kravaře, SDH Kylešovice, SDH Podvihov, SDH Litultovice, SDH Chvalíkovice, SDH 

Hrabyně, SDH Fulnek) z okolí svého bydliště a velitele, či starosty těchto sborů.  

Tyto oslavy a slavnosti by se daly jistě rozdělit podle mnoha kriterií, avšak smyslem tohoto 

textu je poskytnout spíše jakýsi přehled o činnosti sborů.  

Do jisté míry bylo zjištění, ţe nejméně kulturních akcí jako celek, tak i v rámci oslav jubilea, 

se pořádá v SDH Kylešovice, ač je tento sbor uváděn jako nejstarší ve Slezsku. Toto je 

zapříčiněno mnoha okolnostmi. Jde o sbor v příměstské části Opavy, jakoţto města s více neţ 

60 tisíci obyvatel a dá se říci, ţe v tomto případě je město v  kulturní činnosti spíše na obtíţ. 

Kylešovice jako městská část nemá ani svůj vlastní sál nebo podobné zařízení a z toho důvodu 

se zde například nepořádají ani tradiční plesy. Stejně tak je problematické místní občany 

zapojit do kulturního ţivota, spousta lidí se zde přistěhovala, bydlí v panelových domech a 

tím zde vzniká jakási anonymita, kterou lidé s vesnic příliš neznají. Mnoho kulturních akcí se 

tak nesetkává s velkým zájmem místních občanů. Přesto se zde pořádají dětské dny, u 

příleţitosti zaloţení sboru v loňském roce zde konal průvod historických vozidel spojený 

s průjezdem Olympijského ohně k příleţitosti konání soutěţí CTIF Ostrava 2009.  

S jinou, spíše lepší situací kulturního ţivota se setkáme u sborů na hlavně na vesnicích. Na 

vesnicích by se dalo říci, ţe téměř kaţdý zná kaţdého a takzvaná anonymita zde není tak 

velká. Daří se zde více kulturnímu ţivotu. 
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Ale zpět k jubileu: některé sbory je pojímají jako celoroční oslavy a po celý rok, všechny 

kulturní akce pořádané sborem jsou slavnostnější a vedou k vyvrcholení, tj. k hlavním 

slavnostem. O slavnostech jsou informováni občané v podobě pozvánek, místního rozhlasu, 

plakátů, nebo místním tiskem. Ty poté mohou probíhat po celý víkend, coţ je asi nejčastější a 

průběh je zhruba následující.  

Pořádaní námětového cvičení, kterého se účastní pozvané sbory z okolí, ať uţ jde o cvičení 

s námětem poţární, dálkovou dopravu vody, či jiné námětové cvičení. Po ukončení tohoto 

cvičení bývá pro zúčastněné sbory připraveno pohoštění, například opékání párků a něco 

k pití. 

Dále můţe následovat průvod obcí, zakončený na 

místním hřišti, či jiném obvyklém místě a 

program pokračuje zde ukázkami hasičské 

techniky, historické i současné a ukázkami 

hašení, různými soutěţemi, výstavou hasičských 

fotografií, apod.  

Na sobotní večer je pak plánována taneční 

zábava.  

Ráno jednoho ze dnů, ať uţ sobota, nebo neděle, 

je věnována svěcení praporu, popřípadě mší. 

Svěcení nových praporů probíhá poměrně často, 

neboť sbory si k těmto příleţitostem nechávají 

zhotovovat nové prapory. 

Výčet těchto činností není nijak chronologicky 

řazen, neboť hodně záleţí na místních poměrech, velikosti oslav, kolik dnů oslavy probíhají, 

apod. 

Někde jsou oslavy pouze jednodenní, bez velkého zájmu veřejnosti, hlavně ve městech, jinde 

mohou být spojeny s dětským dnem a probíhají od pátečního do nedělního odpoledne.  

Dále je zajímavé zmínit se o financování těchto oslav, opět zde platí, ţe jiný kraj, jiný mrav a 

tak někde si vše financuje sbor sám, jinde zase sbor ţádá o poskytnutí grantu, jehoţ schválení 

záleţí na zastupitelstvu obce.  

Obrázek 1 Pozvánka na oslavy 

jubilea 
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Obec však mnohdy přispěje alespoň na odměny ve formě sladkostí pro děti účastnící se 

například soutěţí při příleţitosti těchto slavností.  

To co zatím nezaznělo, je vydání jakýchsi almanachů, tj. výtisků ve formě knihy, který se 

zabývá historií sboru aţ do oslav jubilea. 

Co nesmí být opomenuto, je slavnostní výroční schůze, která je pořádána pro členy sboru, 

případně další představené obce. V rámci schůze bývají vyznamenáni zaslouţilí členové sboru 

a večer můţe být ukončen taneční zábavou. Tato schůze probíhá v zásadě v kulturním sálu 

obce, nebo přímo na hasičské zbrojnici. 

4.2. Hasičské bály a plesy 

Pořádání plesů bývalo dříve pouze výsadou šlechty, aţ později se pořádaly plesy na vesnicích, 

kde jedinou kulturní místností 

byly hostince, zde se lidé po 

práci bavili, zde probíhalo 

veškeré společenské dění. K 

rozšíření plesů a tanečních zábav 

dochází po vzniku lidových 

tanců jako 

byla polka a valčík.  

Pořádání plesů bylo jednou 

z mála těchto činností, které 

přetrvaly aţ do současnosti. Po vánocích se konaly plesy a taneční merendy. Účelem všech 

těchto zábav bylo poskytnutí ušlechtilé zábavy členům a široké veřejnosti většinou ve 

městech a na vesnicích tak, aby byla podle moţností získána co největší částka na zakoupení 

hasičských potřeb. Zde vyvstala otázka, jak nebo čím působit, aby účast byla co největší. 

Členové sboru i jejich rodiny povaţovali za svou povinnost přičinit se vlastní účastí na těchto 

akcích. Bylo však nutné působit i na širokou veřejnost, aby se zajistila co největší účast. A zde 

se dostáváme k plesovým pozvánkám, plakátům, výzdobě a všemu ostatnímu, co souviselo s 

pořádáním plesů. Proto bylo nutné vybrat takové návrhy na pozvánky a plakáty, které byly 

umělecky řešené a odpovídaly duchu a představám doby, na kterém se oko pozorovatele 

pokochalo jejich krásou a uspořádáním. Ve sborech se vţdy připravovaly plány, kdy a kde 

ples uspořádat, kterou hudbu získat, jaké pouţít pozvánky, připravit výzdobu apod. 

Obrázek 2 Historická pozvánka na hasičský ples 
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Nejrůznější firmy zasílaly sborům vzorky a nabídkové katalogy, stačilo jen se pro nějaký druh 

rozhodnout. Samozřejmě, ţe kaţdý člověk má jiný vkus, kaţdému se líbilo něco jiného, tak 

jak je tomu i dnes a naše umělecké zaloţení je mnohdy protichůdné. Z pohledu doby bylo 

často kritizováno výtvarné provedení, kde se poukazovalo na nemoţně zkroucené postavy 

nebo do jakého kroje byli hasiči oblečeni. Toto v dnešní době jiţ tak nevnímáme. Tak jak se 

postupem let měnily náměty a způsob výroby, jsou pro nás z našeho pohledu malá umělecká 

díla, která jsou ozdobou kaţdého muzea nebo sbírky. Pozvánky byly vyráběny různou 

technikou od tištěných přes tlačené apod. Zobrazovaly náměty z činnosti hasičů. Hašení 

poţárů, záchrana osob, pomoc při povodních, samaritní sluţba a jiné. 

Pozvánka musela být vizitkou hasičů a měla obecenstvu něco říct a poučit je o hasičské 

činnosti nebo naznačit cíle a snahy hasičů. Pozvánka se musela líbit, ne vyvolávat shovívavý 

úsměv. Výrobci se snaţili hledat nové cíle, zdokonalení a nové formy, Tak, aby byla 

veřejnosti předkládána pozvání, která odpovídala době a vkusu. Hasiči chodívali roznášet 

pozvánky a zvát na plesy dům od domu. Proto se mnohde na půdách tyto pozvánky zachovaly 

aţ do dnešní doby. Plesové pozvánky a další materiály tiskly tiskárny prakticky v kaţdém 

městě, byly však i speciální firmy, které kaţdoročně vydávaly nabídkové katalogy, podle 

kterých si bylo moţné objednat nejen pozvánky, ale i další výrobky, které slouţily nejen 

vlastní propagaci, ale i výzdobu a pro pobavení. Byly to nabídky papírových čepic, přileb, 

lampionů, řetězů, papírových květin a jiného dekoračního zboţí. Výrobci nabízeli i dekorační 

figury českých hasičů v ţivotní velikosti, dva protějšky, trubač a lezec v předepsaném 

stejnokroji. Z některých známých výrobců uvádím: Josef Glos v Semilech, Zmatlíka Palička 

Praha-Letná, Josef Hrádek - Uhlířovy Janovíce, Propagační druţstvo hasičské v Praze aj. Dále 

to byli výrobci vstupenek a dekorací. Jako A. Koch - Odry, Josef Vojtěch - Velké Hamry, 

Josef Hnát - Praha a další. Vraťme se však ještě k vlastním plesům. Skutečnost, ţe nebyl 

stejný názor na jejich pořádání, dokládá článek, který vyšel v době před 80 lety. Hasičský 

funkcionář se zde pozastavuje nad častým pořádáním plesů a doporučuje je omezit na co 

nejmenší míru. S ohledem na to, ţe z těchto podniků přichází do sborové pokladny nepatné 

obnosy a dochází zde k mravnímu úpadku. Těţko dnes zjistíme, jak tomu před lety bylo, ale 

pravdou bude, ţe výtěţek z plesů nebyl nikterak velký. Jak si dnes mnozí hasiči naříkají, ţe 

musí platit Ochrannému svazu autorskému nebo za pronájem sálu, není to nic, co by tu jiţ 

nebylo. Jak dokazují doklady Ochranné sdruţení autorské Čsl. skladatelů, spisovatelů a 

nakladatelů hudebních zapsané společenstvo s ručením omezeným z roku 1930. Nebyly to 

však jen tyto poplatky, ale např. další. Z obratu se musely odvádět z kaţdého výdělečného 
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podniku, a to i z tanečních zábav. Bylo doporučeno připočíst ji ke vstupnému. Tato daň v roce 

1923 činila 2 % z hrubého příjmu. Dále se platila dávka za přesčas, to je po 24. hodině. Do 

roku 1923 činila 78 Kč, od tohoto roku byla sníţena na 56 Kč včetně kolku. Výtěţek z tombol 

a loterií určený na nákup hasičského nářadí a výstroje byl osvobozen od poplatků z 

rozhodnutí Ministerstva financí 3. září 1909. Je tedy vidět, ţe ani naši předchůdci neměli na 

růţích ustláno. Do konce 90. let minulého století, se chodilo zvát na plesy dům od domu. 

Vţdy se prodalo velké mnoţství vstupenek, neboť vstupenky si kupovali i lidé, kteří na ples 

vůbec nechodili, ale touto formou přispívali na činnost hasičského sboru. Od této formy se 

dnes jiţ upustilo z důvodu omezené kapacity sokoloven a sálů, kdy se často sejde více 

návštěvníků, neţ bylo míst k sezení. Vstupenky se tak prodávají s místenkou v předprodeji.  

K výzdobě sálů se dnes více pouţívá rostlých květin, někdy doplněné výzdobou s hasičskou 

tématikou. Dnes se však jiţ nevyrábí taková výzdoba, kterou nabízeli speciální výrobci, a u 

kaţdého sboru záleţí na fantazii a dovednosti jeho členů. Zájem dostatečné široké veřejnosti 

je zatím zárukou toho, ţe tradice hasičských plesů vydrţí i v dalších letech. [5] 

4.3. Hasičské výstavy a muzea 

Většině muzeí předcházely výstavy, neboť po 

jejich skončení stáli jejich pořadatelé před 

problémem, kam umístit vystavované a 

shromáţděné předměty, dokumenty a 

exponáty. Stejně tak tomu bylo i po jubilejní 

výstavě r 1981 v Praze, kde se dobrovolní 

hasiči přestavili široké veřejnosti. Po výstavě 

byly všechny tyto získané exponáty uloţeny 

na různých místech a hledal se příhodný objekt 

pro zřízení muzea. Organizátoři uspěli teprve u 

továrníka R. A. Smekala. V jeho továrně bylo slavnostně otevřeno Zemské hasičské muzeum, 

jehoţ zřizovatelem se stala Ústřední zemská hasičská jednota království Českého. Postupem 

času se ukázalo, ţe výstavní ani skladovací plochy jiţ nestačí. A tak se muzeum přesunulo do 

zbrojnice SDH Smíchov. Roku 1908 bylo otevřeno muzeum Moravské zemské hasičské 

jednoty v Brně, ale i tyto prostory nebyly dostačující a tak byly dostatečné prostory nalezeny 

aţ v Hasičském domě ne Vinohradech v Praze r. 1929, bohuţel kvůli častému stěhování byla 

spousta exponátů zničena, nebo ztracena. Po 2. světové válce bylo muzejnictví v úpadku a 

Obrázek 3 Hasičské muzeum Ostrava 
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svého obnovení se dočkalo aţ v 60. letech při oslavách 100 let výročí trvání českých 

dobrovolných sborů. Po roce 1970 se myšlenka budování hasičských muzeí a síní tradic 

chopila cela řada sborů. Rozhodující vliv na hasičských muzeích a výstavách mělo Centrum 

hasičského hnutí v Přibyslavi, kde byla postupně vybudovaná stálá výstava. V Centru 

hasičského hnutí v Přibyslavi je věnována pozornost archivní a restaurátorské činnosti, 

pořádání akcí pro mladé hasiče, šest mezinárodních hasičských hudeb, přehlídky hasičských 

divadelních souborů, semináře pro reţiséry, kapelníky a kronikáře sborů.  

V dnešní době evidujeme asi 24 hasičských muzeí a stálých expozic na území naší republiky.  

4.4. Hasičská dechová hudba 

Pokud mluvíme o dechové hudbě nelze opomenout ani zapojení hasičských sborů a jejich 

dechových kapel, které vznikaly jiţ krátce po vzniku dobrovolných sborů, pokud ovšem 

z oněch dechových kapel nevznikaly samy sbory.  

Tyto kapely hrají pro potěšení všech 

na plesech, zábavách, koncertech a 

festivalech. Jsou ţádány sousedními 

sbory o účast na jejích slavnostech, 

průvodech a dalších společensky 

kulturních akcích.  

Kaţdoročně se koná například 

Celostátní festival hasičských 

dechových hudeb v Pelhřimově. Na 

tomto festivalu v roce 2009 bylo 

k vidění na 50 účastníků.  

4.5. Hasičská divadla 

Zimní období jiţ samo předurčovalo pořádání divadel a různých večírků. Účelem všech těchto 

zábav bylo poskytnutí zábavy členům a široké veřejnosti většinou ve městech a na vesnicích 

tak, aby byla podle moţností získána co největší částka na zakoupení hasičských potřeb.  

Historie hasičských divadel sahá daleko do minulého století, jako asi nejznámější je moţno 

uvést Loutkářský soubor sboru dobrovolných hasičů Borovany, jehoţ historie spadá do 

Obrázek 4 Celostátní festival hasičských 

dechových hudeb v Pelhřimově 
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čtyřicátých let dvacátého století, kdy se konalo první divadelní představení. Po válce pak byl 

zaloţen r. 1955 Loutkářský soubor Jiskra. Hasiči v Borovanech však nebyli jediní, kteří hráli 

a hrají divadelní představení, ať uţ jde o 

divadla loutková, nebo hraná, i kdyţ tyto 

divadelní soubory nezískaly takový 

věhlas, jistě je nelze opomenout. A tak 

divadelní soubory kaţdoročně vystupují, 

připravují svá představení pro pobavení 

svých spoluobčanů na vesnicích, účastní 

se festivalů ochotnických divadel a 

s neutuchající prací se pouští do nových 

projektů. 

 

 

4.6. Sv. Florián 

Patron hasičů, sv. Florián. Uplynulo jiţ více neţ 1700 let od jeho mučednické smrti. Je to 

také, krom hasičů i patron, kominíků a jiných řemesel pracujících s ohněm. [6] 

Legenda praví o ţivotě a má přímou souvislost se šířením křesťanství a sahá do doby římské 

říše. Kdyţ panovník Římské říše Dioklecián vydal nařízení proti křesťanům, začali také 

správci provincií pátrat po těchto věřících a násilím je nutili k návratu ke starým bohům. 

V jedné z těchto provincií vladař Aquilinus začal toto nařízení velmi dodrţovat. [6] 

Aquilinus dal příkaz svému nejbliţšímu spolupracovníku Floriánovi, který byl sám pokřtěn a 

vychováván v křesťanské víře, aby ze státních úřadů propustil všechny křesťany, ten ale 

odmítl a vystoupil z panovníkových sluţeb. Na počátku 4. století velel Florián posádkám 

některých římských vojenských stanic. Kdyţ se doslechl o uvěznění svých souvěrců, vydal se 

k nim povzbudit je, údajně prý také zosnoval pokus o jejich osvobození, při kterém byl 

zatčen. Po svém zatčení byl sesazen ze své funkce a dokonce i mučen, svou víru však 

neodvolal. Proto byl císařským správcem odsouzen k smrti utopením. V té době bylo zvykem 

trest vykonat tak, ţe kat přivázal odsouzenému na krk mlýnský kámen a svrhnul ho do vody. 

A tak s mlýnským kamenem na krku stál Florián prý velice dlouho na mostě přes řeku Emţi, 

neboť legionáři odmítli vykonat rozsudek a svrhnout svého velitele do řeky. Nakonec, jak 

Obrázek 5 Loutkové divadlo Borovany 
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vypráví legendy, přiběhl zcela cizí 

člověk, surově do Floriána vrazil a 

shodil ho z mostu. Legenda pak dále 

říká, jeho tělo vyplavalo na skalku, 

kde ho hlídal orel, aby ho pohané 

nemohli zhanobit. Dravec sám pak 

tělo chránil před ostatními dravci, 

dokud tělo nenašli křesťané, kteří ho 

pak tajně a s úctou pohřbili. [6] 

Ve středověku se v lidovém podání 

sv. Florián stal ochráncem před 

velkou vodou i velkým suchem, proti 

bouři a nebezpečí ohně (pro svou smrt ve vodě). Některé legendy pak dále vyprávějí o uhlíři, 

který upadl do hořícího ohniště a vzývaje světce byl zachráněn, coţ dalo nový podnět k jeho 

uctívání. [6] 

Je vyobrazován jako římský voják, často s kopím nebo 

dţberem, z něhoţ vylévá vodu a hasí hořící dům. [6] 

Na počest sv. Floriána se slouţí slavnostní mše, skládají 

poutní písně a dále pak jsou s jeho jménem spojovány hasičské 

soutěţe. Jeho zobrazení se nejčastěji objevuje na hasičských 

praporech a v hasičské symbolice, jako jsou odznaky a 

výzdoba. Ale symbolika sv. Floriána proniká celým ţivotem a 

prací českých hasičů. [6] 

 

 

 

 

4.6.1. Setkání praporů 

Jde o zvyk, který se rozšiřuje hlavně v posledních letech a je úzce propojen se sv. Floriánem. 

Obrázek 7 Sv. Floriána 

Obrázek 6 Historický hasičský prapor 

Obrázek 7 Sv.Florián 
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Udrţuje se nejen na vesnicích, ale i ve městech a pořadateli jsou zvány sbory z okolí. V tento 

den je uspořádána mše v místním kostele, nebo kapli, které se účastní zástupci sboru se svými 

prapory. Praporům je tak poţehnáno a sborům je tak přána ochrana před ohni a dalšími 

mimořádnými událostmi, s kterými přicházejí do styku.  

Za počátek vzniků novodobých praporů lze například v Ostravě označit začátek 90.let. Do 

dnešního dne si nechalo nový prapor udělat 18 sborů, které tak navázaly na staré hasičské 

prapory, které se dochovali z doby první republiky. 

4.7. Svátky Masopustu a Masopustní průvody 

Masopust je třídenní lidový svátek, který je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve 

dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. 

Protoţe datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.  

Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek". 

Panovalo přesvědčení, ţe v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.  

Vyvrcholení masopustu bylo v úterý. Tohoto dne procházely vesnicemi průvody maškar, 

hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle ţáky místní školy. Tyto 

průvody masek neměly závazná pravidla, proto hodně záleţelo na vtipu a pohotovosti maškar, 

jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude po vesnici pohoštěny něčím k zakousnutí a 

především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i 

několik tradičních masek, které se objevovaly a objevují kaţdoročně. Mezi ně patřil např. 

medvěd, někdy vedený na řetězu 

medvědářem. Další tradiční maskou 

bývala kobyla, skrývající často dvě 

osoby. Objevovala se i maska s jezdcem 

na koni, Ţid s pytlem nebo rancem na 

zádech, bába s nůší, kominík se 

ţebříkem, kozel a mnoho dalších. [3] 

Po průvodu obcí následovala 

masopustní zábava, která téměř všude 

končila přesně o půlnoci. Tehdy 

zatroubil ponocný na roh a rychtář, či někdo z radních, všechny vyzval, aby se v klidu rozešli 

domů, protoţe nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku 

Obrázek 8 Masopustní průvod 
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"pochováním basy" (symbol toho, ţe v postu si hudebníci nezahrají). Lidé věřili, ţe pokud 

budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v 

zeleném kabátě. 

O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy jiţ ze 13. století, i 

kdyţ svátek je zřejmě ještě staršího data. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční 

zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. 

První reduta v Praze se konala v roce 1752. [3] 

4.7.1. Vodění medvěda 

Jeden ze zvyků spojených 

s masopustem, ne všude je sice 

udrţován a přeţívá, tak jako 

spousta jiných spíše na 

vesnicích. Jeho dodrţování se 

jistě liší, vesnici od vesnice, tak 

jak je místním zvykem. Ale 

v zásadě se jedná o jednu a tutéţ 

tradici s velmi podobným 

průběhem. Odlišnosti zde příliš 

nejsou a pro přesnější popis této 

tradice jsem pouţil příkladu v podobě jednoho vybraného příspěvku z jedné z obcí, kde je 

tento zvyk udrţován místními hasiči.  

Tento zvyk je jako jeden z nejstarších a nejoblíbenějších zvyků v obci Sulimově, kterou 

zajišťují hasiči. Nazývá se masopust či ostatky a je kaţdoročně předzvěstí příchodu 

křesťanské doby postní. Masopustní průvod v čele s medvědem prochází v rozverné náladě 

celou vesnicí. Ve skupině je moţno vidět pestrou škálu nejbláznivějších masek, které se 

různými výstupy u kaţdého domu starají o pobavení sobě i všem občanům vsi. [1] 

Vedle nezbytného medvěda a jeho vodiče patří mezi typické postavy fotograf, doktor či 

cikánka. Průvod je doprovázen koňským spřeţením, někdy i harmonikářem. Postavy jsou za 

svou návštěvu odměněny slivovicí a tradičními koblihami, které se v tento den podle receptu 

zděděného po předcích smaţí snad v kaţdé domácnosti. [1] 

Obrázek 9 Vodění medvěda v obci Sulimov 
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Skupina brouzdá po všech zákoutích obce kaţdoročně v sobotu před Popeleční středou od 14 

hodin. [1] 

Jako i jinde bývá v posledních letech problém průvodů ve městech i na vesnicích zvládnout je 

z hlediska zvýšeného silniční provozu. Ale i přes všechny těţkosti je snaha v této tradici 

pokračovat, protoţe lepší jít za maškaru, neţ utíkat k poţáru! [7] 

4.8. Dětské dny 

Jde o jeden den, většinou na konci května nebo na začátku června, u příleţitosti 

Mezinárodního dne dětí nebo také Dne Země. 

Dětem můţe být sice srdečně jedno, zda je Den dětí akcí mezinárodní, či jak dlouho se jiţ 

slaví. Pro ně je dnem plným zábavy, zajímavých akcí, dárků, legrace, volnějšího dne, jiného 

přístupu ve škole, zkrátka pohodový den. [10] 

Jsou vesnice, ve kterých téměř veškerá kulturní činnost leţí na bedrech dobrovolných hasičů a 

ti pak zajišťují krom jiných i Dětský den. Jinde se zase účastní Dětského dne více organizací v 

obci, ať uţ jsou to fotbalisté, zahrádkáři nebo skauti. A také finanční náklady na toto mohou 

být různé, tam kde jsou pořádány velké akce spojené jako v Hrabyni s přehlídkou techniky 

hasičské, armádní a policejní a jedná se o akci, které se účastní i tisíc lidí, pak je zde zavedeno 

vstupné, sice jen symbolická dvacetikoruna. Tím se sníţí náklady sboru, které jsou značné, a 

obec na ně nepřispívá. Jinde hasiči, popřípadě další organizace, zajistí program, tj. klasické 

soutěţní disciplíny, mezi které patří střelnice, házení krouţky na plechovky, střelba z luku, 

skákání v pytlích a obec poskytne tzv. odměny, coţ jsou sladkosti za splnění soutěţí. 

4.8.1. Historie Mezinárodního dětského dne 

Pojďme se ale podívat na Mezinárodní den dětí z pohledu historie. Poprvé byl tento svátek 

slaven 1. června 1950. A jiţ tehdy se konal pro děti ve více neţ 50 zemích světa. Myšlenka na 

vytvoření takového dne vznikla na zasedání výboru Mezinárodní demokratické federace ţen v 

Berlíně rok před prvními oslavami. Tento nápad byl podpořen také Mezinárodní odbornou 

federací pracujících ve školství a Světovou federací demokratické mládeţe. Mezinárodní 

konference na ochranu dětí pak v roce 1952 ustanovila pevné datum, a to nám dobře známý 1. 

Červen. [10] 
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4.9. Hasičské slavnosti u příležitosti oslav Posvícení, Hodů a Poutí 

4.9.1. Posvícení, původ a historie 

Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun, kdyţ světil svůj chrám v Jeruzalémě. Kaţdý 

rok v ten stejný den pak pořádal hostinu pro své přátele na počest vysvěcení chrámu. Jak jiţ 

tato legenda naznačuje, posvícení byla výroční slavností, která se slavila v neděli před nebo 

po svátku světce, jemuţ byl zasvěcen místní kostel. [9] 

Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu, kterým 

zároveň oslavovali ukončení polních prací. Posvícení v Čechách a hody na Moravě se 

slavívaly na podzim, tedy v období kdy jiţ byl nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a 

vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba na 

posvícení. [9] 

Za starých časů se posvícení slavilo téměř v kaţdé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili na 

posvícení konaná v okolních obcích nejen proto, aby navštívili své příbuzné a přátelé, nebo 

aby něco utrţili prodejem různého zboţí, ale také proto, ţe se jim díky této slavnosti naskýtala 

moţnost dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce. A tím jak se lidé bavili, pracovní 

morálka trpěla. Císař František Josef II. chtěl nějakým způsobem sjednotit oslavy v celé zemi 

a proto roku 1787 vydal nařízení, kterým lidu nařídil slavit posvícení v jeden čas. Termín 

stanovil na neděli po svátku svatého Havla. Poslušní poddaní přijali toto nařízení velice 

nadšeně. Od té doby slavili třetí neděli v říjnu tzv. „císařské hody nebo také havelské 

posvícení“ a mimo nich dál i svoje místní posvícení tzv. „naše posvícení“. [9] 

4.9.2. Posvícení dnes 

I dnes jsou Posvícení, Pouť, nebo Hody jak se těmto svátkům podle krajových zvyklostí říká, 

jedny z nejkrásnějších. Opět se nejvíce s tímto zvykem setkáváme na vesnicích, při kterém se 

sjíţdějí celé rodiny, jsou pečeny koláče, na volných prostorech se setkáváme s pouťovými 

atrakcemi a svátek je spojen s doprovodným programem, jako taneční zábavy, průvody obcí, 

ukázky zásahů a hasičské techniky. Můţe být spojen s kácením máje, posezení s dechovkou, 

páleních čarodějnic, soutěţemi, případně jinými aktivitami. 
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4.10. Srazy a závody historické hasičské techniky 

Srazy historické techniky se konaly a konají dodnes. Vše začalo výstavami, pořádanými jiţ 

v 19. století, kdy začaly vznikat dobrovolné hasičské sbory.  

Dnes můţeme za tyto srazy označit velká setkání hasičů v Litoměřicích pořádané od roku 

1998, kde se koná výstava hasičské historické techniky. Slavnosti v Litoměřicích navazují na 

sjezd a výstavu pořádanou hasiči prvně uţ roku 1925 v Brně za tehdejší podpory prezidenta 

republiky T. G. Masaryka. A další velkou celorepublikovou akcí je pak Pyrocar, coţ je asi 

největší setkání poţárních automobilů, strojníků a hasičů v České republice a koná se na letišti 

v Přibyslavi. 

4.11. Memoriály 

Jedná se většinou o soutěţe, turnaje a závody, konané jako memoriál, tj. se jménem významné 

osobnosti, která je historicky spojena s daným sportem nebo aktivitou. Bývají to také 

významní členové sborů, kteří po dlouhá léta ve sboru působili, třeba jako starostové, nebo 

jiným způsobem přispěli k rozvoji sboru.  

Tyto memoriály se konají jako soutěţe v poţárním sportu a jeho pozměněné variantě, ale také 

mohou mít zcela jiné zaměření, např. fotbalové turnaje, soutěţe ve vyprošťování, lyţování, 

přespolní běh. 

4.12. Stavění máje 

Stavění máje probíhá v předvečer 1. května. Dnes se jiţ 

chlapci nevydávají do lesa ještě těsně před stavěním 

máje, aby tu usekli co nejvyšší stromek a udělali z něj 

do rána staročeskou májku, tradiční symbol jara. 

Příprava je totiţ značně náročná a probíhá po delší dobu. 

Smrček, jedličku nebo borovici oklestí a špičku ozdobí 

věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky. Celou noc 

je pak májka bedlivě hlídána, aby jim ji nemohli 

přespolní podříznout a ukrást. Takovou ostudu by nikdo 

nepřenesl přes srdce. Kromě těchto obecních májů, které 

se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci menší Obrázek 10 Pozvánka na 

stavění máje 
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májky, nebo vyzdobené břízky před domy svých 

dívek.  

1. května nad ránem bylo také v některých krajích 

zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky, z 

písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí, 

spojily domy zamilovaných dvojic. Mnohdy tak 

vyšlo najevo, co mělo některým očím zůstat 

utajeno a bylo "veselo". [8] 

 

 

 

4.12.1. Historie stavění májů 

Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za jeho postavení dostal hoch 

odměnu, a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo manţelství 

uznáno církevním soudem na Praţském hradě. [8] 

4.13. Pálení čarodějnic 

4.13.1. Původ a historie 

Upalování či pálení čarodějnic patřilo a do dnešní doby patří k velmi ţivým zvykům. Magická 

filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z nocí, kdy prý zlé síly vládly větší 

mocí neţ kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly moc 

škodit lidem, se daly nalézt zakopané a ukryté poklady. Lidé věřili, ţe v povětří poletuje 

spousta čarodějnic, které se slétají. Proto se této noci říká "noc čarodějnic". 

Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých 

krajích velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic", 

kdy mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici 

létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, ţe je tak moţno čarodějnici srazit k zemi. [2] 

Obrázek 11 Stavění máje 
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Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané 

chránili především proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. 

V ten den se jednak prováděly pověry na ochranu chléva, zelené větévky na hnojiště a 

osypání chléva pískem. Jak jiţ bylo řečeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný čarodějnice. 

Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel tohoto lidového 

svátku. [2] 

4.13.2. Průběh pálení čarodějnic dnes 

A jak probíhá pálení čarodějnic dnes. Tento zvyk se 

udrţuje převáţně na vesnicích a můţe být spojen 

s průvodem obcí v maskách čarodějnic, případně 

doprovodným programem ve formě připravených her pro 

děti, s motivem čarodějnic. Je připraven oheň a to buď 

větší vatra, nebo i menší táborák, záleţí na místních 

zvyklostech. Je dále zhotovena jakási postava, 

představující čarodějnici, která je přivázána k tyči a 

umístěna uprostřed tohoto ohně, který je poté zapálen. 

  

 

U této příleţitosti je uspořádáno sborem hasičů posezení, případně opékání, kde se schází 

hasiči i celá vesnice. Podle nálady a probíhající zábavy trvá veselí a posezení u ohně aţ do 

brzkých ranních hodin. 

Obrázek 12 Pálení čarodějnic 
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5. Dotazník 

Na základě snahy SH ČMS zjistit celkový stav zvyků a tradic, které jsou dodrţovány i 

v dnešní době, jsem vypracoval dotazník, který odráţí nejznámější a nejvíce dodrţované 

zvyky a tradice u SDH.  

S pomocí ing. Jana Kargera, který poskytl k dispozici stránky ÚHS v Jánských Koupelích a 

Bc Mojmíra Studníka, který mi pomohl s počítačovým zpracováním a rozesláním na sbory, 

jeţ má ve své databázi, se jedná o sbory nejvíce navštěvující a spolupracující s ÚHS 

v Jánských Koupelích. Těmto sborům byl zaslán dotazník a tím jsem získal informace o 

kulturním ţivotě ve sborech. 

Bylo osloveno asi 1000 sborů a po vyloučení zkreslených dat, jako jsou nečitelné odpovědi, 

nebo špatně zodpovězené otázky, jsem získal 122 zodpovězených dotazníků. 

A tak byly získány následující údaje o kulturním ţivotě hasičů. 

Dotazník byl formulován s moţnostmi zaškrtnutí odpovědí a pro velkou rozmanitost moţných 

odpovědí i pro moţnost vypsání odpovědí.  

První část dotazníku poskytuje údaje o osobě a sboru. (Kraj, název sboru – obec, funkci, 

kterou odpovídající vykonává a stáří sboru).  

Druhá část je zaměřena na hasičskou historickou techniku a závody, výstavy, setkání a 

vlastnictví této techniky.  

Třetí část je zaměřena na nejčastěji a nejznámější obecně pořádané zvyky. 

Čtvrtá část poskytuje údaje, které musí dotazovaný vypsat, o tradicích a zvycích méně 

obvyklých, jeţ jsou místně příslušné pro danou obec, územní celek, nebo kraj a na které 

nestačí odpovědět zaškrtnutím odpovědi. 

5.1. Dotazník 

1) Prosím vyplňte, ze kterého kraje je Vaše SDH/JSDH? 

a) Karlovarský kraj 

b) Hlavní město Praha 

c) Jihočeský kraj 

d) Jihomoravský kraj 

e) Královehradecký 

kraj 

f) Liberecký kraj 

g) Moravskoslezský 

kraj 
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h) Olomoucký kraj 

i) Pardubický kraj 

j) Plzeňský kraj 

k) Středočeský kraj 

l) Ústecký kraj 

m) Vysočina kraj 

n) Zlínský kraj 

 

2) Název vašeho SDH?  

Prosím vypište:  

 

3) Vaše funkce v JSDH/SDH  prosím vypište: 

a) Velitel JSDH  

b) Zástupce velitele       

JSDH  

c) Velitel druţstva 

JSDH  

d) Strojník JSDH  

e) Technik JSDH  

f) Člen JSDH  

g) Starosta SDH 

h) Zástupce Starosty 

SDH 

i) Vedoucí mládeţe 

SDH 

j) Vzdělavatel SDH 

k) Kronikař SDH 

l) Ostatní 

 

4) Pořádáte jubilea 110 let, 120 let, 130 let založení Vašeho sboru?   Prosím 

připište datum a nejbližší z těchto oslav. 

a) Méně neţ 100 let 

b) 100 let 

c) 105 let 

d) 110 let 

e) 115 let 

f) 120 let 

g) 125 let 

h) 130 let 

i) 135 let 

j) 140 let 

k) 145 let 

 

5) Pořádáte hasičský bál, nebo ples? Případně jakého zaměření?   

a) Ano 

b) Ne 

Jaké je zaměření? 

a) Společenský 

b) Okrskový 

c) Dětský 

d) Obecní 

e) Maškarní 
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6) Pořádáte srazy hasičské historické techniky?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Kde a co se 

vystavuje – prosím vypište 

7) Účastníte se závodů nebo setkání hasičské historické automobilové 

techniky?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Kde – prosím 

vypište 

 

8) Vlastníte historickou hasičskou techniku? 

a) Automobilovou 

b) Ruční 

c) Koněspřeţné 

stříkačky 

d) Motorové stříkačky 

e) Jiné - prosím 

vypište.

 

9) Pořádáte hasičské výstavy? 

a) Ano 

b) Ne 

Jakého zaměření 

a) Modelů hasičské 

techniky  

b) Fotografií 

c) Historické techniky 

d) Uniforem 

e) Přileb 

f) Jiné - prosím vypište

 

10)  Máte ve Vašem sboru vlastní hasičskou dechovou hudbu? Kapelu? 

a) Ano  

b) Ne 

c) Jakou hudbu hrajete 

– prosím vypište 

 

11) Pořádáte ve Vašem sboru divadlo? 

a) Ano 

b) Ne 

Druh divadla 

a) Loutkové 

b) Divadlo v přírodě 

c) Jiné - prosím vypište.
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12) Pořádáte ve Vašem sboru dny otevřených dveří?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Kaţdoročně 

 

13) Pořádáte oslavy u příležitosti dne Sv. Floriána? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud ano připište prosím jaké, či bližší informace. 

a) Průběh – prosím vypište 

b) Zaměření – prosím vypište  

c) Mše 

d) Setkání praporů 

e) Kde – prosím vypište 

f) Jiné - prosím vypište 

 

14) Pořádáte Masopustní průvody? Pokud ano připište, prosím, kdy, případně 

bližší informace. 

a) Ano 

b) Ne 

c) Průběh průvodů – prosím 

vypište zvláštnosti 

 

15) Pořádáte nějaké hasičské slavnosti u příležitosti oslav Posvícení, Hodů, 

Poutí? Případně prosím napište jaké. 

a) Ano 

b) Ne 

Prosím popište 

a) Zaměření: 

b) Průběh: 

 

16) Pořádáte Dětský den?   

a) Ano 

b) Ne 

c) Zaměření vašeho Dětského 

dne – prosím vypište 

 

17) Pořádáte nějaké neobvyklé závody, soutěže či aktivity, které byste rádi 

touto formou zveřejnili???  ( mimo soutěže Plamen, , požární sport). Prosím 

vypište: 

a) Sjezd řeky 

b) Branná hra 

c) Zaměření:  

d) Jiné - prosím vypište 
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18) Pořádáte závody, soutěže pod názvem Memoriálu……..?  .  

a) Koho? 

b) Průběh soutěţe: 

c) Zaměření: 

 

19) Jiné aktivity spojené s SDH ? 

a) Stavění a kácení máje 

b) Pálení čarodějnic 

c) Prosím vypište 

 

20) Existuje ještě nějaká jiná kulturní aktivita vašeho SDH/JSDH – prosím 

vypište. 
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5.2. Vyhodnocení dotazníku. 

1) Prosím vyplňte, ze kterého kraje je Vaše SDH/JSDH? 

Ze 122 dotazovaných jsou výsledné hodnoty označeny v procentech. A jak jiţ bylo řečeno, 

byla dříve kontaktována hlavně sbory z Moravskoslezského kraje a okolních krajů, coţ v této 

otázce zkresluje výsledky.  

 

Kraj % 

Moravskoslezský kraj 36 

Jihomoravský kraj 22 

Olomoucký kraj 22 

Zlínský kraj 13 

Jihočeský kraj 2 

Vysočina kraj 2 

Hlavní město Praha 1 

Plzeňský kraj 1 

Středočeský kraj 1 

Karlovarský kraj 0 

Královehradecký kraj 0 

Liberecký kraj 0 

Pardubický kraj 0 

Ústecký kraj 0 

Tab. 1 Výsledky účasti sborů v dotazníku

 

2) Název vašeho SDH?  

 Prosím vypište: 

Zde není nic, co by se dalo hodnotit. Po sborech jsem chtěl, aby sdělily, odkud jsou pro 

moţnost dohledání dalších informací na internetu.  
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3) Vaše funkce v JSDH/SDH  

Prosím vypište: 

Protoţe mnoho dotazovaných zaškrtlo více poloţek, vynechal jsem zde značení otázek, které 

byly u dotazníku a uvedl jsem zde všechny funkce které byly najednou označeny.  

Je zajímavé kolik funkcí v různých sborech zastává třeba jen jeden člověk. Ve většině případů 

na dotazník odpovídali starostové SDH.  

 

Funkce v SDH/JSDH % 

Velitel JSDH 15 

Zástupce velitele  JSDH 1 

Velitel druţstva JSDH 2 

Strojník JSDH 2 

Technik JSDH 0 

Člen JSDH 2 

Starosta SDH 35 

Zástupce Starosty SDH 1 

Vedoucí mládeţe SDH 2 

Vzdělavatel SDH 1 

Kronikař SDH 2 

Ostatní 10 

    

Další funkce v SDH/JSDH % 

Člen, Ostatní 2 

Člen, Vedoucí mládeţe 2 

Člen, Zástupce starosty SDH 1 

Kronikář, Ostatní 2 

Strojník JSDHO, Ostatní 1 

Strojník JSDHO, Starosta SDH 1 

Technik JSDHO, Starosta SDH 1 

Technik JSDHO, Zástupce starosty SDH 1 

Velitel druţstva JSDHO, Starosta SDH 3 

Velitel JSDHO, Starosta SDH 2 
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Velitel JSDHO, Strojník JSDHO 2 

Velitel JSDHO, Vedoucí mládeţe 1 

Velitel JSDHO, Zástupce starosty SDH 2 

Vzdělavatel, Kronikář 1 

Zástupce starosty SDH, Kronikář 1 

Zástupce starosty SDH, Vedoucí Mládeţe 1 

Zástupce velitele JSDHO, Starosta SDH 1 

Zástupce velitele JSDHO, Starosta SDH, Vedoucí mládeţe 1 

Zástupce velitele JSDHO, Strojník JSDHO 1 

Tab. 2 Odpovědi na dotazník, podle funkcí v SDH/JSDH 

 

Z tohoto průzkumu je moţno určit v kolika procentech sborů jeden člověk více neţ v jedné 

funkci.

 

Rozdělení podle funkcí % 

Jedna funkce 73 

Více funkcí  27 

Tab. 3 Rozdělení funkcí  

 

4) Pořádáte jubilea 110 let, 120 let, 130 let založení Vašeho sboru?   Prosím připište 

datum a nejbližší z těchto oslav. 

Neodpovědělo 6 dotazovaných.  

Z výsledku dotazníku vyplývá, ţe nejvíce sborů, které jsou mladší, neţ 100 let ubývá jejich 

mnoţství.  

 

Jubilea založení sboru % 

Méně než 100 let 26 

100 let 16 

105 let 3 

110 let 15 

115 let 9 
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120 let 14 

125 let 9 

130 let 3 

135 let 3 

140 let 1 

145 let 1 

Tab. 4 Stáří sborů, rozdělení podle oslav jubilea 

 

5) Pořádáte hasičský bál, nebo ples? Případně jakého zaměření?   

 

Pořádání plesu % 

Ano 79 

Ne 21 

Tab. 5 Pořádání plesů 

 Jaké je zaměření? 

Druhy plesů a bálů % 

Dětský 2 

Maškarní 5 

Obecní 7 

Okrskový 2 

Společenský 50 

Dětský, Maškarní 1 

Dětský, Obecní 2 

Okrskový, Maškarní 1 

Okrskový, Obecní 1 

Společenský, Dětský 2 

Společenský, Dětský, Maškarní 1 

Společenský, Maškarní 1 

Společenský, Obecní 2 

Společenský, Okrskový 2 

Nepořádá 21 

Tab. 6 Druhy pořádaných plesů 
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13% sborů pořádá více neţ jeden ples nebo bál, coţ je spojeno s větší náročností na přípravy. 

A naproti tomu je 21% sborů, které nepořádají ţádný ples. Důvody k nepořádání mohou být 

nezájem občanů, náročnost příprav, či pořádání plesů a bálů jinými organizacemi.  

 

6) Pořádáte srazy hasičské historické techniky?  

Neodpověděli 4 dotazovaní.  

 

Pořádání srazů hasičské historické techniky % 

Ano 8 

Ne 92 

Tab. 7 Pořádání srazů hasičské historické techniky 

 

Srazy jsou pořádány u příleţitosti oslav jubilea sboru, nebo výstavách techniky.  

 

  

7) Účastníte se závodů nebo setkání hasičské historické automobilové techniky?

Závody nebo setkání automobilové techniky % 

Ano 16 

Ne 84 

Tab. 8  Účast na závodech, nebo setkáních automobilové techniky 

 

Kde se těchto závodů, nebo setkání účastníte 

Kde % 

Litoměřice 21 

Přibyslav 16 

Jiné 63 

Tab. 9 Místa setkání a závodů hasičské automobilové techniky 
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Z kladných odpovědí jsem vyhodnotil, kde se SDH/JSDH účastní závodů, nebo setkání 

automobilové techniky. 

 

8) Vlastníte historickou hasičskou techniku? 

Na tuto otázku neodpovědělo 45 dotazovaných z celkového počtu 122 odpovědí. Ti co 

neodpověděli, nejsou zahrnuti do výsledků.  

 

Druh historické techniky % 

Automobilovou 10 

Koněspřeţné stříkačky 9 

Motorové stříkačky 35 

Ruční 3 

Ostatní 10 

Ne 3 

Automobilovou, Koněspřeţná, Motorové stříkačky 2 

Automobilovou, Motorové stříkačky 2 

Automobilovou, Ruční, Koněspřeţná 1 

Automobilovou, Ruční, Koněspřeţná, Motorové stříkačky 1 

Automobilovou, Ruční, Koněspřeţná, Motorové stříkačky, 

Ostat. 1 

Automobilovou, Ruční, Motorové stříkačky 1 

Koněspřeţná, Motorové stříkačky 8 

Koněspřeţná, Motorové stříkačky, Ostatní 1 

Motorové stříkačky, Ostatní 3 

Ruční, Koněspřeţná 1 

Ruční, Koněspřeţná, Motorové stříkačky 1 

Ruční, Koněspřeţná, Motorové stříkačky, ostatní 3 

Ruční, Motorové stříkačky 4 

Ruční, Ostatní 1 

Tab. 10 Vlastnictví druhů hasičské techniky 
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9) Požádáte hasičské výstavy?  

 

Pořádání výstav % 

Ano 28 

Ne 72 

Tab. 11 Pořádání výstav 

 

Jakého zaměření 

 

Zaměření výstav % 

Fotografií 26 

Historické techniky 6 

Přilby 0 

Uniformy 0 

Modelů hasičské techniky 0 

Jiné  6 

Fotografií, Historické techniky 12 

Fotografií, Historické techniky, Přilby 3 

Fotografií, Historické techniky, Přilby, Jiné 3 

Fotografií, Historické techniky, Uniformy, Přilby 3 

Fotografií, Jiné 12 

Fotografií, Přilby, Jiné 6 

Fotografií, Uniformy 3 

Fotografií, Uniformy, Přilby 3 

Historické techniky, Uniformy, Přilby, Jiné 3 

Modelů hasičské techniky, Fotografií, Historické techniky, 

Přilby 3 

Modelů hasičské techniky, Fotografií, Jiné 3 

Modelů hasičské techniky, Fotografií, Uniformy, Přilby, Jiné 3 

Modelů hasičské techniky, Historické techniky, Jiné 3 

Uniformy, Přilby 2 

Tab. 12 Druhy výstav 
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10) Máte ve Vašem sboru vlastní hasičskou dechovou hudbu? Kapelu?  

Z dotazníku odpověděla pouze 2% sborů, které mají dechovou hudbu, ale jiţ nesdělili ţádné 

bliţší informace.  

Dechová hudba % 

Ano 2 

Ne 98 

Tab. 13 Dechová hudba v SDH/JSDH 

 

11) Pořádáte ve Vašem sboru divadlo? 

Hraní divadla není dnes pro sbory aţ tak obvyklé jako v roce 1938, kdy si počet divadelních 

souborů hasičstva vyţádal vytvoření vlastního divadelního ústředí, jeţ bylo zdrojem příjmů 

k zakoupení nejrůznějších hasičských potřeb.  

Pokud jde o druhy divadel, neodpověděl na tuto otázku nikdo z dotazovaných.  

 

Divadla % 

Ano 2 

Ne 98 

Tab. 14 Pořádání divadel 

 

Druh divadla 

Druh divadla % 

Loutkové 0 

Divadlo v přírodě 0 

Jiné - prosím vypište 0 

Tab. 15 Druhy pořádaných divadel 
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12) Pořádáte ve Vašem sboru dny otevřených dveří?  

Neodpověděli 4 dotazovaní. 

 

Dny otevřených dveří % 

Ano 45 

Ne 55 

Kaţdoročně 0 

Tab. 16 Pořádání dnů otevřených dveří 

 

13) Pořádáte oslavy u příležitosti dne Sv. Floriána? 

 

Oslavy sv. Floriána % 

Ano 30 

Ne 70 

Tab. 17 Oslavy u příleţitosti Sv. Floriána 

 

Pokud ano připište, prosím, jaké, či bližší informace. 

Z 30% kladných odpovědí jsou zde znázorněny nejčastější způsoby oslav těchto svátků. 

Kromě těchto se konají ještě průvody obcí, večírky, posezení, opékání a jarmarky.   

 

Nejčastější způsob oslav % 

Mše 55 

Setkání praporů 16 

Hasičská pouť 5 

Jiné  19 

Hasičská pouť Hostýn 5 

Tab. 18 Druhy oslav 
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14) Pořádáte Masopustní průvody? Pokud ano, připište, prosím, kdy, případně bližší 

informace. 

Neodpovědělo 5 dotazovaných. 

Oslavy Masopustu % 

Ano 26 

Ne 74 

Tab. 19 Oslavy Masopustu  

 

Z 23 kladných odpovědí jsou zde uvedeny ty nejčastější způsoby oslav.  

Nejčastější způsob oslav % 

Vodění medvěda 55 

Průvod masek obcí 16 

Taneční zábava a pochováním basy 5 

Tab. 20 Způsob oslav Masopustu 

 

15) Pořádáte nějaké hasičské slavnosti u příležitosti oslav Posvícení, Hodů, Poutí? 

Případně prosím napište jaké. 

Neodpověděli 2 dotazovaní.  

Poutě, Hody, Posvícení % 

Ano 42 

Ne 58 

Tab. 21 Pořádání Poutí, Hodů a Posvícení 

 

Prosím popište: zaměření, průběh 

Toto zhodnocení nelze pro různé odpovědi nebo nepopsání průběhu a zaměření slavností 

procentuálně popsat. 

Ovšem z odpovědí lze vysledovat, ţe při slavnostech probíhá např. fotbalový turnaj hasičů, 

hasičský výlet, hodová zábava, smaţenice, taneční zábava, zabíjačka, kácení máje nebo 

posezení s dechovkou. 
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16) Pořádáte Dětský den?   

Dětský den % 

Ano 72 

Ne 28 

Tab. 22 Pořádaní Dětského dne 

Prosím popište: zaměření 

Zaměření je různé, ukázky techniky a hašení, hry s hasičskou tématikou, sportovní soutěţe, 

táborák s opékáním, nebo karneval.  

 

17) Pořádáte, nějaké neobvyklé závody, soutěže či aktivity, které byste rádi touto 

formou zveřejnili???  ( mimo soutěže Plamen, , Požární sport). Prosím vypište: 

Neodpovědělo 75 dotazovaných. 

Neobvyklé závody % 

Ano 94 

Ne 6 

Tab. 23 Pořádání Neobvyklých závodů 

 

Bohuţel někteří z dotazovaných zde uvedli krom jiných i klasické hasičské soutěţe 

v poţárním útoku a soutěţe TFA. 

Mezi neobvyklé závody a soutěţe lze pak zařadit drakiádu, fotbalový turnaj, netradiční 

hasičské závody, ale i další jako stolní tenis, turnaj v mariáši, poţární útok a pivní štafeta, 

tlučení špačků, závody malých motocyklů, rybaření pro děti a branný závod. 

 

18) Pořádáte závody, soutěže pod názvem Memoriálu……..?  .  

a) Koho? 

b) Průběh soutěţe 

c) Zaměření



Neodpovědělo 63 dotazovaných 

 

Memoriál % 

Ano 95 

Ne 5 

Tab. 24 Pořádání memoriálů 

 

Průběh soutěží a zaměření 

Ve většině se jedná o pohárové soutěţe v poţárním útoku pod názvem memoriálu místní 

známé osobnosti. Dále to jsou jiné závody a soutěţe jako fotbalový turnaj, branný závod 

mládeţe v hasičské všestrannosti, turnaj v nohejbalu a různé hasičské štafety. 

 

19) Jiné aktivity spojené s SDH  

Neodpovědělo 33 dotazovaných 

Jiné aktivity % 

Stavění a kácení máje 28 

Pálení čarodějnic 11 

Jen jiné aktivity 15 

Stavění a kácení máje a jiné aktivity 13 

Stavění a kácení máje, Pálení čarodějnic 13 

Pálení čarodějnic a jiné aktivity 11 

Stavění a kácení máje, Pálení čarodějnic a jiné aktivity 8 

Nepořádá nic 1 

Tab. 25 Jiné aktivity spojené s SDH/JSDH 

 

Mezi jiné aktivity lze zařadit smaţení vajíček, lampiónový průvod, košt slivovice, dětský 

karneval, mikulášskou nadílku, zabíjačku a výlety na kolech.  
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20) Existuje ještě nějaká jiná kulturní aktivita vašeho SDH/JSDH – prosím vypište 

Neodpovědělo 60 dotazovaných. 

Existují i jiné aktivity spojené s SDH % 

Ano 90 

Ne 10 

Tab. 26 Aktivity spojené s SDH/JSDH 

 

5.3. Nejrozšířenější a nejvíce dodržované zvyky a tradice a jejich 

zhodnocení 

 

Nejrozšířenější a nejvíce dodržované zvyky a tradice Četnost 

Jubilea založení sboru 116 

Hasičský bál, nebo ples 96 

Dětský den 86 

Vlastníte historickou hasičskou techniku 75 

Stavění a kácení Máje a Pálení čarodějnic 65 

Memoriál 56 

Jiné kulturní aktivity  56 

Dny otevřených dveří 53 

Oslavy Posvícení, Hodů, Poutí 50 

Neobvyklé závody 44 

Oslavy u příleţitosti dne Sv. Floriána 37 

Hasičské výstavy  34 

Masopustní průvody 31 

Závodů nebo setkání hasičské historické automobilové 

techniky 19 

Srazy hasičské historické techniky 10 

Hasičskou dechovou hudbu 3 

Hasičské divadlo 2 

Tab. 27 Nejrozšířenější a nejvíce dodrţované zvyky a tradice 
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Obrázek 13 Nejrozšířenější a nejvíce dodržované zvyky a tradice 

 

Uvedená tabulku a graf obsahuje nejrozšířenějšími a nejvíce dodrţovanými zvyky. Je zde 

zobrazena četnost kladných odpovědí, které se podařilo získat z dotazníků.  

Nejvíce populární jsou u sborů oslavy jubileí jejich zaloţení, coţ ukazuje jistě hrdost sborů, 

na své zaloţení. Další nejpopulárnější tradicí je pak pořádání plesů, které můţeme zařadit 

mezi nejoblíbenější  

O otázky kulturního ţivota sboru by se měl starat vzdělavatel – organizační referent sboru, 

bohuţel tato funkce se ve sborech nachází velmi ojediněle, nebo je, jak ukázal průzkum 

dotazníků, spojena s další funkcí.  

A jako velmi pozitivní pak hodnotím tradici k svátku sv. Floriána, kdy při této příleţitosti 

dochází stále častěji k Setkání praporů a sbory si nechávají vyrábět své novodobé prapory. 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce je zjistit jaké tradice a zvyky byly u dobrovolných hasičů 

v minulosti a jaké do dnešní doby zůstaly zachovány.  Práce by měla slouţit jako zhodnocení, 

návod a moţná inspirace pro sbory dobrovolných hasičů, jak zvyky vznikaly a jak jsou 

v různých sborech dodrţovány a inspirací pro zavedení funkce vzdělavatele – organizačního 

referenta. 

V první části své práce se zabývám historií dobrovolných hasičů, která je přímo spjatá s 

odkazy na kulturní ţivot: divadla, výstavy a plesy, které v začátcích zakládání sborů slouţily 

jako důleţitý zdroj příjmů sborů a bez kterých by mnohé sbory nemohly ani vzniknout. Tato 

část poskytuje celkový a základní přehled o vývoji dobrovolných hasičských sborů v Českých 

zemích a končí novodobou historií, kdy hasiči pomáhali nejen při zničujících povodních 

v posledních letech.  

Druhá část práce obsahuje základní definici tradic, zvyků a folklóru. A pak jsou zde shrnuty a 

popsány nejvíce dodrţované zvyky a tradice, různé zajímavosti z jejich vzniku i jejich 

dodrţování v dnešní době. 

Třetí a poslední část této práce se věnuje dotazníku, který byl zaslán SDH/JSDH a zpětně 

jsem obdrţel 122 odpovědí. Tímto byly tímto zjištěny zajímavé údaje o mnoţství dodrţování 

základních tradic a zvyků, i o mnoha jiných skutečnostech, které dotazník neobsáhl. 
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