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Úvod  

Dobrovolníci pomáhají je téma, které je pro mě jako ulité, protože se 

dobrovolným hasičům věnuji již desátým rokem a neberu je jen jako koníčka, nýbrž jako 

nezbytnou součást života.  

Postupovala jsem tak, že jsem nejprve shromáždila co nejvíce materiálu, pak si 

vytvořila myšlenkovou mapu (Mind map), sepsala osnovu a dala se do práce. 

Od práce očekávám, že se naučím něco nového, rozšířím si obzory v oblasti 

hledání a zpracovávání informací. Myslím si, že se nám to bude hodit i v budoucnu, až 

budeme zpracovávat např. maturitní práci. 
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1 SDH 

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského 

sboru. 

V mnoha zemích tyto sbory doplňují činnost profesionálních hasičů a činnost 

hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku příspěvkové profesionální 

sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, dobrovolné sbory 

jsou právně samostatné nebo jsou organizačními složkami občanských sdružení 

(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská 

jednota) a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami. K mimořádným událostem 

vyjíždějí jednotky sborů dobrovolných hasičů, které zřizují obce nebo podniky jako svou 

organizační složku. 

Kromě hašení požárů zasahují obvykle také při povodních, jiných živelních 

pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných 

mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při 

prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí. 

Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského 

života obce, a to podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní 

fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní označovány jako 

požární sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Apelativum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrovolnictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8D
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_hasi%C4%8D%C5%AF_%C4%8Cech,_Moravy_a_Slezska
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_hasi%C4%8Dsk%C3%A1_jednota&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moravsk%C3%A1_hasi%C4%8Dsk%C3%A1_jednota&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moravsk%C3%A1_hasi%C4%8Dsk%C3%A1_jednota&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A1_hav%C3%A1rie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_nehoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokol_%28spolek%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Myslivost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_sport
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1. 1 Stehelčeves 

Vesnice je položena v mělkém údolí Dřetovického potoka. Stehelčevsi náleží i 

budovy někdejšího Středočeského pivovaru, stojící o samotě 1,5 km severozápadně při 

silnici Vrapice-Brandýsek. Na návrší nad jihozápadním okrajem obce se rozkládá 

mohutná Buštěhradská halda. 

Při východním okraji vsi se nad Dřetovickým potokem zvedá malý pahorek 

Homolka. Systematické výzkumy amerických a českých archeologů na jeho temeni 

odkryly pozůstatky hradiště z doby eneolitu, označovaného Homolka u Stehelčevsi, 

jednoho z nejvýznamnějších pozůstatků předchozí kultury. 

Nejstarší zmínka o vsi pochází z roku 1316, kdy se připomíná jistý Jan ze 

Stehelčevsi.  

Do počátku 20. století náležely ke Stehelčevsi také Vrapice, dnes součást města 

Kladna. V lidové mluvě se jméno obce užívá v podobě Stelčoves, tento tvar býval kdysi 

i úředním názvem obce. 
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1. 1. 1 Historie sboru 

Sbor hasičů ve Stehelčevsi byl založen počátkem roku 1885 Františkem Dupou a 

dalšími členy. Ještě téhož roku byla zakoupena čtyřkolová stříkačka Abc 8. Roku 1888 

byla postavena hasičská zbrojnice, ale hned vzápětí se sbor rozešel. Po dlouhá léta na 

to se nedařilo sbor znovu ustavit. Dne 3. ledna 1906 bylo za starostování V. Beneše 

vydáno svolení k přeměně hasičské hotovosti ve Sbor dobrovolných hasičů pro spojené 

obce Stehelčeves – Vrapice. Velitelem sboru se stal B. Pomajzl, který sbor stmelil a 

roku 1908 měl sbor 21 činných členů. V roce 1914 vypukla První světová válka, která 

bohužel odvedla mladé členy, kteří tvořili většinu sboru. V následujícím roce dal velitel 

na vědomí, že i členstvo ve sboru má být cvičeno v poskytování první pomoci. Šestého 

července 1927 bylo usneseno hlavní radou obce koupit pro Stehelčeves nový motorový 

stroj a starou stříkačku předat do hasičského sboru do Vrapic. V roce 1938 byly 

zakoupeny vycházkové obleky pro 14 členů. Až do konce Druhé světové války nejsou 

záznamy, první je až z roku 1945.  

V novém pojetí se také ustálilo pojmenování požárník na místě starého hasiče. 

Zvláštní důraz se kladl na požární prevenci. Provádí se pravidelné protipožární 

prohlídky domů, samozřejmě se nezapomíná na výcvik nových členů se zaměřením na 

využití nové techniky. Z požárů, při nichž museli zasahovat naši požárníci, jmenujme 

velký požár, který způsobilo neopatrné hraní dětí, při kterém shořela stodola, a vznikl 

požár nově postaveného kravína.  

Požárníci zasahují i při častých povodních, kdy dochází k vylití Dřetovického 

potoka na území naší obce. V roce 1949 – 1950 byla postavena nová požární zbrojnice 

kde má sbor svou „Síň tradic“ a využívají ji zejména k schůzovní činnosti a pro činnost 

mladých hasičů. Ve zbrojnici stále naši strojníci pečují o Tatru 805 z roku 1956. Ale i 

přes svůj pokročilý věk nám slouží doposud. Stejně tak stříkačky PS 8 a PS 12.  

V roce 1950 bylo započato s výstavbou požární nádrže, neboť v obci nebyl zdroj 

vody. Stavělo se na bývalém cvičišti Sokola a stavba byla ukončena v roce 1954. Na 

všech těchto pracích se podíleli členové požárního sboru i ostatní občané obce. V 

posledních letech naši členové sboru dobrovolných hasičů opravili hasičskou zbrojnici. 

V Srpnu 2002 družstvo SDH Stehelčeves pomáhalo při odstraňování následků ničivé 

povodně, která zasáhla areál Výzkumného ústavu v Praze – Podbabě. Za tuto pomoc 

dokonce dostali i poděkování.  

V létě roku 2015 naši dobrovolní hasiči oslavili 130 let od založení sboru. 
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1. 1. 2 Můj tým a já 

Vzhledem k tomu, že jsem členem sboru již desátým rokem, je asi zřejmé, že 

nemám stále jednu a tutéž funkci. Za těch pár let jsem už prošla všemi skupinami od 

nejmenších dráčat přes soptíky, dobráky i dorost a nyní je ze mě instruktor. 

Základem týmu jsem byla vždy já, moje sestra, můj o rok starší strejda a náš 

dlouhodobý kamarád. Postupem času se k nám mladí hasiči přidávali, ale také 

odcházeli. Většinou to bylo z důvodu časové náročnosti, která ovšem mně nevadila. 

Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych od hasičů odešla, a já bych vlastně ani 

nemohla vzhledem k tomu, že je otec starostou SDH Stehelčeves a mamka 

náměstkem.  

I když se v týmu různě měníme, vždy si dokážeme najít tu funkci, která nám 

vyhovuje. Každý je připraven zaskočit za druhého, vypomoct mu, poradit nebo dokonce 

i ukázat jak na to. Dokážeme se dohodnout téměř na čemkoliv. Ať je to výlet, místo u 

proudnice nebo barva dresu.  

Můj tým je už část mé rodiny a rodinu bych nikdy za nic nevyměnila. 

 

1. 1. 3 Naši vedoucí a schůzky 

Po celou dobu mě učili jen samí známí. To je také možná důvod, proč jsem si na 

prostředí tak rychle zvykla a zůstala jsem u dobrovolných hasičů dodnes.  

V našem sboru máme celkem 10 vedoucích včetně nás instruktorů a čtyři 

skupiny mladých hasičů: nejmenší dráčata (4 – 6 roků), starší soptíky (6 – 10 roků), 

dobráky (11 – 14 roků) a nakonec nejstarší dorost (14 – 17 roků). 

Každá skupina má minimálně 2 své vedoucí, kteří si připraví program, který by 

měl děti učit a bavit zároveň a to není vždy jednoduché. Z toho důvodu jsou skupiny 

věkově odděleny. 

Schůzky jsou vždy jednu hodinu, v pondělí pro „Dobráky“, v úterý pro „Dráčata“ a 

ve středu pro „Soptíky“. Závody jsou většinou v sobotu dopoledne vyjma hry Plamen 

(viz kapitola 2.2), která trvá tři dny.  
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1. 1. 4 Úspěchy 

Každý sbor začínal na nule a každý sbor se snažil být nejlepší. I my jsme byli 

začátečníci, kteří se postupně probojovali až na vrchol. Nyní máme velice plodné 

období, které nám přináší jen samé úspěchy jak u dorostu, tak starších, mladších i 

přípravky. Pro nás je úspěch i to, že děti naučíme správně plnit disciplínu a unést 

prohru, což je také nesmírně důležité vzhledem k tomu, že děti mají neúplně vyspělou 

psychiku a mohla by je byť jediná prohra odradit od hasičského sportu, a to my 

samozřejmě nechceme. 

Momentálně máme v klubovně zhruba přes třicet pohárů za vítězství 

z nejrůznějších disciplín a každý máme doma asi tak dvacet medailí (záleží na tom, jak 

dlouho jsme v závodním družstvu) a spousty diplomů, které si přivezeme z každého 

závodu. 

Náš dosavadní největší úspěch bylo vítězství hry Plamen (viz kapitola 2. 2) 

v roce 2011, kdy naše družstvo mladších žáků předvedlo ukázkové provedení všech 

disciplín. 

 

2 Požární sport 

 Hasič musí být rychlý, vytrvalý, obratný a odvážný. Proto vznikl požární sport, 

jehož disciplíny obsahují vše, co musí hasič u zásahu zvládnout. Jde o překonávání 

nejrůznějších překážek, souboj s ohněm, práci ve výškách a několik druhů týmové 

spolupráce. 

 

2. 1 Hasičská liga 

Hasičská liga je celoroční činnost, do které spadají nejen soutěže, ale zejména 

tréninky, veřejné práce a volnočasové aktivity např. výlety a soustředění. Liga má čtyři 

okruhy, které by spolu s kronikou měli členové SDH plnit. 

  

 

 

 

 

 



- 9 - 

 

2. 2 Hra Plamen 

Posláním hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat 

návyky v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární 

ochrany. Cílem hry je soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní pestrou činnost 

dětí se zájmem o požární ochranu. 

Podmínky soutěže: 

 soutěžit může každý člen SH ČMS, který splňuje příslušnou věkovou 

kategorii  

 soutěžit může každý člen, který je uveden na Registračním listu kolektivu 

 musí být nejméně 9členný kolektiv mladých hasičů bez rozlišení pohlaví 

 kategorie mladší nesmí být doplněna ani jedním členem kategorie starší 

 kategorie starší smí být doplněna členy kategorie mladší 

 

 

3 Mistrovství 

Každoročně se pořádá mistrovství České republiky, ze kterého se postupuje na 

mistrovství Evropy a nakonec až Světa. Soutěží se za jednotlivce i za družstvo a to v 

těchto disciplínách: 

 výstup do IV. podlaží cvičné věže (jednotlivci) 

 štafeta 4x100 m s překážkami (družstva) 

 běh na 100 m s překážkami (družstva) 

 požární útok (družstva) 

 dvojboj (jednotlivci) 

Družstva i jednotlivci se dále dělí podle věkové kategorie na: muže, ženy, 

dorostenky a dorostence.  

V roce 2016 jsme se na mistrovství světa celkově umístili takto:  

muži 3. místo 

ženy 3. místo 

dorostenci 2. místo 

dorostenky 3. místo 

V požárním sportu se v popředí tabulky většinou drží Rusko spolu s Běloruskem. 
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4 Výjezdová jednotka 

Náš sbor má momentálně šest členů výjezdové jednotky. Každý z nich má svůj 

výjezdový oblek, do kterého spadá ohnivzdorná uniforma, boty značky haix s ocelovou 

špičkou, helmu značky Gallet, výjezdové rukavice a kšandy. Dýchací přístroje bohužel 

nemáme ve své výbavě, ale jsou k zapůjčení v jiných sborech.  

Na výjezd volíme auto dle potřeby. Máme k dispozici Avii furgon, Tatru 805 a 

Škodu 706 RTHP. 

 

 

 

 

 Závěr 

Touto prací jsem udělala takové ohlédnutí za aktivitou, která je pro mě vším. Je 

to vlastně takové shrnutí všeho, co jsem se za těch deset let naučila.  

Dále mě to utvrdilo v tom, že chci a budu nadále pokračovat a moc bych si přála, 

aby byl požární sport více uznávaný a více populární. Doufám proto, že jsem vás 

alespoň trochu zaujala a že byste si to aspoň zkusili. 

Požární sport lze dělat profesionálně, ale jej taky dělat jen pro zábavu. U nás 

závodí jak čtyřleté děti, tak i patnáctileté a dokonce i náš dědeček, kterému je přes 

padesát… Vždy si to všichni užijeme, a i když nevyhrajeme, jsme rádi, že jsme ukázali, 

co dokážeme. 

Dobrovolné hasiče beru jako svou rodinu. Věnuji jim všechen svůj volný čas a 

občas mě to stojí i zábavu s přáteli nebo známými. Ale co, hasiče miluji a nehodlám se 

jich vzdát. 

Děkuji za přečtení. 
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