
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra studií občanské společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Lucie Rossinski 
 

 

 

 

 

Dobrovolní hasiči v České republice 
 

 

 

 

 

Diplomová práce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: PhDr. Tereza Pospíšilová, M. A., Ph. D. 
 

 

 

Praha 2014 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a s použitím pramenů a 

literatury řádně citovaných a uvedených v seznamu literatury. Práci jsem nevyužila 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Souhlasím s tím, že tato diplomová práce může být zveřejněna v elektronické knihovně 

FHS UK a může být využita i jako studijní text. 

 

 

V Praze dne 26. června 2014           Bc. Lucie Rossinski  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych na tomto místě poděkovala PhDr. Tereze Pospíšilové, M.A., Ph.D. za přínosné 

komentáře a cenné rady. Děkuji také všem respondentům za jejich čas a ochotu.    



 

 

Abstrakt 

Dobrovolní hasiči jsou jedinou masovou tradiční zájmovou organizací v České 

republice, která má zvýšený podíl dětí a mládeže mezi dobrovolníky (členy). Cílem 

diplomové práce je objasnit důvody silného postavení dětí a mládeže ve sborech 

dobrovolných hasičů. V rámci práce byl realizován kvalitativní výzkum metodou 

„vnořené“ případové studie, tj. výzkumné strategie zaměřené na výzkum jednoho případu, 

který obsahuje „vnořené podpřípady“. Případem je v tomto výzkumu Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska, vnořenými podpřípady jsou tři konkrétní sbory dobrovolných 

hasičů. Diplomová práce mapuje rovněž historický vývoj dobrovolné požární ochrany na 

našem území, včetně historie organizací mladých hasičů. 

 

Klíčová slova: dobrovolnictví, dobrovolní hasiči, grassroots dobrovolnictví, kolektiv 

mladých hasičů, komunitní dobrovolnictví, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

tradiční zájmová organizace 

 

Abstract 

Volunteer firefighters are the only traditional interest organization in the Czech 

Republic with higher proportion of children and youth between the volunteers (members). 

The aim of the thesis is to clarify the reasons for the strong position of children and youth 

between volunteer firefighters. There has been a qualitative research conducted within this 

thesis. The method of embedded case study was use for it. It´s a single-case study design 

that involves more than one unit of analysis. The main unit was the Firefighters 

Association of Bohemia, Moravia and Silesia, the embedded units were three specific 

voluntary fire brigades. The thesis also describes historical development of voluntary fire 

protection in the Czech Republic including the history of the organization of young 

firefighters. 

 

Key words: volunteering, volunteer firefighters, grassroots volunteering, team of young 

firefighters, community volunteering, Firefighters association of Bohemia, Moravia and 

Silesia, traditional interest organization   
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1 Úvod 

V České republice patří dobrovolní hasiči mezi nejstarší a nejrozšířenější organizace 

spojené s dobrovolnictvím. Tradice solidarity a vzájemné pomoci se s hnutím 

dobrovolných hasičů neodmyslitelně pojí. „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti 

k rozkvětu“ (Sdružení, 2013a) je zásadou, jíž se dobrovolní hasiči řídí již od počátku své 

dlouholeté historie. Dobrovolné hasičské sbory vznikaly primárně jako prevence a ochrana 

obyvatel před požáry a s touto činností jsou spolu s pomocí při odstraňování následků 

živelných katastrof a jiných mimořádných událostí nejčastěji spojovány i v současné době. 

Spektrum aktivit dobrovolných hasičů je však mnohem širší. Prostřednictvím požárního 

sportu podporují všeobecnou sportovní činnost svých členů, vykonávají preventivně 

výchovnou činnost mezi obyvateli, pracují s dětmi a mládeži a ve venkovských lokalitách 

jsou tradičně nositeli kulturního a společenského dění. V roce 2014 slaví dobrovolní hasiči 

150 let od založení prvního českého sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech. Od roku 

1864 byly místní sbory dobrovolných hasičů postupně založeny ve většině českých měst a 

obcí, čímž se z dobrovolného hasičství stal doslova masový fenomén. V současné době je 

v České republice evidováno více než 8 000 sborů sdružujících přes 350 000 členů (včetně 

49 000 dětí a mládeže do 18 let).  

Dobrovolní hasiči jsou masovou tradiční zájmovou organizací
1
 založenou na 

členském principu. Na rozdíl od většiny tradičních zájmových organizací, které se potýkají 

se stárnutím členské základy, se dobrovolným hasičům daří udržovat vysoký podíl dětí a 

mládeže mezi dobrovolníky (členy). Diplomová práce se věnuje právě tomuto specifiku 

dobrovolných hasičů, přičemž vychází z kvantitativního výzkumu Friče a Pospíšilové 

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století
2
 (2010) 

mapujícím dobrovolnictví v České republice, který přinesl zjištění o věkové struktuře 

tradičních zájmových organizací. Výzkum vedl k položení otázky o důvodech silného 

postavení mládeže ve sborech dobrovolných hasičů, nicméně tato otázka nebyla 

předmětem dalšího zkoumání. Diplomová práce by měla přispět k objasnění této otázky.  

                                                
1 Tradiční zájmové organizace jsou typem organizací občanské společnosti, které byly založeny před rokem 

1989 (často již v období První republiky) a mají nepřetržitou historii, tzn., že nebyly potlačeny 

komunistickým režimem. Aktivity těchto organizací směřují do tradičních oblastí zájmové činnosti (např. 

myslivci, rybáři, včelaři, zahrádkáři apod.)  (Frič, 1998, Frič, Pospíšilová, 2010).    
2 Publikace vznikla v rámci výzkumného projektu „The Patterns and ValuesVolunteering in the Czech and 

Norvegian Society“, který realizovala HESTIA – Národní dobrovolnické centrum ve spolupráci 

s Univerzitou Karlovou, Nadací rozvoje občanské společnosti a norským partnerem Institute of Social 

Research. (Frič, Pospíšilová, 2010).  
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Na základě výše uvedeného byla stanovena tato hlavní výzkumná otázka: 

Proč je ve sborech dobrovolných hasičů silné postavení dětí a mládeže? 

Hlavní výzkumná otázka pramení z empirického výzkumu, problém tudíž není 

teoreticky koncipován. Teoretickou literaturu jsem použila k tomu, abych otázku více 

strukturovala. Na základě teoretické literatury a empirických výzkumů lze očekávat, že 

vyvstanou čtyři faktory, které mohou ovlivnit členství dětí a mládeže ve sborech 

dobrovolných hasičů. Tyto faktory byly formulovány do podoby čtyř níže uvedených 

výzkumných podotázek.  

1. Jaké marketingové strategie a techniky rekrutování používá vedení sboru 

dobrovolných hasičů a jakým způsobem tyto ovlivňují členství dětí a mládeže ve 

sborech?  

2. K jakému stylu řízení dobrovolníků dobrovolní hasiči inklinují a jak tento styl 

ovlivňuje členství dětí a mládeže ve sborech dobrovolných hasičů?   

3. K jaké oblasti činnosti mají dobrovolní hasiči nejblíže? Jsou spíše sportovní, 

zájmovou či komunitní organizací? (tuto dílčí podotázku jsem zařadila, ačkoli 

nemá přímou vazbu na hlavní otázku, nicméně může pomoci objasnit, kam 

dobrovolní hasiči patří z hlediska činnosti.) 

4. Jak mladí hasiči vnímají hasiče obecně a jak vnímají svou činnost ve sboru 

dobrovolných hasičů, jehož jsou členy?  

Cílem diplomové práce je odpovědět na výše uvedené otázky a objasnit důvody 

silného postavení dětí a mládeže ve sborech dobrovolných hasičů. 

Výše uvedený výzkum Friče a Pospíšilové označoval jako mládež občany ve věku 

15-24 let. Podobně definuje mládež pedagogický slovník, tj. jako sociální skupinu ve věku 

15-25 let (Mareš, Průcha, Walterová, 2009 in Frič, Pospíšilová, 2010, s. 167), nebo OSN 

jako osoby ve věku 15-24 let.
3
 Diplomová práce se zaměřuje na mladé hasiče, tj. děti ve 

věku 3-15 let, a dorost, tedy mládež ve věku 15-18 let, neboť od 18 let věku jsou 

                                                
3 http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf  [cit. 30.5.2014].  



3 

 

dobrovolní hasiči členy sboru dobrovolných hasičů a jejich činnost se neliší činnosti 

ostatních „dospělých“ členů.  

Diplomová práce je strukturována do několika částí, respektive kapitol. V následující 

druhé kapitole se věnuji vymezení pojmu dobrovolnictví a jeho základním definičním 

znakům, v jejichž v kontextu vymezím dobrovolnictví tak, jak je chápáno v této práci. Dále 

nastíním, jaké formy a oblasti dobrovolnictví je možné rozlišit, a na základě tohoto 

rozlišení blíže definuji organizaci dobrovolných hasičů. Ve druhé části se dále zaměřuji na 

specifickou oblast dobrovolnictví, komunitní a grassroots dobrovolnictví, s nímž jsou 

dobrovolní hasiči ve výzkumech spojováni. V neposlední řadě se věnuji stylům řízení 

dobrovolníků a technikám rekrutování, neboť tato témata se na základě studia teoretické 

literatury o dobrovolnictví jeví ve vztahu k tématu práce jako důležitá. 

Třetí kapitola diplomové práce přináší fakta o postavení dobrovolných hasičů 

v České republice z legislativního hlediska a mapuje historický vývoj dobrovolné požární 

ochrany na našem území, včetně historie organizací mladých hasičů. 

Čtvrtá kapitola je věnována metodologii výzkumu a výběru vzorku. Ve svém 

výzkumu jsem použila metodu tzv. „vnořené“ případové studie („embedded case study“) 

podle Yina (2003, s. 40-46), tzn. výzkumnou strategii zaměřenou na výzkum jednoho 

případu, který obsahuje „vnořené“ podpřípady. Případem je v mém výzkumu Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska, vnořenými podpřípady jsou tři konkrétní dobrovolné 

hasičské sbory. Stěžejními technikami sběru dat byly polostrukturované rozhovory 

a analýza dokumentů. 

Konkrétní výstupy výzkumu jsou obsahem páté kapitoly, která je strukturována 

dvouúrovňově. Na úrovni Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se zaměřím na 

organizační strukturu, do níž jsou jednotlivé sbory zasazeny, dále na centrálně nastavený 

výchovně vzdělávací systém dětí a mládeže a představím vývoj členské základny mladých 

hasičů. Druhou úroveň představují tři vybrané sbory dobrovolných hasičů, které se věnují 

přímé práci s dětmi a mládeží, přičemž každý ze sborů je analyzován v kontextu 

výzkumných otázek sám o sobě. V závěru práce provedu porovnání jednotlivých sborů a 

odpovím na výzkumné otázky.          



4 

 

2. Dobrovolní hasiči jako organizace založená na dobrovolné 

práci 

2.1 Pojem dobrovolnictví 

Dobrovolnictví je značně široký pojem, na něhož lze nahlížet z různých perspektiv. 

Vzhledem k rozmanitosti tohoto fenoménu a jeho nejasně vymezeným hranicím neexistuje 

jediná obecně platná definice dobrovolnictví. Některé definice jsou velmi otevřené a 

natolik široké, že dobrovolnictvím nazývají jakoukoli aktivitu pro druhé, která není 

realizována primárně za účelem zisku. Podle Adamse jsou dobrovolníci ti, „kteří pracují za 

účelem pomoci druhým bez nároku na finanční odměnu“
4
 (Adams, 1985, in Cnaan et al., 

1996, s. 367).  

Jiní autoři kladou dobrovolnictví ve svých definicích mnohem užší mantinely. Jenner 

definuje dobrovolníka jako „osobu, která ze svobodné vůle a bez nároku na odměnu 

pracuje pro formálně organizovanou neziskovou organizaci, jejímž cílem je služba druhým 

nebo něco jiného kromě členství“
5
 (Jenner, 1982, in Cnaan et al., 1996, s. 369). Tato 

definice by z oblasti dobrovolnictví vyloučila dobrovolné aktivity realizované pro vlastní 

organizaci či skupinu a ve vztahu k tématu práce ji tudíž považuji za příliš limitující.      

 Vnést řád do oblasti teorie dobrovolnictví se pokusil Cnaan et al. (1996), který na 

základě studia různých definic stanovil čtyři klíčové dimenze dobrovolnictví: svobodnou 

volbu, odměnu, strukturu a příjemce. Každá z těchto dimenzí zahrnuje určité varianty, 

které jsou pro jednotlivé definice více či méně relevantní. Na jedné straně bychom mohli 

hovořit o charakteristikách „čistého“ či jasného dobrovolnictví, které jsou společné všem 

zkoumaným definicím. Dobrovolnictví je v tomto pojetí svobodně zvolená činnost ve 

prospěch druhých bez nároku na odměnu, která probíhá v rámci určité organizační 

struktury. Širší definice však do oblasti dobrovolnictví zahrnují i činnosti, které určitou 

míru donucení obsahují, kupříkladu komunitní službu jako náhradu za trest. Tyto definice 

akceptují také určitou formu plateb spojených s dobrovolnou prací, např. náhrady výdajů 

(cestovné, stravné), a nevylučují z okruhu dobrovolné práce aktivity zaměřené na blízké 

příbuzné či přátelé. 

                                                
4 Překlad autorka. V originále: „who work in some way to help others for no monetary reward“. (Adams, 

1985 in Cnaan et al., 1996, s. 367).  
5 Překlad autorka. V originále. „a peson, who out of free will and without wages, works for non-for-profit 

organization which is formally organized and has as its purpose service to someone or something other than 

its membership.“ (Jenner, 1982 in Cnaan et al., 1996, s. 369).     
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Podobně jako Cnaan a jeho kolegové určili autoři Dekker a Halman (2003, s. 1-11) 

tři klíčové aspekty dobrovolnictví společné všem zkoumaným definicím. Dobrovolnictví je 

nepovinné, neplacené a je ve prospěch druhých. Velice obecně lze tedy dobrovolnictví 

definovat jako „svobodně zvolenou práci pro druhé bez nároku na finanční odměnu“ 

(Pospíšilová, 2010, s. 125) Čtvrtým méně častým znakem je podle Dekkera a Halmana 

organizační kontext. Autoři však upozorňují, že ani uvedené definiční znaky 

dobrovolnictví nejsou zcela jednoznačné.  

Dobrovolnictví je ze své podstaty nevynucené a nepovinné, kritérium svobodné 

volby je však do určité míry rozporuplné. Otázkou je, zdali je možné uvažovat 

o dobrovolnictví v případech činností, které jsou sice vykonávány bez nároku na finanční 

odměnu, určitou míru donucení však obsahují. Jedná se například o výše uvedenou 

komunitní službu jako náhradu za vězení nebo vojenskou službu, práci studentů za účelem 

získání kreditů či potřebné praxe nebo dobrovolnickou práci jako prostředek reintegrace 

dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce (Dekker, Halman, 2003, s. 2). Zcela jiný význam 

má dobrovolná práce v komunistických zemích, kde je dobrovolná angažovanost součástí 

ideologie a jako taková je vyžadována povinně (Pospíšilová 2010, s. 126).     

Dobrovolnictví by mělo být vykonáváno bez nároku na odměnu, běžně však dochází 

k proplácení výdajů spojených s dobrovolnou činností a neobvyklé nejsou ani drobné 

dárky a odměny jako projev uznání za vykonanou práci. Podle Dekkera a Halmana mohou 

být tyto formy plateb pouze krokem k přijetí proplácení odměn pod tržní mzdou, což by 

mohlo vést až k reformulaci kritéria neplacené práce na „práci nevykonávanou primárně 

kvůli zisku“ (Dekker, Halman, 2003, s. 2). Dobrovolnictví by tudíž nemělo být spojováno 

s finanční odměnou, určitá forma odměny jako zpětná vazba za kvalitně vykonanou práci 

je však nezbytná. Dobrovolníci jsou často odměňováni formou „morálních odměn“ např. 

prostřednictvím osobní pochvaly či ocenění.     

Definice dobrovolnictví jako činnosti ve prospěch druhých je taktéž problematická. 

Druhými jsou primárně myšleny osoby mimo okruh nejbližších příbuzných. Podle Pennera 

(2002) jsou vazby v rodině či mezi nejbližšími přáteli natolik pevné, že pomoc tomuto 

okruhu osob může pramenit z pocitu povinnosti, což je v protikladu k základní 

charakteristice dobrovolnictví, tj. svobodné vůli. Některé koncepty tento znak zpřísňují 

a stanovují jako podmínku dobrovolnictví veřejnou prospěšnost, čímž z oblasti 

dobrovolnictví vylučují činnosti spojené s trávením volného času a neplacenou práci pro 
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vlastní organizaci či skupinu, např. ve svépomocných, zájmových či sportovních 

organizacích (Dekker, Halman, 2003, s. 1; Frič, Pospíšilová, 2010, s. 10).  

Dobrovolnictví v této práci je možné chápat v kontextu čtyř charakteristických rysů 

dobrovolnictví definovaných Dekkerem a Halmanem (2003), přičemž za nejvhodnější 

považuji použít kombinaci širšího a užšího přístupu. Tyto do jisté míry obecné 

charakteristiky je současně nutné více konkretizovat s ohledem na specifika dobrovolných 

hasičů. Kritérium svobodné volby je v případě tohoto typu dobrovolné činnosti splněno, 

neboť členství ve sborech dobrovolných hasičů je nepovinné a nevynutitelné. V otázce 

druhého kritéria, tj. odměny za dobrovolnou činnost, se přikláním k širším definicím, které 

připouštějí možnost odměňování dobrovolníků, například ve formě náhrady výdajů či 

drobných dárků. Dobrovolní hasiči nevykonávají svou činnost za účelem zisku a 

nedostávají mzdu, drobné „odměny“ však nejsou zcela vyloučeny (např. občerstvení 

v průběhu akcí pořádaných hasiči či výročních schůzí nebo drobné dárky určené mladým 

hasičům).  

Třetí definiční rys dobrovolnictví, tj. práce vykonávaná pro druhé, je v případě 

dobrovolných hasičů poněkud problematický. Nelze se přiklonit k přísnějším definicím, 

které jako podmínku dobrovolnictví stanovují veřejnou prospěšnost, neboť z oblasti 

dobrovolnictví vylučují vzájemně prospěšné organizace, tj. organizace, které přinášejí 

prospěch svým členům (Skovajsa, 2010, s. 41). Dobrovolní hasiči jsou spojeni převážně se 

vzájemně prospěšným dobrovolnictvím, jejich aktivity jsou do značné míry orientovány 

právě na vlastní členy (diferenciaci mezi veřejně a vzájemně prospěšným dobrovolnictvím 

se bude věnovat následující kapitola). Spolu se třemi výše uvedenými rysy splňuje 

dobrovolnictví v této práci rovněž čtvrtý rys, tzn. organizační kontext. Činnost 

dobrovolných hasičů je realizována v rámci sboru dobrovolných hasičů, který má svou 

organizační strukturu. 

2.2 Formy a oblasti dobrovolnictví  

V předchozí kapitole jsem se věnovala vymezení pojmu dobrovolnictví a jeho 

základním definičním znakům. Současně jsem se pokusila v kontextu těchto znaků vymezit 

dobrovolnictví tak, jak je chápáno v této práci. V této kapitole bych chtěla stručně nastínit, 

jaké formy a oblasti dobrovolnictví je možné rozlišit, a na základě tohoto rozlišení blíže 
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definovat organizaci dobrovolných hasičů. Dobrovolnictví lze vymezit například z hlediska 

organizačního kontextu, času, prospěšnosti či oblasti činnosti.  

Z hlediska organizačního kontextu rozlišujeme formální a neformální 

dobrovolnickou participaci. Převážná část odborné literatury o dobrovolnictví se zabývá 

formálním dobrovolnictvím, tzn. dobrovolnictvím vykonávaným v organizaci nebo 

organizací zprostředkovaným (např. prostřednictvím dobrovolnického centra). Formální 

dobrovolnictví lze tedy obecně definovat jako „práci pro druhé osoby či pro životní 

prostředí a kulturní památky bez nároku na odměnu, která se odehrává v organizačním 

kontextu“ (Pospíšilová 2010, s. 125). Neformální dobrovolnictví je naproti tomu bezplatná 

práce pro druhé, která se odehrává mimo organizační kontext. Nejčastějším typem 

neformálního dobrovolnictví je sousedská výpomoc (zalévání květin či pomoc na zahradě, 

hlídání dětí nebo domácích zvířat, nákupy apod.), které se v České republice věnuje 72% 

neformálních dobrovolníků (Frič, Pospíšilová, 2010, s. 75).  

Rochester (2006, s. 5, 2010, s. 20) zmiňuje průzkumy z Velké Británie (The Home 

Office Citizenship surveys z let 2001, 2003 a 2005), které rozlišují tři typy dobrovolnické 

participace: 

1. občanskou participaci zahrnující aktivity jako je kontakt s veřejnými zastupiteli, 

účast na veřejných schůzích nebo demonstracích, podepisování petic; 

2. neformální dobrovolnictví, které je definováno jako individuální poskytování 

neplacené pomoci mimo okruh příbuzných; 

3. formální dobrovolnictví neboli poskytování neplacené pomoci ve prospěch 

druhých nebo životního prostředí prostřednictvím skupin, klubů nebo 

organizací (například ochrana přírody nebo zlepšování veřejných prostor).  

Podle Rochestera jsou hranice mezi jednotlivými typy dobrovolnické participace 

mlhavé, nicméně neformální dobrovolnictví stejně jako občanská participace je dle jeho 

názoru již za hranicemi dobrovolnictví. Tato práce se věnuje formálnímu dobrovolnictví, 

neboť dobrovolní hasiči vykonávají svou činnost v rámci své organizace, tj. sboru 

dobrovolných hasičů.  

Z hlediska časového vymezení lze rozlišovat mezi dobrovolnictvím jednorázovým, 

tzn., že dobrovolník se zapojuje pouze při jednorázových akcích (benefice, sbírky) 

realizovaných zpravidla několikrát do roka, a dlouhodobým, které je charakterizováno 
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opakovanou a pravidelnou činností (např. několik hodin každý týden) (Tošner, Sozanská, 

2006, s. 40). Z hlediska pravidelnosti dobrovolné činnosti lze dobrovolníky dělit 

v kontextu výše uvedeného na dobrovolníky pravidelné, kteří vykonávají dobrovolnou 

činnost alespoň jednou měsíčně, a příležitostné, kteří se dobrovolnictví věnují méně než 

jedenkrát do měsíce (Frič, Pospíšilová, 2010, s. 82). Hranice mezi pravidelným 

a nepravidelným dobrovolnictvím však nejsou zcela jednoznačné a jejich vymezení záleží 

na přístupu daného výzkumníka.  

Organizace občanské společnosti (OOS) lze z hlediska prospěšnosti dělit na 

vzájemně a veřejně prospěšné podle toho, jestli aktivity organizace sledují prospěch svých 

členů nebo prospěch třetích osob. Tyto dva základní typy OOS mají dopad také na 

dobrovolnictví. Vzájemně prospěšné organizace jsou typicky členské organizace 

přinášející prospěch svým členům, tzn. uzavřenému okruhu osob. Pokud tyto organizace 

slouží současně veřejnému zájmu, není to jejich primární cíl (Angelovská, Frič, Gdoulli, 

2009, s. 17). Do této skupiny OOS patří sportovní, svépomocné, zájmové či rekreační 

organizace. Cílem veřejně (obecně) prospěšných organizací je naproti tomu poskytování 

služeb ve veřejném zájmu, tj. široké veřejnosti nebo těm jejím částem, které o službu 

projeví zájem (Ibid). Do této skupiny lze zařadit OOS, které působí v oblasti sociální či 

zdravotní péče, humanitární pomoci, ochrany lidských a občanských práv apod.          

Součástí koncepce dobrovolnictví jako veřejně prospěšné práce je tzv. dobrovolnická 

služba, která je v České republice upravena zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické 

službě (zákon č. 198/2002 Sb., 2001). Zákon se vztahuje pouze na úzkou část formálního 

dobrovolnictví, kterou stát za stanovených podmínek podporuje. Podle zákona se 

dobrovolnické službě mohou věnovat dobrovolníci starší 15 let, kteří jsou vysíláni 

akreditovanými organizacemi, s nimiž mají uzavřenou smlouvu. Akreditace uděluje 

Ministerstvo vnitra podle zákona o dobrovolnické službě (Pospíšilová, 2010, s. 128). Tento 

specifický typ dobrovolné činnosti se k tématu práce nevztahuje, proto stručnou zmínku o 

dobrovolnické službě považuji za dostačující.           

Dobrovolnictví lze v neposlední řadě rozlišit na základě oblastí, ve kterých je 

realizováno. Pro zpřehlednění širokého spektra oblastí lze vycházet z Mezinárodní 

klasifikace neziskových organizací ICNPO (viz. Příloha I), která neziskové organizace 

rozděluje do dvanácti základních oblastí dle jejich zaměření. Na základě této klasifikace 

lze odvodit oblasti, v nichž dobrovolníci působí.  
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Frič a Pospíšilová ve své publikaci Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české 

společnosti na začátku 21. století (2010) tuto dvanáctiprvkovou mezinárodní klasifikaci 

redukují a přizpůsobují ji specifické situaci v České republice. Ve struktuře českých OOS 

lze podle autorů rozlišit čtyři základní typy organizací, které jsou uvedeny v tabulce 1.  

Tabulka 1: Typologie neziskových organizací v ČR na základě kategorií ICNPO  

 Sledovaný zájem 

Zaměření Vzájemně prospěšný Veřejně prospěšný 

Servisní 1. Staré zájmové 

- sport 

- rekreace 

- komunitní rozvoj 

- zájmové spolky 

2. Nové servisní 

- sociální a zdravotní péče 

- vzdělávání 

- humanitární 

Advokační 3. Staré advokační 

- odbory 

- zaměstnanecké svazy 

- profesní organizace (komory) 

4. Nové advokační 

- ochrana životního 

prostředí a práv zvířat 

- ochrana lidských práv 

- - ochrana občanských práv 

Zdroj: Frič, Pospíšilová, 2010, s. 91  

 Specifičnost organizované občanské společnosti v České republice a současně 

v ostatních postkomunistických zemích střední Evropy spočívá především v jejím 

rozdělení na „staré“ a „nové“ OOS. První typ reprezentuje organizace, které byly často 

zakládány již v období první Československé republiky či dokonce za Rakouska-Uherska 

(např. Sokol nebo sbory dobrovolných hasičů) a přežily i v období socialismu. Nové OOS 

vznikaly naproti tomu po roce 1989 případně na sklonku komunistického režimu (Frič 

1998, s. 7; Frič, Pospíšilová, 2010, s. 90). 

Oba výše uvedené typy OOS se vzájemně liší nejen obdobím svého vzniku, ale 

rovněž specifickým zaměřením své činnosti. Staré OOS jsou převážně vzájemně 

prospěšnými organizacemi, které působí především v oblasti sportu, rekreace a kultury. 

Tento typ organizací se vyznačuje hierarchickou organizační strukturou, v níž dominují 

velké svazy na centrální úrovni zastřešující menší členské organizace s lokální působností 

(Frič, Pospíšilová, 2010, s. 90-91; Angelovská, Frič, Gdoulli, 2009, s. 18-19). Staré OOS 

lze podle Friče a Pospíšilové (2010, s. 233) dále dělit na staré zájmové organizace působící 
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v tradičních oblastech dobrovolných aktivit, mezi něž patří např. mládežnické organizace 

(Junák, Pionýr), tradiční zájmové organizace (myslivci, rybáři, včelaři), ženské organizace 

(Svaz žen), kulturní organizace, sportovní kluby nebo sdružení a v neposlední řadě 

dobrovolní hasiči, a staré advokační organizace hájící zájmy různých profesních skupin či 

vrstev obyvatelstva (např. odborové organizace, profesní komory, politické strany či hnutí, 

apod.).  

Nové OOS mají převážně veřejně prospěšný charakter a věnují se poskytování služeb 

nebo podpoře zájmů celé společnosti či lidstva. Tento typ OOS lze rovněž dělit na nové 

servisní organizace, mezi něž patří organizace poskytující zdravotnické služby (Červený 

kříž), sociální služby (krizová centra) či organizace podporující vzdělávání a výzkum, a 

nové advokační organizace, např. nadace, charity, humanitární organizace, ekologické 

organizace apod. (Frič, Pospíšilová, 2010, s. 233). Zatímco staré OOS obsazují jak lokální, 

tak celonárodní rovinu, nové OOS působí na relativně nové úrovni územní správy, tedy 

v regionech (Frič, Vávra, 2012, s. 82).  

   Z výzkumu Friče a Pospíšilové (2010, s. 92) vyplývá, že převážná většina 

dobrovolníků v České republice působí v tzv. starých zájmových OOS (81% 

dobrovolníků), konkrétně v oblasti sportu, kultury, mládežnických organizacích a sborech 

dobrovolných hasičů. Co se týče ostatních výše uvedených typů OOS, poměrně velké 

zastoupení mají rovněž dobrovolníci pracující v nových servisních organizacích (21%), 

méně potom dobrovolníci působící v nových advokačních organizacích (10%). Nejméně 

dobrovolníků pracuje ve starých advokačních organizacích jako jsou odbory či profesní 

komory (6%).  

Frič a Pospíšilová (2010) řadí dobrovolné hasiče mezi staré zájmové organizace. Do 

této kategorie dobrovolní hasiči nepochybně patří, neboť první dobrovolné hasičské sbory 

byly našem území zakládány již ve 2. polovině 19. století a podobně jako ostatní staré 

OOS přežili i období socialismu (historii dobrovolných hasičů se věnuje kapitola 3.2). 

Organizace dobrovolných hasičů má hierarchickou organizační strukturu, na jejímž 

vrcholu je zastřešující svaz s celorepublikovou působností, základním článkem jsou potom 

jednotlivé sbory lokálního charakteru (více k organizační struktuře dobrovolných hasičů 

viz kapitola 5.1).  
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Sbory dobrovolných hasičů jsou organizace založené na členském principu, tzn., že 

mají institut členství a členskou základnu. Jedná se o ryze členské organizace bez 

zaměstnanců, kde jsou dobrovolníci současně členy organizace. Z hlediska prospěšnosti lze 

dobrovolné hasiče řadit mezi vzájemně prospěšné organizace, neboť jejich činnost je cílena 

primárně na vlastní členy a místní komunitu (obec, městská část). Sbory dobrovolných 

hasičů však mohou vykazovat i znaky veřejně prospěšného dobrovolnictví, protože aktivity 

dobrovolných hasičů v případě nutnosti přesahují hranice místní komunity a přinášejí 

prospěch širší veřejnosti (např. při odstraňování následků přírodních katastrof a jiných 

mimořádných událostí mimo vlastní obec).  

Výzkum Friče a Pospíšilové přinesl důležité poznatky o věkové struktuře 

v jednotlivých typech OOS. Ve starých advokačních organizacích pracují převážně občané 

ve věku 55+, zatímco zastoupení mládeže a mladých lidí v těchto organizacích je 

minimální. Protipólem starých advokačních organizací jsou nové advokační organizace, 

neboť tyto jsou spojeny především s dobrovolníky mladších věkových kategorií, 

především ve věku 25-34 let. V nových servisních organizacích pracují převážně 

dobrovolníci v dospělém produktivním věku, přičemž nejvíce je zastoupena věková 

kategorie 45-54 let. Výzkum přinesl zajímavé a z hlediska tématu práce zásadní zjištění 

v otázce věkové struktury starých zájmových organizací. V oblasti zájmového 

dobrovolnictví jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, zajímavý je však vysoký podíl 

mládeže ve věku 15-24 let. Mládež je významně zastoupena v organizacích působících 

v oblasti sportu (18% dobrovolníků v oblasti sportu představuje mládež), mládeže (38%) a 

sborech dobrovolných hasičů (17%). Naopak nízký podíl mládeže byl zjištěn v oblasti 

tradičního zájmového dobrovolnictví (včelaři, myslivci apod., 4%) a v rekreačních 

organizacích (filatelisté apod., 0%) (Frič, Pospíšilová, 2010, s. 92-93).   

Na základě empirických zjištění autoři konstatují, že mládež dobrovolně pracuje 

především v těch oblastech zájmové činnosti, které jsou ze své podstaty spojeny s mladým 

věkem, tj. v oblasti sportu a mládeže. Překvapivé je však zjištění o silném postavení 

mládeže ve sborech dobrovolných hasičů, které se podle autorů vymyká teoretickým 

očekáváním. Autoři si kladou otázku, zdali tato skutečnost souvisí se způsobem, jakým 

dobrovolní hasiči sami sebe prezentují, tj. jako organizaci atraktivní pro mládež (sportovní, 

heroickou), a jaké techniky rekrutování využívají, nebo jestli vypovídá o specifickém 

postavení sboru dobrovolných hasičů v místní komunitě, v níž plní kromě role zájmové 
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aktivity také funkci „rozvoje komunity“ (Ibid., s. 93). Tuto otázku však autoři ve svém 

výzkumu dále nerozvíjí.  

Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO, z níž Frič a Pospíšilová ve 

své typologii OOS vycházejí, řadí dobrovolné hasiče přímo do kategorie komunitního 

rozvoje. Autoři zkoumali dobrovolné hasiče v rámci kategorie starých zájmových 

organizací vzhledem k výše uvedeným specifikům odděleně jako samostatnou podskupinu, 

nicméně přiklánějí se spíše k jejich zařazení do kategorie komunitního rozvoje
6
.  

Dobrovolní hasiči nejsou v rámci výše uvedených klasifikací spojováni s oblastí 

sportu. Toto zjištění je zajímavé, neboť právě sportovní činnost dobrovolných hasičů může 

s vysokým podílem mládeže významně souviset (vzhledem k prokázanému vysokému 

počtu mládeže ve sportovních organizacích). Požární sport je s dobrovolnými hasiči 

neodmyslitelně spojen, často bývá dokonce v popředí zájmu řady jednotek a sborů 

dobrovolných hasičů. Prvky požárního sportu jsou uplatňovány také ve sportovních 

soutěžích mladých hasičů (HZS ČR, nedat).  

Dobrovolní hasiči jsou rovněž organizací pracující s dětmi a mládeží
7
, přičemž 

výchovné aktivity se nezaměřují pouze na členskou základnu, ale jsou často cíleny také na 

neorganizovanou mládež. Zastřešující organizaci dobrovolných hasičů (Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska) byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 

organizace na léta 2011 až 2015 udělen titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce 

s dětmi a mládeží“. Stát udělením tohoto titulu garantuje kvalitu činnosti uznané 

organizace a udělení titulu je morálním oceněním její činnosti (MŠMT, nedat.).  

Vymezit dobrovolné hasiče z hlediska oblasti činnosti je poměrně složité, neboť 

jejich aktivity zasahují nikoli do jedné, nýbrž do několika oblastí současně. Dobrovolní 

hasiči se nacházejí na pomezí sportovní, rekreační, komunitní a mládežnické organizace. 

                                                
6 V modifikované typologii organizací občanské společnosti přiřazují Frič a Pospíšilová (2010, s. 233) 

dobrovolným hasičům třídu 6100, která je v rámci klasifikace ICNPO přiřazena neziskovým organizacím 

působícím v oblasti hospodářského, sociálního a komunitního rozvoje (viz. Angelovská, Frič, Gdoulli, 2009, 
s. 278 – 282).       
7
 Podle MŠMT jsou NNO pracující s dětmi a mládeží jsou „ty, které mají ve svých stanovách zakotveno, že 

jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží“, zatímco „NNO dětí a mládeže jsou ty, které mají ve 

svých stanovách zakotveno, že jsou sdruženími dětí a mládeže. Zároveň musí být splněna podmínka, že počet 

členů do 26 let tvoří nejméně 70 % členské základny NNO a členové NNO platí pravidelné členské 

příspěvky“ (MŠMT, 2012, s. 2). 
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Ve svém výzkumu se pokusím objasnit, ke které z těchto oblastí mají sbory dobrovolných 

hasičů blíže. Vzhledem k tomu, že jsou řazeni spíše do oblasti komunitního rozvoje, 

zaměřím se v následující kapitole blíže na problematiku komunitního dobrovolnictví.   

2.3 Komunitní dobrovolnictví 

 Termín komunita je v běžné mluvě těžko uchopitelný, mezi laickou veřejností se 

s ním tedy setkáme zcela ojediněle. Komunitou bývá nejčastěji označováno „společenství 

lidí spojených určitými sociálními a emocionálními vazbami“ (Frič, Vávra, 2012, s. 11). 

Podle Davida Smitha je komunita chápána jako lokální síť vztahů mimo okruh nejbližších 

příbuzných (Smith, 1997, s. 288). Komunita může být definována územně jako určitá 

lokalita, tzn. jako seskupení obyvatel určitého ohraničeného území (obec, městská čtvrť), 

nebo ji lze vymezit z hlediska sociálních vztahů, které lidi spojují bez ohledu na fyzický 

prostor (Frič, Vávra, 2012, s. 17). Komunita je tedy především tím, co lidé za komunitu 

považují, čeho se cítí součástí. Tereza Pospíšilová (2011, s. 40) hovoří o „imaginárních“ 

komunitách, které vyrůstají v naší mysli ze spojení s určitou lokalitou nebo určitou 

skupinou lidí a hodnot, neboli s naší sociální identitou (náboženství, národnost, rasa apod.).   

Komunitě je odborníky připisována celá řada atributů. O shrnující přístup se pokusil 

Delanty (2000 in Frič, Vávra, 2012, s. 17), který definoval tři základní dimenze komunity: 

solidaritu ve smyslu pocitu sounáležitosti, vzájemnou důvěru a autonomii, tj. uznání 

jednotlivých členů komunity jako individualit. Na základě těchto atributů definuje Frič a 

Vávra komunitu jako „relativně autonomní společenství (skupinu nebo síť) lidí, které svým 

členům poskytuje sociální zázemí, v němž nacházejí praktickou i emocionální podporu a 

sami tuto podporu aktivně posykují ostatním členům. To znamená, že uvnitř komunity 

panují vztahy reciprocity a zodpovědnosti a to jak vůči jednotlivým členům, tak ke 

komunitě jako celku.“ (Frič, Vávra, 2012, s. 18). Komunitu pro potřeby této práce chápu 

v kontextu obou výše uvedených významů, tzn. jako seskupení obyvatel na území určité 

lokality (obce, města nebo městské části), v níž sbor dobrovolných hasičů působí, 

a současně jako společenství lidí, mezi nimiž panují vztahy důvěry, soudržnosti 

a reciprocity.  

Pro vymezení komunitního dobrovolnictví lze vycházet z obecné definice 

dobrovolnictví jako svobodně zvolené organizované či neorganizované práce pro druhé 

osoby bez nároku na finanční odměnu. V případě tohoto specifického typu dobrovolnictví 
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je vhodné přiklonit se k definicím, které z okruhu dobrovolné činnosti vylučují aktivity 

zaměřené na rodinné příslušníky, nelze však akceptovat užší definice, které jako podmínku 

dobrovolnictví stanoví veřejnou (obecnou) prospěšnost. Komunitní aktivity mají převážně 

vzájemně prospěšný charakter, přičemž cílovou skupinou je především sama komunita, 

respektive její členové. Ve vztahu k dobrovolnictví je komunita na jednu stranu příjemcem 

dobrovolných aktivit, na druhou stranu přestavuje specifický sociální kontext, v jehož 

rámci se dobrovolnictví odehrává.  Frič a Vávra (Ibid. s. 29) nazývají komunitu 

a dobrovolnictví „spojenými nádobami“, neboť dobrovolnictví z komunity vyrůstá 

a současně ji podporuje a konstituuje. Autoři rozlišují tři typy komunitního dobrovolnictví 

v České republice: neformální, formální a virtuální. 

Virtuální komunitní dobrovolnictví (community e-volunteering) lze definovat jako 

„dobrovolnou a neplacenou činnost členů komunity, kterou vykonávají přes Internet ve 

prospěch jiných členů, resp. ve prospěch komunity jako celku“ (Ibid. s. 35). Jedná se 

o zcela specifický typ dobrovolnictví spojený s rozvojem komunikačních a informačních 

technologií. Virtuální (kyber, on-line) dobrovolníci poskytují své služby členům jejich 

virtuálních komunit prostřednictvím internetu, nejedná se tedy o interakci tváří v tvář jako 

v případě „tradičního“ typu dobrovolné činnosti. Výhodou tohoto typu dobrovolnictví je 

dostupnost a vysoká míra flexibility, díky níž je možné rozšiřovat nabídku poskytovaných 

služeb i okruh členů virtuálních komunit.  

Virtuální komunitní dobrovolnictví může být formální i neformální, tzn., může 

zahrnovat organizované i neorganizované dobrovolnické aktivity. Virtuální komunity se 

nacházejí buď na webových stránkách formálních organizací, nebo se jedná o organizace, 

které fyzicky neexistují a nacházejí se pouze v kyberprostoru (např. online chat rooms) 

(Pospíšilová, 2011, s. 29). Virtuální komunity mají převážně zájmový charakter a zaměřují 

se nejčastěji na volnočasové aktivity, vzdělávání nebo svépomoc (Ibid. s. 36). V České 

republice se virtuálnímu dobrovolnictví věnuje přibližně 1% občanů nad 15 let (Frič, 

Pospíšilová, 2010, s. 102), zatím tedy nelze hovořit o alternativě tradičního komunitního 

dobrovolnictví. 

Neformální komunitní dobrovolnictví lze definovat jako dobrovolnou, neplacenou a 

formálně neorganizovanou činnost, kterou člen určité komunity poskytuje jinému členovi 

nebo členům dané komunity mimo okruh nejbližších příbuzných. Jedná se o spontánní 

aktivitu jednotlivce, která není realizována v rámci organizace a není ani organizací 
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zprostředkována (Frič, Vávra, 2012, s. 33). Neformální pomoc může mít individuální nebo 

kolektivní podobu, tzn., že je poskytována jak jednotlivcům, tak skupinám včetně 

svépomocných organizací. V obou případech jde o aktivitu, která přispívá k rozvoji 

komunity. Komunitními dobrovolníky jsou členové komunity, v jejímž rámci poskytují 

neformálně pomoc jinému členovi nebo členům komunity mimo vlastní rodinu bez 

formální organizace (Ibid. s. 45). Definovat okruh příjemců je v případě neformálního 

komunitního dobrovolnictví složité, neboť rodina je součástí komunity. Neformální pomoc 

tedy musí být omezena na okruh sousedů a známých.  

Do oblasti neformálních komunitních aktivit patří především sousedská či občanská 

výpomoc, kterou je možné charakterizovat jako vzájemnou pomoc členů komunity 

vznikající ad hoc jako reakce na konkrétní událost v rámci každodenního života. Zaměření 

a cíle neformální pomoci mohou být různé. Jedná se například o podporu druhých ve 

složitých životních situacích (např. pomoc handicapovaným, nemocným či seniorům 

formou nákupů, venčení psa, zalévání květin apod.), reciprocitní pomoc ve formě 

protislužeb (půjčování nářadí, potravin), pomoc při organizaci místních společenských akcí 

a účast na nich, účast na zasedání místního zastupitelství, veřejný projev nesouhlasu, 

obhajoba práv a zájmů druhých apod. (Ibid. s. 33, Frič, Pospíšilová, 2010 s. 74-75). 

Formální komunitní dobrovolnictví je dobrovolná, neplacená činnost členů určité 

komunity ve prospěch jiného člena nebo členů komunity realizovaná v rámci komunitní 

organizace. Specifikem komunitní organizace je zacílení na rozvoj (posilování) lokální 

komunity. Mezi komunitou a organizací je vzájemná vazba, tzn., že charakter komunity 

může významně ovlivnit rozsah formálního komunitního dobrovolnictví. Lze 

předpokládat, že čím silnější je lokální komunita, tím je výskyt komunitního 

dobrovolnictví pravděpodobnější (Frič, Vávra, 2012, s. 72). Intenzita komunitní 

dobrovolnické aktivity souvisí podle Friče a Pospíšilové (2010, s. 136) také s osobní 

biografií dobrovolníků, respektive s jejich „zakořeněním“ v komunitě. Stabilní život 

v komunitě (tzn. setrvalé přebývání na jednom místě a ochota na tomto místě zůstat 

i v budoucnu) se pozitivně váže na formální dobrovolnickou činnost.  

Stupeň formalizace komunitního dobrovolnictví závisí na velikosti dané komunity 

i samotné organizace, přičemž obecně platí, že v rámci malých vesnických komunit 

a organizací je stupeň formalizace nižší, zatímco v podmínkách větších městských komunit 
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a organizací jsou formální prvky dobrovolnické činnosti silnější a jsou spojeny s větší 

administrativní zátěží (Frič, Vávra, 2012, s. 34).  

Organizovanou komunitní dobrovolnickou pomoc lze najít téměř ve všech oblastech 

dobrovolnické činnosti, jako je poskytování služeb (sociálních, vzdělávacích, zdravotních 

apod.), sportovní, rekreační či zájmová činnost, ochrana práv a zájmů druhých osob, zvířat 

či přírody. Z hlediska typů OOS působí většina komunitních dobrovolníků ve starých 

zájmových organizacích (až dvě třetiny všech komunitních dobrovolníků), zatímco 

nejméně komunitních dobrovolníků se vyskytuje v nových servisních organizacích 

zaměřených na poskytování sociálních, zdravotních nebo vzdělávacích služeb. Komunitní 

dobrovolníci se v mnohem menší míře než dobrovolníci nekomunitní věnují také 

advokačním činnostem (v tradičních i nových advokačních organizacích) (Ibid. 80-81).  

Ve sféře starých zájmových organizací se komunitní dobrovolníci podle Friče 

a Vávry (Ibid. s. 78) vyskytují v největší míře ve sborech dobrovolných hasičů 

a v tradičních zájmových organizacích (myslivci, rybáři, včelaři apod.), tedy 

v organizacích převážně lokálního charakteru. Z výzkumů (Frič, Pospíšilová, 2010, Perlín, 

2004) je patrné, že komunitní (společenský) život v obcích (do 2000 obyvatel) zajišťují 

nejčastěji právě tradiční servisní organizace. Konkrétně dobrovolní hasiči jsou kromě své 

hlavní činnosti nositeli společenského, kulturního a sportovního života v obcích (jako 

organizátoři plesů, sportovních akcí, brigád apod.). Členové sboru dobrovolných hasičů 

jsou často aktivní v také komunální politice.  

O specifickém postavení dobrovolných hasičů v místních komunitách se zmiňují 

rovněž zahraniční výzkumy. Jako příklad do určité míry analogický s českou realitou lze 

uvést dobrovolné hasiče v Japonsku. Japonští dobrovolní hasiči čerpají, podobně jako 

jejich čeští kolegové, z bohaté historické tradice, jenž sahá až do 17. století. Jak uvádí 

Haddad (2004), téměř každá japonská obec či město má v současné době aktivní sbor 

dobrovolných hasičů, kteří kromě činnosti požární ochrany a prevence vykonávají aktivity 

směřující k udržování a posilování komunity (např. pomoc při organizování společenských 

akcí, pomoc seniorům apod.). Dobrovolní hasiči jako tradiční komunitní organizace 

neposkytují komunitě své služby za účelem dosažení materiálních výhod, jejich motivace 

pramení z pocitu zadostiučinění, že naplňují svůj závazek vůči komunitě. Podle Haddad 

jsou dobrovolní hasiči v Japonsku legitimizováni jak prostřednictvím veřejného uznání ze 
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strany komunity, tak ze strany státu prostřednictvím zákonů vymezujících jejich účel a 

zajišťujících právní ochranu členů dobrovolných hasičských sborů.  

2.4 Grassroots dobrovolnictví 

Výše uvedené výzkumy řadí dobrovolné hasiče mezi komunitní organizace, tj. 

organizace, jejichž cílem je rozvoj komunity. Členy sboru dobrovolných hasičů bychom na 

základě poznatků uvedených v předcházející kapitole mohli označit za formální komunitní 

dobrovolníky, neboť v rámci své organizace vykonávají dobrovolně a bez nároku na 

odměnu činnost ve prospěch členů své komunity (obyvatel obce nebo vlastního sboru). Jak 

již bylo uvedeno výše, staré zájmové organizace, mezi něž dobrovolní hasiči patří, jsou 

organizace s převážně lokální působností. Většina dobrovolníků v České republice (68%) 

pracuje podle výzkumu Friče a Pospíšilové (2010, s. 157) v těchto lokálních neboli 

„grassroots“ organizacích. V této kapitole se proto zaměřím na vymezení grassroots 

dobrovolnictví, které je do značné míry totožné s dobrovolnictvím komunitním, neboť 

vyrůstá z určitého místního společenství a současně je podporuje a konstituuje. Čerpám 

především ze studie Terezy Pospíšilové „Grassroots dobrovolnictví: definice, koncepty a 

témata“ (2011), která je v podstatě rešerší odborné literatury z hlediska pojmu „grassroots 

volunteering“.
8
 

V literatuře neexistuje jednoznačná definice grassroots dobrovolnictví. Do češtiny 

by bylo možné tento pojem přeložit jako „základní dobrovolnictví“, běžně se však s tímto 

označením nesetkáme. Jak uvádí Pospíšilová (Ibid. s. 19-21), význam slova „grassroots“ je 

nejčastěji utvářen v kontrastu k vyšším rovinám hierarchie a to jak v teritoriálním významu 

(nižší územní celek v protikladu k vyšším územním celkům), tak v kontextu hierarchie 

určité organizace. Grassroots dobrovolnictví má z teritoriálního hlediska význam místního 

dobrovolnictví, není však spojováno pouze s venkovskými lokalitami. Grassroots 

organizace působí rovněž na úrovni měst nebo okresů, které jsou v kontrastu k rovině 

národní či mezinárodní. Dalším typickým příkladem grassroots dobrovolnictví je činnost 

v základních dobrovolnických organizacích, které jsou sdruženy do větších národních nebo 

regionálních sdružení. Tyto základní jednotky v rámci hierarchické organizační struktury 

svazů jsou grassroots organizacemi (např. jednotlivé sbory dobrovolných hasičů, základní 

organizace zahrádkářů, turistických oddílů, místní skautské družiny apod.).    

                                                
8 Studie byla vytvořena na základě požadavku organizace Agora CE o.p.s. v rámci projektu „Grassroots 

Europe for Local Wellbeing“, který si klade za cíl posílit dialog mezi občany a institucemi Evropské unie. 

Více na http://www.grassrootseurope.org/  

http://www.grassrootseurope.org/
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Pojem základní sdružení („grassroots association“) vymezil v odborné literatuře 

David Smith a popsal jej jako téma, které je odborníky na neziskový sektor chybně 

opomíjeno. Podle Smithovy definice jsou „grassroots sdružení v zásadě autonomní 

neziskové skupiny sídlící v lokalitě, které jsou řízeny dobrovolníky a mají oficiální členství 

dobrovolníků“
9
 (Smith, 1997, s. 269). V tomto pojetí se pojem „grassroots“ vztahuje na 

členské dobrovolné organizace, které nemají placené zaměstnance (nebo pouze minimální 

podíl zaměstnanců) a spoléhají především na dobrovolnou práci svých členů.  

Smith podle Pospíšilové (2011, s. 22-23) ztotožňuje grassroots dobrovolnictví 

s členským dobrovolnictvím a staví jej do protikladu k programovému dobrovolnictví 

v profesionálních neziskových organizacích zaměřených na poskytování služeb. Smith 

předpokládá, že dobrovolníci v servisních organizacích fungují jako neplacení zaměstnanci 

a sledují pouze své předepsané role, proto u těchto organizací nelze uvažovat o politickém 

přesahu. Grassroots sdružení naproti tomu určitý politický přesah mají a vedou 

k aktivizaci občanů. Pospíšilová však upozorňuje, že programové dobrovolnictví 

v profesionálních organizacích se netýká pouze servisní oblasti, ale nalezneme je rovněž 

v oblasti aktivismu a ovlivňování politiky. Smith opomíjí advokační neziskové organizace, 

jako jsou Greenpeace nebo Transparency International, které fungují na bázi 

programového dobrovolnictví, tzn., že spoléhají především na práci placených 

zaměstnanců a dobrovolníci obvykle nejsou jejich členy. Nejedná se tedy o grassroots 

sdružení, nicméně politický přesah jim nechybí.         

Již bylo uvedeno, že pojem grassroots je formován v kontrastu hierarchie určité 

organizace. Z hlediska vztahu k vyšším organizačním celkům dělí Smith (Smith, 1997, 

s. 276) grassroots sdružení na polymorfní a monomorfní. Grassroots sdružení, která jsou 

základními jednotkami větších svazů, nazývá Smith „polymorfními“ vzhledem k existenci 

více forem jedné základní skupiny. Naopak organizace bez napojení na vyšší organizační 

celek označuje Smith jako monomorfní, neboť mají pouze jednu podobu.       

Na základě tradiční Smithovy definice je možné sbory dobrovolných hasičů označit 

za polymorfní grassroots sdružení. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2 věnované formám a 

oblastem dobrovolnictví, dobrovolní hasiči jsou ryze členskou organizací bez placených 

zaměstnanců, v níž jsou dobrovolníci současně členy organizace. Jedná se o lokální 

                                                
9 Překlad autorka. V originále: „locally based and basically autonomous, volunteer-run, nonprofit groups, that 

have an official membership of volunteers“ (Smith, 1997, 269).  
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sdružení, která jsou základními organizacemi zastřešujících svazů dobrovolných hasičů, 

fungují však jako autonomní jednotky. 

Tereza Pospíšilová (2011) ve své studii upozorňuje, že tradiční definice grassroots 

dobrovolnictví jako dobrovolné a neplacené práce pro lokální sdružení, které je založeno 

na dobrovolné aktivitě svých členů a nezaměstnává placené zaměstnance, má určité limity, 

jež jsou důsledkem vývoje občanské společnosti a dobrovolnictví posledních patnácti let. 

V prvé řadě dochází k oddělení členství v OOS a dobrovolnictví a nástupu nového 

světového fenoménu individualizovaného dobrovolníka – nečlena. Grassroots 

dobrovolnictví tudíž nemusí být realizováno pouze v členských organizacích. Grassroots 

sdružení stále častěji fungují jako poskytovatelé služeb, což je obtížně slučitelné s jejich 

dobrovolným založením. V neposlední řadě se v rámci grassroots sdružení tradičně 

spojených s neformálním, členským stylem řízení dobrovolníků začíná uplatňovat moderní 

styl řízení typický pro servisní a advokační organizace. Stylu řízení dobrovolníků se 

věnuje následující kapitola. 

2.5 Styly řízení dobrovolníků 

V předcházející kapitole bylo řečeno, že Smith (1997, reprodukováno podle 

Pospíšilová, 2011) ztotožňuje grassroots dobrovolnictví s dobrovolnictvím členským 

a definuje jej v protikladu k tzv. programovému dobrovolnictví. Oba typy dobrovolnictví 

se vzájemně odlišují postavením dobrovolníků v rámci organizace i účelem jejich práce. 

Dobrovolníci v grassroots sdružení jsou jakožto členové současně jeho „vlastníky“, tzn., 

že mohou spolurozhodovat o otázkách spojených s existencí sdružení. Podstatou členského 

dobrovolnictví je vzájemná prospěšnost - dobrovolníci pracují pro organizaci a tím i pro 

sebe. Naproti tomu programoví dobrovolníci nemají jako nečlenové žádný podíl na vedení 

organizace, pro niž pracují. Dobrovolníci jsou v obdobném postavení jako placení 

zaměstnanci, v rámci organizace mají jasně vymezené role. Programové dobrovolnictví je 

primárně veřejně prospěšné, práce dobrovolníků je zaměřena na pomoc „cizím“ lidem.  

Dva odlišné typy dobrovolnictví jsou spojovány se dvěma přístupy k řízení 

dobrovolníků. Se členským dobrovolnictvím je spojen model řízení „podomácku“ („home 

grown“), zatímco programové dobrovolnictví je spojeno s „moderním“ stylem řízení 

(Zimmeck, 2001, cit. in Rochester et al., 2010, s. 153-154). Styl řízení „podomácku“ je 

vhodnější spíše pro menší, rovnostářské a především členské organizace s minimální 



20 

 

dělbou práce, naproti tomu „moderní“ styl je charakteristický převážně pro větší 

hierarchické organizace založené na formálních pravidlech a dělbě práce.   

Podobným způsobem rozlišují Meijs a Hoogstadt (2001, cit. in Rochester et al., 

2010, s. 154-155) dva styly řízení dobrovolníků: styl řízení zaměřený na členství (členský) 

a styl zaměřený na program (programový). Meijs a Karr (2006) na základě případových 

studií skautských organizací v Nizozemí a USA identifikovali rozdíly mezi oběma styly 

řízení dobrovolníků. Členský styl řízení je spíše neformální, ad hoc, dobrovolníci jsou 

získávání neformálně na bázi přátelství a známostí, funkcionáři jsou rekrutováni z řad 

dlouhodobých členů, školení nejsou povinná, dělba práce je minimální, dobrovolníci 

pracují na základě aktuální potřeby a zastávají různé role. Programový styl řízení je naproti 

tomu formální, je orientován na výsledek a efektivitu, dobrovolníci i funkcionáři jsou 

rekrutováni aktivně i mino okruh přátel a známých, jsou přijímáni na základě formálních 

procedur a většinou musí projít formálním školením. Dobrovolnictví je v případě tohoto 

stylu řízení pojato jako práce bez platu. Meijs a Karr ve své studii zmiňují také nedostatky 

obou stylů řízení. V případě členského stylu řízení hrozí riziko stagnace, pokud 

dlouhodobí dobrovolníci participující na rozhodovacích procesech neumožní nově 

příchozím dobrovolníkům prosadit nové a inovativní postupy. Nedostatkem programového 

stylu řízení může být vysoká fluktuace dobrovolníků způsobená neosobním přístupem. 

Rozdíly mezi členským a programovým stylem řízení shrnuje tabulka 2. 
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Tabulka 2: Programový a členský styl řízení dobrovolníků 

 Programový (moderní) Členský („po domácku“) 

Styl řízení  formální 

 byrokratický 

 maximální důraz na pravidla a 

formální procedury 

 dobrovolnictví „jako zaměstnání" 

 neformální, ad hoc 

 kolektivní 

Struktura 

organizace 

 hierarchická 

 dobrovolníci jsou podřízeni 

zaměstnancům 

 rovnostářská 

 institut členství 

Rekrutování 

dobrovolníků 

 na základě formálních procedur 

(vstupní interview) 

 aktivní  

 spíše neosobní cestou (např. 

internet, televize, propagační 

materiály) 

 mimo okruh přátel a známých 

 bez formálních 

procedur 

 spíše pasivní  

 spíše osobní cestou 

(např. příbuzní, přátelé) 

 z okruhu přátel a 

známých 

 

Rekrutování 

funkcionářů 

 mimo okruh přátel, známých a 

spolupracovníků 

 na základě formálních procedur 

(vstupní interview) 

 „podomácku“ 

z dlouhodobých členů 

 bez formálních 

procedur  

Školení/ práce s 

dobrovolníky 

 školení je bezpodmínečně 

vyžadováno 

 vykazování činnosti dobrovolníků 

 popis práce 

 supervize, evaluace 

 smlouva s dobrovolníkem 

 školení je nepovinné 

 bez systematické 

přípravy 

 bez supervize, evaluace 

Dělba práce  maximální dělba práce 

 dobrovolníci jsou „specialisté“ 

 minimální dělba práce, 

 dobrovolníci zastávají 

různé role 

 metoda „pokus-omyl“ 

Zdroj: Karr, Meijs, 2006, Rochester et al., 2010, Frič, Pospíšilová, 2010 

Moderní či programový styl řízení spojuje Rochester (2010, s. 151) s modelem 

dobrovolnictví „jako zaměstnání“ („workplace model“), který je typický především pro 

servisní organizace angažující dobrovolníky podobně jako placené zaměstnance. Podle 

Rochestera přebírají neziskové organizace tento model ze dvou důvodů. Prvním z nich je 

riziko, že potencionální dobrovolníky získají spíše organizace v jejich okolí, které tento 

model již přijaly. Výzkumy totiž ukazují, že sami dobrovolníci preferují formální řízení 
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a dobře zorganizovanou práci. Druhým důvodem přijetí tohoto modelu řízení je fakt, že 

dobrovolnické organizace jsou jako poskytovatelé veřejných služeb nuceny dokazovat 

svoji efektivitu donorům. Proto musí být mimo jiné schopny dobře 

organizovat dobrovolníky, což jim tento styl řízení umožňuje. Podle Rochestera je tedy 

obecným trendem přijetí modelu dobrovolnictví „jako zaměstnání“.  

V odborné literatuře je grassroots dobrovolnictví podle Pospíšilové (2011, s. 28) 

spojováno převážně se členským stylem řízení neboli stylem „podomácku“. O možnosti 

nalézt v ryze členských organizacích moderní, respektive programový styl řízení se 

literatura nezmiňuje. Výzkum Friče a Pospíšilové (2010, s. 142-163) však ukázal, že 28% 

dobrovolníků v České republice, kteří se setkali s vysoce profesionalizovaným, moderním 

stylem řízení, působí v ryze členských organizacích bez zaměstnanců.
10

 Podle autorů 

formální moderní styl řízení postupně vytlačuje řízení „podomácku“ i z amatérských 

dobrovolnických organizací. Z hlediska typů OOS se málo profesionalizovaný, členský 

styl řízení týká především dobrovolníků v zájmových organizacích, zatímco programový 

styl řízení je charakteristický spíše pro nové servisní a advokační organizace.   

V případě dobrovolných hasičů jako ryze členské organizace bez zaměstnanců lze 

předpokládat méně formalizovaný členský styl řízení neboli řízení „podomácku“. 

Vzhledem k výše uvedeným empirickým poznatkům o vysokém podílu amatérských 

organizací na vysoce profesionalizované úrovni však nelze členský styl řízení v případě 

tohoto typu organizace považovat za normu. Ve svém výzkumu se proto pokusím na 

základě kritérií uvedených v tabulce 3 zjistit, jaký styl řízení ve vybraných sborech 

dobrovolných hasičů převládá. Na členství dětí a mládeže ve sborech dobrovolných hasičů 

bude mít pravděpodobně značný vliv především způsob rekrutování, proto se na toto 

kritérium zaměřím blíže v následující kapitole.  

2.6 Rekrutování dobrovolníků 

V této kapitole se zaměřím na způsob, jakým OOS získávají (rekrutují) 

dobrovolníky. Podle Friče (2001, s. 104) organizace využívají různé strategie získávání 

dobrovolníků, jejichž hlavním znakem je především aktivní a pasivní přístup. Jak bylo 

                                                
10 Jedná se o dobrovolníky, kteří splňují maximální počet indikátorů profesionalizace (byli vynecháni 

dobrovolníci vyslaní dobrovolnickým centrem): v organizaci působí koordinátor dobrovolníků, dobrovolník 

prošel cíleným školením, dobrovolník prošel vstupním interview, dobrovolník obdržel popis práce, byla 

požadována reference, dobrovolník s organizací uzavřel smlouvu (viz Frič, Pospíšilová, 2010, s. 148).  
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uvedeno výše, aktivní přístup k rekrutování dobrovolníků odpovídá spíše programovému 

stylu řízení, zatímco pasivní přístup je charakteristický pro členský styl řízení 

dobrovolníků.  

Aktivní přístup spočívá v cílené snaze získat dobrovolníky, mimo jiné tím, že 

představitelé organizace aktivně vstoupí do určitého sociálního prostředí, v němž 

dobrovolníky osloví (např. uspořádají přednášku ve škole, v níž prezentují organizaci 

a možnost zapojení dobrovolníků). Dalším možným způsobem je podle Friče (Ibid.) 

adresné kontaktování vybraných osob v určité lokalitě s cílem vytvořit regionální databázi 

potenciálních dobrovolníků (osahující informace o kvalifikaci a časových možnostech 

dobrovolníků), na něž se organizace může v případě potřeby obrátit. Tento způsob 

rekrutování je však poměrně časově náročný, neboť vyžaduje pravidelnou aktualizaci 

údajů v databázi. Často používaným způsobem, jak informovat veřejnost o aktivitách 

organizace a možnostech dobrovolné činnosti, jsou propagační materiály, letáky, bulletiny, 

plakáty a webové stránky organizace. Podle Tošnera a Sozanské (2002, s. 78) se však 

jedná o méně efektivní způsob získávání dobrovolníků, který by měl být doplněn dalšími 

formami rekrutování. Aktivní získávání dobrovolníků probíhá rovněž při různých 

kampaních nebo prezentačních akcích (např. NGO market). Některé organizace využívají 

za účelem propagace své činnosti masové sdělovací prostředky, například místní tisk, 

regionální rozhlasové nebo televizní vysílání. Jedná se o efektivní způsob, jak oslovit 

potencionální dobrovolníky, proto by práce s médii měla být podle Tošnera a Sozanské 

(Ibid.) prioritou každé organizace rekrutující dobrovolníky. Organizace mohou 

dobrovolníky získat také prostřednictvím dobrovolnických center (např. Hestia), která se 

věnují výběru, školení a supervizi dobrovolníků.  

Pasivní přístup k získávání dobrovolníků je založen na myšlence, že zájemce 

o dobrovolnictví se má sám aktivně přihlásit. Organizace tedy vyčkávají a spoléhají buď na 

iniciativu dobrovolníků, nebo na vlastní členskou základnu. Nejdůležitějším a nejčastějším 

způsobem získávání dobrovolníků jsou v tomto případě neformální, osobní kontakty přes 

příbuzné a známé. Pro malé nebo začínající OOS je tato forma nejpřirozenější a 

nejschůdnější, odborníci však doporučují zaujmout spíše aktivní přístup kombinovat 

několik způsobů rekrutování dobrovolníků (Ibid.).  

Frič a Pospíšilová (2010, s. 151-153) rozdělili cesty k dobrovolnictví z hlediska 

charakteru rekrutování na „osobní“ (neboli sociálně „zakotvenou“) a „neosobní“ 
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(„odtažitou“). Osobní cesta znamená, že dobrovolníci se o možnosti dobrovolné činnosti 

dozvěděli na základě osobního kontaktu a současně se tak stalo v rámci jejich přirozeného 

sociálního prostředí (mezi rodinou, přáteli, v práci, v rámci své členské organizace; viz 

tabulka 4.). Odtažité neboli neosobní rekrutování je realizováno prostřednictvím zdrojů, 

které jsou svojí povahou přístupné široké veřejnosti (např. internet). Potenciální 

dobrovolníci mohou být osloveni přímo členy organizace. V případě, že se jedná o 

oslovení zprostředkované rodinou nebo přáteli, kteří jsou současně členy organizace, řadili 

bychom tento způsob mezi osobní formy rekrutování. Pokud by však šlo o cílené formální 

rekrutování, např. formou návštěv zástupců organizace ve školách, jednalo by se spíše o 

odtažitý způsob rekrutování dobrovolníků. Jde sice o osobní kontakt tváří v tvář, nicméně 

tento kontakt není běžnou součástí sociálního prostředí, kde se dobrovolník běžně 

vyskytuje.               

Tabulka 4: Charakter rekrutování dobrovolníků 

Získávání dobrovolníků Informační zdroje 

Osobní Příbuzní a přátelé 

Dobrovolná organizace, jíž je 

dobrovolník členem 

Práce nebo kolegové v práci 

Neosobní Noviny, periodika, televize 

Internet 

Propagační materiály 

- Osobní oslovení členy organizace 

Zdroj: Frič, Pospíšilová, 2010, s. 152 

Podle Friče a Pospíšilové (Ibid.) je dominantní cestou k dobrovolnictví osobní 

kontakt v sítích, v nichž je dobrovolník „zakotven“ (rodina, přátelé, práce, dobrovolné 

organizace). Pouze 9% dobrovolníků využilo neosobní informační zdroje, případně je 

využili jako doplněk k zakotveným informačním zdrojům. V rámci svého výzkumu se 

pokusím zjistit, jaký z výše uvedených přístupů (aktivní/pasivní) a způsobů rekrutování 

(osobní/neosobní) potenciálních mladých hasičů ve sborech dobrovolných hasičů převládá 

a v případě, že dobrovolní hasiči své budoucí členy z řad dětí a mládeže aktivně 

vyhledávají, zaměřím se na to, jak sami sebe prezentují (jako organizaci sportovní, 

heroickou, riskantní nebo jinak atraktivní pro mládež).      
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3 Dobrovolní hasiči v České republice – historický vývoj, fakta 

3.1 Legislativní rámec požární ochrany v České republice 

Nejdůležitějším právním předpisem upravujícím požární ochranu v České republice 

je zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (Zákon 

č. 133/1985 Sb., 1984). Stát zajišťuje ochranu života, zdraví a majetku obyvatel před 

požáry a poskytuje pomoc při odstraňování následků živelných katastrof a jiných 

mimořádných událostí prostřednictvím jednotek požární ochrany, tzn. organizovaného 

systému odborně vyškolených osob, požární techniky a věcných prostředků požární 

ochrany (Hasičský, 2002). 

Jednotky požární ochrany lze dělit podle zřizovatele na (Zákon 133/1985 Sb., 1984): 

 jednotky hasičského záchranného sboru kraje, které jsou zřizovány státem a jsou 

tvořeny příslušníky hasičského záchranného sboru, respektive hasiči z povolání, 

kteří svou činnost vykonávají ve služebním poměru,  

 jednotky hasičského záchranného sboru podniku, které jsou tvořeny zaměstnanci 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří svou činnost v jednotce 

vykonávají jako své zaměstnání, 

 jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou zřizovány obcemi v rámci 

samostatné působnosti a jsou založeny na principu dobrovolnosti, tzn., že jsou 

tvořeny fyzickými osobami, které činnost v jednotce nevykonávají jako své 

zaměstnání,  

 jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku, které jsou tvořeny zaměstnanci 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které činnost v jednotce 

nevykonávají jako své zaměstnání.  

Jednotky sboru dobrovolných hasičů tedy doplňují činnost profesionálních 

hasičských sborů. V praxi často dochází k pojmoslovné záměně jednotek sboru 

dobrovolných hasičů se sbory dobrovolných hasičů. Jedná se však o dva odlišné subjekty. 

Sbor dobrovolných hasičů je dle zákona o požární ochraně občanským sdružením, které 

pomáhá plnit úkoly na úseku požární ochrany například tím, že se podílí na odborné 

přípravě členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, se souhlasem vlastníka (tzn. 

obce) se podílí na údržbě požární techniky a objektů požární ochrany a provádí 
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preventivně výchovnou činnost mezi občany a mládeží (Zákon 133/1985 Sb., 1984). Jako 

realizátoři kulturních a společenských akcí jsou sbory dobrovolných hasičů významné také 

z hlediska společenského života obce. Dalším neméně důležitým posláním sborů je 

podpora sportovní činnosti svých členů a práce s dětmi a mládeží.  

  Ve většině případů však mezi sborem dobrovolných hasičů a jednotkou sboru 

dobrovolných hasičů probíhá těsná spolupráce. Členové jednotky jsou současně členy 

sboru dobrovolných hasičů a sídlo obou subjektů je rovněž totožné. Avšak zatímco 

jednotky jsou zřizovány a financovány obcemi dle zákona, zřízení a financování sboru je 

založeno na iniciativě dobrovolných hasičů.      

3.2 Historický exkurz 

3.2.1 Historie dobrovolné požární ochrany v českých zemích 

Udržování historických tradic lze považovat za jedno ze základních poslání 

a významný zdroj činnosti dobrovolných hasičů. Lze tak soudit mimo jiné ze skutečnosti, 

že většina sborů dobrovolných hasičů se na svých internetových stránkách věnuje 

podrobné historii svého sboru a zdůrazňuje tradice, na něž jejich současné aktivity 

navazují.  Znalost historie požární ochrany je součástí systému vzdělávání vedoucích 

a instruktorů kolektivu mladých hasičů a rovněž mladí hasiči jsou v rámci svého 

vzdělávacího systému vedeni k získávání poznatků o historii dobrovolného hasičstva, 

jakož i historii sboru, jehož jsou členy. V roce 2014 slaví dobrovolní hasiči 150 let od 

založení prvního českého sboru ve Velvarech na Kladensku, historie požární ochrany na 

našem území sahá však do hlubší historie.  

Prvotní zprávy o organizovaném boji proti požárům pocházejí ze starověkého Egypta 

z období pře 4000 lety. Průlom v hašení požárů představoval vynález hasičské stříkačky, 

která byla zkonstruována ve 3. století př. n. l. matematikem Ktésibem Alexandrijským. 

První protipožární bezpečností útvar čítající 7000 vycvičených mužů, tzv. vigiliů byl 

zřízen římským císařem Augustem v roce 21 př. n. l. (Sdružení, 2008a). Vigiliové byli 

vybaveni jednoduchým hasičským nářadím – žebříky, vědry na vodu, stříkačkami a 

bouracím náčiním. K hašení ohně však používali především košíky. Kromě těchto 

profesionálních jednotek fungovala v Římě také dobrovolná sdružení řemeslníků pro 

hašení požárů. Se zánikem Římské říše dochází k úpadku vynálezů a zkušeností v oblasti 

požární ochrany. V moderních evropských dějinách bylo první nařízení týkající se požární 
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prevence vydáno v Anglii v roce 1086 (Nitra, 2010, s. 125). První moderní profesionální 

hasičský sbor byl založen v roce 1810 ve Francii (Ibid. s. 128). 

Na území českého státu se první jednoduché protipožární instrukce objevují ve 13. a 

v první polovině 14. století v souvislosti se vznikem středověkých měst. Na relativně 

malých prostorách uvnitř hradeb vznikala hustá síť dřevěných obytných a hospodářských 

budov, z nich většina měla otevřené ohniště, avšak málokteré obydlí mělo komín 

(Klement. Laštovka, 2001, s. 12). Případný požár mohl mít pro město fatální následky. 

Žhářství bylo tudíž považováno za závažný zločin a jako takové bylo přísně trestáno. První 

„požární řád“ vydaný v roce 1278 za vlády Přemysla Otakara II ukládá žhářům trest smrti 

(Nitra, 2010, s. 35). 

Vztah k požární ochraně se změnil na přelomu 15. a 16. století, v době významných 

hospodářských změn. Zásadní úloha v systému organizovaného boje s ohněm byla 

přiznána cechům. V poddanských městech i na venkově byly z iniciativy feudálních 

vrchností vydávány protipožární směrnice a instrukce k hašení požárů, které byly 

zaměřeny především na pravidelnou kontrolu komínů, na problematiku manipulace 

s otevřeným ohněm a zacházení s hořlavými materiály. Požární směrnice se od sebe lišily 

pouze nepatrně, například výší pokut či povinnostmi jednotlivých cechů při hašení požárů. 

Ačkoli byly stanoveny poměrně přísné tresty za porušení feudálních nařízení, nebezpečí 

požáru se převážně v důsledku nevědomosti lidu nesnížilo (Klement. Laštovka, 2001, s. 

13).  

Opatření feudálních orgánů v otázkách požární ochrany byla pouze lokálního 

charakteru a řešila především otázku prevence. Průlomem v oblasti protipožární ochrany se 

stal „Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny markrabství Moravského“ 

vydaný Marií Terezií v roce 1751, který stanovil závazné postupy pro způsob vyhlášení 

požárního poplachu, pro hasební zásah včetně osoby za něj odpovědné a definoval přísné 

tresty za porušení ustanovených nařízení. Řád rovněž zdůrazňoval vzájemnou pomoc mezi 

městy a vesnicemi (Ibid.). Vydání prvních řádů s celozemskou působností lze považovat za 

počátek zvýšeného zájmu státu o oblast požární ochrany.   

 V reformách Marie Terezie pokračoval její syn Josef II, který roku 1785 vydal 

novou požární normu „Řád hašení ohně“ pro Království české a o dva roky později pro 

markrabství Moravské a vévodství Slezské. Řády stanovily pravidla, jak předcházet  
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požárům, postupy při jejich hašení a pokuty a tresty za jejich porušení (Ibid.). Význam 

Josefínských řádů spočíval především v nařízené prevenci. Ve městech byli jmenováni 

komisaři nad ohněm, kteří měli povinnost spolu s mistrem kominických, zednickým 

a tesařským dvakrát do roka provádět kontrolu komínů, ohnišť a kamen. Kominický mistr 

byl považován rovněž za výkonný orgán požární policie (Nitra, 2010, s. 56).  

Rozpad starého feudálního řádu v revolučním roce 1848 představoval nový směr ve 

vývoji požární ochrany. V souvislosti se vznikem nového společenského řádu, přijetím 

živnostenského zákona v roce 1859 a nových stavebních zákonů se rozvíjí nový způsob 

boje s ohněm založený na organizované činnosti odborně vycvičených hasičských sborů 

řízených velitelem a vybavených profesionální hasičskou technikou (Ibid.). První hasičský 

sbor na našem území nesoucí název Pompiers Corps vznikl 23. března 1848 v Praze. Sbor 

však neměl dlouhého trvání, zanikl již 30. října téhož roku (Nitra, 2011, s. 10). 

Revoluční vlna let 1848 -1849 přinesla rozmach spolkových aktivit, který byl však 

záhy přerušen nástupem Bachova absolutismu. Po jeho pádu a obnovení ústavnosti v roce 

1861 se spolkový život začíná znovu rozvíjet (Skovajsa, 2010, s. 51). V 60. letech 19. 

století začaly vznikat sbory dobrovolných hasičů, nejprve v městech s německy hovořícím 

obyvatelstvem
11

, později v městech českých. První český dobrovolný hasičský sbor byl 

založen v roce 1864 ve Velvarech obchodníkem Karlem Krohnem a po něm následovaly 

další hasičské sbory v desítkách českých měst a obcí (Nitra, 2010., s. 52). Na Moravě byl 

první český dobrovolný hasičský sbor založen Titem Krškou v roce 1871 ve Velkém 

Meziříčí, ve Slezsku byl prvním ryze českým sborem sbor dobrovolných hasičů 

v Kylešovicích založený v roce 1884 (Nitra, 2011, s. 16). Vznik dobrovolných hasičských 

sborů urychlil rovněž zákon o spolčování z roku 1867, který formoval cestu dobrovolného 

hasičstva až do roku 1948 (Klement, Laštovka, 2001, s. 13).  

Rozvoj dobrovolné protipožární ochrany výrazně ovlivnily zemské zákony o požární 

policii, vydané letech 1873 – 1876
12

, které nahradily do té doby platné řády Josefa II. 

Podle těchto zákonů měla být v každé osadě s 50 domovními čísly zavedena na náklady 

                                                
11 První sbor dobrovolných hasičů na území Českého království byl založen v německy hovořících Zákupech 

v roce 1854, následovaly sbory založené v České kamenici (1856), v Rumburku (1858) a Liberci (1861), (viz 

Klement, Laštovka. 2001. s. 13). 
12 Zemský zákon č. 45 - „Řád policie požárové pro Království české“ byl vydán roku 1876, na Moravě a ve 

Slezsku byl platil obdobný zákon již od roku 1873, (viz Klement, Laštovka, 2001, s. 13). 
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osady služba ponocného, který zodpovídal za ochranu proti požárům. Starostové obcí měli 

navíc povinnost usilovat o založení dobrovolného hasičského sboru (Laštovka, 1992, s. 9). 

Jednotlivé sbory dobrovolných hasičů založené v 19. století se vzájemně lišily 

způsobem organizace a řízením činnosti, kvalitou hasičské techniky i přístupem 

k vlastnímu hašení. Osamocené sbory navíc nedokázaly zajistit hasičům podporu při stále 

častějších úrazech. Tyto problémy vedly ke snaze organizovat dobrovolné hasičstvo do 

větších organizačních celků – tzv. žup. První župa na našem území byla založena v roce 

1868 v Rumburku. První česká župní jednota byla vytvořena v roce 1878 v Horažďovicích, 

následována o rok později župou v Chrudimi a Čáslavi (Ulrych, 2005).  

Němečtí dobrovolní hasiči na českém území byli z organizačního hlediska 

důslednější než jejich čeští kolegové. V roce 1878 byla v Teplicích založena Ústřední 

zemská hasičská jednota Království českého tvořená dvanácti německými župami. Čeští 

dobrovolní hasiči neměli až do roku 1881 v této zastřešující hasičské organizaci žádného 

zástupce. (Nitra, 2010, s. 56). Z důvodu zajištění finančních prostředků začaly do Zemské 

jednoty postupně vstupovat i české župy, nadále však zaujímaly menšinové postavení. 

Stupňující se neshody mezi českou a německou sekcí vedly v roce 1881 k rozdělení 

Zemské jednoty na dvě samostatné a na sobě nezávislé jednoty. V době svého rozdělení 

sdružovala česká zemská hasičská jednota 47 žup se 786 sbory (Klement, Laštovka, 2001, 

s. 15). Velký rozvoj dobrovolného hasičstva nastal podobně jako v jiných spolkových 

činnostech v 90. letech 19. století. Tento boom souvisel do značné míry s rostoucím 

národním uvědoměním Čechů a jejich snahou vyrovnat se německy hovořícím sousedům. 

V roce 1881 se v Praze konala Zemská jubilejní výstava reprezentující mimo jiné i úspěchy 

českého hasičstva. V tomto roce působilo na našem území 2 780 sborů dobrovolných 

hasičů (Drož, Hanzlík, 2006, s. 3). 

Během první světové války byla většina členů hasičských dobrovolných sborů 

povolána na frontu.
13

 Na úbytek svých členů reagovaly zemské jednoty vyhláškou, jež 

vybízela sbory k zakládání jinošských a ženských družin a povolání vysloužilých členů 

(Nitra, 2011, s. 57). Ačkoli byla činnost sborů ve válečném období výrazně omezena, 

rozvíjí se hasičské samaritánství. V jednotlivých sborech byly zakládány hasičské čety pro 

přepravu nemocných a raněných vojáků (Macháček, Marek, 1931, s. 93). 

                                                
13

 Povoláno bylo přibližně 85 000 dobrovolných hasičů, z nichž 11 150 padlo a 2543 zemřelo na následky 

války, (viz Macháček, Marek, 1931, s. 93).  
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V období první republiky došlo k revitalizaci spolkové činnosti. Ihned po vyhlášení 

samostatného československého státu se dobrovolní hasiči nabídli do služeb nejvyššího 

orgánu nově vzniklého státu Národního výboru. Zkušenosti hasičů při přepravě nemocných 

získané během války byly využity ve spolupráci s Ministerstvem veřejného zdravotnictví a 

tělesné výchovy v oblasti samaritánské a záchranářské (Nitra, 2011, s. 59). Po několikaleté 

přestávce se v červnu roku 1919 konala valná hromada Zemské ústřední hasičské jednoty 

království českého, která byla přejmenována na Českou zemskou hasičskou jednotu. 

V roce 1920 se konaly ustavující schůze Moravské a Slezské zemské hasičské jednoty 

(Ibid.). České sbory dobrovolných hasičů byly ve větším měřítku zakládány rovněž 

v místech, kde v předválečném období převažovaly sbory německé. Do činnosti sborů 

aktivně vstupují ženy, dorost a žáci. Dochází rovněž k rozvoji hasičských škol a kulturní 

činnosti dobrovolných hasičů (Klement, Laštovka, 2001, s. 15). 

V následném období protektorátu Čechy a Morava byl demokratický spolkový život 

tvrdě potlačován. Dobrovolné hasičské sbory stejně jako ostatní spolky podléhaly silnému 

národnostnímu útlaku. Česká zemská hasičská jednota byla nucena na základě nařízení 

říšského protektora o neárijcích z 21. června 1939 vyloučit všechny neárijské členy. Dosud 

platný hasičský pozdrav „Nazdar“ byl změněn na „Vlasti zdar“ a byl vydán zákaz nošení 

odznaků připomínajících první republiku (Cekota, 1991, s. 65). 

Se vznikem Protektorátu dochází na konci roku 1939 k novému sdružování 

hasičských sborů – hasičské župy byly nahrazeny systémem okresních hasičských jednot 

(OHJ), které se dále dělily na obvody. Zastřešující organizací dobrovolného hasičstva se 

stal Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě se sídlem v Praze, který měl dvě 

samostatné zemské jednoty, moravskou a českou. Všechny dobrovolné hasičské sbory 

musely opětovně požádat o souhlas s činností, jinak byly rozpuštěny (Klement, Laštovka, 

2001, s. 16). Nařízením protektorátní vlády ze dne 18. 12. 1940 byly zrušeny výše zmíněné 

zákony o Řádu policie požárové ze 70. let 19. století. Byl zrušen výraz hasičské sbory a 

hovořilo se pouze o hasičstvech, hasičské zbrojnice musely být označeny dvojjazyčnými 

nápisy, bylo zakázáno provádět nové volby hasičských funkcionářů a hasičské sbory 

musely převést veškerý svůj majetek na obce (Cekota, 1991, s. 66).  

Poválečná obnova organizované občanské společnosti byla záhy potlačena 

vítězstvím komunistické strany v roce 1948. Dobrovolné organizace se staly součástí tzv. 

Národní fronty, zastřešujícího svazu, který podléhal přímé kontrole KSČ (Skovajsa, 2010, 
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s. 57). Na rozdíl od celé řady organizací občanského sektoru sbory dobrovolných hasičů 

období Národní fronty přežily, nicméně politická situace po druhé světové válce se dotkla 

rovněž organizace dobrovolných hasičů a náplně jejich činnosti. V souvislosti se snahou 

státu profesionalizovat požární ochranu a podřídit ji státnímu dozoru a řízení vznikají od 

50. let 20. století požární jednotky z povolání, které plnily úkoly požární ochrany v rámci 

celého okresu. Sbory dobrovolných hasičů si nadále udržely svá postavení na vesnicích, 

jejich činnost se však zaměřila především na prevenci (Cekota, 1991, s. 74). V roce 1948 

existovalo na území Československa 14 300 dobrovolných hasičských sborů se 328 914 

členy (Sdružení, 2008a, s. 10). 

Na základě zákona č. 62 o ochraně před požáry a jinými živelnými pohromami 

z roku 1950 se hasičstvo stalo výkonným orgánem národních výborů. Zákon rozlišoval 

hasičstvo z povolání, závodní a dobrovolné. Zatímco hasičstvo z povolání mohlo být 

zřízeno v místě s více než 50 tisíci obyvateli, dobrovolné hasičstvo měl zřídit v každé obci 

místní národní výbor. Vedle hasičského sboru místního národního výboru jako jeho 

výkonného orgánu existoval i nadále dosavadní sbor dobrovolných hasičů, který sdružoval 

členy obou sborů. V roce 1950 byla z hasičských sborů vyčleněna samaritánská služba, 

která přešla pod Český červený kříž (Cekota, 1991, s. 75). Na základě vládního dekretu 

z roku 1952 byla hasičská organizace prohlášena za dobrovolnou organizaci celostátního 

významu (Sdružení, 2008a, s. 10). 

V roce 1953 došlo ke změně názvu zastřešující organizace dobrovolného hasičstva. 

Ze Svazu československých hasičů byl vytvořen Československý svaz požární ochrany, 

který se stal jednou ze společenských organizací Národní fronty. Zákon č. 18/1958 

o požární ochraně sloučil požární sbory místních národních výborů s jednotami 

Československého svazu požární ochrany a přenesl na orgány svazu řadu úkolů, za něž 

dosud odpovídala státní správa, především v oblasti prevence, výchovy občanů k požární 

bezpečnosti či provádění výcviku a školení. Výše uvedený zákon platil až do roku 1985 

(Klement, Laštovka, 2001, s. 16).  

K zásadním změnám v oblasti dobrovolné požární ochrany došlo po roce 1989. 

Základními organizacemi se staly sbory dobrovolných hasičů. Nástupcem Svazu požární 

ochrany se v roce 1990 stalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které sdružuje 

většinu dobrovolných hasičských sborů v České republice (Sdružení, 2008b). Vedle této 

celostátní organizace byla ve stejném roce založena Česká hasičská jednota, která sdružuje 
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sbory dobrovolných hasičů na území Čech (Hasičská, 2014). Na Moravě byla roku 1992 

založena Moravská hasičská jednota sdružující přes 5 tisíc členů z Moravy a Slezska 

(Milan, 2011). 

3.2.2 Historie hasičského mládí 

Jinošské hasičské čety začaly ve sborech dobrovolných hasičů vznikat na přelomu 

19. a 20. století. K širšímu rozvoji jinošských skupin však v období počátku organizované 

práce s mládeží nedocházelo, neboť zastřešující organizace dobrovolného hasičstva 

nevyvíjely na jednotlivé sbory potřebný tlak a zakládání mládežnických kolektivů tak bylo 

pouze iniciativou jednotlivců. V tomto období nebyl vypracován ucelený systém výchovy 

a výcviku mladých hasičů, což opět bránilo masovějšímu zakládání jinošských čet. 

Určitým pokusem systémového řešení problému práce s hasičskou mládeží se stala 

příručka „Jinošské družiny při sborech dobrovolných hasičů“ vydaná roku 1912 Zemskou 

ústřední jednotou. Dle vzoru anglického skautingu měla být náplní činnosti jinošských 

skupin nejen hasičská odbornost, ale především sport, kultura a poznávání vlasti. Mladými 

hasiči se mohli stát chlapci ve věku 14 – 17 let, ovšem pouze se souhlasem otce (Sdružení, 

2008a, s. 9). 

Problém s rekrutováním mladých členů se dobrovolným hasičům nepodařilo vyřešit 

ani v období po první světové válce. Ačkoli byly sbory dobrovolných hasičů masově 

zakládány na celém území Československa, podíl mládeže mezi členy byl velmi nízký. 

Kupříkladu v roce 1923 fungovalo u 4 415 českých sborů pouze 44 jinošských družin se 

424 členy (Ibid.). Určitý rozvoj družin dětí a dorostu nastal od roku 1934 v souvislosti 

s brannou výchovou v Německu. V období protektorátu Čechy a Morava byla činnost 

dobrovolných hasičských sborů omezena, zájem o práci s dorostem však neustal. V roce 

1939 vyla vydána příručka pro vedoucí hasičského dorostu, která určovala způsob 

organizace dorostu a žactva v dobrovolných hasičských sborech. Počet členů žákovských a 

dorosteneckých družstev se nicméně v období německé okupace snížil (Ibid., s. 10). 

Po skončení druhé světové války začalo období systematické práce s mladými hasiči. 

V roce 1945 byla zvolena dorostová komise, která měla vykonávat veškeré administrativní 

práce spojené s činností dorostu, dále měla zpracovat jednotný výcvikový program, 

cvičební a služební řád dorostu a zajistit jednotný kroj. Komise zodpovídala rovněž za 

nábor nových členů a výcvik vedoucích dorosteneckých družstev. V jednotlivých sborech 
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se rozvíjely dětské a dorostenecké kolektivy (školní mládež 11-15 let, dorost 15-17 let). 

Dobrovolné hasičské sbory byly vyzývány, aby rekrutovali mládež na školách. Činily tak 

především při příležitosti organizovaných návštěv dětí v hasičských zbrojnicích a 

pořádáním hasičských cvičení. Hasičské sbory měly v oblasti výchovy hasičské mládeže 

spolupracovat se Svazem české mládeže, který měl své skupiny téměř v každé obci. 

Ústředí československého hasičstva vydávalo měsíční programy práce s dorostem, které 

zahrnovaly odborný výcvik, teorii, sportovní aktivity, ale také občanskou výchovu, 

pořádání výletů, kulturní činnost apod. V roce 1949 byl vytvořen systém spolupráce sborů 

dobrovolných hasičů s nově utvořenými celostátními organizacemi dětí a mládeže – 

Pionýrskou organizací a Československým svazem mládeže (Ibid.). 

V 50. letech 20. století dochází k postupnému rozvoji dětských a dorosteneckých 

hasičských kolektivů. Po 1. celostátní konferenci československého hasičstva v roce 1952 

byla vyhlášena soutěž, jejíž náplní byl požární útok bez vody pro mládež do 12 let 

a požární útok s vodou pro mládež nad 12 let. Obě věkové kategorie soutěžily v běhu na 60 

metrů a požárnické teorii. Tato soutěž přetrvala až do roku 1971, kdy byla nahrazena 

celostátní sportovně brannou hrou Plamen. V roce 1957 byl z rozhodnutí Ústředního 

výboru Československé požární ochrany zřízen při škole v Bílých Poličanech 1. běh 

letního tábora mladých požárníků, jehož se zúčastnilo 70 dětí ve věku 11 – 14 let. V rámci 

tábora byly odevzdány první odznaky „mladý požárník“. Ve stejném roce proběhlo 

v Bílých Poličanech první celostátní školení vedoucích mládeže. V letech 1958 – 1959 byl 

vytvořen program činnosti zájmových kroužků požární ochrany, v jejichž rámci byl 

zaveden výchovný systém Pionýrské organizace. V roce 1959 pracovalo při sborech 

dobrovolných hasičů 5000 kroužků požární ochrany, které sdružovaly 60 000 dětí, o rok 

později bylo v 6 200 kroužcích organizováno téměř 150 000 dětí (Ibid.). Z výše uvedeného 

je tudíž patrný obrovský nárůst zájmu dětí a mládeže o činnost dobrovolných hasičů.  

V roce 1968 byla zřízena samostatná organizace Mladý požárník v rámci 

Československého svazu požární ochrany, po dvou letech své existence byla však opět 

sloučena s Pionýrskou organizací nově ustaveného Socialistického svazu mládeže. 

Z hlediska práce s mládeží ve sborech dobrovolných hasičů je významný rok 1972, kdy 

vznikla již zmiňovaná hra Plamen. Ačkoli tato hra prošla od svého vzniku celou řadou 

změn, jejím základním posláním je motivovat děti k získání odborných znalostí 
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a dovedností v jednotlivých oblastech požární ochrany (Ibid.). Principům a náplni hry 

Plamen se bude blíže věnovat kapitola níže.  

Po pádu komunistické režimu v Československu došlo ke snížení počtu kolektivů 

mladých hasičů a členů dobrovolných hasičů z řad mládeže. Důvodem byl především 

vznik nových organizací věnujících se práci s dětmi, rušení krajských výborů a funkcí 

tajemníků pro mládež či zpřísnění evidence členů. Základním dokumentem pro práci 

s mládeží se stal Statut hnutí mládeže schválený na celorepublikové konferenci vedoucích 

mládeže. Na základě statutu byly vytvořeny odborové rady mládeže, které začaly pracovat 

samostatně podle schváleného rozpočtu a plánu práce. Činnost odborových rad se však 

v řadě případů zaměřuje pouze na zajištění soutěží. Od roku 1991 začal platit nový 

stejnokrojový předpis a symbolika hnutí včetně deseti nových specializací mladých 

požárníků. Na konferenci mládeže v roce 1995 byly upraveny směrnice pro činnost dětí a 

mládeže, stanoveny věkové kategorie v soutěžích a jednotné postupy v práci s mládeží 

především v oblasti odborné přípravy vedoucích kolektivů mladých hasičů (Ibid.). 

Výše uvedený historický přehled je důkazem bohaté historické tradice dobrovolných 

hasičů na území našeho státu. Stručný popis historie hasičského mládí dokladuje, že sbory 

dobrovolných hasičů se již od dob svého vzniku snaží aktivně pracovat s dětmi a mládeží, 

nicméně k masovému nárůstu počtu mladých hasičů došlo až ve 40. a 50. letech 20. století 

v souvislosti se změnou přístupu k práci s mladými hasiči. Hlavní iniciativa systematicky 

organizovat a vychovávat budoucí generace dobrovolných hasičů přešla z úrovně 

jednotlivých sborů na zastřešující svaz. Na národní úrovni byl vytvořen propracovaný 

systém vzdělávání a výchovy mladých hasičů, který byl implementován na lokální úrovni a 

jednotlivým sborům tak poskytl základní rámec pro činnost mladých hasičů.  
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4. Metodologie 

Ve svém kvalitativním výzkumu jsem jako výzkumnou strategii zvolila případovou 

studii, jejíž podstatou je detailní studium a porozumění jednomu nebo několika málo 

případům. Případová studie umožňuje výzkumníkovi na základě sběru velkého množství 

různých dat zkoumat daný případ či případy do hloubky a popsat je v jejich celistvosti. 

Podle Yina (2003, s. 13-14) je případová studie komplexní výzkumnou strategií pro 

zkoumání současného jevu v rámci jeho reálného kontextu, zvláště pokud hranice mezi 

jevem (případem) a kontextem nejsou zcela jasné. Cílem výzkumu v rámci případové 

studie je komplexní porozumění případu v jeho přirozeném prostředí a interpretace 

interakcí mezi případem a jeho okolím (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 98). V případové studii 

je podle Yina (2003, s. 14) nezbytné využít více informačních zdrojů a metod sběru dat, 

přičemž vyloučeny nejsou ani metody kvantitativního výzkumu (např. dotazníkové 

šetření). Případová studie je podle Yina (Ibid. s. 9, viz také Barter, Jack, 2008) vhodnou 

výzkumnou strategií, pokud si klademe výzkumné otázky „jak“ a „proč“ o současných 

jevech, nad nimiž má výzkumník pouze omezenou nebo žádnou kontrolu.  

Výhodou případové studie je možnost na základě využití širokého spektra 

výzkumných metod podrobně prozkoumat jeden nebo několik málo případů a zachytit tak 

unikátní vlastnosti zkoumaného jevu. Výsledky případové studie jsou většinou 

srozumitelné širšímu okruhu čtenářů. Nevýhodou případové studie je na druhou stranu 

nemožnost zobecnit výstupy výzkumu, které jsou do značné míry výsledkem subjektivní 

interpretace výzkumníka.  

Ve svém výzkumu jsem použila metodu tzv. „vnořené“ případové studie („embedded 

case study“). Podle Yina (2003, s. 40-46) se jedná o výzkumnou strategii, která je 

zaměřena na výzkum jednoho případu (např. nemocnice), který obsahuje „vnořené“ 

podpřípady (např. konkrétní zaměstnanci nemocnice). Ve svém výzkumu jsem se zaměřila 

na případovou studii Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále SH ČMS) z hlediska 

práce s dětmi a mládeží. Vnořenými podpřípady jsou tři sbory dobrovolných hasičů (dále 

SDH), které jsou členy SH ČMS. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2, organizace 

dobrovolných hasičů má hierarchickou organizační strukturu, na jejímž vrcholu je 

zastřešující svaz s celorepublikovou působností, základním článkem jsou potom jednotlivé 

sbory lokálního charakteru. Z hlediska změření práce na mladé hasiče a vzhledem ke 

specifikům organizační struktury dobrovolných hasičů považuji tento typ případové studie 
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za nejvhodnější, neboť jakožto členové jsou jednotlivé SDH zasazeny do struktury své 

zastřešující organizace a tato struktura významně ovlivňuje jejich činnost (nejen v oblasti 

práce s mládeží), nicméně přímá práce s dětmi a mládeží je realizována v rámci 

jednotlivých sborů, tedy na lokální úrovni.  

Výběr vzorku 

Výběr „podpřípadů“, tedy konkrétních SDH, proběhl cíleně na základě předem 

stanovených kritérií: 

1. Lokalita, v níž SDH působí. Na základě velikosti, respektive počtu obyvatel, byly 

definovány tři typy lokalit – obec do 3 000 obyvatel, město s minimálním počtem 

3 000 obyvatel
14

 a hl. město Praha. Za účelem komparace byl z každé z uvedených 

lokalit vybrán jeden SDH. Podle Friče a Pospíšilové (2010) je na venkově větší podíl 

dobrovolníků než v městských komunitách. Nejedná se však o universální pravidlo, 

neboť v rozdílech mezi venkovem a městem hraje roli spíše než hustota populace, 

vyšší společenská heterogenita typická pro větší města.     

2. Dostupnost, respektive nabídka volnočasových aktivit. Toto kritérium přímo souvisí 

s velikostí lokality, přičemž lze předpokládat, že ve venkovských lokalitách je 

nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež menší než ve městě. Dobrovolní 

hasiči tedy mohou být pro děti a mládež jednou z mála možností, jak organizovaně 

trávit volný čas, zvláště pokud je ztížena dostupnost do většího města v okolí obce 

(z hlediska vzdálenosti nebo dopravní dostupnosti).        

3. Organizační struktura SDH – byly vybrány SDH, které mají v organizační struktuře 

mladých hasičů zastoupeny všechny věkové kategorie (přípravka, mladší, starší, 

případně dorost). 

4. Kontakty (informátor) – vstup do terénu byl usnadněn prostřednicím „informátora“, 

(tj. osoby, která se v terénu pohybuje), který poskytl kontakt na člena daného SDH, 

jehož prostřednictvím byly kontaktovány relevantní osoby. 

Na základě výše uvedených kritérií byly vybrány tři SDH, konkrétně SDH Košetice, 

SDH Mokropsy a SDH Stodůlky. Charakteristikám jednotlivých sborů se věnují kapitoly 

5.2, 5.3 a 5.4.            

                                                
14 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (1999) je městem taková obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, 

pokud tak na návrh obce stanoví Předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 
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Metody sběru dat     

Vzhledem k povaze výzkumných otázek byly jako dominantní techniky sběru dat 

využity hloubkové polostrukturované rozhovory a studium dokumentů, které byly 

doplněny metodou zúčastněného pozorování, neformálními rozhovory a dotazníkovým 

šetřením. 

Polostrukturovaný rozhovor vychází z předem připraveného souboru témat 

a otázek, které je nutné s respondentem probrat, nicméně finální podoba a pořadí otázek se 

může měnit v závislosti na aktuální situaci. Předností této metody je otevřenost 

a flexibilita, neboť badateli umožňuje proces dotazování přizpůsobit konkrétním potřebám 

a náhlým změnám, aniž by opustil základní linii rozhovoru, a respondentovi poskytuje 

prostor pro vlastní vhled a zpětnou vazbu. Prostřednictvím této metody je možné získat 

detailnější informace o sledovaném jevu a poznat jej tudíž více do hloubky (Hendl, 2005, 

s. 164 - 175). Rozhovory byly v případě SDH Košetice a SDH Mokropsy vedeny vždy se 

starostou sboru, tj. vrcholným funkcionářem zodpovědným za řízení sboru, a vedoucím 

kolektivu mladých hasičů, který řídí a organizuje činnost kolektivu a zastupuje jeho zájmy 

na jednáních výboru. V případě SDH Stodůlky byly rozhovory vedeny se dvěma 

vedoucími kolektivu mladých hasičů.
15

 Celkem bylo tedy realizováno šest 

polostrukturovaných rozhovorů v délce 60-90 minut. Rozhovory byly zaznamenány na 

diktafon a byl pořízen doslovný přepis. Základem rozhovoru byl soubor otázek 

rozdělených do několika oblastí či témat korespondujících s výzkumnými otázkami, 

konkrétně se jednalo o tato témata: aktivity pro mládež, způsob rekrutování, organizační 

struktura sboru, styl řízení, zakotvení v komunitě, srovnání dobrovolných hasičů s jinými 

OOS v obci (příloha II). 

Druhou dominantní metodou sběru dat byla analýza dokumentů. Na úrovni 

SH ČMS se jednalo především o základní dokumenty sdružení, tzn. stanovy a výroční 

zprávy za rok 2012 a 2013, a dále stěžejní dokumenty Ústřední odborné rady mládeže, tj. 

Statut odborných rad mládeže, směrnice určené pro práci s mladými hasiči (především 

Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů, Směrnice pro celoroční činnosti dorostu, 

Směrnice hry Plamen), příručky (např. Průvodce plnění odznaků odbornosti, Malý rádce 

mladého hasiče) a učební texty pro instruktory a vedoucí kolektivu mladých hasičů. Na 

                                                
15 V textu jsou označeni jako vedoucí kolektivu mladých hasičů A a vedoucí kolektivu mladých hasičů B. 
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úrovni jednotlivých SDH byla základním dokumentem a primárním zdrojem dat o činnosti 

mladých hasičů kronika kolektivu mladých hasičů. Vzhledem k tomu, že kronika je psána 

přímo členy kolektivu, představuje rovněž důležitý zdroj informací o tom, jak mladí hasiči 

vnímají svou činnost ve sboru. V případě SDH Košetice byly informace čerpány také 

z kroniky sboru. Dalšími dokumenty (např. výročními zprávami) žádný ze zkoumaných 

SDH nedisponuje. Důležitým zdrojem dat byly také webové stránky jednotlivých sborů, 

dále webové stránky SH ČMS a obcí či městských částí, kde sbory působí.  

Dalšími doplňujícími technikami sběru dat byly neformální rozhovory se členy 

kolektivu mladých hasičů, tzn. dětmi od 6 do 15 let, instruktory a vedoucími kolektivu, 

které byly založeny na spontánním kladení otázek především v průběhu zúčastněného 

pozorování. Metodu zúčastněného pozorování definuje Švaříček a Šeďová jako 

„dlouhodobé, systematické a reflexivní sledování probíhajících aktivit přímo ve 

zkoumaném terénu s cílem objevit a reprezentovat sociální život a proces“ (Švaříček, 

Šeďová, 2007, s. 143). V rámci svého výzkumu jsem se opakovaně zúčastnila setkání 

kolektivu mladých hasičů jednotlivých zkoumaných sborů, v jejichž průběhu jsem 

pořizovala poznámky. Doplňkovou metodou, respektive pomocným zdrojem dat bylo 

dotazníkové šetření mezi rodiči mladých hasičů (příloha III). Předností této metody je 

možnost získat data v krátkém časovém úseku i od vzdálených respondentů, podstatnou 

nevýhodou je však nízká návratnost dotazníků, která se v případě mého výzkumu 

potvrdila. Dotazník kombinoval uzavřené a otevřené formy otázek a jeho distribuce byla 

realizována na základě osobního kontaktu nebo prostřednictvím e-mailu. Informace 

o počtu distribuovaných dotazníků a jejich návratnosti jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Respondenti dotazníkového šetření 

Skupiny respondentů Velikost 

„populace“
16

 

Počet rozeslaných 

dotazníků 

Návratnost 

dotazníků 

SDH Košetice 25 18 6 

SDH Mokropsy 13 8 4 

SDH Stodůlky 37 37 18 

 

 

                                                
16 Počet rodičů, které bylo nutno oslovit, aby byl pokryt celý SDH. V případě SDH Košetice a Mokropsy 

nebyly dotazníky distribuovány mezi všechny rodiče z důvodu chybějících kontaktů či nepřítomnosti 

některých rodičů v momentě distribuce dotazníků. Jedná se tedy spíše o doplňující anketu.  
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Analýza dat 

Přepisy polostrukturovaných rozhovorů, dotazníky a terénní poznámky jsem 

podrobila otevřenému kódování (Švaříček, Šeďová, 2007), přičemž způsob, jakým jsem 

texty četla, byl formován výzkumnými otázkami. Část textu byla kódována 

prostřednictvím předem připravených kódů, které byly vytvořeny na základě studia 

odborné literatury o stylech řízení dobrovolníků
17

, způsobech rekrutování
18

 a komunitním 

dobrovolnictví
19

. V textu jsem tedy hledala informace, které odpovídaly stanoveným 

kódům. Zbylá část textu byla kódována bez předem připravených kódů. Na základě 

jednotlivých kódů byly následně vytvořeny kategorie, které byly vztaženy k výzkumným 

otázkám. K analýze kategorizovaných dat jsem využila metodu porovnávání (Yin, 2003, 

Hendl, 2005), přičemž každý „podpřípad“ (SDH) byl analyzován zvlášť sám o sobě 

a následně bylo provedeno srovnání „podpřípadů“.  

Citáty použité v textu věnované výstupům výzkumu jsou mírně upravenou verzí 

transkriptu (došlo k redukci tzv. slovní vaty, tzn. k vynechání opakujících se slovních 

vložek a načatých vět, které nenesly vlastní význam. Některé odpovědi byly zkráceny 

a byla vybrána pouze jejich podstatná část.).   

Etika výzkumu 

Respondenti byli seznámeni se záměrem výzkumu, návrhem projektu a cíli, jichž má 

být dosaženo. Před zahájením rozhovoru byli požádáni o souhlas s jeho nahráváním na 

diktafon a byli ujištěni, že tento materiál bude sloužit pouze pro účely výzkumu. 

Respondenti byli požádáni rovněž o souhlas se zveřejněním názvu sboru, přičemž samotní 

respondenti jsou označováni pouze prostřednictvím své funkce ve sboru, nikoli jménem. 

Naprostá anonymizace nebyla ze strany respondentů vyžadována, neboť dle jejich názoru 

se nejedná o citlivé téma, s nímž by nemohli být spojováni.            

                                                
17 Stanovenými kódy byly znaky členského a programového stylu řízení uvedené v tabulce 2, v kapitole 2.5. 
18 Jedná se o tyto kódy: Aktivní/ pasivní přístup k rekrutování podle Friče (2001, s. 104) a cesty 

k dobrovolnictví podle charakteru rekrutování uvedené v tabulce 4, kapitola 2.6. 
19 Stanoveny byly tyto kódy: 1. akce organizované SDH nad rámec základní činnosti, 2. akce, kterých se 

SDH aktivně účastní, 3. politická aktivita členů sboru, 4. osobní biografie dobrovolníků (stabilita života 

v rámci komunity).    
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5. Výsledky výzkumu 

Tuto kapitolu představující konkrétní výsledky realizovaného výzkumu lze rozdělit 

do dvou základních částí. V první části představím na základě analýzy dokumentů 

centrálně nastavený výchovně vzdělávací systém dětí a mládeže v rámci Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska a popíši hierarchickou organizační strukturu sdružení, jejímž 

prostřednictvím je tento systém implementován. V první části jsou rovněž vysvětleny 

základní pojmy vztahující se k problematice hasičské mládeže, s nimiž pracuji ve druhé 

části věnované konkrétní práci s dětmi a mládeží ve třech vybraných SDH. Ve druhé části 

jsou prezentovány výsledky výzkumu zvlášť pro jednotlivé SDH, přičemž je dodržována 

následující struktura: představení lokality, v níž sbor působí, a dalších OOS, které v dané 

lokalitě provozují svou činnost (z hlediska možnosti zapojení dětí a mládeže), stručná 

historie SDH, základní fakta o SDH a organizační struktura vypovídající o případné dělbě 

práce, struktura a vývoj členské základy kolektivu mladých hasičů, činnost kolektivu 

mladých hasičů, způsob získávání (rekrutování) nových členů, identifikace stylu řízení 

v rámci SDH a zakotvení SDH v místní komunitě.                     

5.1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SH ČMS je právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR a pokračovatelem 

zastřešujících organizací dobrovolného hasičstva na území Čech, Moravy a Slezska. SH 

ČMS bylo založeno 9. dubna 1991 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. SH ČMS je členem České rady dětí 

a mládeže – zastřešující organizace sdružení dětí a mládeže (Sdružení, 2014b). 

Cílem SH ČMS je spolupůsobit v oblasti požární ochrany a při odstraňování 

následků přírodních katastrof či jiných událostí, vyvíjet preventivně-výchovnou činnost 

mezi občany a mládeží, vytvářet podmínky pro sportovní činnost svých členů 

a prostřednictvím práce s dětmi a mládeží podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti. 

V roce 2012 došlo z pohledu úseku mládeže k důležité změně základního dokumentu 

sdružení, stanov SH ČMS, neboť práce s dětmi a mládeží byla začleněna mezi hlavní cíle 

SH ČMS (Sdružení, 2013a). 

SH ČMS je co do počtu členů největší zájmovou organizací v České republice. 

K 31. prosinci 2013 bylo v SH ČMS evidováno 7 780 sborů dobrovolných hasičů 

s 347 536 členy včetně 47 685 mladých hasičů do 18 let (Sdružení, 2014b).  
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5.1.1 Organizační struktura SH ČMS 

Organizační struktura SH ČMS vychází ze stanov sdružení schválených v roce 2005 

na třetím řádném sjezdu v Klatovech. Z hlediska organizační struktury je SH ČMS možné 

dělit vertikálně na pět organizačních jednotek odpovídajících územně správnímu členění 

České republiky, konkrétně na SH ČMS jako ústřední orgán na celorepublikové úrovni, 

dále krajská sdružení hasičů (dále KHS), okresní (městská) sdružení hasičů (dále OSH), 

okrsky sdružení hasičů a SDH na místní úrovni. Jednotlivé organizační jednotky SH ČMS 

jsou samostatnými právnickými osobami (Sdružení, 2012a). 

Na jednotlivých úrovních vertikální struktury lze orgány sdružení dělit horizontálně 

na orgány rozhodovací, výkonné, kontrolní a poradní. Nejvyšším a současně rozhodovacím 

orgánem SH ČMS je sjezd, mezi jehož výsadní kompetence patří rozhodování o stanovách 

sdružení, symbolice a náplni jeho činnosti, dále schvalování zpráv o činnosti a hospodaření 

a rozhodování o případném zániku sdružení. Sjezd je svoláván zpravidla jednou za pět let 

shromážděním starostů OSH, které působí jako rozhodovací orgán v období mezi sjezdy 

a současně jako rozhodovací orgán na krajské úrovni. Rozhodovacím orgánem na okresní 

úrovni je shromáždění delegátů sborů, na úrovni okrsků a SHD je rozhodovací pravomoc 

svěřena valným hromadám, které jsou svolávány jednou za půl roku (Ibid.). Každá z výše 

uvedených organizačních jednotek má svůj výkonný orgán neboli výkonný výbor 

a kontrolní či revizní radu (KRR), jenž zodpovídá za dodržování zákonů, stanov a směrnic 

a kontroluje hospodaření sdružení (Ibid.). KRR je samostatným, nezávislým orgánem a ze 

své činnosti se zodpovídá pouze výroční valné hromadě. V případě SDH je KRR zřizována 

ve sborech, jejichž členská základna činí minimálně 30 členů, ve sborech s menším počtem 

členů je možné místo KRR volit revizora účtu (Okresní, nedat.).   

Organizační jednotky na ústřední, krajské a okresní úrovni si vytvářejí rovněž 

poradní orgány, jejichž úkolem je poskytovat orgánům, které je zřídily, odbornou 

a metodickou podporu a předkládat návrhy k úpravě obecně závazných právních předpisů a 

vnitřních předpisů sdružení. Zvláštní postavení mezi poradními orgány má odborná rada 

mládeže, která je stálým poradním, konsultačním, koordinačním a metodickým orgánem 

v oblasti práce s dětmi a mládeží (Sdružení, 2012a). Zvláštní postavení odborné rady 

mládeže vychází z její specifické oblasti činnosti, kterou je mimoškolní výchova dětí 

a mládeže aplikovaná prostřednictvím přímé práce s dětmi a mládeží (Sdružení, 2012b).  
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Na ústřední celorepublikové úrovni působí ústřední odborná rada mládeže (dále 

ÚORM), v jejíž kompetenci je mimo jiné příprava a novelizace podkladů k celoroční 

činnosti mladých hasičů včetně systému vzdělávání, dále příprava a novelizace systému 

vzdělávání instruktorů a vedoucích kolektivu mladých hasičů včetně tvorby studijních 

textů a metodických pomůcek, koordinace celostátních a mezinárodních akcí úseku 

mládeže SH ČMS či příprava Metodického pokynu k čerpání státních dotací z MŠMT. Na 

krajské úrovni zodpovídají za koordinaci a realizaci činnosti pro děti a mládež Krajské 

odborné rady mládeže (dále KORM) tvořené vedoucími nebo zástupci vedoucích 

Okresních odborných rad mládeže (dále OORM) v příslušném kraji, na úrovni okresu 

působí OORM, které jsou tvořeny volenými zástupci z řad vedoucích mládeže z daného 

okresu. Odborné rady mládeže jsou svolávány zpravidla čtyřikrát či vícekrát ročně a mají 

povinnost prostřednictvím svého zástupce předkládat svá doporučení, nařízení či 

rozhodnutí výkonnému výboru na příslušné úrovni (Sdružení, 2012b).  

Obrázek 1: Organizační struktura úseku mládeže SH ČMS
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Vedoucí a instruktoři   mladí hasiči 

Zdroj: Sdružení, 2014a. 
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Jak již bylo uvedeno výše, do kompetence ÚORM patří příprava Metodického 

pokynu k čerpání státních dotací z MŠMT. SH ČM byla v rámci Programu státní podpory 

práce s dětmi a mládeží pro NNO přidělena na rok 2014 dotace ve výši 16 milionů Kč 

v oblasti č. 1 Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež 

a 1 400 000 Kč v oblasti č. 3, Investiční rozvoj materiálně technické základny 

mimoškolních aktivit dětí a mládeže (Ministerstvo, 2014). Tyto finanční prostředky jsou 

z centrální úrovně redistribuovány ve prospěch nižších složek organizační struktury 

SH ČMS. Jednotlivé SDH mají možnost podat žádost o finanční příspěvek, respektive 

dotaci u příslušného OSH. Tyto dotace jsou určeny na volnočasové aktivity, tj. na činnost 

s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží, přičemž finanční prostředky lze 

využít libovolně v závislosti na potřebách daného SDH (např. pronájem tělocvičny, 

náklady na stravování či ubytování, jízdné, vstupy, startovné, pomůcky nezbytné pro 

činnost dětmi apod.). SDH má možnost požádat rovněž o dotaci určenou na dovybavení 

materiálně technické základny kolektivu mladých hasičů, který působí v rámci SDH a je 

řádně evidován u příslušného OSH (Sdružení, 2014a).      

Z hlediska tématu diplomové práce je vhodné zaměřit se blíže na organizační 

strukturu základního článku výše uvedené hierarchické struktury SH ČMS, na sbor 

dobrovolných hasičů, v jehož rámci jsou bezprostředně realizovány cíle sdružení, mimo 

jiné i přímá práce s dětmi a mládeží.  

5.1.2 Organizační struktura SDH 

SDH je tvořen volenými orgány sboru a členskou základnou, respektive jednotlivými 

členy sboru. Členství ve sboru je dobrovolné, členem se stává fyzická osoba po zaplacení 

členského příspěvku a přijetím podepsané přihlášky výborem sboru. Členy lze dělit na 

hasiče, respektive osoby starší osmnáct let, a mladé hasiče, tedy nezletilé osoby starší šest 

let se souhlasem zákonného zástupce. Člen - mladý hasič se stane členem - hasičem 

dovršením osmnácti let věku. (Sdružení, 2012a). Každý mladý hasič má právo či dokonce 

povinnost aktivně se zapojit do činnosti sdružení, samozřejmě s ohledem na svůj věk. 

Podobně jako ostatní členové sdružení jsou mladí hasiči povinni dodržovat stanovy 

a vnitřní předpisy sdružení, měli by usilovat o získání odborných znalostí a dovedností, 

o nichž bude podrobněji pojednáno níže, a v neposlední řadě mají povinnost respektovat 

pokyny vedoucího, případně instruktora kolektivu mladých hasičů (Sdružení, 2012c). Co 

se týče zániku členství, Stanovy SH ČMS uvádí čtyři možné způsoby - písemným 
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prohlášením člena o ukončení svého členství ve sboru, rozhodnutím výkonného výboru pro 

neplacení členských poplatků, vyloučením a úmrtím (Sdružení, 2012a). 

Členská základna je svolávána minimálně dvakrát do roka na již zmiňované valné 

hromadě, která je nejvyšším rozhodovacím orgánem sboru. Valná hromada zodpovídá za 

strategická rozhodnutí o existenčních otázkách sboru, tj. o výši členských příspěvků a 

způsobu jejich úhrady, schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření, rozpočet a plán činnosti 

na následující rok, volí a odvolává členy výkonného výboru. Valné hromady se mohou 

zúčastnit rovněž mladí hasiči, ovšem pouze s hlasem poradním (Ibid). 

Výkonným orgánem sboru je nejméně tříčlenný výkonný výbor tvořený starostou, 

případně jeho náměstkem, velitelem sboru, popřípadě vedoucím kolektivu mladých hasičů 

či zájmových kolektivů a dalšími osobami určenými valnou hromadou (Sdružení, 2012a). 

Počet členů výkonného výboru by měl být stanoven s ohledem na počet členů SDH, tzn., 

že sbory s nižším počtem členů mohou některé funkce sloučit nebo je neobsazovat. 

SHČMS nicméně apeluje na jednotlivé SDH, aby byla provedena důkladná dělba práce 

a jednotlivým členům výboru byla vymezena odpovědnost za plnění úkolů (viz tabulka 5).  
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Tabulka 5: Návrh dělby práce funkcionářů ve výboru SDH      

Funkce Kompetence 

Starosta Sboru  řídí sbor, zastupuje sbor navenek 

 svolává a řídí výbor sboru 

 zodpovídá za dodržování právní předpisů 

Náměstek starosty  zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti 

Velitel sboru  vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na 

požární ochraně  

 v tomto ohledu zastupuje sbor navenek 

 zodpovídá za odbornou přípravu členů jednotky a s tím 

související dokumentaci 

Zástupce velitele  spolupodílí na zajišťování odborné přípravy členů 

jednotky 

 době nepřítomnosti zastupuje velitele sboru 

Jednatel  zodpovídá za vedení členské evidence 

 vede korespondenci sboru  

 provádí zápisy z výborových schůzí 

Hospodář  zodpovídá za dodržování právních předpisů a směrnic 

vztahujících se k hospodaření a účetnictví SDH 

 vede finanční deník a pokladnu SDH 

Referent materiálně 

technický 

 vede evidenci a podílí se na kontrole věcných a osobních 

prostředků požární ochrany 

Strojník  zajišťuje údržbu techniky 

Referent mládeže  vede kolektiv mladých hasičů  

Referent žen  organizuje činnost žen 

 pomáhá při získávání nových žen do SDH 

Kronikář  provádí zápisy do kroniky sboru 

 shromažďuje materiály dokumentující činnost sboru, např. 

fotografie 

Vzdělavatel-

organizační referent 

 zabezpečuje kulturní, sportovní, zájmovou a jinou činnost 

členů sboru  

Zdroj: Okresní, nedat. 
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Statutárním zástupcem sboru je ve většině případů starosta, který řídí činnosti 

spojené s běžným provozem sboru, připravuje schůze výkonného výboru a zastupuje sbor 

navenek. Velitel sboru se naproti tomu věnuje záležitostem spojeným s účastí sboru na 

požární ochraně a v tomto směru zastupuje sbor na jednáních s orgány obce a dalšími 

právnickými či fyzickými osobami (Sdružení, 2012a). Od funkce velitele sboru je nutné 

odlišit funkci velitele zásahové jednotky, jehož jmenuje a odvolává starosta obce 

s přihlédnutím k návrhu SDH. Velitel jednotky velí jednotce při zátazích, na základě 

průzkumu mimořádné události určuje priority zásahu, rozhoduje o zapojení členů jednotky 

při zásahu a případné evakuaci a záchraně osob. Velitel jednotky má rovněž zodpovědnost 

za veškerou evidenci týkající se jednotky (Zákon 133/1985 Sb., 1984).     

Z hlediska práce s mladými hasiči je jednou ze zásadních funkcí ve sboru vedoucí 

kolektivu mladých hasičů, který organizuje a řídí činnost kolektivu a zastupuje jeho zájmy 

na jednání výkonného výboru (Sdružení, 2012a). Vedoucímu kolektivu může při práci 

s dětmi pomáhat instruktor, respektive mladý hasič ve věku od 15 do 18 let, který je 

povinen řídit se pokyny vedoucího. Pro potřeby diplomové práce je vhodné blíže 

specifikovat kolektiv mladých hasičů, jakož i náplň práce, povinnosti a systém vzdělávání 

vedoucích a instruktorů. Základním dokumentem, jímž by se měli vedoucí a instruktoři 

mladých hasičů při své práci řídit, je Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů 

SH ČMS (Sdružení, 2012c). 

V každém SDH je možné ustanovit pouze jeden kolektiv mladých hasičů, který se 

však může vnitřně členit na libovolný počet družstev v závislosti na celkovém počtu členů 

v kolektivu a minimálním povinném počtu členů v jednotlivých družstvech. Mladí hasiči 

ve věku od 6 do 11 let jsou organizováni v družstvech mladších hasičů s minimálním 

počtem 5 členů. Družstva starších hasičů tvoří minimálně 5 mladých hasičů ve věku od 11 

do 15 let a mladí hasiči ve věku od 13 do 18 let tvoří družstvo dorostenců či dorostenek, 

pro jehož zřízení je vyžadováno minimálně 7 členů. V případě, že ve sboru funguje pouze 

jedno družstvo, je považováno za kolektiv, přičemž pro registraci kolektivu u příslušného 

OSH je nutné získat minimálně 5 mladých hasičů. Kromě výše uvedených družstev a 

s nimi souvisejících věkových kategorií mladých hasičů, mohou být ve sborech zřízeny 

rovněž přípravky pro děti od 3 do 6 let (Ibid.). Práce s dětmi předškolního věku však má 

svá specifika a na rozdíl od mladých hasičů nejsou tyto děti součástí vzdělávacího systému 

SH ČMS.  
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Vedoucím kolektivu mladých hasičů se může stát člen SDH starší 18 let, způsobilý 

k právním úkonům, který v rámci systému vzdělávání vedoucích kolektivů získá alespoň 

základní kvalifikaci III. stupně.
20

 Jedná se o vstupní kvalifikaci, která je předepsaná pro 

začínající vedoucí a instruktory a jíž lze získat absolvováním školení a složením zkoušky, 

respektive absolvováním Letní školy instruktorů. Předepsaným stupněm kvalifikace pro 

etablované vedoucí kolektivů mladých hasičů je II. neboli střední kvalifikační stupeň, 

jehož mohou získat vedoucí nejdříve tři roky po získání základního stupně kvalifikace. 

Vedoucí kolektivu mladých hasičů si svou kvalifikaci musí každé dva roky obnovit 

prostřednictvím účasti na školení realizovaném OORM (Sdružení, 2012c). 

Vedoucí řídí a organizuje činnost kolektivu mladých hasičů, koordinuje činnost 

instruktorů a vedoucích družstev, na jednáních výkonného výboru, zpravidla jako člen 

výboru, na valných hromadách SDH prosazuje zájmy mladých hasičů. Má právo být volen 

do odborných rad mládeže a účastnit se jednání SH ČMS, která se týkají práce s mladými 

hasiči. Vedoucí je přímo odpovědný výkonnému výboru SDH, jehož musí pravidelně 

informovat o činnosti kolektivu mladých hasičů (Ibid.). 

Na základě dat o organizační struktuře SH ČMS, SDH a systému vzdělávání 

vedoucích a instruktorů kolektivu mladých hasičů lze v kontextu výzkumné otázky 

„K jakému stylu řízení dobrovolníků dobrovolní hasiči inklinují?“ identifikovat prvky 

programového stylu řízení dobrovolníků, což se vymyká teoretickým očekáváním. 

Struktura SH ČMS je hierarchická, přičemž v ústřední organizaci působí kromě 

dobrovolníků také placení zaměstnanci. Na úrovni SDH je znakem programového stylu 

řízení především důkladně nastavená dělba práce členů výkonného výboru, která je ze 

strany SH ČMS jednotlivým SDH výrazně doporučována. Ke každé z funkcí je přidělen 

okruh svěřených úkolů, přičemž je doporučováno, aby jednotlivé pozice byly obsazovány 

s ohledem na kompetence a znalosti dané osoby. Dalším znakem programového stylu 

řízení je požadavek na povinné školení a složení zkoušky vedoucích a instruktorů 

kolektivu mladých hasičů, bez níž není možné tuto funkci vykonávat. Znakem formálního 

stylu je rovněž povinná registrace člena kolektivu mladých hasičů, na jejímž základě 

obdrží členskou průkazku, a požadavek na vykazování činnosti kolektivu mladých hasičů 

prostřednictvím zápisu v kronice kolektivu. Kritérium rekrutování členů a funkcionářů 

                                                
20 Vzdělávání a odborná příprava vedoucích a instruktorů kolektivu mladých hasičů probíhá minimálně 

v rozsahu Učebních textů pro vedoucí a instruktory mladých hasičů v aktuálním znění, Směrnice hry Plamen, 

Směrnice pro celoroční činnost dorostu a dalších doporučených dokumentů. (viz. Sdružení, 2012c). 
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SDH nelze na základě analyzovaných dokumentů specifikovat, nicméně s ohledem na výše 

uvedené lze konstatovat, že z hlediska zastřešující organizace dobrovolných hasičů 

převládají prvky programového neboli moderního stylu řízení dobrovolníků. Styl řízení 

v jednotlivých SDH však nutně nemusí tato kritéria naplňovat.     

5.1.3 Systém vzdělávání mladých hasičů 

Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů definuje základní cíle a zásady při 

práci s mladými hasiči, které by měly být naplňovány v rámci celoroční činnosti kolektivů. 

Účast na aktivitách kolektivu by měla pro mladé hasiče představovat způsob, jak efektivně 

trávit volný čas a současně je chránit před rizikovými projevy chování jako je kriminalita, 

šikana, závislost na drogách či alkoholu apod. Mladí hasiči by si měli osvojit hlavní zásady 

požární ochrany a získané vědomosti šířit mezi ostatní mládež. Děti by měly být vedeny 

k ochraně přírody, vlastenectví, sebevzdělávání a zvyšování tělesné kondice, kterou si 

mohou ověřit prostřednictvím účasti na soutěžích (Ibid.).  

Na základě výše uvedených cílů je koncipován systém vzdělávání dětí a mládeže SH 

ČMS, který můžeme rozdělit na tři části. Pilířem vzdělávacího systému je plnění odznaků 

odborností, které představují vědomostní aspekt vzdělávání. Děti si osvojují znalosti 

v oblasti požární ochrany a na základě získaných znalostí plní jednotlivé odznaky. 

Základní přehled o plnění odznaků odbornosti je uveden v metodické příručce Průvodce 

plněním odznaků odbornosti (Požár, 2010). Jednotlivé odznaky odborností, věkové 

kategorie a podmínky pro jejich plnění jsou uvedeny v tabulce 6. 
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Tabulka 6: Přehled odznaků odbornosti 

Odznak 

odbornosti 

Primárně určená 

věková kategorie 

pro plnění 

odbornosti 

Podmínky pro 

plnění odbornosti 

Předpokládané znalosti 

Preventista-

junior 

6-10 let -  Znalosti příčin vzniku požáru, 

telefonní čísla tísňového 

volání, základy hoření, 

schopnost vyhledat 

jednoduché požární závady. 
Strojník-

junior 

6-10 let - Znalost jednoduchým 

hasebních prostředků, hasicích 

přístrojů a jejich použití. 

Preventista 8-15 let Slnění odbornosti 

Preventista-junior 

nebo ověření 

znalostí této 

odbornosti 

Znalostí odbornosti 

Preventista-junior, znalost 

základních části a údržby 

komínů, pravidla evakuace, 

integrovaného záchranného 

systému, pravidla skladování 

hořlavých kapalin.  

Strojník 8-15 let Slnění odbornosti 

Strojní-junior nebo 

ověření znalostí 

této odbornosti 

Kromě znalostí odbornosti 

Strojník-junior je požadována 

znalost druhů požární 

techniky, údržby motorové 

stříkačky, optické a další 

signály požární ochrany. 

Kronikář 8-15 let - Znalost základních fakt a 

historie hasičstva, místní 

historie hasičů a obce, 

způsobů zápisu do kroniky, 

okruhů celoroční činnosti 

Plamen, základní struktury SH 

ČMS.  

Cvičitel 12-18 let Splnění odbornosti 

Strojník 

Umět zorganizovat nástup 

kolektivu a podat hlášení, 

znalost uzlů používaných 

v požární ochraně, znalost 

směrnic hry Plamen. 

Velitel 12-18 let Splnění odbornosti 

Cvičitel 

Znalost průběhu a činností 

prováděných při výjezdu 

jednotky k zásahu, při 

samotném zásahu a jeho 

ukončení, znalost nebezpečí 

hrozících při zásahu. 

Instruktor 15-18 let Splnění odbornosti 

Cvičitel 

Znalost základů pedagogiky a 

psychologie, rozšířená znalost 

hry Plamen, pravidla 

bezpečnosti práce s dětmi. 

Zdroj: Požár, 2010. 
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Na plnění odznaků odborností navazuje plnění odznaků specializací, které jsou 

zaměřeny na praktický rozvoj dovedností. Odznaky specializací jsou určeny pouze pro 

mladé hasiče od 6 do 15 let. Jednotlivé odznaky specializací a předpokládané znalosti pro 

jejich získání jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7: Přehled odznaků specializací 

Odznak 

specializace 
Předpokládané znalosti 

Zdravotník Znalost zdravotnické brašny, schopnost ošetření běžných poranění.  

Zachránce 

Předpokladem je splnění odznaku Zdravotníka, schopnost poskytnou 

umělé dýchání a nepřímou masáž srdce, zastavit tepenné krvácení, 

ošetřit popáleniny, úžeh, úpal apod. 

Spojka Znalost signalizace, vyhlášení požárního poplachu, Morseovy abecedy. 

Průzkumník 

Schopnost orientovat se podle mapy a znalost topografických značek, 

schopnost určit světové strany podle prostředí, samostatně přenocovat 

v přírodě. 

Radista 

Znalost zásad radiového provozu a obsluhy radiostanice, Morseovy 

abecedy, jízdních řádů, schopnost zapojit polní telefon, vydržet 

nemluvit 24 hodin. 

Kuchař 
Schopnost upravit třemi způsoby jídla doma i v přírodě, znalost zásad 

stolování a hygieny. 

Táborník 
Schopnost rozdělat pět druhů ohnišť a zahlazení stop po ohništi, 

postavit stan, znalost turistických značek a stop v přírodě.  

Střelec Znalosti zacházení se vzduchovkou a péče o ni. 

Kutil Schopnost přišít knoflík a zalátat ponožku, zabalit a poslat balík. 

Technik 
Znalost způsobu dodávky vody k požáru, přípravy překážek pro hru 

Plamen, způsobu vázání hadic, péče o požární čerpadlo 

Zdroj: Knigl, 2010 

Kromě odznaků specializací reprezentují dovedností stránku rozvoje mladých hasičů 

také výkonnostní třídy, které se určují podle dosaženého času v disciplíně běhu 

s překážkami na 60m v případě mladých hasičů, respektive na 100m v případě dorostu.     

5.1.4 Hra Plamen 

Výše uvedený vzdělávací systém, tj. plnění odznaků odborností a specializací, 

představuje jeden z okruhů celoroční činnosti kolektivu mladých hasičů. Zastřešením 

celého výchovně vzdělávacího systému mladých hasičů v rámci SH ČMS je hra Plamen, 
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která je v podstatě vyvrcholením celoroční činnosti každého kolektivu. Soutěže se mohou 

zúčastnit nejméně devítičlenné kolektivy mladých hasičů ve věku od 6 do 15 let bez ohledu 

na pohlaví. Doporučený vstupní věk pro účast na soutěži je 6 let, ale vyloučena není ani 

účast dětí mladších. Okresních kol soutěže se mohou zúčastnit i kolektivy menší, je však 

vyžadována účast nejméně pěti členů. Družstva soutěží ve dvou kategoriích, které 

korespondují s věkovými kategoriemi v kolektivu. Jedná se tedy o mladší hasiče do 11 let a 

starší hasiče od 11 do 15 let, přičemž mladší hasiči plní soutěžní disciplíny bez ohledu na 

pohlaví, zatímco u starších hasičů se jednotlivé disciplíny mírně liší (Sdružení, 2004). 

Hra Plamen je rozdělena na několik kol, které odpovídají hierarchické organizační 

struktuře SH ČMS. Na základní úrovni se jednotlivé SDH účastní obvodového a okresního 

kola v rámci svého obvodu, respektive okresu. Realizátorem této úrovně je příslušný OSH, 

který hradí náklady na realizaci soutěže ze svého rozpočtu. Vítězná družstva okresních kol 

se účastní krajských kol soutěže, vítězové krajských kol se poté utkají v celorepublikovém 

kole hry Plamen. Vyšší kola soutěží mladých hasičů hradí ze svého rozpočtu SH ČMS a 

účastnit se jich mohou pouze družstva v kategorii starší hasiči (Ibid.).  

Ročník hry Plamen probíhá od 1. září do 31. srpna následujícího roku, přičemž 

ročník okresních a odvodových kol je obvykle rozdělen na dvě části. Náplní podzimních 

kol, které probíhá od září do listopadu, je zahájení celoroční činnosti a závod v požárnické 

všestrannosti (ZPV). Soutěž v technických disciplínách (požární útok, štafeta 4x60 metrů, 

požární útok s překážkami CTIF, štafeta CTIF a štafeta požárních dvojic) a vyhodnocení 

celoroční činnosti je součástí jarního kola Plamene. Vyšší kola probíhají obvykle do konce 

července (Sdružení, 2008). 

Cílem práce s mladými hasiči není pouze získávání dovedností a znalostí v oblasti 

požární ochrany a zvyšování tělesné zdatnosti mladých hasičů, nýbrž všestranný rozvoj 

osobnosti dětí a mládeže. Nedílnou součástí hry Plamen je proto průběžné vyhodnocování 

celoroční činnosti kolektivu mladých hasičů. Podmínkou pro účast kolektivu ve hře 

Plamen je splnění alespoň jednoho z nabízených námětů z každého ze čtyř stanovených 

okruhů (Ibid.). 

První okruh je zaměřen na realizaci aktivit nad rámec pravidelných setkání kolektivu, 

přičemž vedoucí kolektivu může vybírat z těchto námětů: 
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 zrealizovat v průběhu roku nejméně tři výlety, 

 uspořádat alespoň tři besedy, 

 uspořádat letní či zimní tábor, 

 uskutečnit alespoň tři společné akce nad rámec pravidelných schůzek, 

 navštívit tři muzea či výstavy.   

Druhý okruh zahrnuje individuální či skupinové úkoly, jejichž cílem je rozvíjet 

solidaritu, spolupráci či starost o životní prostředí. Jedná se o níž uvedené náměty: 

 mladý hasič vyvine činnost, která bude směřovat ke zlepšení životního 

prostředí v rozsahu min. 2 hodiny, 

 mladý hasič se podílí na údržbě výstroje, výzbroje nebo zbrojnice opět 

v rozsahu min. 2 hodiny, 

 každý člen odevzdá léčivé rostliny a druhotné suroviny v množství za min. 

5 Kč, 

 po dobu alespoň tří měsíců pečuje kolektiv o starého občana, 

 kolektiv uspořádá soutěž pro ostatní dětské kolektivy. 

Třetí okruh je zaměřen na získání odznaků odborností a specializací, přičemž každý 

kolektiv je povinen získat během roku minimálně pět odznaků. Poslední čtvrtý okruh je 

zaměřen na realizaci kulturních a společenských aktivit. Kolektiv má možnost uskutečnit 

alespoň dva kulturní programy, zhotovit minimálně tři nástěnky s požární tématikou, 

zúčastnit se alespoň dvou turistických či sportovních akcí nad rámec jednotlivých kol 

Plamene či zaslat kresbu nebo povídku do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ (Sdružení, 

2008). 

Mladí hasiči mají povinnost provádět zápisy o realizovaných aktivitách v rámci své 

celoroční činnosti do kroniky, přičemž kolektiv může vést pouze jednu kroniku nehledě na 

počet družstev. Vyhodnocení celoroční činnosti kolektivu provádí ORM právě na základě 
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zápisů v kronice. Kroniku lze tedy považovat za primární zdroj informací o aktivitách 

mladých hasičů.  

Jak již bylo uvedeno výše, hra Plamen je určena pro děti do 15 let. Kategorie dorostu 

má vlastní soutěž, jejíž struktura a organizace se Plamenu velmi podobá. Celoroční činnost 

dorostu zaměřená na nácvik požárnických disciplín a zvyšování dovedností a znalostí 

v oblasti požární ochrany se řídí Směrnicemi pro celoroční činnost dorostu (Sdružení, 

2007). Směrnice uvádí pět základních oblastí činnosti dorosteneckých družstev 

a jednotlivců (Ibid.):  

 výchovná – osvojit si znalost historie a současnosti požární ochrany, vést mladé lidi 

k dobrovolné práci, samostatnosti a zodpovědnosti k ostatním členům kolektivu,   

 sportovní – zvyšovat fyzickou zdatnost a ověřovat si ji prostřednictvím sportovních 

soutěží, 

 kulturně společenská – podporovat harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka 

prostřednictvím kulturních akcí, her s výchovným zaměřením apod.,  

 veřejně prospěšná činnost – podílet se tvorbě na ochraně životního prostředí,    

 požární ochrana – získání znalostí v oblasti požární ochrany a ověřit si nabyté 

znalosti a vědomosti prostřednictvím účasti na soutěžích.   

Výše popsaný výchovně vzdělávací systém dětí a mládeže v SH ČMS částečně 

poskytuje odpověď na hlavní výzkumnou otázku „Proč je ve sborech dobrovolných hasičů 

silné postavení dětí a mládeže?“, neboť ukazuje, jak je systém péče o děti a mládež 

u dobrovolných hasičů propracovaný. Již samotné cíle SH ČMS naznačují, že smyslem 

práce s mladými hasiči a dorostem není pouze předávání znalostí o požární ochraně, ale 

především efektivní a smysluplné trávení volného času s ohledem na zdravý rozvoj 

osobnosti. Cílem celoroční systematické a všestranné činnosti dětí a mládeže je soutěžní 

formou rozvíjet dovednosti, znalosti a vědomosti v uvedených oblastech. Tento centrálně 

nastavený systém poskytuje jednotlivým SDH metodický rámec pro práci s dětmi 

a mládeží, čímž jim podstatně usnadňuje práci (také v souvislosti se systémem vzdělávání 

vedoucích a instruktorů kolektivu mladých hasičů), a určitým způsobem je „nutí“, aby byla 

činnost organizovaných dětí a mládeže co nejrozmanitější.  
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V kontextu výzkumné otázky „K jaké oblasti činnosti mají dobrovolní hasiči 

nejblíže?“ lze na základě uvedených dat konstatovat, že zastřešující svaz dobrovolných 

hasičů usiluje prostřednictvím výchovně vzdělávacího systému dětí a mládeže o zaměření 

činnosti dobrovolných hasičů na více oblastí. Rozmanitost činnosti je základní předností 

celého systému a specifikem dobrovolných hasičů. Důraz je kladen na zvyšování fyzické 

zdatnosti a dovednosti, tedy na sportovní oblast, v kontextu specifické oblasti požární 

ochrany. Důkladně propracovaný systém soutěží v tzv. požárním sportu umožňuje 

jednotlivým družstvům vzájemně poměřovat své schopnosti a možnost postupu do vyšších 

kol soutěže je pro ně motivací k neustálému rozvoji. Zejména mladým hasičům umožňuje 

rozvíjet pocit kolektivní soudržnosti, neboť každé družstvo vystupuje jako jeden celek, kde 

je úspěch i neúspěch jednotlivce současně úspěchem, respektive neúspěchem všech členů 

družstva. Podstatnou část náplně celoroční činnosti však tvoří také činnost zájmová 

a nedílnou součástí jsou rovněž aktivity, které lze zařadit do oblasti komunitního rozvoje. 

Mladí hasiči a dorost jsou prostřednictvím systému celoroční činnosti vychováváni 

k dobrovolné práci ve prospěch místní komunity.              

5.1.5 Vývoj členské základny mladých hasičů 

Jak již bylo uvedeno výše, v roce 2013 bylo v rámci SH ČMS, respektive jeho 

členských sborů, organizováno 47 685 dětí a mládeže ve věku od 3 do 18 let. Celkový 

počet organizované mládeže do 26 let dosáhl počtu 94 056 členů, díky čemuž lze SH ČMS 

řadit co do počtu organizovaných dětí a mládeže na první místo mezi nestátními 

neziskovými organizacemi sdružujícími děti a mládež (Sdružení, 2014b).
21

 Podíl dětí 

a mládeže v rámci členské základny SH ČMS je znázorněn v Grafu 1. 

Graf 1: Přehled složení členské základny SH ČMS

 
Zdroj: Sdružení, 2014b.  

                                                
21 Srov. Skautská organizace Junák sdružovala k 15.1.2013 48 093 členů, přičemž podíl členů do 26 let činil 

80% (tzn. přibližně 38 474 dětí a mládeže do 26 let), viz Junák. 2013. Výroční zpráva za rok 2012 [online]. 

Dostupné z: < http://www.skaut.cz/sites/default/files/vyrocni_zprava_junaka_2012_0.pdf> [cit. 15.3.2014].  
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Vzhledem k tomu, že se diplomová práce zaměřuje na mladé hasiče ve věku od 3 do 

18 let, uvádím zde přehled vývoje členské základy této věkové kategorie (viz. Graf 2).  

Graf 2: Grafický přehled vývoje členské základny mladých hasičů a dorostu (6-18 let) 

v letech 1995 – 2013 

 
Zdroj: Sdružení, 2014b. 

Z výše uvedeného grafu je patrný kontinuální nárůst členské základny mladých 

hasičů v rámci SH ČMS. Na počátku sledovaného období v roce 1995 bylo v SH ČMS 

organizováno 23 561 mladých hasičů, tzn., že do roku 2013 se jejich počet více než 

zdvojnásobil. V roce 2013 sice došlo ve srovnání s rokem předcházejícím k poklesu počtu 

mladých hasičů o 1 569 členů, tato skutečnost však souvisí s poklesem celkového počtu 

členů SH ČMS, podíl mladých hasičů zůstal vzhledem k celkové členské základně beze 

změny (Sdružení, 2014b). 

Data o vývoji členské základny dětí a mládeže organizované v rámci SH ČMS 

dokazují, že se dobrovolným hasičům daří udržovat vysoký podíl dětí a mládeže mezi 

svými členy a nedochází tudíž ke stárnutí členské základny.
22

  

  

                                                
22 Na stárnutí své členské základny upozorňují např. myslivci a označují tuto skutečnost za velký problém, 

který může ohrozit samotnou existenci jejich organizace, viz Ondruch, Zdeněk. 2008. „Naše členská 

základna stárne. Nabízí se řešení?“ Myslivost. 4/2008: 73.   
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5.2 SDH Košetice  

5.2.1 Obec Košetice 

Obec Košetice se nachází v okrese Pelhřimov, kraji Vysočina, 20 km od okresního 

města Pelhřimov a 45 km od krajského města Jihlava. Obec se skládá ze dvou částí, 

Košetic a Nové Vsi. Ke dni 1. ledna 2014 zde žilo 704 obyvatel, přičemž 698 obyvatel 

bylo trvale hlášeno v Košeticích a 9 obyvatel v Nové Vsi (Obec Košetice, nedat). Nejstarší 

písemná zpráva o Košeticích pochází z roku 1352. Zakladatelem Košetic byl rod vladyky 

Košety, od jehož jména je odvozen název obce. V roce 2001 byl založen mikroregion 

Košeticko, tj. dobrovolný svazek šesti samostatných obcí v okrese Pelhřimov se sídlem 

v Košeticích, jehož cílem je rozvoj regionu (Obec Košetice, 2007). 

Kromě sboru dobrovolných hasičů působí v Košeticích několik dalších spolků 

a sdružení, které lze dělit dle oblasti činnosti na sportovní, mládežnické, zájmové 

a kulturní. Do sportovní oblasti bychom mohli zařadit tělovýchovnou jednotu Sokol 

Košetice o.s., který byl v obci založen v roce 1920 a v současné době provozuje dětský 

fotbalový oddíl (http://sokolkosetice.ic.cz/phprs/phprs/index.php). Do oblasti 

mládežnických organizací patří pionýrská skupina Radost, jenž působí od roku 1990 při 

základní škole Košetice a nabízí volnočasové aktivity pro děti (např. výlety, soutěže, 

víkendové pobyty, letní tábory, apod.) (http://www.kosetice.cz/po-kosetice/ds-

1011/p1=1012). Mezi tradiční zájmové organizace patří Svaz chovatelů Košetice, který je 

základní organizací Českého svazu chovatelů. Od svého založení v roce 1889 se Svaz 

chovatelů těšil poměrně velkému zájmu ze strany obyvatel obce (v 70. letech sdružoval až 

80 členů), nicméně po revolučním roce 1989 došlo k postupnému poklesu členské 

základny až na současných 20 členů (Základní, nedat.). Do oblasti zájmových spolků lze 

řadit Střelecký oddíl Košetice, který sdružuje rovněž děti do 15 let, a Mariáš klub Košetice. 

Kromě výše uvedených spolků působí v Košeticích Český svaz žen – Jezinky, jehož 

primární činností je pořádání kulturních a společenských akcí, proto bych jej zařadila do 

oblasti kulturních organizací (http://kosetice.cz/organizace/ms-1009/p1=1009). 

Nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež v Košeticích je možné považovat 

za velmi omezenou. Z výše uvedených sdružení nabízí aktivity pro děti pouze Sokol 

a pionýrská skupina Radost, přičemž obě organizace se zaměřují pouze na jednu oblast 

činnosti, tzn. na sport, respektive rekreační činnost. Kolektiv mladých hasičů SDH 

http://sokolkosetice.ic.cz/phprs/phprs/index.php
http://www.kosetice.cz/po-kosetice/ds-1011/p1=1012
http://www.kosetice.cz/po-kosetice/ds-1011/p1=1012
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Košetice tedy představuje jednu z mála možností v obci, jak mohou děti organizovaně 

trávit volný čas.           

5.2.2 SDH Košetice – historický vývoj, fakta 

Dobrovolní hasiči mají v Košeticích dlouhou historickou tradici. SDH Košetice byl 

založen roku 1895 zásluhou učitele Vojtěcha Alferiho, který sbor jako první také cvičil. 

Rozhodnutí založit v obci hasičský sbor předcházela celá řada ničivých požárů, které 

následovaly poměrně rychle za sebou. Po založení sboru byla obcí za 700 zlatých rakouské 

měny zakoupena ruční stříkačka (obec nedisponovala dostatečnými finančními prostředky, 

proto byla nucena zakoupit stříkačku na dluh). Řádného hasičského vybavení (např. 

motorové stříkačky, sanitního automobilu) se však sbor dočkal až po 1. světové válce, kdy 

byla vystavěna i nová zbrojnice. Během 1. světové války narukovalo 22 členů sboru, žádný 

z nich ve válce nepadl (SDH Košetice, nedat.).  

Za počátek organizované práce s hasičskou mládeží lze považovat rok 1926, kdy 

bylo do sboru přijato 10 chlapců a 16 dívek. O další práci s dětmi před samotným 

založením kolektivu mladých hasičů v 80. letech se však kronika sboru nezmiňuje. V roce 

1942 přešel majetek sboru podobně jako v případě většiny českých hasičských sborů na 

obec. V závěru 2. světové války byl vojákem německé armády zastřelen jeden ze 

zakládajících členů sboru, který držel pohotovost v hasičské zbrojnici. Kromě této 

nešťastné události se kronika sboru nezmiňuje o dalších válečných ztrátách na životech. Po 

skončení 2. světové války v roce 1946 vstoupily do sboru první ženy a sbor se tak rozrostl 

o 11 dobrovolných hasiček (Ibid.). 

V následujících letech se dobrovolní hasiči věnovali zejména požární ochraně 

a preventivní činnosti, zanedbatelná však nebyla ani aktivita v oblasti požárního sportu. 

Řadu úspěchů na soutěžích zaznamenal sbor především v letech 1966-1975. V roce 1981 

bylo jako jedno z prvních v okrese Pelhřimov sestaveno sportovní družstvo žen. Ve 

stejném roce byl založen kolektiv mladých hasičů, v roce 1983 bylo založeno družstvo 

dorostu (Ibid.). Družstva mužů, žen, dorostu i dětí se pravidelně účastnila okrskových 

a pohárových soutěží s nemalými úspěchy. SDH je v Košeticích tradičně nositelem 

společenského a kulturního dění. V kronice sboru, jejíž první zápis byl pořízen v roce 

1904, se dočteme o pořádání tradičního hasičského plesu. S výjimkou roku 1955 byl ples v 
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Košeticích pořádán každý rok a tato aktivita neustala dokonce ani během obou světových 

válek (SDH Košetice, 2014b).           

K 31. prosinci 2013 bylo v SDH Košetice registrováno 126 členů (včetně dětí 

a mládeže do 18 let), z nichž necelou čtvrtinu tvořily ženy
23

 (SDH Košetice, 2014b). 

Výjezdová jednotka je v současné době tvořena 27 dobrovolnými hasiči a je zařazena do 

kategorie JPO III
24

. V případě sboru a jednotky SDH Košetice můžeme hovořit o těsné 

spolupráci, neboť všichni členové výjezdové jednotky jsou zároveň členy sboru a sídlo 

obou subjektů je totožné. Velitel výjezdové jednotky je současně velitelem sboru (rozdíl 

mezi oběma funkcemi byl vysvětlen v kapitole 5.1.2).  

Stávající výkonný výbor SDH Košetice byl zvolen na výroční valné hromadě sboru 

dne 12. prosince 2009 na funkční období 2010-2015. V čele výkonného výboru, který je 

tvořen patnácti členy, stojí starosta sboru, jehož v době nepřítomnosti zastupuje náměstek 

starosty (SDH Košetice, 2009). Počet funkcionářů ve výboru byl stanoven na základě 

počtu členů sboru a zastoupeny jsou všechny funkce uvedené v tabulce 5, v kapitole 5.2.1, 

přičemž z personálního hlediska je každá funkce obsazena jiným členem sboru. 

Organizační struktura výboru SDH Košetice, jíž lze definovat jako lineální, je naznačena 

v organizačním diagramu níže.  

Obrázek 2: Organizační struktura výboru SDH Košetice 

Zdroj: SDH Košetice, 2009 

                                                
23 K 31.12.2013 bylo registrováno celkem 31 žen. 
24 V kategorie JPO III je jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany 

dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa zásahu (viz Zákon 133/1985 Sb., 1984).  
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Členové výboru se setkávají na výborové schůzi, jíž svolává starosta dle potřeb 

sboru, zpravidla však jednou do měsíce. Předmětem jednání je především organizační 

zajištění pořádaných akcí, stav a údržba požární techniky a výzbroje, odborná příprava 

členů jednotky či projednání návrhů na financování a činnost sboru, které jsou následně 

předneseny na valné hromadě. Výroční valná hromada neboli členská schůze, která se koná 

jednou do roka (většinou v prosinci), je určena především k rekapitulaci činnosti 

a hospodaření sboru za uplynulé období a schválení plánu činnosti a financování na 

následující rok. Na valné hromadě je volen výkonný výbor, jsou představeni noví členové, 

případně jsou předána ocenění zasloužilým členům (SDH Košetice 2014b). Co se týče 

volby výkonného výboru, je v podstatě pouze odsouhlasen návrh předložený stávajícím 

výborem. Součástí valné hromady je rovněž kulturní program, který je zajištěn kolektivem 

mladých hasičů nebo dětmi z místní školy, a téměř vždy je připraveno občerstvení. I 

z tohoto důvodů je výroční valná hromada členy sboru hojně navštěvována.              

5.2.3 Kolektiv mladých hasičů SDH Košetice 

Kolektiv mladých hasičů funguje v SDH Košetice nepřetržitě od svého založení 

v roce 1981. K 1. lednu 2014 bylo registrováno 25 dětí a mládeže ve věku od 3 do 18 let.
25

 

Z hlediska organizační struktury je kolektiv členěn na přípravku pro děti do šesti let, která 

je tvořena dvěma dětmi, družstvo mladších hasičů ve věku 6-11 let s počtem 12 dětí a 

družstvo starších hasičů ve věku 11-15 let s 9 členy (SDH Košetice 2014a). Mladí hasiči a 

dorost tedy tvoří 20% všech členů sboru (viz graf 3).  

Graf 3: Přehled složení členské základny SDH Košetice 

 

Zdroj: Osobní rozhovor se starostou SDH Košetice, SDH Košetice, 2014a.  

                                                
25 Ve sboru jsou registrováni dva členové v kategorii dorost, nicméně nejsou aktivní (neúčastní se soutěží).  
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Vývoj členské základny mladých hasičů lze na základě záznamů uvedených 

v kronice kolektivu mladých hasičů sledovat od roku 2001 do roku 2014 (s výjimkou 

chybějících údajů v roce 2013). Tyto údaje se však týkají pouze dětí ve věku 3-15 let, 

neboť jména dorostenců a dorostenek nejsou do kroniky zapisována a členskou evidenci 

sbor nearchivuje.               

Graf 4: Přehled vývoje členské základny mladých hasičů (3-15 let) SDH Košetice v letech 

2001- 2014 

 

Zdroj: SDH Košetice, 2014a. 

Z výše uvedeného grafického přehledu je patrné, že členská základna mladých hasičů 

v SDH Košetice je až na drobné výkyvy poměrně stabilní (s průměrným počtem 15 členů). 

Pokles členů v roce 2006 lze do jisté míry vysvětlit přestupem několika členů z družstva 

starších hasičů do dorostu (čtyři z těchto členů se v roce 2007 stali instruktory mladých 

hasičů). Představitelé sboru však upozorňují, že ačkoli se členská základna mladých hasičů 

co do počtu členů příliš nemění, fluktuace dětí je poměrně výrazná. Po počátečním nadšení 

pro činnost ve sboru následuje u většiny dětí ztráta zájmu, která je způsobena nechutí 

k pohybu, neochotou poslouchat a především pasivním způsobem trávení volného času 

zaměřeným na televizi a informační technologie, který v současné době u většiny dětí a 

mládeže dominuje. 

„Ale problém dneska těch dětí je, že by nejradši seděli u počítače a koukali do toho“ 

“No protože se musí hejbat, vždyť oni dneska pořádně neuměj ani vyšplhat lano. Opět 

bedna, to je zásadní problém… oni se nehejbaj, my jsme dřív měli prolezlí všechno tady, 
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stodoly, všechno, oni neví, co mají za chalupou. To je stejný ve městě i na vesnici, není 

zájem o pohyb.“ (starosta SDH Košetice).   

 „Ale nejhorší je, že je hezky, a nikdo není venku. Všichni zalezlí doma u počítačů 

nebo u televize a nikdo není venku. To prostě člověk nepochopí. My jsme byli venku pořád. 

Prostě je jiná doba.“ (vedoucí mladých hasičů SDH Košetice). 

Důležitým předpokladem aktivního přístupu a dlouhodobého zájmu o činnost 

v kolektivu mladých hasičů je podle starosty sboru především „dobrá parta“, tedy skupina 

dětí či mládeže, mezi nimiž panují přátelské vztahy definované vzájemnou solidaritou 

a důvěrou. Díky spolupráci a soudržnosti dětí v rámci kolektivu se mohou dostavit 

i úspěchy na soutěžích.               

„Já tvrdím, je to hlavně o tý partě, jakmile není parta, tak to nefunguje. Ale před tím 

tady teda byli, ty vydrželi. To ale byla parta lidí, která táhla za jedem provaz a jeden bez 

druhýho neudělali ani ránu. A ty měli medaile a poháry, ty teda jeli.  A chtěli, což zase 

tyhle nechtěj, no…“ (starosta SDH Košetice).    

Na činnost kolektivu mladých hasičů lze nahlížet z několika hledisek, například 

z hlediska času, oblasti činnosti či lokality, v níž jsou aktivit kolektivu realizovány. 

Z časového hlediska lze činnost mladých hasičů dělit na pravidelnou a příležitostnou. 

Pravidelná činnost má formu pravidelných schůzek, které jsou realizovány jednou týdně 

(konkrétně v pátek od 16 hodin), přičemž obě družstva i členové přípravky mají setkání 

společná. Vzhledem k tomu, že se mladí hasiči pravidelně účastní okresních kol Plamene, 

souvisí náplň těchto schůzek do značné míry s harmonogramem soutěží. V zimních 

měsících je aktivita kolektivu méně intenzivní, setkání mají v podstatě podobu sportovního 

či zájmového kroužku. Mladí hasiči se scházejí jednou týdně v tělocvičně základní školy a 

hrají různé míčové a kolektivní hry nebo se věnují přípravě na teoretickou část soutěží (učí 

se například vázat uzly, poznávat topografické značky nebo se seznamují s teorií požární 

ochrany). Od jara do podzimu je náplní schůzek téměř bezvýhradně příprava na soutěže. 

V případě příznivého počasí se „trénink“ přesouvá na venkovní hřiště, kde mladí hasiči 

trénují štafety, požární útok, manipulaci s hadicemi a podobné disciplíny. Setkání jsou tedy 

více zaměřena na požární ochranu v kombinaci se sportovními aktivitami.  

Z organizačního a bezpečnostního hlediska jsou tyto schůzky mnohem náročnější, 

proto vyžadují účast více dohlížejících osob. Každé z družstev navíc potřebuje zvláštní 
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přístup, neboť soutěžní disciplíny se částečně liší v závislosti na věku soutěžících. Zcela 

specifický přístup vyžadují děti předškolního věku. Zajištění dostatečných personálních 

kapacit se však v současné době jeví jako velký problém.    

„jak jsem na to sama, tak nemám šanci to zvládnout, protože to už dáme do kupy tři 

družstva a s každým je nutný cvičit něco jinýho, protože každý to má postavený jinak tu 

základnu na požárním útoku, třeba. Takže potřebuju, aby tu byl někdo se mnou, ale teď to 

nejde. Takže to je třeba tak, že tady stojí a ptají se, co, co a já říkám musíte počkat.“ 

(vedoucí mladých hasičů SDH Košetice). 

Určitým řešením je spolupráce v rámci kolektivu, tzn. zapojení starších dětí, které 

předávají své zkušenosti a poznatky dětem mladším. Tímto způsobem je na jednu stranu 

usnadněna práce vedoucí, která má prostor věnovat se konkrétní skupině dětí, na druhou 

stranu je podpořena výchovná dimenze aktivit.     

„Teď tady mám hlavě holky, nevím proč. Ale zase je dobrý, že oni se staraj o ty malý 

děti. A připadají si takový důležitý, že se staraj o ty menší a všechno jim vysvětlujou, takže 

je to dobrý i pro ně ta výchovná stránka“ (vedoucí mladých hasičů SDH Košetice).   

Příležitostná činnost zahrnuje aktivity, které probíhají nad rámec pravidelných 

setkání. Od května do října se jedná především o soutěžní činnost, jež kolektiv plně 

vytěžuje. Prostor pro jiné aktivity, například výlety či kulturní akce, se tudíž nabízí 

především mimo soutěžní sezónu. Příležitostnou činnost mladých hasičů lze dělit 

z hlediska oblasti činnosti na sportovní, zájmovou, kulturně-společenskou, rekreační a na 

aktivity zaměřené na komunitní rozvoj. Přehled příležitostné činnosti kolektivu za 

posledních pět kalendářních let
26

 shrnuje tabulka 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Aktivity za rok 2014 nebyly v kronice v době její analýzy (duben-květen 2014) doplněny. 
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Tabulka 8: Přehled činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Košetice v letech 2009-2013
27

 

Oblast činnosti Počet aktivit Příklady aktivit 

Sportovní (požární sport) 25 Okresní kolo hry Plamen 

Okrsková soutěž, Pohárová soutěž 

Zájmová (požární ochrana) 4 Exkurze HSZ Jihlava 

Výstava Pyrocar 

Exkurse hasičské muzeum 

v Přibyslavi 

Rekreační 13 Výlet do Zoologické zahrady v Praze 

Víkendový pobyt 

Výlet na Orlík 

Výlet na Blaník 

Kulturně – společenská 17 Pálení čarodějnic 

Feuer Show 

Setkání dechovek 

Výroční schůze 

Vánoční besídka 

Den otevřených dveří v hasičské 

zbrojnici 

Komunitní rozvoj 2 Brigáda – úklid v okolí hasičské 

zbrojnice 

Beseda se seniory  

Zdroj: SDH Košetice 2014a.         

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že v rámci příležitostné činnosti mladých 

hasičů dominuje účast na soutěžích, tj. požární sport. Tuto činnost by bylo možné nazvat 

také sportovně-zájmovou, neboť se jedná o kombinaci pohybových aktivit a požární 

ochrany. Mladí hasiči se kromě okresních kol hry Plamen (do krajského kola ve 

sledovaném období nepostoupili) účastní pravidelně okrskových a pohárových soutěží, 

jejichž pořadatelem je některý ze SDH v okrese (například u příležitosti oslav výročí 

založení sboru). Pohárové soutěže jsou většinou zaměřeny pouze na jednu disciplínu, 

požární útok, a jsou koncipovány spíše jako herní klání, jehož účelem je především zábava 

a společné setkání jednotlivých sborů. Všichni účastníci pohárových soutěží obdrží 

medaile nebo poháry nezávisle na výsledném pořadí. Okrskové soutěže jsou pořádány 

v rámci okrsku č. 11 Košetice
28

, přičemž jednotlivé sbory se v pořádání soutěží každoročně 

střídají a účast na nich je nepsaným pravidlem. Tento typ soutěží nemá pravidla stanovena 

tak přísně jako Plamen (např. ohledně věkové struktury družstev), často proto dochází 

k nejasnostem v hodnocení.  

                                                
27 Každá z akcí byla kódována vždy jako jedna oblast činnosti.  
28 Okrsek č. 11 Košetice je nižším článkem OSH Pelhřimov sdružující SDH obcí v okolí Košetic (kromě 

Košetic např. Onšov, Buřenice, Radějov, Babice, Chýstovice).      
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SDH Košetice mezi ostatními sbory v okrsku do určité míry vybočuje, neboť se 

každoročně účastní hry Plamen, jejímž pořadatelem je OSH Pelhřimov.
29

 Podle vedoucí 

mladých hasičů je výhodou Plamene na jednu stranu široké spektrum aktivit a disciplín, 

kterých se mladí hasiči účastní a díky nimž si rozšiřují obzory. Na druhou stranu je účast 

sboru v této celoroční činnosti výhodná také z praktického hlediska, neboť SHČMS, 

respektive jeho okresní sdružení, hradí pojištění účastníků soutěží.     

Závažným problémem, který souvisí se sportovní činností, je podle vedoucí 

kolektivu špatné materiální vybavení sboru potřebné pro přípravu a účast na soutěžích. 

V tomto ohledu se mezi sebou jednotlivé sbory výrazně liší a vznikají tak nerovné 

podmínky, které podstatně ovlivňují výsledek soutěže. Z hlediska investic je pro sbor 

prioritou technické a materiální vybavení zásahové jednotky a na vybavení pro děti již 

často nejsou dostatečné finanční prostředky.  

„Byla by toho potřeba spousta, hadice, pomůcky a štafety nejsou, takže my tady 

cvičíme jen tak řečmo, protože není vybavení, nejsou překážky, na to CTIF to není“ 

(vedoucí mladých hasičů SDH Košetice).       

Mladí hasiči jsou aktivní rovněž v oblasti kulturně-společenské. Tuto oblast lze dělit 

na aktivity určené pouze pro členy sboru (např. výroční schůze či vánoční besídky) 

a aktivity pořádané pro veřejnost. Představitelé sboru se snaží mladé hasiče zapojit do 

realizace některých sborem pořádaných akcí, nicméně z organizačního a bezpečnostního 

hlediska je reálná pouze určitá míra participace. Mladí hasiči se pravidelně účastní 

slavnosti pálení čarodějnic, přičemž jejich úkolem je především výroba čarodějnice, jíž 

poté nesou v čele lampiónového průvodu. Aktivně se mladí hasiči zapojují také v rámci 

dne otevřených dveří v hasičské zbrojnici, kde drží hlídku a zodpovídají dotazy 

návštěvníků. Tyto aktivity jsou mezi dětmi oblíbené, neboť jim umožňují prezentovat své 

znalosti a umocňují v nich pocit, že jsou jako hasiči potřební. Pocit důležitosti 

a sounáležitosti se sborem je stupňován také díky hasičskému stejnokroji, jehož děti při 

těchto příležitostech oblékají. 

„Děti mají taky svoje mundůry. Mají dres a kalhoty, a oni vždycky říkají, půjdem 

a vezmem si dresy. Je to takový, že oni jsou už oblečený, že už jsou někdo“ (vedoucí 

mladých hasičů SDH Košetice). 

                                                
29 Kromě SDH Košetice se Plamenu účastní v okrsku pouze SDH Onšov. 



65 

 

Rekreační činnost mladých hasičů má podobu jednodenních výletů, případně 

víkendových či týdenních pobytů. Realizátorem těchto aktivit je ve většině případů již 

zmiňovaná pionýrská skupina Radost, která působí při základní škole v Košeticích.  

Většina členů této pionýrské organizace, jejíž náplní je v podstatě „pouze“ realizace výletů 

a pobytů pro děti, se postupně stala také členy kolektivu mladých hasičů. Mezi oběma 

organizacemi tedy probíhá poměrně těsná spolupráce. Kromě této rekreační činnosti se 

mladí hasiči účastní také výletů s požární tématikou (nejčastěji se jedná o exkurze HZS či 

hasičského muzea). Tyto aktivity jsem vzhledem k jejich specifickému zaměření na 

požární ochranu zařadila do zájmové oblasti. Mladí hasiči mají výše uvedené aktivity 

v oblibě, neboť jsou pro ně příležitostí ke změně prostředí a možností dozvědět se něco 

nového. Aktivity zaměřené přímo na komunitní rozvoj (kromě účasti na přípravách akcí 

pořádaných pro veřejnost) nejsou u mladých hasičů příliš časté a jsou realizovány 

především za účelem splnění jednoho z okruhů v rámci celoroční činnosti Plamene.  

S oblastí činnosti souvisí také místo realizace aktivit. Lze konstatovat, že všechny 

kulturně-společenské činnosti a aktivity zaměřené na komunitní rozvoj (tj. obecně aktivity 

zaměřené na komunitu) jsou realizovány přímo v obci (31% všech aktivit z let 2009-2013), 

zatímco požární sport, rekreační a zájmová činnost (tj. aktivity určené primárně pro členy 

kolektivu) se odehrává mimo obec (69%).  

Systém vzdělávání mladých hasičů, tj. plnění odznaků odborností a specializací, jenž 

představuje samostatný okruh celoroční činnosti, není v současné době ve sboru 

realizován. Důvodem je změna pravidel ze strany SHČMS, která vyžadují, aby byl 

dokument o přidělení odznaků potvrzen některým ze členů okresní rady mládeže. Podle 

vedoucí mládeže nabývá tento příliš formalizovaný systém podoby zkušební komise, jenž 

může být pro děti vysoce stresující, a navíc se jedná o zbytečnou byrokracii zatěžující 

členy sboru. Činnost v kolektivu by neměla spočívat v memorování informací o požární 

ochraně, ale naopak ve snaze předvést jim tuto oblast zajímavým a především zábavným 

způsobem.  

„Snažili jsme se to dělat, dokud jsme se tam mohli podepisovat jen my. Ale teď už 

chtějí někoho výš, tak to už odpískáme. Myslím si, že důležitější je jet na nějakou soutěž 

nebo udělat pro ně nějakej program, kde se k tomu dostanou oklikou, ale budou vědět, co 

to znamená, než tady sedět u nějaký komise. Já bych po nich ani nechtěla, aby se drtili, co 

musí a nemusí znát.“ (vedoucí mladých hasičů SDH Košetice).                     
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Nabídku aktivit v rámci kolektivu mladých hasičů SDH Košetice lze na základě 

uvedených poznatků definovat jako rozmanitou, respektive zacílenou na více oblastí. 

Dominantní oblastí je však požární sport. Přípravě na soutěže a samotné soutěžní činnosti 

věnují mladí hasiči maximum času. Kolektiv se pravidelně účastní nejen okrskových 

a pohárových soutěží, které lze označit za jednorázové, ale především etapové hry Plamen, 

jenž vyžaduje disciplínu, pravidelnou účast a vzhledem ke své všestrannosti klade na 

mladé hasiče z hlediska znalostí a schopností vyšší nároky. Přestože je náplň pravidelných 

schůzek zaměřena primárně na požární sport, vedoucí kolektivu se snaží, aby smyslem 

těchto setkání nebyla pouze „hasičina“, ale především by mělo jít o zábavu a smysluplné 

trávení volného času.  

Sami mladí hasiči oceňují na činnosti v kolektivu především rozmanitost aktivit 

a možnost naučit se něco nového. Hasiči nejsou dle jejich názoru pouze sportovním 

kroužkem, ačkoli soutěže v požárním sportu jsou pro ně do jisté míry stěžejní, neboť 

představují možnost utkat se s kolektivy z okolních vesnic. Není tedy důležité vyhrát, 

podstatné je porazit největší rivaly. Pozitivně jsou mladými hasiči vnímány také výlety, 

díky nimž mají možnost se někam podívat, a společenské akce, které dobrovolní hasiči 

v obci pořádají a do jejichž realizace mají možnost se zapojit. Zajímavým způsobem 

popsal kolektiv mladých hasičů jeden ze členů, který jej ve srovnání s rybářským 

kroužkem,
30

 jehož je také členem, definoval jako všeobecně zaměřený, aktivnější a levnější 

způsob trávení volného času.        

„Rybáři jsou zaměřený jen na jedno – chytat ryby. A je to dražší. To si musíte 

nakoupit pruty, a tak. Ale u hasičů, tady nepotřebujete nic, jenom sem přijdete a je to. 

A taky se tady víc hýbeme, v rybářích jen sedíme.“ (Dan, 12 let, člen kolektivu mladých 

hasičů SDH Košetice).    

5.2.4 Rekrutování členů 

Přístup k získávání (rekrutování) členů ze strany vedení sboru lze na základě 

výpovědí starosty sboru a vedoucí kolektivu mladých hasičů definovat jako pasivní. Dle 

názoru obou představitelů sboru není nutné nové členy cíleně vyhledávat, neboť 

potenciální mladí hasiči sami projevují iniciativu, případně se o činnost ve sboru zajímají 

jejich rodiče. Dobrovolní hasiči jsou v Košeticích všeobecně známí, což je dáno v prvé 

                                                
30 Organizace Rybářského svazu působí v jedné z okolních vesnic, nikoli v Košeticích. 
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řadě typem lokality (venkov) a tradičním postavením dobrovolných hasičů v místní 

komunitě.  

„Je to dobrý, jak se tady všichni znají. Nikdy mi nepřišel nikdo cizí, buď je to 

Košeťák nebo z okolních vesnic.“ (vedoucí mladých hasičů SDH Košetice).                                    

Důležitým faktorem je také tradice členství v rámci rodiny. Děti dobrovolných 

hasičů mají k této aktivitě samozřejmě blízko a jejich podíl mezi členy kolektivu je 

poměrně vysoký. V určitých případech však lze zpochybnit základní předpoklad 

dobrovolnictví, tj. svobodnou volbu, neboť členství těchto dětí ve sboru může obsahovat 

určitou míru morálního donucení (pokud jsou rodiče dobrovolnými hasiči, má dítě pocit, že 

jeho povinností je stát se členem).    

„V dnešní době už to tak není. Když jsou ti rodiče hasiči, tak děti řeknou, dobrý, tak 

já tedy půjdu. Ale je vidět, že to je úplně jinde, že to není tak zapálený. Je to spíš to tom, 

dobře, abych nenaštval naše. Tady jsou třeba rodiče a mají oba i funkce, a ta starší 

(dcera), ta je v tom dorostu, ale úplně neaktivní člen, a ten kluk chodí, ale ten nebude 

pokračovat dál, si myslim.“ (vedoucí mladých hasičů SDH Košetice).                                 

Aktivní přístup k rekrutování nových členů se však projevuje u samotných mladých 

hasičů, kteří se snaží iniciativně získávat pro kolektiv své kamarády a spolužáky. Na 

základě tohoto způsobu, který lze označit jako metodu sněhové koule, se do kolektivu hlásí 

nejvíce členů.  

„Já nemám potřebu dělat propagaci, ty děti samy chtějí nalákat další.“ (vedoucí 

mladých hasičů SDH Košetice).     

  „Většinou ty děti přijdou buď, jsou to děti tady členů, jakoby těch hasičů, a na ty 

děti se samozřejmě nabalí další děti, se dá říct, jakoby tímhle stylem. Že bysme nějak 

stoprocentně někoho aktivně oslovovali, to se jako neděje.“ (starosta SDH Košetice).   

„My jsme věděli, že tady hasiči jsou a taky to říkáme ostatním, ať to jdou zkusit. 

Nebo se nás sami ptají.“ (Ája, 13 let, členka kolektivu mladých hasičů SDH Košetice).    

Z hlediska charakteru rekrutování převažuje mezi mladými hasiči osobní (zakotvená) 

cesta ke členství. Děti se ve většině případů dozvěděly o své budoucí činnost na základě 

osobního kontaktu v rámci sociálního prostředí, v němž se normálně pohybují (nejčastěji 
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v rodině, od kamarádů nebo od spolužáků ve škole). Vzhledem k tomu, že představitelé 

sboru jeho činnost nijak aktivně nepropagují a potenciální mladé hasiče neoslovují, jsou 

neosobní cesty ke členství prakticky vyloučeny. Informace o možnosti stát se mladým 

hasičem není uvedena ani na internetových stránkách sboru. Tuto skutečnost potvrzuje 

rovněž dotazníkové šetření mezi rodiči mladých hasičů, neboť 100% respondentů uvedlo, 

že se o dobrovolných hasičích dozvědělo od příbuzných či přátel, tj. osobní cestou.                       

5.2.5 Styl řízení 

Způsob rekrutování členů souvisí se stylem řízení. Jak bylo uvedeno v předchozí 

kapitole, vedoucí představitelé dobrovolných hasičů přistupují k získávání nových členů – 

mladých hasičů pasivně a cesta, jíž se mladí hasiči dostali ke svému členství, je ve většině 

případu osobní. Tento způsob rekrutování členů odpovídá členskému stylu řízení 

dobrovolníků.  

Způsob práce s mladými hasiči je zcela neformální. Noví členové neprochází po 

svém přijetí do sboru žádným školením, případný zájemce může jednoduše přijít  

a zúčastnit se. Aby se však mladý hasič mohl účastnit soutěží pořádaných SHČMS, musí 

být ve sboru registrován jako člen. Po zaplacení členského příspěvku (50 Kč) obdrží každý 

registrovaný člen členský průkaz. Bez registrace nemůže být mladý hasič ze strany 

SHČMS pojištěn a nemůže se tudíž stát členem soutěžního družstva. Jiný formální 

požadavek není z hlediska práce s mladými hasiči ze strany zastřešující organizace 

vyžadován. Setkání mladých hasičů nemá pevně stanovenou strukturu, není stanoven plán 

práce, docházka není vedena a činnost mladých hasičů není vyhodnocována.    

„Já jsem přemýšlela nad tím, že bych začla psát docházku, ale k čemu? Oni my 

většinou třeba ty rodiče napíšou, že nepřijdou, takže vim plus mínus počet, kterej v pátek 

bude, takže docházka je myslim zbytečná. Je to moc takový důležitý a to není.“ (vedoucí 

mladých hasičů SDH Košetice).      

Neformální styl řízení vnímá vedoucí kolektivu jako vhodnější a dětem přístupnější. 

Spíše než pečlivá organizace práce je pro děti motivací zábava, radost a přátelská 

atmosféra založená na důvěře.      

Oni jsou takoví, že mi všechno poví, jaký mají trápení a tak. Třeba tady sedíme a oni 

se mi svěří. Že mě berou tak, že mi řeknou hodně. Že to není jenom hasiči a čas. My tady 
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s nima povídáme, Vánoce s nima trávíme, takže je to i stranda. Nemá cenu jenom hrotit 

hasiče. Hlavně aby ty děti byly v klidu, aby věděly, že mi můžou říct všechno (vedoucí 

mladých hasičů SDH Košetice).                               

 Co se týče rekrutování funkcionářů, zcela jednoznačně převládá způsob rekrutování 

„podomácku“, tzn., že členy výboru se stávají dlouhodobí členové sboru. Funkcionáři 

nejsou přijímáni na základě formálních procedur (např. interview) a po vstupu do funkce 

neprochází formálním školením. Jedinou „formalitou“, s níž se lze v případě obsazování 

pozic ve výkonném výboru setkat, je skutečnost, že noví funkcionáři jsou oficiálně voleni 

na výroční valné hromadě na pětileté funkční období. Jak již bylo uvedeno v kapitole 

věnované organizační struktuře SDH, na členské schůzi je však pouze odhlasován návrh 

předložený stávajícím výkonným výborem.  

„Členové výboru se volí na hlavní schůzi, ale zase přijde ten výbor s návrhem, tyhlety 

lidi budou tady a oni to odsouhlasí. Když někdo chce někoho vyměnit, že by tam třeba 

někoho chtěl, může, to není problém, ale musí to být hotový, jakmile to není hotový, tak na 

tý schůzi to nikdo nevyřeší.“ (starosta SDH Košetice).    

Oba respondenti, tj. starosta sboru a vedoucí kolektivu mladých hasičů, jsou 

aktivními členy sboru již od dětství a své funkce vnímají jako přirozený vývoj. „Hasičina“ 

je v jejich případě v podstatě rodinnou tradicí, neboť ve sboru působí i další rodinní 

příslušníci. 

Dělba práce mezi členy výkonného výboru je do určité míry nastavena, každý 

z funkcionářů by měl plnit jemu svěřené úkoly. Ve většině případů však členové nejsou do 

funkce voleni na základě znalostí jednotlivých úseků činnosti, jejich civilní povolání nemá 

s náplní funkce mnoho společného (například hospodář zodpovědný za účetnictví sboru je 

povoláním strojník). Funkcionáři tudíž nejsou profesionály na danou oblast, například 

školenými manažery či účetními, a problematiku související s jejich funkcí se učí spíše 

neformálně, tzv. „za chodu“.  

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v SDH Košetice převládá členský styl 

řízení dobrovolníků neboli styl řízení „podomácku“. Určité prvky programového stylu 

řízení jako je dělba práce mezi členy výkonného výboru nebo existence vnějších symbolů 

(průkaz člena) sice existují, nicméně prvky členského stylu zcela dominují. Mladí hasiči 
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jsou získáváni neformálně na bázi známostí nebo se jedná o děti stávajících členů, 

funkcionáři jsou rekrutováni z okruhu dlouhodobých členů, nejsou vyžadována formální 

školení, způsob řízení je neformální, kolektivní a není zaměřen na efektivitu nebo 

výsledek.                    

5.2.6 Zakotvení v komunitě 

SDH Košetice kromě své základní činnosti (požární ochrana a prevence) působí jako 

organizátor kulturních a společenských akcí, z nichž většina má v obci dlouhou tradici. 

Každoročně již od svého založení pořádá sbor tradiční hasičský ples, který patří mezi 

nejnavštěvovanější společenské akce v obci (v roce 2014 se plesu zúčastnilo 300 osob). 

Dobrovolní hasiči v Košeticích udržují rovněž tradiční způsob zvaní na ples založený 

na obcházení uniformovaných členů sboru, kteří obyvatelům obce přímo v místě jejich 

bydliště nabízí vstupenky za zvýhodněnou cenu. Součástí hasičského plesu je tombola, jíž 

hasiči shromažďují dlouho před plesem v hasičské klubovně. Zisk z prodeje lístků a 

občerstvení v průběhu plesu představuje pro dobrovolné hasiče nejvýznamnější zdroj 

financí. 

Tradiční akcí jsou rovněž oslavy masopustu, na jehož realizaci se podílí dobrovolní 

hasiči a Český svaz žen „Jezinky“. Do roku 2012 pořádaly tuto akci obě organizace 

společně, přičemž každá z nich měla zodpovědnost za určitou část příprav, nicméně od 

roku 2013 se v realizaci masopustu vzájemně střídají.   

Další již tradiční akcí pořádanou dobrovolnými hasiči jednou za dva až tři roky je 

Feuer Show neboli výstava tradiční a moderní hasičské techniky, jejíž součástí jsou 

prezentace ostatních složek integrovaného záchranného systému, ukázky hašení, zásahu při 

dopravní nehodě, vyprošťování osob, činnosti psovodů a mnoho dalšího. Nechybí ani 

občerstvení, hudební doprovod a připraveny jsou rovněž soutěže pro děti. Jedná se 

o velkolepou akci, která překročila hranice místní komunity, neboť se na ní sjíždějí 

i návštěvníci z okolních vesnic a měst.            

Mezi další akce, jež dobrovolní hasiči pořádají pravidelně každý rok, patří již 

zmiňované pálení čarodějnic, dny otevřených dveří v hasičské zbrojnici a pyžamová party. 

Všechny výše uvedené akce jsou mezi obyvateli obce velmi populární, neboť představují 

v podstatě jedinou možnost společenského a kulturního vyžití v obci. Kromě dobrovolných 

hasičů je mezi ostatními spolky a sdruženími, jenž v obci působí, v tomto směru aktivní 
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pouze zmiňovaný Český svaz žen „Jezinky“, který kromě masopustu pořádá ve spolupráci 

s obecním úřadem osvíceneckou zábavu, dětský karneval nebo staročeský jarmark u 

příležitosti rozsvícení vánočního stromku.  

  Podle samotných představitelů sboru patří dobrovolní hasiči v oblasti komunitního 

rozvoje mezi nejaktivnější organizace v obci. Jejich činnost navíc není na rozdíl některých 

organizací motivována ziskem.   

„Třeba sportovci, ty udělaj akci, na který nevydělaj, a už jí nikdy neudělaj. Když to 

třeba ty čarodějky, to se dělá deset, dvanáct, možná i víc let zpátky, ale možná šest ročníků 

z toho pršelo, takže na tom se nic nevydělá. A taky ten čas těch lidí, kdyby se měl zaplatit… 

ale dělá se to. Oni to dělají pro peníze, stoprocentně. Buď se to dělá pro peníze, nebo pro 

lidi.“ (starosta SDH Košetice). 

Kromě pořádání kulturních a společenských akcí se členové sboru zapojují do 

různých brigád (například bourání stodoly, zavážení rybníka, svoz železného šrotu apod.). 

Díky činnosti zaměřené na komunitní rozvoj získávají dobrovolní hasiči pozitivní zpětnou 

vazbu od obyvatel obce i obecního úřadu.      

„Já si myslim, že ty hasiči jsou tady víc braný než ty sportovci, protože je asi vidět 

větší práce těch hasičů. Když něco, tak hasič to zachrání. Když tady bude hořet, tak to 

hasiči uhasí. Takže lidi to ví a jsou jim vděčný. Přitom sportovci toho tady moc nedělají. 

Jako uspořádaj fotbal, jednu dvě akce za rok a tim to hasne. Ale hasiči tady teď třeba 

zbourali tu stodolu…“. (vedoucí mladých hasičů SDH Košetice).   

Dobrovolní hasiči v Košeticích se tedy chovají jako organizace zaměřená na rozvoj 

komunity a sami komunitní aspekt své činnosti zdůrazňují. Tuto skutečnost potvrzuje 

i fakt, že někteří členové dobrovolného hasičského sboru jsou politicky aktivní. Konkrétně 

tři ze sedmi zastupitelů obce (a současně členů výborů) jsou členy SDH Košetice.                                                      
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5.3 SDH Stodůlky 

5.3.1 Městská část Praha 13 

Městská část Praha 13, v níž SDH Stodůlky působí, se nachází v jihozápadní části hl. 

města Prahy a skládá se z pěti ucelených lokalit (Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice, Velká 

Ohrada a Třebonice) čítajících více než 63 800 obyvatel
31

 (Praha 13, nedat. a). Na území 

Prahy 13 působí velké množství spolků a sdružení, uvedu zde tedy pouze některé OOS, 

které nabízejí aktivity pro děti a mládež. V oblasti sportu působí Sokol Stodůlky, Sokol 

Řeporyje, Softbalový oddíl Čechie Praha, Dětský sportovní klub motýlek organizující 

kromě soutěží v plavání také pobytové soustředění, Občanské sdružení prevence šikany a 

násilí nabízející kurzy sebeobrany nebo Země koní určené příznivcům jezdectví. Mezi 

mládežnické organizace lze řadit například Junáka, Dům dětí a mládeže Stodůlky, 

Pionýrskou skupinu Omega, volnočasový klub pro děti Třináctka nebo vodácký a 

turistický oddíl Klub Rozcestník. V oblasti zaměřené na ekologickou výchovu dětí působí 

Ekocentrum podhoubí nebo Sdružení Tereza (Praha 13, nedat. b). Výčet organizací není 

úplný, nicméně je důkazem, že nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež na Praze 

13 je velmi bohatá. Od roku 2013 pořádá městský úřad Festival volného času Prahy 13 

zaměřený na prezentaci jednotlivých spolků (Praha 13, 2013). 

Určitým specifikem Prahy 13 je existence dvou SDH na území jedné městské části. 

Kromě dobrovolného hasičského sboru ve Stodůlkách zde působí ještě SDH Třebonice, 

což má podle představitelů sboru své výhody i nevýhody. Mezi nevýhody patří především 

vyšší konkurence oblasti přerozdělování finančních prostředků. Předností je vzájemná 

spolupráce mezi sbory. Mladí hasiči ze Stodůlek jezdí například trénovat na hřiště, jehož 

správcem je právě SDH Třebonice.      

5.3.2 SDH Stodůlky – historický vývoj, fakta 

SDH Stodůlky vznikl oficiálně v roce 1893, ačkoli stanovy sboru byly obecním 

výborem schváleny již o tři roky dříve. V době svého založení sbor čítal 15 činných členů 

a 18 přispívajících. V roce 1901 byla za přispění občanů Stodůlek zakoupena za 900 korun 

ruční stříkačka (obec odmítla zakoupit stříkačku na dluh). Činnost sboru ustala během 1. 

světové války, během níž zahynulo několik jeho členů, a obnovena byla po pětileté 

přestávce v roce 1919. Vybavení sboru bylo v té době poměrně jednoduché, teprve v roce 

                                                
31 K 1.1.2012.  
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1934 byla za finanční podpory obecního úřadu zakoupena první motorová stříkačka. 

Během 2. světové války se sbor snažil vytrvale pracovat, nicméně v jejím v závěru padlo 

13 jeho členů, což jej do značné míry oslabilo. V roce 1961 se v kronice sboru objevuje 

první zmínka o družstvu mladých požárníků v souvislosti s jejich účastí na soutěži 

v Pitkovicích. Kronika se zmiňuje rovněž o pořádání hasičských plesů a zábav, které byly 

ve Stodůlkách realizovány během 60. a 70. let 20. století. V roce 1987 zanikl po 26 letech 

své existence kolektiv mladých hasičů v důsledku ukončení činnosti jeho vedoucího. 

Kolektiv byl znovu obnoven až v roce 2001. Stručný přehled o historii sboru je důkazem 

bohaté tradice dobrovolných hasičů ve Stodůlkách. V roce 2013 oslavil sbor již 110. výročí 

své existence (SDH Stodůlky, 2012a).            

V SDH Stodůlky bylo k 1. lednu 2014 registrováno 105 členů (včetně dětí a mládeže 

do 18 let). Zásahovou jednotku tvoří 17 dobrovolných hasičů, kteří jsou současně členy 

SDH Stodůlky. Mezi oběma subjekty tedy funguje úzká spolupráce, což dokazuje i fakt, že 

všichni členové výboru SDH jsou aktivními členy výjezdové jednotky (ženy nemohou být 

dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně členkami jednotky SDH). Velitel sboru je 

rovněž velitelem jednotky.  

Stávající výkonný výbor SDH Stodůlky má 11 členů, přičemž zastoupeny jsou téměř 

všechny funkce doporučované SH ČSM (viz kapitola 5.1.2). Z personálního hlediska došlo 

ke sloučení dvou funkcí (vedoucí kolektivu mladých hasičů působí ve sboru současně jako 

hospodářka), ostatní funkce jsou obsazeny pokaždé jiným členem či členkou SDH. Revizní 

komise sboru má tři členy (SDH Stodůlky, 2012b). Lineární organizační struktura 

výkonného výboru SDH je naznačena v organizačním diagramu níže 

Obrázek 3: Organizační struktura výboru SDH Stodůlky 

Zdroj: SDH Stodůlky, 2012b 
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Statutárním zástupcem je starosta sboru, jehož v době nepřítomnosti zastupuje 

náměstek starosty. Členové výkonného výboru se setkávají zpravidla jednou měsíčně na 

výborové schůzi, členové sboru se schází jednou do roka na výroční valné hromadě.    

5.3.3 Kolektiv mladých hasičů SDH Stodůlky 

Kolektiv mladých hasičů „Soptící“ působí v SDH Stodůlky od listopadu 2001. 

K 1. lednu 2014 bylo v kolektivu registrováno 37 dětí a mládeže ve věku od 3 do 15 let, 

přičemž 21 dětí patří do kategorie mladších hasičů (6-11 let), 12 členů tvoří družstvo 

starších hasičů a čtyři děti dochází do přípravky pro děti předškolního věku, jež zahájila 

svoji činnost v září 2013. Kromě mladých hasičů působí ve sboru čtyři aktivní dorostenci a 

dorostenky, kteří se sborem vyrostli od útlého mládí a v současné době soutěží na 

závodech dorostenců v kategorii jednotlivců (SDH Stodůlky, 2014). Mladí hasiči a dorost, 

tj. děti a mládež od 3 do 18 let, tvoří 35% členské základny SDH Stodůlky, což je největší 

podíl ze všech zkoumaných sborů. 

Graf 5: Přehled složení členské základny SDH Stodůlky 

     

Zdroj: Osobní rozhovor s vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky 

Vývoj členské základny mladých hasičů lze na základě záznamů v kronice kolektivu 

sledovat pouze v letech 2009 – 2014, před rokem 2009 nebyly seznamy členů kolektivu 

vedeny.  
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Graf 6: Vývoj členské základny mladých hasičů (3-15 let) SDH Stodůlky 2009-2014 

 

Zdroj: SDH Stodůlky, 2014  

Z výše uvedeného grafického přehledu je patrné, že vývoj členské základny mladých 

hasičů má vzestupnou tendenci a sboru se tudíž daří udržovat vysoký podíl dětí a mládeže 

mezi členy. Vysoký podíl dětí a mládeže mezi členy mají podle vedoucích kolektivu 

mladých hasičů SDH Stodůlky také další hasičské dobrovolné sbory v Praze. Počet 

kolektivů mladých hasičů působících v rámci pražských SDH se v posledních letech 

významně zvýšil (ze 40 SDH působících v Praze má 25 sborů kolektiv mladých hasičů). 

Jedná se tedy o všeobecný trend, který má za následek zvyšování počtu organizovaných 

dětí a mládeže ve sborech. 

Představitelé SDH Stodůlky uvádějí několik možných důvodů, proč jsou dobrovolní 

hasiči mezi mládeží, dětmi a jejich rodiči tak populární. Specifikem a předností 

dobrovolných hasičů je podle obou vedoucích kolektivu především jejich všestrannost. 

Cílem práce s mladými hasiči a dorostem je v prvé řadě rozvoj fyzické zdatnosti 

v kombinaci se získáním znalostí a dovedností v oblasti požární ochrany a dalších 

disciplínách (např. zdravověda, uzlování, topografie apod.). V tomto ohledu se dobrovolní 

hasiči liší od ostatních spolků, zájmových sdružení či sportovních organizací, z nich 

většina jsou orientována převážně jednostranně. Výhodou osvojených znalostí 

a dovedností je rovněž jejich praktická využitelnost v každodenním životě.  

„A kromě sportu je to všechno možný. Hasiči jsou hasiči. Ty konkrétní sporty to 

berou už konkrétně, ty hasiči jsou širší. No a pak, že jsou ty výlety. Skauti jezdí třeba jen po 
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výletech a my to je všechno, po výletech a soutěže, naučí se něco, získají rozhled, v tom 

jsou hasiči naprosto specifický.“ (vedoucí A kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky). 

„Takže už jenom taková ta osvěta tady v tom, což je právě si myslím lepší, protože 

právě v tom Junáku, tak tam se toho moc nedělá, a třeba konkrétně v tom ZPVéčku (závod 

požární všestrannosti, pozn. autorky) je i zdravověda, uzle, takže tam potom dělaj, co se má 

dělat, když by náhodou se stalo i jim, že se mají nějakým způsobem zvednout a zavázat 

atd.“ (vedoucí B kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky).   

Důvodem vysokého počtu dětí a mládeže mezi dobrovolnými hasiči je nejen 

variabilita činnosti, ale především atraktivita některých aktivit pro děti a mládež. Děti 

přitahuje samozřejmě také hasičská technika, kterou lze převážně u chlapců považovat za 

prvotní impulz k zájmu o členství ve sboru. U dívek může být důvodem omezená nabídka 

pro ně vhodných sportovních aktivit.     

  „Ale je to proložené soutěžemi a hrami, protože by se to dětem za chvíli nelíbilo, 

aby se od rána do večera učili a připravovali. Ono to ZPV je pro ně úžasný, protože si tam 

střílejí ze vzduchovky. Jakmile je tam vzduchovka, tak je to baví.“ (vedoucí B kolektivu 

mladých hasičů SDH Stodůlky).   

„Oni vidí, to červený auto, to stříkání. My tady třeba vidíme, když tady chodí ty děti 

kolem ze sídliště a my máme otevřený garáže, tak oni hned, můžeme se podívat? A už to 

prolejzaj, ty auta. U těch kluků je to hlavně ta technika. U těch holek je to možná tim, že 

pro ně zase tolik sportů není. Jako atletickejch, ale tady jsou jako prvky lehký atletiky, ty 

překážky. Ale holky moc florbal nehrajou, fotbal taky ne…“ (vedoucí A kolektivu mladých 

hasičů SDH Stodůlky).   

Z pohledu rodičů mohou být výhodou především nízké náklady spojené se členstvím 

dítěte ve sboru.  

„Ale v dnešní době je taky tím, že to je nejlevnější kroužek, příspěvek je 100 Kč na 

celý rok. A který kroužek je 100 Kč na celý rok, že jo?!“ (vedoucí A kolektivu mladých 

hasičů SDH Stodůlky). 

Nízké finanční náklady uvedlo jako jeden z hlavních důvodů přihlášení svého syna či 

dcery do kolektivu mladých hasičů 8 z 18 respondentů (rodičů). Mezi důvody pro 
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přihlášení dítěte do kolektivu však jednoznačně dominoval sport (16 respondentů zaškrtlo 

možnost „je to dobrý sportovní kroužek“). Získání znalostí v oblasti požární ochrany 

uvedla jako důvod více než polovina respondentů (12 respondentů). Z dotazníkového 

šetření vyplývá, že rodiče mladých hasičů vnímají dobrovolné hasiče převážně jako 

specifický typ sportovní organizace a levný způsob trávení volného času.  

Činnost v rámci kolektivu mladých hasičů lze podobně jako v případě SDH Košetice 

dělit z hlediska času na pravidelnou a příležitostnou. V zimních měsících jsou pravidelné 

schůzky realizovány každé úterý v tělocvičně základní školy, jíž si sbor pronajímá, a jsou 

společné pro všechny věkové kategorie. Náplní těchto schůzek je v prvé řadě nácvik 

uzlování, případně míčové hry. Tyto aktivity nejsou podle vedoucí kolektivu u dětí příliš 

oblíbené, proto v zimním období téměř pravidelně několik členů kolektiv opustí. I z tohoto 

důvodu jsou členské průkazky mladým hasičům rozdávány v lednu, až se kolektiv tzv. 

„vytříbí“. Fluktuaci členů však vedoucí nevnímají jako velký problém, neboť dlouhodobí 

členové mezi mladými hasiči jednoznačně převažují. K ukončení členství dochází často po 

dovršení patnácti let věku, mezi dorost tak postoupí jen několik nejaktivnějších jedinců. 

Důvodem může být systém soutěží v kategorii dorostu, který není ve srovnání s hrou 

Plamen tak variabilní a tudíž zajímavý.        

Od dubna probíhají pravidelné schůzky každé pondělí (družstvo starších a dorost) 

a čtvrtek (kategorie mladších hasičů) a jsou téměř bezvýhradně věnovány přípravě na 

soutěže v požárním sportu. Své vlastní schůzky má také přípravka pro děti předškolního 

věku. V soutěžní sezóně je aktivita kolektivu velmi intenzivní, prakticky každý víkend je 

věnován účasti na soutěžích, případně tréninku. Aktivity realizované nad rámec 

pravidelných schůzek lze rozdělit dle oblasti činnosti na sportovní (tzn. požární sport), 

zájmovou, rekreační, kulturně-společenskou a aktivity zaměřené na komunitní rozvoj (viz 

tabulka 9).         
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Tabulka 9: Přehled činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky v letech 2009-2013
32

 

Oblast činnosti Počet aktivit Příklady aktivit 

Sportovní (požární sport) 35 Memoriály 

Plamen 

Celodenní trénink nad rámec 

pravidelných schůzek  

Zájmová (požární ochrana) 17 Soutěž v uzlování 

Bambiriáda 

Soutěž požární ochrana očima dětí 

Plnění odznaků odbornosti 

Rekreační 24 Výlet na Slavatovy lomy 

Víkendové soustředění 

v Harrachově 

Výlet do Zoo 

Bazén Beroun 

Výlet na zámek Loučeň 

Víkendový pobyt v Častoboři 

Výlet posázavskou stezkou 

Výlet za špekáčky 

Aquapark Barrandov 

Kulturně – společenská 13 Mikulášská nadílka 

Čarodějnice  

Vánoční besídka 

Návštěva muzea 

Dětský den 

Komunitní rozvoj 4 Brigáda u hasičské zbrojnice 

Brigáda v centrálním parku 

Zdroj: SDH Stodůlky, 2014   

Kolektiv mladých hasičů se pravidelně účastní všech soutěží v požárním sportu 

v okrese, na nichž zaznamenal již řadu úspěchů. Kromě městských kol hry Plamen se jedná 

o pohárové soutěže, tzv. memoriály, jejichž pořadateli jsou dobrovolné hasičské sbory 

v okolí Stodůlek. Sportovní aktivity tedy v rámci příležitostné činnosti mladých hasičů 

zcela dominují.  

Kromě sportovní činnosti je významně zastoupena rovněž činnost rekreační. Mladí 

hasiči jezdí každý rok na několik výletů a na dva víkendové pobyty. Symbolickým 

zakončením soutěžní sezóny je víkendový pobyt na Slapech v kempu Častoboř, který je 

u mladých hasičů vzhledem detailně propracovanému programu a pestré nabídce aktivit 

                                                
32 Každá z akcí byla kódována vždy jako jedna oblast činnosti. 
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velmi oblíbený. Druhý víkendový pobyt je koncipován jako soustředění, tj. intenzivní 

trénink na podzimní kolo Plamene.  

Do oblasti zájmové činnosti jsem zařadila aktivity související s požární ochranou 

mimo požární sport. Mladí hasiči se každoročně účastní městského kola závodu v uzlování, 

které probíhá v zimě, tj. mimo soutěžní sezónu. Dále se již několik let účastní soutěže 

Požární ochrana očima dětí, jejímž vyhlašovatelem je SH ČMS a která je určena nejen pro 

mladé hasiče, ale zúčastnit se jí mohou všechny děti a mládež do 18 let v rámci školní i 

mimoškolní činnosti (např. domy dětí a mládeže, skautské organizace apod.). Soutěž má tři 

části (literární, výtvarnou a zpracování pomocí digitálních technologií) a probíhá 

v několika věkových kategoriích. V rámci každé kategorie jsou vyhodnoceny tři nejlepší 

práce, které postoupí do dalšího kola soutěže (okresní, krajské, republikové). Z hlediska 

obsahu jsou práce zaměřeny výhradně na hasičskou tématiku.
33

 Do zájmové oblasti je 

možné zařadit i plnění odznaků odbornosti. Vedoucí kolektivu považují systém vzdělávání 

mladých hasičů za přínosný a prakticky zaměřený, proto dbají na to, aby byl tento okruh 

celoroční činnosti řádně plněn.  

Kolektiv mladých hasičů se zúčastnil rovněž několika ročníků Bambiriády, tj. 

celonárodní přehlídky sdružení pracujících s dětmi a mládeží, jejímž pořadatelem je Česká 

rada dětí a mládeže. Smyslem této přehlídky je prostřednictvím prezentace jednotlivých 

sdružení nabízejících volnočasové aktivity pro děti a mládež ukázat rodičům, jakým 

možným způsobem mohou jejich děti trávit volný čas.
34

 Bambiriáda patří mezi mladými 

hasiči mezi oblíbené akce. Vzhledem k tomu, že jsou do prezentace činnosti kolektivu 

přímo zapojeni, mohou veřejnosti předvést nabyté znalosti a dovednosti a cítí se svým 

způsobem důležití. Pro ilustraci uvádím citaci z kroniky kolektivu, jejímž autorem je člen 

kolektivu mladých hasičů. 

„Na tuto akci se hrozně moc těšíme celej rok, protože rádi ukazujeme druhým dětem 

naši techniku a co děláme na závodech. A moc rádi přivítáme nové děti do kolektivu. Na 

Bambiriádě se vždycky strašně vyřádíme a smutnýma obličejema ojíždíme domů.“ (kronika 

kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky).  

                                                
33 Viz více na: < http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2505:metodicky-

pokyn-pro-rok-2014&catid=65:hra-plamen&Itemid=87> [cit. 8.6.2014]. 
34 Viz více na: < http://www.bambiriada.cz/2014/> [cit. 8.6.2014]. 

http://www.bambiriada.cz/2014/
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Do oblasti kulturně společenské lze zařadit účast na aktivitách určených přímo pro 

mladé hasiče (např. vánoční či mikulášské besídky) nebo na akcích, které SDH 

spolupořádá pro veřejnost a do jejichž přípravy se zapojují sami mladí hasiči (dětský den, 

pálení čarodějnic). Vzhledem k tomu, že tyto akce jsou určeny pro veřejnost, bylo by 

možné, zařadit je rovněž do oblasti komunitního rozvoje. Do oblasti aktivit zaměřených na 

rozvoj komunity jsem zařadila brigády u hasičské zbrojnice a především brigádu 

v centrálním parku ve Stodůlkách, jíž se zúčastnili jak členové SDH, tak mladí hasiči 

a někteří rodiče. Tento typ je kolektivem realizován pouze jednou do roka, jejich 

primárním účelem tak může být splnění jednoho z okruhů celoroční činnosti.  

Výše uvedený přehled vypovídá o rozmanitosti aktivit realizovaných v rámci 

kolektivu mladých hasičů. Dominantní oblastí je však jednoznačně požární sport, kterému 

je věnováno maximum času jak během pravidelných setkání, tak v rámci příležitostné 

činnosti. Mladí hasiči se celoročně systematicky připravují na soutěže a ze strany 

vedoucích kolektivu je kladen maximální důraz na docházku a disciplínu. Vzhledem 

k tomu, že požární sport je sportem kolektivním, je nutné zajistit nejen účast požadovaného 

počtu členů družstva na soutěži (jinak nebude družstvo do soutěže připuštěno), ale také 

dostatečnou přípravu všech zúčastněných. Požárnímu sportu se v SDH Stodůlky nevěnují 

pouze mladí hasiči a dorost, aktivní soutěžní družstvo mají rovněž muži ve věkové 

kategorii 18 – 35 let a nezřídka se soutěží účastní i starší ročníky. Dospělí členové sboru 

jsou pro mladé hasiče určitým vzorem a motivací pro vlastní činnost.  

„To máme, kluci od 18 do 35, to jsem dal dohromady tady ty kluky. A je to docela 

někdy zajímavý. A potom, když jsou ty děti a nás tam viděj a viděj, že i já tam blbnu, tak 

chtěj taky. To si myslim, že je taky motivuje, že viděj i ty ostatní. Třeba Roman, to jsou 

taťkové, ty taky běhaj, páni, těm je třeba 60 a běhaj taky.“ (vedoucí B kolektivu mladých 

hasičů SDH Stodůlky).     

Sami mladí hasiči uváděli jako jeden z hlavních důvodů svého členství samotný 

kolektiv a přátelství, která si v jeho rámci vytvořili. Spolupráce a soudržnost je důležitá 

především na soutěžích, kde musí všichni členové družstva táhnout za jeden provaz. 

Soutěže jsou pro mladé hasiče velkou motivací, zvláště pokud se umístí na stupních vítězů 

a získají tolik žádanou medaili. Podle vedoucích sboru je medaile jako hmatatelný symbol 

vítězství pro děti velmi důležitá.  
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„Největší motivací je, když mají dostat medaili. Protože tu dostanou domů. Minule 

jsme na braňáku měli asi 7 družstev a nemůžou být všichni první samozřejmě. Takže jsme 

nakoupili zlaté fidorky a každé dítě dostalo v cíli „medaili“ (vedoucí B kolektivu mladých 

hasičů SDH Stodůlky).     

Mladí hasiči oceňují na činnosti v rámci kolektivu rovněž rozmanitost aktivit. 

Organizaci dobrovolných hasičů však vnímají především jako specifický druh sportu, který 

je ve srovnání s jinými sportovními aktivitami zábavnější, mimo jiné díky hasičské 

technice. Dva členové kolektivu shodně uvedli, že v momentě, kdy museli z důvodu 

nedostatku času volit mezi volnočasovými aktivitami, zvítězili jednoznačně dobrovolní 

hasiči.     

 „Fotbal jsem nestíhal, tak jsem si vybral tohle. Tady je větší zábava, že se nekope 

jen do míče, ale musí se makat za tým. Tady když to někdo pokazí, tak to zkazí i ostatním.“ 

(Dominik, 14 let, člen kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky). 

„Dělal jsem sport, fotbal, karate, ale neměl jsem čas, tak teď chodím jenom na 

hasiče. Jsou lepší ve všem, protože tady se běhá a je to větší zábava. Než v tom fotbalu, tam 

se běhá jen za míčem.“ (Martin, 12 let, člen kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky).       

5.3.4 Rekrutování členů 

Způsob rekrutování dětí a mládeže v SDH Stodůlky lze na základě výpovědi obou 

vedoucích kolektivu mladých hasičů považovat za kombinaci aktivního a pasivního 

přístupu. Aktivní přístup byl dominantní spíše v prvních letech existence kolektivu, 

zatímco v současné době jednoznačně převažuje přístup pasivní. Důvodem je především 

zvyšující se počet členů kolektivu mladých hasičů. Představitelé sboru nejsou podle svých 

slov nuceni nové členy aktivně vyhledávat, neboť o členství ve sboru projevují zájem samy 

děti, případně členy sboru kontaktují rodiče (nejčastěji na akcích pořádaných pro 

veřejnost).        

  „Potom máme různé hasičské dny pro dospělé, kde se můžou děti přijít podívat, 

různé akce, kde se například jezdí hasičským autem a přijdou rodiče, jestli nemáme 

náhodou kroužek a tak.“ (vedoucí B kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky).                       

Akce určené pro veřejnost nejsou v současné době realizovány za účelem rekrutování 

nových členů, tzn., že potenciální členové nejsou představiteli sboru cíleně vyhledáváni a 
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kontaktováni. Získání nových členů je pouze vedlejším efektem těchto akcí. V souvislosti s 

pořádáním akcí pro veřejnost jsou určité marketingové strategie využívány i v současné 

době. Jedná se o informování veřejnosti o připravovaných akcích prostřednictvím 

lokálních médií a informačních letáků. Tyto aktivity jsou však SDH realizovány každý rok 

a mezi obyvateli Stodůlek jsou tudíž známy.  

„My vlastně dáváme plakát do místní trafiky, kde chodí každej, ale už je to tak zažitý, 

že to ví každej.“ (vedoucí B kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky).                       

„Dáváme to do místního časopisu „STOP“, který vychází jednou měsíčně, a někdy se 

dělají plakáty a vylepí se to na školy apod. Ale ono už je to teď celkem rozkřiknuté.“ 

(vedoucí A kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky).                        

Před tím, než sbor dosáhl určitého věhlasu a prestiže, díky němuž se například 

v minulém roce přihlásilo 18 nových dětí, byli jeho představitelé nuceni potenciální mladé 

hasiče aktivně vyhledávat. Před samotným založením kolektivu mladých hasičů využili 

představitelé sboru formu náborové akce ve školách nebo o možnosti stát se dobrovolným 

hasičem informovali prostřednictvím letáku umístěného za sklem hasičského vozu. 

Prvními členy kolektivu však byli především děti stávajících členů sboru, které samy 

aktivně rekrutovaly své spolužáky a kamarády. Mnoho mladých hasičů přivedlo k 

„hasičině“ i své mladší sourozence. Opět se tedy objevuje tradice členství v rámci rodiny a 

aktivní přístup ze strany dětí a mládeže.  

“No začínalo to tím, že se dělal nábor, tenkrát se chodilo po školách. Většinou se 

přihlásili ti, co to už jakoby znali. Většinou děti od členů sboru nám udělaly základ, pak to 

řekli ve škole spolužákům a tak. Nebo ze začátku jsme udělali plakát a dali jsme to za sklo 

hasičského auta. Jako různým způsobem. Ale teď už nemusíme, takových pět let už 

nemusíme nikoho lákat. Děti chodí samy. Jeden přijde, řekne to ve škole kamarádovi“ 

(vedoucí B kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky). 

Informace o možnosti stát se mladým hasičem je umístěna rovněž na webových 

stránkách sboru. Činnost kolektivu je zde prezentována jako velmi pestrá, přičemž je 

zdůrazněn přínos pro děti ve formě nabytí prakticky využitelných znalostí a dovedností.  

Z hlediska charakteru rekrutování lze v případě členů kolektivu mladých hasičů 

identifikovat obě cesty k dobrovolnictví (členství), tj. osobní (zakotvenou) a neosobní 
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(odtažitou). V dotazníku jsem se rodičů mladých hasičů ptala, jak se dozvěděli o SDH ve 

Stodůlkách. Z možných variant odpovědí byly respondenty vybrány pouze tři, proto nejsou 

ostatní varianty v rámci výsledků dotazníkového šetření uvedeny (viz tabulka 10).  

Tabulka 10: Charakter rekrutování mladých hasičů SDH Stodůlky (%) 

Získávání 

dobrovolníků 

Informační zdroje Počet 

Osobní Příbuzní a přátelé 67 

Neosobní Na akci pořádané SDH/městskou 

částí
35

 

22 

- Osobní oslovení členy organizace 11 

Zdroj: Autorka 

Rekrutování osobní cestou se týkalo 67% dotazovaných, zatímco neosobní cestou 

bylo získáno pouze 22% členů. 11% respondentů uvedlo, že byli osloveni přímo 

představiteli SDH. Tento způsob rekrutování jsem v souladu s výzkumem Friče 

a Pospíšilové (2010, s. 151-153) ponechala stranou, neboť není jisté, zdali se jednalo 

o neformální oslovení zprostředkované rodinou či přáteli případně v rámci již existujícího 

vztahu mezi organizací a členem, nebo bylo výsledkem cíleného formálního rekrutování 

nových členů ze strany představitelů organizace. Dominantní cestou ke členství v SDH 

Stodůlky je tedy osobní kontakt v sítích, v nichž se člen běžně pohybuje (přátelé a rodina).     

5.3.5 Styl řízení 

Rekrutování dobrovolníků (členů) osobní cestou z okruhu přátel a známých je 

znakem členského stylu řízení dobrovolníků. Členskému stylu neboli stylu řízení 

„podomácku“ odpovídá rovněž způsob rekrutování funkcionářů. Členové výkonného 

výboru SDH Stodůlky jsou získávání pouze z okruhu dlouhodobých členů, přičemž 

členství ve sboru je v případě většiny představitelů rodinnou tradicí.      

„Vlastně taťkův táta byl jeden ze spoluzakladatelů sboru. A pak táta to převzal, 

mamku do toho uvrtal, a z tátovy strany byly všichni, jak otec, tak matka byl u hasičů, a my 

s bráchou jsme automaticky. My jsme to viděli v tom okolí, jak jsme v tom vyrůstali, takže 

                                                
35 Způsob rekrutování na akci pořádané SDH nebo městskou částí jsem zařadila mezi neosobní cesty ke 

členství, neboť se sice jedná o osobní formu kontaktu, tváří v tvář, k němuž však došlo mimo sociální 

prostředí, v němž se dobrovolník (člen) normálně pohybuje.   
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jsme k tomu automaticky přišly, nám to přišlo normální. U nás se to v podstatě dědí.“ 

(vedoucí B kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky).  

Dělba práce mezi členy výkonného výboru je do určité míry nastavena, nicméně 

předpokladem pro obsazování daných pozic nejsou kompetence dané osoby, ale spíše 

osobní zájem a dlouhodobé členství ve sboru. Někteří členové výboru zastávají v SDH 

různé role (např. vedoucí kolektivu mladých hasičů působí ve sboru současně jako 

hospodářka). Po svém nástupu do funkce neprochází členové výboru formálním 

zaškolením s výjimkou vedoucích kolektivu mladých hasičů, v jejichž případě je školení 

vyžadováno ze strany SH ČMS. 

Styl řízení mladých hasičů je neformální, důraz je kladen na kolektivní hodnoty, 

normy přátelství a důvěry. Motivací pro děti je především zábava a „dobrá parta“.  

„U těch hasičů je dobrá parta lidí. Že tam nejsou lidi, který by hrabali pro sebe, 

všechno jsou to kolektivní lidi. Což je v dnešní době dobře, protože pak jsou doma zalezlí u 

toho počítače jenom.“ (vedoucí B kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky).   

Určité prvky formálního stylu řízení však lze identifikovat. Jedná se především o plán 

činnosti kolektivu s konkrétními termíny soutěží, tréninků a soustředění, který je 

distribuován rodičům mladých hasičů před zahájením soutěžní sezóny. Tento krok je ze 

strany vedoucích kolektivu realizován za účelem zajištění řádné docházky a potřebného 

počtu členů družstva na soutěžích. Někteří z rodičů si podle jejich názoru neuvědomují, že 

požární sport je založen na kolektivních hodnotách a spolupráci. 

„Takže já pak dávám rodičům od začátku ledna do konce června výpis s termíny, co 

kdy je. A když je třeba prodloužený víkend, tak mi rodiče volají: „Ale oni mají prázdniny“. 

Povídám: „Ale já bych taky mohla odjet na chalupu“ Oni to prostě někteří berou na 

lehkou váhu. Proto jim píšu, když jim dávám ty rozpisy, že se jedná o kolektivní sport a že 

pokud nepojede jeden člověk, tak nepojede celé družstvo.“ (vedoucí A kolektivu mladých 

hasičů SDH Stodůlky). 

Neformální a kolektivní styl řízení vnímají představitelé sboru jako svou výhodu a 

neradi jsou zatěžováni přílišnou administrativou, jíž vnímají jako nutné zlo.  
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„Rok dopředu se žádá o granty z EU, to my vlastně dostaneme až zpětně – šílený 

papírování, čím dál víc, a méně peněz.“ (vedoucí A kolektivu mladých hasičů SDH 

Stodůlky). 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v případě SDH Stodůlky dominují 

prvky členského stylu řízení. Členové kolektivu jsou získávání neformálně za bázi 

známostí a přátelství, funkcionáři jsou rekrutováni z okruhu dlouhodobých členů. Důraz je 

kladen spíše na neformální a kolektivní styl řízení. Prvky programového stylu řízení 

(školení vedoucích kolektivu, dělba práce mezi členy výkonného výboru, evidence činnosti 

v kronice kolektivu, povinná registrace členů) souvisí především s postavením SDH jako 

člena SH ČMS.    

5.3.6 Zakotvení v komunitě 

Dobrovolní hasiči ve Stodůlkách jsou kromě své základní činnosti organizátory 

dalších aktivit. V oblasti kulturně společenské se jedná o akce určené primárně pro děti, 

např. pálení čarodějnic a dětský den. Tyto akce jsou pořádány pravidelně již řadu let, proto 

jsou mezi místními obyvateli známy a vysoce navštěvovány. Další již tradiční 

společenskou akcí je hasičská zábava, jíž dobrovolní hasiči pořádají každý rok v prosinci. 

Ačkoli je tato akce určená široké veřejnosti, většinu návštěvníků tvoří samotní členové 

sboru, případně jejich rodiny a přátelé.   

Co se týče dalších aktivit nad rámec požární ochrany, členové sboru se příležitostně 

účastní akcí, jejichž organizátorem je městský úřad na Praze 13, kupříkladu Bezpečné 

třináctky, na níž se prezentují bezpečnostní složky v obci, nebo na žádost úřadu realizují 

různé brigády (např. již zmiňovaný úklid obce, jehož se účastnili také mladí hasiči). Den 

otevřených dveří v hasičské zbrojnici, který bývá mezi dobrovolnými hasiči také častou 

akcí a současně příležitostí k setkání obyvatel obce, je pořádán pouze při výjimečných 

událostech, (např. u příležitosti významného výročí založení sboru). V případě zájmu 

(nejčastěji ze strany mateřských škol či domova důchodců) jsou však představitelé sboru 

ochotni uspořádat v hasičské zbrojnici exkurzi.  

S dobrovolnictvím, respektive členstvím dětí a mládeže v SDH může pozitivně 

souviset také silné zakotvení dobrovolníka v místě, kde žije, tzn. stabilní život v komunitě 

(dobrovolník žije na stejném místě, kde vyrůstal) a plány do budoucna, tj. ochota na 

stejném místě setrvat i nadále (viz Frič a Pospíšilová, 2010, s. 135-136). Respondentům 
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dotazníkového šetření (rodičům mladých hasičů) byla položena otázka, jak dlouho žijí ve 

své obci. Na základě odpovědi na tuto otázku (v souvislosti s věkem jejich dítěte), bylo 

zjištěno, že 88% mladých hasičů, jejichž rodiče se zúčastnili dotazníkového šetření, se ve 

Stodůlkách narodilo a žije zde celý život, zatímco 12% dotazovaných se do současného 

místa svého bydliště přistěhovalo. Stejných výsledků bylo dosaženo v souvislosti s otázkou 

o plánech do budoucna. 88% respondentů odpovědělo, že v místě svého bydliště plánuje 

setrvat i nadále, zatímco jen 12% respondentů uvažuje o přestěhování.  

Výsledky dotazníkového šetření tedy potvrzují závěry výzkumu Friče a Pospíšilové 

(Ibid.), tzn., že stabilní život na jednom místě usnadňuje soužití s danou komunitou, což 

může vést ke snazšímu přístupu k formálnímu dobrovolnictví. Rovněž plány setrvat 

v místě, kde dobrovolníci v současné době žijí, mohou představovat jistou výhodu 

v budování sociálních vztahů.  

5.4 SDH Mokropsy 

5.4.1 Město Černošice 

SDH Mokropsy sídlí ve městě Černošice, v části Dolní Mokropsy. Černošice se 

nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-Západ, ve vzdálenosti 18 kilometrů od 

centra Prahy. K 31. 12. 2012 zde žilo 6 570 obyvatel. Město je tvořeno třemi částmi: Horní 

Černošice, Vráž a již zmiňované Dolní Mokropsy (Město Černošice, nedat.) Do roku 2013 

měly Černošice dva aktivní dobrovolné hasičské sbory, nicméně činnost SDH Černošice 

byla k 1. lednu 2014 z provozních důvodů ukončena. Kromě dobrovolných hasičů působí 

v Černošicích mnoho různých spolků a sdružení. Své základní organizace zde mají další 

představitelé tradičního zájmového dobrovolnictví, Český svaz včelařů, Český svaz 

zahrádkářů a Rybářský svaz, v jehož rámci působí také kroužek pro děti 

(http://www.mestocernosice.cz/kultura-a-volny-cas/spolky-kluby-a-dalsi/ostatni/). 

Z oblasti mládežnických organizací zde působí již tradičně Skautský oddíl. Široce 

zastoupena je oblast sportovní, kromě Sokola a několika fotbalových oddílů nabízí 

sportovní činnost pro děti a mládež řada dalších sportovních organizací 

(http://www.mestocernosice.cz/turistika-a-sport/sportovni-kluby/). Z oblasti zájmové 

činnosti bych jmenovala např. Model klub Černošice nebo PohodArt nabízející umělecké 

kroužky pro děti a mládež. Oblast kultury je zastoupena např. folklórním souborem 

Pramínek či ProKultura o.s. (http://www.mestocernosice.cz/kultura-a-volny-cas/spolky-

kluby-a-dalsi/ostatni/). Široká nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež vytváří do 

http://www.mestocernosice.cz/kultura-a-volny-cas/spolky-kluby-a-dalsi/ostatni/
http://www.mestocernosice.cz/kultura-a-volny-cas/spolky-kluby-a-dalsi/ostatni/
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jisté míry konkurenční prostředí, které může mít vliv na úspěch, respektive neúspěch 

v získávání nových členů. Členství dětí a mládeže ve sboru může být negativně ovlivněno 

rovněž blízkostí a snadnou dostupností hlavního města.  

5.4.2 SDH Mokropsy – historický vývoj, fakta 

„Kde jiní selhali, ty nemáš právo selhat, ni práva vzdáti se, kde jiný snad se vzdal“ 

(SDH Mokropsy, nedat.). Tímto mottem se dobrovolní hasiči v Mokropsech řídí již od dob 

založení svého sboru v roce 1903. V prvních letech své existence sdružoval sbor 

devatenáct činných a třicet přispívajících členů. Technické vybavení sboru bylo v té době 

velmi jednoduché, dobrovolní hasiči měli k dispozici pouze ruční stříkačku, jež byla 

pořízena v roce 1904. Téhož roku bylo postaveno hasičské skladiště, které sloužilo jako 

hasičská zbrojnice až do roku 1950. K modernizaci hasičské techniky došlo až ve 30. 

letech 20. století, kdy byla pořízena první motorová stříkačka a hasičský vůz. Během obou 

světových válek se dobrovolní hasiči věnovali kromě své základní činnosti, tj. požární 

ochraně a prevenci, rovněž samaritánství. Po skončení 2. světové války získal sbor 

z válečné kořisti nový hasičský vůz, k němuž v 50. letech přibylo sanitní vozidlo, 

zakoupené ze sbírky místních obyvatel. V roce 1964 byla zahájena stavba nové hasičské 

zbrojnice, v níž sbor dosud sídlí (Ibid.)
 
 

SDH Mokropsy má v současné době 52 členů (včetně dětí a mládeže do 18 let). Sbor 

je velmi úzce provázán se zásahovou jednotkou JSDH Mokropsy, neboť všech 35 členů 

sboru (mužů starších 18 let) působí současně v zásahové jednotce. Pomoc při plnění úkolů 

na úseku požární ochrany (tzn., např. odborná příprava členů JSDH, údržba požární 

techniky a objektů požární ochrany apod.) je dominantní činností SDH. Soudím tak na 

základě výpovědi starosty sboru, který výše uvedené činnosti označil za zcela stěžejní, i 

z koncepce webových stránek SDH Mokropsy, kde jednoznačně převažují informace o 

zásahové jednotce nad dalšími aktivitami sboru. Členové SDH Mokropsy se v současné 

nevěnují ani požárnímu sportu. Podle slov starosty sbor soutěžní družstvo nemá a o jeho 

zřízení ani neuvažuje, neboť současná koncepce požárního sportu v kategorii „dospělých“ 

hasičů je vzdálena svému původnímu významu a z požárního sportu se stal pouze sport, 

který nemá s „hasičinou“ nic společného.  

„Ten my jsme odmítli dělat. Buďto jsem hasič, anebo jsem sprinter, kterej běhá 

v teplákách a keckách. Já pamatuju, když to byl ještě požární sport, když byli v uniformě, 
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měli opasek, tam měli sekyrku a opravdu museli dělat sací vedení, propravní vedení 

a proudy. Dneska? Dneska tam jsou v teplákách a to nemá s hasičinou nic společnýho.“ 

(starosta SDH Mokropsy)             

Stávající výkonný výbor SDH Mokropsy má 13 členů (viz obrázek 4), statutárním 

zástupcem je starosta sboru, který je v době své nepřítomnosti zastupován náměstkem 

starosty. Kontrolním orgánem sboru je tříčlenná kontrolní a revizní rada (SDH Mokropsy, 

nedat.). Členská základna sboru se schází jednou za rok na výroční valné hromadě. 

Oficiální výborové schůze probíhají velmi nepravidelně, aktuální témata jsou řešena spíše 

neformálně v rámci pravidelných pondělních setkání.  

Obrázek 4: Organizační struktura výboru SDH Mokropsy                         

 
Zdroj: SDH Mokropsy, nedat. 

 

5.4.3 Kolektiv mladých hasičů SDH Mokropsy 

Kolektiv mladých hasičů byl v SDH Mokropsy založen v roce 2001, během své 

existence byl však v důsledku nízkého zájmu ze strany dětí a mládeže jednou rozpuštěn. 

V současné době má kolektiv 13 členů a z hlediska organizační struktury je tvořen pouze 

mladšími hasiči ve věku od 5 do 10 let. V rámci sboru nepůsobí samostatná přípravka pro 

děti předškolního věku, děti v této věkové kategorii jsou spojeny se staršími členy (SDH 

Mokropsy, 2014). V kategorii dorostu sbor nemá žádné členy. Podíl dětí a mládeže do 18 

let tvoří 25% členské základny sboru (viz graf 7). 
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Graf 7: Přehled složení členské základny SDH Mokropsy 

 

Zdroj: Osobní rozhovor se Starostou SDH Mokropsy 

Vývoj členské základny mladých hasičů lze na základně záznamů uvedených 

v kronice kolektivu sledovat od roku 2002 (viz graf 8). V období od září 2010 do června 

2012 (tj. dva roky) nemohl být kolektiv z důvodu nedostatečného počtu členů registrován u 

příslušného OSH, proto data o členské základně v těchto letech chybí. Data o počtu členů 

v kolektivu mladých hasičů nejsou uvedena ani v letech 2007 a 2008. Vzhledem k tomu, že 

se kolektiv v tomto období neúčastnil hry Plamen, nebyl nucen zaznamenávat do kroniky 

údaje o členské základně nebo činnosti kolektivu.  

Graf 8: Vývoj členské základny mladých hasičů (3-15 let) SDH Mokropsy 2001-2014 

 

Zdroj: SDH Mokropsy, 2014 

Členská základna mladých hasičů je poměrně stabilní, tj. bez výraznějších výkyvů. 

Podle představitelů SDH Mokropsy však zájem dětí o činnosti dobrovolných hasičů upadá, 

což je dáno v prvé řadě širokou nabídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež a 

pasivním způsobem trávení volného času zaměřeným na výpočetní techniku.  
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„Dneska je to jiný, hlavně máte počítače, to je velká konkurence všech, děti jsou 

pohodlný a je tady hokej, fotbal, gymnastika a tisíce jiných věcí, takže ty hasiče, to je 

dneska se dá říct až to poslední“ (starosta SDH Mokropsy)  

 „Já to vidím i na těhle dětech, jsem ráda, že tam vůbec chodí, protože když to občas 

slyším, jak dostanou tablet a hrají tam hry, tak si občas říkám, že jsem ráda, že si najdou 

takovouhle činnost s tou přírodou, protože to je hrozné v téhle době, když slyším, jak ty děti 

mluví, jaké mají záliby, neznají klasické hry, hrají na počítači a tak.“ (vedoucí kolektivu 

mladých hasičů SDH Mokropsy).         

Činnost kolektivu mladých hasičů lze dělit z hlediska času stejně jako v případě obou 

předchozích sborů na pravidelnou a příležitostnou. Pravidelné schůzky probíhají každé 

pondělí od 17 hodin a jejich náplň je přizpůsobena relativně nízkému věku členů kolektivu. 

Práce s takto malými dětmi musí být podle vedoucí kolektivu založena na hře. Aktivity 

realizované v rámci pravidelných setkání jsou proto součástí celoroční hry Cestujeme 

s Willy Fogem, během níž mladí hasiči „cestují“ po celém světě a na svých cestách plní 

úkoly s požární tématikou (topografie, uzlování, zdravověda apod.). Jedná se tedy o učení 

prostřednictvím hry, která je dětem mnohem bližší než pouhé memorování faktů. Tímto 

způsobem se mladí hasiči připravují na podzimní kolo hry Plamen v následující soutěžní 

sezóně (2014/2015).  

„Například v únoru v době masopustů jsme byli jakoby v Brazílii, jeli jsme do Rio de 

Janeira, tam dělali maškarní, dělali si masky, hráli jsme hry a musí splnit nějaké hasičské 

úkoly, aby se tam dostaly. A to je baví. Kdybych jim říkala, co se teď budou učit, tak je to 

bavit nebude, ale když to takhle namícháme hrou, tak je to baví.“ (vedoucí kolektivu SDH 

Mokropsy) 

Příležitostnou činnost, tj. aktivity nad rámec pravidelných schůzek, lze dělit podle 

oblasti činnosti na sportovní, zájmovou, rekreační, kulturně-společenskou a aktivity 

zaměřené na komunitní rozvoj. Přehled příležitostné činnosti kolektivu mladých hasičů od 

roku 2005 do roku 2013 je znázorněn v tabulce 11.            
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Tabulka 11: Přehled činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Mokropsy v letech 2005-

2013
36

 

Oblast činnosti Počet aktivit Příklady aktivit 

Sportovní (požární sport) 6 Okresní kolo hry Plamen 

Karlštejnský pohár 

Zájmová (požární ochrana) 1 Požární ochrana očima dětí 

Rekreační 7 Matějská pouť 

Víkendový pobyt na Šumavě 

Lodě na vodě 

Bruslení  

Kulturně – společenská 20 Oslava 110 let výročí SDH Karlštejn 

Oslava 105 let výročí SDH 

Mokropsy 

Valná hromada 

Mokropeský masopust 

Královský průvod 

Představení Disney on ice 

Dětský den 

Halloween party 

Mikulášská nadílka 

Májové slavnosti 

Komunitní rozvoj 10 Brigáda u hasičské zbrojnice 

Brigáda v Den Země 

Pracovní sobota 

Bezpečné Černošice 

Zdroj: SDH Mokropsy, 2014  

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že v rámci příležitostné činnosti mladých 

hasičů zcela dominuje oblast kulturně-společenská. Tuto oblast lze dále dělit na 

společenské akce vzájemně prospěšného charakteru určené pouze pro členy sboru 

(mikulášská nadílka, dětský den, valná hromada, Halloween party, představení Disney on 

ice, oslava 110. výročí SDH Karlštejn, oslava 105. výročí SDH Mokropsy) a společenské 

či kulturní akce určené pro veřejnost (mokropeský masopust, májové slavnosti, královský 

průvod), jejichž realizátorem je většinou obec.  

                                                
36 Každá z akcí byla kódována vždy jako jedna oblast činnosti. Začátek kódovaného období byl vzhledem 

k přerušení činnosti kolektivu na dva roky a nepravidelným zápisům v letech 2007 a 2008 stanoven od roku 

2005, aby byla délka sledovaného období v rámci všech zkoumaných sborů přibližně stejně dlouhá. Aktivity 

za rok 2014 nebyly v kronice v době její analýzy (duben-květen 2014) zaznamenány.      



92 

 

Mladí hasiči jsou aktivní rovněž v oblasti komunitního rozvoje. Každý rok se účastní 

průměrně dvou aktivit zaměřených na rozvoj místní komunity, tzn. brigád, které pořádá 

sám sbor (brigáda u hasičské zbrojnice, pracovní soboty), nebo akcí na něž jsou dobrovolní 

hasiči pozváni jejich realizátorem, tj. obcí. Mladými hasiči je oblíbena především akce 

Bezpečné Černošice, která je určena k prezentaci bezpečnostních složek města. Mladí 

hasiči mohou na této akci předvést své dovednosti prostřednictvím simulovaného 

požárního útoku na atrapu místní základní školy. 

Do oblasti rekreační byly zahrnuty jednodenní výlety, víkendové pobyty a zájmové 

aktivity mimo požární ochranu (např. bruslení nebo výlet na lodích). V rámci zájmové 

oblasti zaměřené na požární ochranu se mladí hasiči zúčastnili ve sledovaném období 

pouze jedné akce, konkrétně soutěže Požární ochrana očima dětí, která byla blíže popsána 

v kapitole 5.3.3.  

Aktivitu kolektivu mladých hasičů v oblasti sportovní lze definovat jako méně 

intenzivní. Mladí hasiči se soutěže v požárním sportu zúčastnili naposledy v soutěžní 

sezóně 2005/2006. Jak již bylo uvedeno výše, členové sboru chtějí tradici požárního sportu 

mladých hasičů obnovit, proto se připravují na účast kolektivu v rámci podzimního kola 

Plamenu. Vzhledem k tomu, že se jedná o první zkušenost současných členů kolektivu se 

soutěží v požárním sportu, vnímají představitelé sboru jejich účast na soutěži především 

jako vhodný způsob, jak děti naučit něco nového. 

„Jestli se umístí nebo budou úplně poslední, to je úplně jedno, tady jde o to, aby to 

viděli, zažili tu atmosféru, potkali se s dalšíma dětma. Musí dostat pochvalu i za poslední 

místo, musíte jim říct, dobrý, ale příště to musí být lepší.“ (starosta SDH Mokropsy). 

Činnost kolektivu mladých hasičů SDH Mokropsy je rozmanitá a z hlediska náplně 

je přizpůsobena nízkému věku členů. V současné době je tedy kolektiv koncipován jako 

zájmový kroužek nabízející volnočasové aktivity pro děti se zaměřením na specifickou 

oblast požární ochrany. Lze však předpokládat, že v případě aktivní účasti kolektivu na 

soutěžích v požárním sportu získá tato oblast silné postavení v rámci celoroční činnosti 

kolektivu.  

Variabilitu aktivit vnímají představitelé sboru jako přednost a specifikum 

dobrovolných hasičů. Činnost v rámci kolektivu dětem umožňuje rozvíjet fyzickou 

zdatnost a současně se naučit něco nového mimo jiné prostřednictvím práce s hasičskou 
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technikou, která je především pro chlapce nejvíce zajímavá. Výhodou dobrovolných hasičů 

je rovněž systém soutěží, který děti motivuje v jejich činnosti.  

„To pak znám třeba Skauty, ty dělaj podobný věci, ale nemaj tam tu hasičinu. To 

máme navíc a oni jako že jsou víc v tý přírodě. A my víc s tou technikou pracujeme, když to 

jde. A hodně tomu sportu, jako potom. Skauti myslim, že nemaj odborný soutěže, že jen tak 

jsou do přírody a spíš se rekreačně scházej. Nemaj ocenění jako my, těma madeilema.“ 

(vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Mokropsy).                             

Hra Plamen je dle vedoucí kolektivu vhodně koncipována, neboť kromě výše 

uvedeného klade důraz na spolupráci, čímž děti učí solidaritě a soudržnosti. 

„To podzimní kolo je tak trochu i o skautingu, azimuty, topografie…to jarní je zase 

hodně o těch hadicích a tak…a ty děti se naučí i komunikaci mezi sebou, tady vědí, že 

nehrajou samy za sebe, vědí, že jsou tým. Já jim vždycky říkám, že když to zkazíš, tak to 

nezkazíš jen sám sobě, ale zkazíš to i jemu a jemu atd. a můžou za to všichni a to se taky 

naučí.“ (vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Mokropsy)                            

5.4.4 Rekrutování členů 

Způsob získávání (rekrutování) nových členů kolektivu mladých hasičů je možné na 

základě výpovědi obou představitelů sboru označit za kombinaci aktivního a pasivního 

přístupu. Cílené nábory nových členů nejsou sborem realizovány pravidelně, nicméně 

v minulosti byl několikrát osloven ředitel základní školy s žádostí o rozšíření informace 

o dobrovolných hasičích mezi žáky. Tímto způsobem bylo na začátku školního roku 

rekrutováno mnoho dětí, během relativně krátké doby však většina z nich sbor opustila. 

Tento způsob rekrutování by chtěl starosta sboru zopakovat na začátku následujícího 

školního roku. Několik mladých hasičů se do sboru přihlásilo na základě účasti na dni 

otevřených dveří, jehož sbor pořádal u příležitosti otevření zrekonstruované hasičské 

zbrojnice. Jednalo se však o výjimečnou akci, která navíc nebyla realizována primárně za 

účelem získání nových členů. Podle vedoucí kolektivu by měl sbor pořádat akce tohoto 

typu častěji, neboť se jedná o vhodný způsob, jak oslovit nejen nové mladé hasiče, ale 

rovněž potenciální sponzory. 

Představitelé sboru spoléhají především na vlastní iniciativu členů kolektivu, že 

budou aktivně rekrutovat své spolužáky a kamarády. Důležitou roli hraje rovněž všeobecné 
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povědomí o dobrovolných hasičích mezi místními obyvateli. Kolektiv byl po dvouleté 

přestávce obnoven právě díky iniciativě několika rodičů, kteří dobrovolné hasiče znali a 

chtěli své děti přihlásit jako členy.  

„Máme všechny místní, většinou ze školky, tam se to roznese, nebo pak od kamarádů, 

si to mezi sebou řeknou, anebo jdou s maminkou okolo, vidí tam ty auta a maminka řekne, 

že kluk by chtěl chodit do hasičů, slyšela jsem někde, že by mohl.“ (vedoucí kolektivu 

mladých hasičů SDH Mokropsy).  

Z hlediska charakteru rekrutování lze v případě mladých hasičů identifikovat obě 

cesty ke členství, tj. osobní (zakotvenou) i neosobní (odtažitou), nicméně osobní cesta 

zcela dominuje. Mladí hasiči se o svém budoucím členství ve sboru dozvěděli ve většině 

případů na základě osobního kontaktu v rámci sociálního prostředí, v němž se normálně 

pohybují (nejčastěji od svých kamarádů a známých), nebo bylo oslovení zprostředkováno 

rodinnými příslušníky, kteří jsou zároveň členy organizace (několik mladých hasičů se 

přihlásilo na základě členství svého sourozence ve sboru). Neosobní cesta se týká pouze 

těch členů kolektivu, kteří se o možnosti stát se dobrovolným hasičem dozvěděli 

prostřednictvím veřejné akce, jíž dobrovolní hasiči organizovali nebo se jí účastnili, 

případně byli rekrutováni na základě náborové akce ve škole. Tvrzení o převaze osobní 

cesty ke členství potvrzují rovněž výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči mladých 

hasičů. 100% respondentů uvedlo, že informace o možnosti přihlásit svého syna, 

respektive dceru, do SDH byla získána od příbuzných či přátel, tzn. osobní cestou.         

5.4.5 Styl řízení 

Osobní cesta k dobrovolnictví (členství) a převaha pasivního přístupu k rekrutování 

členů je charakteristická pro členský styl řízení dobrovolníků. Tento způsob rekrutování se 

týká nejen mladých hasičů, ale všech členů SDH. „Hasičina“ je v případě většiny 

dobrovolných hasičů rodinnou tradicí.   

„A dneska ty členové, jsou především vnuci, ty jejich dědové a babičky tady byli. Spíš 

se to tak nějak dědí, my to máme v rodině taky tak.“ (starosta SDH Mokropsy).  

„Naši jsou taky hasiči a my jsme se k tomu dostali, že jsme žili v hasičárně. A 

mámina rodina, ty byli taky u hasičů.“ (vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH 

Mokropsy). 
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Členskému stylu řízení odpovídá rovněž způsob rekrutování funkcionářů, neboť 

všichni členové výkonného výboru byli rekrutováni „podomácku“ z okruhu dlouhodobých 

členů. Funkcionáři nejsou vybíráni na základě formálních procedur a po svém nástupu do 

funkce neprochází formálním školením. Dělba práce mezi členy výkonného výboru je do 

určité míry nastavena, každý ze členů je zodpovědný za určité spektrum jemu svěřených 

úkolů. Obsazování jednotlivých pozic však neprobíhá na základě profesních předpokladů 

daného člena, funkcionáři nejsou experty na danou oblast činnosti.  

Styl řízení mladých hasičů je zcela neformální, důraz je kladen na kolektivní 

hodnoty, přátelství a důvěru. Noví členové neprochází formálním školením, pravidelné 

schůzky nemají jasně stanovenou strukturu, není vypracován plán práce a docházka je 

vedena pouze pro potřeby vedoucí. Participace na aktivitách kolektivu je dobrovolná, 

žádný ze členů není k účasti nucen.   

„Prostě kdo přijde, tak přijde, udělá se docházka, která je jen pro nás, nikam ji 

nedáváme.“ (vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Mokropsy). 

Neformální přístup k řízení založený na kolektivních hodnotách, je charakteristický 

pro sbor jako celek. Tuto skutečnost potvrzuje absence oficiálních výborových schůzí, 

které jsou ve většině SDH svolávány přibližně jednou za měsíc. Otázky spojené 

s každodenním fungováním sboru jsou diskutovány neformálně v rámci pravidelných 

pondělních schůzek. Zásadní rozhodnutí spojená s existencí sboru jsou přijímána na 

členské schůzi, která je svolávána jednou za rok. 

„Upřímně řečeno, žádný výborový schůze se nedělaj, protože my se vidíme každej 

tejden s těma lidma, takže co je potřeba, tak to řešíme teď hned. A ne, že si to napíšeme 

a výbor se sešel. To vůbec ne. To se nikdy nedělalo. Akorát ty věci, takový ty zásadní 

rozhodnutí, když si třeba chceme koupit něco většího, tak to si musíme posvětit, ano 

chceme to.“ (starosta SDH Mokropsy).    

Neformální styl řízení vnímají představitelé sboru jako svou přednost a snaží se 

vytěsňovat prvky byrokratického způsobu řízení včetně veškeré administrativy, jíž vnímají 

jako přílišnou zátěž.    

„Dneska musíte všechno dokládat papírama, papíry, papíry, papíry, to je úplná 

klasika. Je fakt, že letos bylo dvakrát sezení na úřadu, co se týče práce s mládeží, ohledně 



96 

 

těch formulářů, že se zjednoduší, ale zase jsem řek, pokavad budeme mít ty peníze v kase, 

tak jim to zaplatíme z kasy, radši nic nechtít.“ (starosta SDH Mokropsy). 

Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že v rámci SDH Mokropsy zcela dominuje 

členský styl řízení dobrovolníků. Prvky programového stylu řízení (školení vedoucího 

kolektivu, členské průkazky, dělba práce mezi členy výkonného výboru apod.) souvisí 

pouze s postavením sboru jako člena SH ČMS.   

5.4.6 Zakotvení v komunitě 

Jak již bylo uvedeno výše, pomoc při plnění úkolů na úseku požární ochrany je 

dominantní činností SDH, tzn., že aktivity sboru souvisí do značné míry s činností 

zásahové jednotky. Sbor nepůsobí v Černošicích jako tradiční organizátor společenských či 

kulturních akcí. Akce určené pro veřejnost jsou členy sboru realizovány nepravidelně, 

většinou u příležitosti výjimečných událostí souvisejících přímo s požární ochranou 

či samotnou existencí sboru. Příkladem tohoto typu akce bylo slavnostní otevření 

zrekonstruované hasičské zbrojnice a představení nového hasičského vozu, jemuž přímo 

v mokropeské hasičské zbrojnici požehnal kardinál Dominik Duka.  

V období První republiky působil SDH Mokropsy jako organizátor tradičního 

hasičského plesu. Po sloučení Dolních Mokropes s Černošicemi a vzniku města Černošice 

v 50. letech 20. století převzal roli organizátora plesu dnes již neexistující SDH Černošice. 

Podle slov starosty SDH Mokropsy sbor s obnovou této tradice prozatím nepočítá. 

Ačkoli sbor společenské a kulturní akce sám neorganizuje, členové sboru se 

pravidelně účastní akcí, jejichž realizátorem je obec či některý z místních spolků. Tradiční 

událostí v Černošicích je masopust, na němž dobrovolní hasiči pravidelně zajišťují 

občerstvení a svařené víno. Mezi další akce, kterých se členové sboru včetně mladých 

hasičů pravidelně účastní, patří kupříkladu královský průvod, tj. tradiční průvod krále 

Karla IV z Pražského hradu na Karlštejn, nebo májové slavnosti. V rámci doprovodného 

programu dobrovolní hasiči předvádějí místním obyvatelům hasičskou techniku a prostor k 

prezenci svých dovedností mají i mladí hasiči. Sbor se pravidelně účastní rovněž již 

zmiňované akce Bezpečné Černošice, která je určena k prezentaci bezpečnostních složek 

ve městě, případně na žádost obce pořádá brigády zaměřené na úklid obce.  
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Starosta sboru komunitní aspekt činnosti dobrovolných hasičů zdůrazňuje 

a upozorňuje, že práce pro rozvoj komunity by měla být obcí zohledněna například 

v souvislosti s přidělováním dotací.  

„Proč to, že děti chtějí být fotbalisti, gymnasti atd., proč tam má jít taková obrovská 

částka na to, vždyť jakej to bude mít v budoucnu přínos pro tu obec? V podstatě žádnou. 

On když bude dobrej hokejista, tak on zpětně pro tu obec nic nedá. Kdyžto tyhlety děti, 

který tady budou dělat ty hasiče a potom tady budou v těch dospělých, tak ty určitě pro tu 

obec něco daj v budoucnu. Ale mělo by se vycházet z toho, co v budoucnu ten člověk pro tu 

obec udělá.“ (starosta SDH Mokropsy).  

Postavení SDH Mokropsy jako komunitní organizace do jisté míry potvrzuje rovněž 

politická aktivita jeho dvou členů. Konkrétně jeden člen SDH působí v Černošicích jako 

zastupitel, druhý je členem výboru zastupitelstva.  

5.5 Závěr výzkumu 

Předmětem této kapitoly je komparace zjištění dosažených na základě analýzy tří 

vybraných SDH. Shody a rozdíly mezi analyzovanými sbory jsou představeny v kontextu 

výzkumných otázek. 

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že mezi vedoucími představiteli dobrovolných 

hasičských sborů, které byly předmětem mého výzkumu, panuje jednoznačná shoda 

v otázce významu dětí a mládeže pro dobrovolné hasiče. Výchova budoucí generace 

dobrovolných hasičů patří mezi priority všech zkoumaných sborů, proto je práci s dětmi 

a mládeží věnována značná pozornost. Za účelem vyšší autenticity tohoto tvrzení uvádím 

odpovědi představitelů jednotlivých SDH na položenou otázku, co pro dobrovolné hasiče 

znamenají děti a mládež.         

„Mládež je samozřejmě důležitá, že jo. Pro budoucnost, pokud nebude mládež, tak se 

to rozpadne, to je jedna ze zásadních věcí.“ (starosta SDH Košetice).  

„No člověk si jako vychovává nástupce, takže je to důležitý.“ (vedoucí B kolektivu 

mladých hasičů SDH Stodůlky). 
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„Znamenají pro nás hodně, protože my v tom vidíme budoucno. Tzn., my nemůžeme 

koukat jen na sebe nebo třeba 5 let dopředu, ale musíme koukat s nějakou perspektivou 

alespoň těch 30 let.“ (starosta SDH Mokropsy). 

1. Jaké marketingové strategie a techniky rekrutování používá vedení sboru 

dobrovolných hasičů a jakým způsobem tyto ovlivňují členství dětí a mládeže ve 

sborech? 

V rámci svého výzkumu jsem se zaměřila na otázku, jaký přístup k získávání 

(rekrutování) dobrovolníků (členů) v jednotlivých SDH převládá, tzn., zdali se 

představitelé sboru snaží cíleně a systematicky nové členy získávat, například tím, že 

aktivně vstoupí do určitého sociálního prostředí, v němž dobrovolníky osloví, nebo jestli 

spíše pasivně vyčkávají a spoléhají na vlastní iniciativu budoucích členů (viz Frič, 2001, s. 

104). Mým záměrem bylo také zjistit, jaké cesty k dobrovolnictví z hlediska charakteru 

rekrutování ve sborech dominují, tzn., zdali se mladí hasiči dozvěděli o svém budoucím 

členství „osobní“ (neboli sociálně „zakotvenou“) či „neosobní“ („odtažitou“) cestou (viz 

Frič, Pospíšilová, 2010, s. 151-153). 

V otázce přístupu k rekrutování nových členů kolektivu mladých hasičů se jednotlivé 

sbory mezi sebou nepatrně liší, nicméně pasivní přístup lze v případě všech tří sborů 

označit za dominantní. Vedoucí představitelé sboru spoléhají především na vlastní 

iniciativu dětí a mládeže, že si cestu ke sboru najdou sami, případně očekávají iniciativu 

ze strany rodičů. Aktivní přístup k rekrutování nových členů se projevuje u mladých 

hasičů, kteří iniciativně získávají své kamarády a spolužáky. Tímto způsobem se do 

kolektivu mladých hasičů hlásí nejvíce členů. Sbory spoléhají rovněž na svou stabilní 

členskou základnu a tradici členství v rámci rodiny. Všichni respondenti se shodují, že děti 

dobrovolných hasičů mají k této činnosti blízko a že „hasičina“ je svým způsobem 

dědičná.  

Odlišnosti v přístupu k rekrutování členů mezi jednotlivými sbory spočívají v tom, 

do jaké míry se představitelé sboru snaží aktivně získávat nové členy. Absence jakékoli 

aktivity v této oblasti je charakteristická pro SDH Košetice, jehož představitelé spoléhají 

pouze na vlastní iniciativu budoucích a stávajících členů. SDH je v obci všeobecně znám, 

což je dáno typem lokality (venkov) a tradičním postavením dobrovolných hasičů v místní 

komunitě. Členové sboru tudíž nemají potřebu svou činnost jakýmkoli způsobem aktivně 
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propagovat. Pasivní přístup je podpořen rovněž nízkou konkurencí v oblasti 

volnočasových aktivit pro děti a mládež, členství ve sboru tedy představuje jednu z mála 

možností, jak mohou děti a mládež přímo v obci organizovaně trávit volný čas.  

V případě SDH Mokropsy a Stodůlky je situace poněkud odlišná, neboť vzhledem 

k charakteru lokality (město) nemusí být činnost dobrovolných hasičů všeobecně známa. 

Členství dětí a mládeže ve sboru může být negativně ovlivněno také širokou nabídkou 

volnočasových aktivit v místě, kde sbor působí. Z těchto důvodů využili představitelé 

obou sborů některé z aktivních strategií získávání dobrovolníků, například ve formě 

náborové akce v místních základních a mateřských školách. SDH Stodůlky využil za 

účelem informování veřejnosti o nabízených aktivitách pro děti a mládež rovněž 

propagační materiály, tj. letáky a webové stránky. Nicméně ani v případě těchto aktivit 

nelze hovořit o systematickém a kontinuálním hledání nových členů, neboť se jedná 

převážně o jednorázové akce. Představitelé SDH Stodůlky zaujímají v současné době 

spíše pasivní přístup k získávání nových členů. Vzhledem k vysokému podílu dětí 

a mládeže mezi členy nejsou nuceni svou činnost nadále aktivně propagovat.    

Z hlediska charakteru rekrutování dominuje v rámci všech tří SDH osobní neboli 

zakotvená cesta ke členství. Mladí hasiči se o svém budoucím členství ve sboru dozvěděli 

nejčastěji na základě osobního kontaktu v rámci sociálního prostředí, v němž se normálně 

pohybují, kde jsou „zakotveni“ (od spolužáků, kamarádu či příbuzných). V případě SDH 

Mokropsy a Stodůlky bylo několik členů kolektivu mladých hasičů rekrutováno neosobní 

cestou, nejčastěji na základě účasti na akci určené pro veřejnost, jíž se dobrovolní hasiči 

účastnili nebo byli jejími organizátory.      

Na základě analýzy dat o vývoji členské základny mladých hasičů je možné 

konstatovat, že se představitelům zkoumaných sborů daří udržovat vysoký podíl dětí 

a mládeže mezi členy. Představitelé SDH Košetice a Mokropsy však shodně poukazují na 

problém vysoké fluktuace mladých hasičů, který je způsoben postupnou ztrátou zájmu 

o činnost dobrovolných hasičů. Všichni respondenti se shodují, že pasivní způsob trávení 

volného času zaměřený na informační technologie, který u většiny dětí a mládeže 

v současné době převládá, představuje negativní konkurenci nejen pro dobrovolné hasiče, 

ale pro všechny spolky a sdružení nabízející volnočasové aktivity pro děti a mládež. I přes 

výše uvedené je současný stav členské základny mladých hasičů respondenty hodnocen 

jako upokojivý, v případě SDH Stodůlky dokonce jako nadprůměrný.                



100 

 

2. K jakému stylu řízení dobrovolníků dobrovolní hasiči inklinují a jak tento styl 

ovlivňuje členství dětí a mládeže ve sborech dobrovolných hasičů? 

Na základě analýzy tří vybraných SDH jsem se snažila zjistit, jaký styl řízení 

dobrovolní hasiči preferují a zdali daný přístup k řízení dobrovolníků pozitivně souvisí 

s vysokým podílem dětí a mládeže mezi členy. Jinými slovy mým cílem bylo odhalit, 

zdali ve způsobu práce s mladými hasiči převažují prvky méně formálního členského stylu 

řízení neboli stylu řízení „podomácku“, nebo jestli dobrovolní hasiči inklinují spíše 

k formálnímu programovému stylu řízení (viz. Meijs a Hoogstadt, 2001, cit. in Rochester 

et al., 2010, s. 154-15; Meijs a Karr, 2006).  

Výsledky mého výzkumu potvrzují teoretická očekávání, tj. že v rámci jednotlivých 

SDH jako ryze členských organizací lokálního charakteru dominují prvky členského stylu 

řízení. Tomuto stylu řízení odpovídá způsob rekrutování mladých hasičů. Jak již bylo 

uvedeno výše, představitelé všech tří sborů přistupují k rekrutování nových členů spíše 

pasivně a převažující cestou ke členství je osobní kontakt v sítích, v nichž se mladí hasiči 

běžně pohybují.  

Členskému stylu řízení odpovídá rovněž charakter rekrutování funkcionářů. Členové 

výkonného výboru jsou v rámci všech tří SDH získáváni „podomácku“ z okruhu 

dlouhodobých členů, nejsou tedy přijímáni na základně formálních procedur (např. 

interview). Dělba práce mezi členy výkonného výboru je do určité míry nastavena, 

funkcionáři však nejsou experty na jim svěřenou oblast činnosti. Po svém nástupu do 

funkce neprochází formálním školením, agendu související s jejich funkcí se učí 

neformálně, tzv. metodou pokus-omyl. V případě SDH Stodůlky a Mokropsy zastávají 

někteří členové výkonného výboru více funkcí. U většiny dobrovolných hasičů, tedy nejen 

členů výkonného výboru, je typická tradice členství v rámci rodiny.   

V přístupu k samotné práci s mladými hasiči se jednotlivé sbory mírně liší. Vedoucí 

kolektivu mladých hasičů SDH Košetice a SDH Mokropsy upřednostňují zcela neformální 

přístup k práci s organizovanými dětmi a mládeží založený primárně na důvěře a 

přátelství. Motivací pro děti je dle jejich názoru především zábava, radost a kolektivní 

hodnoty. Docházka není v rámci pravidelných schůzek vedena (v případě SDH Mokropsy 

slouží zcela neformálním účelům), mladí hasiči nejsou k účasti na činnostech kolektivu 

žádným způsobem nuceni. SDH Mokropsy je navíc specifický svým neformálním 
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přístupem k vedení sboru jako celku. Tento fakt, potvrzuje absence oficiálních 

výborových schůzí, které jsou v ostatních sborech svolávány zpravidla jednou měsíčně. 

Povinnost svolat valnou hromadu ukládají jednotlivým sborům stanovy sdružení, SDH 

Mokropsy však na základě těchto výročních schůzí členské základny nepořizují na rozdíl 

od ostatních sborů zápis do kroniky sboru.     

SDH Stodůlky se v otázce organizace práce mladých hasičů mírně liší. Důraz je 

stejně jako v případě ostatních sborů kladen na kolektivní hodnoty, normy přátelství 

a důvěry, styl řízení je však více orientován na efektivitu a výsledek. Ze strany členů 

kolektivu je vyžadována účast nejen na soutěžích, ale také v rámci pravidelných setkání a 

víkendového soustředění. Rodičům je za tímto účelem distribuován podrobný plán 

činnosti kolektivu související s požárním sportem. Tento přístup dle mého názoru 

pozitivně souvisí se členstvím dětí a mládeže v SDH. Díky požadavku na pravidelnou 

docházku je zajištěna kvalitnější příprava mladých hasičů, která má pozitivní dopad na 

úspěch kolektivu na soutěžích v požárním sportu. Díky svému úspěchu jsou mladí hasiči 

motivováni k další činnosti v rámci kolektivu. Naopak menší důraz na disciplínu, tj. 

absence požadavku na pravidelnou docházku, může v případě SDH Košetice souviset 

s nižší úspěšností mladých hasičů na soutěžích v požárním sportu a v důsledku toho může 

dojít ke ztrátě zájmu o činnost v rámci kolektivu. V oblasti organizace práce mladých 

hasičů se jako výhodná jeví určitá kombinace formálních a neformálních prvků řízení.   

Prvky čistě programového stylu řízení identifikované v rámci jednotlivých sborů 

souvisí do značné míry s postavením SDH jako členů SH ČMS. Jedná se o povinnou 

registraci kolektivu u příslušného OSH, existenci vnějších symbolů v podobě členských 

průkazek, povinné školení vedoucích a instruktorů kolektivu mladých hasičů nebo vedení 

záznamů o činnosti v kronice kolektivu.                                            

3. K jaké oblasti činnosti mají dobrovolní hasiči nejblíže? Jsou spíše sportovní, zájmovou 

či komunitní organizací?  

Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO řadí dobrovolné hasiče do 

kategorie komunitního rozvoje (Angelovská, Frič, Gdoulli, 2009, s. 278 – 282). K tomuto 

zařazení se přiklání ve svém výzkumu rovněž Frič a Pospíšilová (2010, s. 233). 

Prostřednictvím studie tří vybraných SDH jsem se snažila zjistit, zdali dané sbory 

zastávají v místních komunitách pouze roli „zájmové“ aktivity nebo plní funkci „rozvoje 
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komunity“ (Ibid., s. 93). Na základě realizovaného výzkumu lze konstatovat, že všechny 

tři SDH naplňují znaky komunitní organizace, neboť kromě činnosti požární ochrany a 

prevence vykonávají aktivity směřující k udržování a posilování lokální komunity (viz 

Frič a Vávra, 2012). Jednotlivé sbory se však liší intenzitou komunitního dobrovolnictví.  

Status komunitní organizace lze zcela jednoznačně přiřadit SDH Košetice. 

Dobrovolní hasiči jsou hlavními iniciátory kulturního a společenského dění v obci, často 

se zapojují do různých brigád a nezanedbatelná je rovněž aktivita některých členů sboru 

v komunální politice. Jako organizaci zaměřenou na rozvoj komunity prezentují 

dobrovolné hasiče sami představitelé SDH Košetice. Komunitní aspekt činnosti 

dobrovolných hasičů je zdůrazňován rovněž představiteli SDH Mokropsy, nicméně funkce 

rozvoje komunity je akcentována spíše v kontextu činnosti sboru související s požární 

ochranou a prevencí a především s pomocí při odstraňování následků živelných katastrof a 

jiných mimořádných událostí. Představitelé SDH Stodůlky vnímají jako prioritu kromě 

své základní činnosti především práci s dětmi a mládeží, oblast rozvoje komunity je tudíž 

do jisté míry marginalizována.  

Intenzita aktivity SDH v oblasti komunitního rozvoje souvisí do značné míry 

s charakterem místní komunity. Ve venkovských lokalitách jsou dobrovolní hasiči 

tradičně nositeli kulturního a společenského života a organizátory dalších aktivit (např. 

brigád), zatímco v městských komunitách čelí aktivity dobrovolných hasičů na poli 

kulturního a společenského dění značné konkurenci. „Městské“ SDH vystupují spíše v roli 

aktivního účastníka akcí určených pro veřejnost a pouze výjimečně jsou jejich 

organizátory. SDH Stodůlky je organizátorem několika pravidelných akcí pro veřejnost, 

nicméně jejich návštěvníky jsou především členové sboru a jejich rodiny. Ačkoliv nelze 

hovořit o absenci činností v oblasti komunitního rozvoje, převážná část aktivit obou SDH 

je primárně zacílena na jinou oblast činnosti. V případě SDH Mokropsy je jedná 

především o aktivity spojené s nezastupitelnou rolí sboru v oblasti požární ochrany 

a prevence, SDH Stodůlky je aktivní zvláště v oblasti požárního sportu a práce s dětmi 

a mládeží.   

Činnost kolektivu mladých hasičů je rozmanitá, tzn. zacílená na více oblastí. Tato 

skutečnost má přímou souvislost s postavením SDH jako člena SH ČMS, respektive 

s účastí sborů v rámci celoroční hry Plamen. Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.1, cílem 

výchovně vzdělávacího systému SH ČMS je prostřednictvím celoroční systematické 
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a všestranné činnosti rozvíjet fyzickou zdatnost dětí a mládeže v kontextu specifické 

oblasti požární ochrany. V případě SDH Košetice a SDH Stodůlky je dominantní oblastí 

činnosti požární sport, tj. oblast sportovně - zájmová (kombinace pohybových aktivit 

a požární ochrany). Oba sbory se pravidelně účastní okresních kol hry Plamen i místních 

soutěží v požárním sportu. Podstatnou část celoroční činnosti tvoří také oblast rekreační 

(výlety a víkendové pobyty) a kulturně – společenská (účast na aktivitách, jejichž 

organizátory jsou SDH, nebo kterých se členové sborů aktivně účastní). Specifikem 

kolektivu mladých hasičů SDH Stodůlky je zvýšená aktivita v oblasti zájmové činnosti 

(aktivity spojené s požární ochranou mimo požární sport). SDH Mokropsy se od ostatních 

zkoumaných sborů v otázce náplně činnosti kolektivu mladých hasičů do určité míry liší. 

Vzhledem k méně intenzivní aktivitě v oblasti požárního sportu (SDH se v současné době 

neúčastní hry Plamen) a nízkému průměrnému věku členů kolektivu je činnosti kolektivu 

koncipována jako zájmový kroužek zaměřený na specifickou oblast požární ochrany.  

Sportovní činnost dobrovolných hasičů má dle mého názoru přímou souvislost 

s vysokým podílem dětí a mládeže mezi členy SDH. Propracovaný systém soutěží 

v požárním sportu umožňuje mladým hasičů prověřovat nabyté dovednosti a případný 

úspěch na soutěži je významnou motivací k další činnosti. Specifická náplň sportovních 

disciplín, tj. kombinace sportu a znalostí v oblasti požární ochrany a prevence s využitím 

hasičské techniky, je pro děti a mládež zajímavá a především zábavná.                                              

4. Jak mladí hasiči vnímají hasiče obecně a jak vnímají svou činnost ve sboru 

dobrovolných hasičů, jehož jsou členy?  

Tvrzení o souvislosti sportovní činnosti dobrovolných hasičů s vysokým podílem 

dětí a mládeže mezi členy SDH potvrzují také výpovědi mladých hasičů. Na základě 

neformálních rozvorů se členy kolektivu mladých hasičů SDH Košetice a SDH Stodůlky 

bylo zjištěno, že mladí hasiči vnímají činnost v rámci kolektivu jako rozmanitou 

a všestrannou, stěžejní aktivitou je však požární sport. Ve srovnání s jinými druhy sportu 

jsou disciplíny požárního sportu hodnoceny jako zábavnější (nejoblíbenější aktivitou je 

požární útok s vodou) a vzhledem ke své variabilitě i zajímavější. Pozitivně hodnocena je 

především účast kolektivu na soutěžích, díky níž jsou mladí hasiči motivování 

k neustálému zdokonalování svých dovedností. Systém soutěží v požárním sportu 

umožňuje mladým hasičů rozvíjet pocit kolektivní soudržnosti a spolupráce. Kolektiv 

a „dobrá parta“ je pro mladé hasiče jeden z hlavních důvodů jejich členství ve sboru.                      
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6 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu organizace dobrovolných hasičů v České 

republice. Cílem práce bylo objasnit důvody silného postavení dětí a mládeže mezi členy, 

neboť v tomto ohledu mají dobrovolní hasiči zcela ojedinělé postavení mezi tradičními 

zájmovými organizacemi, které bojují se stárnutím členské základny. Na základě 

stanoveného cíle byla formulována hlavní výzkumná otázka „Proč je ve sborech 

dobrovolných hasičů silné postavení dětí a mládeže?“.  

Diplomová práce vychází z empirického výzkumu Vzorce a hodnoty dobrovolnictví 

v české společnosti na začátku 21. století autorů Friče a Pospíšilové (2010), který přinesl 

zásadní poznatky o věkové struktuře tradičních zájmových organizací v České republice. 

Autoři si kladou otázku, zdali silné postavení mládeže v SDH, které se podle nich vymyká 

teoretickým očekáváním, souvisí s technikami rekrutování a šikovnou „marketingovou 

strategií“ ze strany vedení sboru nebo vypovídá spíše o specifickém postavení 

dobrovolných hasičů v místní komunitě, kde působí nejen jako zájmová organizace, ale 

především jako organizace zaměřená na komunitní rozvoj (Ibid. s. 93). Vzhledem k tomu, 

že autoři tuto otázku ve svém výzkumu dále nerozvíjí a v české literatuře není tato 

tématika zmapována, bylo záměrem diplomové práce předložit čtenářům nové poznatky o 

formování členské základny dobrovolných hasičů. 

Na základě výzkumu realizovaného ve třech vybraných SDH byla zjištěna vzájemná 

souvislost výše uvedených premis, žádný z těchto faktorů však není primárním důvodem 

silného postavení dětí a mládeže mezi členy SDH. Dobrovolní hasiči jsou kromě své 

základní činnosti organizátory dalších aktivit (kulturní a společenské akce, brigády apod.) 

nebo jsou jejich aktivními účastníky. Ačkoli žádný ze SDH, které byly předmětem mého 

výzkumu, svou činnost aktivně nepropaguje a tyto akce nejsou realizovány za účelem 

rekrutování nových členů, mohou se obyvatelé místní komunity o aktivitách dobrovolných 

hasičů jejich prostřednictvím dozvědět. Vzhledem k tomu, že účast sboru na těchto akcích 

je do značné míry koncipována jako prezentace dovedností dobrovolných hasičů a 

přehlídka hasičské techniky, může činnost dobrovolných hasičů vzbudit zájem především u 

dětí a mládeže. Silné postavení dětí a mládeže v SDH však není důsledkem úspěšného 

„marketingu“ činnosti dobrovolných hasičů, neboť SDH své aktivity za účelem rekrutování 

nových členů cíleně nepropagují.    
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Dobrovolní hasiči jsou tradičně spojeni s českým venkovem. Z výzkumů vyplývá, že 

místní SDH existuje ve více než 94% venkovských obcí (viz. Perlín, 2004). Vzhledem 

k omezené nabídce volnočasových aktivit v těchto lokalitách, představuje SDH jednu mála 

možností, jak mohou děti a mládež přímo v obci organizovaně trávit volný čas. 

Dobrovolným hasičům se díky jejich nezastupitelné činnosti v oblasti požární ochrany a 

prevence a aktivitám zaměřeným na komunitní rozvoj dostává všeobecného uznání ze 

strany obyvatel obce. Tato skutečnost může nepřímo souviset se zájmem dětí a mládeže o 

činnost dobrovolných hasičů. 

Zajímavé je však zjištění o silném postavení dětí a mládeže v pražském dobrovolném 

hasičském sboru. SDH Stodůlky má ze tří zkoumaných sborů nejvyšší podíl dětí a mládeže 

mezi členy a nízkou míru fluktuace členů kolektivu mladých hasičů. Na problém vysoké 

fluktuace mladých hasičů upozorňují naopak představitelé SDH Košetice. V důsledku 

těchto zjištění lze předpokládat, že komunitní aspekt činnosti dobrovolných hasičů není 

primárním důvodem členství dětí a mládeže v SDH, neboť aktivita v oblasti komunitního 

rozvoje je v případě SDH Stodůlky méně intenzivní než v případě SDH Košetice. 

Vysoký počet dětí a mládeže v SDH souvisí do značné míry s centrálně nastaveným 

výchovně vzdělávacím systémem dětí a mládeže v rámci SH ČMS, jehož cílem je 

všeobecný rozvoj osobnosti mladých lidí. Zastřešující organizace dobrovolných hasičů 

poskytuje jednotlivým SDH kromě finanční podpory (granty, pojištění členů kolektivu) 

také metodickou oporu v oblasti práce s mladými hasiči, čímž představitelům sboru do jisté 

míry ulehčuje práci. Systém vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivu mladých hasičů 

je zárukou určité úrovně odborných znalostí a dovedností členů SDH, kteří pracují 

s organizovanými dětmi a mládeží. Základní předností celého systému je rozmanitost 

činností. Svou všestranností se dobrovolní hasiči odlišují od ostatních spolků, zájmových 

sdružení či sportovních organizací, které jsou zaměřeny převážně jednostranně. Díky své 

variabilitě mohou aktivity dobrovolných hasičů zaujmout široké spektrum dětí a mládeže. 

Součástí výchovně vzdělávacího systému je koncept soutěží v požárním sportu, který 

apeluje na dětskou soutěživost a podporuje soudržnost a kolektivní hodnoty. Nuance 

v oblasti formování členské základny mladých hasičů mezi jednotlivými sbory souvisí se 

stylem řízení mladých hasičů a do značné míry závisí také na osobnosti vedoucího 

kolektivu.   
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Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím členství dětí a mládeže ve sborech je 

specifická organizační struktura SDH (přípravka pro děti předškolního věku, mladší a 

starší hasiči, dorost). Dle názoru představitelů všech tří SDH souvisí délka členství dětí a 

mládeže s věkem vstupu dítěte do SDH, přičemž dlouhodobé členství je pravděpodobnější 

u dětí, které se staly členy sboru v raném věku. Existence přípravky pro děti předškolního 

věku má tudíž své opodstatnění. Předností členství v SDH jsou rovněž nízké náklady 

spojené s činností ve sboru, což je významný faktor především z pohledu rodičů mladých 

hasičů.  

Specifikem dobrovolných hasičů, které do značné míry ovlivňuje formování členské 

základny, je tradice členství v SDH v rámci rodiny. Dobrovolní hasiči, s nimiž jsem měla 

možnost během svého výzkumu mluvit, jsou hrdí na to, že mohou pokračovat v rodinné 

tradici, a lásku k „hasičině“ se snaží předávat i svým dětem.             
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Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO 

Název oblasti Název podoblasti 

1 

Kultura, sport a volný čas 

Kultura a umění 

Sport 

Rekreační činnosti  

2 

Vzdělávání a výzkum 

Základní vzdělávání 

Vyšší vzdělávání 

Ostatní vzdělávání  

Výzkum 

3 

Zdraví 

Nemocnice a rehabilitace 

Zařízení s pečovatelskou službou 

Duševní zdraví a krizová intervence 

Ostatní zdravotní služby 

4 

Sociální služby 

Sociální služby 

Pomoc při katastrofách a nenadálých situacích 

Finanční a materiální výpomoc 

5 
Životní prostředí 

Životní prostředí  

Ochrana zvířat 

6 

Rozvoj a bydlení 

Hospodářský, sociální a komunitní rozvoj 

Bydlení 

Zaměstnanost a příprava na zaměstnanost 

7 
Právo, prosazování zájmů 

a politika 

Prosazování a obhajování zájmů 

Právo a právní služby 

Politické organizace 

8 Filantropie a 

dobrovolnictví 

Grantující nadace 

Ostatní filantropie a dobrovolnictví 

9 Mezinárodní aktivity Mezinárodní aktivity 

10 Náboženství Církve a náboženské společnosti 

11 
Obchodní a profesní 

sdružení, svazy 

Obchodní sdružení 

Profesní sdružení 

Odbory  

12 Činnosti jinde neuvedené Činnosti jinde neuvedené 

Zdroj: Angelovská, Frič, Gdoulli, 2009, s. 278 – 282  



 

 

Příloha č. 2 Rozhovor s představiteli SDH – otázky 

A) Aktivity pro mládež a způsob rekrutování 

1. Co pro Vás znamená mládež, jak je pro Váš sbor důležitá? 

2. Jaké aktivity pro mládež organizujete/ nabízíte? 

3. Z jakého okruhu lidí k vám mladí hasiči přicházejí? Kde je získáváte?  

4. Jak motivujete mládež, aby se stala Vašimi členy? 

5. Mohou se děti/mládež o vašich aktivitách někde dozvědět? Kde? 

6. Můžete popsat systém vzdělávání mládeže ve Vašem sboru? 

7. Jakým způsobem dle Vašeho názoru ovlivňuje rodina členství svých dětí ve sboru? 

Může být členství ve sboru určitým způsobem „dědičné“? 

8. Dokážete odhadnout, jaká je průměrná délka členství mládeže ve vašem sboru. Je 

možné to zjistit z dokumentace, např. údaje o placení příspěvků apod.? 

9. Z jakých důvodů mladí lidé ze sboru vystupují? 

 

B) Organizační struktura sboru 

10. Jaká je organizační struktura mladých hasičů?  

11. Funguje ve Vašem sboru přípravka pro děti předškolního věku? 

12. Pokud ne, z jakého důvodu, uvažujete o jejím zřízení, co tomu brání? 

13. Pracujete s dětmi předškolního věku nějakým jiným způsobem, např. dochází někdo 

z vašeho sboru do mateřských škol, kde by vedl např. mimoškolní kroužek? 

14. Pokud ano, do jaké míry se děti, které absolvují přípravku, stávají vašimi členy? Jak 

s dětmi v přípravce pracujete? 

 

C) Styl řízení 

15. Jak jste se stal starostou sboru/vedoucí kolektivu mladých hasičů? 

16. Jak probíhá volba členů výkonného výboru? Jsou přijímáni na základě formálních 

procedur? 

17. Prochází nově zvolený funkcionář či člen formálním školením? 

18. Má každý člen vašeho sboru určité specifické role? Nebo každý dělá, co je potřeba?  

 

D) Místní komunita 

19. Kdy jste ve Vaší obci naposledy organizovali ples? Bylo to jedinkrát nebo jej 

organizujete pravidelně? 



 

 

20. Jaké další akce jste v obci organizovali? Jak často je organizujete?  

21. Jak se obyvatelé obce do těchto akcí zapojují?  

22. Jaké máte ohlasy od místních obyvatel jako dobrovolní hasiči?  

23. Spolupracujete i s jinými organizacemi nebo obecním úřadem při přípravě akcí pro 

veřejnost?  

24. Kdo je ve Vaší obci nejčastějším organizátorem společenských akcí nebo zájmových 

aktivit pro širokou veřejnost? 

 

E) Srovnání s jinými NNO  

25. Je ve Vaší obci nějaká organizace podobná hasičům, mimo samotnou požární 

ochranu?  

26. Jak vnímáte sami sebe ve srovnání s těmito organizacemi?  

27. Z jakého důvodu podle Vašeho názoru preferují mladí členové Vašeho sboru aktivity 

Vašeho sboru před jinými sportovními aktivitami?  

28. V čem jste podle vašeho názoru jiní než zahrádkáři nebo myslivci, kterým stárne 

členská základna, zatímco vám se daří mladé lidi udržet?  

  



 

 

Příloha č. 3 Vzor dotazníku pro rodiče mladých hasičů 

 

Vážení rodiče, 

Postup při vyplňování dotazníku je jednoduchý. Zaškrtněte vždy jednu odpověď. Tam, kde 

je to napsáno, můžete zaškrtnout i více odpovědí, nebo odpověď vypsat na vymezené 

místo. Dotazník obsahuje pouze 13 otázek, jeho vyplnění zabere maximálně 10 min. 

Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro účely mého výzkumu. 

 

1. Jak dlouho je Váš syn/ dcera členem sboru dobrovolných 

hasičů?…………………………. 

2. Kolik let je Vašemu synovi/ Vaší 

dceři?……………………………………………………………………………  

3. Jste Vy nebo někdo z Vašich nejbližších příbuzných členem sboru dobrovolných 

hasičů? 

a. Ano         ☐ 

b. Ne         ☐ 

4. Jak dlouhou žijete ve Vaší 

obci?…………………………………………………………………………… 

5. Chcete v místě, kde nyní žijete zůstat? 

a. Ano         ☐ 

b. Ne, chceme se v budoucnu odstěhovat    ☐  

6. Jak jste se dozvěděl/a o sboru dobrovolných hasičů   

a. Od příbuzných nebo přátel      ☐ 

b. Byl/a jsem přímo osloven/a členy sboru dobrovolných hasičů ☐ 

c. Na akci pořádané sborem dobrovolných hasičů   ☐ 

d. Z internetu        ☐ 

e. Z novin, časopisu nebo televize     ☐ 

f. Z propagačních materiálů      ☐ 

g. Jiné 

(uveďte)…………………………………………………………………… 

7. Z jakého důvodu jste přihlásil/a svého syna/svoji dceru do sboru dobrovolných 

hasičů? (můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a. Je to dobrý sportovní kroužek     ☐ 

b. Je to levný kroužek       ☐ 

c. Aby se něco dozvěděl o požární ochraně    ☐ 

d. Nabízejí zajímavé volnočasové aktivity    ☐ 

e. Jiné 

(uveďte)…………………………………………………………………… 



 

 

8. Jaké aktivity Vašeho syna/ Vaši dceru nejvíce baví? 

…………………………………………………………………………………… 

9. Jaké aktivity považujete za nejpřínosnější pro Vašeho syna/ Vaši dceru?  

…………………………………………………………………………………… 

10. Bude Váš syn/ Vaše dcera pokračovat ve sboru dobrovolných hasičů i příštím 

školním roce? 

a. Ano                      ☐  

b. Ne         ☐  

(uveďte 

proč)……………………………………………………………………… 

11. Účastníte se akcí, které sbor dobrovolných hasičů pořádá ve Vaší obci? 

a. Ano pravidelně       ☐  

(uveďte 

kterých)…………………………………………………………………… 

b. Ano příležitostně       ☐  

(uveďte 

kterých)…………………………………………………………………… 

c. Zřídka         ☐ 

d. Ne         ☐  

(uveďte 

důvod)……………………………………………………………………… 

12. Jste rádi, že je ve Vaší obci sbor dobrovolných hasičů? 

a. Určitě ano        ☐ 

b. Spíše ano        ☐ 

c. Tak napůl        ☐ 

d. Spíše ne        ☐ 

 (uveďte 

důvod)…………………………………………………………………… 

e. Určitě ne         ☐ 

(uveďte důvod) 

……………………………………………………………………………  

13. V čem je podle Vás největší přínos dobrovolných hasičů pro Vaši obec? 

……………………………………………………………………………………… 


