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ÚVOD 

 
Pro svoji ročníkovou práci jsem si vybrala hasič a to proto, že mám tenhle sport 

opravdu moc ráda. Je to můj nejoblíbenější koníček. Běhat hasič byl můj velký sen,       

který se mi díky moji rodině a přátelům splnil a já jsem za to opravdu nejvíce vděčná! 

Moc si vážím všech, kteří mě v tomhle podporují. Splnila jsem si tímhle jeden          

ze svých největších životních cílů.     

 

 

 

 

   

V mé práci bych Vám ráda popsala historii, o mém družstvu, našich závodech        a 

zmíním naše a moje nejlepší úspěchy, seznámím Vás s ODL. A na závěr uvedu pár 

největších požárů v ČR, ale i ve světě. Věřím, že se Vám moje práce bude líbit    a 

doufám, že se dozvíte spoustu nových a zajímavých věcí, které jste o tomhle sportu 

třeba ještě nevěděli.   

               



HASIČ 

 

Hasič je označení zejména pro příslušníka nebo zaměstnance Hasičského 

záchranného sboru anebo člena jednotky sboru dobrovolných hasičů.                   

Tyto sbory vykonávají zejména požární ochranu obcí a jejich okolí ve kterých sídlí. 

Pořádají také různé akce, jako jsou např. plesy, taneční zábavy, dětská odpoledne, 

masopust, samozřejmě hasičské závody a různé další akce, na kterých pak zajišťují                

jak požární, tak i zdravotnický dohled. Hasiči, kteří vykonávají službu jako své hlavní 

povolání, se nazývají hasiči profesionální. Naopak hasiči vykonávající službu jako 

vedlejší povolání nebo zcela dobrovolně třeba jen jako koníček, se nazývají 

dobrovolní hasiči. Kromě hašení požárů zasahují hasiči obvykle také při 

dopravních nehodách, úniku nebezpečných látek, v případě povodní, ekologických 

havárií, technické pomoci a jiných mimořádných událostech, při kterých je tahle 

pomoct nezbytně důležitá. Je třeba si ale uvědomit, že tohle povolání je samozřejmě 

velice náročné a rizikové. Každý hasič musí odvést svoji práci nejlépe, jak je v jeho 

silách, ale především musí vždy dbát na svoje zdraví a bezpečnost při práci!                             

Kdykoliv budete potřebovat pomoc hasičského záchranného sboru, stačí vždy vytočit 

číslo 150 a nebo tísňovou linku, 112!! Vysílání hasičských jednotek k jednotlivým 

zásahům mají na starosti krajská operační střediska, která se vždy musí řídit 

zpravidla stanoveným plánem plošného pokrytí. Hasiči profesionální musí k zásahu 

vyjet nejpozději do 2 minut od vyhlášení poplachu. Dobrovolní hasiči musí pak vyjet 

nejpozději do 10 minut od vyhlášení poplachu. 

 

 

 

 

 



HISTORIE 

S ohněm bojoval každý člověk nějakým způsobem            

už od pradávna. První hasiči existovali už ve starověkém 

Římě a první primitivní stříkačka k hašení ohně byla 

vynalezena dokonce už ve starověkém Egyptě.          

Vůbec první hasičský sbor pak sestavil v Římské říši 

politik a vojevůdce Marcus Licinius Crassus.             

Jeho jednotka, která čítala 500 mužů se vždy dostavila k požáru, ale místo toho,     

aby požár začala hasit, vyjednávala  s majitelem domu cenu za uhašení.            

Pokud se jim cena nelíbila, nechali dům shořet  a poté nabídli jeho odkoupení         

za zlomek ceny. Pokud ale byli naopak s cenou spokojeni, začali požár hasit.         

Po zániku Římské říše však protipožární ochrana dlouhou dobu upadala.                    

Nebezpečí požárů se ale začalo zvyšovat ve Středověku se vznikem prvních měst                   

a to zhruba od 12. století. Ve staveních se velmi často používal otevřený oheň                                

na topení a vaření, střechy byly ze slámy nebo jiného hořlavého materiálu a domy        

ve městech byly na sebe natěsnány a odděleny jen úzkými uličkami. Oheň se tak                      

při požáru velice rychle šířil. Požáry byly proto obávané a byla vydávána nařízení, 

jak jim zabránit a jak se v případě požáru správně chovat. Různé obce měly                                      

své vlastní požární řády, které ukládaly obyvatelům pod přísnými tresty povinnosti 

pro případ požáru. Například nejstarší pražský statut “O ohni” byl vydán počátkem 

14. století. Ve středověku a v raném novověku museli obvykle hasit všichni 

obyvatelé. Oheň se oznamoval vytrubováním, na které se museli všichni seběhnout 

k ohni a se svými nádobami a pomůckami vhodnými k hašení museli společnými 

silami hasit. Kdo by totiž k ohni neběžel, toho pak čekala pokuta. Změny pak přišly 

až s obdobím vlády Marie Terezie a Josefa II. v 18. století. Snaha o centralizovanou 

vládu se projevila i v protipožárních opatřeních. S rozvojem průmyslu a měst                                      

v 19. století byla ale stále více důležitá potřeba stálých, organizovaných hasičů. 

První profesionální hasičský sbor v českých zemích vznikl v Praze 23. března                                                

roku 1853. Šlo o skupinu metařů, kteří byli vycvičeni k obsluze stříkačky,                   

zároveň ale stále vykonávali svoji práci metaře. Od zametání ulic byli tito hasiči zcela 

odděleni až roku 1866. V Brně vznikl první placený hasičský sbor a to v roce 1864,                                 

v Českých Budějovicích pak roku 1866 a v Plzni v roce 1869.  



Důležitou roli však hráli i dobrovolní hasiči. První sbor u nás a zároveň první                           

v rakouských zemích, byl založen v Zákupech roku 1850. Tyto sbory mohly vznikat 

díky uvolnění společenských poměrů po pádu Bachova absolutismu, který přinesl 

spolčovací a shromažďovací právo. V menších městech, která si nemohla dovolit 

profesionální hasiče, tak vznikaly jednotky dobrovolníků. Modernější stříkačky          

při hašení potřebovaly odborně vyškolenou obsluhu, na kterou už nestačili jen lidé, 

kteří se náhodně seběhli k požáru. Hasiči byli po nástupu komunismu přejmenováni 

na požárníky, to mělo značit změnu oproti minulosti a odstranit negativní věci,       

které se s pojmem hasič spojovaly. Také měl nový název značit širší náplň práce, 

než jen hašení. Po pádu komunismu se vrátil název hasiči. Od 70. let minulého 

století se pak postupně měnila hlavní náplň práce hasičů, kromě hašení požárů         

se jí stále více stávaly technické zásahy. V současné době tak už větší část činnosti 

hasičů tvoří zásahy u dopravních nehod, při živelných katastrofách, při 

vyprošťovánosob a podobně.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÁ A HASIČ 

Hasič běhám už 5. rokem, od 1.5.2016 a rozhodně v tím chci nadále pokračovat. 

Běhám za družstvo sboru dobrovolných hasičů Bousín, starší žáci. Za SDH Bousín 

běhám proto, že tam mám rodinu a spoustu kamarádů, trávím tam hodně času,        

ale hlavně, to byla moje velká šance, jak začít, protože u nás ve Vysočanech 

družstvo mladších hasičů bohužel není. Běhám levý proud a naše družstvu se 

skládá ze sedmi členů. Další pozice v družstvu jsou: pravý proud, rozdělovač, béčka, 

stroj, savice, koš. Družstva se dělí na: mladší žáky, starší žáky, dorost, muži a ženy.          

V obci máme zastoupena družstva všech kategorií. Máme mladší žáky, starší žáky, 

dorostence, muže i ženy. Na našem družstvu se snažíme co nejvíce pracovat, 

abychom byli na soutěžích samozřejmě co nejlepší. Stále se snažíme, abychom měli 

lepší časy. Tréninky máme obvykle 2 krát týdně. Samozřejmě každý závod je pro 

nás obrovská zodpovědnost a hlavně jeden velký stres. Jako družstvo jsme taková 

jedna velká rodina. Všichni spolu táhneme za jeden provaz, když se někomu něco 

nepovede, navzájem se vždy podpoříme, protože se to samozřejmě stane alespoň 

jednou každému z nás. Máme skvělé vedoucí, kteří s námi tráví strašně moc svého 

volného času a obětují nám opravdu hodně. Na závody s námi jezdí každou sobotu, 

někdy ale i celý víkend, sobota a neděle. Kromě toho pro nás ale pořádají v létě           

i různá soustředění a v zimě hory. Jako mladí hasiči, se v obci podílíme                       

na organizaci spousty akcí, jako např. hasičský ples, taneční zábava, dětské 

odpoledne, dětský karneval, nebo pivní festival.  

 

 



Můj zatím úplně nejlepší dosažený úspěch bylo sražení terče v čase 13,66. Naopak 

můj nejhorší úspěch byl minulý rok na nočních závodech v Bochoři, kde jsem 

nestihla doběhnout k terči, tlakem vody jsem upustila z ruky proudnici a všichni okolo 

mi mohli děkovat, protože byli mokří.  

 

             

 

 

ODL PROSTĚJOVSKA 

=Okresní Dětská Liga Prostějovska 

 

I my jsme jako tým zapojeni do Okresní Dětské Ligy Prostějovska. Je to soutěž 

hasičských týmů daného okresu. Každý okres má svoji ligu. Každé družstvo sbírá     

na jednotlivých závodech body, podle svého umístění. Jednotlivé body se pak            

na konci sezony (ukončení ligy) sčítají. Následně proběhne vyhlášení ligy                    

pro všechna družstva, která se téhle ligy zúčastnila. Vyhlásí se všechna místa           

a 1. tři místa nejlepší místa obdrží pohár a medaili. Všechna ostatní družstva obdrží 

památeční medaili za účast. Liga začíná vždy v červnu a končí v září.           

Vyhlášení ligy pak bývá obvykle v listopadu. My jsme minulý rok společnými silami 

nasbírali za svoje družstvo dohromady 46 bodů a v celkové lize jsme obsadili           

(řekla bych) krásné 7. místo z celkových 17 ti týmů v lize, což není úplně nejlepší, 

ale pro nás je to obrovské zlepšení. Letos se budeme snažit ještě víc, chtěli bychom 

se dostat do první nejlepší pětky. Závodů bývá za sezonu obrovská spousta,                    



ale ne všechny jsou zařazeny do ligy. My se účastníme všech závodů, ale je třeba 

dávat si bacha, které závody se počítají do ligy a které ne. Osobně musím říct,          

že závody které patří do ligy, se nám vždy podaří ne tak, jak bychom si úplně 

představovali a závody, které do ligy naopak nepatří, většinou vyhrajeme.                              

I na takových závodech je třeba být velice opatrní, protože už se stala spousta úrazů 

a ne vždy jsou to úrazy úplně lehké. Mně osobně se zatím naštěstí nic vážného 

nestalo, jen jsem si jednou zarazila proudnici do břicha. Ale byl i případ,                  

kdy se dívka bouchla proudnicí do oka a bylo ve hře, že nemusí už na oko vidět, 

naštěstí vše dopadlo dobře. Je třeba si uvědomit, že voda v proudnici je natlakovaná 

a je to velký tlak. I když se Vám to možná nezdá, má to opravdu obrovskou sílu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY HASIČE 

 

Mezi základní výstrojní součást každého hasiče patří zejména: přilba, kukla, 

zásahová uniforma, tričko, boty, rukavice. Oděvy pro hasiče lze rozdělit podle jejich 

účelu do jednotlivých skupin: pracovní oděv, zásahový oděv, izolační ochranný oděv 

proti chemický látkám, izolační ochranný oděv proti sálavému teplu. 

 

 

 

 

Zásahový oděv 

Termín hasičský pracovní oděv lze definovat jako oblek, který chrání hasiče  před 

určitými vnějšími vlivy. V současné době se poměrně často setkáváme                                  

s označením těchto obleků jako ochranné pracovní oděvy nebo zásahové oděvy, 

vzhledem k tomu, že se používají, díky svým ochranným vlastnostem u zásahů. 

Oděvní součásti jsou určeny k ochraně těla, krku, paží a nohou hasiče.                                

Hlavní cíle oděvu jsou: maximální ochrana hasiče při zásahu a vytvoření optimálních 

mikroklimatických podmínek v oděvu při značném fyzickém zatížení.            

Zásahové oděvy jsou v současnosti v provedení pro hasiče vyráběny                           



jako několikavrstvé. Tyto vrstvy se označují jako bariéry. Nejčastější jsou tři vrstvy 

oděvu. Zásahový oděv patří k nejpoužívanějším, jelikož se používá k dopravním 

nehodám, k hašení požárů a na další klasické zásahy, u kterých není třeba jiný 

speciální oděv. 

 

 PRVNÍ (vnější) VRSTVA, chrání hasiče proti působení vnějších vlivů u zásahu,     

tzn. především proti teplu a krátkodobému přímému působení plamenů. Současně 

musí mít tato vrstva i značnou mechanickou odolnost a do jisté míry i určitou 

odolnost mechanickou. Pro tuto vrstvu se používá kombinace různých základních 

materiálů. Nejčastějším materiálem jsou Nomex a Kevlar. Nomex je materiál s velmi 

dobrou tepelnou odolností a má dobré konfekční vlastnosti, je poddajný velmi 

příjemně se nosí, dobře se barví. Kevlar má oproti Nomexu daleko vyšší 

mechanickou odolnost, Kevlarová tkanina je drsnější a méně poddajná, poměrně 

špatně se barví.  

 

 

 

 

  

  DRUHÁ VRSTVA je bariérou proti vlhkosti a průniku vody k další vrstvě a k tělu 

hasiče. Musí splňovat dvě důležité podmínky: bránit pronikání vlhkosti a kapalin                                   

k vnitřní tepelné vrstvě a dále k tělu hasiče. Musí být maximálně prodyšná směrem 

ven, musí umožňovat ventilaci těla při pocení a snižování teploty. 



 TŘETÍ VRSTVA, termální bariéra, chrání hasiče zejména před působením vnějšího 

tepla a proti prochladnutí. Vrstva musí zůstat suchá, protože jinak dochází k 

hromadění vlhkosti přímo u těla hasiče a při vysoké vnější teplotě by byl vystaven 

tepelnému stresu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEJVĚTŠÍ POŽÁRY V ČR  

 

 26. května 1995, požár hotelu Olympik       

v Praze, hořet začalo v 11. patře hotelu         

a oheň se ihned schodištěm dostal dále        

do dalších pater. Krátce po vypuknutí požáru 

přestaly v budově fungovat výtahy, chodby 

zaplnil kouř. Byl vyhlášen třetí stupeň 

požárního poplachu, na pomoc s hašením 

přiletěly také vrtulníky. Jako příčina požáru byl stanoven nepořádek na chladničce                          

v pokoji pokojské. Na ledničce byla nejspíš prachovka či textilie, která vzplanula kvůli 

přehřátí. Na šíření požáru měl vliv také nepořádek na chodbách. Při tomto požáru 



zahynulo 8 lidí, 6 na místě a 2 později v nemocnici. Dalších 34 lidí bylo zraněno, 

hlavně intoxikací kouřem. Celkově se v budově nacházelo kolem 600 lidí.    

 

 27. října 2010, požár Pražského nádraží Florenc, hořet začala bývalá hala 

Geodesie Českých drah, která sloužila jako 

administrativní budova, zasedací místnost nebo jako 

sklad a kanceláře. Při hašení požáru zasahovalo 

celkem 25 hasičských jednotek z blízkého okolí. 

Budova byla ale už dávno nepoužívána a 

považována za nebezpečnou. Byla určena na 

demolici. Lidé tak v budově neměli vůbec co dělat, 

jednalo se ale o bezdomovce. Požár zachvátil plochu 

o celkové ploše 2000 m2. Při požáru uhořelo deset lidí a jeden pes. Pouze dva lidi 

se podařilo hasičům zachránit, ale i oni měli velmi těžké popáleniny. Došlo k 

úplnému zřícení střechy a obvodových stěn. Ale vzhledem k tomu, že objekt byl 

určený k demolici, je škoda způsobená požárem nulová, pouze na okolních 

stromech a porostu činí škoda asi 20 000 Kč. Požár se hasičům podařilo dostat pod 

úplnou kontrolu až druhý den v odpoledních hodinách. Pro Prahu to byl vůbec 

nejtragičtější požár za několik desítek let. Přesná příčina požáru není stále jasná. 

 

 

 19. ledna 2020, požár v domově pro hendikepované ve Vejprtech v Ústeckém 

kraji. Požár vypukl po 4. hodině ranní ve společenské místnosti, příčinou požáru    

byla manipulace s ohněm. Tři klienti byli obviněni 

z úmyslného zapálení domova.  Na místo požáru 

přijel i předseda vlády Andrej Babiš, který slíbil 

pomoc vlády. Prezident Miloš Zeman 

vyznamenal jedno ze zasahujících policistů, který 

skončil po zásahu v nemocnici. Následkem 

požáru zemřelo na místě 8 klientů,                                      

4 klienti byli těžce zraněni a dalších 30 klientů 

domova utrpělo lehčí zranění. Kromě klientů 

musel být do nemocnice odvezen i místostarosta města Vlastimír Volín, který 

přispěchal na pomoc mezi prvními. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman


 

 8. srpna 2020, požár panelového domu v Bohumíně. K požáru došlo                                

ve večerních hodinách v 11. patře panelového domu v Nerudově ulici.                                                 

V době požáru probíhala v bytě narozeninová 

oslava, která se ale pro rodinu stala 

tragickou. Pachatel zazvonil u dveří jednoho           

z bytů, po otevření okamžitě kolem sebe rozlil 

hořlavinu a tu následně zapálil. Plameny se 

začaly šířit obrovskou rychlostí po objektu.                                                                 

Čtyři lidé se zachránili přelezením z balkonu                          

na balkon vedlejšího bytu, další osoby                     

však zůstaly bohužel uvězněny v místnosti, 

kde bylo jediným východištěm okno. Celkem 

7 lidí uhořelo na místě, 5 lidí se zranilo poté,                      

co vyskočili z okna. Šlo o žhářství, za kterým 

pravděpodobně byly spory v rodině. K činu                               

se pachatel po několika dnech sám přiznal.  

 

 

 

 

 

NEJVĚTŠÍ POŽÁRY VE SVĚTĚ 

 

  Červenec 64 našeho letopočtu, v noci z 18. na 19. července vypukl obrovský      

požár města Říma. Požár vznikl v obchodnické čtvrti u jihovýchodního konce Cirku 

Maximu, zde stojí množství domů, stánků a skladišť zboží, bohužel ale dřevěných. 

Celé tamní okolí se bohužel dostalo pod plameny. Požár byl opravdu rozsáhlý                    

a plameny se šířily velkou rychlostí. Těžký požár se několika hasičským jednotkám a 

vrtulníkům podařilo uhasit až po šesti dnech od vypuknutí, další 4 dny museli ale 

požár ještě hlídat, aby měli jistotu, že znovu nevypukne.  Zasáhl 10 ze 14 městských 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDh%C3%A1%C5%99stv%C3%AD


obvodů. Dodnes nikdo neví, zda se jednalo o nehodu, nebo snad úmyslný čin. 

Škoda též není dodnes přesně vyčíslena, ale 

pochopitelně byla určitě dost veliká.  

 

 

 

 

 

 

 

   8. prosince 1863, na svátek Neposkvrněného početí panny Marie, se odehrál 

požár jezuitského kostela v Santiagu, kostel byl plný lidí. Jelikož byl svátek, tak 

byl kostel  také náležitě vyzdoben. Hořelo zde velké množství svíček a olejových 

lamp, na stěnách visely slavnostní látkové drapérie. Několik minut 

před sedmou hodinou večerní, během mše svaté, rozrazil kostelní 

dveře velice silný vítr. Pravděpodobně shodil některou ze svíček 

nebo lampiček, ta posléze zapálila látky na stěnách a oheň se 

začal okamžitě šířit po svatostánku plném lidí. V kostele, kde bylo v 

tu chvíli něco mezi dvěma a třemi tisíci lidí, se rozpoutalo obrovské 

peklo a panika. Muži seděli odděleně od žen a poměrně rychle se jim podařilo 

uniknout. Mnozí se ale vrátili pro své manželky a děti. Boční dveře byly zavřené, 

zbývaly tedy jen ty hlavní. Kněží totiž zavřeli dvířka do sakristie, aby mohli v klidu 

zachránit cennosti, za to ale později schytali oprávněnou kritiku, protože se v tu chvíli 

snažili zachránit cenné věci a na lidské životy bohužel ani nepomysleli. U hlavních 

dveří se brzy vytvořila doslova hradba z lidí, kteří se pochopitelně snažili dostat z 

hořícího kostela okamžitě ven, ale bohužel marně. Bránilo to záchranářům, kteří se 

potřebovali dostat do hořícího kostela. V kostele uhořelo více než dva tisíce mužů, 

žen a dětí. 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR 

 

V mé ročníkové práci jsem Vás seznámila s historií, řekla jsem obecně něco o sportu 

hasič. Představila jsem Vám družstvo, za které běhám. Řekla jsem něco o výbavě, 

kterou by měl mít každý správný hasič a také jsem zmínila nějaké největší požáry u 

nás v ČR, ale i ve světě. 

 

Během přípravy mé ročníkové práce, jsem se i já dozvěděla spoustu zajímavých 

věcí, které jsem o hasičství do té doby ještě vůbec nevěděla. Nejvíce mě zaujala 

historie a hlavně to, jak dříve požáry hasily. Tenhle sport mě opravdu dost naplňuje,                              

takže jsem práci dělala s radostí. 

 

 

 

 

 

RESUMÉ 

 

The main goal of my work was to explain the sport of "firefighters". I introduced you 

to the history and development of firefighting. I've also added some pictures to give 

you an idea so you know what I'm talking about. I really like the topic I wrote about, 

it's my hobby. 
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