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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – významná složka podílející se na zajišťování 
bezpečnosti  
 
Anotace 
 
Jelikož profesionální jednotky požární ochrany nejsou schopny zajistit celoplošné pokrytí 
České republiky, je tento systém doplněn o dobrovolnické jednotky tak, aby byla zajištěna na 
celém území České republiky účinná pomoc v určitém časovém limitu za použití jistých sil 
a prostředků. Tato, již z názvu vyplývající, dobrovolnická aktivita, jež žádá být vykonávána 
s odvahou, obětavostí a nasazením sil, bývá mnohdy nedoceněna či dokonce přehlížena. 
Cílem tohoto příspěvku je analyzovat obecné poznatky o vývoji, současném stavu 
a činnostech jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a vytvořit tak určitý ucelený popisný 
rámec pro jejich vymezení a pochopení. Součástí příspěvku je také stručné seznámení 
s průzkumem, který se zaměřuje na konkrétní jednotku sboru dobrovolných hasičů obce  
a jehož cílem je vytvoření celkového zhodnocení fungování a činností konkrétní jednotky, 
včetně možných příležitostí k jejímu rozvoji.  

 
Klíčová slova 
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Summary 
 
Volunteer Municipal Fire Rescue Unit – an Important Part of Municipalities‘ Security  
 
As the professional fire rescue units are not able to provide the nationwide coverage of the 
Czech Republic, this system is supplemented by volunteer units so that effective assistance 
can be provided throughout the country within a certain period of time using certain forces 
and means. This, as it results from the title, the volunteer activity, which demands to be 
exercised with courage, dedication and deployment, is often underestimated or even 
overlooked. The aim of this paper is to analyze the general knowledge of the development, 
state of the art and activities of volunteer community fire rescue units and thus to create 
a certain comprehensive descriptive framework for their definition and understanding. Part 
of the contribution is also a brief introduction to a survey that focuses on a specific unit of 
the Volunteer Fire Rescue Unit of the individual municipality and aims to create an overall 
assessment of the functioning and activities of a particular unit, including possible 
opportunities for its development. 
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce:  
Významná složka podílející se na zajišťování bezpečnosti1 
 
Vývoj požární ochrany na území dnešní České republiky 
 
Na našem území byl vývoj požární ochrany po boku rozvoji měst a obcí. Vznik větších 

měst přinášel lidem nejen výhody, ale nesl s sebou i řadu nebezpečí a rizik. Ačkoliv lidé 
považovali rozsáhlý požár za Boží trest, snažili se činit takové kroky, kterým by se mu 
vyvarovali.  

Z dochovaných zdrojů vyplývá, že již v období Přemyslovců existovala řada nařízení  
a předpisů pojednávajících o problematice požární ochrany. Nejstarší dochované směrnice 
pochází z poloviny 14. století. Jedná se o Statuty města Prahy, které ve svých pojednáních 
O ohni (v originálu De Igne), Oznamování požárů (Anzeige der Branddrohung) a Krádež při 
požáru (Diebstahl nahrend der Brandes), dávají instrukce zabraňující vzniku požáru občanům 
a vykládají samotné postupy při vzniku požáru ve městě. Níže uvedená citace zmiňuje pod 
hrozbou sankce povinnost každého řemeslníka pomoci hasit požár vlastními prostředky: 
„Každé ručné řemeslo má míti své háky a když oheň vypukne, mají řemeslníci toho kterého 
řemesla se svými háky příběhnouce, hořící domy pobořiti a které řemeslo by tak učiniti 
obmeškalo, řemeslníci tohoto řemesla mají dáti pokuty 10 hřiven malých denárů ku 
prospěchu města. Všichni povozníci města, kteří z platu vozí, mají vodu přivážeti,  
a kdo by tak neučinil, má se mu vůz s koňmi odejmout a z města vyhnati a nesmí se nikdy 
vrátiti.“2 

Období vlády Marie Terezie (1740–1780) je považováno za období změn, totéž platí  
i pro oblast požární ochrany. Roku 1751 vydala císařovna Řád k hašení ohně pro města 
zemská, městečka a dědiny Markrabství moravského. O čtyři roky později se zasloužila 
o vydání patentů pro Čechy. Součástí zmiňovaných patentů bylo nařízení zakazující stavbu 
domů ze dřeva a povinnost odstranění všech dřevěných komínů.3 

 
Vznik dobrovolných hasičských sborů 
 
První, avšak neúspěšné pokusy o založení českého dobrovolného hasičského sboru se 

datují k roku 1863 ve městech Chrudim a Slaný. V Chrudimi se o založení dobrovolného 
hasičského sboru pokoušel pozdější starosta JUDr. Jan Figar (1843–1905). Překážkou byli 
němečtí úředníci, kteří před českými sbory stále upřednostňovali sbory německé.  

Následující rok vznikl první český dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech. Zakladatelem 
se stal velvarský obchodník a později i starosta města Karel Krohn (1846–1913). Zanedlouho 
se objevily snahy o sdružování hasičů ve větší organizační celky, a proto byl za účelem 
rozšíření myšlenky uspořádán v roce 1872 sjezd liberecké krajinské jednotky v Chrastavě. 

                                                      
1
 MAZÁNKOVÁ, Kateřina. Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Praha, 2016. Bakalářská práce. 

Policejní akademie České republiky v Praze. 
2
 GRUND, Bohuslav, a kol. Od minulosti k současnosti – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Ústí nad 

Labem: Tisk Horák a.s., 2014, s. 17. 
3
 SZASZO, Zoltán. Stručná historie profesionální požární ochrany v českých zemích. 1. Praha: Ministerstvo vnitra 

– generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2010. s. 10. ISBN 978-80-86640-60-0. 
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V roce 1876 bylo na sjezdu v Praze odhlasováno ustanovení Ústřední hasičské jednoty 
zemské (též Česká hasičská jednota zemská), kde jednacími jazyky byla čeština i němčina.  

Roku 1883 vznikla Česká ústřední jednota hasičská moravsko-slezských dobrovolných 
sborů hasičských. Následně byly zavedeny jednotné stejnokroje českých hasičů, které se 
skládaly z tmavomodré blůzy se sedmi zlatými knoflíky. O deset let později došlo 
k přejmenování na Českou ústřední jednotu hasičskou pro Moravu a Slezsko. V uvedenou 
dobu bylo zaznamenáno 429 sborů, které měly přes 14 800 členů.1 

 
Vývoj požární ochrany ve 20. století 

 
Během první světové války došlo k velkému utlumení rozvoje hasičských sborů, a to 

převážně z důvodu odvodů členů na válečnou frontu. Pro veškerou válečnou činnost byla 
použita také dosavadní hasičská technika. Po válce zůstaly v nově vzniklém státu stále české 
a německé hasičské jednotky. Stále častěji ale docházelo k přeměně německých sborů na 
sbory ryze české, a tak došlo v roce 1919 k reorganizaci a v Brně byl ustanoven Svaz 
dobrovolného hasičstva československého, do jehož čela byl zvolen Adolf Leopold Seidl 
(1861–1941).2  

Příznivý rozvoj hasičstva byl ukončen definitivně na podzim roku 1938. V rámci 
Protektorátu Čechy a Morava sice fungoval Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě, 
ale činnost hasičstva byla omezena.  

Po roce 1945 došlo ve většině našich měst k opuštění hasičských zbrojnic německým 
hasičstvem, v mnoha případech i s technikou. V několika málo městech ale německé sbory 
zůstaly a ještě několik let se podílely na pomoci při zdolávání požárů. Dekretem Dr. Edwarda 
Beneše (1884–1948) ze dne 19. května 1945 došlo ke zrušení německých hasičských sborů  
a členové bývalých českých hasičských sborů tak získali jejich výstroj i výzbroj.  

Od roku 1950 je požární ochrana a civilní obrana zařazena pod gesci ministerstva vnitra 
(dále jen MV). Příslušníci hasičstva ve službě navíc vystupovali jako veřejní činitelé, tudíž byli 
oprávnění k používání ochrany veřejného činitele.3  

Velký rozvoj požární ochrany lze zaznamenat po roce 1985, tedy po přijetí právní 
úpravy, jež po určitých změnách platí do dnešního dne. Od 1. ledna 1986 s účinností zákona 
došlo ke sjednocení orgánů požární ochrany a k zařazení do organizační struktury 
Ministerstva vnitra. Vznikl jednotný celek nesoucí název Sbor požární ochrany a při 
Ministerstvu vnitra vznikla Hlavní správa Sboru požární ochrany.  

 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří 
 
Lokace a správní údaje města Klášterce nad Ohří 
 
Město Klášterec nad Ohří se nachází na severozápadě Čech, a to konkrétně v Ústeckém 

kraji, velmi blízko hranic s krajem Karlovarským. Dominantou města je řeka Ohře, na jejímž 

                                                      
1
 Tamtéž, s. 24.  

2
 Tamtéž, s. 29.  

3
 Expozice požární ochrany ve Zbirohu: Historie profesionální požární ochrany v českých zemích. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/historicka-expozice-ve-zbirohu-historie-profesionalni-pozarni-ochrany-v-ceskych-
zemich.aspx 
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levém boku Klášterec leží. Přírodní scenérii zde tvoří Doupovské a Krušné hory, které město 
obklopují ze severu, západu i jihu. Klášterec nad Ohří je obec II. stupně. Obcí s rozšířenou 
působností je Klášterci město Kadaň. Katastrální výměra města tvoří zhruba 54 km2 a počet 
obyvatel zde dosahuje hranice téměř 15 000.  

 
Historie požární ochrany v Klášterci nad Ohří 
 
Nelze jednoznačně určit, kdy se na území dnešního Klášterce objevil první požár, 

protože tento přírodní živel se na zemi vyskytuje vlastně již od dob, kdy se člověk naučil 
zapalovat hmotu, a tím vytvořil oheň. Do historie města se však zapsaly ty požáry, které měly 
určitým způsobem zhoubné následky, a významně tak ovlivnily vývoj města i život místních 
obyvatel. To později mělo vliv také na vznik a vývoj samotné požární ochrany ve městě, 
proto je důležité zmínit nejprve ony významné požáry v historii města.  

 
Období před vznikem hasičského dobrovolnického sboru 
 
Dochované zdroje zaznamenávají první velký požár v roce 1639, a to během třicetileté 

války, když Švédové obsadili zámek, odkud je císařské vojsko vyhnalo založením požáru. 
Oheň se ale rozšířil tak, že vyhořelo i celé tehdejší město. V roce 1726 došlo k dalšímu 
požáru, který tentokrát vypukl v domě hrnčíře Schreinera a zničil tzv. horní město, včetně 
kostela, fary i školy.1 

Již roku 1762 byl v Klášterci zaveden hasební řád obsahující zhruba 30 základních bodů 
a tabulky se seznamy zdrojů vody k hašení. Zdrojů bylo v městě 5 a ke každému byly 
jmenovitě určeny 2 osoby, které příslušný zdroj spravovaly. Dále zmíněný řád obsahoval 
počet ručních stříkaček, kterými Klášterec disponoval. Jednalo se o 4 stříkačky a ke každé 
byla opět jmenovitě určená osoba, která ji směla obsluhovat.2 

Jedním z největších požárů v historii města byl požár v létě roku 1784, který zničil 
téměř celé město, protože v době vypuknutí požáru byla většina místních obyvatel na sklizni 
sena mimo město. Bez přístřeší zůstalo téměř 900 lidí a z celého města se podařilo zachránit 
pouze 7 domů. Po požáru byla pro obyvatele, kteří přišli o svůj majetek, zřízena nouzová 
ubytovna a vzniklo tak dnešní Útočiště (z německého Zuflucht). Tehdejší správce panství Jan 
Mikoláš Weber (1734–1801) se rozhodl zajistit místním stálou obživu, a proto o 10 let 
později založil ve městě továrnu na výrobu porcelánu.3 

Po zřízení poplašného zařízení ve městě, jej místní poprvé využili v roce 1859, a to po 
vypuknutí požáru shodou okolností opět na pozemku hrnčíře.  

 

                                                      
1
 HEIN, František a Sbor dobrovolných hasičů v Klášterci nad Ohří. 120 let hasičského sboru v Klášterci nad Ohří: 

1874 – 1994. Klášterec nad Ohří: DTP – TISK Klášterec nad Ohří, 1994, s. 1. 
2
 VACHATA, Zdeněk. Klášterec nad Ohří: přehled dějin města a okolí. 2. vydání. Klášterec nad Ohří: Město 

Klášterec nad Ohří, 2015, s. 156. ISBN 978-80-260-7767-1. 
3
 RAK, Petr. Historie a současnost podnikání na Chomutovsku, Kadaňsku a Vejprtsku. Žehušice: Městské knihy, 

2003, s. 98. Historie a současnost podnikání v regionech České republiky. ISBN 80-86699-13-7. 
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Období těsně po vzniku hasičského dobrovolnického sboru 
 
Inspirací pro vznik hasičského sboru ve městě se staly vzniklé sbory na českém území 

v Zákupech a ve Velvarech. Oficiálně je vznik kláštereckého hasičského dobrovolnického 
sboru spojen s datem 1. ledna 1874, přičemž Stanovy sboru byly schváleny ke dni 18. května 
stejného roku. Tento vznik je vlastně jistým převodem cvičné skupiny boje proti požárům 
z německého Turnverein, což byla cvičná jednotka u nás velmi podobná Tělovýchovné 
jednotě Sokol. Založení spolku se datuje již k roku 1. lednu 1871 a právě jeho členové založili 
hasičský sbor v našem městě. Ustavení sboru bylo stvrzeno podpisy významných osob 
města, mezi které patří Jeho Excelence hrabě Thun ze Slanu, dominikální ředitel Vinzenz 
Pessl, továrník Karel Merker, MUDr. Anton Totzauer a velitel města Johann Langhammer.  

Státní okresní archiv v Kadani obsahuje ve svém depozitáři též originální znění 
dochovaných stanov kláštereckého hasičského sboru. Veškeré dochované stanovy jsou 
psané staroněmeckých kurentem, tedy novogotickým kurzívním písmem užívaným od 16. do 
20. století. Pro potřeby této studie autoři s pomocí odborníka dokázala přeložit úvodní 
ustanovení Stanov Tělocvičného spolu města Klášterce z roku 1871, které se staly podkladem 
pro vznik samotného sboru o tři roky později.  

 
Období 20. století 

 
Na sjezdu v roce 1900 v Kadani bylo konstatováno, že všichni hasiči kadaňského okresu 

mají vysokou kázeň a vystupují na veřejnosti vzorně. Velkým kladem, který přispíval ke 
zkvalitnění činnosti dobrovolných hasičů, byl také vřelý přístup místních radních a finanční 
podpora hraběte Thuna. Technické vybavení místní jednotky bylo na svou dobu kvalitní  
a odpovídající standardům. Na počátku nového století vedení města i přes finanční krizi 
nadále podporovalo dobrovolné hasiče, a to jak nákupem nové hasicí techniky, tak v roce 
1923, kdy dalo město sboru pozemek k vystavení nové hasičské zbrojnice a o dva roky 
později přispělo na zakoupení uniforem pro členy tohoto sboru.1 

 
Novodobá historie hasičstva v Klášterci nad Ohří 
 
Novodobá historie Sboru dobrovolných hasičů v Klášterci nad Ohří začíná rokem 1945, 

tedy v době osídlování pohraničí českými občany. Velitelem sboru byl František Tauš, který 
také zastával funkci obecního policisty, což dříve znamenalo hlavně veřejné předčítání 
městských vyhlášek a nařízení, protože město nebylo vybaveno rozhlasem. Roku 1946 vypukl 
v nedaleké obci Ciboušov požár, který poukázal na nutnost zřízení městského signálního 
zařízení pro vyrozumění hasičského sboru a vylepšení stávající požární techniky. Dochované 
písemné zmínky poukazují i na kulturní vyžití organizované dobrovolnými hasiči, a to nejen 
na reprezentační plesy, ale i na lidové veselice spojené s koncerty. Na základě výpisu 
z Kroniky města Klášterce nad Ohří (pořízeného dne 16. ledna 2016) lze doložit, že v roce 
1948 tvořilo sbor 38 členů a v tento rok konkrétně dne 28. července vznikly tzv. žňové hlídky. 

                                                      
1
 VACHATA, Zdeněk. Klášterec nad Ohří: přehled dějin města a okolí. 2. vydání. Klášterec nad Ohří: Město 

Klášterec nad Ohří, 2015, s. 156. ISBN 978-80-260-7767-1. 
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Hlídky byly tvořeny dvojicí občanů, kteří střežili obvod města na místech, odkud by mohl 
vzniknout požár. Zároveň byly stanoveny i sankce za nedostavení se do zmíněné hlídky.1  

Vlastním přičiněním si hasiči upravili vnitřní prostory domu a poté postavili nová stání 
pro požární techniku na místo bývalé dvougaráže za domem. 9. května 1979 byl slavnostně 
otevřen Klub požárníků (dnešní Dům hasičů), tedy hasičská zbrojnice a při této příležitosti byl 
hasičům předán nový požární vůz Avia.2  

V roce 1994, kdy si hasičský sbor v Klášterci nad Ohří připomenul 120 let od svého 
založení, tvořilo jednotku už 52 členů, a to konkrétně 12 žen a 40 mužů. Stejného roku 
s účinností Zřizovací listiny od 17. března 1994 byla založena jednotka sboru dobrovolných 
hasičů.  

Ve vedení sboru se od roku 1945 až do současnosti vystřídalo pět velitelů. Byl to již 
zmíněný František Touš, kterého poté nahradil Jan Šebek, následoval Zdeněk Hepner,  
a v roce 1992 převzal velení Josef Herout, který vytvořil ze sboru moderní a vycvičenou 
jednotku požární ochrany. Jeho v roce 2011 vystřídal Filip Foukal, který je velitelem dodnes. 
Za velení Josefa Herouta byly položeny základy nového systému ve fungování jednotky 
a došlo také k výrazné obměně techniky. Nejen technika, ale i jednotka prochází 
modernizací, a tak v posledních letech došlo k vycvičení a zařazení do plánu pokrytí 
jednotkami pro účely ochrany obyvatelstva a rovněž jako předurčená jednotka k zásahu 
u dopravních nehod.3 

 
Současný stav Jednotky sboru dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří 
 
V současné době je jednotka tvořena 16 aktivními členy. Jednotka spadá do kategorie 

JPO III/1. Od roku 2012 má jednotka své nové logo, které je uvedeno níže (vpravo). Toto logo 
vystřídalo logo staré, používané od roku 1994 (vlevo). Důvodem změny loga jednotky byla 
možná zaměnitelnost se znakem klášterecké městské policie.4 

 

   
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří má svoji stanici v Husově ulici. 

Tvoří ji třípatrový dům, kde první nadzemní podlaží patří již zmiňovaným příslušníkům 

                                                      
1
 Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani, Fond Městský národní výbor Klášterec nad Ohří, Kronika 

města Klášterce nad Ohří 1946–1959, s. 15 – 85 (Sbírka kronik, O 140) 
2
 HEIN, František a Sbor dobrovolných hasičů v Klášterci nad Ohří. 120 let hasičského sboru v Klášterci nad Ohří: 

1874 – 1994. Klášterec nad Ohří: DTP – TISK Klášterec nad Ohří, 1994, s. 6. 
3
 Klášterec nad Ohří ale nemá pouze dobrovolnický sbor požární ochrany, ale aby byly naplněny požadavky 

plošného pokrytí vycházející ze zákona, nachází se v městě také požární stanice Hasičského záchranného sboru 
České republiky, konkrétně Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. 
4
 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří za rok 2011. 

Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří za rok 2014. 
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Hasičského záchranného sboru České republiky. Druhé nadzemní podlaží využívají členové 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Klášterce nad Ohří a třetí nadzemní podlaží patří veliteli 
této jednotky.  

 
Činnost jednotky 
 
Prováděné činnosti členů jednotky se nezaměřují pouze na standardní požární 

ochranu, ale také na činnost hospodářskou, kterou vykonávají především pro správný chod 
města (např. správa rozhlasu) a dále pak činnost preventivně-výchovnou. Preventivně-
výchovná činnost v sobě zahrnuje pořádání soutěží v požárním útoku (O pohár starosty 
města), silových vícebojů (Výstup na zámeckou věž) a výukových besed a přednášek pro děti 
a mládež, případně s dětmi a mládeží a též například představování dobrovolnického sboru. 
Dále jsou členové aktivní i při akcích pořádaných městem, kde udržují především dozor nad 
požární ochranou. Nedílnou součástí je i spoluúčast na vzdělávání mládeže, tzv. Mladých 
hasičů.  

 
Analýza SWOT 

 
Pro provedení SWOT analýzy bylo provedeno dotazníkové šetření mezi členy jednotky. 

Anonymní dotazování proběhlo prostřednictvím předem připraveného papírového 
formuláře (viz Příloha H) přímo v sídle jednotky ve dnech 21. až 31. ledna 2016. Odpovědi 
byly získány od všech členů jednotky, tedy celkem od 16 dotazovaných. Dále bylo provedeno 
dotazníkové šetření mezi občany města Klášterce nad Ohří. Cílovými respondenty byli 
občané trvale žijící, pracující nebo studující v Klášterci. 

Anonymní dotazování proběhlo prostřednictvím předem připraveného formuláře, 
který byl v papírové i elektronické podobě. Internetové elektronické dotazování probíhalo ve 
dnech 17. až 31. ledna 2016 prostřednictvím webové stránky http://www.survio.com. 
Celkem bylo získáno a vyhodnoceno 227 odpovědí respondentů1.  
 

Silné stránky 
 
Kvalitní kolektiv, velení a podpora občanů. Mezi silné stránky jednotky patří 

především soudržnost kolektivu členů jednotky. Významnou roli zde hraje také velitel, se 
kterým jsou členové, jak z dotazníkového šetření vyplývá, velmi spokojeni. Na základě 
osobního rozhovoru s velitelem bylo zjištěno, že velitel se snaží vést členy jednotky striktně, 
avšak přátelsky a zodpovědně.  

Spoluúčast na vzdělávání Mladých hasičů. Kvalitní a některými občany kladně 
hodnocená je také spoluúčast při vzdělávání dětí a mládeže tzv. Mladých hasičů.  

 
Slabé stránky 
 
Umístění stanice jednotky. Mezi slabé stránky patří jednoznačně umístění stanice 

jednotky. Stanice je v intravilánu města, konkrétně pak v jihovýchodní části, kterou odděluje 

                                                      
1
 MAZÁNKOVÁ, Kateřina. Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Praha, 2016. Bakalářská práce. 

Policejní akademie České republiky v Praze. 
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od zbytku města a páteřní komunikace číslo I/13 železniční trať. Jedná se o hlavní koridor 
mezi městy Ústí nad Labem a Cheb, tudíž frekvence pohybu železničních vlakových souprav 
je zde poměrně vysoká. Délka jediné možné objízdné trasy je 8 km. 

Zastaralá výjezdová technika. Technické výjezdové vybavení členů jednotky je často 
diskutovaným tématem. Členové, jak i z dotazníkového šetření vyplývá, jsou převážně 
nespokojeni s vozovým parkem, konkrétně pak zastaralostí výjezdové techniky. Tento fakt 
potvrzují i některé odpovědi občanů. 

Stanice spolu s Hasičským záchranným sborem. Nevýhodou pro jednotku je také 
umístění stanice Hasičského záchranného sboru, kvůli které jsou nyní prostory pro obě dvě 
uskupení nedostačující. Chybějící je venkovní prostor pro výcvik, mytí aut, sušení hadic aj.  

 
Příležitosti  
 
Čerpání prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu. Klesající 

tendence financování jednotky by v následujícím programovém období mohla být částečně 
kompenzována čerpáním prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu do 
roku 2020.  

Zlepšení své vlastní propagace. Velkou příležitostí pro jednotku je především 
rozsáhlejší propagace, a to například na akcích pořádaných městem. V předešlých letech 
zkvalitnili členové svoji propagaci především přes internetové sociální sítě, kde pravidelně 
informují o svých výjezdech, aktivitách, cvičeních, a to i prostřednictvím obrazových příloh. 
Běžně jsou využívány plakátové plochy města a městské měsíční periodikum, dále by mohla 
být využit městský televizní kanál a také městský rozhlas. 

Noví členové. Stálou příležitosti je nábor nových členů, a to především pro přínos 
nových názorů a nápadů do kolektivu jednotky. Výhodou jsou pak rozsáhlé znalosti získané 
během členství v klubu Mladých hasičů.  

 
Hrozby 

 
Nestabilní politická situace a časté změny ve vedení města. V Klášterci nad Ohří 

dochází poměrně často ke změnám ve vedení města v průběhu jednoho volebního období.  
Nezájem o nová členství. Stálou hrozbou také může být nezájem o členství mladších 

členů, kteří upřednostní jiné, pro ně případně atraktivnější, spolky či aktivity.  
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Předmět analýzy: Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří. 
 

 
 
Závěr  
 
Hlavní podstatou této studie je podat čtenáři představu o důležitosti a významu 

činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Neméně důležitou částí je také poukázání 
na důležité historické události v oblasti požární ochrany, které výrazně ovlivňovaly vývoj 
i současnou podobu požární ochrany se zaměřením právě na požární ochranu 
uskutečňovanou dobrovolnickými spolky. V praktické části byla detailně popsána konkrétní 
jednotka sboru dobrovolných hasičů města Klášterce nad Ohří. Tento popis dává především 
města a jednotky neznalému čtenáři možnost poznat tuto, ačkoli početně malou, tak 
z významu pro město velkou, jednotku. 


