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HISTORIE HASIČSKÉHO MLÁDÍ 
 

OD STAROVĚKU AŽ K PRVNÍMU HASIČSKÉMU SBORU V ČECHÁCH 
 

• první stopy po organizovaném boji s ohněm nalézáme v Egyptě, Asýrii a 

Babylónu.  

• První stříkačka je ze starého Řecka – matematik Ktésib (3. stol. př. n. l.). 

• První protipožární opatření – starý Řím (21 př. n. l.) – asi 600 cvičených otroků; 

to ovšem nestačilo, a tak císař Augustus zřídil bezpečnostní oddíl v počtu 7000 

mužů v čele s prefectem collegii (něco jako velitel). 

• Šlechta v pozdějších letech neměla zájem na vývoji a ochraně vesnic a 

středověkých měst. Hasební metody byly primitivní. 

• Podle hasičského řádu z roku 1611 vozka, který přivezl k požáru vodu jako první 

dostal 3 kopy míšeňských. Hasiči dostávali na posilněnou pivo za obecní groš. 

• Řemeslníci v 16. století museli 

v případě požáru všeho zanechat a 

jít hasit. Rabování v době požáru 

se přísně trestalo. 

• Litomyšlský řád z roku 1554 hrozil 

trestem tomu, „kdo by přiběhl 

s mošnou či pytlem hasit“. 

• V 19. století se v českých zemích objevily první pokusy o zakládání SDH. V roce 

1864 vznikl 1. český hasičský sbor ve VELVARECH. Přijetím stanov začala 

organizovaná činnost hasičstva v českých zemích. 

• V roce 1926 dostala Praha první požární automobil. 
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• Na přelomu 19. a 20. století začaly vznikat 

jinošské čety – 1902 schválen návrh učitele J. B. 

Hubálka „o zřizování jinošských skupin“.  

• Přijímat bylo možno chlapce od 14 do 17 let se 

svolením otce. V roce 1912 vydána brožura 

„Jinošské družiny při sborech dobrovolných hasičů“. 

• Následně se činnost rozrůstala až vznikly dvě kategorie (6–14 let a 14-17 let). 

• Dne 31. 3. 1939 vláda nařídila, že všechny spolky musí hlásit, že chtějí nadále 

vyvíjet svoji činnost, jinak že zanikají. 

• V roce 1939 vyšla příručka pro vedoucí dorostu. 

• V roce 1948 existovalo v obcích a městech 14 300 sborů se 328 914 členy. 

• 1952 byla po konferenci vyhlášena soutěž pro mládež – požární útok bez vody 

pro děti do 12 let, pro starší pak s vodou. 

• V roce 1953 došlo k přejmenování Svazu 

československých hasičů na Československý 

svaz požární ochrany. 

• V roce 1957 proběhlo první celorepublikové 

školení vedoucích mládeže. 

• V roce 1972 vzniká HRA PLAMEN.  

• 1990 dochází k přejmenování na SH ČMS – Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

• Od 1. 9. 1991 platí stejnokrojový předpis a symbolika 

hnutí. 


