
Podklady pro brožuru historických i součastných praporů SDH Plzeňského kraje 

 

 

Název obce (města), obrázek znaku obce (města) 

 

Poloha obce (města): Kde se nachází, prochází – li obcí řeka, dopravní uzel, GPS souřadnice 

atp. (max. 3 věty).  

 

Název:  Z čeho vzniklo jméno obce, vznik obce. (max. 2věty). 

 

První zprávy: První písemnou zprávu o obci (max. 3 věty). 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 

Založen: Den, měsíc, rok 

 

Vznik:  Myšlenka založit sbor, rok stanov spolku, datum vzniku, první valná hromada, počet 

členů na valné hromadě, zakládající činovníci sboru, důležité mezníky v životě sboru jako je 

např. koupě dar požární stříkačky, vstup do župy, nákup techniky (max. 15 vět). Pokud sbor 

má vlastní nášivku její obrázek. Začlenění sboru  do okrsku (jakého, rok vstupu) a kategorii 

jednotky SDH obce.  

 

PRAPORY  
1. Historický 

Datum, kdy, při jaké příležitosti a za co a od koho dostal prapor, kdo zpracoval návrh 

praporu, kdo jen vyrobil, vyšil, kdo ho zaplatil, kdy, kde a kdo ho žehnal, cena praporu, atd. 

Popis: Příklad - Prapor má rozměry .....mm x .....mm. Lícová strana je barva……., uprostřed 

je …..řádkový nápis: SBOR/DOBROVOLNÝCH/HASIČŮ/v …………../letopočet. 

V rozích stylistické ozdoby. Rubní strana je bílé barvy, uprostřed v červeném 

obdélníkovém orámování Šalounův hasičský znak, nad ním nápis BLIŽNÍMU, pod 

ním nápis NA POMOC. Obdélník je podložen křížovými pruhy s lipovými 

ratolestmi. 

 

Stuhy:  Příklad -  K praporu náleží 3 stuhy stejných rozměrů (...mm x mm). Prapor jimi byl 

dekorován při padesátiletém výročí (bílá stuha s nápisem DO DRUHÉHO 

PADESÁTILETÍ ZDAR!), ....(červená stuha s nápisem V UZNÁNÍ ZÁSLUŽNÉ 

ČINNOSTI),...(modrá stuha s nápisem V JEDNOTĚ ÚSPĚCH A SÍLA!) 

 

Popíší se stejným způsobem všechny stuhy. 

 

Poznámka: Například  - vzhledem k tomu, že se u sboru nenachází žádné historické 

dokumenty, nelze v této době spolehlivě určit další podrobnosti týkající se žehnání 



praporu i udělení stuh. 

 

Špička žerdě praporu.  Některé sbory měly na špičkách žerdí zakomponován 

reliéf z  praporu, městského znaku atp.  Popis,  kdo nav rhl,  vyrobil,  co  

reliéf znázorňoval.  Popsat  žerď (špičku) každého praporu.  

 

 

2. Současný (novodobý) prapor 

 

Datum, kdy, při jaké příležitosti a za co a od koho dostal prapor, kdo zpracoval návrh 

praporu, kdo jen vyrobil, vyšil, kdo ho zaplatil, kdy, kde a kdo ho žehnal, cena praporu atd.. 

 

Popis:  Příklad - Prapor má rozměry 1480 mm x 1000 mm. Lícová strana je červená, 

uprostřed je znak obce (města) …….., nad ním v půlkruhu nápis: SBOR 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, pod ním …….., po stranách vlevo ZAL., vpravo 

1882. V rozích ozdoby s lipovými ratolestmi. Rubní strana je tmavě modrá, 

uprostřed přilba Gallet F1 obklopená věncem z lipových lístků. Na věnci jsou ve 

spodní části zkřížené vyprošťovací nástroje kombinovaným a stříhacím. Nad 

věncem v půlkruhu nápis BLIŽNÍMU KU POMOCI. V rozích ozdoby s lipovými 

ratolestmi. 

 

 

Stuhy: Příklad - K praporu náleží 4 stuhy. 

První má rozměry 1200 mm x 180 mm je barvy světle červené a prapor jí byl dekoroval 

starosta obce (města) ……….. dne 12. 5. 2002 u příležitosti žehnání praporu. Na 

lícní straně je nápis 11. 5. 2002 Kotěhůlky a pod ním znak města. Na rubní straně 

nápis SVĚCENÍ PRAPORU a pod ním lipová ratolest. 

 

 

Druhá má rozměry 900 mm x 120 mm je barvy bílé a prapor jí byl dekorován dne 22. května 

2004 v Přešticích při příležitosti oslav 140. výročí založení dobrovolné požární 

ochrany. Na lícní straně je nápis 140 LET ČESKÉHO DOBROVOLNÉHO 

HASIČSTVA. Na rubní straně je logo SHČMS a nápis SDRUŽENÍ HASIČŮ 

ČECH, MORAVY A SLEZSKA. 

 

Třetí má rozměry 1000 mm x 140 mm je barvy bílé a prapor jí byl dekorován dne 6. 7. 2007 u 

příležitosti oslav 100. výročí založení SDH Pačejov. Na lícní straně je znak hasičů 

Pačejov a dvouřádkový nápis: 100 LET SDH PAČEJOV / 6. 7. 2007. Rubní strana 

je hladká. 

 

Čtvrtá má rozměry 1520 mm x 300 mm, je barvy tmavě červené a prapor jí byl dekorován 

velitelem Františkem Požárem dne 2. června 2007 u příležitosti 125. výročí založení 

sboru na slavnostním aktu v kapli Sv. Ondřeje na zámku hradiště. Stuhu navrhl a 

zaplatil sám. Vrchní část tvoří přeložený cíp délky 400 mm s vyobrazením 

historického vozidla Škoda. Následuje desetiřádkový nápis: U / PŘÍLEŽITOSTI / 



125. / VÝROČÍ / ZALOŽENÍ / SBORU / VĚNUJE / FRANTIŠEK POŽÁR / 

KOTĚHŮLKY/ 2. 6. 2007. Pod ním je ratolest čtyř lipových lístků. Rubní strana je 

hladká. 

 

Špička žerdě praporu.  Některé sbory měly na špičkách žerdí zakomponován 

reliéf z  praporu, městského znaku atp.  Popis,  kdo navrhl,  vyrobil,  co  

reliéf znázorňoval.  Popsat  žerď (špičku) každého praporu.  

 

 

3. Čestný prapor 

Příklad - V letech …… a ……. je ……… sbor hodnocen jako jeden z nejlepších v 

celém Západočeském kraji. Proto také dostává při oslavách 100. výročí založení dobrovolné 

požární ochrany v roce 1964 "Čestný prapor" od ÚV ČSPO. Při slavnostech v Plzni je 

určeno, aby tento prapor nesli členové sboru v čele průvodu. Tento prapor byl do doby 

věnování soudobého praporu nošen při různých příležitostech a průvodech. 

 

 

Popis: Prapor má rozměry 950 mm x 760 mm. Lícová strana je červená, v horní třetině je 

modrý pruh se znakem ČŠPO, nahoře nápis POŽÁRNÍ OCHRANA, dole nápis VĚC 

VŠEHO LIDU. Rubní strana je barevně i typově shodná, nahoře nápis ÚSTŘEDNÍ 

VÝBOR, dole dvouřádkový ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZU / POŽÁRNÍ 

OCHRANY. 

Stuh:  K praporu náleží stuha o rozměrech 740 mm x 120 mm barvy červené. Na lícní straně 

dvouřádkový nápis: ÚSTŘEDNÍ VÝBOR SVAZU POŽÁRNÍ OCHRANY ČSR, na 

rubní straně nápis ZA OBĚTAVOU PRÁCI ZO SPO UHEL. Prapor jí byl dekorován 

27. června 1982 u příležitosti 100. výročí založení sboru. 

Po schválení Statutu vyznamenání vzniklého SHČMS bylo sborům umožněno zakoupit si 

prapor „nový“ bez symbolů komunismu. 

Sbor se rozhodl tento prapor zakoupit. 

Popis:     Prapor má rozměry 960 mm x 760 mm. Lícová strana je modrá, po stranách červené 

pruhy s lipovými lístky, uprostřed znak SH ČMS, nad ním nápis SDRUŽENÍ 

HASIČŮ, pod ním ČECH, MORAVY A SLEZSKA. Rubní strana je červená, po 

stranách modré pruhy s lipovými lístky, uprostřed symbolika hasičů – helma se 

sekyrkou a plameny, vavřínová ratolest. Nahoře nápis BLIŽNÍMU KU POMOCI, 

dole VLASTI KU PROSPĚCHU. 

Stuhy: Příklad - K praporu náleží dvě stuhy.  

První má rozměry 750 mm x 110 mm červené barvy. Na lícní straně dvouřádkový nápis: 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA / ÚSTŘEDÍ. Na rubní 

straně dvouřádkový nápis: ZA OBĚTAVOU PRÁCI V POŽÁRNÍ OCHRANĚ / 

SBOR DOBROVLONÝCH HASIČŮ UHEL. Stuhou byl prapor dekorován 24. 

května 1992 u příležitosti 110. výročí založení sboru. 

Druhá má rozměry 950 mm x 130 mm modré barvy. Na lícní straně nápis: SDRUŽENÍ 

HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA, na rubní straně nápis: ZA OBĚTAVOU 

PRÁCI V POŽÁRNÍ OCHRANĚ. Stuhou byl prapor dekorován zástupcem Ústředí 

SHČMS Tomášem Mužíkem u příležitosti 120. výročí založení sboru. 



 

Poznámka: Příklad -Vzhledem k tomu, že někteří činovníci sboru zastávali významné funkce 

v někdejší Podkokšínské a později Podkokšínsko - blovické župě (Eduard Klečka, 

František Klement a Václav Hykyš) a sídlo této župy bylo od roku 1935 v Blovicích 

je dodnes také v Muzeu jižního Plzeňska opatrován župní prapor.  

 

 

Špička žerdě praporu.  Některé sbory mě ly na špičkách žerdí zakomponován 

reliéf z  praporu, městského znaku atp.  Popis,  kdo navrhl,  vyrobil,  co  

reliéf znázorňoval.  Popsat  žerď (špičku) každého praporu.  


