
Sbor dobrovolný hasičů při DOZP Všebořice a Severní Terasa 
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Před osmnácti lety, při pořádání soutěže Plamínek pro mateřské školy, přišel od tehdejšího starosty 
OSH Vladimíra Stránského a ředitele pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny Pavla Doubravy a 
Venduly Veselé ze Všebořic nápad. Řekli si, že by bylo dobré uspořádat hasičskou soutěž pro lidi 
z domovů pro zdravotně postižené. Pravidla připravil Pavel Soukup z DOZP ve Všebořicích a tentýž rok 
právě tam založil sbor dobrovolných hasičů při tomto domově. 

První „nultý“ ročník Speciální hasičské olympiády pro lidi s mentálním postižením se uskutečnil 
30.4.1999. Zpočátku se tato akce konala na stadionu dětí a mládeže na Bukově a od roku 2006 soutěž 
probíhala na stadionu ploché dráhy v Chabařovicích. Od roku 2008 se olympiáda koná ve venkovním 
areálu ZŠ E. Krásnohorské – zde máme velkou podporu ve vedení školy. Ředitel Martin Alinče i jeho 
zástupkyně Martina Crháková se do průběhu celé soutěže aktivně zapojují.  Pořadatelem olympiády je 
DOZP Všebořice a hlavně Okresní sdružení hasičů ČMS Ústí nad Labem ve spolupráci s Krajským 
sdružením hasičů ČMS ÚK.  
Šestičlenná družstva se o putovní pohár hejtmana Ústeckého kraje utkávají v sedmi hasičských 
disciplínách (každá disciplína je zvláštně uzpůsobena zdravotnímu stavu soutěžících): štafeta na 6x30 
metrů s překážkami, požární útok na padesát metrů, hasičský kuželník a vázání uzlů, technické značky 
PO, základy topografie, základy první pomoci a znalost použití jednoduchých hasebních prostředků. 

Olympiáda získává léty stále větší ohlas a kladné reference. Na olympiádu přijíždějí domovy z celého 
Ústeckého kraje.  

 

Sbor při DOZP Všebořice pod vedením Pavla Soukupa spolupracuje s ostatními kolektivy mladých 
hasičů a zúčastňuje se většiny akcí pořádaných OSH ÚL – např. zimního srazu mladých hasičů (kde 
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jednou z disciplín je uvaření si guláše v kotlíku na ohništi☺), závodu požární všestrannosti a jiných 
soutěží. 

Speciální hasičská olympiáda a další hasičské soutěže rozvíjejí znalosti a technické dovednosti v oblasti 
požární ochrany. Cílem těchto akcí je nejen soutěžní formou podporovat zájem o požární ochranu, ale 
zejména připravit všechny soutěžící na zvládání mimořádných událostí, které jim život může přinést…. 

……Pavel Soukup a jeho sbor se také hodně zapotili při povodních v roce 2002. Tehdy se ze 
sdělovacích prostředků dozvěděli, jaké drama se od 7. srpna odehrává v naší zemi a chtěli také 
pomoci. A pomohli! Zpočátku pomáhali v OD Labe při pytlování a následně pak pomáhali při odklízení 
následků povodní. Na povodňových pracích se podílelo 15 členů SDH a celkem odpracovali 248 
hodin!!! 

 

 



 

 


