
 
 
 
S PhDr. Josefem Jurán ěm o hasi čských kaplanech a nejen o nich 

 
PhDr. Josef Juráň vstoupil mezi dobrovolné hasiče v roce 1965. Je členem 123 let starého SDH Ratiboř na Vsetínsku, od samého začátku zde 
pracoval jako jednatel a kronikář. V současné době je předsedou ústřední kontrolní a revizní rady a ve vedení SH ČMS je jedním z těch, kdo se 
starají o duchovní rozměr hasičského hnutí. 
 
 
- Je možné zjistit, kolik je mezi hasiči věřících? 

To je velmi těžké říct. Protože věřit a věřit je veliký rozdíl. Každý v něco věří, lidé věří v Boha, ale dnes mnoho lidí věří i v peníze. U hasičů máme členy různých 
církví, nejvíc je katolíků. Tady na Valašsku jsou převážně církve evangelického vyznání. 
  
- Myslíte si, že poměr věřících u hasičů kopíruje situaci ve státě? 
Ano, myslím si to. Hasičů v České republice je 350 tisíc a můj skromný odhad je, že více než jedna třetina členů je věřících. Ta "hasičská rodina" ale roste i s 
rodinami členů. Nejvíc věřících je na jižní Moravě, na Zlínsku a na Olomoucku, nejmíň jich má asi Praha a velká města. Ale to jsou moje odhady a já bych tím 
nechtěl nikoho urazit. 
  
- Je ta třetina věřících mezi hasiči vnímána ostatními hasiči jinak? 
Ne, to vůbec ne. Víra je vnitřní záležitostí, je v každém věřícím hasiči. Ven se neprojevuje. Hasiči plní své úkoly bez politického vyznání. Říká se, že hádky patří do 
hospody. Když hasiči sáhnou na kliku zbrojnice, jsou "všichni bratři", jsou jednotní a jdou za svým společným cílem, a to je - pomáhat druhým. 
  
- "Bližnímu ku pomoci" bývá vyšito na praporech spolu s dalším heslem "Bohu ke cti". Nemyslíte si, že to může těm dvěma třetinám nevěřících hasičů vadit? 
Celé toto humánní heslo v plném rozsahu zní: "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu." Tohle heslo je symbolem hasičských praporů. Pevně věřím, že to 
první heslo "Bohu ke cti" vychází z víry. A naše poslání je pomoci bližnímu, požáry, nehody - to se dnes stává samozřejmostí. A poslední část - tam je naše 
dobrovolná bezplatná činnost, obětování volného času. Hasiči se hlásí k rozvoji obcí a měst, pomáhají s údržbou, pořádají akce. Nikdy jsem žádné protesty 
nevěřících, že jsou organizováni pod tímto heslem, nezaznamenal. Je to bráno jako hasičská tradice vycházející z historie. Nedovedu si představit, že by na 
hasičských praporech bylo třeba "Buduj vlast, posílíš mír" nebo "Učit se, učit se, učit se". 
  
- Dalším kouskem takové tradice jsou hasičské poutě… 
K obnovení hasičských poutí došlo po roce 1990. Předtím nebyly ani v programu hasičů, i když se konaly na okrskových a okresních úrovních. Ale to se s těmi 
celostátními dneska nedá srovnat. Příští rok bude na Svatém Hostýně už dvacátá hasičská pouť. V rámci plánu ústředí SH ČMS je evidována jako mezinárodní a 
celostátní. Počet účastníků se pohybuje podle počasí mezi sedmi až deseti tisíci, praporů tam letos bylo 96. A to už stojí za to. Pravidelně zde celebruje mši svatou 
metropolita moravský olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Dostal zde během poutí několik čestných hasičských ocenění, i od zahraničních hasičů. Třeba delegace 
z chorvatského Daruvaru přijíždí každý rok, přijíždí i delegace polských hasičů a z Německa. 
  
- To je obrovská akce. Kdo to organizuje? 
Zlínský kraj, konkrétně OSH Zlín. Pořadatelem přímo se službou na akci mívají dobrovolní hasiči z Lukovského Podhradí. Ale na Hostýně to není jediná hasičská 
pouť, podobná se už po páté konala v Dubu na Moravě, v Křtinách, v Provodově na Zlínsku. 
  
- Zmínil jste arcibiskupa Graubnera. Vedení SH ČMS s ním pořádá pravidelná setkání. Co je jejich obsahem? 
Scházíme se zhruba jednou ročně. To poslední, v listopadu, se konalo v arcibiskupské rezidenci v Olomouci. Ing. Richter informoval o činnosti sdružení a o tom, jak 
probíhají přípravy na 150. výročí založení hasičů v Čechách. O HVP informoval Ing. Kubeš, protože mnohé kostely a církevní památky jsou u ní pojištěny a HVP má 
zájem na tom, aby to tak zůstalo. Konkurence velkých pojišťoven je cítit i zde. Docent Kvarčák a Ing. Karger otevřeli téma nového metodického pokynu, který vzniká 
na katedře bezpečnostního inženýrství a který se týká požární ochrany sakrálních staveb. Byla by to metodická pomůcka pro správce církevního objektu i pro hasiče 
na vesnicích, kteří zde zajišťují požární ochranu. Během roku by měl být pokyn hotov. Také byla řeč o přípravě knihy Svatý Florián. 
  
- "Nakousli" jste tam ale i téma hasičských kaplanů... 
Ano. To téma má svoji historii. Nejvíce se v tom angažoval Dr. Miroslav Řepiský, zvláště v posledních letech svého života, a tématu hasičských kaplanů se 
intenzivně věnuje i Antonín Hučín z Olomoucka. Asi před čtyřmi lety byly zpracovány materiály pro pastoraci a duchovní službu v řadách dobrovolných i 
profesionálních hasičů. Jedná se o podobnou pastorační službu, jakou mají vojenští duchovní. Byla dokonce připravena dohoda mezi Ministerstvem obrany ČR, 
Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí. Probíhala řada jednání, ale tento projekt nebyl dokončen. 
  
- Kde to uvázlo? 
Idea hasičských kaplanů vznikla v sekci Zasloužilých hasičů, ale mnozí zemřeli nebo se do dalších funkcí nedostali a aktivita na tomto projektu se utlumila. 
  
- V jakém stadiu se to tedy zastavilo? 
Byla zpracována dohoda o církvích, pastorace a pak ještě nějaké systémové řešení, které už bylo před doladěním. Probíhala jednání s kněžími, probíralo se to ve 
vedení SH ČMS. Ale celá ta otázka zůstává ještě otevřená. Zbývá prostor pro řešení ekumenické činnosti menších a ostatních církví. 
  
- Takže kdyby se našlo dost sil, protože vůle evidentně je, možnost mít v Čechách hasičské kaplany, stále existuje? 
Pokud by byla dořešena ekumenická otázka, arcibiskup sdělil, že pro něj není problém jmenovat hasičské kaplany. Zatím je to tak, že duchovními pro sbory jsou 
duchovní obcí a měst. Tento duchovní vykonává službu pro hasiče i pro ostatní občany. Znají se navzájem a kdyby byl problém, hasič může vyhledat tohoto 
duchovního nebo vyšší církevní instancí. Takto to funguje. Nesetkali jsme se s žádným případem, kdy by byl hasič odmítnut. Jako perličku mohu uvést, že i celá 
řada duchovních jsou členy hasičských sborů, dokonce zásahových jednotek. Hezký příklad je kněz - řidič hasičského vozidla, který oddával svého velitele. 
 
- Dnes pracují mezi hasiči psychologové. Nemyslíte, že to za těchto podmínek stačí? 
Můj názor je, že ve složité životu nebezpečné situaci, která má i duchovní rozměr, psycholog nikdy nemůže zcela nahradit kněze. Způsob pastorace, jak jsme o něm 
jednali, se osvědčuje např. v Polsku, Rakousku... a nám v hasičských sborech skutečně chybí obnova těch morálních a duchovních tradic. Charakterové vlastnosti 
jedince a sboru se trochu změnily. Žijeme v prostoru záchrany životů a hodnot a měli bychom mít morální hodnoty trochu jiné, než je dnes realitou. Dnes je všechno 
honba za penězi a za ziskem. 
 
- Není vytvoření pozice hasičského kaplana svázána i s počtem obyvatel? Jeden kaplan pro hasiče v New Yorku se z tohoto úhlu pohledu rovná jednomu 
hasičskému kaplanovi pro celou ČR... 
Ano, i to je pravda. Kdyby tady funkce hasičského kaplana vznikla, byl by to historicky první hasičský kaplan v Čechách. 


