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Vážení přátelé, 

dostáváte do rukou publikaci, která nám všem připomene 120. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů ve Zbraslavi.

Jsou tisíciletí, která mnohdy uplynou jako pouhý časový úsek, ale jsou také i krátká 
období, která zachovají po sobě odkaz naplněný věrnou prací, která zůstane příkladem 
pro budoucí pokolení. A mezi jedno takové období můžeme s hrdostí počítat století naší 
hasičské práce.

Sepsáním této publikace chceme vzpomenout na všechny ty, kteří stáli u zrodu dob-
rovolného sboru hasičů v naší obci. Zprávy jsme čerpali ze zápisů a zpráv jednatelských 
knih, které jsou od počátku hasičské jednoty uloženy v archívu základní organizace a ze 
zpráv starších členů organizace, kteří mnohé události ještě v paměti uchovávají. Dále 
Vás chceme informovat o hasičských soutěžích a rekonstrukcích, které proběhly do sou-
časné doby.

Tato publikace nevyčerpává z tohoto dlouhého období jistě všechno beze zbytku. 
Mnohé mohlo být opomenuto a snad i přehlédnuto. Prosíme proto čtenáře, aby nám po-
dobné nedostatky laskavě prominuli.

Všem, kdož v řadách našeho sboru v různých dobách pracovali a dnes již nejsou mezi 
námi, nechť jsou tyto řádky skromnou kytičkou na jejich hrobech.

„Čest jejich věčné památce!“

Ve Zbraslavi, v měsíci červnu 2015
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Vážení spoluobčané, bratři a sestry! 

U příležitosti 120. výročí našeho sboru bych vám rád sdělil několik poznámek. Bohu-
žel již nemůžeme poděkovat zakladatelům, kteří před 120 lety položili základy našeho 
sboru.

Důvodů bylo hned několik. Potřeba se společně postarat o majetek, který byl ohro-
žován živlem zvaným oheň, ale nejen ohněm, ale i dalšími přírodními živly. Těžké byly 
začátky, kdy naši předci spolu zakládali SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, ale i přes 
těžké začátky vybudovali sbor, který je dodnes chloubou naší obce. Začínali z ničeho, ale 
svojí obětavostí a pílí vytvořili plně funkční sbor, jehož členem je čest být i v těchto dnech. 
Vybudovali pevné základy, na kterých jejich potomci dál budovali a rozvíjeli činnost, která 
není jen o pomoci a boji s živly, ale i o působení v kulturním dění obce.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří obětavě ve svém volném čase věnují spous-
tu času činnosti pro SDH. Nejedná se jen o členy naší organizace, ale i o další spoluob-
čany, kteří sboru nezištně pomáhají v jeho činnosti. Poděkování patří samozřejmě i obci, 
bez jejíž pomoci by činnost SDH byla velice problematická.

Luboš Svoboda, současný starosta hasičů 

Kresby z hasičské kroniky od Josefa Kršky
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HISTORIE ZBRASLAVI    

První písemná zpráva o existenci naší obce se datuje do poloviny 13. století, kdy čes-
ký král Václav I. na věcnou paměť své matky královny Konstancie přebírá do svého 

opatrování velmi vzácnou kulturní památku, Tišnovský klášter. Tato listina je datována 
v Brně 8. prosince 1240.

Svědkem tohoto aktu byl i „Ger bar dus ze Zbraslavi“ (Gerhardus), který pocházel z rodu 
pánů z Kunštátu. Ti měli ve znaku dělený štít, kde v horním poli jsou dvě černá břevna na 
zlatém poli. Tento znak má zbraslavský obecní úřad. Sídlem tehdejších pánů z Kunštátu byl 
hrádek ve Zbraslavi, tzv. Hradisko, kde jsou dodnes patrné stopy po osídlení.

Jako první je uváděn Heralt ze Zbraslavi, který zanechal šest synů. Nejproslulejší 
byl Boček ze Zbraslavi (1232 až 1255). Oženil se s dcerou bohatého feudála Přibyslava 
z Křižanova Rufenií (Ofkou). Boček byl oblíben u krále Václava I. a jeho nástupce Pře-
mysla Otakara II, proto zastával některé významné úřady.

V letech 1236-1240 byl podkomořím brněnským a 1238-1255 kastelánem znojem-
ským. Před rokem 1252 zastával ve prospěch Pře¬mysla Otakara II. správcovství v Ra-
kousích nad provincií perneckou. V zimě roku 1254-1255 doprovázel Přemysla Otakara 
II. na jeho vý¬pravě do Prus. Boček se stal známý založením cisterciáckého kláštera ve 
Ždáru nad Sázavou, v němž byl také roku 1255 pohřben. Jeho potomstvo vymřelo začát-
kem 14. století a velké části jeho majetku se zmocnili páni z Lipé.

PRVNÍ ZMÍNKY O HASIČSKÉ JEDNOTCE

Památného dne 25. března 1895 byl založen hasičský sbor. Tato událost je zazna-
menána podle původního zápisu jednatelské a protokolární knihy v tehdejší dobové 

gramatice z konce minulého století: „Na konec výbor jednoty záležící z členů 7 zvolil si 
pana Floriána Procházku za náměstka starosty spolku, pana Aloise Matějku za jednatele 
a pana Vincence Drápelu za pokladníka spolku. Když ještě výborem zvolen pan Jan Krej-
čí za zbrojmistra jednoty a napsán o tom protokol, schůze ukončena. Tak učiněn začátek 

dobrovolné jednotě hasičské 
ve Zbraslavi a vyhověno dávné 
potřebě a přání soudných pánů 
občanů. Dejž Bůh, aby jednota, 
jak slavně začala, tak i zdárně 
prospívala.“

Sbor měl čtyřkolovou stříkač-
ku dvouproudní od firmy R. A. 
Smekal a nejnutnější nářadí ha-
sičské, věc v úhrnné ceně 1600 
zlatých, týž zúčastnil se 3 požárů, 
a sice v Příbrami, ve Zbraslavi 
a na Březině.

K dnešnímu dni je zapsáno 84 
členů dobrovolných hasičů. 

Zakládající členové našeho hasičského sboru 
ve Zbraslavi v roce 1895
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SOCHA SVATÉHO FLORIÁNA 

Bývalý starosta, pan Karel Brym, jednou přišel za mnou k počítači na obecním úřadě 
a dal mi rozkaz: „Uděláš hasičům svatýho Floriána!“ To jsem zrovna neměl tak velký 

kus lípy, tak jsem se začal ohlížet po materiálu a fotit při každé příležitosti sošky Floriánků, 
a pak jsme začali vybírat tu nejvhodnější. Od místostarosty Rosic jsem se dozvěděl, že 
mají na zámku pěkný kmen lípy, tak jsem pro něj traktorem vyjel a lípu zaplatil obecní 
úřad.

Hrubý obrys jsem obřezal motorovou pilou, a pak jsem celou zimu, podle sil v rukách 
a rameni, bušil dřevěnou palicí zprvu do velkých dlát a postupně do menších, abych od-
stranil z bílého dřeva to, co tam bylo navíc. Po začištění jsem mořidlem podbarvil jemnější 
detaily a napustil včelím voskem. Po vyschnutí a vyleštění jsem sochu předal vedení 
hasičského sboru. Byla požehnána generálním vikářem brněnské diecéze u příležitosti 
žehnání hasičských aut ve mši svaté před kulturním domem v roce 2005 při oslavách 110. 
výročí sboru dobrovolných hasičů.

Vladimír Večeřa (autor sochy)

Něco málo z historie sv. Floriána
Pocházel z Norika, území dnešního Rakous-

ka, tehdy náležícího k Římské říši. Byl důstojní-
kem římské armády a sídlil v Lauriacum. Skončil 
u soudu v Lorch, když chtěl osvobodit křesťany 
patřící snad i k jeho armádě. Po trýznivém mu-
čení pro víru byl s kamenem přivázaným k hrdlu 
svržen z mostu do Emže. Jeho svátek se slaví 
4. května.

Je patronem hasičů, hrnčířů, kovářů, komi-
níků, sládků, bednářů zedníků, horníků; dále 
Horního Rakouska, Bologne, Krakova a celého 
Polska i některých obcí u nás; vzýván je jako 
ochránce proti suchu, ohni, povodním a neú-
rodě

Jeho atributy jsou brnění, dům, hrnec, ká-
men, kámen mlýnský, korouhev, koruna, kříž, 
meč, oheň, orel, plamen, požár, praporec na 
kopí, řeka, škopek, vědro, voda, vojáci.

Bylo by dobré, kdyby se obnovilo v našich 
rodinách časté ztvárnění sv. Floriána jako připo-
mínka potřebné prevence proti zlobě, nelásce 
a nesvornosti.

„Bohu ke cti, vlasti ke slávě, 
lidu k pomoci.“

Řezba sv. Floriána vyrobena V. Veče-
řem u příležitosti 110. výročí hasičské-
ho sboru
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PRAPOR

Při příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Zbraslavi byl zho-
toven prapor Sboru, který bude 20. 6. 2015 slavnostně požehnán. Prapor zhotovila 

paní Ludmila Sakrajdová z Břestku u Uherského Hradiště. Je vyroben z polyesteru, má 
vínově modrou barvu. Na jedné straně praporu je vyšitý rok založení sboru (1895) a znak 
SDH Zbraslav. Znak se skládá ze dvou žebříků, sekery, lipových ratolestí a uprostřed 
je obecní znak. Na druhé straně praporu je vyobrazen sv. Florián, patron hasičů, držící 
ochrannou ruku nad kostelem sv. Jiljí ve Zbraslavi. Tento atribut symbolizuje ochranu 
před požáry a ostatními ničivými živly.

 

STAVBA A REKONSTRUKCE 

HASIČSKÉ ZBROJINICE A HASIČSKÉ NÁDRŽE
Stavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice 

První zmínky o hasičském skladišti pochází z roku 1897. Stavba nynější hasičské 
zbrojnice (garáže pro hasičskou techniku) započala roku 1949. 

Rekonstrukce požární zbrojnice byla zahájena v roce 1982, kdy bylo přistavěno 
jedno stání pro cisternu CAS. V  průběhu prací došlo ke změně plánu a nad garáží byla 
přistavena klubovna a kuchyňka. Dále byla provedena nová fasáda i na stávající části 
budovy. Zbrojnice byla slavnostně otevřena 9. 6. 1985. V roce 1983 bylo odpracováno 
4730 hod. a v roce 1984 1550 hod. na hasičské zbrojnici. Díky nepříjemné situaci v roce 
1984, kdy došlo k otravě spodních vod pesticidy používanými v zemědělství, bylo třeba 
zajistit rozvoz pitné vody. Tehdy dostal sbor přidělenou cisternu a ve spolupráci s JZD 
byla provedena její přestavba na požární cisternu a generální oprava. V roce 1999 bylo 
vybudováno sociální zařízení a v roce 2000 proběhla stavba tanečního parketu. V roce 
2001 bylo postaveno nové schodiště do prostoru nad garážemi, kuchyňky a archívu.

Od prosince 2013 do března 2014 byly mladými hasiči zmodernizovány garáže a vy-
tvořeno zázemí pro zásahovou jednotku. Ze staré kotelny vznikla šatna a ze starého skla-
du, ve kterém byly uloženy už dnes nepotřebné věci, je umývárna a sociální zařízení. Vše 
zvládli vlastními silami. Po rekonstrukcích se domluvil hasičský výbor s Obecním úřadem 

Stavba hasičské zbrojnice v roce 1949 a současná hasičská zbrojnice 
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Rekonstrukce hasičského schodiště v roce 2011 a nynější interiér hasičky nad garážemi

Rekonstrukce pro zásahovou jednotku v roce 2013-2014
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ve Zbraslavi i na opravu omítek v garážích, vymalování, nátěru vrat, kde zaměstnanci 
obecního úřadu udělali veliký kus práce a tím nám pomohli k rekonstrukci celého spod-
ního i horního patra hasičky. V březnu 2015 sami dobrovolní hasiči renovovali všechny 
dveře a zárubně, skříně i police na věcné prostředky v garážích i v prostorách nad hasič-
kou a vyměnili okno na WC. Nyní se už jen připravuje a především poklízí na velké výročí 
hasičů a na oslavu založení našeho hasičského sboru. Hasička bude jako nová.

Rekonstrukce víceúčelové požární nádrže v letech 1979-1980
Požární nádrž, původně koupaliště, bylo vybudované nezaměstnanými spoluobčany 

během krize za První republiky. Nachází se v tzv. Kobelincích a bylo dáno do správy 
organizaci Červeného kříže ve Zbraslavi v roce 1935. V této podobě sloužilo veřejnosti 
do roku 1954, kdy došlo k velké průtrži mračen, která je spolu se sociálním zázemím 
a oplocením zdevastovala. V roce 1978 započala rekonstrukce z iniciativy SDH a obce 
Zbraslav. Materiální a finanční zabezpečení bylo poskytnuto obcí, sbor ze svých pro-
středků financoval řemeslníky z řad zedníků a pomocníků, darem se také podílelo SRPŠ 
Zbraslav a ČČK Zbraslav. Ostatní členové sboru a spoluobčané pracovali zdarma. Bylo 
odbagrováno a odvezeno více než 500 m3 naplavené zeminy, opraven plášť nádrže s vý-
pustí, včetně betonáže dna, montáž zábradlí a vstupního žebře a vyseta travní plocha 
v okolí. Otevřeno veřejnosti bylo 23. 6. 1979. Dlouhé roky sloužilo jako zdroj vody pro 
výcviky družstev hasičů, zásoba v době sucha pro JZD a zemědělce, zdroj vody na zalé-
vání místního hřbitova a ke koupání. V roce 1980 se zde konalo okrskové kolo soutěže 
požárních družstev v rámci oslav 85 let sboru. Při údržbě bylo každoročně odpracováno 
cca 100 hodin. 

Bohužel, v posledních 12 letech přestalo být koupaliště atraktivní, tak se i údržba 
tohoto zdroje přestala provádět. Od posledního čištění v roce 2001 se nádrž využívá 
pouze na zavlažování hřbitova nebo případně jako zdroj vody na uhašení požáru v okolí 
Zbraslavi. 

Bývalé koupaliště v roce 1935 a čištění požární nádrže
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ZÁSAHOVÁ TECHNIKA 

První zmínky o hasičské čtyřkolové stříkačce se datují roku 1985 a slavnostní předá-
ní nové motorové stříkačky PS 16 bylo dne 26. května 1957. Byla tažena strojem 

Walter.

Škoda Liaz 706 RT
Tento vůz spíše sloužil jako kropící vozidlo. 

Tatra 138 (s kabinou T148)
Tato cisternová automobilová stříkačka, pořízena 

v roce 1990, je určená k přepravě 3 osob. Je vybave-
na příslušenstvím potřebným k provedení požárního 
zásahu vodou nebo pěnou z vlastního nebo cizího 
zdroje při použití nízkého tlaku vody. Vzhledem k vel-
kému objemu nádrží s hasícími médii, výkonnému 
čerpacímu zařízení a jízdním vlastnostem, je vozidlo 
používáno zejména pro doplňování zásahových vozi-
del v těžko dostupném terénu v místech s  nedostat-
kem vody. 

Čtyřkolová stříkačka datující 
se z roku 1985 

Tatra 138 (s kabinou T148), Škoda Liaz 706 RT

CAS 25 LIAZ
Tato CAS byla zakoupena 2009 od HZS Brno. Byla zařazena jako první výjezdové 

vozidlo a nahradila tak Tatru 138. Označení CAS 25 značí cisternovou automobilovou 
stříkačku o průtoku čerpadla 2500 l/min. CAS K25 je určena k přepravě úplného požár-
ního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo 
pěnou z vlastních nádrží nebo cizích zdrojů. Její rozsáhlé příslušenství umožňuje prove-
dení zásahu nízkým, případně vysokým tlakem vody nebo pěny. Dále je vybavena ná-
stroji pro technické zásahy, jako je řetězová motorová pila či kalová čerpadla. CAS tvoří 
podvozek LIAZ 101.860 a požární nástavba, která je rozdělena na trambusovou kabinu 
řidiče a mužstva, ukládací skříně, nádrže na vodu a pěnidlo a kombinované čerpadlo 
s automatickou vývěvou.
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Tatra 805 – nazývána „KAČENA“
V držení obce je vozidlo Tatra 805 v hasičských barvách z roku 1958 včetně motorové 

stříkačky PS 8. Vozidlo však není v provozuschopném stavu, proto se používá jen zřídka 
nebo při slavnostních příležitostech.

Avia A21
Byla pořízena v roce 2002 a přestavěna na dopravní automobil pro 9 osob. V součas-

né době slouží hlavně k přepravě mužstev na soutěže.

Avia A21, Tatra 805 – nazývána „KAČENA“, CAS 25 LIAZ

Soutěžní mašiny 
Díky iniciativě Lukáše Švaříčka, Marcela Doubka a štědrosti sponzorů byl do našeho 

sboru v roce 2006 sestaven nový závodní stroj s obsahem 1500 ccm, který nám umožnil 
dosahovat lepších výsledků. Jelikož se úroveň soutěžních týmů a výkonů neustále zvyšo-
val, tak byl roku 2009 sestaven ještě lepší soutěžní stroj s obsahem 1860ccm, o který se 
opět zasloužili zejména M. Doubek a L. Švaříček. Díky štědrosti sboru, obce a brigádnic-
kým přičiněním členů mohli soutěžící bojovat o nejvyšší příčky v soutěžích.

Soutěžní motorová mašina z roku 1965, 
nejnovější mašina z roku 2009

Slavnostní předání nové motorové stříkač-
ky PS 16 dne 26. května 1957
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POŽÁRY A ČINNOST HASIČSKÉHO SBORU 

OD ROKU 1895 DO ROKU 2015
V textu jsou používány tyto zkratky: TP (technická pomoc), OA (osobní automobil), ZD 
(zemědělské družstvo)

1895 založení SDH Zbraslav.

1896 blesk zapálil chlévy a místní hasičský sbor tak dostal první příležitost ukázat svoji 
dovednost.

1897 vypukl oheň na Březině. Hořela stodola v č. 1. K ohni se dostavil sbor z Újezda. Pro 
špatný stav cesty zbraslavský sbor přijel pozdě, až byl oheň uhašen.

1898 při požáru v Litostrově utrpěl sbor škodu na stříkačce. Za to se mu dostalo uznání 
a peněžitý dar 20 zlatých od majitele velkostatku v Rosicích.

1899 hořela stodola naplněná obilím u rolníka Víta.

1900 se zúčastnil sbor požáru v Příbrami, dále zasahovali hasiči na Javůrku. 17. října 
večer byl sbor alarmován k požáru v Žebětíně. Ve všech případech prokázalo mužstvo 
řádný výcvik.

1901 proběhl bez požárů, konala se praktická cvičení a žňové hlídky.

1902 taktéž nebylo třeba zasahovat.

1903 hořela v Příbrami roubená stodola rolníku J. Vaverkovi. Vlivem dlouhotrvajícího 
sucha uvedené stavení rychle do základů shořelo. Náš sbor rychle alarmovaný na místo 
požáru se dosti časně dostavil, avšak přece již po ohni.

1904 vlivem dlouhotrvajícího sucha vzniklo několik požárů jak v místě, tak v okolí. Při 
místním požáru souseda Karla Matouška shořelo obytné stavení s komorou. Kritizován 
neutěšený stav hasičské výzbroje a skladiště.

1905 hořela stodola naplněná obilím v Litostrově.

1906 se obešel bez zásahu.

1907 zasahovali hasiči v místě u zemřelého starosty a bylo zapotřebí vynaložiti všech sil, 
aby se rozšíření požáru zabránilo, a to tím více, že obě budovy z pravé a z levé strany 
slámou kryty byly. Zvláště stavení pana velitele téměř se dotýkalo hořícího domu.

1908 1. června zúčastnil se sbor při požáru v Rudce a 2. července v Příbrami.
Občas se vyskytují v zápisech mravoučná napomenutí. Například: „Spory a nešváry ve-
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dou jenom k záhubě celých vrstev.“ „Milujte se vespolek jako bratři a pracujme svorně.“ 
Uplatňujme heslo: „Bohu ke cti — bližnímu ku pomoci“.

1910 sbor dvakrát zasahoval při požárech. Hořely otýpky za kostelem a na Březině stoh 
slámy pana Hanzla.

Poslední záznam před první světovou válkou v roce 1913 uvádí účast sboru při slavnos-
tech Vzkříšení a Božího těla.

Válečná léta 1914–1918 ochromila činnost společenských organizací, a to i hasičských 
jednot. Vedení a zápisy jednatelské knihy byly přerušeny až do roku 1920.

1920 – 29. června vznikl požár v Dolním lese ve 3 hodiny odpoledne. V krátkém čase se 
dostavilo 16 členů na místo požáru a účinným zásahem zabránili rozšíření ohně. 1. října 
hořelo na statku Jana Řehořky ve Zbraslavi. Pohotovým zásahem zdejších a újezdských 
hasičů i při nedostatku vody vlivem sucha byl oheň zdolán a lokalizován.

1923 – 12. listopadu hasiči zasahovali při požáru na Březině u pana Majera a pana Sla-
bého ve 3 hodiny odpoledne. Při hašení se projevily nedostatky ve výzbroji a disciplíně: 
málo hadic, slabá účast členů, špatné vyzbrojení, práce bez přileb a opasků.

1924 – 6. března účast 8 členů a náčelníka při požáru v Litostrově.

1925 – 8. listopadu byl ustanoven 14členný ženský sbor. 

Další 4 léta proběhla bez potřeby zasahovat při ohni.

1930 – 29. srpna vznikl požár u rolníka Jana Smutného ve Zbraslavi č. 24, požár zničil 
doškové obytné stavení a chlévy. Stoh slámy a stodola ve vzdálenosti 8 m od stavení byla 
uhájena. Starosta se občas kriticky vyjádřil o špatné disciplíně v plnění úkolů u některých 
členů výboru i mužstva.

1933 – 23. června shořela stodola u Jana Svobody č. 19. Pohotovým zásahem místního 
sboru bylo zabráněno rozšíření ohně na přilehlé chlévy. Pomáhaly též sbory ze Zastávky, 
Rosic a Rudky.

1936 proběhl bez požárů, od 28. května byly konány žňové hlídky.

V roce 1937 se účastnil hasičský sbor cvičení při otevření nové školy.

Rok 1938 má historický význam pro náš národ. Po 20letém trvání ČSR skončila naše 
samostatnost. Mnichovskou smlouvou mezi Hitlerem a západními mocnostmi bylo do-
hodnuto okleštění historické hranice o pohraniční území obývané Němci, tzv. Sudety. 
V Mnichově se jednalo o nás bez nás. Přesto, že jsme měli smlouvu o vzájemné pomoci, 
projevila se proradnost západních mocností tak, že nás obětovali pro krátký dočasný 
mír. Naše vláda dostala pouze ultimativní vyrozumění postoupit Sudety Německu. Podle 
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vyprávění českých občanů, kteří byli nuceni se vystěhovat do vnitrozemí a po válce se 
vrátili zpět, bylo soužití Čechů a Němců v předchozích letech přátelské, ale nastolením 
fašistické vlády v Německu se začal u nás organizovat odboj sudetských Němců vedený 
Henleinem. Němci se začali separovat a postupně docházelo k nepřátelství. Hlavním cí-
lem německé menšiny bylo odtrhnout Sudety od ČSR. Vyústěním mnichovského diktátu 
bylo utvoření Protektorátu Čech a Moravy 15. března 1939.

Bilance činnosti za 40 roků: zasahovalo se při 37 požárech, z toho místních bylo 11; se-
hráno 42 divadelních představení, plesů 36, výletů 22. 

Po skončení 2. světové války 5. července 1945 se konalo první cvičení s motorovou stří-
kačkou, která byla za okupace uschována u místního občana Františka Krejčího.

18. září 1949 převzali hasiči od MNV nově postavenou hasičskou zbrojnici u hřbitova, za 
přítomnosti zástupců deseti hasičských sborů.

Dne 22. prosince 1949 se konala v místním sále Huga Novotného slavnost k uctění J. 
V. Stalina, největšího vraha všech dob v dějinách lidstva, na níž byla povinná účast ha-
sičského sboru. Tak se v praxi projevila činnost KSČ v zemi, která se nazývala „lidově 
demokratická republika“. Lid z obavy o vlastní existenci byl nucen poslouchat bez odporu 
všemu, co nařizoval ideologický odbor stranického aparátu. Na valné hromadě 20. dubna 
1952 byl účasten člen základní organizace KSČ ve Zbraslavi, Antonín Huppert, z čehož 
bylo patrno, že každá společenská organizace byla pod kontrolou KSČ. V programu 
mimo jiné bylo doporučeno zástupci okresního výboru sboru, aby se hasiči ve stejnokro-
jích v hojném počtu účastnili oslav 1. máje.

7. února 1954 se konala výroční schůze s volbou funkcionářů. Kandidátka nejdříve mu-
sela být schválena u MNV a akčního výboru, z čehož je patrno, že vnitro-sborová činnost 
byla podřízena stranické kontrole.

21. října 1956 shořela stodola Josefa Kalába č. 44. Obětavostí a pohotovým zásahem 
místního sboru byl požár lokalizován. Na pomoc přijely sbory z Příbrami, Tetčic, Rosic, 
Zastávky a Košíkova. Jejich zásahu už nebylo potřeba.

Dne 6. prosince 1956 byla dodána okresním zástupcem nová stříkačka s příslušen-
stvím.

Na členské schůzi 31. března 1957 bylo dohodnuto, aby slavnostní předání nové mo-
torové stříkačky se uskutečnilo 26. května 1957. Výbor se usnesl, aby stříkačka byla 
posvěcena. Za tím účelem podal jednatel sboru žádost na ONV ve Velké Bíteši. Tento 
požadavek byl ale zamítnut, což se zdejšího hasičského sboru velice dotklo. Záporné 
rozhodnutí se dalo očekávat, poněvadž obsazení územně správních orgánů bylo výlučně 
v rukou komunistů.

Dne 13. září 1958 krátce před polednem vznikl požár stohu slámy Ondřeje Horta. Oheň 
byl založen dětmi. V kritickém čase bylo bezvětří, takže se hasičům a občanům podařilo 
zabránit rozšíření ohně na další stavební objekty.
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V roce 1962 zasahoval místní sbor při požárech v Přibyslavicích a v Příbrami.

V dalších devíti letech nebyly hlášeny žádné požáry.

Roku 1972 vznikly 3 malé požáry: na Dolině při vypalování trávy, na Březině lesní požár 
a jeden požár v obci, jehož příčinou byl zazděný trám v komíně. Všechny tyto požáry byly 
rychle zlikvidovány.

V roce 1973 zasahovali hasiči na Březině při samovznícení uhlí a v JZD při požáru stohu 
slámy. Oba ohně byly vlastními silami zlikvidovány.

V roce 1979 vznikl požár lesního porostu ve Stanovištích. Zásahu se účastnilo 22 členů.

1980 dvakrát hořel les, a to: na Březině u Drukocelu, a pak v prostoru mezi obcemi Zbra-
slav a Rapotice.

V roce 1981 sbor zasahoval při požárech čtyřikrát. Byly to dva lesní požáry v katastru 
obce Zálesná Zhoř. Potom znovu velký lesní požár mezi Zálesnou Zhoří a Devíti kříži, 
který trval dva dny. Na jeho likvidaci se podílelo mnoho sborů a lesních dělníků. 10. září 
blesk zapálil střechu garáže Rudolfa Brychty. Shořela střecha a seno uskladněné v půd-
ním prostoru. Zásahu se účastnilo 40 členů, okolní sbory a občané.

V roce 1983 postihlo zbraslavské okolí několik požárů. Dne 20. května od blesku vznikl 
požár obytného stavení ve Stanovištích u Nováčků; 9. června zasáhl blesk stoh slámy 
v Příbrami; 9. července hořel stoh slámy na poli v Trhovici; 15. srpna taktéž hořela sláma 
v katastru Stanovišť; 17. srpna byl obdobný požár v Příbrami; 18. října hořelo v újezd-
ském polesí a 5. listopadu hořel les ve Zbraslavi za školou.

Dne 4. ledna 1984 se při uzení masa vznítil ráz dřeva u Frecerů na Šefranici. 20. března 
požární sbor zasahoval při požáru lesa u zbraslavského mlýna a 25. března se požár 
znovu obnovil. 29. srpna hořela sláma u fotbalového hřiště.

20. dubna 1985 zasahoval náš sbor při požáru ve Šmeralových závodech na Zastávce, 
kde shořela dřevomodelárna.

Protipožární zásahy v roce 1986: 7. dubna požár lesa na Rapotické aleji; 9. dubna hořela 
tráva v Újezdě; 25. dubna taktéž les v Příbrami; 26. dubna opět hořela tráva a částečně 
les v Přibyslavicích; 24. června pomáhal sbor při záplavách na Tišnovsku. Dne 2. srp-
na vznikl lesní požár mezi Újezdem a Rapoticemi; 25. srpna zasahoval 20členný sbor 
u požáru rodinného domku ve Zbraslavi u Bartušků; 15. června se vznítily brikety v JZD 
Zbraslav; 3. července vznikl požár samojízdné řezačky zemědělského družstva na poli 
u fotbalového hřiště; 8. srpna byl zničen ohněm dřevěný přístřešek kabin u hřiště.

Požáry v roce 1990: 15. března hořel les u sklárny v Rosicích; 14. dubna požár na asa-
načním objektu ve Zbraslavi v Zemědělské ulici; 22. července a 2. srpna požáry lesa 
u Zastávky, na Březině hořel les 5. srpna.
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V roce 1992 hořelo 19. března v Mariánském údolí a 9. května v Příbrami. V obou přípa-
dech se jednalo o lesní požáry. 13. července ve 23.30 hodin byl hlášen požár v rodinném 
domě Zdeňka Pokorného na Březině. Pohotovým zásahem rosických hasičů byl oheň 
zlikvidován, ale v domě bylo nalezeno ohořelé tělo majitele. Pravděpodobnou příčinou 
neštěstí bylo neopatrné zacházení s otevřeným ohněm.

Dne 21. června 1994 požár zničil včelín pana Forala ze Zbraslavi, při němž 15 včelstev 
uhynulo. V létě 4. srpna hořel les Na dolech ve Stanovištích.

1996 – nebyl hlášen žádný požár

1998 – 14. 2. požár lesa ve Zbraslavi. 27. 2. požár lesa ve V. Popovicích, 23. 8. Požár 
chaty v Příbrami.

1999 – vzplanutí stohu ve Zbraslavi, požár lesa na okraji Zastávky.

2000 – požár v Litostrově u p. Trnky, požár v singulárním lese, požár lesa na hradiskách, 
11. 6. požár hospodářské budovy na Javůrku, požár lesa Masarykova studánka zastávka, 
požár kontejneru v zahrádkářské pálenici Zbraslav.

2001 – požár lesa za kravínem, čerpání vody ze sklepa u p. Vavřicha, požár lesa Zastáv-
ka u Brna, požár lesa u Litostrova, požár rodinného domu v Košíkově.

2002 – požár lesa v Příbrami, požár pily v Ostrovačicích, požár rodinného domu v Újezdě, 
požár stohu ve Stanovištích, požár přístavby školy ve Zbraslavi.

2003 – požár lesa u Omic, požár pole u Stanovišť, požár lesa – Dvořákův včelín a námě-
tové cvičení v Domašově.

2004 – 17. června únik nebezpečné chemické látky, ropných produktů Újezd u Rosic, 9. 
srpna lesní požár Stanoviště.

Soutěžní družstvo v roce 1965 a konstruktéři soutěžní mašiny M. Doubek a L. Švaříček
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2005 – 18. března čerpaní vody po přívalovém dešti, 23. května požár trafostanice Zbra-
slav, 20. srpna požár polního porostu Náměšť nad Oslavou, 2. září požár polního porostu 
Zbraslav.

2006 – likvidace požáru trávy za školou, odstranění spadlého stromu přes silnici, čerpání 
vody ze zatopených sklepů po přívalovém dešti.

2007 – 1. května požár polního porostu Zastávka, 7. srpna požár nízké budovy Zbraslav, 
6. září dopravní nehoda - vyproštění osob.

2008 – 17. června požár ve Stanovištích, 7. srpna lesní požár – Lesní Hluboké, 16. září 
požár domu Zbraslav, 11. listopadu požár sklepních prostor v Příbrami.

2009 – 25. března požár OA v ulici Zemědělská 55, 2. května lesní požár u myslivecké 
chaty Zbraslav.

2010 – požár OA - Zbraslav, požár kynologický svaz – Zbraslav (planý poplach), 8. října 
požár OA – Příbram, 17. prosince požár komína ve Zbraslavi, 24. prosince požár sklep-
ních prostor domu Stanoviště, Účast při povodních na Hodonínsku.

2011 – požár komína ve Zbraslavi, Stanoviště objekt ZD – námětové cvičení, požár se-
níku Hluboké.

2012 – požár osobního automobilu Příbram na Moravě, nasazení při likvidaci rozsáhlého 
požáru lesní savany u Bzence.

Výjezd zásahové jednotky Zbraslav (ledovka 2014), evakuace osob ul. Masarykova 
(2015)
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2013 – požár osobního automobilu Příbram na Moravě, požár chaty Velká Bíteš, Příbram 
- požár pole při žních, Zbraslav   Trhovice požár dřevěné boudy, Příbram - požár zahradní 
chaty, Zbraslav vápenice – požár OA.

2014 – požár lesního porostu – Zbraslav, u mlýna (neohlášené pálení), požár vraku OA 
Zbraslav ul. Zemědělská, pomoc při hledání pohřešované osoby – Rapotice (kraj Vyso-
čina), odstranění spadlého stromu přes vozovku, Zastávka (obecní knihovna) čerpání 
vody po prudkém přívalovém dešti, TP – odstranění stromů přes vozovku, celkem v devíti 
případech – ledovka.

2015 – ve Zbraslavi hrozilo zřícení budovy, evakuace osob, zabezpečení budovy, od-
stranění spadlého stromu z komunikace - směr Velká Bíteš, požár ze sazí z komína ve 
Zbraslavi, odstranění spadlého stromu přes komunikaci směr Zastávka.

Za 120 let existence místního hasičského sboru je třeba vysoce ocenit záslužnou a obě-
tavou práci členské základny a zásahové jednotky, kterou věnovali k zajištění bezpeč-
nosti obce a okolí z hlediska protipožární ochrany. Do dalších let nechť úspěšně a zdárně 
pokračuje sbor ve své činnosti.

Zásahové oblečení jednotky
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POŽÁRNÍ SPORT  

SDH Zbraslav získal za posledních 5 let velkou řádku pohárů a ocenění za jejich sna-
hu a píli v požárním sportu. Z žen se postupně staly dorostenky a dokonce soutěžily 

i dva týmy mužů. Nyní máme opět i soutěžní družstva z řad mládeže.

2001
– naše družstvo dorostenců zvítězilo ve II. kole (okresním) v PS (požárním sportu) a na 
ZPV (závod požární všestrannosti) obsadilo také 1. místo
2002
– družstvo dorostenců opět zvítězilo ve II. kole v PS a na krajském kole obsadilo 4. místo
– družstvo dorostenců opět zvítězilo ve II. kole v PS
2003 
– založeno nové družstvo dorostenek, zúčastnilo se 3 závodů a na soutěži I. kola v PS ve 
Zbraslavi obsadilo 2. místo a ve II. kole 3. místo
2004
– družstvo dorostenek se zúčastnilo 3 soutěží a na I. kole v PS obsadilo 2. místo, na ZPV 
také 2. místo
– z dorostu vzniklo nové družstvo mužů a zúčastnilo se I. a II. kola v PS
2005
 – družstvo dorostenek se zúčastnilo 5 soutěží, na II. kole v PS získalo 2. místo, ve Stře-
licích 2. místo a v Říčanech vyhrálo
– závodila dvě družstva mužů, zúčastnila se I. a II. kola v PS, v Říčanech muži získali 1. 
a 3. místo

2. místo ženy v soutěži požárního sportu „ Žďárská liga“ v roce 2009
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2006 
– sestaven nový závodní stroj s obsahem 1500ccm, který umožnil dosahovat lepších 
výsledků
– závodila dvě družstva mužů, na I. kole v PS obsadila 2. a 3. místo, v Říčanech muži 
získali 2. a 3. místo a v Račicích 1. a 3. místo
– z dorostu vzniklo nové družstvo žen, účastnilo se 3 soutěží, na I. kole v PS 2. místo, ve 
II. kole se povedlo poprvé v historii vyhrát a tedy i poprvé postoupit na krajské kolo, tam 
dosáhl tým na senzační 3. místo
2007
 – dvě družstva mužů se zúčastnila 4 závodů, na I. kole v PS byla 3. a 9. místo a zúčast-
nila se i II. kola, v Říčanech muži získali pěkné 3. místo
– družstvo žen se zúčastnilo 9 závodů, na I. kole v PS 1. místo, na II. kole 3. místo, Stře-
lice 3. místo, Říčany 1. místo, poprvé se tým zúčastnil závodů ŽL (Žďárské ligy)
2008
– dvě družstva mužů se zúčastnila 14 závodů, A tým byl na I. kole v PS na 3. místě a na 
II. kole na krásném 3. místě, ve Střelicích, Domašově a Čebíně získal 2. místa a poprvé 
se zúčastnil závodů ŽL, B tým vyhrál v Říčanech a Domašově
2008 
– družstvo žen se zúčastnilo 16 soutěži, na I. kole v PS 1. místo, na II. kole 1. místo, na 
krajském kole 5. místo, Domašov 1. místo, poprvé se tým prosadil na ŽL, kde vybojoval 
v Lavičkách a Krokočíně 3. místa, celkově obsadil 10. místo
2009 
– sestaven nejnovější závodní stroj - 1860ccm, který nám umožnil soupeření o nejvyšší 
příčky
– za nepříznivého počasí uskutečněn 1. ročník soutěže v PÚ ve Zbraslavi na fotbalovém 
hřišti za účasti 9 družstev mužů a 4 žen, vyhráli muži z Hlubokého, naši muži A na 3. 
místě, muži B 7. místo a naše ženy 1. místo
– dvě družstva mužů se zúčastnila 23 závodů, A tým byl na I. kole v PS na 2. místě a na 
II. kole si polepšil na 2. místo, v Moutnicích obsadil 3. místo, ve Střelicích 2. místo, v cel-
kovém hodnocení ŽL obsadil pěkné 9. místo, Mix tým vyhrál v Říčanech a Omicích
– družstvo žen se zúčastnilo 22 soutěží, na I. kole v PS 1. místo, na II. kole 1. místo, na 
krajském kole 3. místo, na závodech v Omicích a Říčanech 1. místo

Soutěžíme v roce 2009
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– družstvo žen dosáhlo největšího úspěchu v historii ve Žďárské lize, když obsadilo cel-
kové 2. místo, na jednotlivých závodech dosáhlo 5x na 3. místo a dosáhlo poprvé čas 
pod 19 vteřin - 18,68 s
10. 7. 2010 
– pořádali jsme 2. ročník soutěže v PÚ, které se zúčastnilo 13 týmů mužů a 9 družstev 
žen, vyhráli opět muži z Hlubokého, náš A tým dosáhl 3. místa, B tým 13. místa, naše 
ženy obsadily 2. místo, vyhrálo Olší
 – A tým mužů se zúčastnil 23 závodů, na I. kole v PS na 1. místě a na II. kole 2. místo, 
vyhrál v Říčanech a Mělčanech, v celkovém hodnocení ŽL obhájil 9. místo a v závodě 
v Olší vybojoval 3. místo

Soutěžní družstva muži „A“ a „B
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– B tým mužů se zúčastnil 20 závodů, na I. kole v PS na 3. místě a na II. kole 6. místo, 2. 
místa získal v Říčanech, Omicích a Mělčanech
– družstvo žen se zúčastnilo 22 soutěži, na I. kole v PS 1. místo, na II. kole 1. místo, na 
krajském kole dosáhlo největšího úspěchu sboru - 2. místo, na soutěžích vyhrálo v Měl-
čanech, Moutnicích a Říčanech, 3. místo získalo v Tasově a Kamenné, ve ŽL získalo 
v Herolticích 3. místo jejich nejrychlejším časem 17,95 s, celkově obsadily ženy 9. místo
16. 7. 2011 
– pořádali jsme 3. ročník soutěže v PÚ, které se zúčastnilo 6 týmů mužů a 2 družstva žen, 
vyhráli muži z Jasenice, náš A tým dosáhl 3. místa, B tým 6. místa a naše ženy vyhráli
– A tým mužů se zúčastnil 28 závodů, na I. kole v PS na 1. místě a II. kolo poprvé vyhrál 
a postoupil na krajské kolo, tam získal skvělé 3. místo, v Beneticích získal 2. místo, vyhrál 
v Jasenici, Kuřimi, Moutnicích, Říčanech, v celkovém hodnocení ŽL získal výborné 6. 
místo a v závodě v Meziříčku vybojoval zatím nejlepší umístění - 2. místo, ve Stanovištích 
zaznamenal i nejrychlejší čas 17,50 s, poprvé se zúčastnil závodů Extraligy
– B tým mužů se zúčastnil 8 závodů, na I. kole v PS obsadil 3. místo
– družstvo žen se zúčastnilo 25 soutěží, na I. kole v PS 1. místo, na II. kole 1. místo, na 
krajském kole 3. místo, vyhrálo závody v Moutnicích a Říčanech, 2. místo získalo v Jase-
nici a na 3. místě skončilo v Tasově a v Hlubokém, celkově ve ŽL obsadily ženy 8. místo 
a v jednotlivých závodech vybojovaly třikrát 2. místo a jednou 3., poprvé se zúčastnily 
závodů Extraligy
2012
 – tým mužů se zúčastnil 23 závodů, na I. kole v PS na 1. místě, v Kobylí a Kuřimi získal 
2. místo, vyhrál ve Střelicích a Moutnicích (první tým, který dokázal obhájit),  v celkovém 
hodnocení ŽL získal 9. místo, poprvé bodoval v závodu Extraligy v Žernovníku

Soutěžní družstvo žen v roce 2014



22 23

– družstvo žen se zúčastnilo 16 soutěží, na I. kole v PS 1. místo, na II. kole 1. místo, na 
krajském kole získalo 3. místo a poprvé zde vyhrálo disciplínu PÚ, celkově ve ŽL obsadily 
ženy 7. místo a v jednotlivých závodech získaly jednou 2. místo v rekordním čase 17,93 s
2013
 – tým mužů se zúčastnil 20 závodů, na I. kole v PS na 1. místě, v Moutnicích a Mělča-
nech získal 3. místo, vyhrál v Kuřimi,  v celkovém hodnocení ŽL získal 8. místo a v Herol-
ticích si vylepšil nejrychlejší čas na 17,46 s
 – složilo se nové družstvo žen, které odjelo 17 závodů, na I. kole v PS 1. místo, získalo 2. 
místo v Moutnicích, vyhrálo v Horních Lhoticích, ale hlavně zvítězilo na výběrové soutěži 
PYROS na Brněnském výstavišti, ve ŽL zaznamenalo celkové pěkné 5. místo a v jed-
notlivých závodech jedno 2. místo a ve Lhotkách poprvé také stupínek nejvyšší, navíc 
nejlepším časem 17,18 s
2014
– družstvo mužů se zúčastnilo 15 závodů, na I. kole v PS se umístilo na 3. místě
– družstvo žen se zúčastnilo 15 soutěží, získal 3. místo v Hlubokém, celkově ve ŽL obsa-
dilo 5. místo a v jednotlivých závodech obsadilo dvakrát 2. místo a dvakrát 3. místo

Soutěžní družstva ženy a muži tým „A“ v roce 2009
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MLÁDEŽ SDH ZBRASLAV 

OD ROKU 2011 DO ROKU 2015 

Po několikaleté odmlce se na jaře 2011 uskutečnil nábor do družstva mladých hasičů 
v ZŠ. Přihlásilo se 15 žáků. Během čtyř let se členská základně nepatrně obměnila. 

Věkové rozpětí současných žáků je od 4 do 15 let. Pravidelně se scházíme jednou týdně 
a v předsoutěžním období dvakrát týdně.

Současná členská základna je následující:
Přípravka: František Frankl, Nela Nekudová, Josef Brym, Vladimír Smutný ml. (3–6 let).
Mladší žáci: Adam Sedláček, Luboš Janoušek, Anna Strašáková, David Nekuda, Jan 
Vala, Vojtěch Strašák, Veronika Blažková (6–11 let). 
Starší žáci: Martin Kabelka, Tomáš Strašák, Tomáš Nekuda, Stanislav Pirochta, Tomáš 
Sedmík, Lucie Holubiková, Adéla Kadaňková, Nikola Smiešná, Ema Sedmíková, Eva 
Belová, Richard Spišák (11–15 let).
Dorost: Sabina Dvořáková (15–18 let).

Mládež v roce 1967 a v roce 1998

Soutěžní družstva mládeže v roce 2014
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Družstvo se účastní podzimního a jarního kola hry Plamen a několika soutěží mimo 
tuto hru. V soutěžním roce 2014/2015 se nám podařilo do závodu požární všestrannosti 
Hry Plamen vyslat 4 soutěžní družstva (23 žáků). Úkolem žáků je překonat trať 2 – 3 km 
(podle věku), v průběhu běhu na ně čeká 6 stanovišť: střelba ze vzduchovky, úkoly ze 
zdravovědy, topografie, hledání azimutu, uzly, šplh přes lano, určení vhodného hasiva na 
různé druhy požárů. Mladší žáci – 3. místo, Starší žáci – 2. místo, 13. místo a 22. místo. 
Soutěž pokračovala jarní částí. Proběhly tyto disciplíny: útok, štafeta 4 x 60m, štafeta 
dvojic, štafeta CTIF, útok CTIF. Mladší žáci – 2. místo, starší žáci 8. místo. 

Mladí hasiči se kromě soutěží v požárním sportu zapojují i do kulturních akcí obce 
Zbraslav. Za zmínku stojí Tříkrálová sbírka, příprava dětského karnevalu společně 
s ostatními členy SDH, Ostatková pochůzka obcí a další. Mládež se rovněž zapojila do 
programu „Požární ochrana očima dětí“. V krajském kole se v tomto programu výborně 
umístila Sabina Dvořáková – 3. místo. Se současným družstvem se nám podařilo usku-
tečnit první celodenní společný výlet na Macochu (2014), na přání dětí jsme zavítali na 

Jak se soutěžilo dříve a nyní

Přípravka, mladší, starší žáci a jejich vedoucí
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návštěvu požární stanice Lidická, Brno (2013), navštívili jsme technické muzeum (2013), 
provedli jsme ukázku požárního útoku na dětském dni na fotbalovém hřišti ve Zbraslavi 
(2013, 2014).

V průběhu čtyř let z družstva odešlo asi 15 žáků. Družstvo vedou Pavel a Jarmila 
Franklovi a Stanislav Pirochta. Příležitostně vypomáhají i rodiče žáků a další členové 
SDH Zbraslav. Tímto všem děkujeme za jejich přízeň a podporu.
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PŘEHLED FUNKCIONÁŘŮ HASIČSKÉ JEDNOTY od 

roku 1985 do roku 2015

V průběhu dlouhého 120. letého období se měnily i názvy jednotlivých funkcí. Některé 
změnily jen své pojmenování, jiné se zase volit přestaly, proto nejsou funkcionáři 

v dalších letech uváděni.

STAROSTA (dříve používán termín PŘEDSEDA)
d. p. Jan, Komorád 1895–1899 Josef Svoboda 1968–1976
Arnošt Kaláb 1900–1901 Jan Sedmík 1977–1981
d. p. Ludvík Kodar 1902–1910 Karel Lukáš 1982–1997
Josef Šindelka 1910–1911 Vladimír Heller 1997–1998
Arnošt Šeha 1912–1929 František Dvořák 1998–2014
Emil Smutný 1930–1950 Luboš Svoboda 2014–dosud 
Jan Pokorný 1951–1967
Nejdéle ve funkci starosty byl Emil Smutný, který vykonával funkci 20 let.

MÍSTOSTAROSTA (MÍSTOPŘEDSEDA) 
Arnošt Kaláb 1898–1909 Josef Matějka 1955–1956
Jan Novotný 1910–1911 Josef Svoboda 1957–1959
Arnošt Kaláb 1912–1929 funkce neobsazena 1959–1969
Čeněk Rathouský 1930–1937 Jan Šrámek ml. 1970–1981
Jan Svoboda 1938–1944 Jan Sedmík 1982–2014 
Jan Buchta 1945–1950 Jaroslav Volavka 2014–dosud
Hynek Joch 1951–1955

VELITEL (NÁČELNÍK)
Josef Pelikán 1895–1896 Josef Svoboda 1956–1967
Jan Přibyl 1897–1899 Stanislav Svoboda st. 1968–2000
Metoděj Michálek 1900—1932 Miloš Petrčka 2000–2006
Karel Smutný 1933–1937 Vladimír Heller 2006–2007
Metoděj Michálek 1938–1924 Stanislav Svoboda ml. 2007–2014
Hynek Joch 1925–1944 David Krutiš 2014–dosud
Nejdéle ve funkci velitele byl Stanislav Svoboda st., vykonával ji dlouhých 32 let.

JEDNATEL
Alois Matějka 1895–1896 Antonín Holubík 1945–1955
František Štěpánek 1898–1899 Karel Šoukal 1956–1958
František Křípal 1900–1904 Stanislav Pirochta 1959–1963
Arnošt Kaláb 1905 Karel Šoukal 1964–1965
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Josef Uman 1906–1911 Karel Blecha 1965–1976
Ignác Pirochta 1912 Jaroslav Hvězda 1977–1995
František Křivánek 1913–1919 Miloš Petrčka 1998–2000
Ignác Pirochta 1920–1924 František Muzikář 2000–2010
Hynek Joch 1925–1932 Rostislav Beneš 2010– dosud
František Pirochta ml. 1933–1944

POKLADNÍK (HOSPODÁŘ)
Vincenc Drápela 1895–1896 Karel Fiala 1964–1979
František Matoušek 1897 Karel Lukáš 1980–1981
Josef Svoboda 1898–1924 Miloslav Sedmík 1982–1986
Karel Fiala 1925–1932 Jan Krejčí 1987–2006
Josef Sedlák 1933–1950 Vladimír Smutný st. 2006–2014
Karel Kudrna 1951–1957 Jarmila Franklová 2014–dosud
Soběslav Stráník 1958–1963

SBORMISTR (STROJNÍK) 
Jan Krejčí 1895–1909 Eduard Holubík 1938–1950
František Pirochta 1910–1912 Karel Fiala 1951–1990
Emil Smutný 1913–1926 Miloš Petrčka 1991–1995
Karel Smutný 1927–1932 Od roku 1995 bylo využíváno více strojníků.
Jan Pirochta 1933–1937

KULTURNÍ REFERENT
Karel Nekuda 1952–1957 Vladimír Smutný st. 2000–2004
Jan Svoboda 1958–1961 Hana Kupská 2004–dosud
Jan Sedmík st. 1964–1967

VEDOUCÍ DOROSTU (REFERENT MLÁDEŽE) 
František Prokeš 1913–1950 Jiří Gajdoš 1974–1975
Rudolf Brychta 1951–1957 Hynek Joch 1975–1979
Jan Sedmík 1958–1961 Vladimír Heller 1980–1986
Jan Šrámek 1962–1963 Alois Žák 1987–1990
Josef Holubík 1964–1965 František Dvořák 1991–2002
František Stromecký 1965–1967 Markéta Dvořáková 2002–2003 
Alois Žák 1968–1969 Jan Sedmík ml.

František Dvořák
2003–2005

Josef Krejčí 1970–1973 Jarmila Franklová, 
Pavel Frankl, 
Stanislav Pirochta

2011–dosud
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REVIZOR I. 
Jan Svoboda 1921–1922 Josef Dvořáček 1964–1967
Ludvík Svoboda 1923–1924 Karel Šoukal 1968–1979
Karel Přibyl 1925–1932 Miroslav Pleský 1980–1981
Václav Pelikán 1933–1935 Karel Šoukal 1982–1984
Antonín Vavřík 1936–1944 Stanislav Svoboda ml. 1985–1986
Čeněk Rathouský 1945–1957 Pavel Hron 1987–1994
Antonín Svoboda 1958–1961 Jaroslav Volavka 1994–2014 
Karel Matějka 1962–1963 Aleš Svoboda 2014–dosud

KRONIKÁŘ 
Josef Nekuda 1985–1995 František Muzikář 2002–2011
Miroslav Macholán 1995–2002 Marie Večeřová 2014–dosud

ZÁSTUPCE VELITELE
Pavel Hron 1991–1995 Vladimír Smutný ml. 2014– dosud
Petr Sedmík  2000–2014  

VEDOUCÍ ŽEN
Mazourová Zdenka 1962–1963 Jan Sedmík ml. 2006–dosud
Jan Sedmík st. 1964–1969

Jan Sedmík (starší) byl od 19.12 1982 do 5. 2. 2010 PŘEDSEDA OKRSKU. 

1. PODVELITEL (PODNÁČELNÍK) 
Arnošt Kaláb 1895 Emanuel Smutný 1920–1924
Dominik Hájek 1896–1897 Hynek Joch 1925–1944
Jan Nekuda 1898–1904 Jan Pokorný 1945–1956
Jakub Patočka 1905–1919 František Burian 1957–1958

2. PODVELITEL (PODNÁČELNÍK) 
František Dvořáček 1896–1897 Karel Fiala 1927–1929
Metoděj Michálek 1898–1899 Jan Svoboda 1930–1932
František Přibyl 1900–1909 Eduard Holubík 1933–1935
Eduard Kudláč 1910–1919 František Prokeš 1936–1944
Karel Smutný 1920–1924 Karel Pelikán 1945–1958
Emil Smutný 1925–1926

ČETAŘ I. (VELITEL) 
František Křípal 1896 Ignác Joch 1920–1924
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Členská základna v roce 1995

115. výročí sboru dobrovolných hasičů
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Arnošt Kaláb 1897 Jan Wasserbauer 1925–1932
Filip Tesař 1898–1909 František Svoboda 1933–1944
Jakub Patočka 1910–1919

ČETAŘ II. (VELITEL DRUŽSTVA) 
Antonín Stráník 1910–1911 František Svoboda 1938–1944
Emil Smutný 1912–1932 Josef Svoboda 1945–1946
Josef Svoboda 1933–1937

ČETAŘ III. (VELITEL) 
Emil Smutný 1910–1911 Jan Pokorný 1938–1944
František Křivánek 1912 František Svoboda 1945–1946
Josef Pelikán 1913–1937

VZDĚLAVATEL (POLITICKOVÝCHOVNÝ REFERENT) 
Čeněk Rathouský 1933–1937 Josef Krejčí 1974–1979
Jan Svoboda 1938–1950 Antonín Bureš 1980–1984
Josef Podpěra 1951–1955 Miroslav Macholán 1985–1990
Jan Pokorný 1956–1973

REFERENT PRO VÝCHOVNOU PRÁCI 
Stanislav Svoboda 1964 František Stromecký st. 1968–1969
Karel Šoukal 1965–1967 Ladislav Šindelka 1970–1979

REFERENT PRO VÝCVIK 
Karel Pelikán 1951–1955 Rudolf Brychta 1956–1961

ORGANIZAČNÍ REFERENT  
Josef Svoboda 1951–1955 Jan Sedmík 1964–1967
Karel Pelikán 1956–1958 FrantIišek Stromecký ml. 1968–1969
Ladislav Šindelka 1959 Jan Krejčí 1970–1976
František Burian 1960–1961 Jan Smutný 1977–1984
Bohuslav Žák 1962–1963 Miloš Petrčka 1985–1995

REFERENT PREVENTIVNÍ OCHRANY 
Bohuslav Stráník 1951–1955 Soběslav Stráník 1965–1967
Josef Matějka 1956–1957 Jaroslav Kaláb 1968–1969
Karel Joch 1958–1961 Alois Žák 1970–1986
Karel Blecha 1962–1964 Miloš Kudláč 1987–1995
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SAMARITÁNSKÝ ČETAŘ 
Jan Wasserbauer 1936–1950 Karel Smutný 1951–1955

REVIZOR II. 
Ludvík Svoboda 1921–1922 Antonín Svoboda 1962–1971
Karel Přibyl 1923–1924 Josef Kříž 1972–1976
Ludvík Svoboda 1925–1932 Antonín Bureš 1977–1979
František Pleský 1933–1935 Vladimír Heller 1977–1979
Jan Svoboda 1936–1944 Jiří Kudrna 1980–1990
František Pelikán 1945–1957 Josef Nekuda 1980–1987
František Svoboda 1958–1961 Pavel Hron 1985–1994
Karel Fiala 1958–1961 Zdeněk Vláčil 1987–1994
Ludvík Šurda 1960–1961 Jaroslav Volavka 1995
Karel Šoukal 1962–1967 Bohumil Pokorný 1995 

REFERENT PRO CO  
Jan Sedmík 1968–1976 František Dvořák 1987–1990
Milan Budínský 1977–1986 Miroslav Macholán 1991–1995

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ REFERENT  
Karel Fiala 1959 Jaroslav Šrámek 1974
Ladislav Šindelka 1960–1967 Jan Šrámek 1975–1976
Josef Dvořáček 1968–1969 Ladislav Šindelka 1977–1984
Jaroslav Kaláb 1970–1973 Karel Jirgl 1985–1988

REFERENT MTZ 
Josef Přibyl 1991—1995
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POČET ČLENŮ SDH  A ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA 
2000 - 52 členů: 44 mužů a 8 žen  + 20 dětí
2001 - 53 členů: 44 můžu a 9 žen + 19 dětí 
2002 - 50 členů: 41 mužů a  9 žen + 23 mladých z toho 10 dorostenců
2003 - 57 členů: 47 mužů a 10 žen + 23 mladých 9 dorostenců a 12 žáků
2004 - 80 členů: 60 mužů a 20 žen (z toho 23 mladých hasičů)
2005 - 80 členů: 59 chlapců a mužů a 21 dívek a žen
2006 - 58 členů: 44 mužů a 14 žen
2007 - 61 členů: 44 mužů a 17 žen (během roku zvýšen o 3) 
2008 - 63 členů: 45 mužů a 18 žen + 16 dětí
2009 - 68 členů: 46 mužů a 22 žen
2010 - 76 členů: 55 mužů a 21 žen
2011 - 77 členů: 56 mužů a 21 žen + 15 dětí
2012 - 76 členů: 56 mužů a 20 žen + 12 dětí
2013 - 77 členů: 57 mužů a 20 žen + 15 dětí
2014 - v roce 2014 zvolen nový výbor:  84 členů celkem: 46 mužů 18 žen + 20 dětí  
2015 - 85 členů celkem: 46 mužů 18 žen + 21 dětí  

Hasičské uniformy

Zásahová jednotka SDH Zbraslav
Jednotka SDH je tvořena 14-ti členy: 3 velitelé družstev, 6 strojníků a 5 hasičů:
3 velitelé: David Krutiš, Pavel Frankl, Vladimír Smutný ml., 6 strojníků: Petr Sedmík, 

Marcel Doubek, Aleš Svoboda, Lukáš Švaříček, Adam Smutný, Lukáš Smutný a 5 hasičů: 
Jan Krejčí, Vladimír Smutný st., Jan Sedmík ml., Tomáš Brym a Miloš Kaláb.

Deset členů je proškoleno pro použití izolačního dýchacího přístroje, který pravidelně 
používají. Všichni absolvovali zdravotní prohlídky. Každý člen z jednotky se zúčastňuje 
odborné přípravy v rozsahu min. 40 hod. ročně, která je povinná, dle zákona o požární 
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ochraně. Strojníci i velitelé se zúčastňují cyklických školení, která bývají pravidelně na 
začátku každého roku. Členové jednotky se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údrž-
bě techniky i hasičky. Výjezdní čas se nám daří okolo pěti minut. (Dle vyhlášky JPOIII je 
výjezd do deseti minut). 

Motorová stříkačka PS 8 z tatry 805, zásahové vozidlo CAS 25 LIAZ

Jednotka vyjíždí k různým mimo-
řádným událostem, nejčastěji v po-
slední době k technickým pomocem, 
přičemž se jedná buď o čerpání vody 
po přívalových deštích či odklízení 
popadaných stromů při silných větrech 
a námrazách. Samozřejmě nechybí ani 
výjezdy k požárům v období sucha, při 
žních a k požárům komínů, či pomoc 
při povodních a velkých požárech lesů. 
Členové zásahové jednotky se neustá-
le vzdělávají, školí a zajímají se o různé 
akce, které jim přinášejí nové poznání 
a pomáhají.

Školení zásahové jednotky JSDHO 2014
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SOUČASNÍ ČLENOVÉ SDH V ROCE 2015 
VÝBOR a jejich funkce: Luboš Svoboda (starosta), Stanislav Svoboda (člen výbo-

ru), Rostislav Beneš (jednatel), Jaroslav Volavka (místostarosta), David Krutiš (velitel), 
Aleš Svoboda (předseda revizní rady), Vladimír Smutný ml. (zástupce velitele), Jarmila 
Franklová (pokladník), Hana Kupská (kulturní referent), Pavel Frankl (vedoucí mládeže), 
Jan Sedmík ml. (člen revizní rady), Marie Večeřová (kronikář), Marcel Doubek (člen re-
vizní rady)

soutěžní družstvo žen: Dana Horáková, Aneta Zemanová, Aneta Matějková, Hana 
Krejčí, Klára Holánková, Alena Sklenářová, Sabina Dvořáková 

soutěžní družstvo mužů: Jan Sedmík, David Krutiš, Ladislav Smutný ml., Lukáš Zvo-
lánek, Tomáš Brym, Petr Božek, Petr Svoboda, Lukáš Smutný

soutěžní družstvo žáků: Adéla Kadaňková, Tomáš Nekuda, Nikola Smiešná, Eva 
Belová, Ema Sedmíková, Richard Spišák, Tomáš Sedmík, Stanislav Pirochta ml., Voj-
těch Strašák, Adam Sedláček, Josef Brym, Martin Kabelka, Tomáš Strašák, David Ne-
kuda, Nela Nekudová, Jan Vala, Anna Strašáková, Luboš Sedláček, Veronika Blažková, 
František Frankl, Vladimír Smutný nejml., Luboš Janoušek, Lucie Holubiková, (Sabina 
Dvořáková)

ostatní členové sboru SDH: Lenka Doubková, Terezie Zvolánková, Denisa Hronová, 
Helena Sedláková, Petra Brychtová, Jana Petrčková, Irena Kalábová, Luboš Kopeček, 
Stanislav Pirochta st., Jan Krejčí ml., Miloš Kaláb ml., Michal Raušal, Lukáš Švaříček, 
Roman Blažek, Adam Smutný, Miloš Petrčka, Vladimír Smutný st., Ladislav Šindelka, 
Josef Přibyl, Petr Sedmík, Jan Sedmík st., František Muzikář, Jan Krejčí st., Alois Žák, 
Miloš Kaláb st., Miloš Kudláč, Rostislav Raušal, Bohumil Pokorný, Lubomír Janoušek, 
Ludvík Kytlica, Ladislav Pokorný, Jan Smutný, Vladimír Volavka, Zdena Pavlíčková, Lu-
bomír Janoušek st., Ivo Šimeček, Filip Ditrich, Oldřich Svoboda, Miroslav Sedmík, Soňa 
Nováčková, Táňa Nováčková, Ivo Řezáč

Fotografie všech členů SDH je na poslední straně tohoto almanachu.  

Výbor hasičského sboru v roce 2015



34 35

KULTURA 
I v minulých letech místní hasiči mysleli na kulturní vyžití, jak se také můžeme dočíst 

v hasičské kronice. První zmínka je již z roku 1957, kdy byl poprvé uspořádán zájezd na 
Velkou pardubickou a jak roky ubíhaly, přibývalo i kulturních akcí. Hasiči pořádali zájezdy 
na zámky, hrady, výstavy, divadelní představení nebo dokonce hráli divadlo. Nezapo-
menutelnou součástí kulturní činnosti hasičů je samozřejmě pořádání plesů a dětského 
karnevalu, kdy v letošním roce šlo již o 37. ročník a o to více nás těší velký zájem o tyto 
společenské události.

Kromě plesů také pořádáme mariášový turnaj zvaný „Hasičské eso“, který byl letos 
už po šesté. Rádi se scházíme také na zábavách (pyžamová, rocková), při zájezdech 
do termálních lázní, vyjížďkách na kolech, tvoření nebo sjíždění řeky Vltavy. S některými 
našimi mladými členy jsme byli v jejich svatební den.

Hasičský ples a dětský karneval (družstvo žen)

Mariášový turnaj v hasičské zbrojnici a v KD Zbraslav

Bohužel jsme se setkali také s událostmi, které nás zarmoutily, kdy jsme se museli 
rozloučit s některými členy sboru, na které budeme s úctou vzpomínat. 

Našemu hasičskému sboru bylo uděleno několik členských uznání od sboru nebo od 
okresu a také několik poděkování za pomoc při požárech a povodních v jiných obcích 
a za to jim patří velké poděkování. 
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Každoroční hlídání dopravy při cyklistických závodech Favorit Brno
Exkurze na požární stanici Starý Lískovec 

Hasičská Vltava 2013, čestné uznání Františku Dvořákovi
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SPONZOŘI 
AG FOODS
AGROSTAR BOHEMIA
ATS elektronic – Spišák Daniel
Autodoprava – Smutný Pavel
Autodoprava – Smutný Roman
Autoservis – Švaříček
Autoservis – Trnka Josef
Autoservis – Zastávka - Kořenek Jan
Autoservis, STK – Pelant Stanislav
Barvy–Laky – Dominik R…
Bio produkt DROGERIE – Dana Ráčková 
Bohumila Sedláčková
Cukrárna Valachová
CZ ANIDIS
Česká Spořitelna
ČEZ, a.s.
DIRS Brno s.r.o.
Dokončovací stavební práce – Řezáč 
Libor
Drogerie – Nerudová
Elektro – Pavlíček Zdeněk
Elektro – Vyhnalík Jaroslav
Elektro Nekuža
Farma Nováček
FASTTRADE – Pazourek
FAVORIT BRNO
FIKA Partner s.r.o. – Fila Zdeněk
FILA Milan
Fila Zdeněk
Fitcentrum – Porubková
FK Sokol Zbraslav
Ing. Slunský
Ing. Vítězslav Jelínek
Jezdecká stáj Karolína
JV-EKOS – účetnictví a daňové poraden-
ství
Kadeřnictví – Dolníčková Věra
Kadeřnictví – Mozgóvá Markéta
Kadeřnictví – Pirochtová Simona
Kamenictví – Maier Hugo
Kašík Milan
Klempířství – Igor Bureš
Klempířství – Skokan
Kominictví – Kytlica Ludvík

Kovolis – Konec Zdeněk
Kovoobrábění – Veselý Jiří
Kovovýroba – Šeda V.
Kovovýroba – Šilhán Miroslav
Krejčovství – Petrčková Božena
Kropáčková Jana
LA-PO FIRE s.r.o
Lubomír Sedláček
LUBOSED s.r.o. – Sedláček Luboš
Macholánová Zuzana
MISTRA s.r.o. – Kovovýroba
Mrha Petr
MUDr. Bartošková Jana – Zubní lékař
MUDr. Pokorná Hana – Praktický lékař
MVDr. Řehořková Pavlína
Myslivecké sdružení – Zbraslav
NAVY PORT BRNO – Obchodní činnost
Nováček Milan
NOVASTEEL
Obchodní činnost – Dvořáková Markéta
Obchodní činnost – Jelínkovi
Obchodní činnost – Krutišovi
Obchodní činnost – Stibůrek Tomáš
Otmar 1918
OÚ Zbraslav
Pálenice Pelikán – Pelikán Vladimír
PCM International
PENAM
Potraviny Lila Zbraslav
PRESSBET
Projektant – Beneš Rostislav
Prokešová Ludmila – důchodkyně
Raušal Rostislav
Restaurace KD – Zbraslav
Restaurace ORION – Zbraslav
Restaurace U Králů – Zbraslav
Restaurace u Pelikánů – Pelikán Milan
Restaurace U Šidlů – Jabloňov
RONN – Odvodňovací systémy
Řehořka Pavel
Řehořková Ludmila
Salajka Přibyslavice – Hotárek Drahomír
Sedmíková Marie
S-energos – Sítař Martin
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SIFO – Veselý Zdenek
Slámovo uzenářství s.r.o. – Velká Bíteš
SP Profit – dřevovýroba
STARTECH – Kovovýroba
Stavební činnost – Holubík Antonín
Stavební činnost – Hron Tomáš
Stavební činnost – Kropáček Milan
Stolařství – Smejkal Bohumil
STRA – kovovýroba
Střechy na klíč, pila – Modl Jaroslav
Svoboda Oldřich
Šimeček Ivo
Tesařství – Smutný Vladimír  st.
Tesařství – Smutný Vladimír ml.
Tesařství – Sedlák Milan

Tomek Petr
Truhlářství – Macháček Libor
Truhlářství – Svoboda Miroslav
Účetnictví – PaeDr. Kolegar Vladimír
Umělecké kovářství a zámečnictví – Zlá-
mal Miloš
V.O.Z.S. Zbraslav
Valová Jana – starostka
Vinařství Plaček
Voda, topení, plyn – Dufek Roman
Voda, topení, plyn – Pokorný Bohumil
WOČ – Večeřa Miloš
Zemědělská výroba – Nekuda Pavel
Zemní práce – Smutný Adam

Dotace a dary
SDH Zbraslav má v roce 2015 přislíbené 2 dotace. Jedná se o účelovou dotaci z Jiho-

moravského kraje - ta bude použita na nákup kladiny a dvou bariér pro mladé hasiče. Pře-
kážky budou umístěny na nově vznikající travnaté ploše na Březině. Druhou dotaci nám 
přislíbila Nadace ČEZ. Část peněz z ČEZu bude využita na police a výbavu v hasičce. 
Druhá část dotace bude částečně financovat nový prapor. Pro získání dalších finančních 
prostředků na oslavy výročí jsme rovněž oslovili sponzory, kteří nám dalšími drobnými 
částkami dopomohou k zrealizování celého programu oslav. Jménem SDH Zbraslav tímto 
děkuji všem, kteří nám pomáhají. 
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