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1. POŽÁRNÍ OCHRANA DO ROKU 1919 

1.1. Požární ochrana ve středověku 

 

Abychom správně pochopili význam ochrany proti požárům, bude do-

bré se vrátit daleko zpět do historie. Naši předkové měli oheň v 

posvátné úctě a užívali jej jako dobrého pomocníka. Často se však 

stávalo, že živel se bez ohledu na vůli lidí změnil v neovladatel-

nou sílu a škodil. Člověk se díky inteligenci a abstraktnímu myšle-

ní začal jako první živý tvor bránit proti řádění ohně uvědoměle a 

cílevědomě. 

Pro předchůdce druhu zvaného homo sapiens, tedy člověk rozumný, 

kteří neznali zhola nic z fyzikálních, chemických, ani biologických 

procesů na Zemi, byl oheň Bohem a podle toho se k němu chovali, 

často mu i sloužili a obětovali. Nezbytnost uchování ohně si 

vyžádala pravidelné hlídky u ohniště, z nichž se postupem času 

vytvořily v některých civilizacích jakési funkce strážců ohně. 

Později se lidé naučili oheň rozdělávat, například pomocí třeni, 

křesání a podobně. Za posvátnou úctu se oheň odvděčoval. S jeho 

pomocí lidé mýtili lesy, kultivovali půdu vysoušením bažin, 

chránili se před mrazem, vlhkem a přirozenými nepřáteli. Moc ohně 

šla v myslích lidí až tak daleko, že v pradávných dobách, kdy ještě 

nebyly známy postupy rozdělávání ohně, se za neudržení či ztrátu 

plamene trestalo i smrtí. 

Sám oheň však trestal také. Zprvu se lidstvo nedovedlo bránit 

pro ti jeho běsnění jinak než útěkem doprovázeným panikou. Už tehdy 

se projevila podstata lidských charakterů. Zatímco jedni postižení 

v zoufalství tahali z plamenů své bližní a části vlastního majetku, 

jiní, byt v některých případech s nasazením života, v hořících ob-

jektech a prostorách rabovali, kradli cizí věci. Protože se 

nevědělo, že hoření lze zabránit nejčastěji pomocí vody, bývaly 

požáry dokonalým koncem postižených objektu a oblastí. Rovněž 

popáleniny zanechávaly trvalé následky, neboť se nevědělo, jak je 

léčit. Lidé se dlouho chovali jako absolutní poddaní ohně, neboť 
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jeho pustošení si vysvětlovali jako boží hněv. Popálení byli často 

vyobcováni z kmene. 

S požáry se musely potýkat dávnověké civilizace, neboť jejich 

kultury a řemesla stály na přírodních /tedy hořlavých/ materiálech. 

Známý požár starověkého Říma, založený pravděpodobně samotným 

císařem Neronem, je klasickým příkladem ničivé síly ohně a 

bezradnosti lidí v boji proti němu. Výhodu měli v těch dobách 

příslušníci divokých národů, kteří pokoušeli oheň a jeho sílu tak, 

že ho používali v boji. Plamenné střely z luků, kuší a praků však 

vedly k tomu, že někdy po jejich použití již nebylo co loupit a 

dobývat. Paradoxně se těmto nájezdníkům musí připsat krok kupředu v 

dějinách soužití člověka a ohně, neboť právě loupeživé kmeny se ho 

naučily alespoň zčásti ovládat. 

Soustružme se však na území dnešní České republiky, které se 

začalo osidlovat v pátém století našeho letopočtu. I obyvatelstvo 

našich končin zažilo nájezdy kočovných hord, avšak přestálo je a 

začalo budovat základy sídelní /tedy nekočovné/ společnosti. V 

takové se za tehdejších podmínek samozřejmě čelilo ohni hůře. Pokud 

přišel, většinou nebylo pomoci. 

První úspěchy v boji proti požárům přišly na přelomu 9. a 10. 

století. Sílící vzdělanost přinášela užitečné objevy. Brzy se 

přišlo na to, že individuální odpor proti ohni, praktikovaný až do 

té doby téměř bezvýhradně, je lépe nahradit kolektivním pojetím. Od 

tud již vede přímá cesta k dělbě úkolů pro případný vznik požáru v 

nejrůznějších lidských společenstvích, nejčastěji v obcích a ve 

městech. Rovněž se začalo dbát, aby každý věděl, co dělat při 

zpozorování vznikajícího požáru. Z této doby můžeme tradovat také 

zárodky prevence, neboť lidé si předávali zkušenosti, jak je možné 

požáru pokud možno předejít. 

Ještě poměrně dlouhou dobu spočívala ochrana před požáry na 

ústní domluvě. Stalo se pak, že někdy taková dobrovolná organizace 

selhala. Až ve 13. a 14. století vznikla ve větších městech první 

stručná nařízení zabývající se bojem proti ohni. Občané se učili, 
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jak jednat přímo u požáru, jak jeho vzniku zabraňovat. V Čechách se 

za nejstarší instrukci tohoto typu považuje pojednání města Prahy 

"O ohni", "Oznamování požárů"', "Krádež při požáru", která se 

datují do 14. století. Podle těchto závazných listin bylo 

povinností občanů chránit svůj: majetek před ohněm. Každý cech, 

každé řemeslo, musely přispěchat bořili hořící domy, povozníci byli 

povinni vozit nádoby s vodou, a kdo neuposlechl, vůz i koně mu byly 

odebrány. Povinnost pomáhat měli i kupci. 

Příkladu Prahy rychle následovala další města. Radnice určovaly 

vždy jednoho či více svých členů k pravidelným pochůzkám. Tuto 

úlohu později převzal ponocný. Hlásní na městských věžích měli za 

úkol signalizovat vznik požáru údery na zvony, nebo pomocí hlásné 

trouby. Zvláště důležitým úkolem se stalo sledování komínů, protože 

ty bývaly častou příčinou vzniku požárů. V noci se nesmělo chodit 

do komor, chlévů a stodol s otevřeným ohněm. 

Jak se zdokonalovala a rozvíjela řemeslná výroba, docházelo k 

modernizaci hasebního nářadí. Pouhá vědra s vodou a náčiní sloužící 

k zemědělským a domácím pracem vystřídaly speciálně upravené mokré 

kůže a plachty, později vznikly jednoduché stříkačky s ručním 

pohonem. Takřka revoluční změnou byl vynález hadice. Díky ní se 

okolo ohně nemuselo pohybovat tak velké množství lidí, chaos byl 

nahrazován řádem. 

Došlo-li přece jen k požáru ve městě, příčiny se přísně 

vyšetřovaly a viníky stíhaly přiměřené tresty. Byli nuceni hradit 

vzniklé škody, zabavoval se jim majetek a v obzvláště exponovaných 

případech, nebo při opakovaném provinění, následoval trest 

nejvyšší. Města se ohně, jak vidno, bála a také se proti nim 

pojišťovala. Při skutečně rozsáhlých pohromách se jim dostávalo 

úlev na daních od státu, případně jiného příslušníka šlechty, která 

v těch dobách vládla s jejíž sídla podléhala zkáze plamenů mnohem 

méně, většinou v době válek. 

Od místních opatření nebylo daleko k nařízením, která se tykala 

celých států. Vždyť okolo panovnických sídel rostla města 
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nejrychleji a možnost ohrožení požárem stoupala. Ha našem území 

platil od 21. srpna 1751 patent vydaný rakouskou císařovnou Marií 

Terezií, z něhož vzešel i Řád hašení ohně pro moravské markrabství. 

K určité dobové dokonalosti přivedl tato nařízení Josef II. V roce 

1732 vydal Řád požárový pro venkovské obce a o tři roky později Řád 

pro venkovská města v Čechách. Bohužel, osvícený panovník zde - 

jako v mnohém jiném - předběhl myšlení své epochy a jeho nařízení, 

která zůstala v platnosti bezmála celé století, se nedodržovala a 

byla soustavně porušována. 

Přitom na věci nebylo nic složitého. Každý městský dům měl mít 

pro případ ohně připraven sud s vodou a několik dalších škopků, 

dále žebřík, hák, lucernu. Větší objekty jako hostince, fary a 

různá hospodářská stavení, jakož i manufakturní dílny, se musely 

vybavit sadou hasebního nářadí. Hospodářům se ukládalo před spaním 

kontrolovat své usedlosti. Řemeslníci, kteří manipulovali s 

hořlavým materiálem, měli odpad ukládat za městem ve vhodných 

nádobách. Mělo se dbát na správné zajištění půd a komínů. Kominíci, 

nově vzniklé povolání již v průběhu středověku, museli upozorňovat 

na každého, kdo by se vzpíral vymetání a kontrole. Nově se 

zřizovala funkce okresního komisaře nad ohněm. Ti v doprovodu 

odborných mistrů dvakrát do roka obcházeli domy a zjišťovali, zda 

jsou proti požáru dostatečně zajištěny. Jak šlo lidské poznání dál 

a jak se zvyšovala integrovanost soužití velkých skupin lidí, 

docházelo také k výrazným pokrokům ve způsobu ochrany proti 

požárům. Devatenácté století s sebou přineslo rozvoj organizovaného 

hasičství a v době vzniku samostatného Československa už mělo 

hasičstvo za sebou první kapitoly své historie. 

 

1.2. Požáry a živelné pohromy na území Nymburská ve středověku 

Znéme-li zhruba, co všechno se proti vzniku požárů dělalo, 

můžeme si utvořit představu, že při skutečném dodržení všech 

nařízení a hlavně při splnění všech nezbytných praktických kroků, 

byls naděje na zlikvidování požáru velká. Bylo velkým 
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zadostiučiněním pro orgán zábrany požárům, když se věc podařila. 

Avšak vzhledem k nízké vzdělanosti a uvědomělosti lidí, vinou 

nedostatečného stupně organizace a nakonec i díky brzdám vývoje 

nové techniky se čas-to stávalo, že celá stavení, statky, 

hospodářství, veřejné budovy, dílny, někdy i celé obce a velké 

části měst lehly popelem. Bude vhodné uvést několik dochovaných 

příkladů z území našeho nynějšího okresu. 

Poděbrady 

V roce 1553 shořelo osmnáct domů, mezi nimi radnice, městský pi-

vovar, fortmistrovský i purkrabský dům. 

Město nezaniklo, podařilo se vybudovat novou radnici, ale po 

vpádu Sasů ke vší smůle shořela roku 1634 i ta a s ní prakticky 

celé město. Zůstalo několik domů v podzámčí. 

Obyvatelům se přesto nechtělo z úrodné nížiny odejít a začali 

narychlo stavět nové přístřešky ze dřeva. Dlouho v nich rodiny ne-

pobyly, protože v roce 1681 přišel další ničivý požár a opět za- 

chvátil skoro všechna stavení. Je velmi pravděpodobné, že paliči 

byli najati kočovnými Turky. 

Ještě později, když už ochrana před požáry byla na vyšším 

vývojovém stupni, vypukaly požáry velkého rozsahu, avšak už ne 

takové, aby se rozšířily po celém městě. Můžeme k nim řadit 

například požár podzámeckého mlýna v roce 1925. Zde se projevila 

výhoda organizovanosti a propojení hasičstva. Na hašení se podílely 

sbory z Kolína, Nymburka, Sadské, Peček, Pátku a Pískové Lhoty. 

Poslední oheň nebývalého rozsahu se datuje na 14. června 1935. 

Nymburk 

I toto město mělo smůlu. Kompletně vyhořelo v roce 1553a zčásti 

pak v roce 1562. Není divu, že se přísně šlo po paličích, a 

úspěšně. V roce 1594 se přiznal v katovně jakýsi Janek Brožů, že "v 

Jičíně zapálil, peníze dostal za to a neptal se, od koho jsou". Jen 

o rok později přiznal Martin z Řečic v Nymburce, že zapaloval velká 

města. Zájem na dalším požáru měli Vlachové, kteří najali Jana 

Bebe, aby založil požár na nymburském svatojiřském předměstí. Než 
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došlo k činu, byla odhalena celá skupina paličů pod vedením Jakuba 

ze Zhoře. Rovněž se chystali založit městský požár po celém 

Nymburce. 

V roce 1838 zde vyhořelo 82 domů včetně radnice a domu venkovské 

šlechty. 

V roce 1872 vzniklo ve městě 25 různých požárů /!/, o dva roky 

později vzplanul mlýn na Valech. 

Městec Králové 

Dle starých záznamů vzplanul v roce 1772 dům pana Veleliby a 

díky silnému větru se rozšířil na celé město. Popelem lehlo 190 

domů včetně radnice a kostela. Dalším velkým a ničivým ohněm v roce 

1866 dostalo město dokonce posměšný název Městec Odraný. 

Velmi často se zde setkáváme s takzvanými spekulativními požáry. 

Zakládali je sami majitelé objektu. Posledním takovým je požár z 

roku 1924. Sutiny ze zničené panské sýpky zůstaly dlouhou dobu 

velkým varováním. Nyní se na místě nacházejí pomocné prostory 

zemědělského učiliště. 

V roce 1930 vydal Rudolf Svoboda zajímavou brožuru s názvem 

Králové-městecké požáry. Popisuje v ní, jak se požáry zakládaly, 

jak si žháři pomáhali různými zápalnými tekutinami, velmi pečlivě a 

dlouho vybírali dobu vhodnou k založení. Rudolf Svoboda byl soudním 

radou a jeho vyšetřovací talent odhalil rafinované triky umných 

paličů. Byly odhaleny celé specializované skupiny a rafinovaní 

spekulanti, kteří nechali vlastní majetek vypálit i třikrát, aby 

dostali velké obnosy od pojišťovny. Za práci platili až tisícové 

částky. 

Lysá nad Labem 

Roku 1626 vyhořelo téměř celé městečko a dlouho trvalo, než jej 

obnovili. Netrvalo ani třicet let nové existence a roku 1660 

shořelo 32 domů včetně kostela, radnice a školy. O dvanáct let 

později lehlo popelem dvanáct usedlostí i se stodolami, roku 1751 

pak 38 domů a 34 chalup, roku 1781 panský ovčín a 27 domů, roku 

1837 celkem 27 domů, roku 1873 bylo městečko zachváceno požárem 
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během půlhodiny díky silnému větru. Při tomto požáru shořela 

veškerá úroda. Od té doby bylo zakázáno stavět dřevěné komíny.  

Rožďalovice 

Dvakrát bylo vypáleno celé město, a to v letech 1631 a 1634. V 

dobách zuřící války ostatně podobné osudy nebyly neobvyklé, ani tak 

blízko za sebou. Po požáru v roce 1666 zůstal stát jen zámek a 

kostel.  

Velké chvíle živlu přišly v letech 1686 a 1687. Při první 

katastrofě byla zničena obecní brána, vrchnostenský dům a s ním 

čtrnáct dalších, při druhé znovu stejný počet domů. 

Radní dům s arestem, masné krémy, šestnáct domů a 32 menších 

domků bylo spáleno v roce 1761, roku 1791 pak všechny domy na 

místním děkanství a konečně roku 1827 byla ohněm zničena radnice se 

všemi významnými dokumenty, taktéž Bydžovská brána a 52 domů včetně 

stodol. Ještě v roce 1837 shořela stará škola se sedmi dalšími 

domky. 

Velký počet rozsáhlých požárů doprovázený ještě více menšími 

ohni vedl radní k tomu, že zakázali stavět domy z jiných materiálů 

než z cihel. Díky tomuto opatření vzniklo v okolí nebývalé množství 

cihelen, z nichž ta v Košíku slouží svému účelu ještě dnes. To, že 

požáry často napadaly významné budovy, nejen prostá stavení a 

obydlí, svědčí o tom, že mnohé ohně zakládali paliči skutečně s 

úmyslem a podle předem připraveného plánu. 

Benátecká Vrutice 

V roce 1797 vznikl velký požár vrchnostenského úřadu a šlechta 

potom vehementně děkovala měštanstvu za všestrannou pomoc při 

katastrofě.   To je důkaz, že progresivní městské mechanismy také v 

oblasti požární ochrany většinou postupovaly mnohem rychleji než 

reakce aristokratických kruhů. 

Požár zaznamenali obyvatelé vlastně v každé obci, ať už vznikl z 

neopatrnosti nebo záměrně, či jako důsledek válečných událostí a 

přírodních jevů. Současně s vysokým počtem požárů však postupovala 
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myšlenka kolektivní ochrany. Ustavením prvních hasičských sborů 

přešlo lidstvo do nové epochy boje s ohněm. 

 

1.3. Vývoj požární ochrany po vydání spolkového zákona 

Po bouřlivých událostech revolučního roku 1848, které se dotkly 

i českých zemí v rámci tehdejšího rakouského mocnářství, můžeme v 

hasičském hnutí sledovat rychlý vývoj. Napomohl mu zejména zemský 

zákon o spolčovacím a shromažďovacím právu z roku 1867. Nic 

nebránilo hasičům sdružovat se podle zájmu a podle libosti. Úspěšné 

pokusy sdružit se v boji proti červenému kohoutu se však objevily 

už dříve. 

Pražská obec vybrala ze svého středu pana Aloise Pastu, jenž byl 

vyslán na zkušenou do Berlína, aby se vyučil hasičství. Když se 

vrátil, pomohl v Praze založit první placený hasičský sbor. Stalo 

se v roce 1853. Jen o rok později vznikl v Zákupech z iniciativy 

Ferdinanda Leitenbergero první dobrovolný hasičský sbor u nás, 

ovšem s německým velením. Druhý takový je založen o sedm let 

později v Liberci. 

První pokusy o vytvoření ryze českého sboru se dabují rokem 1863 

do měst Chrudim a Slaný, ovšem povedlo se až o rok později občanům 

Velvar. 0 úspěch se zasloužil rodák z nedalekých Bratkovic Karel 

Krohn. Díky tomu, že jeho rodiče měli ve Velverech obchod, dostalo 

se mu slušného vzdělání. Absolvoval obchodní školu a praktikoval ve 

Vídni a v Hamburku. Krátce před jeho odjezdem z tohoto města vznikl 

nedaleko Krohnova místa pobytu požár a při sledování městských 

hasičů si mladý obchodník umínil, že něco takového zavede doma. 

Podnikavému člověku stačilo několik schůzek ve velvarském hostinci 

Sladovně a sbor byl na světě. Podle jeho vzoru pak vznikaly další. 

 

1.4. První hasičské sbory na území okresu Nymburk 
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Stalo se v roce 1873, devět let po velvarském průkopnickém činu, 

v Kamenném Zboží. Po vzniku tamního sboru se myšlenka šířila dále a 

v roce 1890 už můžeme napočítat již 61 sborů. Kamenné Zboží byla i 

tehdy poměrně malá obec, avšak je nutné si uvědomit, že novinka šla 

světem poměrně chaoticky a náhodně, už tehdy záleželo na tom, kde 

si hasičská věc našla zanícené stoupence. 

Bylo jen otázkou času, kdy budou založeny také sbory ve 

významných městech. Po příkladu nedalekého Kamenného Zboží se 

odhodlali radní v Nymburce. V té době se opět vyskytly požáry ve 

zvýšené četnosti, oheň zachvátil 28. dubna 1874 mlýn na Valech, o 

něco později shořela stodola pana Dlabače. Po dalším požáru mlýna 

hospodářského družstva bylo sice zbudováno betonové silo, ale 

městská rada už nemohla situaci nadále přihlížet. Ostatně, už tehdy 

šlo mužům v čele radnice o znovuzvolení a každý úspěšný krok ve 

prospěch veřejného života k tomu mohl napomoci a v Nymburce byla 

vydána protipožární opatření a několik doprovodných předpisů a 

upozornění, které ukládaly majitelům provádět prohlídky a 

odstraňovat možné příčiny vzniku ohně. 

Avšak kontroly ukázaly, že samotná prohlášení ani nařízení nic 

nezmohou, pokud nejsou dodržována. Zejména ve žňovém období bylo 

ne-plnění příkazů obzvlášť nebezpečné. Městská rada to zkusila 

jinak. Učinila prohlášení ke členům Sokola v Nymburce o pomoc při 

založení hasičského sboru. Na výzvu se přihlásilo 22 členů Sokola. 

Dále rada apelovala na samotné občany města, na jejich příkladnou 

ochotu a vlasteneckou povinnost. Díky výzvě se přihlásilo dalších 

36 občanů. Na schůzce všech zájemců byly vypracovány první stanovy, 

které se do chovaly dodnes v původním znění. Máme tak unikátní 

příklad založení hasičského sboru cestou "shora". 

 Stanovy ukládají každému hasiči jeho povinnosti a vymezují jeho 

pravá. Stejně tak zde byly vysvětleny povinnosti ostatních občanů. 

Utvořený hasičský sbor /spolek/ zaslal žádost všem ostatním míst-

ním spolkům a korporacím o poskytnutí příspěvku na vybavení 

technikou a materiálem. Do pokladny tak mohlo být uloženo 1505 
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zlatých. Ze získaných příspěvků sbor zakoupil hasicí nářadí a 

dvoukolovou stříkačku. 

Způsob vzniku hasičského sboru v Nymburce se stol příkladem pro 

mnoho dalších obcí a měst. Provolání k Sokolu mělo svůj význam, 

protože v tom čase existovaly silné tendence slučovat silné 

sokolské jednoty s nově vzniklými sbory hasičů. Hnutí Sokol 

prožívalo krizi a hasiči se mnohde stávali oživovacím prvkem 

činnosti. Už v roce 1868 výbor pražského Sokola uznává, že "cvičení 

hasičská v Sokole zavedena býti mohou". Ještě v roce 1876 bylo 

možné v Sokole provozovat hasičskou činnost, dokonce se písemně 

ukládalo, že "mužstvo hasičské musí býti obratné - silné - vytrvalé 

-odhodlané - neohrožené a kázni zvyklí. Přikazovalo se provozovat 

pravidelný tělocvik a propagovala se zásada "kdo hasič, ten Sokol", 

Až v roce 1881 došlo z iniciativy zakladatele Sokola dr. Tyrše k 

rozchodu hasičů a Sokolů. V těch dobách už také můžeme sledovat 

specializaci členů hasičských sborů o jejich dělení na lezce a 

stříkáčníky. 

Pevný řád přinesl hasičským sborům v roce 1876 Řád policie 

požárové pro království české, což byl vlastně zemský zákon a 

upravil poměr sborů k obcím. Byl impulsem k dalšímu rozšiřování 

hasičské myšlenky do dalších měst a obcí. 

Obratem však pozornost opět na území našeho okresu. Po vzoru 

Kamenného Zboží a Nymburka tedy vznikaly sbory i jinde. 

V Poděbradech se radní obrátili s výzvou k občanům v roce 1876 a 

záhy se přihlásilo 56 budoucích členů sboru. Podařilo se shromáždit 

1260 zlatých a banka Slavie propůjčila sboru stříkačku. Ještě v 

témže roce se konalo první veřejné cvičení na Jiříkově náměstí. 

Sešlo se početné publikum, které odměnilo výkony hasičů bouřlivým 

potleskem. Už 6. ledna 1877 uspořádali poděbradští hasiči svůj 

první ples. Výtěžek 237 zlatých a 26 krejcarů byl věnován na 

doplnění výzbroje. Utěšeně rostlo konto podpůrného fondu. Peníze 

získávali hasiči jak díky příspěvkům zvenčí, tak z vlastní 

činnosti, zejména kulturní. 
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Tradici organizovaného hasičstva vykazuje také Lysá nad Labem. 

Vzhledem ke značně vysokému počtu požárů zavedl již v roce 1752 

hrabě Špork Ohně hasicí řád a už tehdy vlastnila obec ruční 

stříkačku. V roce 1782 byl řád upraven. Od roku 1821 se v Lysé 

nesměly stavět dřevěné komíny. Nově založenému hasičskému sboru se 

obec rozhodla věnovat stejnokroje i výzbroj. Měšťané ctili tradici 

a záhy měl 3bor 70 osob, na čtyřtisícové město to byl slušný počet. 

Cvičení probíhala pravidelně v neděli odpoledne. Sedláci museli 

dávat k dispozici koňská spřežení i s kočím a pro zvýšení 

pohotovosti odměňovala městská rada nejrychlejšího kočího vždy 

dvěma zlatými. Sbor ustavil brzy i divadelní a zábavný odbor a 

spolupracoval s dobročinným a podpůrným spolkem v Lysé. 

Obecní zastupitelstvo v Městci Králové bylo rovněž štědré a 

věnovalo v roce 1979 novému sboru 1900 zlatých a dvě starší 

stříkačky. Pro činnost uvolnilo kůlnu v objektu radnice. Místní 

živnostníci věnovali speciálně šité hasičské stejnokroje. 

Potřebu ochrany proti požárům si právě představitelé měst a obcí 

uvědomovali velice silně, tak se například mohlo stát, že v Pečkách 

se starosta obce Václav Svoboda stal také prvním starostou 

dobrovolného hasičského Sboru. V té době řídil 40 členů. Obecní 

zastupitelstvo věnovalo 100 zlatých, takto výnos plesu, právě 

hasičům. 

 Historie kráčí restauračními zařízeními - potvrdila to i 

schůzka pánů Záruby, Vaněčka, Rajského a Stejskala v hostinci u 

pana Valenty v Rožďalovicích. Zde mezi nimi vznikla myšlenka 

založit hasičský sbor. Kupodivu se zpočátku setkala s nepochopením, 

i když se již psal rok 1878. Někteří radní se postavili proti 

návrhu zakoupit hasičskou stříkačku, i když stará používaná ještě 

nahodile, ne příslušníky sboru, už svému účelu nesloužila. Bránili 

se tím, že nová stříkačka by při zásahu mohla porazit komíny domů. 

Přesto byl sbor založen a v roce 1882 oficiálně uznán. V té době v 

něm pracovalo 46 členů. 
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Obdobná situace nastala například v Sadské, kde se hasičský sbor 

ustavil až v roce 1890 navzdory odporu konšelů a díky houževnatosti 

sklenáře Segera, truhláře Vaňka a rolníka Zdrnky. Na tomto příkladě 

můžeme vidět typický prvek, který vznik organizovaného dobrovolného 

hasičstva v té době charakterizoval - by-la jím snaha řemeslníků, 

zemědělců a obchodníků /dnes bychom asi řekli podnikatelů/ uchránit 

majetek a peníze. 

 

1.5. Vytváření organizovaných celků v dobrovolné požární och-raně - 

počátek župního uspořádání 

Potřeba koordinace hasičských akcí a přirozená touha sdružovat 

se a poznávat lidi se stejnými zájmy vedla k ustanovování 

hasičských žup. Byly zakládány podle územního uspořádání českých 

zemí tehdejšího dualistického Rakouska-Uherska. Jako první se daly 

na našem území dohromady německé hasičské sbory. Většina z nich 

trpěla nedostatkem materiálního vybavení a k zakládání nových sborů 

vedlo často spíše nadšení než uvědomělá starost o požární ochranu. 

Organizace byla někdy amatérská, župa a její představitelé už měli 

určitou pravomoc jednat s představiteli státní správy o pomoci 

ochraně před požáry a tím i hasičským sborům. Prostřednictvím župy 

se mohli setkávat hasiči z různých míst a tam, kde byla organizace 

dobrá, mohli noví zájemci získat cenné zkušenosti. 

Také župy nemohly dlouho existovat samostatně a odděleně, 

zvláště když působily v sousedství. Vznikla potřeba vzájemného 

partnerství a společného postupu vůči c.k. místodržitelství v 

Čechách. Zmíněné německé župy, které byly ve sdružování rychlejší, 

se sjely do Teplic a ve dnech 24. a 25. března 1678 zformovaly 

požadavek na vytvoření Ústřední zemské hasičské jednoty království 

českého /ÚZHJ/. V té době už v některých oblastech existovaly 

okresní hasičské jednoty, odtud název pro příští centrální orgán. 

Po vzoru Němců zakládají župy také české sbory, a to od roku 

1879. Jen o dva roky později vstupuje prvních dvanáct českých žup 
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do ÚZHJ. Sdružovaly 170 dobrovolných hasičských sborů. Německých 

zde tehdy působilo 381. V prvních letech neměli Češi svého zástupce 

ve výboru jednoty. Při jeho rozšíření na patnáct členů jim pak 

patřilo pět míst. 

V prvním období usilovala jednota zejména o povinnost pojišťoven 

přispívat na hasičské účely, protože při hašení docházelo 

pochopitelně k úrazům a také k úmrtím. Vznikly předpisy o 

společných stejnokrojích, odznacích hodnostářů, jednotném velení, 

přehlídkách sborů. Jednota vypracovala také návod ke zřizování 

župních a okresních hasičských jednot. Příspěvky pojišťoven a 

státní subvence vytvořily hasičům finanční prostředky, které byly 

rozděleny do dvou fondů. Tři čtvrtiny šly na vybavení sborů a jedna 

čtvrtina na podporu při nemoci, úrazu, případně na příspěvek 

rodinám po úmrtí hasiče. 

 Uvnitř hasičské jednoty docházelo mezi oběma národnostními 

skupinami k neshodám. Ty vyústily k rozdělení ÚZHJ na dvě sekce, 

českou a německou. Stalo se tak v roce 1884, kdy také vstoupil v 

platnost zemský zákon č. 62 o povinnosti pojišťoven ku plnění 

příspěvků pro výdaje k účelům hasičstva a k podpoře hasičů při 

úrazech. Tyto úspěchy politiky ŮZKJ však vnitřní rozkol ne-

odvrátily, V roce 1891 došlo po bouřlivé diskusi k definitivní-mu 

rozdělení na českou Zemskou ústřední hasičskou jednotu království 

českého /ZÚHJ/ a německou Feuerwehr-Landes-Central-Ver-band fůr 

Bohmen, Tento stav vytrval až do roku 1919.) 

 

1.6. Župy na území našeho okresu 

Při nahlédnutí do seznamu patnáctičlenného ústředního výboru 

jednoty zjistíme, že jeho členem byl také městský účetní z Poděbrad 

Eduard Šebor0 V jeho osobě můžeme vidět rovněž jednu z příčin 

pozdějšího bohatého rozvoje hasičstva v našem kraji. 

Pan Eduard Šebor byl v roce 1889 starostou poděbradského 

hasičského sboru a jeho pozornosti neuniklo zakládání menších 
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jednotek v okolí. Při rozhovorech s představiteli hasičů sousedních 

oblastí si E. Šebor uvědomil, že župy jsou nutným předpokladem 

dalšího zdokonalování sborů a jejich akceschopnosti a rozhodl se 

založit ji i na Poděbradsku. U zrodu stáli zástupci těchto místních 

sborů: Poděbrady, Pátek, Chovanky, Kouty, Opolany, Písková Lhota, 

Sány, Vrbová Lhota a Sokoleč. Prvním předsedou byl zvolen Pius 

Macků, knížecí kontrolor v Poděbradech. Jeho náměstkem se stal Jan 

Charvát z Pátku a jednatelem Eduard Sebor. 

Avšak v takovém počtu byla župa přece jen pouhým zárodkem 

budoucích větších celků. Proto v roce 1881 došlo ke schůzce 

 Eduarda Šebora s velitelem hasičského sboru v Městci Králové 

Hynkem Jakoubkem. Jejich domluva byla základem ustavení Poděbrad 

skokrálové městecké župy. Byly schváleny stanovy a oficiální název 

zněl: Župní hasičská jednota v okresním hejtmanství Poděbradském. 

Hynek Jakoubek, v civilu lékárník, byl zvolen předsedou, E. Šebor 

místopředsedou, jednatelem pak Josef Mladějovský z Městce, 

pokladníkem pan Kvapil z Peček. U Zemské ústřední hasičské jednoty 

v Praze byla župa zaregistrována pod číslem 21. 

Župa nejprve sjednotila dosud existující sbory a zasazovala se o 

zakládání nových. Je třeba říci, že kromě snahy o ochranu 

obyvatelstva před požáry byli představitelé hasičtva vedeni také 

touhou vyrovnat se v počtu sborů Němcům. Práce se poměrně dařila, 

neboť obyvatelé v té době už věděli, co pro ně přítomnost 

hasičského sboru v obci znamená. Tam, kde dobře fungoval, se po-

žáry vyskytovaly méně a pokud vznikly, nadělaly mnohem menší škody. 

Ovšem nárůst počtu sborů se nakonec ukázal jako poměrně brzký 

důvod ke změně strategie župy. Vedení už nestačilo ovládat vše s 

přehledem a v roce 1889 byla župa číslo 21 ponechána oblasti kolem 

Městce Králové a poděbradská část se pod vedením E. Šebora 

vyčlenila a založila vlastní. Stalo se tak na sjezdu v Pískové 

Lhotě. 

Královéměstecká župa je tedy považována za pokračovatelku 

nejstarší oficiálně registrované regionální jednoty na našem okrese 



17 

 

V roce 1892 utrpěla ztrátu úmrtím předsedy Jakoubka. Na jeho mí-sto 

dočasně nastoupil pan Mladějovský, avšak později byl řádně zvolen 

Alois Váňa, rolník ze Semic. V roce 1893 přijala župa definitivní 

název Hasičská župa královéměstecká č. 21. Jednatelem se stal V. 

Jambor, učitel z Vestce a ve své funkci vytrval až do roku 1914. V 

době války župu vedl nový jednatel Mladějovský. Ve svízelných 

dobách musel vykonávat souběžně roli místopředsedy a pokladníka o 

Župa vyvíjela i bohatou mimo hasičskou činnost. V roce 1888 

založila Hasičskou podpůrnou pokladnu pro vdovy po členech a na 

příspěvky při sňatcích členů. Základní jmění činilo 8297,38 korun. 

V okolí Nymburka, jak již bylo řečeno, vznikalo také mnoho sborů 

a místní župa byla založena v roce 1885 v Ronově z podnětu J. 

Urbánka. Ustavující schůze se zúčastnilo 21 zástupců se sborů 

těchto obcí: Oskořínek, Bobnice, Kamenné Zboží, Straky, Hrubý 

Jeseník, Hronětice, Mcely, Krchleby. Název zněl Hasičská župa 

nymburská. 

O dva roky později byl do Bobnic svolán první sjezd župy a toho 

se zúčastnilo již třináct sborů. Ve skutečnosti jich župa 

sdružovala osmnáct, v roce 1897 se jejich počet rozrostl na 25 a v 

roce 1899 pak na 29. 

Z historie župy se dochovala některá významná data. Tak 

například v roce 1893 založili hasiči pohřební pokladnu, v roce 

1901 ustanovili organizační a technickou komisi a v roce 1908 došlo  

k významnému rozčlenění na čtyři okrsky. Jelikož příjmy nebyly 

malé, mohla župa v roce 1909 uspořádat zájezd do Lublaně. V roce 

1911 vystoupil počet sborů sdružených v župě na 37 a individuálních 

členů bylo tehdy 976. 

Srovnejme si některé statistické údaje, které se dochovaly z 

přelomu 19. a 20. století. Podle dobových pramenů sdružoval každý 

sbor v politickém okrese Poděbradském v průměru 27 členů a 

Královéměstecká župa vykazovala průměr 29 členů, Nymburská 28 a 

Poděbradská 26. Na jeden sbor připadalo celkově 1138,3 obyvatel, na 

královéměstecku 1340, na Nymbursku 875 a na Poděbradsku 1200. 
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 V hejtmanství byl každý 41. obyvatel hasičem. Na 

královéměstecku každý 45. na Nymbursku 32. a na Poděbrad3ku 46. 

Pokud se týče materiálu, byly sbory velmi dobře vybaveny 

stříkačkami i ostatním nářadím a náčiním, dokonce i obce, kde 

hasičský sbor nebyl ustanoven, tu a tam vlastnily stříkačku pro 

případ nouze. Dění bylo mnohostranné, dbalo se na osvětu a vzdělání 

v odborné oblasti. Prostřednictvím spolkových knihoven mohou župy i 

sbory pořádat přednášky a půjčovat příslušnou literaturu - tak 

znělo povolení od správních úřadů. Zvláště schopné a učenlivé členy 

vysílala župa do celostátních hasičských škol, které se konaly v 

roce 1890 v Praze a v roce 1900 v Plzni. 0 dva roky později velmi 

agilní župa Nymburská pořádala sama vlastní školu. 

Všechny tři Supy pravidelně odváděly národní daň, tedy příspěvky 

Zemské hasičské jednotě, která tyto prostředky mezi ně zpětně 

přerozdělovala. Tato činnost byla opět vedena snahou vyrovnat se 

německým sborům, hlavně co do počtu. Župy prostřednictvím jednoty i 

přímo podporovaly ohrožené Slezsko, například Nymburská posílala 

peníze, knihy a časopisy slezskému sboru v Horní Lhotě, Poděbradská 

/už se nazývala Jiří/ měla v opatrovnictví slezský sbor ve 

Skřípově. V roce 1904 byl Matici Opavské odveden dar v hodnotě 

156,60 korun jako výsledek tzv. slezského večera uspořádaného 

hasiči v Poděbradech. Tato vzájemnost byla příkladem pro rostoucí 

vlastenecké cítění v českých zemích. 

Všechny župy školily své členy a celé sbory v praktické činnosti 

při zásazích u požárů a prověřovaly jejich akceschopnost. Z centra, 

Zemské ústřední hasičské jednoty, chodily směrnice činnosti a 

jezdili je přednášet školení lektoři. Župy samy rozpracovávaly 

pokyny z ústředí a přizpůsobovaly je vlastním podmínkám. Také 

školily vlastní vzdělavatele. K celkové osvětě a informovanosti jak 

hasičů, tak dalšího obyvatelstva, sloužily hasičské časopisy. 

Teoretické znalosti se v praxi zdokonalovaly na námětových 

cvičeních, kde se uplatňovala šikovnost dalších členů. Nejvíce 
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ceněna byla práce se sekerkami a žebříkem, ovšem v konečném efektu 

byla nejdůležitější součinnost Sboru. 

 

1.7. Další významné požáry na území okresu v období do roku 1918 a 

boj hasičů proti ohni 

Na konci 19. století již nebylo pochyb o prospěšnosti hasičů. 

Hodnoty materiální, stejně jako zachráněné životy, hovořily jasně 

ve prospěch existence hasičských sborů. Organizace se stávala 

významným činitelem také ve společenské oblasti. Zejména v menších 

místech se hasiči sdružovali snadno a ihned vyvíjeli všestrannou 

činnost. Známe i případy, kdy sbor pohltil do své práce 3koro 

všechny členy zastupitelstva, jako tomu bylo na konci minulého 

století v Křinci. 

Výskyt požárů již nebyl tak vysoký jako v minulosti a že to byla 

mimo jiné také zásluha dobrovolných hasičů, o tom není sporu. Kromě 

toho se ve stavebnictví používalo méně hořlavých nebo nehořlavých 

materiálů a lidé uměli ovládat oheň poměrně dokonale. Požáry 

vznikaly nadále spíše z neopatrnosti a nedbalosti. Až na výjimky 

zmizeli profesionální paliči, i když žhářství jako takové přetrvalo 

a existuje vlastně dodnes. Velkou zásluhu v boji proti 

epekul8tivním požárům mají také vyšetřovatelé pojišťoven, kteří ve 

spolupráci s hasičskými odborníky dokázali najít pachatele. Přesto 

zůstal oheň hrozbou a požáry nadále působily velké škody• 

 Nastalo období, kdy celé roky v jednom místě nemuseli hasiči 

zasahovat. Nadále vyvíjeli nácvikovou činnost, pořádali kulturní 

akce a starali se o společenský život, avšak do přímé akce u ohně 

se dostávali zřídkavěji. Postupně se mezi sbory rozšířila jejich 

působnost, už nevyjížděly pouze k požárům. Jejich chvíle přicházely 

v případech přírodních katastrof, kterými byly nejčastěji povodně. 

Hasiči pomáhali při závalech, odstraňovali následky krupobití a 

jejich obětavost a smysl pro pomoc, nezištnou a spolehlivou, 

doznávaly uznání občanů i zastupitelstev obcí. 
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Z množství akcí můžeme také na našem okrese vystopovat ty, při 

nichž hasiči osvědčili své dovednosti a organizovanost. Ještě v 

roce 1872, kdy už byl rozvoj spolků na vzestupu, vzniklo v Nymburce 

25 požárů, o jednom z nich se vyšetřovatelé domnívali, že byl 

zaležen úmyslně. Jak zde již bylo řečeno, požár mlýna o dva roky 

později urychlil založení sboru ve městě. Je s podivem, že ještě v 

roce 1892 bránili obyvatelé jednoho z domů hasičům v záchranných 

pracech. Přesto se podařilo objekt uchránit před úplnou zkázou. V 

roce 1897 utrpěli při požáru v Nymburce čtyři hasiči těžká zranění, 

tu přišla poprvé ke slovu pojišťovna. 

Také v Poděbradech požáry postupně ubývaly, jak potřebné však 

byly služby hasičů, se přesvědčil továrník Janowitz. V roce 1903 

vzplanul jeden z jeho objektů a ke vší smůle ho podobný osud potkal 

ještě o čtyři roky později, kdy shořelo skladiště olejů jeho 

fabriky. Jedině díky včasnému zásahu hasičů se plameny nepřenesly 

dál a vysoce nebezpečný a dobře živený oheň zvládli. 

Rožďalovice pamatují v tomto období zkázu městské brány. Dne 17. 

července vypukl požár v příbytku pana France. Tentokrát ani zásah 

členů sboru nezbránil tomu, že kromě brány ještě čtrnáct okolních 

domů lehlo popelem. Za pouhý rok se situace opa-kovala. Inu, nebyly 

jen úspěchy. Je třeba si uvědomit, že v začátcích byla technika, 

kterou hasiči používali, jednoduchá a pokud se oheň šířil velkou 

rychlostí, byla jen malá šance se mu úspěšně postavit, 

V Benátecké Vrutici vyhořela v roce 1882 kaple svaté Anny.  

V Opolanech v roce 1888 podlehlo plamenům čtrnáct domů, tehdy to 

znamenalo prakticky čtvrtinu obce. 

Nikoli neobvyklé byly požáry stohů, vznikající často například 

od náhodných návštěvníků a opilců. Dvakrát byl svědkem takového 

požáru Pátek, stalo se v roce 1889. Kromě těchto případů se však v 

tom roce podařilo díky včasnému zásahu hasičů o občanů také šest 

dalších stohů zachránit a požár zlikvidovat hned v zárodku. 

Nehořely jen stohy, ale celé lány polí, často od jisker z 

projíždějících lokomotiv, to ovšem spíše později. 
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Na velkostatku v Malém Zboží se v roce 1902 požár vyřádil na 

všech chlévech a škoda nevznikla jen na materiálu, ale také na 

dobytku. 

 

1.8. Kulturní a společenský život hasičů 

Jak již bylo řečeno, mezi jinými spolky hasiči nezůstávali 

pozadu ani coby společenská instituce, ba mnohde přímo vévodili 

jako obstaravatelé zábavy i osvěty. Nebyly to jen plesy, které 

znamenaly nezanedbatelné zisky do sborových pokladen, hasiči 

pořádali společné výlety, trávili společně v kruhu svých rodin 

slavnosti /majálesy, masopusty, Silvestry, apod./. Spolky mezi 

sebou soutěžily, který přinese obci více zábavy. 

 Hasiči pořádali různá ukázková cvičení, zakládali ochotnické 

soubory, knihovny. Jejich věhlas byl nejvíce spojen s hudbou. Ještě 

dnes velice silná tradice hasičských dechových kapel má kořeny 

právě v době, kdy samotné sbory vznikaly. 

Protože nelenilo ani ústředí, rozvíjela se také hasičská 

vzdělanost. V roce 1898 zahájily svou činnost ústřední a krajské 

školy, do knihoven se postupně dostávala odborná literatura. Od 

roku 1878 vycházel časopis Český hasič, jednota vydává la Věstník 

ZÚHJ království českého a v roce 1895 se poprvé objevily Hasičské 

rozhledy. Taktéž spatřil světlo první ročník Hasičského rodinného 

kalendáře, od roku 1912 byl přejmenován na Českého hasiče. 

U příležitosti zemské jubilejní výstavy se v roce 1891 v Praze 

konal hasičský sjezd a také velkolepé cvičení, kterého se 

zúčastnilo šestnáct tisíc hasičů z Čech, Moravy a Slezska. 

Hasičstvo tak znovu dokázalo své vlastenecká cítění, což se 

opakovalo na severu, kde pomáhalo udržet český živel v poněmčeném 

pohraničí. 

Na našem okrese se mezi hasiči kultuře dařilo zejména v 

Poděbradech díky úzké spolupráci s místními ochotníky. Velké ovace 

si například vysloužilo společné představení dramatu Ideál v roce 
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1896. V tomtéž roce připadla místnímu souboru důležitá úloha 

vytvořit doprovod při slavnostním uvítání králové-hradeckého 

biskupa E. Brynycha• Pomoc hasičů při odhalení sochy krále Jiřího 

na náměstí byla samozřejmostí. Poděbradští hasiči úspěšně vysílali 

na různé akce svoji dechovou hudbu. Jejím domácím oblíbeným 

působištěm byl zahradní hostinec pana Svato-ně v Nádražní ulici. 

Dvacet pět let trvání sboru zastihla jeho vedení v nepřehledné 

situaci osobních sporů, přesto se v tom roce, tedy 1901, podařilo 

uspořádat slavnost k výročí v Oboře, Zahrnovala divadelní 

představení, slavnostní mši, průvod s alegorickými vozy, hasičské 

cvičení a ne závor koncert s volnou zábavou. Možná, že právě to byl 

moment následného klidnějšího vývoje. V roce 25. výročí trvání 

sboru vznikla tradice hasičského běhu, zakládající a nepřetržití 

členové obdrželi pamětní medaile. V roce 1902 založili Poděbradští 

vlastní knihovnu a jejich praktická způsobilost k zásahu nadále 

rostla, což v roce 1911 ocenil i zemský hasičský dozorce, který 

shlédl cvičení při slavnosti pořádané sborem. 0 rok později byla v 

Poděbradech dokončena vodo vodní sít a hasičské družstvo mohlo 

předvést veřejné cvičení s využitím vodních hydrantů. Opět se 

setkali s velkými ovacemi přítomných. 

Již zde padla zmínka o časopisech, které notnou měrou přispívaly 

k šíření hasičské činnosti mezi lidmi a také napomáhaly 

imformovanosti členů sborů a jejich delšímu vzdělávání. A nebyly to 

jen centrální tiskoviny. Tak například spojené župy Chlumecká, 

Kolínská, Kouřimská, Nymburská, Poděbradská "Jiří" a 

Královéměstecká vydávaly od roku 1914 časopis Hasičské zájmy. Tiskl 

jej pan V. Hoblík z Poděbrad a odpovědným redaktorem byl PhDr. 

Karel Hellich. Jednalo se o čtvrtletník a roční předplatné tehdy 

stálo jednu korunu. Objevovaly se v něm jak informace o dění v 

župách, tak odborná pojednání na téma požáry a způsoby jejich 

hašení. Nechyběla společenská kronika, kresby a ilustrace. 0 oblibě 

časopisu svědčí vysoký počet reklam, které v Hasičských zájmech 

zadávali představitelé regionálních i vět-ších firem. Časopis býval 

vyvěšen na veřejných místech a v hasičských klubovnách. 
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Pokud hovoříme o klubovnách, lze si je představit jako čítárny a 

místa sloužící konverzaci mezi členy sborů. Jejich zřizování má 

základ v tehdy populárních vlasteneckých náladách. Shromažďovali 

vedle odborných a zábavných tiskovin a knih také díla významných 

spisovatelů, kteří se soustředili na česká témata. Knihovny, 

čítárny, Či klubovny, jak je budeme nazývat, je konečně lhostejné, 

byly odrazem popularity setkání lidí na veřejných místech. 

Probouzející se vědomí českého národa mělo svůj odraz i v hasičském 

hnutí. 

Pro dokumentaci tehdejší atmosféry mezi hasičstvem si můžeme 

uvést ukázku z časopisu Hasičské zájmy, popisující dění v župě č. 

21: "Spojené komise župní pořádají hasičskou pochodovou vycházku do 

Vinic v neděli 7. června za laskavé součinnosti tamního obecního 

zastupitelstva. Sraz účastníků ve slavnostním kroji v 1 hodinu 

odpoledne mezi Vinicemi a Královým Městcem. Ve Vinicích schůze s 

hasičskými přednáškami. Účelem schůze je ustavení hasičského sboru 

ve Vinicích." 

 

1.9. Činnost hasičských sborů v době 1. světové války 

Většina činných členů hasičských sborů byla po 26. červnu 1914 

povolána k vojenské službě a proto se v některých místech činnost 

úplně zastavila, jinde byla výrazně oslabena. 

Zemská hasičská jednota ani jednota okresní nevydávaly žádná 

nařízení a směrnice. Proto se ukazuje významnou činnost zbylých 

členů sborů, kteří přijímali starší občany, aby v případě požáru 

mohli hasiči zasahovat. Kulturní činnost se nerozvíjela, neboť ji 

zakazovaly vyhlášky a mezi obyvatelstvem nebyly ve válečném stavu 

veselice vítány. Schůze se konaly jen v případech, že bylo nutné 

přijmout hasicí zařízení, či jiných zřídkavých příležitostech. 

Když se však přiblížil konec války a po jejím skončení, 

iniciovaly hasičské sbory zejména v menších obcích vlastenecké akce 

podporující snahy o vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků. 
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Když došlo 28. října 1918 k vyhlášení samostatnosti, propuklo 

všeobecné veselí. Hasiči vítali kamarády vracející se z fronty a 

pořádali sbírky podporující rodiny padlých, stavěly se pomníky 

válečným obětem. 

Ještě koncem osmnáctého roku se plnily stavy a dokonce vznikaly 

nové sbory dobrovolných hasičů. Heslo "Na pomoc" se stalo novým 

symbolem hasičského hnutí a pod jeho záštitou obnovily plně činnost 

také řídící orgány hasičské jednoty 

 

2. POŽÁRNÍ OCHRANA V OBDOBÍ OD ROKU 1918 DO ROKU 1948 

2.1. Vývoj hasičstva v prvních letech samostatné republiky 

Požární ochrana po první světové válce byla zcela v rukou 

dobrovolného hasičstva organizovaného ve sborech. Pro území nového 

státu byl založen Svaz československého hasičstva, který se dělil 

do še3ti zemských jednot. Byly to Česká zemská hasičská jednota, 

Moravská zemská hasičská jednota, Slezská zemská hasičská jednota, 

Slovenská zemská hasičská jednota, Podkarpatská zemská hasičská 

jednota a Zviazek polských stražy požarnych v ČSR. Tyto jednoty 

sdružovaly 315 žup s 11 090 sbory. Počet mužů dosahoval 283 tisíc, 

žen 7,5 tisíce, dorostu 6 tisíc a 34 tisíc samaritánů, o nichž 

ještě bude řeč. 

V čele Svazu stála samospráva skládající se ze starosty a jeho 

náměstků - jednatele, pokladníka. Dále ze členů výboru a jejich 

náhradníků. Existovala rovněž revizní komise a postupně vznikaly 

komise další: technická, organizační, samaritánská, vzdělávací, 

tisková, branná, kronikářská a právní. Fungovaly také dva odbory - 

pro ženy a dorost. 

V čele Svazu stála vždy osoba vážená i ve společenských a 

politických kruzích. Svaz byl ustanoven už 18. května 1919 

a rychle se zformoval ve významnou sílu veřejného života. 

Vznikly také nové stanovy. Pravilo se v nich, že účelem Svazu je 
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pěstovati, povznést! a jednotně utvářeti hasičství vůbec a 

dobrovolné zvlášť, a to po stránce právní, odborné, hasičské, 

záchranné, samaritánské, tělovýchovné, společenské, vzdělávací a 

národní. Slouží mu tyto prostředky: snaha o revizi a vydání zákonů, 

týkajících se hasičství, podávání odborných návrhů a dobrozdání 

úřadům, vzájemné styky hasičských jednot, žup, sborů, odborníků, 

sjezdy, veřejná cvičení, hasičské výstavy a účast na podobných 

hasičských podnicích mimo hranice, odborné schůze a porady, 

zavádění jednotné soustavy cvičební a jednotných řádů, tělesná 

výchova mužů, žen a jinochů, jednotné budování služby záchranné a 

samaritánské, vydávání spisů, časopisů a tiskopisů, podporování 

podniků národních, kulturních a humánních, udělování rad, pokynů a 

návrhů ve věcech hasičských, styky s domácími jednotami, jež 

sledují spřízněné účely, styky se zahraničními jednotami ve věcech 

mezinárodních, hasičských a záchranných, zřizování odborných 

komisí, užití všech zákonných prostředků k dosažení svého cíle. 

Činnými členy svazu jsou zemské jednoty hasičské v republice 

Československé s jednací řečí slovanskou. Účastníky se mohou stati 

organizace hasičů z povolání a zemské jednoty spřízněných účelů, 

čestnými členy se mohou stát vynikající hasičští pracovníci. 

Jak je vidět, německé a maďarské jednoty to měly po válce těžké, 

do nového Svazu se nedostaly. Avšak zahraniční činnost 

československých hasičů nebyla jen na papíře, došlo k bohatým 

stykům zejména se sousedními zeměmi a Praha se 1. července 1923 

stala dějištěm založení Sdružení slovanského hasičstva a také jeho 

sídlem. 

 

2.2. Dění na území našeho okresu v poválečné době 

Také na Nymbursku se činnost hasičů probouzela s návraty členů 

sborů z fronty. V dnešním okresním městě svolal sbor na 1. února 

1920 valnou, hromadu za účasti 48 Členů. Nejprve uctili památku 
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bývalého předsedy Karla Vacka a v následném jednání vydali přítomní 

usnesení o třech závažných bodech: 

1. procvičit řádně činné členstvo ku schopnosti každého zásahu u 

požáru, 

2. pravidelně se dostavovat do školení a cvičení, 

3. dodržovat všech pokynů vedoucích funkcionářů. 

Shromáždění zjistilo, že členskou základnu tvoří 48 záchranných 

členů, 106 přispívajících a 18 čestných. 

0 rok později v květnu byla svolána mimořádná valná hromada, aby 

se dala dohromady řádná evidence veškeré výstroje a výzbroje, jakož 

i hasební techniky. 

Ještě v roce 1921 se konalo u příležitosti 35. výročí založení 

dobrovolného hasičského sboru v Krchlebích ukázkové cvičení, jehož 

se nedaleký nymburský sbor také zúčastnil. Oslavy byly velkolepé, 

obcí prošel slavnostní průvod a shromáždilo se velké množství lidí. 

Tradice veřejných akcí pořádaných hasiči se tedy obnovila, neboť 

podobné události se rozrostly v celém okolí. 

Návštěvy jednotlivých sborů u jejich sousedů nebyly náhodné ani 

neobvyklé, neboť také župy obnovovaly svou činnost. V roce 1921 

Nymburská župa uspořádala sjezd v Křinci. Byl příležitostí pro 

prestižní cvičení v zacházení se sekerkou a žebříkem, v soutěži 

samaritánů a pro přehlídku při dechové hudbě. Sjezdu se zúčastnily 

také delegace sousedních žup a někteří, si prodloužili pobyt o dva 

dny déle, protože se rozhodli navštívit cvičení několika sborů v 

Kovansku. 

Obnovena byla také tradice hasičských bálů, s to v únoru 1922, 

kdy Nymburk zažil v místní Záložně velkolepou veselici. Byly 

navázány styky s hasiči na Slovensku, protože devítičlenná delegace 

z Nymburka se zúčastnila hasičského sjezdu v Trenčíně. 

Členská základna župy rostla i v období hospodářské krize a ve 

třicátých letech byly již organizovanost a akceschopnost na vysoké 

úrovni. Hasiči se významně podíleli na krajské činnosti, a když se 
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v roce 1938 konal v Lysé nad Labem župní sjezd, nevadilo ani 

deštivé počasí, aby hasiči předvedli perfektní ukázku své 

připravenosti. 

V ostatních sborech a župách Sel vývoj obdobně, zastavme se však 

u významné události v rámci Královéměstecká župy, která se 

uskutečnila ve Slovči. V jiných místech se hasiči podíleli na 

odhalování pomníků hrdinům a obětem války, zde se celá akce stala 

prakticky záležitostí sboru. Zastupitelstvo přizvalo rovněž 

hasičskou dechovku a v průvodu bylo vidět mnoho slavnostních 

uniforem. Takový obrázek byl pro toto období typický,' 

 

2.3. Vliv technického rozvoje na organizovanost sborů a zvyšování 

účinnosti obrany proti požárům 

Nebude na škodu si připomenout další činnost, kterou hasiči 

vyvíjeli. V důsledku hospodářské krize se chudší vrstvy 

obyvatelstva dostaly do svízelné situace, žily o hladu, v nedobrých 

sociálních podmínkách. Hasiči, v jejichž řadách se nacházela 

spousta takových lidí, pořádali akce na podporu zejména 

nezaměstnaných a všemožně se snažili, aby jejich členové 

nestrádali. Rovněž s nastupující hrozbou fašismu se hasiči 

vyrovnávali. Významné byly jejich veřejné sbírky na obranu státu, 

přednášky a cvičení ke zvýšení obranyschopnosti civilního 

obyvatelstva v případě napadení. 

Pár let po válce se s postupem vědeckotechnického vývoje začala 

měnit i hasičská výzbroj a technika, V době trvání první republiky 

dochází k výměně stříkaček za modernější typy. Staré, z velké části 

ruční, byly v převážné většině nahrazeny motorovými stroji. Další a 

další drobnější výzbroj se hromadila a svépomocí vznikala nová 

střediska, jejichž název se dlouho nemohl sjednotit. Neustále se 

střídala označení jako "hasičské náčiní", "hasičská kůlna", 

"hasičské skladiště", V roce 1934 byl přijat jednotný název - 

hasičská zbrojnice. Technika byla skutečně na úrovni, neboť už od 

roku 1932 fungovala v Praze instituce zabývající se speciálně 
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hasičskou technikou. Světlo světa spatřilo první nákupní a prodejní 

družstvo Zemské hasičské jednoty, které bylo později změněno v 

prodejní družstvo Zemské hasičské jednoty. Podobná zařízení pak 

byla zprovozněna také v Brně, Opavě a Martině. 

Rozvíjela se i nakladatelská činnost, která umožňovala zejmena 

vrcholným hasičským orgánům řídit práci podřízených složek. 

Významným počinem bylo v roce 1933 vydání příručky Cvičitelská 

beseda, v níž byly uvedeny všechny povely a cviky, například 

cvičení v běhu, cvičení a hygiena mládeže, cvičení s hasičskou 

sekerou, cvičení trojic se žebříky, apod. 

Nezapomínalo se rozhodně na zábavnou činnost. Pokračovaly již 

zmíněné plesy a bály, velké popularitě se těšily hasičské hudby a 

část členstva připravovala pro různé veřejné akce kulturní programy 

s recitačními ukázkami a zpěvy. 

 

2.4. Hasiči - samaritáni 

Samaritáni jako pomocníci a žáci lékařů došli velkého uznání, 

protože jako dobrovolná zdravotní služba se zavázali pomáhat 

chránit zdraví občanů v případě neštěstí a mimořádných událostí. 

Myšlenka dát dohromady jakýsi pomocný zdravotní sbor napadla dr. 

Vlčka, praktického lékaře* Znal situaci v tehdejším zdravotnictví a 

věděl, že někdy je lékař bezmocný, zejména v případech, kdy musí za 

pacientem cestovat velké vzdálenosti. Proto svou ideu uskutečnil. V 

roce 1920 vytvořil první dobrovolné laické skupiny samaritánů. 

Lékaři z různých částí republiky školili své zástupce z veřejnosti. 

Jelikož se taková masová akce snáze uskutečňovala skrze instituci, 

padla volba na hasiče. Ti z vlastní iniciativy podstupovali školení 

a praktický nácvik, neboť pomáhat občanům bylo jejích přirozeností, 

vždyť už zde padla zmínka, že činnost sborů se dávno neomezovala na 

zásahy při požárech. Záchrana lidských států se tak propojila se 

záchranou životů a zdraví. 
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Samaritáni byli ve všech sborech velice váženi, rovněž tak mezi 

obyvatelstvem, neboť to v nich vidělo možnou záchranu v krajních 

případech ohrožení. Samaritáni měli postupem času vytvořenu vlastní 

síť každoročních školení, kde se seznamovali s novými metodami při 

pomoci raněným a rozšiřovali své vědomosti o druzích nemocí a 

obraně proti nim. Domy samaritánů se označovaly červeným křížem, 

aby je každý mohl snadno vyhledat, a byli vybaveni zdravotnickými 

brašnami s léky, obvazovým materiálem, atd. Rovněž museli vlastnit 

zápisník, do kterého poznamenávali svou činnost a postup při 

léčení, stejně jako poznatky o pacientech. 

Samaritáni se podíleli na veškeré činnosti hasičských sborů a 

cvičili součinnost se záchrannými jednotkami při požárech a jiných 

událostech. 

 

2.5. Hasiči v době 2. světová války 

S německým živlem mely naše země zkušenosti již z minulosti, 

zapomenuty nezůstávaly ani těžké chvíle z doby existence Rakouska a 

později Rakouska-Uherska. Avšak nejtěžší okamžiky přišly v době 

okupace hitlerovskými vojsky. Je nasnadě, že české hasičstvo, které 

uskutečnilo velmi brzy po svém zformování do jednotné organizace 

osamostatnění od německého, nemohlo zůstat pozadu v činnosti, která 

přispěla k pádu tzv. třetí říše a ke kapitulaci wehrmachtu. Na 

svých sjezdech hasičstvo několikrát zdůraznilo, že je členem 

národního celku a chápe svou povinnost ho bránit, správy z 

jednotlivých sborů jsou dokladem, že organizace byla válečnými 

událostmi narušena jen částečně. Skutky jednotlivců, členů 

hasičských jednotek, žádají uznaní a oceněni. 

Spolupráce se zahraničními organizacemi pokračovala i bohem 

bojů. Proto vcelku brzy přišla do okupovaného protektorátu zpráva, 

že s místním hasičstvem se najisto počítá v odporu proti nacistům. 

Z ústředí došel místním organizacím pokyn: "Bratři, dělejte, jen co 

musíte podle rozkazů okupantů a pomáhejte svým lidem, kde můžete." 
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T na území našeho okresu se hasiči hesla drželi a o jejich skutcích 

se dochovalo n kolik konkrétních zmínek, které uvádíme. 

Fašističtí velitelé si byli vědomi síly organizovaného hnutí a 

pronásledovali jeho představitele při sebemenší příležitosti. Tak 

například 5. října 1941 byl zatčen Václav Náchodský z Hrubého 

Jeseníka za rozšiřování letáků s protinacistickým obsahem. Byl 

odvezen do Mauthausenu, kde 10. března 1942 po dlouhém mučení 

zemřel. Za stejný přečin byl 10. října 1941 zatčen Ladislav Somr 

z Čilce, stihl ho v Mauthausenu podobný osud jako předchozího 

statečného hasiče. Pro výroky protivící se nacistické nadvládě byl 

zatčen JUDr. Tomáš Sedláček z Nymburka, předseda ÚZHJ v Čechách, Od 

10, června 1942 byl vězněn v Kolíně gestapem, Stanný soud v Praze 

ho dal 25, června téhož roku popravit. 

Rozsudky smrti zdůvodňovali fašisté snadno - schvalování 

atentátu na Heydricha, zastupujícího říšského protektora. Za tento 

výrok se skryly desetitisíce bezdůvodných vražd. Není divu, že 

vyvolaly další a další akce proti Němcům. Popravení nebo odvlečení 

zanechávali po sobě ve svých rodištích manželky s dětmi. I zde 

začala fungovat hasičská solidarita, nemusela se však vyplatit. 

Známý je případ ze Mcel, kde byl 17. října 1942 zatčen Štěpán 

Hališ, jehož jedinou vinou bylo, že organizoval sbírku na pomoc 

pozůstalým a opuštěným rodinám. Po věznění v Kolíně byl obětavý 

hasič převezen do Osvětimi a tem po mučení popraven dne 6, března 

1943, Jeho ženě Anně se pomoci nakonec nedostalo a v roce 1945 sama 

zemřela následkem velkého strádání. V souvislosti s organizováním 

zmíněné sbírky byl zatčen 17. listopadu 1942 Jaroslav Káninský ze 

Mcel. Popravili ho rovněž v Osvětimi 22. dubna 1943. Třetí statečný 

Josef Krupička prožil po svém zatčení 9. prosince 1942 krušné 

chvíle na práci "v reichu" a společně s anglickým vojskem se po 

osvobození vrátil zpět do vlasti. 

Kromě Individuálních obětí a hrdinství byly dokladem dobré 

organizovanost! hasičstva kolektivní akce. Šestého května 1945 se u 

Tuchomi uskutečnilo přepadení skladiště německého válečného 

materiálu hlídaného jednotkami nacistické armády. Součinností 
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občanů z Tuchomi, Košíka a Doubravan, mezi nimiž vynikali členové 

hasičských sborů, se podařilo skladiště zneškodnit. 

 Přestože bránící se Němci udělali několik pokusů ne získání 

objektu zpět a pozatýkali několik civilistů, za pomoci partyzánů se 

podařilo rukojmí osvobodit a do příchodu osvoboditelů zůstalo 

skladiště v rukou vzbouřenců. 

Jako příklad činnosti hasičstva v květnových dnech 1945 může 

posloužit dění v Pístech, Od 5. května dal tamní sbor národnímu 

výboru k dispozici všech tehdy schopných osmnáct mužů, kteří 

hlídkovali na silnici vedoucí z Nymburka do Prahy, stavěli záseky 

bránící Němcům v případném postupu na hlavní město, pročesávali 

lesy a za svou aktivitu si zasloužili i uznání od vojáků Rudé 

armády, která kraj osvobodila. 

Mnoho vdov a sirotků zbylo po statečných hasičích po skončení 

války, V roce 1946 už však bylo české hasičstvo opět soustředěno na 

obranu ne proti živým nepřátelům, ale proti svému nejúhlavnějšímu 

protivníkovi - ohni. Zapomenout osudy těch, co nepřežili, nelze. Na 

Hasičském domě v Praze byla 28, září 1946 odhalena pamětní deska s 

tímto nápisem: "Česká zemská hasičská jednota v Praze památce 954 

bratří a sester, z jejichž smrti a utrpení vyrostla naše svoboda?" 

Tak uctili oběti květnového povstání, 

 

2.6. Přechodné období poválečné republiky a vývoj hasičského hnutí 

do roku 1948 

Ihned po osvobození se hasiči začali starat o svou odbornou 

činnost, Vždyť během války nemohly sbory v oslabeném počtu čelit 

zvýšenému počtu požárů a budovy i další objekty ještě často nesly 

stopy bojů a následných požárů. Již 10, července 1945 se sešla 

porada významných představitelů hasičstva v Praze a v Brně se 

uskutečnila 29c srpna. Na nich byli již přítomni oficiální zástupci 

zemských jednot Čech a Moravy a za jejich přispění se uskutečnila 

29. srpna. Na nich byli již přítomni oficiální zástupci zemských 

jednot Čech a Moravy a za jejich přispění byl ustaven přípravný 



32 

 

výbor Svazu československého hasičstva. Den po brněnské poradě se 

konala řádná valná hromada Zemské hasičské jednoty na Slovensku v 

Bratislavě, která rozhodla o vstupu do Svazu. Jeho ustavující 

schůze mohla proběhnout 21. října 1945 v Hasičském domě v Praze. 

Počátkem roku 1946 pak SČSH vyhlásil tzv. Budovatelskou dvou-

letku československého hasičstva. Hlavní úkoly byly jednoznačné - 

dotvořit a založit nové organizace v místech, dostavět hasičské 

zbrojnice, doplnit výstroj a výzbroj ve všech krajích. Urychleně se 

dokončovaly nové směrnice a řády, společné pro celé území 

Československa. První valná hromada Svazu československého 

hasičstva se konala v květnu 1946. 

V návaznosti na centrální orgány se měnila také organizace na 

nižších úrovních. V roce 1945 zanikly hasičské župy a na jejich 

místě se vytvořily okresní jednoty. Protože tehdy ještě na území 

našeho současného okresu stály vedle sebe dva územně — správní 

celky, vznikly také dva celky hasičské. Nymburská župa působící od 

roku 1885 přijala název Okresní hasičská jednota Nymburská. Na 

Poděbradsku pak působila Jiřího župa, a to od sloučení poděbradské 

3 župou královéměsteckou. Jméno slavného českého panovníka nesla i 

nadále Okresní hasičská jednota číslo 21. Byla rozdělena na dva 

obvody - poděbradský a královéměstecký. 

Y roce 1947 vydala Zemská hasičská jednota v Čechách Cvičební 

řád V-3-b s výkladem, školním cvičením a závodním řádem pro 

družstvo. Ihned se začal zavádět v praxi, a sice prostřednictvím 

kurzů a praktických nácviků. Činnost hasičských sborů už byls po-

měrně přísně kontrolována, neboť na ně obyvatelstvo v podstatě plně 

spoléhalo. Sbory si nemohly dovolit vynechat školení na nově se 

uskutečnila 29. srpna. Na nich byli již přítomni oficiální 

 

Zást tady text končí a ničím nenavazuje, ale stránkování stránek 

pokračuje 
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vé podmínky, o čemž svědčí i následující fakta. 

Okresní jednota krále Jiřího pořádala školení pro velitele PS a 

kurz pro strojníky a strojmistry. Některé sbory však své zástupce 

nevyslaly /bylo jich celkem sedmnáct/ a následně musely zaplatit 30 

korun pokuty* Na následujícím kurzu pro chemické zpravodaje s 

ukázkami nejmodernějších hasičských přístrojů se situace opakovala 

a opět přišly ke slovu pokuty. Nutno podotknout, že tehdy ještě 

příčinou nebyla ani tak nechuť k práci členů, ale zaneprázdněnost 

jinými záležitostmi v době, kdy se země teprve dostávala z 

válečného traumatu, a také nedostatek členů, zejména v malých 

obcích. Protože případů neúčasti bylo víc a ve všech oblastech, 

Zemská hasičská jednota vydala tzv. náborový pokyn, která formou 

soutěže mezi sbory měl dostat do řad hasičstva další členy, zejména 

mladé. 

Rok 1947 poznamenaly nejprve silné mrazy a později katastrofální 

sucho. Malé výnosy na polích a špatná produkce dobytka byly jedním 

následkem a zvýšený počet požárů zase druhým. Známe i případy ohňů, 

které pustošily také na našem okrese* 

Požár stodoly v Khěžicích zničil i všechnu uschovanou úrodu a 

výsledná škoda činila 160 tisíc korun Stalo se 1. srpna a při 

hašení spolupracovaly sbory z Kněžic, Slovče a Oseka. 

V závěru srpna hořel vagon s bavlnou na nádraží v Sadské. 

Jen o den později zapálila lokomotiva na železniční trati ze 

Sadské do Nymburka suchou trávu hned na devíti místech. Požár toho 

rozsahu byl jedním z největších vůbec. 

Žehuňský sbor se potýkal s požárem místního chléva a prasečníku 

již v květnu, škoda činila 90 tisíc korun* 

Z neznámých příčin shořely u Žehuně čtyři hektary lesa, kro-mě 

místních sborů byla u ohně také cisterna z Chlumce nad Cidlinou. 

 

3. POŽÁRNÍ OCHRANA OD ROKU 1948 DO 1989  
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3.1. Významné dokumenty přelomového období a jejich uplatňování na 

území našeho okresu 

V roce 1948 nemohlo být hasičstvo uchráněno vlivu politických 

událostí, které určily další orientaci Československa na více než 

čtyřicet let. V únoru po demisi tehdejší vlády se do čela státu 

dostali představitelé komunistické strany. V následujících letech 

se postarali o řadu společenských změn. Snaha komunistů 

a představitelů vládnoucích kruhů ovládnout veškeré dění v 

republice včetně soukromí občanů měla za následek změny v životě 

hasičské organizace. 

V rušných dnech února 1948 se na Ústředním výboru Svazu 

československého hasičstva vytvořil ústřední akční výbor, který 

provedl zásadní změny uvnitř tohoto orgánu. Ve vedení naprosto 

převládly tendence naprosté loajality k nastupujícímu režimu. 

Jelikož totální centralizace v oblasti řízení společenských 

organizací /za jakou byli hasiči považováni/ měla v poúnorové době 

až do roku 1989 výrazný vliv na činnost hasičských a požárních 

orgánů a jednotek, bude lépe střídat informace o dění v rámci 

celého státu s událostmi regionálními bez výraznějšího členění a 

zvýraznit tak charakter doby. 

Okresní hasičská jednota krále Jiřího /II. obvod/ v Městci 

Králové sezvala na 22. února 1948 na Starou poštu řádnou valnou 

schůzi, kde se ještě dění na pražských ulicích nepromítlo. 

Nejvýraznější změnou byla volba nového vzdělavatele a chemického 

zpravodaje. Avšak v návaznosti na dění v centru vznikl v I. obvodě 

této župy jednoty akční výbor, který vyhlásil, že hasičstvo vyšlo z 

lidu, vždy bylo jeho součástí a s tímto lidem stálo i padalo. 

Naprosto jasně se zde objevily tendenční závěry, úplně se 

zapomnělo, kolik pro hasičstvo v minulosti udělali například drobní 

a větší živnostníci, přispívající podnikatelé a továrníci, stejně 

jako statkáři. 
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Běžná činnost se samozřejmě nezastavila, takže už v březnu 1948 

se konala škola pro starosty a velitele a pro zástupce velitelů, 

okresních jednot, v návaznosti na ní pak škola pro starosty, 

velitele, jejich zástupce z místních jednot a pro velitele a 

jednatele okrsků. Školení okresní jednoty bylo celodenní a v 

průběhu denního shonu bylo dohodnuto datum konání okresního sjezdu. 

Ten byl svolán na 20. června do Peček a tématem byly jak otázky 

odborné, tak politické. Zcela v duchu doby začaly politické akcenty 

nabývat vrchu. 

Významným obratem v hasičské linii je důraz na prevenci. Oproti 

předešlým obdobím získává tato oblast výraznější místo v činnosti 

dobrovolných hasičů, neboť represivní složka nemusela být tak často 

uplatňována. Byl vybudován poměrně dobrý systém profesionálních 

sborů a stávalo se, že celé roky v místech vůbec nehořelo, V roce 

1950 na společné schůzi Českého červeného kříže a Svazu 

československého hasičstva byla uzavřena dohoda o tom, že 

samaritánská služba přechází plně pod prvně jmenovanou organizaci, 

V roce 1951 je pojem samaritán nahrazen novým - dobrovolný 

zdravotník. 

Ovšem historicky významným se stal zákon č, 62/1950 o ochraně 

před požáry i jinými živelnými pohromami. Péče o požární ochranu je 

v něm uložena nově vytvořeným národním výborům /nástupci obecních 

úřadů/ a jak dobrovolné hasičstvo, tak profesionální jednotky se od 

té doby staly výkonnými orgány MNV a Měst. NV. Hlavním úkolem 

hasičských jednot všech stupňů se stalo vychovávat členy i ostatní 

občany k prevenci a k předcházení požárům. 

 Protože ve všech oblastech života pronikal do praxe tzv. 

demokratický centralismus, v roce 1951 se přistoupilo ke zřizování 

okresních a krajských sekretariátů u příslušných národních výborů. 

Okresy ještě v témže roce začaly budovat okrskový systém, který 

podle územního principu sdružil na mnoha místech několik sousedních 

jednot. 
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Na činnost hasičstva měla dopad také práce orgánů ministerstva 

vnitra. Jelikož docházelo k dalšímu vybavování hasičskou technikou, 

zabývalo se toto ministerstvo také způsobem využití této techniky, 

systémem zabezpečení dostatku pohonných hmot a hospodaření s nimi. 

Pomoc nových strojů byla k nezaplacení. Každá místní jednota měla 

ctižádost získat do své zbrojnice co nejmodernější techniku. S tím, 

jak se majetek postupně lidem odcizoval, však vznikaly také 

problémy pro další dobu velmi charakteristické. Opět je k dispozici 

příklad z našeho regionu. Okresní národní výbor v Poděbradech vydal 

ještě v roce 1948 upozornění všem MNV v tomto znění: 

"V poslední době se množí případy, že hasičských vozidel je 

používáno k jízdám, jejichž účelem není pomoc při požáru, nebo jiné 

živelné pohromě. Tím je snižována požární bezpečnost obcí, případně 

závodů, a pohotovost zákroků hasičských sborů. Vozidla a gumové 

obruče, jichž je nedostatek, jsou tímto zbytečně opotřebovány..." 

Právě takovými případy se zabývalo ministerstvo vnitra a 

ponechalo na národních výborech, aby určily výjimky, kdy může být 

techniky použito. Jinak měla být připravena na zásah. 

Z příkazu České zemské hasičské jednoty se ještě v roce 1948 

konaly oslavy Dne československého hasičstva, které připadly na 17. 

října. Zvolené datum upozorňovalo, že právě v ten den byla 

dokončena hasičská "dvouletka". 

 Velice populárními se stoly slavnosti u příležitosti kulatých 

výročí založení jednotlivých sborů. Například 17. července 1949 se 

v Městci Králové konaly oslavy 70 let trvání dobrovolného sboru ve 

městě. Dvoudenní veselice zahrnovala valnou hromadu, ukázkový 

požární útok ve středu města, průvod ulicemi a cvičení na 

sportovním cvičišti, stejně jako doprovodný kulturní program. 

Cvičení si udržovala svou oblibu z předválečného období a těšila 

se také velké přízni obyvatelstva, které bylo zvědavo na umění 

těch, kteří je měli chránit před požáry. V roce 1949 byl vydán nový 

cvičební řád PB - 12 pro technický výcvik. Nebyla to jediná 

novinka. Na podporu prvního pětiletého plánu byl vyhlášen Manifest 
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Svazu československého hasičstva, který si vytýčil dalekosáhlé 

úkoly. Postupně však docházelo /jako v dalších sférách/ k 

formalizaci jeho ustanovení. 

V roce 1950 se Den československého hasičstva slavil jednotně 

nejen v centru, ale i v malých jednotách, a to 22. října. Ano, 

jednotách, neboť místní sbory již nesly toto označení. Rok 1951 je 

pak rokem vydání Organizačního řádu Československého svazu 

hasičstva. Jedním z důrazných požadavků je masovost. Hasiči 

zahájili další vlnu kampaně za získávání nových členů. Ještě v 

témže roce vešel v platnost zákon o civilní obraně, která dostala 

nový celostátní organizační systém, jehož součástí bylo také 

hasičstvo. Na území našeho nynějšího okresu byly ustaveny tři roty 

- nymburská, poděbradská a královéměstecká. 

Formalizace činnosti se projevila i v tom, že z ústředí začaly 

nad výcvikovými pokyny převažovat směrnice jiného druhu. Například 

v roce 1952 se nižší organizační stupně měly samostatně podílet na 

organizaci propagační kampaně k I. celostátní konferenci Čs. svazu 

hasičstva, která se uskutečnila 15. a 16. března v Praze. Podobné 

akce se vedly také před okresními konferencemi. Obě okresní jednoty 

na našem území si je odbyly v červnu toho roku a byly na nich 

rozpracovány závěry konference celo-státní. 

Jádro své činnosti hasiči nikdy nezapomněli a vždy se věnovali 

tomu, co bylo jejich prvořadým úkolem. Protože převážná většina 

jednot měla své sídlo na vesnicích, které byly poměrně méně 

zasaženy ideologickým působením než města, mohla se rozvíjet 

praktická činnost a ve víru politických událostí také zábava. 

Nezapomínalo se ani na tradice, v roce 1949 u příležitosti 75. 

výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Nymburce byla 

odhalena pamětní deska dr. Tomáši Sedláčkovi, starostovi České 

zemské hasičské jednoty, který z města pocházel a za války byl 

umučen nacisty. Po slavnostní valné hromadě vyhrávala na náměstí 

hudba. Podobných veselic se pak konalo na různých místech více. 

 



38 

 

3.2. Místo hasičů požárníci 

Od 1. ledna 1953 začal vycházet odborný měsíčník Požární 

techniko, určený velitelům všech stupňů. Téhož dne byly známé 

Hasičské rozhledy přejmenovány na Požární ochranu. Tyto informace 

předznamenaly to, co se stalo v polovině roku 1953. Tehdy se stará 

centrální organizace přejmenovala na československý svaz požární 

ochrany a slovo hasič bylo nahrazeno olovem požárník.   Místo 

oslovení bratr a sestra se začalo používat dobové soudruh a 

soudružka. 

Na stupni okresů vznikaly okresní výbory Č3P0, místní jedno-ty 

se staly součástí Národní fronty, funkce starosty se změnila na 

předsedu. Ze série nových vyhlášek se v roce 1953 stal pro další 

vývoj významným zákon o státním požárním dozoru, který na-hradil 

zmíněný dva roky starý zákon. I ve spleti různých nařízení si 

hasičstvo, vlastně "požárnictvo" uchovalo svou tvář. V porovnání s 

jinými složkami Národní fronty to byli právě požárníci, kdo v práci 

pro společné soužití v místech udělal velmi často nejvíc. 

V souvislosti s požadavkem masovosti se skutečně rozšiřovala 

členská základna, a to nejen o muže, ale výrazně také o ženy, 

dorost a mládež. Dobrovolné požární jednotky našly své místo také v 

průmyslových podnicích, zemědělských družstvech, ve vojenských 

útvarech a podobno. Stále rostoucí oblibu získávaly požárnické 

soutěže. 

Problematika soutěží byla na našem území projednána na aktivu 

obou OV ČSPO na jaře 1954. Soutěže se chápaly jako prostředek 

zvyšování akceschopnosti obyvatelstva. Byli vybráni výcvikáři, v 

jejichž kompetenci bylo soutěže pořádat. V roce 1955 se okres-ní 

soutěž na Poděbradsku konala v Dymokurech a měla velmi dobrou 

organizační úroveň. Ovšem o dva roky později při obdobné akci v 

Poděbradech se celou soutěží táhly velké neshody mezi rozhodčími. 

Dobře se rozjely také soutěže na nejnižším stupni okrsků, kde 

mnohdy přerostly do velké rivality mezi sbory ze sousedních obcí. 

Při různých příležitostech docházelo rovněž k přátelským měřením 
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sil, v té době již jasně v popularitě převládaly soutěžní formy, 

kdy cvičila celá družstva, individuální disciplíny ustupovaly do 

pozadí. 

Po I. celostátním sjezdu Československého svazu požární ochrany, 

konaném 28. a 29. září 1956, který také nastolil otázka soustavného 

zvyšování odborných znalostí členů ČSPO, měla již organizace více 

než půl milionu členů. Z různorodé činnosti se ovšem nejhezčí 

záznamy dochovaly z různých oslav. Jednání a oficiálních dokumentů 

z nich bylo mnoho, avšak bezprostřední setkání byla doménou. 

Velmi kladně pamětníci dodnes vzpomínají například na slavnost 

80 let trvání místní jednoty v Poděbradech. V neděli 20. května 

1956 se nejprve konala tryzna za zemřelé členy s průvodem, o den 

později po slavnostní schůzi v hotelu Občanská záložna byl k vidění 

a slyšení promenádní koncert v lázeňském parku. Po oba dva dny 

mohli občané prohlížet vystavenou požární techniku. I. kolo okresní 

soutěže se uskutečnilo v Záhornici, II. kolo pak v Přadhradí, kde 

rovněž slavili, tentokrát 75 let založení sboru. V úvodu této akce 

všechny upoutal svým výkladem o historii sboru tehdejší učitel. 

Zákon č. 18/58 Sb. o požární ochraně z roku 1958 byl významný 

tím, že stanovil povinnou součinnost občanů při požární ochraně, 

jejich osobní i věcnou pomoc při zásahu u ohně. Také se zde 

hovořilo o povinnosti občana počínat si tak, aby nezavdal příčinu 

vzniku požáru. Do roku 1960 vešlo v platnost ještě několik vyhlášek 

ministerstva vnitra, které se dotýkaly práce dobrovolných 

požárníků. Bylo nutné, aby se všichni s novými normami seznámili. 

Úkol rozšířit všechny zásady a ustanovení v místech dostaly OV 

ČSPO. V Nymburce se nezměrně o dovzdělání zasloužil tehdejší člen 

okresního výboru Václav Němeček. Jeho zásluhou byl okres hodnocen v 

rámci republiky jako jeden z nejlepších. 

Pokračovaly soutěže, avšak pokračovaly při nich i sváry. K ne-

milé události došlo v roce 1959 v Poděbradech, když se některým 

účastníkům zdálo, že rozhodčí nadržují jiným a cena za třetí místo 
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byla vrácena. Vyvstala nutnost sjednocení pravidel a stejného 

výkladu, a to ve všech kategoriích. 

 

3.3. Vytvoření současného regionálního uspořádání a sjednocení 

požární ochrany na Nymbursku 

V roce 1960 se po územní reorganizaci měnila i struktura 

požárnických orgánů, 0kre3 Poděbrady připadl téměř celý okresu 

Nymburk a k území se přičlenila také část obcí okresů a bývalých 

okresů Jičín, Český Brod, Benátky nad Jizerou, Část bývalého 

Nymburská byla naopak převedena do správy Mladé Boleslavi. 

Okresní konference nově sdružených hasičských sborů se konala 

10. dubna 1960 v nymburském Domě železničářů, řídil ji předseda 

Antonín Vít. Mimo jiné se účastníci zabývali novým uspořádáním 

okrsků a zachráněním co největšího počtu základních organizací. 

Byly zvoleny nové řídící orgány. Tehdy byl jednání ještě přítomen 

dlouholetý pracovník, tajemník OV ČSPO Antonín Mrázek, jehož v roce 

1961 zastihla smrt. Při posledním rozloučení s ním se dostavila 

také velká a početná delegace požárníků ve stejnokrojích. Nebyl to 

jediný pohřeb, na němž členové organizace vzdali hold svojím 

zemřelým soudruhům. I to byla jedna z forem mimo požární činnosti, 

kterou se dodnes podařilo zachránit, ačkoli ne v tak masovém 

měřítku. 

V šedesátých letech se OV ČSPO stal hlavním článkem řízení 

požárnické dobrovolné organizace. Směrem k základním organizacím 

prováděl osvětu a orientoval je v posledních poznatcích boje s 

požáry. Vedl organizaci žňových hlídek, které v rámci prevence 

předcházely rozsáhlým požárům na polích, OV se zabýval nejrůznější 

činností, organizoval školení, soutěže přednášky. V Nymburce dal OV 

ČSPO například oběžníkem ze dne 22. listopadu 1961 na vědomí všem 

místním a závodním organizacím, velitelům a strojníkům, že 

docházelo ke špatnému zazimování techniky. Mnoho strojů bylo 

poničeno a neschopno činnosti. 
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 Nejen konkrétní soutěže mezi jednotlivými sbory, ale i různé 

formy srovnávání znalostí a dovedností se snažili hasiči uplatňovat 

od počátku šedesátých let v rámci tzv. socialistické soutěže. 

Konference OV 6SPC, která se konala 21. ledna 1962 v Dělnickém domě 

v Nymburce, přijala zásady, jak nové formy uplatňovat na nejnižší 

úrovni. Důraz byl položen na prevenci a výchovu mladých požárníků. 

Nově se vytvářely také zásady výcviku. V roce 1963 vešly v 

platnost soubory zkušebních teoretických otázek, podle nichž se 

prověřovala připravenost požárníků, o to v kategoriích mužů o žen, 

ale také dorostenců a dorostenek do 17 lot. Také tito mladí adepti 

měli již své pravidelná soutěže. 

Na výročních členských schůzích uzavíraly sbory' závazky na 

počest III. sjezdu ČSPO, který se konal v roce 1964. Byl to rok nad 

jiné významný, neboť v něm uplynulo sto let od založení 

dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech. Činnost, kterou ve 

svých závazcích požárníci vytýčili a také plnili, se soustřeďovala 

na zvýšení péče a údržbu vodních zdrojů, na pomoc zemědělství ve 

žňových pracech i v jiných formách činnosti a na důkladné provedení 

preventivních prohlídek. 

Ke sto letům dobrovolné požární ochrany v Čechách vydaly 

ústřední orgány mimořádnou jubilejní známka v ceně 4 Kčs. Výtěžek 

byl podle tehdejších zvyklostí rozdělen - z každé známky zůstala 

jedna koruna základní organizaci 8 tři koruny získal ústřední 

výbor, který prostředky přerozděloval na své vlastní potřeby a dále 

mezi kraje a okresy. 

Pokračování společenských aktivit požárníků bylo samozřejmostí. 

0 jedné velké události se dochovaly prameny z MJ ČSPO v Nymburce. 

Její členové ve vycházkových krojích přijeli gratulovat ke zlaté 

svatbě manželům Senovým, neboť oba byli cleny již dlouhou dobu. 

Oslavy velvarského výročí byly mnohde neformální. Tak například ve 

Slovči byla zapálena "požární vatra" na počest hasičské myšlenky 

Jak uctění všech významných činitelů požární ochrany u nás. 
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Celookresní oslavy byly, jak se tehdy žádalo, zcela oficiózní. 

Pro nymburské požárníky byl pak rok 1964 navíc příležitostí 

vzpomenout 90 let trvání vlastního sboru. Slavnostní schůze se 

konala 5. září v restauraci Záložna. Také někteří členové a 

zasloužilí činovníci nymburského okresu byli poctěni udělením 

pamětní medaile, kterou ÚY ČSPO u příležitosti významného stoletého 

jubilea vydal. 

Nezapomínalo se na běžnou činnost. Štáb civilní obrany a požární 

ochrany III. roty například uspořádal v dubnu 1965 školení k 

přípravě námětového cvičení, které mělo simulovat cvičný poplach s 

útokem na mlýn ve Slibovicích. OV ČSPO svolával hlavní 

představitele sborů na pravidelné velitelské dny, kde byly 

předávány zkušenosti s hašením nových průmyslových materiálů, 

zejména umělých hmot a chemikálií. 

Hasiči byli zejména v obcích významnými hybateli veřejné 

činnosti, ať už šlo o tzv. akce Z, brigádnické práce v rámci složek 

Národní fronty, nebo jako pomoc národním výborům v soutěži O 

vzornou obec. Často při těchto akcích docházelo k tomu, že 

požárníci pomohli napravit špatný stav protipožárních opatření 

veřejných objektů. Veřejné zájmy požárníků přesahovaly dokonce i 

hranice republiky. Organizace vybírala od svých členů peníze na 

podporu Vietnamu bojujícího ve válce s USA. Prostoupení politickými 

zájmy bylo v tehdejší požárnické organizaci zřejmé. 

Místní jednota ČSPO v Poděbradech také slavila, a to v roce 

1966, přesněji 17. května. Sedmdesát let založení sboru 

dobrovolných hasičů bylo příležitostí k uskutečnění okresní soutěže 

a velkého námětového cvičení, jehož cílem byl poděbradský zámek. 

Okresní konference v roce 1969 odhalila nedostatky v práci s 

požárnickou mládeží. V té době již platil Statut mladého požárníka 

a podle mnoha ukazatelů málo sborů naplňovalo jeho ustanovení. 

 Když se blížily soutěže, činnost se rozbíhala a kulminovala, 

avšak systematická práce v průběhu celého roku mnohde chyběla. 

Charakteristické je, že forma, jak zvednout slábnoucí zájem o 



43 

 

mládež, byla spojena s 25. výročím osvobození Československa /jak 

se tehdy výhradně uvádělo/ Rudou armádou. Odborná branná hra 

dostala proto název Pětadvacítka. Obsahovala 2 5 úkolů, které mladí 

požárníci plnili. Přes svůj zjevný ideologický podtext přinesla 

herní forma činnosti oživení. 

Samozřejmé zmatky a utlumení činnosti přineslo období 1968-69, a 

to nejprve po tzv. Pražském jaru, kdy v naší zemi nastoupil 

reformní komunismus, a posléze po 21. srpnu 1968, kdy 

Československo obsadily jednotky Sovětské armády a dalších armád 

Varšavské smlouvy. V letech normalizace se však činnost opět 

rozběhla, aniž by se požárníci stačili rozpadnout. Hlavní smysl, 

ochrana majetku a lidí, totiž zůstal stejný bez ohledu na 

politickou situaci. 

Okresní výbor došel na svých zasedáních v roce 1970 k závěru, že 

je třeba nějak povzbudit členy a proto vyhlásil  Rok kvalitní práce 

v požární ochraně. Všechny základní organizace přijaly výzvu, aby 

se soustředily na 'úpravy a úklid požárních zbrojnic, svěřeného 

majetku, výzbroje a výstroje. V návaznosti na skutečnou aktivitu, 

která po výzvě následovala, se v mnoho obcích otevřely brány 

zbrojnic veřejnosti a konaly se různé přehlídky techniky. Podobná 

opatření shora byla na místo, neboť se ztrátou pocitu vlastnictví 

/vše patří všem a státu/ se i mezi požárníky ztrácel smysl pro 

zodpovědnost za svěřenou techniku. 

0 rok později vytýčil okresní výbor další cíl. Tentokrát se 

zjistilo, že se zanedbává ideově-výchovná činnost, která mela být 

základem a byla stavěna před odborné požárnické disciplíny. V pod-

statě šlo o to, vštípit každému požárníkovi, že jeho organizace je 

součástí socialistického společenského systému, z čehož mělo 

vyplývat větší vědomí odpovědnosti za vykonávanou činnost. 

 Protože v pohnutých dobách sovětské okupace nebylo lehké se 

orientovat, a protože i mezi požárníky se našli lidé diametrálně 

odlišné-ho politického přesvědčení, nemohla se normalizační léta 

obejít bez personálních změn v řadách SPO, a to ani na okrese. Dne 
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13. ledna 1971 zasedala v požární zbrojnici v Nymburce kádrová 

komise okresního výboru, která přehodnocovala činnost některých 

význačných funkcionářů a také rozhodla, že několik z nich muselo 

opustit řady vrcholného okresního požárnického orgánu. Výměny se 

dotkly také okrsků. Od března probíhala školení velitelů ne v 

odborném, nýbrž v politickém duchu. 

 

3.4. Činnost požárníků po znovuobnovení jednotné organizace do 

konce roku 1989 

Jestliže se v předchozí kapitole psalo o ČSPO a později SPO, 

žádá si tato disproporce vysvětlení. Dne 11. listopadu 1968 byla na 

základě federativního uspořádání republiky provedena reorganizace 

požárnických orgánů. 0 den později se konal I. ustavující sjezd 

českého svazu požární ochrany, na Slovensku vznikla paralelní 

organizace. Ovšem po pěti letech se názory na pojetí požární 

ochrany vrátily k někdejšímu uspořádání a přisoudily mu větší 

účinnost než měl systém zavedený v roce 1968. Proto II. sjezd ČSPO 

v Ostravě /8. a 9. prosince 1972/ naznačil směr, jaký už zcela 

ovládl požárnické hnutí o rok později. V lednu byla obnoveno 

celostátní organizace, která od té doby nesla název Svaz požární 

ochrany /SPO/. V roce 1974 byly vydány nové stanovy SPO ČSSR. 

Okresy a základní organizace zvládat však tyto procesy 

poznamenaly jen v minimální míře. Činnost byla zaměřena na pořádání 

a zajišťování periodicky se opakujících akcí, jakými byly například  

soutěže všech kategorií, školení velitelů a ostatních 

funkcionářů, námětová cvičení, preventivní prohlídky, práce s 

mládeží, 

S postupujícím zprůmyslověním republiky se začali požárníci 

potýkat s novými problémy. Už nešlo oni tak o počet požárů, který 

se v dlouhodobém výhledu ustálil, jako spíše o kvalitu zásahů. Když 

už někde došlo ke vzplanutí, bývaly to ohně ničivého rozsahu a 

milionových škod. Za tímto účelem se uskutečňovaly nejen školení, 



45 

 

přednášky, cvičení a další formy výcviku, ale postupovala také 

nauka o požárech. Aby mohla jednat jako zodpovědná zásahová 

jednotka, musela být každá skupina požárníků, ať šlo o družstvo, 

sbor, či spojení několika sborů a zásahových jednotek, připravena 

na mnoho druhů ohně. Proto byly sbory vybavovány dokonalejším 

druhem výstroje a výzbroje. 

Každoročně se sestavovaly přehledy požárovosti, které sloužily 

při stanovování preventivních opatření a v osvětě mezi 

obyvatelstvem. Můžeme si posloužit příkladem z roku 1974. Tehdy 

vzniklo na okrese Nymburk celkem 51 požárů se škodou 816 757 Kčs. 

Při nich došlo k usmrcení dvou osob, ke zranění šesti osob, z toho 

dvou požárníků. Kromě toho došlo ke 43 případům netechnologického 

za hoření /jiskry od lokomotiv/ k jednomu případu technologického 

zahoření při výrobním procesu. Včasným zásahem požárníků z povolání 

i dobrovolných byly uchráněny hodnoty v odhadované částce 6 304 000 

Kčs. Významný je posun místa vzniku požáru. Zatímco kdysi hořely 

často soukromé objekty a veřejné budovy, v moderním věku byly 

nejčastější ohně v průmyslových podnicích, dále v zemědělství, 

stavebnictví a dopravě. 

Raději se obratem k příjemnějším stránkám života požárníků. 

Okres Nymburk byl na počátku sedmdesátých let hodnocen jako jeden z 

nejlepších a v roce 1975 získal právo na uspořádání národní 

celostátní soutěže v požárním sportu. Konala se na stadionu 

veřejného požárního útvaru v Nymburce, a to 8. července. Zúčastnilo 

se jí patnáct nejlepších družstev z celé republiky. Klání mělo 

patřičnou úroveň, ať se to týká zastoupení členů nejvyššího orgánů, 

nebo organizace a společenské stránky. Účastníkům a závodníkům 

zpříjemňovala chvýle odpočinku hudba Ministerstva vnitra ČSR, práce 

rozhodcovské komise byla rychlá, stejně jako bylo kvalitní 

materiální zabezpečení o zázemí pro soutěžící. 

Roky plynuly v nezměněném duchu, činnost okresních požárních 

orgánů se zkvalitňovala a rozšiřovala. Rok 1982 můžeme uvést jako 

příklad. Začal vydáním Zpravodaje okresního výboru SPO ČSSR v 

Nymburce, z něhož citujeme: 
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"Vážení soudruzi, vstupujeme do druhého roku 7. pětiletky, který 

je velice důležitý pro rozvoj naší socialistické společnosti. I náš 

svaz, který se v tomto období bude připravovat na sjezd, jenž se 

uskuteční v jarních měsících 1983, chce pečlivým plněním svěřených 

úkolů naplňovat usnesení XVI. sjezdu KSČ ke zkvalitnění práce na 

všech stupních řízení. Proto v roce 1982 chceme uskutečnit 100 

procent prohlídek ve veřejných budovách, docílit 100 procent 

doškolování velitelů dle směrnic, splnit nábor členů, o to hlavně z 

řad žen, zakládat nové kolektivy mladých požárníků. Ke splnění 

těchto úkolů je zapotřebí aktivity všech 6087 Členů ve 142 ZO SPO. 

Okresní výbor věří, že ve vzájemné spolupráci okresní organizace 

úkoly splní..." 

Jazyk takových statí byl v té době poměrně ustálený, stejně jako 

obsah sdělení. Práce za tím vším však bylo vpravdě mravenčí. 

Okresní výbor zpracoval k dosažení vytčených cílů harmonogram prací 

na léto 1982-83. Při tom všem se však nezapomnělo na hasičskou 

tradici a jedním z úkolů bylo zajistit tradiční společenský večer. 

Ten se pak skutečně 24-. dubna 1982 v sále nymburského KDŽ 

uskutečnil. 

 Zmíněný Zpravodaj OV SPO se stal významným pomocníkem v říze-ní 

práce na okrese. Ovšem pracovníci řídícího orgánu se spíše 

soustřeďovali na vlastní činnost mezi členy. Bud" si svolávali 

různé funkcionáře na stejné úrovni ke školením, nebo objížděli obce 

s fungujícími základními organizacemi. Práce okresního výboru byla 

rozděleno na jednotlivé úseky a do činnosti byla zapojena také řada 

dobrovolných funkcionářů. Právě jejich zásluhou zůstala činnost 

požárníků v místech živá. Na druhé straně nelze neocenit obětavost 

samotných řadových členů, kteří v základních organizacích a 

veřejných požárních sborech bez ohledu na vlastní volno udržovali v 

provozu techniku, zajištovali preventivní prohlídky, vedli mládež a 

dorost, udržovali požární zbrojnice, účastnili se veřejného života 

a společenského dění. 

Pokračovala osvěta mezi obyvatelstvem jak v obcích a městech, 

tak na závodech a v zemědělství. Méně starostí už bylo ve žňovém 
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období, pozornost se soustředila na zimu, na tzv. topné ob-dobí. 

Činnost v jednotlivých ZO kolísala podle toho, jak byli lidé v 

řídících funkcích schopni a ochotni se angažovat. Počet členů 

kolísal, avšak v celkové výši si udržoval standardní úroveň. Okres 

Nymburk byl pravidelně v rámci Středočeského kraje vyhodnocován na 

konci roku mezi nejlepšími. 

Velká tradice přetrvala ze sedmdesátých let mezi mládeží. 

Vítězné družstvo ve hře Plamen nejednou bojovalo o prvenství v 

krajském kole, ale dařilo se také získat účast na celostátním 

srazu. V rámci okresu se osvědčila forma dvoj- a třídenního 

závěrečného kola, kde se jednotlivá družstva mohlo sblížit a 

vyměnit si zkušenosti. 

Požárnická činnost tak šla od konference ke konferenci. Před 

zlomovým rokem 1939, který měl dopad na život celé společnosti a 

změnu sociálního systému i hospodářského uspořádání se poslední 

konference konala 20. února 1986 v Dělnickém doma v Nymburce. 

Hlavními body jednání, jehož závěry byly přijaty v zá-vazném 

usnesení, byly nedostatky v práci na úseku prevence a re-prese, ale 

také úspěchy v osvětové činnosti a výchově mladých požárníků. 

Pozornost se zadala soustřeďovat na techniku, výzbroj a výstroj, 

která před lety začala chátrat. V závěru byl vytýčen společný 

hlavní cíl, a sice snížení požárovosti a uchránění všech druhů 

hodnot. 

Po okresních konferencích následovaly obdobné na krajské úrovni 

a ve dnech 25. - 26. června 1988 se ve společenském sále Paláce 

kultury v Praze konal VII. sjezd Svazu požární ochrany. Kromě 

jiného byl zajímavým momentem jakýsi návrat k tradičním hasičským 

hodnotám, o blížícím se 125. výročím založení prvního dobrovolného 

hasičského sboru ve Velvarech bylo připomenuto dávné heslo "No 

pomoc vlasti k obraně, bližnímu k ochraně." Jako by tato 

reminiscence předznamenala budoucí změny, které se v návaznosti na 

události ve státě přenesly také do požárnického světa. 


