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Žebřík vysunutý v pohotovosti.

Klonoměr.

Detail uchycení trhacího háku.Pojistná západka vysunuté sady žebříků.
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Ruční naviják na hadice a naviják kotevního lanka.

Přenosná motorová stříkačka FLADER, typ 2 I., motor 15 PS, výkon max. 700 l/min., rok výroby 1924.

Šroubové zařízení k vyrovnání polohy žebříku.
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Následně se však prokázalo, že jediným možným 
dodavatelem může být firma Stratílek (bratr Horák 
doložil výpočtem, že na požadované délky a výšky 
ostatní stroje nestačí). Zkouška stroje byla provedena 
bezvadně a materiál byl prvotřídní. Bylo tedy následně 
rozhodnuto o zakoupení Stratílkova stroje. 

Dne 7. června 1931 na oslavách 50. výročí sbor 
poprvé  představuje nově zakoupenou automobi-
lovou stříkačku. V poválečné době jsou sboru při-
děleny vozidla Praga Rn, Tatra 805 a Škoda 706, 
stratílkova automobilová stříkačka mu slouží až do 
60. let, poslední evidovaný zásah s ní je v roce 1959. 
V roce 1981 je stříkačka renovována a je i nadále plně 
funkční.

Líc hasičského praporu. Rub hasičského praporu.

Ukázka z dobového nabídkového katalogu firmy Stratílek.



127

Údaje o stříkačce

Sbor byl založen v roce 1887. Již v roce 1885 obec zakupuje zápřahovou stříkačku a věnuje ji následně nově 
založenému sboru dobrovolných hasičů. Poslední evidovaný zásah se stříkačkou byl v roce 1943 při požáru 
u Králů. Stříkačka je v původním stavu a doposud funkční.

SDH Kovanice

Typ:

Výrobce:

Rok výroby:

Druhá strana stříkačky.

ruční čtyřkolová zápřahová stří-
kačka horského typu, jednostran-
ně sací, jednoproudová

R. A. SMEKAL, Praha - Smíchov

1885
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v čele se starostou města Josefem Zívrem, městské 
rady a také díky dobrovolné sbírce u firem a občan-
stva možné zakoupit motorovou stříkačku a automobil 
pro dopravu mužstva se žebříky, a to od firmy Erbert 
v Praze. Náklady na koupi činily 140 370 Kč.

V roce 1930 sbor vlastnil mimo toto auto s mo-
torovou stříkačkou ještě parní stříkačku, 3 navijáky 
s 1 000 m hadic, vysunovací žebřík 12 m dlouhý 
a 16 menších žebříků s vozíkem, na 8 místech 
ve městě bylo uloženo 12 trhacích háků. Dále měl 

Klonoměr.

Naviják kotevního lanka.Horní část výsuvného žebříku - otočné vodicí rolny.

Detail vyrovnávacího mechanismu.

Vozidlo zezadu.

Ozdobná poklice kola.

Boční pohled na vozidlo.
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sbor 60 obleků služebních, 60 obleků vycházkových, 
sekerky, pásy, smyčky a konopné koše.

V roce 1937 sbor obdržel nový hasičský prapor, 
zhotovený podle návrhu místního malíře Otakara 
Číly.

Sbor má bohatou minulost, která je velmi dobře 
zdokumentována.

V roce 1975 bylo v Nové Pace zřízeno detašované 
pracoviště Okresního požárního útvaru Jičín.

Od roku 1994 slouží na stanici HZS 12 členů 
a u každého požáru zasahují též členové dobrovol-
ného sboru.

Z technických údajů o automobilu Praga AN:
- hmotnost vozidla: 2 750 kg
- počet válců: 4
- obsah motoru: 1 324 cm3

- užitečné zatížení: 1 000 kg
- počet míst k sezení: 12

Automobil je po renovaci, ukončené 12. května 
1997, znovu funkční.

Rub spolkového hasičského praporu.

Líc spolkového hasičského praporu.
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Údaje o stříkačce

Z kroniky sboru se dovídáme, že hasičský sbor byl založen v roce 1903, kdy po přednáškách a osvětě  pana 
Františka Hanzlíka, rolníka z Vesce, místní občanstvo pochopilo nutnost založení sboru. Pan Hanzlík objasňo-
val celkový účel hasičského sboru, který se stává ochráncem při živelných pohromách a katastrofách, neštěstích 
a hlavně při požárech.

Obec roku 1903 zakupuje ruční čtyřkolovou stříkačku s veškerým příslušenstvím, a to za 1 000 zlatých. 
Z kupní smlouvy se dovídáme, že bylo splaceno v hotovosti 1 000 korun a na zbytek byl vystaven dlužní úpis na 
5 roků s 6 % úrokem  firmě A. Fichtner - Košíře. Ještě téhož roku se konala slavnost hasičského sboru - svěcení 

SDH Roveň

Typ:

Výrobce:

Rok výroby:

Velká návěstní trubka z mosazi (zvaná „harcovka“) včetně 
ozdobné šňůry a třásní.

ruční čtyřkolová zápřahová stří-
kačka horského typu, jednostran-
ně sací, jednoproudová

A. FICHTNER, Praha - Košíře

1903
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stříkačky, které provedl farář z Mikulášovic.
V roce 1924 byla postavena nová hasičská zbroj-

nice, a to na místě původní dřevěné. Do té doby byla 
stříkačka umístěna v kůlně u pana Doškaře, č. p. 3. 
Hasičská stříkačka byla náhodně objevena ve stodole 
u paní Pekárkové, kde na ni zatékalo. V roce 1993 byla 
renovována sborem k 90. výročí jeho založení. Došlo 
k výměně prken na boku stříkačky, novému nátěru 

a vyčištění veškerých mechanických částí. Stříkačka 
je doposud funkční.

Pohled do ocelové vany čerpadla: masivní zdvojené 
vyztužení páky čerpadla, kohout výtlaku, tlakový větrník, 
boty čerpadla s poklopkami, sací větrník a odražeče páky 
čerpadla.

Sací větrník s pákou ovládání sacího kohoutu, dvojmo 
ztužená páka čerpadla a svisle uložené boty čerpadla, 
uzavřené poklopkami.

Titulní strana stanov sboru z roku 1903. Schvalovací listina stanov sboru ze dne 26. dubna 1903.
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Údaje o stříkačce

Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech byl založen 22. května 1864, a to jako první dobrovolný hasičský 
sbor v českých zemích.

Rozhodující vliv na jeho založení měl pan Karel Krohn, který na naléhání otce zanechal studií na německé 
reálce v Praze a vydal se do Berlína a do Hamburku - světového obchodního střediska. Krátce před svým 
návratem domů byl v Hamburku svědkem velkého požáru. Přivolaní měštští hasiči rozvinuli svou akci na uli-
cích i vodách Labe a ohromený Karel přihlížel celému dění. Obdivoval pohotovost, umění i obratnost, s jakou 
si počínali členové hasičských sborů. Viděl v akci záchranné žebříky, stříkačky umístěné na lodích a další 

SDH Velvary

Typ:

Výrobce:

Rok výroby:

Druhá strana stříkačky.

ruční zápřahová čtyřkolová stří-
kačka kočárového typu, obou-
stranně sací, dvouproudová  

R. A. SMEKAL, Praha - Smíchov

1904
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pomocné nářadí. Byl uchvácen a myšlenka vycvičit 
podobný sbor doma v něm utkvěla natrvalo. Po návratu 
domů využíval každého setkání se spoluobčany, aby 
jim vyprávěl své zážitky. Současně doporučoval zří-
zení takového sboru ve Velvarech. V listopadu 1863 
byla podána žádost o povolení spolku. Z almanachu 
sboru, vydaného v roce 1964 ke 100. výročí založení 
sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech, uvádíme 
pouze zlomky údajů: „Schválené stanovy byly spolku 
doručeny 7. května 1864 c. k. místodržitelstvím 
v Praze (č. 24783). Dne 22. května téhož roku koná 
sbor řádnou valnou hromadu, v níž byli zvoleni: veli-
tel, jeho náměstek, předseda, vedoucí, zapisovatel 
a 6 členů správní rady. V té době čítal sbor 51 členů 
a sice: 47 činných, 3 čestné, 1 lékaře. Z činných členů 
byly utvořeny 4 odbory: lezci, bourači, čerpači vody 
a stráž bezpečnosti. Každý odbor měl tvz. „staršího“, 
lezci pak svého nadlezce. Sbor se poprvé představil 
veřejnosti 14. listopadu 1864 a to veřejnou zkouškou 
- vystoupením. Výsledek je vyjádřen záznamem, že 
úspěch byl skvělý, neboť se sboru od veškerého oby-
vatelstva veřejné pochvaly dostalo.“

Pro sbor byl významný rok 1868, kdy se zaku-
puje kárová stříkačka za 400 zlatých a objednává se 

Kulovitý výtlačný větrník s hrdlem.

Domovenka sboru na boku vany čerpadla a zátka sání 
stříkačky.

Sací koš.

Můstek stříkačky a ovládací kohouty.

Detail pákového převodu čerpadla.
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