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140
Úvodem

V letošním roce si připomene významné výročí 140 let od založení našeho sboru  dobrovolných hasičů 

v Uhlířských Janovicích.                                                                                                                   

Kulaté narozeniny jsou vítaným důvodem k malému zastavení a ohlédnutí se, proč byly sbory dobrovol-

ných hasičů utvořeny. Od nepaměti byl oheň dobrým pomocníkem, ale špatným pánem. Úsilí hasičů se dříve 

projevovala pouze na hašení požárů a záchranu majetku i lidských životů. Novodobí dobrovolní hasiči vyko-

nají nejen hašení požárů ale i pomáhají spoluobčanům při živelných pohromách, a to vše bez nároku na od-

měnu a ocenění.                                                                                                                                                       

Sbor dobrovolných hasičů v Uhlířských Janovicích paří délkou svého trvání nejen k nejstarším sborům 

na okrese Kutná Hora, ale i v republice. Proto si pojďme společně připomenout nejen jeho počáteční nesmě-

lé první krůčky i pozdější velká vykročení. Při pohledu do historie i současnosti se s Vaším dovolením zaměří-

me na časový úsek posledních deseti let, ve kterých dosáhl sbor nemalých úspěchů.                                                       

Na závěr bych poděkoval všem našim členům za obětavou práci pro sbor a popřál jim mnoho úspěchů 

do dalších let. 

 Starosta  Sboru



DOBROVOLNOST. Na tomto základě je postavena celá hasičská organizace a tato 

vlastnost byla u zrodu a trvá i dnes. 

Další vlastnost, která se stále nemění a stmeluje naše řady, je NEZIŠTNOST. Hasič se 

nikdy neptá co za to, neb tuto práci koná z lásky k bližnímu a z pocitu za práci ve vědomí že naše 

vlast vzkvétá a on má na této práci svůj podíl.

Hlavní vlastnost bez, které by nemohly být předešlé dvě,  je OBĚTAVOST. Bez této 

vlastnosti nemůže být ani dobrovolnost ani nezištnost. Tyto tři vlastnosti musí vždy každý hasič 

mít, a to jsou jediné úkoly, které se v práci požární ochrany nemění a které byly při zrodu požární 

ochrany, jsou i dnes a musí být i v budoucnu.

Dnešní ani budoucí práce dobrovolného hasiče nemůže bez těchto vlastností žít.
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DĚJINY MĚSTA UHLÍŘŮ 

– UHLÍŘSKÝCH JANOVIC

Založení Uhlířských Janovic je možno hledat již v XI. stole-

tí. Jméno Janovic nás uvádí na Jana, syna Zdislava z Divišo-

va, který Janovice založil po postavení hradu Šternberka ve 

XIII. století. Uhlířskými byly nazvány již v XIV. století, a to pod-

le toho, že se ve vůkolí usadili uhlíři. Až do dnešních dob jsou 

v Herpuči a u Kašparek znatelné pozůstatky po milířích.

Nejstarší část Janovic – staré Janovice – možno hledat ko-

lem kostelíka sv. Jiljí.

Kdy byly Uhlířské Janovice povýšeny na město, není přesně 

známo, ale stalo se tak pravděpodobně v XVII. století na pří-

mluvu pánů ze Šternberka, přičemž byl městu udělen znak. 

Znak se popisuje takto: na třech milířích spočívá stříbrná 

městská hradba, nad ní je v modrém poli zlatá hvězda šter-

nberská. Uprostřed hvězdy je pod korunkou zlaté písmeno 

,,G“ [Götz], na hradbě pak je písmeno R [Roggendorf ]. Měs-

tu bylo povoleno pečetit červeným voskem.

V  době husitské r. 1420 padl pán Uhlířských Janovic Petr 

Konopišťský ze Šternberka a vdova po něm paní Perchta 

z Krakovař přestoupila k husitům. Tak byla zavedena r. 1421 

v Uhlířských Janovicích víra podobojí.

Za vlády Jiřího z Poděbrad byl v zemi zaveden klid a pořá-

dek. Tato klidná doba pomohla uhlířskojanovickým obyva-

telům. Koupili si dvory s příslušenstvím, tj. s dědinami, lou-

kami, lesy, potoky a rybníky. Též si postavili pivovar, který 

stál na nynějších místech č. 110 a 114. 

Obyvatelé Uhlířských Janovic se též zúčastnili bitvy u Lipan 

dne 30. Května 1634. Není známo, kolik se z té osudné bi-

tvy vrátilo.

V roce 1770 bylo provedeno číslování domů. Nové přečíslo-

vání bylo provedeno v roce 1840, avšak domy č. 1 - 5 si za-

chovalí původní čísla z roku 1770.

Tak jako jiné kraje, i náš kraj v roce 1836 postihla cholera. 

Během 2 měsíců zemřelo 82 lidí.

Po velkých požárech si janovičtí obyvatelé začali stavět 

zděné domky podle vyměřených regulačních plánů. Byla 

postavena nová radnice [č. 168] a ostatní domky kolem ny-

nějšího náměstí.

Zrušení roboty roku 1848 znamenalo cestu ke svobodě 

i pro rolnický lid na Uhlířskojanovicku.

V důsledku reformy správy a soudnictví v Rakousku byl zří-

zen okresní soud a berní úřad v Uhlířských Janovicích. Obec 

je umístila v budově č. 168. V roce 1850 byl zřízen  poštovní 
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úřad. Prvním poštmistrem byl František Horálek. Do roku 

1850 náležely Uhlířské Janovice poštou ke Kolínu, posel do-

cházel dvakrát týdně. 

V roce 1870 byla zřízená trojtřídní škola. Školou povinných 

dětí bylo 414, ale pouze polovina jich navštěvovala školu. 

Počátkem školního roku 1873-74 byla škola rozšířena na 

čtyřtřídní a r. 1875 na pětitřídní.

V roce 1855 nastoupily namísto dosavadních krajských vlád 

nové krajské úřady. První instancí se staly smíšené okresní 

úřady. Okresní úřady Uhlířské Janovice Kouřim a Kolín pat-

řily do obvodu krajského úřadu v Čáslavi.

Rozvojem zemědělství a řemesel vznikala zájmová spole-

čenstva s  ručením omezeným a byly zakládány peněžní 

ústavy. V roce 1866 vznikla záložna, roku 1881 okresní hos-

podářská záložna a roku 1900 městská spořitelna.

Od roku 1868 vznikaly různé spolky, mezi jinými i sbor ha-

sičský, založený roku 1873. Spolky ovlivňovaly, popřípadě 

dosud ovlivňují kulturní činnost města. Tělocvičná jednota 

SOKOL, jednota požární ochrany, muzejní sbor a sportovní 

fotbalový klub dosud vykazují činnost. Spolek okrašlovací 

a zpěvácký spolek byly již zrušeny.

V Uhlířských Janovicích se dochovaly různé památky. Jed-

nou z nejvzácnějších je kostelík sv. Jiljí, založen v XI. Století. 

Roku 1767 byl položen základní kámen k novému chrámu 

na náměstí, kostelu sv. Aloise.

V červenci roku 1914 vyhlásil císař František Josef I. Všeo-

becnou mobilizaci. V  první světové válce padlo z  města 

a nejbližšího okolí 72 mužů.

Po první světové válce přišel 28. říjen 1918 – zrození Čes-

koslovenské republiky a samostatnost. Nastal nebývalý 

rozvoj zemědělství, řemesel a spolkové činnosti, Ve snaze 

o rozvoj v zemědělství si vystavěli rolníci roku 1919 u ná-

draží Hospodářské družstvo skladištní.

Tak jako na jiná města a vesnice tak i na Uhlířské Janovi-

ce těžce dolehla německá okupace a druhá světová válka. 

Tato doba přinesla národností útisk, nucenou práci a znač-

né oběti na lidských životech. Z Uhlířských Janovic a blízké-

ho okolí bylo popraveno, nebo zemřelo v koncentračních 

táborech 71 lidí, z toho 43 židů.

Po šesti těžkých letech přišel den, který přinesl našemu 

městu i celé vlasti klid a mír. Uhlířské Janovice byly osvo-

bozeny Rudou armádou 10. května 1945. Patří jim za to 

náš dík.

Pominula stagnace okupačních let a naše město znovu 

vzkvétalo, zacelovaly se rány a pomalu se vracel lepší život 

v osvobozené vlasti. 

Je si jen přát aby město nadále vzkvétalo i v budoucnos-

ti ku prospěchu národa a radosti uhlířskojanovickým ob-

čanům.
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V DĚJINÁCH UHLÍŘSKÝCH JANOVIC JSOU 

ZAZNAMENÁNY TYTO VĚTŠÍ POŽÁRY

V pamětní knize Uhlířských Janovic jsou zaznamenány po-

žáry ještě z doby před vznikem sboru hasičů.

První požár je zaznamenán 8. Listopadu 1771. Byl zazna-

menán u Františka Křepelky, primátora. Shořel pouze jeho 

obytný dům. Dne 11. Ledna 1773 vypukl oheň u tkalce Ant. 

Mládka a za velkého větru shořelo ještě 18 domů. Dne 16 

března 1778 v úterý kolem 6. Hodiny ranní vypukl oheň ve 

chlévě u Hynka Pecha. Poněvadž střechy byly doškové. Za-

krátko celá Kolínská ulice byla v plamenech. U kupce Jana 

Zelenky bylo na skladě 20 centů ševcovské smoly, 2 sudy 

kolomazi a 1 cent střelného prachu. Tento střelný prach byl 

včas odstraněn. Smůla a kolomaz shořely hrozným plame-

nem. V dubnu 1803 vyšlehl oheň u Prokopa Štěpánka, sho-

řelo 20 domů a několik stodol. Velký oheň vypukl 9. Června 

1806 u Františka Vlacha, tkalce v židovské ulici. Vyhořelo 36 

domů, židovská škola a židovský špitál a 18 stodol.

8. října 1836 vypukl oheň, při němž přišlo 17 majitelů 

o sklizeň sena a slámy. Mimo jiné shořela radnice, věznice 

a byt ponocného.

Stalo se též, že požáry založily děti. 24. září 1843 zalo-

žil syn čeledína František Hrbek a syn mistra hrnčířského 

Antonín Trávníček oheň u Beranovy stodoly. V tomto roce 

byl další požár založen dětmi, a to u Jana Peroutky, krejčí-

ho. Chlapci byli zatknuti a uvedeni k vrchnostenskému úřa-

du do Rataj a pak k právu hrdelnímu do Prahy. Oba chlapci 

však ve vazbě zemřeli.

Roku 1865 shořelo 7 domů a 7 stodol z  neopatrnosti 

manželky Josefa Hofmana rozpáleným omastkem. 12. pro-

since 1872 v 6 hodin večer založila oheň služebná Františka 

Lívancová z Kochánova u Josefa Mašína č. 148. K  tomuto 

činu se u soudu přiznala. V pamětní knize není zapsán způ-

sob potrestání.

Další zápisy o požárech jsou zaznamenány v protokolech 

založeného hasičského sboru.

Po těchto požárech se začaly stavět domy z  pevnějších 

hmot a podle vyměřených regulačních plánů.



7

DĚJINY SBORU

Ohně užívá lidstvo od pravěku. Oheň však nebyl jen po-

mocníkem a služebníkem lidí. Byl také ničitelem vybudo-

vaných hodnot. Již v dávnověku bránili naši předkové roz-

šíření ohně v nežádoucích případech. Lze tedy dokázat, že 

hasičství má svůj původ již v pravěku.

Obrana proti ohni však byla jen náhodná. Teprve když při-

bývalo lidí a zakládala se města a vesnice a stavěly se ná-

kladnější stavby, začínalo se pomýšlet na ochranu proti 

zhoubnému živlu. Ve středověku byla organizována jakási 

požární policie, kterou tvořili příslušníci různých cechů, ko-

miníci, zedníci, tesaři a jiní řemeslníci. Hašení však bylo pri-

mitivní, nedokonalé a málo úspěšné. Chyběly jednak doko-

nalé pomůcky a nářadí, jednak nebyla vycvičena mužstva 

hasičská, protože výkon požární služby různých cechů ur-

čených k hašení, omezoval se výhradně na činnost v přípa-

dě požáru.

Sbor dobrovolných hasičů v Uhlířských Janovicích byl zalo-

žen 18. prosince 1873. V tento den byly schváleny sborové 

stanovy, Obecní zastupitelstvo pořídilo sboru 2 stříkačky, 

háky, žebříky, košíky a voznice.

Zakladateli hasičského sboru v Uhlířských Janovicích byli: 

František Peche, starosta obce, Antonín V. Červenka, řídící, 

učitel, Bernard Federer, obchodník Josef Schwarz, nájem-

ce dvora, dr. Josef Vejlupek, lékař, Josef Fuchs z Grünfeldu, 

statkář, Jan Zvoník, okresní tajemník, Josef Navrátil, ob-

chodník.

Sbor dobrovolných hasičů na své ustavující schůzi ustano-

vil koncem roku 1873 oddíly. Oddíl při stříkačce čítal 26 lidí, 

oddíl sekerníků a lezců čítal 23 lidí, oddíl vynašečů čítal 

13 lidí, oddíl hlídačů čítal 19 lidí.

Na schůzi konané dne 6. Ledna 1874 byl zaveden stejno-

kroj, jehož popis uvádíme. Přilba kožená, černá, na způ-

sob přilby hasičů pražských. Vpředu se nalézá dvé písmen 

v poli červeném DH (dobrovolní hasiči). Tmavomodrá blůza 

za stojatým límcem, na koncích jeho nalézá se červená pa-

nolla se žlutým hořícím granátem. Tmavošedé spodky s úz-

kou červenou paspulí. Pás kolem těla je z kůže nelakované, 

na něm sekerka a provaz s kruhem jsou zavěšeny.

Na signál používá se hasičské trubky se dvěma tóny na způ-

sob pražské, jíž se svolávají hasiči k požáru. Píšťalu užívá ná-

čelník a udává signály podle sboru hasičů pražských.

Ve výborové schůzi bylo rozhodnuto zakoupit pásky na ru-

kávy pro oddíly. Pro oddíl při vodě bílé, u stříkačky šedé, 

lezci červené, vynašeči červenobílé, hlídači červenobíločer-

vené. Výbor se též usnesl požádat úřady o povolení k no-

šení kordu se stříbrnými střapci pro velitele sboru a jeho 
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náměstka a pro mužstvo ostrý nůž spolu s pilkou na jed-

né straně.

V polovině roku zakoupila obec pro sbor novou stříkačku. 

Stříkačka byla vyzkoušena v panském dvoře.

Roku 1875 se zúčastnil sbor v Kácově slavnosti odhalení 

pamětní desky P. Jana Valeriána Jirsíka, biskupa budějovic-

kého a rodáka kácovského. Na mimořádné valné hroma-

dě byla odhlasována změna stanov. Na schůzi 8. srpna bylo 

usneseno cvičit dvakrát v týdnu, dvakrát za měsíc planý po-

plach a v neděli cvičení signálová. Sbor činně působil při 

požáru v Blatě, Uhlířských Janovicích a Hatích. Požáry byly 

malé, Koncem tohoto roku sbor čítal 86 činných členů a 30 

přispívajících členů.

Roku 1876 byl uspořádán výlet do Čestína, kde se sbor se-

šel se sbory Zbraslavic a Kácova, aby se uradily o jednot-

ném cvičení hasičských signálů, Na pohřeb Františka Palac-

kého, otce národů, vyslal sbor do Prahy deputaci 7 členů. 

V srpnu se sbor zúčastnil hasičského sjezdu v Praze v počtu 

17 členů. Pro neúčast na cvičeních bylo ze sboru vyloučeno 

11 členů a 7 členům byla udělena důtka. V tomto roce ne-

byly žádné požáry.

Roku 1877 se sbor činně zúčastnil hašení požárů a to mimo 

Uhlířské Janovice. Bylo to v Sudějově a v Jindicích. Sbor plá-

noval noční poplach, avšak tento byl obecním úřadem za-

kázán. Koncem roku sbor založil pokladnu,  pro podporo-

vání chudých členů. K tomuto účelu provedl sbírku, jejíž vý-

nos byl 40 zl. 30 kr.

Roku 1878 zemřel první předseda sboru František Peche. 

Dne 29. Června se sbor zúčastnil slavnosti svěcení prapo-

ru spolu ostrostřelců v Kouřimi. Bylo též usneseno odebírat 

časopis ,,Český hasič“, vydávaný v Klatovech. Ve městě to-

hoto roku nebyl požár. Velký požár byl v Mančicích u Jana 

Vlasáka, kam se sbor dostavil v počtu 8 členů se stříkačkou 

a pracovali zde až do noci.

Roku 1879 se sbor zúčastnil průvodu městem na oslavu 

stříbrné svatby císařských manželů. K  tomuto účelu bylo 

zakoupeno 24 lampiónů. 24. Dubna se deputace sboru zú-

častnila sázení stromů u sochy sv. Václava na náměstí. Dále 

byla v tomto roce zakoupena voznice za  40 zl. Podpůrná 

pokladna vykazuje 98 zl. 24 kr. Činných členů je 59, přispí-

vajících 63.

Roku 1880 byly opatřeny dva opěrné žebříky. Požáry ne-

byly žádné.

V roce 1881 – 20. února byl uspořádán první hasičský ples. 

Bylo usneseno odebrat výzbroj těm členům, kteří necho-

dí na cvičení.

Roku 1882 koncem května bylo uspořádáno veřejné cvi-

čení. Zúčastnili se ho též sbory z  Kácova, Rataj, Čestína 

a Zásmuk. Plaňanská pojišťovna vyplatila sboru příspěvek 

2% z prémií pojištěných budou v Uhl. Janovicích, Jindicích, 
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 Žíšově, Vavřinci, Netušile, Rašovicích, Žandově, Sudějově, 

a Janov. Lhotě. V tomto roce byl velký požár domků míst-

ních občanů Svobody a Horkého. Likvidace požáru byla 

ztížena, protože byl velký vítr. Sbor byl dále u požáru ve 

Staňkovicích a Vavřinci.

V roce 1883 bylo důstojně oslaveno 10leté trvání sboru ve-

řejný cvičením. 17. Června přistoupil sbor k hasičské župě 

Čáslavské počtem 31 členů. V srpnu se sbor zúčastnil odha-

lení pomníku Karla Havlíčka Borovského v Kutné Hoře. Byla 

zakoupena dvojí lezecká výzbroj a  4m savic. Požárů v tom-

to roce nebylo.

V  roce 1884 Byl zvolen předsedou sboru Antonín Hejný, 

pozdější první čestný člen sboru. V  červenci byl sbor na 

župním sjezdu v Kutné Hoře. V obci byl jen jeden malý po-

žár avšak sbor byl při likvidaci požáru v Mančicích.

Roku 1885 byly obstarány nové pracovní obleky. Byla po-

řádána taneční zábava, jejíž výtěžek byl věnován podpůr-

né pokladně. Sbor provedl zásah u požárů v Blatě, Silvance, 

Nové Vsi a Žandově.

Roku 1886 bylo zakoupeno 40m hadic se šroubením a 4m 

savic. Cena této výzbroje byla 73 zl. 09 kr. Dne 15. Července 

zastupovali 3 členové sbor při zakládání župní hasičské jed-

noty pro okres Uhlířské Janovice v Ratajích. 22. srpna se ko-

nala ustavující schůze župní has. jednoty v Uhl. Janovicích, 

na které byly schváleny stanovy župy. Obec opatřila sboru 

novou dvoukolovou voznici na vodu. Občanská záložna vě-

novala sboru 25 zl.

V  roce 1887 v  zimních měsících se každou neděli kona-

la signálová cvičení. Byl proveden zásah u požáru v Hatích 

byli zraněni Fr. Moravec a Jos. Myslivec. Br. Moravec obdr-

žel od župy podporu 20 zl. A br. Myslivec od sboru 5zl. pod-

pory. V tomto roce je 28 členů činných a 72 přispívajících.

Roku 1888 se konal II. župní sjezd ve zdejší obci. Sbor byl 

u požárů v Mitrově, Ratajích, Drahobudicích a Staňkovicích. 

Zakoupeno bylo 30m hadic. Byl předplacen časopis ,,Český 

hasič“.

V  roce 1889 byly požádány okolní vesnice o přispění na 

hasičské nářadí, jinak že sbor nebude jezdit k  požárům. 

Vyzvané obce vůbec neodpověděly. Hasičský sbor přesto 

k  požárům jezdil. V  tomto roce se konalo 19 výborových 

schůzí. V obci byly tři požáry, jimž za oběť padlo 7 obytných 

domů. Ve Chmelišti byl požár u Jos. Černušáka. Za účinné 

hájení dostal sbor poděkování od městské rady.

Roku 1890 byla zakoupena nová čtyřkolová stříkačka 

za 1.000 zl. Stroj byl zakoupen proti vůli předsedy sboru 

a městské rady. V květnu se konalo svěcení stříkačky a záro-

veň byla vyzkoušena. Koncem roku bylo 41 činných, 2 čest-

ní a 82 přispívajících členů.

V roce 1891 byl sepsán hlavní inventář, který obnášel toto 

náčiní: 1 ruční stříkačka s hadicemi a savicemi, 2 stříkačky 
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bez savic, 4 žebříky hákové, 6 obyčejných, 3 voznice, 1 věd-

ro a 130m hadic. U příležitosti zemské jubilejní výstavy se 

konal v  Praze valný sjezd hasičský, kterého se zúčastnilo 

21 členů našeho sboru. V obci byl 1 požár. 

V roce 1892 podal celý výbor resignaci. V srpnu se konala 

mimořádná valná hromada, na které byly provedeny vol-

by nových funkcionářů. Zakoupen byl naviják na hadice. 

Zásah byl proveden u jednoho požáru v místě- Jos. Urban 

č. 195 – a u požáru v Jindicích.

Roku 1893 se poprvé konala volba činovníků na dobu 

3 let. Sbor oslavil 20leté trvání veřejným cvičením. Dále se 

zúčastnil sjezdu župy čáslavské v Kutné Hoře a VII. sjezdu 

župy Uhl. Janovické v Mančicích. 10. září byl při svěcení pra-

poru hasičského sboru ve Zbraslavicích. Sbor platně půso-

bil při požárech ve Staňkovicích, Blatě a Mitrově. V místě byl 

u dvou požárů. Odbírá se „Hasičská knihovna“ a předplace-

ny jsou časopisy „Hasičské listy „ a „Ochrana hasičská“.

 V roce 1894 byl ve výborové schůzi podán návrh na zříze-

ní nemocenské pokladny. Uskutečnění tohoto návrhu bylo 

až v r. 1900. 

Roku 1895 pracoval sbor na zdolání velkého požáru obyt-

ného stavení u AI. Mynáře, stodoly a sýpky u Ber. Federera. 

Při tomto požáru shořela 1 dvoukolová voznice. Zdolává-

ní požáru bylo narušováno přihlížejícími. Sbor se zúčastnil 

u příležitosti národopisné výstavy 11. hasičského sjezdu 

v  Praze počtem 15 Členů. Při zpáteční cestě velitel ztratil 

poboční vůz a jeden člen zajel omylem až do Drážďan. 

V srpnu sbor provedl požární prohlídky budov a studní. 

V roce 1896 - 2. záři o posvícení udeřil blesk do domu Amalie 

Faltové. Při zdolávání požáru pomáhal sboru vydatný liják.

V roce 1897 byly ve sboru i politické různice. Jak je zapsáno 

v zápise, podal předseda sboru Antonín Blecha návrh, aby ne-

byli do sboru přijímáni členové, kteří se hlásí k sociálně demo-

kratické straně. Tento návrh byl schválen na výborové schůzi 

dne, 28. ledna ve znění: „aby výstřední socialisté nebyli do sboru 

přijímáni“. Jeden člen byl raněn při požáru stavení náčelníka 

J. Lauera. 
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Roku 1898 byly stanoveny členské příspěvky ve výši 1 zl. 
ročně. V hostinci u Jana Blechy v 1. poschodí byla zřízena 
spolková místnost, kde byly umístěny spolkové odznaky.  
30. května se konal 12. Zimní sjezd a slavnost na počest 
25. výročí založení sboru v Uhl. Janovicích. jednalo se o 
zakoupení nového dvouproudního stroje a staré stříkač-
ky měly být prodány. 

V roce 1899 bylo zakoupeno 10 vý-
tisků „Velení hasičských“, vydaných 
Českou zemskou hasičskou jednotou. 
Sbor působil při požárech v Mitrově, 
Janovické Lhotě, Žíšově a Žandově, 

Roku 1900 byl stanoven roční pří-
spěvek ve výši 2 korun. V tomto roce 
byla uvedena v činnost nemocenská 
pokladna. Účelem bylo podporovat 
nemocné, zraněné a poskytovat pří-
spěvek na vypravení pohřbu. 26. srpna 
se sbor zúčastnil otevření nové školy 
v obci. Rovněž uspořádal divadelní 
představení. Jeviště zapůjčil spolek 
„Beseda“. Požár zachvátil hostinec 
u  Jílků čp. 118 a sousední stavení čp. 
119, hašení bylo velmi obtížné. 7 členů 
z toho onemocnělo.

Roku 1901 vyšly v platnost nároky na 

podporu z nemocenské pokladny. Podpora byla vyplacena 
5 členům sboru. V tomto roce byly v obci 2 požáry (Měšťá-
nek, Blecha), dále pak v Rašovicích (Dušek) a v Jan. Lhotě. 

V roce 1902 byl zakoupen posunovací žebřík a berlovky. 
Sbor Uhlířských Janovic se přihlásil za člena „Matice Opav-
ské“. Jednatelem byl zvolen učitel Josef Brunclík. Výnosem 

okresního úřadu nesměli být učitelé 
od roku 1889 do roku 1902 členy hasič-
ských sborů, ani nesměli nosit hasičské 
stejnokroje. Sbor byl u 4 požárů v obci 
a okolí. 

Roku 1903 byl stanoven a schválen 
služební hasičský řád. Ve dnech 15. 
a 16. srpna se konal v Praze Všeslovan-
ský sjezd hasičstva, jehož se zúčastni-
lo 22 členů sboru. Na oslavu 30letého 
trvání sboru bylo uspořádáno veřejné 
cvičení. Sbor měl 43 členů činných, 10 
čestných, 54 přispívajících a 66 dárců. 

Roku 1904 byl sbor při požáru v lese 
Herpuši. Další požár vypukl 14. srp-
na u  Františky Touškové, který zřejmě 
vznikl z neopatrnosti při kouření. Požár 
trval ještě následující den, protože v tu 
dobu bylo velké sucho a potoky i ryb-

ník Holoubek byly bez vody. Ničivému 
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živlu padlo za oběť 8 obytných stavení a 14 hospodářských 

budov. Tímto požárem byl také zničen kostelík sv. Jiljí, který 

měl šindelovou střechu. Při tom-to požáru přišel v domě 

č. 57 o život pekař Jan Mejstřík, který i když nebyl hasičem, 

přes své stáří přišel na pomoc. Škoda byla odhadnuta na 

200.000 korun.

V roce 1905 bylo provedeno veřejné cvičení spojené 

s cvičným poplachem. Vše bylo provedeno zdařile. 

V roce 1906 byly předány Čestné medaile za 25Ietou čin-

nost hasičskou. Obdrželi ji Jan Lauer, Václav Melvald, Josef: 

Matoušek, František Moravec, Josef Myslivec, Václav Šíbal, 

Josef Nigrín a František Zouplna. Konal se zde župní sjezd 

u příležitosti 20. výročí trvání župy. Pro župní památník byla 

pořízena fotografi e sboru. 

V roce 1907 nastaly ve výboru neshody pro vylouče-

ní dvou členů ze sboru. Došlo až k soudnímu jednání pro 

urážku výboru. Dne 9. května navštívil naše město minis-

tr dr. Bedř. Pacák, jehož uvítání se sbor zúčastnil. Tato doba 

byla bouřlivá. Začaly vznikat rázné politické strany a z toho 

boje o nadvládu o poslanecké mandáty

Roku 1908 bylo postaveno nové leziště se sušákem na ha-

dice. Vyhořel mlýn L. Čížka a dřevníky dr. Blätterbauera.

V roce 1909 zakázala zemská hasičská jednota hasičským 

sborům zúčastňovat se církevních slavností. Byla vykonána 

přehlídka sboru zemským hasičským dozorcem  Bohdanem 
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Křečanem, klerý se o sboru a jeho činnosti pochvalně vy-

slovil.

Roku 1910 vznikl požár v kině u Jílků, kde se vzňal fi lm. 

Sbor se zúčastnil okrskových a župních slavností. 

V roce 1911 bylo několik požáru v místě (Fetter, Zita, No-

votná, Žoudík), dále na Mitrově a Silvance.

Roku 1912 byla zřízena 8členná jinošská skupina, kterou 

cvičil Josef Brejcha. V červenci byla v Uhl. Janovicích celotý-

denní krajská škola, na které přednášeli přední funkcionáři 

české hasičské jednoty. V tomto roce byly 2 požáry v místě, 

při nichž byli zraněni 3 členové sboru, dále požáry v Rašovi-

cích, Žíšově a Mančicích, při nichž sbor zasahoval. 

V roce 1913 se sbor zúčastnil hašení požáru ve školní bu-

dově a ve Staňkovicích. Veliký požár vznikl 13. května v 11 

hodin dopoledne v domě Aloise Sterna Č. 11.2, v místech, 

kde je dnes zdravotní středisko. Velmi se rozšířil a shoře-

lo při něm 15 obytných stavení, židovská synagoga a další 

hospodářské budovy. Při župním sjezdu oslavil sbor 40 let 

svého trvání. V předvečer byla akademie za účasti drama-

tického odboru Sokola. Druhý den bylo provedeno cvičení, 

které bylo velmi pěkné. Oslavy se zúčastnilo 34 sborů a 400 

krojovaných členů.
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V roce 1914 vypukla první světová válka, která těžce postihla 
i místní sbor. Byly nařízeny všeobecné požární hlídky. První bra-
tři nastoupili vojenskou službu.

Roku 1915 a 1916 bylo povoláno mnoho dalších členů do 
zbraně. Byl vytvořen oddíl samaritánů. Ve školní budově byl po-
řízen lazaret. Nekonaly se volby činovníků ani taneční zábavy.

Roku 1917 a 1918 nevykazovaly rovněž žádnou činnost 
vzhledem k tomu, že většina mužů sboru byla ve válce. Domů 
se nevrátili 3 Členové. 

V roce 1919, v roce míru a samostatně Republiky českoslo-
venské, byl na první schůzi sboru přítomen br Jaroslav Ptáček, 
nový župní starosta. Přednášel o životě na Rusi, protože byl del-
ší dobu v ruském zajetí.

Roku 1920 byla prodána stará stříkačka. Sbor provedl prohlíd-
ku a inventarizaci výzbroje a výstroje. Jmění koncem roku čini-
lo 4.548,- Kč. 

Roku 1921 bylo jednáno o zakoupení nové automobilové stří-
kačky za 126.000 korun. Pro velké fi nanční náklady bylo od to-
hoto upuštěno a dohodnuto zakoupit motorovou stříkačku. 
Byl ustaven samaritánský odbor . V červenci se sbor zúčastnil 
odhalení památníku padlým vojínům v první světové válce.

V roce 1922 byla provedena veřejná sbírka na zakoupení mo-
torové stříkačky. Na tuto sbírku bylo obyvatelstvo předem 
upozorněno letáčky.

V roce 1923 byla zakoupena motorová stříkačka za 44.000 Kč. 

Byla provedena oprava zbrojnice. V červnu byl v obci uspořá-
dán župní sjezd, na kterém byla vyzkoušena nová motorová 
stříkačka. Stav inventáře koncem tohoto roku byl následující: 
1 motorizovaná stříkačka, 1 ruční jednoproudá stříkačka, 2 stří-
kačky trakařové, 3 berlovky, 1 posunovací žebřík, 500 m hadic, 
32 ks úplné výzbroje a různé drobné předměty.

V roce 1924 byl uspořádán I. hasičský župní ples v sokolovně. 
Na tento ples poskytl sedlecký pivovar hudebníkům ½ hl piva. 
Sbor se zúčastnil při požáru u Terezie Rysové, kde hrozilo vel-
ké nebezpečí rozšíření vzhledem k vichřici. Motorová stříkačka 
byla vyzkoušena při požáru hospodářských budov u Roberta 
Mandelíka v Blatě. Stříkačka se plně osvědčila. 

V  roce 1925 byl župní sjezd v  Kácově. Průběh sjezdu nebyl 
uspokojivý, zejména pro hrubé porušování kázně. Sbor obdr-
žel podporu z věcného fondu na splátku dluhu na motorovou 
stříkačku. Na zřízení koupaliště sbor poskytl 200 korun.

Roku 1926 se členové sboru zúčastnili župní hasičské školy.  
Sbor se zúčastnil slavnosti k 50letému úmrtí Františka Palacké-
ho. Byla zakoupena protikouřová ochranná maska a gumové 
rukavice.

V roce 1927 spolek přispěl na stavbu hasičského domu v Pra-
ze. Bylo opatřeno 6 nových obleků. Sbor se zúčastnil sjezdu 
v Kutné Hoře, dále okrskového cvičení ve Staňkovicích, Sobě-
šíně a Ledečku. 

V roce 1928 byla uspořádána slavnost k 10letému trvání 
Československé republiky, již se sbor zúčastnil. 
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V  srpnu roku 1929 byl uspořádán hasičský den spojený 

s  veřejným cvičením. Cvičení se zúčastnili sbory z  Jindic 

a Nepoměřic. V září se sbor zúčastnil slavnosti otevření ha-

sičského domu v královských Vinohradech v Praze.  Dopo-

ručovalo se členům, aby využívali služeb tohoto hasičské-

ho domu při zájezdech do Prahy, ve kterém byla ubytovací 

možnost, možnost stravování, nákupy hasičských potřeb, 

pojišťovna a jiné. Loutkoherec Matěj Kopecký věnoval sbo-

ru 60 korun jako dar do pokladny.

V roce 1930 dovršil br. Šíbal 50 let nepřetržité služby v hasič-

ském sboru a proto na návrh sboru mu byla udělena na župní 

valné hromadě v Čekánově zdobená medaile s diplomem. Čle-

nové sboru konali služby při zábavách, divadlech a biografech.

Roku 1931 byli zřízeny zvláštní hlídky a stráže, neboť v pod-

zimních dnech byly velké vichřice. Sbor se zúčastnil s motoro-

vou stříkačkou při požáru v Nepoměřicích.  Dále byl sbor při 

požáru na Chlumu, kde bylo padajícím štítem zraněno 13 čle-

nů ze sborů Chlum a Smilovice. Jeden ze zraněných zemřel.

V roce 1932 nebylo mimořádných událostí. Sbor se připra-

voval na oslavu 60letého trvání hasičského sboru.

Oslava byla 9. 7. 1933, kdy byl v našem městě župní sjezd 

a valná hromada župy. Bylo přítomno 400 krojovaných brat-

ří ze 45 sborů. Slavnostní projev přednesl br. Jan Procházka, 

Farář z Košic, který byl osvědčeným pracovníkem hasičského 

sboru. Bylo navrženo, aby činným členům byly ušity nové stej-

nokroje. V tomto roce nebyly pořádány žádné zábavy, proto-
že Ochranný svaz autorů vydal sboru zákaz pořádání zábav.

Roky 1934 -1935 byly klidné pro hasičský sbor.  Konala se 
cvičení členů sboru, pravidelné hlídky při divadlech a bio-
grafech. Byla zakoupena siréna jako poplašné zařízení při 
požárech a umístěna na obecní budově. 

Rok 1936 byl naopak rušným rokem.  Bylo uzavřeno úrazo-

vé pojištění pro 20 činných členů sboru ve stáří do 60 let. Po-

jištění bylo uzavřeno u Hasičské pojišťovny na 10 let. Ve měs-

tě byla utvořena protiletecká civilní obrana. V září byl ustano-

ven při sboru odbor žen, který čítal 15 členek. V garáži hostin-

ce U zeleného stromu se vzňalo osobní auto, dále byly hašeny 

požáry u Fr. Ulmanové, Al. Čibáka a kůlna a garáž Rud. Vilímka.

Rok 1937 byl velice bohatý na požáry v našem městě. V za-

hradním domku Boh. Bartáka vypukl oheň vznícením pře-

kypělého včelího vosku. Za 5 dní na to zachvátil požár dom-

ky K. Zouplny a Fer. Vedrala. Při dopravě motorové stříkačky 

se roztříštilo kolo. Za dalších 7 dní vypukl požár u Ant. Ma-

sopusta. Při hašení požáru byl zraněn br. Brandejský. Další 

požár byl u Anežky Šulcové a sbor se též zúčastnil při požá-

ru v Ostašově u Jar. Svobody. 

V letech 1938,1939-1945 prošel sbor těžkými časy.

V  roce 1938 se Německo dopustilo zrady na českém ná-

rodě. V této kritické době vláda nařídila mobilizaci, mnoho 

členů bylo povoláno k vojenské povinnosti. Republika byla 
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okleštěna o hraniční pásma, průmyslové a bohaté kraje.

Rok 1939 přinesl německou okupaci a s ní krutou fašistic-

kou nadvládu. Český národ však nezoufal a věřil, že tyto zlé 

doby pominou a nastanou zase dobré časy. Než tato chví-

le nadešla, mnoho lidí dotrpělo svůj život ve vyhlazova-

cích táborech, obce Lidice a Ležáky byly fašisty srovnány 

se zemí, jejich obyvatelé postříleni, nebo odvezeni do kon-

centračních táborů. Požárníci ani v této zlé době ve své čin-

nosti neustali. V  tomto roce byly sloučeny okresní hasič-

ská jednota Uhlířskojanovická a OHJ Kutnohorská v jednu 

okresní hasičskou jednotu č.42 se dvěma obvody v rámci 

soudních okresů, tj. Uhl. Janovice a Kutná Hora.

V květnu 1940 se konaly samaritánské kursy, které se každo-

ročně opakovaly. Zbrojnice, stříkačky a ostatní náčiní muselo 

byt označeno mimo českého i německým názvem. V dubnu 

tohoto roku vypukl zhoubný požár v místní sokolovně, kde 

shořela veškerá hořlavá část budovy, fi lmové promítací pří-

stroje, zvukové zařízení, divadelní jeviště a další předměty. 

Škoda byla odhadnuta na 500 tisíc korun. Do prosince však 

byla sokolovna znovu opravena a uvedena do provozu. 

V letech 1941-43 mimo samaritských kursů byly v letním 

období žňové hlídky. Byl zaveden nový výcvik požárního 

družstva a nové signály. 

V roce 1943 bylo do Říše vysláno 5 členů sboru na práci.

Roky 1944 a 1945 byly tragické pro celé hasičstvo. V květ-

nu a červnu 1944 byl v Kutné Hoře krajský kurs velitelů sbo-

rů z celého okresu. Brzy po skončení tohoto kursu byli za-

tčeni zemští činovníci a v říjnu pak i někteří velitelé sbo-

rů. Zatýkání pokračovalo až do osvobození. Celá hasičská 

organizace byla zapojena na odbojovou organizaci „Rada 

tří“, vedenou gen. Lužou. Mnoho bratří položilo své životy. 

Z koncentračních táborů se nevrátili z našeho města br. Ja-

roslav Ptáček, starosta okresní hasičské jednoty č. 42 Kut-

nohorské, z okolních sborů pak br. František Procházka, sta-

rosta České zemské hasičské jednoty z čestínského sboru, 
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br. Jan Procházka, farář, který působil v naší župě jako vzdě-

lavatel, činovník OHJ - II. obvodu br. Břetislav Kohora, učitel 

z Ledečka i br. Laušman ze Zderadin. Mnoho ostatních se 

vrátilo domů s podlomeným zdravím.

V květnu 1945 vypuklo všeobecné povstání proti němec-

kým utlačovatelům. V naší obci již 4. 5. byly odstraňovány 

německé nápisy. Byl vytvořen místní národní výbor, jeho 

prvním předsedou byl br. Antonín Trmal. Utvořena byla 

revoluční garda, jíž velel J. Tvrdík. Směrem ke Kolínu byly 

postaveny barikády. Avšak boje s Němci se neobešly bez 

mrtvých. Syn br. J. Ptáčka padl v boji u Sázavy, br. Jaroslav 

 Košvanec, člen našeho sboru a jednatel II. obvodu OHJ padl 

při přestřelce v  Jindicích, dne 6. května 1945. Slavnostní 

pohřeb obou padlých byl dne 11. května 1945 v Uhlířských 

Janovicích za veliké účasti hasičů, RG i ostatních občanů. 

V revolučních dnech byly drženy stálé hlídky.

Přišel 9. květen – den, kdy i naše město bylo osvobozeno 

Ruskou armádou. Velitelem města byl plk. Smolkov.  Český 

národ si znovu svobodně vydechl a začal pracovat pro bla-

ho své i svých budoucích. Na paměť obětí II. Světové války 

byla 1. listopadu 1945 uspořádána smuteční tryzna v míst-

ní sokolovně za účasti všech sborů II. obvodu OHJ, zástup-

ců České zemské hasičské jednoty i zástupců okresní hasič-

ské jednoty v Kutné Hoře. Padlému br. Jar. Košvancovi byl 

odhalen památník v Jindicích.

V roce 1946 byla opět po 4 letech valná hromada. Byly pro-

vedeny volby činovníků. Sbor se plně zúčastňoval všech 

slavností pořádaných ve městě i okolí. V  červenci byl při 

odhalení pamětní desky br. Frant. Procházky v Čestíně. Byl 

sestaven dvouletý budovatelský plán z  programu vlády, 

v němž se počítalo se stavbou nové zbrojnice.

1947 – v tomto roce zemřel čestný člen, dlouholetý funkci-

onář sboru i župy, kronikář sboru br. Eduard Jednota. Sbor 

jej doprovodil na poslední cestě. Následkem velkého sucha 

v letních měsících vznikly od jiskry vlaku dva velké lesní po-

žáry v Oboře a Kácově, kde sbor účinně zasáhl. Dne 5. řijna 
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proběhlo v našem městě velké rajónové aplikační cvičení 

zakončené soutěží sborů požárním útoku s použitím vody. 

Naše družstvo bylo na prvním místě.

Dne 17. října 1948 byl v obci „Den československého ha-

sičstva“. Na slavnostní schůzi přednesl projev předseda 

MNV s. Jan Procházka, který je vzdělavatelem II. obvodu 

OHJ. Ocenil obětavou práci hasičského sboru ve prospěch 

města i celého státu. Na závěr slavností byl složen hasičský 

slib a podepsán v knize slibů.

V  roce 1949 se do sboru začlenil divadelní spolek Uhlíř 

a byl utvořen divadelní odbor, který pak v roce 1951 byl za-

pojen do osvětové besedy. Sehrál mnoho divadelních her 

doma i v okolí.

25. června 1950 byl okresní sjezd v Uhl. Janovicích s odha-

lením pamětní desky br. Jar. Ptáčkovi na jeho domě. Bylo 

přítomno na 900 bratří v  kroji z  86 sborů OHJ Kutnohor-

ské, Ledečské, Vlašimské, Kolínské, Praha-východ aj.. Hlavní 

projev měl br. Illich, jednatel České zemské hasičské jedno-

ty. V tomto roce byl zakoupen starší, velký automobil Ford 

pro hasičské účely. 

V roce 1951 došlo k reorganizaci hasičstva. Byla utvořena 

místní jednota Čsl. svazu hasičstva a byla složkou Národní 

fronty jako masová organizace. Měla za úkol výchovu členů 

i občanů v preventivní ochraně aj. Druhou složkou byl ve-

řejný požární sbor, utvořený ze členů místní jednoty a pod-

léhal MNV. Jeho úkolem bylo zasahovat při požáru i  v  ji-

ných stavech nouze. V  roce 1953 pak byla místní jednota 

přejmenována na místní jednotu ČSPO (Československého 

svazu požární ochrany). 

V  roce 1952 téměř po 90 letech dobrovolné činnosti se 

dostává čs. hasičstvu uznání vlády. V dalších letech se vy-

kazuje obětavá práce členů, jejich připravenost, obětavost 

i pohotovost. Provádějí se preventivní prohlídky budov 

i  provozen Jednoty a státních statků. Provádí se stavba 

nové zbrojnice na „Šauráku“. Pravidelně se sbor účastnil na 

oslavách 1.máje i při položení věnců k památníkům dne 9. 

května. Toto trvá do dnešního dne. 

V roce 1960 byla provedena úprava terénu před zbrojni-

cí a osvětlení nutné při nočních výjezdech. V červenci byl 

uspořádán zájezd do jižních Čech. 

V roce 1962 obdržel br. Ant. Trmal odznak „Za příkladnou 

práci“. Byl uspořádán zájezd do severních Čech. Na okrsko-

vém cvičení v Opatovicích II. mimo družstva mužů, závodi-

lo družstvo žáků, které na okresní soutěži v Chotusicích se 

umístilo na 1. místě. Žáky cvičil br. Pelikán.

V roce 1963 byl postaven sušák na hadice. V průběhu roku 

byli pořádány brigády na úpravu zbrojnice, střechy i okolí. 

Celkem bylo odpracováno 1657 hodin. 

V  roce 1964 se konaly celostátní oslavy stoletého výročí 

založení prvního hasičského sboru ve Velvarech. Náš sbor 
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ve spolupráci se sborem v  Blatě provedl námětové cvičení 
na náměstí v Uhl. Janovicích. Velitelem cvičení byl V. Pelikán. 
Po skončení námětového cvičení odebrali se sbory společně 
s hudbou k požární zbrojnici, kde byla zapálena vatra. U vatry 
hovořil A. Trmal, předseda sboru, o účelu a poslání dobrovol-
né požární ochrany. Poté 30. května se konala slavnostní schů-
ze, které se zúčastnilo 32 členů sboru, zástupci MNV a okres-
ního výboru ČSPO. Předseda OV ČSPO F. Jůna předal jménem 
krajského výboru ČSPO. V Pelikánovi odznak „Za příkladnou 
práci“. Čestné uznání OV ČSPO obdrželi Fr. Urban a Jar. Staněk. 
Odznak „Vzorný požárník III. stupně“ obdržel Fr. Urban a V. Fet-
terová. Čestná uznání MNV a sboru obdrželo 6 dalších členů.

V roce 1965 byly zrušeny krajské výbory ČSPO a řízení pře-
vzal ústřední a okresní výbor. Předseda sboru Antonín Tr-
mal se vzdal funkce a místo něho byl zvolen Miroslav Ur-
ban. A. Trmal zůstal nadále členem výboru a byl zvolen 
čestným předsedou sboru. 3. dubna zasáhl sbor při haše-
ní požáru u uhelných skladů, kde shořela kůlna a palivové 
dříví. Oheň vznikl od jiskry z lokomotivy. V srpnu požárníci 
zdolávali požár stodoly p. Josefa Svobody a v prosinci po-
žár domku p. Závěty ve Chmelišti. 

V roce 1966 přibil k požárnímu vozidlu Tatra 805 s přenos-
nou stříkačkou PS 8, starší cisternový vůz Praga V3S z Kutné 

Hory. Sbor byl při požáru ve sklárnách v Sázavě a u Staňko-

vic, kde shořelo nákladní auto s nákladem vybavení pro pi-

onýrský tábor dětí. 

V letech 1968 - 1970 došlo k federativnímu rozdělení sva-

zu na český a slovenský. Kromě povinnosti předcházet po-

žárům či je v zárodku likvidovat, připadl jim zvláštní úkol, 

hledat v Novém rybníce utonulého mladého chlapce.

V roce 1971 byl uspořádán požárnický ples, který se vel-

mi vydařil. Hrála na něm jako každoročně hudba osvětové 

besedy, pod vedením p. Valáška. Tato hudba vznikla v roce 

1961 z původního hudebního kroužku při požárním sboru. 

Tento rok byly  v listopadu volby do všech zastupitelských 

orgánů. Několik členů sboru se zapojilo do předvolební 

kampaně. Byli v agitačních dvojicích a volebních komisích. 

Ze sboru jsou poslanci v místním národním výboru Miro-

slav Urban a Jaroslav Staněk. Všichni požárníci se  zúčastnili 
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voleb. Během roku probíhalo školení pro získání odznaku 
„Vzorný požárník“ II. a III. stupně. Odznak druhého stupně 
získal Old.Valášek, odznaky třetího stupně Mir.Zeman, Pa-
vel Balo, Ant. Zelenka, Mil. Čermák, Jiří Old, Jos. Haramule, 
Lad. Kmoch a Jan Brandejský.

V  roce 1972 se zvyšuje aktivita sboru. Někteří neaktiv-
ní členové byli vyloučeni, provádí se nábory mezi mláde-
ží. V tomto roce se již připravují oslavy 100 let trvání sboru 
v Uhlířských Janovicích. 

V  roce 1973 oslavy proběhly v  červnu, kdy byla uspořá-
dána okresní soutěž požárních družstev o putovní pohár 
v Kutné Hoře. V místním muzeu byla uspořádána výstava 
z historie našeho sboru. Dne 3. června proběhla slavnost-
ní schůze k 100 letému výročí založení sboru, kde byla pře-
dána ocenění zasloužilým členům. Byl rovněž uspořádán 
koncert krajské hudby útvaru Kolín, slavnostní průvod, ná-
mětové cvičení spojené s prohlídkou techniky. Kromě oslav 
svého jubilea se členové v témže roku zúčastnili hašení 10-
ti požárů v místě a okolí .

Členská základna v roce 1974 čítala 40 mužů, 5 žen, 9 dětí 
a 9 dorostenců. Soutěžní družstva našeho sboru se účastni-
la soutěží ve Zruči nad Sázavou, Suchdole a Zbraslavicích. 
Byla provedena oprava oplocení kolem hasičské zbrojnice, 
členové se brigádnicky podíleli na čištění koupaliště, mytí 
vozovek. Stav pokladny v roce 1974 činil na kontě 10233,49 

korun, v hotovosti 850,55korun. 

V  lednu 1975 pořádal sbor jako každoročně požárnický 
ples v sokolovně v Uhl. Janovicích. Při hašení 7 požárů od-
pracovali členové 180 hodin. Proběhlo rovněž námětové 
cvičení v Janovické Lhotě, jehož se sbor účastnil.

V roce 1976 přistoupil ke sboru z Rašovic Stanislav Jech. 
Sbor uspořádal zájezd do Lucerny a oslavy 1. máje. Hasič-
ský sbor Morava nabídl za nové členy: žák – 50 Kč, dospě-
lý do 25 let 100Kč. Členové se rovněž zúčastnili hašení 12-ti 
požárů, z nichž ani jeden nebyl v Uhl. Janovicích.

V  roce 1977 čítala naše základna 52 mužů, 8 žen a dvě 
družstva žáků. V  tomto roce se do požárnických soutěží 
všech stupňů zapojila družstva z Uhl. Janovic a v okresním 
měřítku patřila ke špičce. Členové SDH se zúčastnili haše-
ní 9-ti požárů, členové se účastnili i na likvidaci po průtrži 
mračen dne 21. května.

V roce 1978 byla zahájena přestavba a přístavba hasičárny 
na „Šauráku“ svépomocí. Sbor uspořádal zájezd do Doma-
žlic, tradiční 1.máj, jako každoročně požárnický ples v míst-
ní sokolovně a zúčastnil se mytí koupaliště. Sbor se rovněž 
zúčastnil hašení 4 požárů.

V  roce 1979 byla dokončena přístavba svépomocí. Naši 
členové zde odpracovali 1545 brigádnických hodin. Byla 
uspořádána první výroční členská schůze v Dianě. I v tom-
to roce se naši členové účastnili námětového cvičení, po-
žárnických soutěží a také hašení 6-ti požárů, při nichž od-

pracovali 32 hodin.
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V roce 1980 byl pro naše členy uspořádán zájezd do Tater, 

který stál 12815Kčs a účastnilo se ho 42 členů. Členové sbo-

ru se účastnili brigády ve statku na slámě.  V tomto roce se zá-

sahové jednotky podílely na hašení  4 požárů v místě a okolí. 

V roce 1981 sbor předává vozidlo Praga V3S – CAS-16 do 

Rataj nad Sázavou a místo tohoto vozidla přebírají naši čle-

nové vozidlo Škoda 706 RTH-CAS-16. Členové sboru se ak-

tivně účastnili třech námětových cvičení. Rovněž tak jed-

notky pomáhaly zdolat 9 požárů. Jako již tradičně byl uspo-

řádán společenský ples a oslavy 1. máje. 

V roce 1982 bylo zahájeno jednání o nové zbrojnici. Byly 

uspořádány zájezdy na Moravu do Lednice, do Prahy na 

Varieté Havana a na Zvonačku. Člen sboru Trmal slavil di-

amantovou svatbu.  Sbor se zúčastnil kladení věnců v Ja-

novicích a Jindicích. Zásahové jednotky sboru zasahovaly 

při hašení 3 požárů a při úniku nafty do sádek ve Vavřinci. 

V roce 1983 se konaly oslavy 110 let se slavnostní schůzí, 

výstavkou, cvičením na náměstí a na hřišti.  V březnu dele-

gace členů s tajemníkem MNV navštívila pož. zbrojnici v Jí-

lovém u Prahy, která byla vzorem pro plánovanou výstavu 

nové zbrojnice v Uhl. Janovicích. Byly přijaty nové členky 

pro družstvo žen.  Členové se zúčastnili hašení 13-ti požárů 

zapříčiněných suchým počasím v letních měsících.

V roce 1984 byla zahájena výstavba nové hasičské zbroj-

nice Na Vejfuku. Sbor se zúčastnil celostátní soutěže požár-

ních družstev v  Českých Budějovicích. Zemřel dlouholetý 

předseda sboru Trmal Antonín. Byl zrušen sbor v Sudějově. 

Sbor zasahoval u 5-ti požárů.

V  roce 1985 pokračovala výstavba nové zbrojnice. Z  na-

šich členů byly utvořeny skupiny, které měly svého vedou-

cího a ty se po týdnu střídaly při výstavbě o sobotách a ne-

dělích. Během roku bylo odpracováno na stavbě 3125 ho-

din. Počet výjezdů k požárům v tomto roce klesl, sbor zasa-

hoval pouze třikrát.

V roce 1986 byl v lednu tradičně uspořádán ples, který se 

poprvé konal v  nové budově V. O. D. Kooperativa. Pokra-

čuje výstavba požární zbrojnice, kde členové odpracovali 
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4905 hodin. Byl zrušen sbor v Blatě. Zemřel dlouhodobý ve-

doucí dětí Bareš Miroslav st.. Při hlášení 6-ti požárů odpra-

covali členové SDH 193 hodin. 

V roce 1987 byla dokončena výstavba nové zbrojnice. Čle-

nové naší organizace odpracovali 15447 brigádnických ho-

din. Budova vystavěna nákladem 1 800 000Kčs, byla slav-

nostně otevřena dne 26. 10. 1987. Ve své době se zařadila 

na první místo v krajském měřítku, jako největší a nejmo-

dernější zbrojnice využívaná hasičským sborem. Naši čle-

nové se účastnili 4 požárů. 

V roce 1988 se členové našeho sboru podíleli na pořádání 

okresní konference SPO, která se konala v sále kooperativy. 

Jako ocenění činnosti sboru v uplynulých letech bylo pře-

dáno ústředním výborem Svazu požární ochrany nejvyšší 

vyznamenání – čestný prapor SPO. Poté se opět vrátila kaž-

dodenní běžná činnost při údržbě techniky a nyní i nové 

budovy. I v  tomto roce jsme museli vyjíždět k požárům a 

bylo potěšitelné, že pouze ve 3 případech. Na konci roku 

bylo v organizaci 89 členů z toho 10 žen. V oddílu Mladých 

požárníků pracovalo 25 dětí. 

1989 – rok výrazných změn ve společnosti začal pro orga-

nizaci běžnými úkoly, zimním školením členů zásahových 

jednotek , v  sále Kooperativy uspořádán ples. V  létě byl 

uspořádán pro členy oddílu Mladých požárníků letní tábor 

v lese „Kašparkách“. Rozvinula se spolupráce s KaSS Uhlíř-

ské Janovice. Sbor se zúčastnil 4 požárů a všechny naše byly 

hodnoceny správou sboru požární ochrany v  Kutné Hoře 

jako velmi dobré. Po zásahu pořádkových sil SNB proti ma-

nifestujícím studentům 17. listopadu 1989 na Národní tří-

dě v Praze začaly probíhat v našem státě převratné změny. 

Ani členové naší organizace nezůstali k probíhajícím udá-

lostem lhostejní. Na své mimořádné členské schůzi odmítl 

stanovisko ústředního výboru Svazu požární ochrany, které 

dopisem zaslaným všem základním organizacím odsoudi-

lo stávku studentů a divadel. Členové organizace dopisem 

plně podpořili požadavky studentů a divadel a  na jejich 

podporu byla zaslána i fi nanční částka věnovaná částečně 

jednotlivými členy a také z  pokladny sboru.  S   následující 
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demokratizací naší společnosti začaly probíhat i změny 

v požární ochraně. 

V  roce 1990 se koná republikový sjezd Svazu požární 

ochrany a zde je Svaz přejmenován na Sdružení dobrovol-

ných hasičů Čech, Moravy a Slezska. V tomto roce rovněž 

probíhají v našem městě komunální volby. Sbor dobrovol-

ných hasičů staví vlastní nezávislou kandidátku. Do měst-

ského zastupitelstva jsou zvoleni 2 naši členové z  nichž 

jeden pracuje v  Radě. I na naši organizaci dopadá mění-

cí-se legislativa, projevují se nedostatky např. nedostatek 

pohonných hmot. Přesto naše zásahová jednotka úspěšně 

 zasahují při 10-ti požárech.

V  roce 1991 byla zahájena jednání o přesunutí profesio-

nálních hasičů ze Sázavy do naší hasičárny. Jsou uzavřeny 

příslušné smlouvy a dohody a v požární zbrojnici začaly být 

připravovány prostory pro profesionály. V roce 1991 rovněž 

probíhají okresní konference sdružení hasičů, na kterém je 

zvolen nový starosta SH ČMS, kpt. PO Emil Vojtíšek. Je utvo-

řen okresní výkonný výbor a rady starostů, velitelů, mláde-

že, prevence apod. v okresních orgánech pracují 3 členové 

naší organizace, z nichž velitel Stanislav Jech je členem vý-

konného výboru OSH. Sbor se podílel na hašení 14-ti požá-

rů a členové zásahové jednotky rovněž prováděli požární 

asistenci na 29. ročníku Kmochova Kolína.

Rok 1992 začíná tradičně hasičským bálem v sále Koope-

rativy, na kterém hraje skupina AKORD. Na jaře roku 1992 

se do budovy požární zbojnice stěhuje detašované praco-

viště útvaru PO ze Sázavy. Požární zbrojnice se vzhledem 

ke svému prostření stává i oblíbenou pro svatební hostiny. 

V tomto roce se na sále koná celkem 11 společenských akcí. 

Co však v tomto roce náš sbor hodně potrápilo, byl počet 

výjezdů. Celkem se naší členové účastnili likvidace 24 po-

žárů, mnoho z nich bylo zapáleno úmyslně. Například stará 

cihelna v Žíšově hořela cekem 4x (6. 5., 17. 5., 5.6 a 25.11.). 

Kromě likvidace požárů se naše výjezdová jednotka zúčast-

nila i třech technických zásahů. 

Rok 1993 byl pro náš sbor rokem oslav. Ten jsme zaháji-

li tradičním hasičským bálem. Na poli soutěžním se daři-

lo našim dětem i dorostencům, když obě družstva zvítě-

zila v  okresním kole a postoupila na Krajskou soutěž. Ta 

se konala v Hryzelích okr. Kolín. Děti zde obsadili celkové 

7. místo, dorostenci přivezli pěkné 3. místo. V rámci oslav 

byla 25. září uspořádána soutěž v požárních útocích, které 

se zúčastnilo 19 družstev. Z celkového vítězství se radova-

lo družstvo z Mirošovic. Zásahová jednotka se v roce 1993 

podílela na likvidaci 6 požárů. 

Rok 1994 byl zahájen tradičním hasičským bálem, na kte-

rém zahrála skupina AKORD. Zásahová jednotka si v tom-

to roce připsala asistenci při sedmi požárech a čtyřech 

technických zásahů. Na okresní soutěži se dařilo dětem 
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i dorostu. Družstvo mladých hasičů, dorostenců i doroste-

nek zvítězilo v okresním kole a postoupilo na kraj. V kraj-

ské konkurenci pak děti skončili v  Mukařově na pěkném 

4. místě a dorostenci i dorostenky v Odoleně Vodě shodně 

na 6. místě. Odměnou za pěkné výsledky byl dětem výlet 

do hasičského muzea v Přibyslavi a do Safari ve Dvoře Krá-

lové. V listopadu 1994 se také započalo s výstavbou nové 

klubovny pro děti v půdních prostorách hasičské zbrojnice. 

Rok 1995 byl tradičně úspěšným na poli soutěžním. Děti 

i obě družstva dorostu vyhrála okresní soutěž. Děti pak na 

Krajské soutěži v Lubné u Rakovníka obsadili celkové 6. mís-

to, Dorostenci a dorostenky pak 4. místo. V září se podařilo 

dokončit novou klubovnu pro děti a v říjnu byl uspořádán 

zájezd pro členy SDH do atomové elektrárny Jaslovské Bo-

hunice. Zásahová jednotka si do statistik připsala účast na 

likvidaci šesti požárů a tři technické zásahy. 

Úspěch našich soutěžních družstev pokračoval v  roce 

1996. Všechny tři družstva opět vyhrála okres. Dětem se na 

krajské soutěži v Jabkenicích a Mcelech okr. Nymburk ne-

dařilo. Skončily na 10. místě. To dorost se v Nymburce blýs-

kl. Děvčata skončila těsně druhá a chlapcům se podařilo 

zvítězit a postoupit na Mistrovství ČR. To se konalo ve Stra-

konicích a družstvo našeho dorostu z něj přivezlo 7. mís-

to. Na 1. máje náš sboru uspořádal v hasičské zbrojnici vý-

stavu hasičských hraček a výtvarnou soutěž „Hasiči očima 

dětí“. Na sále hasičské zbrojnice se v tomto roce konalo cel-

kem 11 svateb a 17 dalších akcí. Pro děti byl uspořádán vý-

let do ZOO Praha, spojený s prohlídkou stanice Hasičského 

záchranného sboru Českých drah. Ani zásahová jednotka 

nezahálela. Vyjížděla k 8 požárům a 7 technickým zásahům.

V roce 1997 byla pro velký úspěch v sále hasičské zbrojni-

ce upořádána výstava hraček -  hasiči a záchranáři. Nechy-

běly ani výtvarné práce na téma „Hasiči a děti“. Děti tento-

krát na okrese skončili na 3. místě. Na krajskou soutěž tak 

putovala pouze obě družstva dorostu. V Čelákovicích obě 

naše družstva vybojovala 1. místo a postoupila na Mistrov-

ství ČR do Zlína. Děvčata skončila v celorepublikové kon-

kurenci na 7. místě, chlapci ještě o něco hůř. V červnu sbor 

uspořádal výlet do ZOO Liberec, spojený s prohlídkou HZS 

města Liberec a vyjížďkou lanovkou na Ještěd. Zásahová 

jednotka se účastnila celkem 11 zásahů.

Rok 1998 byl zahájen tradičním hasičským bálem. Tento-

krát se o hudbu postarala skupina POLABANKA. V květnu 

byla s velkým úspěchem na sále hasičské zbrojnice uspo-

řádána výstava železničních modelů, doplněná kresbami 

dětí ze ZŠ na téma „Moje město“. Na okresní soutěži kon-

čí děti i dorostenky na 2. místě. V červnu upořádal sbor vý-

let do vojenského historického muzea v Lešanech a o let-

ních prázdninách děti poprvé vyrazili na tábor do Chroust-

kova. V komunálních volbách byl do křesla starosty zvolen 
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starosta sboru pan Stanislav Jech, který v tomto roce získal 

i mimořádné ocenění za svou činnost u dobrovolných hasi-

čů – Řád sv. Floriána.

V roce 1999 vznikla soutěž nazvaná Kutnohorská hasičská 

liga. Hned její první ročník vyhráli muži z Uhlířských Jano-

vic. Stejně jako v roce předchozím byla na 1. máje v hasi-

čárně instalována výstava železničních modelů. A i v tomto 

roce byl uspořádán výlet. Tentokrát do historické pevnosti 

Dobrošov u Náchoda. Děti na Valné hromadě zahráli svou 

první pohádku, což se stalo do této doby tradicí. V okres-

ní konkurenci skončily děti ve hře Plamen v obou kategori-

ích na 2. místě a i tento rok vyrazily do Chroustkova na letní 

tábor. Členové našeho sboru vyjížděli v roce 1999 celkem 

k 28 zásahům (požáry, čerpání vody, dopravní nehody atd.).

Rok 2000 ukázal, že experimentovat někdy není to pravé 

ořechové. Na ples byla pozvána kapela SEBRANKA z Vlašimi. 

Bohužel před naším plesem ji opustili někteří hudebníci a to 

se projevilo na kvalitě kapely a bohužel i na celém průběhu 

plesu. Ve statistikách naší zásahové jednotky za rok 1999 za-

psáno 12 výjezdů. Na 1. máje se poprvé uspořádali soutěže 

pro děti, další tradice, která vydržela do dnešní doby. Dětem 

se dařilo na okresní soutěži, když v obou kategoriích zvítězi-

ly. Na krajské soutěži v Rožmitále pod Třemšínem pak skon-

čily na pěkném 5. místě. Přišel datum 28.9. Významný datum 

v našem kalendáři bohužel pro náš sbor získal příchuť smut-

ku. Náhle a nečekaně nás v tento den opustil náš dlouholetý 

člen a starosta města pan Stanislav Jech. 

Po loňském debaklu s  hudbou na hasičském bále 

sáhl v  roce 2001 sbor znovu po osvědčeném AKORDU 

 Květoslava Červeného. Děti v obou kategoriích obsadili na 

okrese 2. místo a zásahová jednotka vyjížděla celkem de-

setkrát. Pro členy SDH a především pro děti byl uspořádán 

výlet do obřího akvária v Hradci Králové, muzea dr. Holuba 

v Holicích a Zemědělského muzea ve Zdechovicích. 

Rok 2002 poznamenaly záplavy a ani náš sbor nezůstal 

pasivní. 16.8 odjeli naši členové do obce Lety, okr. Praha-

západ na pomoc při čerpání vody po záplavách. Celkově 

tam 8 členů strávilo 10 dní. Mimo to se naši členové účast-

nili i pomoci při likvidaci škod způsobených záplavami 

v  obci Hořín. Kromě pomoci na záplavách zásahová jed-

notka vyjížděla v  tomto roce osmkrát. V  okresní soutěži 

starší obsadili 2. místo, mladší 3. a 6. místo. Dorostenky 

skončily v  okrese 2. Do Krajského kola se v  kategorii jed-

notlivců probojovala Hana Petráčková, která Krajskou sou-

těž v   Nymburce vyhrála. Velkým úspěchem pak bylo její 

účinkování na Mistrovství ČR v Třebíči. Tady Hanka při své 

premiéře na velké soutěži vybojovala skvělé 3. místo. Cílem 

výletu v tomto roce bylo Muzeum letectví a kosmonautiky 

ve Kbelých a i v tomto roce byl pro děti upořádán letní tá-

bor v Chroustkově. 
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2003
V tomto roce se mládežnická družstva potýkala s nedostat-

kem dětí a oslavy 130 let založení sboru sebraly hodně času. 

Proto byly omezeny účasti na soutěžích. Družstva žáků, 1x 

mladší a 1x starší se zúčastnila okresního kola v Krchlebech, 

kde mladší družstvo po boji obsadilo 2. místo a starší druž-

stvo 3. místo. Úspěchu dosáhlo družstvo dorostenek, které 

na okresním kole v Krchlebech zvítězilo a na krajském kole 

v  Hořovicích obsadilo 2. místo. V  červenci jsme pro děti 

uspořádali tábor v Chroustkově za účasti 17 dětí. V soutěžích 

dospělých družstvo žen obsadilo 3. místo a v Kutnohorské 

hasičské lize v konečném pořadí obsadilo 5. místo. 

V  tomto roce naší největší akcí byly oslavy 130 let, které 

představovaly celou sobotu 28. 6. všech členů přímo v akci 

na náměstí. V  dopoledních hodinách proběhla výstava 

techniky integrovaného záchranného systému, kdy na 

ploše janovického náměstí se představila současná tech-

nika domácího sboru dobrovolných hasičů, profesionál-

ních hasičů z Uhlířských Janovic, Kutné Hory, Kolína a Pra-

hy, drážních hasičů z  Prahy a Nymburka, technika vojáků 

z útvaru civilní obrany v Kutné Hoře, historická i současná 

technika okolních dobrovolných sborů, výjezdové sanitky 

záchranné zdravotní služby, technika policie České repub-

liky a další. Zároveň byla otevřena výstava v  informačním 

centru, kde byly vystaveny historické dokumenty, fotogra-

fi e, uniformy, prapory SDH Uhlířské Janovice a historické 

přilby. Odpolední program zahájily malé mažoretky a poté 

dostali na náměstí před Městským úřadem prostor i hasi-

či, aby předvedli nadšenému publiku něco ze své práce. 

O průvodní slovo a dobrou náladu všech se celé odpoled-

ne starali moderátor mediálního partnera celé akce Rádia 

Blaník Jiří Šindelář a Jiří Feit z HZS ČD Praha, který komen-

toval ukázky hasičů a dalších složek IZS. Jako první se o slo-

vo přihlásili místní, tedy HZS Uhlířské Janovice, kteří před-

vedli ukázku vyprošťování osoby z  havarovaného vozidla 

Družstvo dorostenek na krajské soutěži v Hořovicích 2003. 

Horní řada: A. Vondráček, M. Tůmová, L. Tůmová, T. Kopecká. Spodní řada: 

H. Petráčková, M. Lancová, M. Kořínková, J. Římková, M. Sklenárová,

 A. Karda. Ležící: Z. Uhrová a A. Petráčková
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pomocí vyprošťovacího zařízení fi rmy LUCAS, při kterém 

jednotka spolupracovala s RZS Kutná Hora. To byl však jen 

začátek! Po ukázkách činnosti psovodů a Jízdní policie ČR 

přišla na řadu součinnost jednotek HZS ČD Praha a HZS ČD 

Nymburk, které předvedly odstranění ekologické havárie, 

kdy bylo přímo před zraky přihlížejících provedeno utěs-

nění a přečerpání cisterny s „nebezpečnou“ látkou. Toto 

vše bylo provedeno v  dýchacích přístrojích s  nasazením 

ochranných obleků OPCH 90. Dalším bodem programu se 

stala ukázka záchrany zaklíněného člověka v prostoru, kte-

rá proběhla na věži místního kostela. Dle vyjádření mno-

hých se však zlatým hřebem programu stal příjezd koňské 

ruční hasičské stříkačky z roku 1903. Členové SDH Uhlířské 

Janovice se vřítili na náměstí za zvuku hasičské trumpety a 

v dobových uniformách, aby všem připomněli, jak se dříve 

hasívalo. Jejich ukázka byla po zásluze (ostatně jako všech-

ny ostatní) odměněna obrovským potleskem přihlížejících. 

Pořadatelům se však povedl husarský kousek, jelikož po 

historii se během pár minut dokázali přenést o  rovných 

100 let do současnosti a v následující ukázce, kterou nabídli 

příslušníci HZS Elektrárna Chvaletice, všem dokázali, jak ha-

sičská technika během jednoho století postoupila vpřed! 

Čekalo se, co dokáže impulsní hašení zařízením IFEX 3012, 

což bylo pro mnohé lidi něco naprosto neznámé a právě 

zde měli poprvé možnost na vlastní oči zhlédnout, jaký 

má toto hašení účinek. Hořící pneumatika byla pro IFEX 

hračkou, ale hořící automobil se ukázal tvrdším oříškem a 

tak bylo nutno improvizovat a na pomoc vyjela již osvěd-

čená jednotka HZS Uhlířské Janovice, aby předvedla něco, 

co ani původně nebylo v plánu – hašení hořícího vozidla. 

Závěrečným námětovým cvičením na budovu Městského 

úřadu, kde se znovu objevila místní jednotka HZS společně 

s SDH Uhlířské Janovice, celý program gradoval. Jednotky 

názorně všem předvedly, co se vlastně děje u požáru, od 

příjezdu, přes záchranu osob až do jeho konečné likvida-

ce. Kladem celé akce bylo (mimo jiné) i skvělé počasí, velký 

zájem přihlížejících, výborná organizace, nasazení všech 

a dobrá nálada, která panovala na obou stranách po celý 

den. K  té zajisté přispělo i  Rádio Blaník, jehož pracovníci 

zajistili ozvučení náměstí a doprovodný hudební program 

v přestávkách mezi jednotlivými ukázkami. Na závěr celé-

ho dne poděkoval všem hasičům, záchranářům, policistům 

i všem přítomným sám starosta Uhlířských Janovic MVDr. 

Pavel Bohatec a pozval všechny na příští oslavy v roce 2004.

Oslavy nebyly jediným bodem činnosti, dále byl uspořádán 

ples, bylo umyto koupaliště, byl uspořádán den otevřených 

dveří, zúčastnili jsme se kladení věnců k pomníku padlých 

našich členů za II světové války v Jindicích, byl uspořádán 

2x sběr železného šrotu, byla vybudována nová klubovna 

pro děti.
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A. Vondráček, J. Pěnkava a P. Janda v historicých uniformách podle předpisů z 

roku 1937 při oslavách 130 let založení sboru u koňské stříkačky z roku 1903.

Družstvo mužů při ukázce zásahu s koňskou stříkačkou 

v uniformách podle vzoru z roku 1894.

Hasičský tank SPOT55 z vojenského útvaru civilní obrany v Kutné Hoře

Oslavy 130 let založení sboru v Uhlířských Janovicích. 

Ukázka výcviku a činnosti jízdní policie. 
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2004

V tomto roce se zvýšil počet dětí a dorostu na 39. V okres-

ním kole ve Žlebech se družstvo starších umístilo na 2. mís-

tě, A družstvo mladších zvítězilo a B družstvo skončilo na 

3. místě. Jako vzpomínku na našeho bývalého velitele a sta-

rostu Stanislava Jecha byl uspořádán 1. ročník memoriálu 

S. Jecha v běhu na 60 metrů s překážkami. O prázdninách 

byl uspořádán tábor pro děti ve Zbraslavicích. V průběhu 

roku se zúčastňovali pohárových závodů poháru starostů, 

kde v  konečném pořadí starší družstvo obsadilo 2. místo 

a mladší družstvo 4. místo. Uskutečnili jsme výlet do jihlav-

ské ZOO. Šárka Bartáková zvítězila v republikovém kole PO 

očima dětí.

Družstvo dorostenek se umístilo na 2. místě v  okresním 

kole, H. Petráčková zvítězila mezi jednotlivci a na krajském 

kole na Stochově obsadila 2. místo. V soutěžích požárního 

Družstvo mladších žáků na okresním kole ve Žlebech v roce 2004. Horní 

řada: L. Pytloun, R. Protiva, T. Bareš, V. Hrbek, M. Vyhnánek, prostřední řada: 

I. Jandová, F. Protiva, T. Pecánek, P. Vojtíšek, ležící: Š. Bartáková a P. Barták

Družstvo starších žáků na okresním kole ve Žlebech v roce 2004. 

Horní řada: J. Hnilica, R. Petrásek, A. Petráčková, uprostřed: L. Janda, 

L. Hanzal, T. Vyhnánek, dole: J. Bareš a L. Novák.

140



30

sportu dospělých 

se družstvo žen 

zúčastnilo kutno-

horské hasičské 

ligy, kde v  koneč-

ném pořadí obsa-

dilo 4. místo. Druž-

stvo žen složené 

převážně z  doros-

tenek obsadilo 

v okresním kole 2. 

místo.

Byl uspořádán 

ples, den otevře-

ných dveří s  dět-

skými soutěžemi, 

umyto koupaliště, 

zúčastnili jsme 

se kladení věnců, 

uspořádán 2x sběr 

železného šrotu. 

V  hasičské zbroj-

nici byla upravena zasedací místnost. Bylo pokračováno 

v  rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky CAS 32 

na podvozku Tatra 148, opraven dopravní automobil DA31 

a následně odprodán.

Petr Barták při opravě DA31 za dohledu Romana Pytlouna.

Šárka Bartáková při přebírání ceny za vítězství 

v republikovém kole PO očima dětí
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2005

Počet dětí nadále vzrůstá. Do okresního kola se zapojila 

4 družstva mladších a 1 družstvo starších. Družstvo starších 

i A družstvo mladších obsadila 2. místo. Družstvo starších 

zvítězilo v  seriálu pohárových závodů. Mezi jednotlivci 

se nejvíce dařilo z  našich závodníků Romanu Petráskovi 

3.  místem na celorepublikovém závodě v  Praze. V  tomto 

roce byl uspořádán 2. ročník memoriálu Stanislava Jecha 

a tábor ve Zbraslavicích pro děti, byl uspořádán výlet pro 

děti do pražské ZOO. V kategorii dorostu smíšené družstvo 

zvítězilo v okresním kole, Jan Bareš postoupil do krajského 

kola v Kostelci nad Černými lesy mezi jednotlivci, kde obsa-

dil 3. místo. V soutěžích dospělých se pravidelně družstvo 

žen zúčastňovalo okresní ligy, kde celkově obsadilo 5. mís-

to. 

Byl uspořádán ples, okresní volební konference hasičů, 

bylo umyto koupaliště, uspořádán na 1. máje den dět-

ských her s  posezením pro rodiče, zúčastnili jsme se kla-

dení věnců, byl uspořádán 2x sběr železného šrotu. Od Kolektiv dětí na okresním kole v Kutné Hoře v roce 2005.

Účastníci letního tábora v roce 2005 při návštěvě 

hornického muzea v Kutné Hoře.
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SDH  Vranice jsme obdrželi stříkačku PS-8 na přívěsu, jejíž 

rok výroby je 1945. Byla provedena rekonstrukce transpor-

téru Volkswagen a úprava dopravního automobilu Citroen. 

Dále proběhla renovace starých přileb, které jsou z doby od 

založení hasičského sboru až do 2. světové války. CAS 32 se 

zúčastnila internetové soutěže o nejlepší hasičský automo-

bil, výsledky této ankety byly vyhlášeny na výstavě hasičské 

techniky v Ústí nad Orlicí, kde se Tatra i představila a přivezla 

diplom za 1. místo. Na oslavách v  Onomyšli se představily 

družstva dětí ukázkou požárních útoků a družstvo dospě-

lých, které bylo složeno převážně z vedoucích dětí.
Tým členů, kteří se podíleli na renovaci CAS32 T148. Horní řada: V. Semerád, 

P. Jech, J. Navrátil, J. Brodský ml., J. Brodský st., spodní řada: L. Tůma, 

P. Dufek, R. Pytloun, S. Procházka a I. Barták.

Družstvo na oslavách v Onomyšli. Z leva: R. Pytloun, A. Vondráček, 

M. Tůmová, Č. Štícha, I. Barták, M. Bareš, A. Karda

Historické přilby s různými znaky z jednotlivých let historie hasičů.
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Dopravní automobil Citroen, používané k přepravě soutěžních družstev.

Hromada železného šrotu při jarním sběru v roce 2005.

2006

V  tomto roce se do okresních soutěží zapojila 4 družstva 

mladších a 2 družstva starších. Mladší A družstvo a starší 

B družstvo zvítězilo v okresním kole v Kácově. Na krajském 

kole v Čáslavi jsme poprvé v historii obsadili v kategorii dětí 

medailové umístění a to 3. místo. Starší družstvo obsadilo 2. 

místo celkově v poháru starostů. Roman Petrásek a Tomáš 

Gross zvítězili v Praze na memoriálu v běhu na 60 metrů pře-

kážek. Jako kolektiv jsme uspořádali zimní soutěž pro děti 

a 3. ročník memoriálu Stanislava Jecha. Byl uskutečněn výlet 

do Kácova ke kynologům. V  kategorii dorostu jednotlivců 

Jan Bareš po vítězství v okresním kole a vítězství v krajském 

kole obsadil 11. místo na mistrovství republiky v Liberci. 

Družstvo žen v kutnohorské hasičské lize obsadilo celkově 

5. místo, v okresním kole požárního sportu 3. místo. 

V  tomto roce byl postaven přístřešek u hasičské zbrojnice, 

uspořádán ples a na 1. máje den dětských her s posezením pro 

rodiče, bylo umyto koupaliště, zúčastnili jsme se kladení věnců 

v Jindicích při vzpomínce na oběti druhé světové války z našich 

řad a byl uspořádán 2x sběr železného šrotu nejen v Uhlířských 

Janovicích, ale i v přilehlých obcích. Byl uspořádán zájezd do 

Brna na veletrh Pyros. Po celý rok byla prováděna rekonstruk-

ce vysokozdvižné plošiny. Družstvo starších pánů se zúčastnilo 

oslav v Rašovicích, kde předvedlo požární útok.
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Družstvo nejmenších dětí v roce 2006. Zleva: K. Vondráčková, A. Matoušová, 

J. Karban, J. Vyhnánek, P. Jechová, Š. Novotný.

Milan Kopecký při stavbě přístřešku za požární stanicí.

Družstvo starších žáků na krajském kole v Čáslavi 2006. 

Horní řada: M. Tůmová, R. Petrásek, M. Škarková, L. Růžičková, L. Novák, 

T. Vyhnánek, V. Čapková, A. Karda, R. Pytloun st. 

Spodní řada: R. Pytloun ml., R. Novotný, T. Bareš, V. Verner, 

R. Protiva, M. Bareš a V. Hrbek.
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Družstvo mužů na oslavách v Rašovicích. Zleva: J. Barták, J. Brodský ml., P. 

Barták, Č. Štícha, P. Jech, R. Pytloun, A. Karda

2007

V tomto roce dosáhl počet zapojených do činnosti kolek-

tivu 50 dětí a 12 dorostenců. Okresního kola se zúčastnily 

3 družstva mladších a 2 družstva starších, mladší A družstvo 

a starší A se stali vítězi okresního kola, družstvo starších ob-

sadilo na krajském kole v Neratovicích 4. místo. V poháru 

starostů družstvo starších obsadilo celkově 3.  místo, na 

memoriálu v  Praze Tomáš Gross obhájil loňské vítězství. 

V kategorii dorostu družstvo dorostenců zvítězilo v okres-

ním kole, obsadilo 2. místo na krajském kole v Neratovicích 

a na mistrovství republiky ve Zlíně obsadilo celkové 8. mís-

to. V disciplíně požární útok získalo naší první medaili na 

republice a to 3. místo. Mezi jednotlivkyněmi Lenka Růžič-

ková zvítězila jak v okresním kole, tak v krajském a na mis-

trovství republiky obsadila 5. místo.

Mezi sborové akce, které byly uspořádány, nebo jsme se jich 

se sborem zúčastnili, patřilo uspořádání plesu, sběr železného 

šrotu, organizace dětských soutěží při 1. květnu, mytí koupa-

liště, účast na kladení věnců, byl uspořádán 4. ročník memo-

riálu Stanislava Jecha a účast na setkání hasičské techniky Py-

rocar v Přibyslavi. Sbor se také představil na oslavách založení 

hasičského sboru v Nových Dvorech, družstvo dětí předvedlo 

požární útok s vílami a vodníky, dospělí zásah s koňskou stří-

kačkou a byla představena naše technika.
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S  technikou i dětmi jsme se zúčastnili slavností založení 

sboru hasičů v  Nových Dvorech. Bylo pokračováno v  re-

konstrukci vysokozdvižné plošiny.

Družstva dětí na pohárové soutěži v Opatovicích I. 

Horní řada: R. Pytloun, R. Petrásek, P. Dejdová, R. Novotný, Š. Bartáková, 

V. Hrbek, R. Protiva, M. Vanc, V. Vanc, 

spodní řada: T. Gross, J. Vyhnánek, O. Dufek, J. Vyhnánek, 

F. Kuře, J. Vyhnánek a F. Protiva.

Dorost na mistrovství České republiky ve Zlíně 2007. 

Horní řada: T. Vyhnánek, M. Viktora, J. Bareš, 

V. Verner, D. Rezner, L. Růžičková. 

Spodní řada: J. Říha, L. Novák, R. Petrásek
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Technika z Uhlířských Janovic na Pyrocar 2007 v Přibyslavi Účastníci Pyrocar 2007 z našeho sboru. 

Horní řada: J. Barták, M. Kopecký, R. Pytloun, P. Vojtíšek, 

S. Procházka, V. Semerád, L. Tůma, Č. Štícha, J. Urban. 

Spodní řada: A. Heřmánek, R. Gross, J. Brodský ml., 

I. Barták, J. Brodský st., P. Barták
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Nově zrekonstruovaná vysokozdvižná plošina PP 20-1. Družstvo mužů při oslavách V Nových Dvorech s koňskou stříkačkou. U koní 

M. Kopecký, u vozu s trumpetou J. Hnilica, vedle V. Semerád a R. Pytloun.
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2008
V tomto roce se do okresního kola hry Plamen zapojila 3 

družstva mladších a 2 družstva starších. Mladší A družstvo 

a starší A družstvo zvítězila v okresním kole, družstvo star-

ších žáků zvítězilo i na krajském kole v Nymburce a poprvé 

si vybojovalo postup na mistrovství republiky v  žákovské 

kategorii. V Trutnově se umístili na celkovém 6. místě. Ro-

man Pytloun se stal mistrem republiky v běhu na 60 me-

trů překážek. Na memoriálu v Praze zvítězil Jakub Vyhná-

nek mezi předškoláky, Jan Vyhnánek obsadil 2. místo mezi 

mladšími žáky a Václav Hrbek 2. místo mezi staršími žáky.

Kolektiv dětí při okresním kole v Uhlířských Janovicích.

Družstvo starších žáků na mistrovství 

České republiky v Trutnově 2008. 

Horní řada: A. Karda, R. Protiva, 

M. Škarková, J. Holasová, L. Sládková, 

T. Bareš, M. Vyhnánek, spodní řada: 

M. Dvořáková, T. Novotný, T. Gross 

a R. Pytloun ml.

Roman Pytloun, mistr České republiky 

v běhu na 60 metrů překážek 

 z roku 2008.
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Družstvo dorostenců navázalo na loňské úspěchy a opět 

zvítězilo v okresním kole dorostu, na krajském kole v Nym-

burce taktéž zvítězilo a na mistrovství České republiky 

v Trutnově obsadilo celkové 7. místo. Lenka Růžičková mezi 

jednotlivkyněmi zvítězila v okresním kole, v krajském obsa-

dila 2. místo a v republikovém kolo skončila na 12. místě. 

Družstvo žen v okresním kole dosáhlo na 3. místo.

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal ples, den her a vý-

stavu železničních modelů na 1. května, umyl koupališ-

tě, účastnil se vzpomínkového kladení věnců, uspořádal 

okresní kolo hry Plamen za účasti televizních kamer a uspo-

řádal 5. ročník memoriálu Stanislava Jecha, opět po roce se 

předvedl s technikou na výstavě Pyrocar v Přibyslavi. Bylo 

zakoupeno starší vozidlo Škoda PICKUP. Byl dokončen pří-

střešek u hasičské zbrojnice, předělány šatny a sprchy pro 

zásahovou jednotku.

Na podzim byl jednotce sboru předán do užívání objekt 

bývalých uhelných skladů, který potřeboval kompletní re-

konstrukci, jak vlastní budovy, tak i okolního pozemku. 

Bylo hned začato s rekonstrukcí.  

Družstvo dorostenců na mistrovství České republiky v Trutnově 2008. 

Horní řada: A. Karda, V. Verner, J. Říha, L. Novák, R. Petrásek, M. Bareš, 

spodní řada: M. Viktora, T. Bareš, D. Rezner a T. Vyhnánek
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2009

V tomto roce se do činnosti dětí zapojila 3 družstva mlad-

ších žáků a 1 družstvo starších žáků. Mladší A družstvo zví-

tězilo v okresním kole hry Plamen, družstvo starších žáků 

zvítězilo v  okresním kole, v  kole krajském v  Čelákovicích 

obsadilo 2. místo a na mistrovství republiky hry Plamen 

v Třebíči poprvé získalo medaili, konkrétně 3. místo. Navrch 

přidali v jednotlivých disciplínách 3. místo v štafetě CTIF, 1. 

místo útoku CTIF a 3. místo Romana Pytlouna v běhu na 60 

metrů překážek. V kategorii dorostenců družstvo chlapců 
vyhrálo okresní kolo, taktéž krajské kolo v Čelákovicích a na 
mistrovství republiky dorostu v Třebíči obsadili 12. místo. 
Lenka Růžičková mezi jednotlivkyněmi zvítězila v okresním 
kole a v kole krajském skončila na 4. místě.

Družstvo žáků na mistrovství České republiky v Třebíči. 

Horní řada: Š. Koppová, T. Bareš, M. Petrásek, V. Hrbek, M. Vyhnánek, V. Vanc, 

M. Vanc, R. Pytloun, R. Protiva, T. Gross. Dole: A. Karda a Z. Uhrová.

Družstvo nejmladších žáků na okresním kole v Církvici 2009. Vpředu: J. 

Gross, J. Tůma, A. Dufková, vzadu J. Mašek a D. Boháč.
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Družstvo dorostenců na mistrovství České republiky v Litomyšli 2010. 

Horní řada: M. Mezera, L. Novák, R. Novotný, R. Petrásek, T. Bareš, 

spodní řada: T. Vyhnánek, D. Rezner a V. Verner

Družstvo mužů v  okresním kole v  Konárovicích zvítězilo, 

na krajské soutěži v Nymburce obsadilo 3. místo (historické 

maximum), v kutnohorské hasičské lize skončilo na 4. mís-

tě celkově.

Začátkem roku došlo k  personálním změnám ve vedení 

sboru a jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Mís-

to odstupujícího starosty Jaroslava Urbana byl zvolen Petr 

Jech, jehož ve vedení zásahové jednotky nahradil Petr Bar-

ták. Rok byl zahájen první větší akcí a to plesem, pokračo-

val sběrem železného šrotu, pořádáním dne her pro děti 

na 1. května, mytím koupaliště, a účastí na kladení věnců 

v Jindicích. Na podzim byl uspořádán 6. ročník memoriálu 

Družstvo mužů na krajském kole požárního sportu 2009 v Nymburce. 

Horní řada: M. Viktora, J. Říha, R. Novotný, Z. Uhrová, R. Petrásek, D. Rezner, 

L. Novák. Spodní řada: J. Bareš, V. Verner, T. Vyhnánek a A. Vondráček.
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 Stanislava Jecha. Technika byla představena na oslavách 

výročí založení sboru v Malešově, kde družstvo dětí před-

vedlo útok a dospělí útok s koňskou stříkačkou.

Mimo tyto akce pokračovala rychlými kroky rekonstrukce objek-

tu požární zbrojnice II v objektu bývalých uhelných skladů. Na 

konci roku byl zakoupen starší autobus na podvozku SOR 7,5 C.

K. Vondráčková, L. Tůmová a P. Jechová při oslavách v Malešově.

Oslavy v Malešově. M. Bareš s mladými vodníky, v pozadí Z. Uhrová s vílami.

Oslavy v Malešově. Ukázka zásahu s koňskou stříkačkou. Vpopředí R. Pytloun.
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2010

Do okresního kola se zapojila 3 družstva mladších žáků a 

1 družstvo starších žáků, mladší A družstvo a starší A druž-

stvo okresní kolo vyhrála, družstvo starších na krajském 

kole Roztokách u Prahy obsadilo 3. místo. Tomáš Gross vy-

bojoval 2. místo v celorepublikové halové soutěži v běhu na 

60 metrů v Praze. Družstvo dorostenců zvítězilo v okresním 

kole, v krajském kole v Roztokách u Prahy vyhráli a na mi-

strovství republiky dorostu v Litomyšli obsadili celkovou 5. 

příčku, což je zatím naše nejlepší umístění historicky v této 

kategorii. Markéta Škarková zvítězila v okresním kole v jed-

notlivcích. Družstvo mužů obsadilo v kutnohorské hasičské 

lize celkově 2. místo a v  okresním kole požárního sportu 

taktéž 2. místo. Po odřeknutí vítěze se zúčastnili i kola kraj-

ského, kde v konečném hodnocení obsadili 6. místo.

Vítězné družstvo starších žáků z okresního kola ve Žlebech. 

Horní řada: R. Gross, P. Vojtíšek, P. Dušek, T. Gross, O. Novotný, prostřední 

řada: J. Vyhnánek, L. Pytloun, P. Pluhař, F. Protiva, A. Karda, O. Dufek, 

dole: Š. Koppová, P. Dejdová
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Vítězné družstvo mladších žáků na okresním kole ve Žlebech 2010. 

Zleva: P. Jechová, Š. Novotný, K. Vondráčková, L. Tůmová a J. Vyhnánek.



45

Družstvo dorostenců na mistrovství České Republiky v Litomyšli. 

Horní řada: R. Pytloun, M. Králík, P. Vojtíšek, R. Protiva, T. Bareš, V. Hrbek, M. 

Bareš, spodní řada: R. Petrásek, L. Chlád.

V  tomto roce se činnost sboru převážně opakovala jako 

v letech předchozích. Byl uspořádán ples, jarní sběr želez-

ného šrotu, na 1. máje posezení pro dospělé s muzikou a 

pro děti den her, bylo umyto na žádost obce koupaliště, 

uspořádán 7. ročník memoriálu Stanislava Jecha, zúčastnili 

jsme se kladení věnců v Jindicích. Práce na požární zbroj-

nici II polevily, většinu roku byl volný čas zabrán generální 

opravou loni zakoupeného autobusu.

Autobus SOR 7,5C v průběhu generální opravy.

Sběr železného šrotu. V popředí T. Bareš, v pozadí zleva L. Tůma, P. Dufek,

 J. Bareš a ve stínu I. Barták
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2011

Tento rok zatím nejúspěšnější v  historii. V  kategorii dětí se 

3 družstva mladších žáků a 2 družstva starších žáků zúčastňo-

vali soutěží. V okresním kole mladší i starší A družstva vyhrá-

la, B družstva v obou kategoriích obsadila 2. místo. Družstvo 

starších na krajské soutěži v  Sedlčanech obsadilo 2. místo 

a na mistrovství republiky v Ostravě obsadilo celkové 3. mís-

to. K tomu ještě získali titul ve štafetě na 4x60 metrů a 3. mís-

to v požárním útoku. Tomáš Gross se stal mistrem republiky 

v 60 metrů překážek. Po úspěšném vystoupení v Ostravě bylo 

5 našich závodníků pozváno do širšího reprezentačního vý-

běru. V okresní lize požárních útoku mladší družstvo zvítězilo 

a starší družstvo obsadilo 2. místo. Tomáš Gross obsadil 3. mís-

to na halových závodech v Praze. 
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Pětice žáků povolaná do širšího reprezentačního výběru dorostu na podzim 

2012. T. Albrecht, L. Pytloun, P. Pluhař, T. Gross a J. Vyhnánek

Družstvo žáků na mistrovství České republiky v Ostravě 2011. 

Horní řada: A. Karda, G. Hauptmanová, Š. Koppová, D. Beneš, J. Vacka, 

T. Gross, L. Albrecht, R. Gross, spodní řada: F. Protiva, L. Pytloun, P. Pluhař, 

J. Vyhnánek, T. Albrecht.
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Družstvo dorostenců popáté za sebou zvítězilo v okresním 

kole, počtvrté v  krajském kole a na mistrovství republiky 

v Ostravě obsadilo 11. místo. Družstvo dorostenek zvítězilo 

v okresním kole. Markéta Škarková v kategorii jednotlivkyň 

zvítězila v okresním i krajském kole a na mistrovství repub-

liky obsadila ve své kategorii 6. místo.

Dorost na mistrovství České republiky v Ostravě 2011. Horní řada: J. Šmejda, 

L. Chlád,M. Špička, T. Bareš, R. protiva,V. Hrbek, D. Benešovský, dole: R. 

Pytloun ml. A M. Škarková.

V požárním sportu v kategorii dospělých se letos do soutě-

ží zapojili jak muži, tak ženy. V okresním kole družstvo žen 

obsadilo 2. místo, družstvo mužů 1. místo, na krajském kole 

v Nymburce muži obsadili 8. místo. Obě družstva se zapo-

jili i do kutnohorské hasičské ligy, kde v konečném pořadí 

muži obsadili 7. místo a ženy 4. místo.

Rok v činnosti sboru tradičně začíná pořádáním plesu, po-

kračuje sběrem železného šrotu, přes organizaci dětských 

soutěží na 1. máje, účast na kladení věnců v Jindicích a mytí 

koupaliště, pokračuje na podzim organizací 8. ročníku me-

Koňská stříkačka z roku 1903 při přípravách na den záchranářů v Kolíně.
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moriálu Stanislava Jecha. Začátkem června jsme zorgani-

zovali 1. kolo nové soutěže v 1. ročníku okresní ligy malých 

hasičů. Koncem srpna byla představena technika na srazu 

Pyrocar v Přibyslavi.  S koňskou stříkačkou jsme se zúčast-

nili dne záchranářů v Kolíně. Dokončila se rekonstrukce au-

tobusu, který byl zařazen do integrovaného záchranného 

systému a pokračovalo se na rekonstrukcí bývalých uhel-

ných skladů. Na podzim jsme od fi rmy GREIF akustik dostali 

darem nákladní vozidlo IVECO se zvedací plošinou. 

J. Navrátil a R. Pytloun při obsluze na 1. Máje.

3 nejlepší starší děvčata na 8. ročníku memoriálu Stanislava Jecha. 

Zleva: E. Flossová, K. Boučková a vítězná Š. Koppová.
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2012

Do okresního kola a ostatních soutěží se zapojila 3 družstva 

mladších žáků a 2 družstva starších žáků. V okresním kole 

mladší A družstvo zvítězilo. Zvítězilo i starší A družstvo, B 

družstvo starších obsa-

dilo 2. místo. Na krajské 

soutěži v Rakovníku druž-

stvo starších žáků vyhrálo 

a postoupilo na mistrov-

ství republiky ve hře Pla-

men do Sokolova. Tam 

v  konečném pořadí ob-

sadilo 5. místo, v  jednot-

livých disciplínách štafetě 

4x60 metrů, štafetě dvojic 

a štafetě CTIF 3x skončilo 

na stříbrné příčce, Tomáš 

Gross obhájil titul mistra 

republiky v  běhu na 60 

metrů překážek. V  okres-

ní lize mladých hasičů 

mladší A družstvo i starší 

A družstvo celkově zvítě-

zilo. Na celorepublikovém memoriálu v  Praze v  mladších 

žácích Jakub Vyhnánek vybojoval 3. místo. Z  loňské 5tice 

našich členů pozvaných do širšího reprezentačního výběru 

dorostu nakonec na mistrovství světa do lotyšské Valmiery 

odcestoval Tomáš Gross.

Družstvo straších žáků na mistrovství České republiky v Sokolově 2012. Horní 

řada: A. Karda, L. Černohlávková, O. Dufek, F. Protiva, L. Pytloun, ukrytý 

O. Novotný, Š. Koppová, T. Gross, spodní řada: J. Vyhnánek, K. Vondráčková, 

J. Vyhnánek, P. Pluhař, T. Albrecht, aj. Vyhnánek

140

Tomáš Gross v reprezentačním dresu ve 

Valimeire, mistr České republiky 

v běhu na 60 metrů překážek 

z roku 2011 a 2012.
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Družstvo mladších žáků, vítězství v soptíkově lize 2012. 

Horní řada: Jakub Vyhnánek, Jakub Gross, spodní řada: Jan Rezner, Adéla 

Pohůnková a Jakub Mašek.

Družstvo dorostenců zvítězilo v okresním kole, na krajském 

kole v Rakovníku obsadilo 3. místo. Petra Dejdová a Niko-

la Zoufalá na krajském kole mezi jednotlivci obsadili 16. a 

4. místo. Družstvo žen obsadilo v okresním kole 2. místo a 

kutnohorské hasičské lize celkově 5. místo.

Začátkem roku nás postihla ztráta. Po dlouhé nemoci ze-

mřel starosta Petr Jech ve věku 45 let. Na post starosty byl 

zvolen Petr Dufek. S  touto volbou byl obměněn výkonný 

výbor. Byl uspořádán ples, sběr železného šrotu, dětské 

soutěže a posezení na 1. máje, umyto koupaliště, zúčastnili 

jsme se kladení věnců v Jindicích, uspořádali okresní kolo 

hry Plamen. Na podzim byl uspořádán 9. ročník memori-

álu, který byl přejmenován a nese název jako vzpomínku 

na otce a syna memoriál Stanislava a Petra Jecha. Bylo po-

kračováno v rekonstrukci požární stanice II pod železniční 

tratí.

P. Vojtíšek a J. Procházka při mytí koupaliště v roce 2012.
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Petr Jech 1966 - 2012

Velitel sboru 2000 - 2009, 

starosta sboru 2009 - 2012,

člen okresního VV 1995 - 2000

Memoriál Stanislava a Petra Jecha v roce 2012. Na fotografi i nejmladší 

účastník závodu P. Vondráček z Uhlířských Janovic.
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MOBILNÍ POŽÁRNÍ TECHNIKA

Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla zřízena k  1. 1. 

2002 dle usnesení zastupitelstva města ze dne 4. 12.2001. 

Jednotka SDH Uhlířské Janovice byla a stále je zařazena do 

kategorie JPO III což představuje výjezd zmenšeného druž-

stva 1+3 do 10 minut od vyhlášení poplachu. Počet členů 

v jednotce se během tohoto období pohybuje od 15ti do 

současného stavu 23 členů. Postupem času jednotka vyjíž-

děla na různé typy událostí a byly kladeny větší a větší ná-

roky na profesionalitu, vybavení a bezpečnost zasahujících 

hasičů.

Výbava a ochranné pomůcky byly nakupovány dle dostup-
ných fi nančních prostředku. Mobilní požární technika CAS 
25 Škoda 706 RTHP a dopravní automobil AVIA 31.  Rok 
2004, 2005 pro nás znamenal velký zlom ve výbavě mobilní 
požární techniky, kdy jsme v  roce 2004 obdrželi bezplat-
ným převodem CAS 25 Škoda 706 RTHP a DA 12 AVIA 31. 
Následně v lednu roku 2005 nám byla darována CAS 32 na 
podvozku TATRA 148  z  roku 1975, která byla svépomocí 
a částečnou úpravou od fi rmy Hateco Pečky repasována. 
Na rekonstrukci tatřičky členové odpracovali 1430 hodin 

a musíme říci, že se to povedlo co do stránky estetické, tak 

hlavně praktické s využitím volných míst kolem nádrže pro 

umístění potřebných agregátů a technických prostředků. 

CAS 25 Škoda 706 RTHP byla v roce 2005 odprodána.

V  období, kdy Tatřička byla v  Pečkách byla provedena 

střední oprava vozu dopravního automobilu na podvoz-

ku AVIA 31 a získané fi nanční prostředky z prodeje vozidla 

JEDNOTKA SDH  Uhlířské Janovice
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opětovně byly využity k nákupu mikrobusu, zejména pro 

dopravu dětí na soutěže, což se povedlo zrealizovat. AVIA 

byla prodaná za velmi slušnou cenu a byl koupen CITROEN 

Jumper s přívěsem .  Dále se podařilo se získat bezplatným 

převodem od policie ČR vozidlo Volkswagen Transportér 

Syncro. Toto vozidlo bylo členy sboru dobrovolných hasi-

čů opraveno a přestavěno jako rychlý zásahový automobil 

s hydraulickým vyprošťovacím agregátem NARIMEX, který 

jsme obdrželi bezúplatným převodem od Hasičského zá-

chranného sboru Středočeského kraje v roce 2007, dýcha-

cími přístroji SATURN S 7, elektrocentrálou Honda, motoro-

vou pilou a dalšími agregáty a technickými prostředky. Na 

vozidle bylo odpracováno 812 hodin.

Během jednoho roku byla obnovena veškerá technika, 
stará se dobře prodala a ta nově získaná byla velmi slušně 
zrepasována. 
     

Opětovně po 31 letech v září 2003 SDH  odkoupilo od obce 
Rataje nad Sázavou CAS 16 Praga V3S, která se uvedla do 
provozuschopného stavu.  

 V roce 2007 se podařilo zakoupit za 50.000,- Kč od Barran-
dovských ateliérů hasičskou plošinu AP 20.1 na podvozku 
Škoda  MTS 24 a znovu začala úporná dřina a odříkání. 

Dalo by se říci, že dát tuto techniku do současného sta-
vu bylo ze všech těch předchozích vozidel nejhorší co do 
 pracnosti, ale podařilo se jí dát do perfektního stavu za 
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přispění sponzorů a nadšení několika členů, jejich volného 
času, kteří na úkor svých rodin odpracovali 1736 hodin. Plo-
šina vyjíždí nejčastěji k technickým zásahům, ale i k požá-
rům. Hojně je využívána městem k provádění údržbových 
prací na budovách a zařízeních ve vlastnictví města.

Začátkem roku 2009 byl zakoupen starší PICK – UP Škoda 
Favorit a v prosinci téhož roku byl pořízen autobus SOR 7,5 
C pro 28 osob. Autobus byl zakoupen sborem především 
k zajištění dopravy dětí na soutěže a je zařazen v IZS Stře-
dočeského kraje jako evakuační vozidlo. Na autobuse bylo 

odpracováno 1346 hodin a to zejména Petr Dufek, Jaroslav 

Brodský, Petr Barták st., Josef Navrátil, Roman Pytloun st., 

Čestmír Štícha, Ivo Barták, Miroslav Bareš. Kompletní gene-

rálka karosérie včetně zabudování kávovaru, lednice, tele-

vize a elektrocentrály. V květnu roku 2011 nám bylo zapůj-

čeno vozidlo TATRA 805 od Obce Svatý Mikuláš. 

V srpnu roku 2011 bylo získáno sponzorským darem od f. 

Greif akustika nákladní vozidlo IVECO 59 s  hydraulickým 

čelem, které slouží pro přepravu materiálu a překážek. Vo-

zidlo bylo zařazeno do IZS.

V  roce 2012 sboru dobrovolných hasičů bylo převedeno 

bezúplatným převodem od POLICIE ČR Středočeského kraje 

vozidlo Škoda Felícia combi a vozidlo Škoda Felícia Pick-up.
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Vozidlo Škoda Favorit pick-up bylo vyřazeno z  evidence 

a sešrotováno.

VÝBAVA
Hasiči nemají jenom vozidla. Během pěti let byly  nakou-
peny a nebo získány bezúplatným převodem tyto agregá-
ty: tři elektrocentrály, tři motorové pily, hydraulické mo-
torové vyprošťovací zařízení NARIMEX, rozbrušovací pila, 
motorový vysavač, plovoucí čerpadlo, kalové motorové 
čerpadlo HONDA, elektrické kalové čerpadlo, bourací kla-
divo a dále 6 ks přenosných a 3 ks vozidlových radiostanic 
Motorola, nízkotlaký vak, 2 ks čtyřtunových pomocných 
navijáků, 5 ks dýchacích přístrojů Saturn a 4 ks Dräger. 
Podařilo se kompletně doplnit ochrannou výstroj u všech 
členů zásahové jednotky.

V roce 2011 byly nákupy zaměřeny na doplnění a moder-
nizaci vybavení jednotky. Z rozpočtu města bylo zakoupe-
no za výhodnou cenu 7 kompletů dýchacích přetlakových 
přístrojů BD 96 MSA, 7 ks přileb Galleta včetně svítilen, hli-
níkový nastavovací žebřík, dva kulové uzávěry a kanálový 
krtek. Z dotace Středočeského kraje byl pořízen přetlakový 
ventilátor RAMFAN GF 164, sada hadic, přejezdové můstky, 

dva kusy proudnic protek C52, tři kusy proudnic  RAMBOJET 

04 D s  možností vložení tuhého smáčedla, přiměšovač 

RAMBOMIX a kompletní výbava pro lezeckou skupinu. Od 
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HZS Středočeského kraje nám byl zapůjčen jeden ruční ter-

minál SMART (Matra).

V roce 2012 byl pořízen elektrický pomocný naviják na vo-

zidlo RZA Volkswagen, transportní nosítka Scoop a z dota-

ce Středočeského kraje zakoupeno 7 kusů kompozitních 

tlakových lahví. Dále byl zakoupen nafukovací člun HERON  

AL 360. Na rok 2013 je plánováno dokoupení lodního mo-

toru a lodního přívěsu.

HASIČSKÁ ZBROJNICE 1
Rovněž bylo provedeno hodně úprav na hasičské zbrojnici. 

Byla provedena výměna garážových vrat za sekční lamelo-
vá, byl proveden rozvod vzduchu po garážích a instalace 
odsávání výfukových zplodin od vozidel, byla položena 
dlažba v garážích a udělány nové nájezdy, přestavěno scho-
diště včetně nových vstupních dveří a zadních únikových. 

Kompletně byla předělaná šatna na zásahovou výstroj 
včetně renovace sprch.

Byla provedena rekonstrukce kanceláře včetně vybavení 
novým nábytkem, v zasedací místnosti byly instalovány 
vestavěné skříně pro uložení trofejí ze soutěží, zakoupen 
oválný stůl a nové polstrované židle.

HASIČSKÁ ZBROJNICE 2 (bývalé uhelné sklady)
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V září roku 2008  nám byl předán, po tříletém čekání do uží-
vání objekt bývalých uhelných skladů. Objekt byl dost zane-
dbán, chybělo oplocení, pozemek byl zarostlý náletovými 
dřevinami, zatékalo přes poškozené střešní izolace, podlahy 
byly rozsypané, nevyhovující elektrika, rozvody vody rovněž, 
vstupní dveře a vrata nevyhovující.

Bylo dohodnuto upravit objekt pro garážování výjezdové 
techniky. Vybudovat na prvním stání, kde je montážní jáma, 
dílnu pro opravu techniky. Administrativní budovu upravit 
pro využití jako sklady, klubovnu pro děti a školící místnost se 
sociálním zařízením.

Byl sestaven předběžný plán prací a fi nanční rozpočet, který 
byl předložen radě města.

Dne 17. září téhož roku se začalo s pracemi. Nejdříve bylo zbu-
dováno oplocení od nádraží a opraveny vrata. Následně byla 
opravena střecha, vsazeny zadní vrata, vybourány a nově za-
betonovány podlahy v garážích, položena dlažba jak, v gará-
žích tak v administrativní budově, byly nataženy nové elektric-
ké rozvody a nové rozvody vody, natažen rozvod vzduchu pro 
připojení vozidel, nové vchodové dveře do budovy a kotelny, 
do garážového stání jedna a dvě se upravily vrata ze současné 
požární zbrojnice. Na jedničce byla zrekonstruována údržbo-
vá jáma včetně usazení pojízdného zvedacího zařízení. Okna 
na budově a v garážích byla vyměněna za plastové. Do třetí-
ho a čtvrtého stání se nechali udělat sekční lamelová vrata. Ve 
čtvrtém garážovém stání se vbudovala kapsa pro garážování 

plošiny, jelikož délka vozidla přesahuje délku garáže. Bylo vy-

budováno nové topení. Vroce 2012 bylo provedeno zateplení 

budovy včetně nové fasády a konečně byl objekt připojen na 

kanalizaci a městský vodovod.

Na rekonstrukci druhé požární zbrojnice, které trvala 4,5 roku 

a byla prováděna svépomocí členů SDH bylo odpracováno 

5579 hodin na úkor svého volného času a svých rodin. Tím-

to děkujeme všem kteří přiložily ruku k dílu a to zejména Petr 

Barták st., Petr Dufek, Ladislav Tůma, Roman Pytloun st., Sta-

nislav Procházka st., Miroslav Bareš,Tomáš Bareš, Jiří Barták, 

Vlastimil Semrád, Čestmír Štícha, Antonín Heřmánek, Jaroslav 

Urban, Jaroslav Procházka, Ivo Barták  a další.

VÝJEZDY
Za posledních šest let jednotka vyjížděla k 182 mimořádným 

událostem z toho bylo 65 požárů tj.36% a 117 ostatních zá-

sahů tj.64% (dopravní nehody, úniky nebezpečných látek, zá-

chrana osob a zvířat, čerpání a likvidace nebezpečných stavů).

Podrobnější informace viz. tabulka .

ZEMŘELÍ ČLENOVÉ 2003 – 2013
Vedral Vladimír, Čepelák Jaroslav, Kyml Jan, Procházka Sta-

nislav st., Mgr. Jech Petr      
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poř. dat. technika počet 
zasahujících specifikace zásahu místo

1 18.1. RZA 3 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Uhlířské Janovice - veřejné prostranství

2 18.1. CAS 32 3 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Smilovice - silnice

3 18.1. RZA 4 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Sudějov - silnice

4 18.1. RZA 7 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - strom Uhlířské Janovice - soukromý objekt

5 18.2. RZA+AP 20 8 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - stromy Uhlířské Janovice - veřejné prostranství

6 11.3. RZA+AP 20 8 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - stromy Uhlířské Janovice - veřejné prostranství

7 25.3. RZA+AP 20 6 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - stromy Janovická Lhota - silnice

8 3.4. CAS 32 5 požár - stodola,vozidlo Rašovice - stodola

9 5.4. AP 20 3 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - stromy Uhlířské Janovice - veřejné prostranství

10 5.4. RZA+AP 20 5 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - plech Uhlířské Janovice - škola - střecha

11 28.4. CAS 32+DA 7 požár - les Petrovice - les

12 11.5. RZA 2 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Staňkovice - silnice

13 11.5. RZA 2 planý poplach Žandov - silnice

14 25.5. RZA 5 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Rašovice - silnice

15 25.5. RZA 5 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Uhlířské Janovice - veřejné prostranství

16 25.5. RZA 5 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Mitrov - silnice

17 25.5. RZA 5 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Silvánka - železniční trať

ZÁSAHY JSDH  Uhlířské Janovice

R O K   2 0 0 7
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poř. dat. technika počet 
zasahujících specifikace zásahu místo

18 26.5. RZA 5 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Sudějov,Žandov,Blato - silnice

19 26.5. RZA+AP 20 5 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Uhlířské Janovice - veřejné prostranství

20 26.5. RZA+AP 20 6 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - plech Uhlířské Janovice - náměstí - střecha

21 11.6. CAS 32 3 požár - les Malovidy - les

22 12.6. RZA 3 dopravní nehoda Mančická křižovatka

23 20.6. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - stromy Uhlířské Janovice - veřejné prostranství

24 21.6. CAS 32 3 povodeň - odstraňování naplavenin Rataje nad Sázavou - silnice,studna

25 21.6. DA 6 povodeň - čerpání Rataje nad Sázavou - sklepy,studna

26 1.7. DA+RZA+AP 20 8 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - stromy Janovická Lhota - silnice

27 20.7. RZA+AP 20 6 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - stromy Uhlířské Janovice - veřejné prostranství

28 24.7. CAS 32 7 požár - kombajn Blato - pole

29 4.8. CAS 32+DA 9 požár - hnojiště Žíšov - zahrada

30 24.8. DA 7 technická pomoc - okysličování vody Uhlířské Janovice - rybník

31 17.9. RZA 3 technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu hmyzu Uhlířské Janovice - rodinný dům

32 4.10. RZA 4 únik ropných produktů Uhlířské Janovice - silnice

33 20.10. CAS 32 4 požár - kotelna Vavřinec - rodinný dům

34 13.12. RZA 7 technická pomoc - čerpání Uhlířské Janovice - studna náměstí



61

R O K   2 0 0 8

poř. dat. technika počet 
zasahujících specifikace zásahu místo

1 1.3. CAS 32 3 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Nová Ves - silnice

2 1.3. RZA 5 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Janovická Lhota, Stará Huť - silnice

3 1.3. CAS 32 3 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Košice - Vysoká - silnice

4 1.3. RZA 4 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Smilovice, Rataje n.Sázavou - silnice

5 8.3. RZA+AP 20 5 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - stromy Mitrov - silnice

6 8.3. RZA+AP 20 5 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - stromy Janovická Lhota, Stará Huť - silnice

7 10.3. RZA+AP 20 4 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - stromy Chmeliště - veřejné prostranství

8 11.3. CAS 32 3 požár - tráva Samopše - polní porost

9 12.3. DA+AP 20 5 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - stromy Janovická Lhota - veřejné prostranství

10 25.5. CAS 32 4 požár - brikety Uhlířské Janovice - Unikom - zásobník

11 3.6. RZA 4 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - stromy Silvánka - silnice

12 25.6. RZA 3 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - strom Vavřinec - rodinný dům

13 25.6. DA 4 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Český Šternberk - železniční trať

14 25.6. DA+RZA 7 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Podveky, Český Šternberk - silnice

15 25.6. DA+RZA 7 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Zalíbená, Rataje nad Sázavou - silnice

16 26.6. CAS 32 3 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Polipsy - rodinný dům

17 26.6. CAS 32+RZA 7 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Kácov, Vranice - silnice

18 26.6. CAS 32+AP 20 5 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - strom Kácov - rodinný dům

19 26.6. AP 20 2 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Sázava nad Sázavou - sokolovna střecha
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poř. dat. technika počet 
zasahujících specifikace zásahu místo

20 26.6. RZA 4 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Vavřinec - rodinný dům

21 26.6. RZA 4 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - strom Stříbrná Skalice - rodinný dům

22 26.6. AP 20 2 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Kácov, Vranice - silnice

23 27.6. AP 20 2 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Zderadiny - elektrické vedení

24 30.6. RZA+AP 20 3 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - strom Vavřinec - rodinný dům

25 1.7. RZA+AP 20 5 větrná smršť - odstranění nebezpečných stavů - stromy Kácov - rekreační středisko

26 9.7. RZA 4 únik ropných produktů - cvičení Uhlířské Janovice - koupaliště

27 19.7. CAS 32+DA 5 požár - brikety Škvrňov - rodinný dům

28 4.8. CAS 32 3 požár - obilné pole Uhlířské Janovice - pole

29 11.8. RZA 3 technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu hmyzu Nové Nespeřice -rekreační objekt

30 28.9. CAS 32+DA 7 požár - stohu Františkov - pole

31 31.12. CAS 32 6 požár - kůlny Uhlířské Janovice - kůlna
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R O K   2 0 0 9

poř. dat. technika počet 
zasahujících specifikace zásahu místo

1 25.2. RZA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů -  sníh Uhlířské Janovice - rodinný dům

2 28.3. DA+RZA+AP 20 15 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - stromy Uhlířské Janovice - veřejné prostranství

3 1.4. DA+CAS 32 7 požár - stohu Petrovice II - pole

4 7.4. CAS 32 3 požár - les Polipsy - les

5 26.4. RZA 4 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - stromy Sudějov - silnice

6 16.6. CAS 32+AP20+DA 8 požár - lihovaru střecha Uhlířské Janovice - lihovar

7 20.6. CAS 32 3 požár - les Janovická Lhota - les

8 24.6. RZA 5 cvičení - evakuace postižených osob Církvice - Buda - ústav sociální péče

9 8.7. CAS 32 2 technická pomoc - ucpaný kanál Rašovice - kanál pod silnicí

10 14.7. CAS 32+DA 8 požár - les Benátky - les

11 1.8. CAS 32 3 požár - kombajn,pole Ostašov - pole

12 11.8. CAS 32 3 požár - stoh Suchdol - Vysoká - pole

13 24.8. CAS 32 3 požár - pole Bedřichov - pole

14 20.9. CAS 32 3 požár - les Čekánov - les

15 23.9. CAS 32+RZA 4 ostatní pomoc - vyproštění koně Radlice - strouha

16 7.11. CAS 32 3 požár - les Nepoměřice - les

17 9.11. CAS 32+RZA 6 požár - stodola Červený Hrádek - stodola

18 15.11. AP 20+RZA 8 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - stromy Uhlířské Janovice - hřbitov

19 21.11. CAS 32 3 požár - sklepení Uhlířské Janovice - rodinný dům

20 25.11. CAS 32 3 požár - dřevo Radvanice - zahrada
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R O K   2 0 1 0

poř. dat. technika počet 
zasahujících specifikace zásahu místo

1 8.1. CAS 32 3 požár - pilin Sudějov - kůlna

2 10.1. DA+AP 20 7 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - rodinný domek

3 13.1. DA+AP 20 5 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - náměstí

4 14.1. DA+AP 20 5 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - dům s pečovat. službou

5 14.1. DA+AP 20 5 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - KIC

6 14.1. DA+AP 20 5 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - zdravotní středisko

7 18.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - ulice Komenského

8 18.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - ulice Komenského

9 18.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - ulice Komenského

10 18.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - náměstí

11 18.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - náměstí

12 18.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - ulice Komenského

13 18.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - ulice Komenského

14 18.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - ulice Komenského

15 18.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - ulice Komenského

16 18.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - ulice Komenského

17 18.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - náměstí

18 20.1. AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - ulice Komenského

19 21.1. CAS 32 3 požár - rodinný domek Smilovice - rodinný domek
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poř. dat. technika počet 
zasahujících specifikace zásahu místo

20 28.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - KIC

21 28.1. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - dům s pečovat. službou

22 28.1. CAS 32 4 požár - sklepa Uhlířské Janovice - rodinný domek

23 5.2. AP 20 2 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - dům s pečovat.službou

24 14.2. DA+AP 20 12 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - areál bývalého statku

25 17.2. DA+AP 20 5 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - ulice Komenského

26 18.2. RZA 2 únik ropných produktů Uhlířské Janovice - křižovatka u hřbitova

27 19.2. DA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - náměstí

28 21.2. RZA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - zdravotní středisko

29 22.2. DA+AP 20 5 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - sníh Uhlířské Janovice - základní škola

30 26.2. DA 4 technická pomoc - čerpání Uhlířské Janovice - bytovky

31 1.3. DA 5 technická pomoc - čerpání Uhlířské Janovice - KIC

32 19.3. CAS 32 3 požár - rodinný domek Chrastná - rodinný domek

33 21.4. CAS 32 3 požár - lesní porost Zderadiny - les

34 6.6. DA 3 technická pomoc - čerpání Uhlířské Janovice - zahrádky

35 19.6. CAS 32 3 požár - pneumatiky Sudějov - zahrada

36 14.7. CAS 32 3 požár - nákladní vozidlo Mitrov -silnice

37 17.7. CAS 32 3 požár - strniště Vavřinec - pole

38 3.8. AP 20 2 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - strom Stříbrná Skalice - chatová osada

39 8.8. DA 2 technická pomoc - čerpání Uhlířské Janovice - bytovky

40 26.8. CAS 32 3 požár - strniště Církvice - pole

41 16.9. RZA 4 technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu hmyzu Mančice - kaplička
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poř. dat. technika počet 
zasahujících specifikace zásahu místo

42 28.9. DA 5 technická pomoc - čerpání Uhlířské Janovice - bytovky

43 29.9. DA 4 technická pomoc - čerpání Uhlířské Janovice - rodinný domek

44 9.10. RZA+AP 20 7 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - strom Opatovice II - veřejné prostranství

45 30.10. CAS 32 3 požár - rodinný domek Zliv - rodinný domek

46 3.11. CAS 32 3 požár - cvičení Kolín - areál Agrochemie Kolín

47 27.11. CAS 32 3 požár - rodinný domek Smilovice - rodinný domek

48 18.12. CAS 32 + AP 20 
+ RZA 7 požár - rodinný domek Chmeliště - rodinný domek
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R O K   2 0 1 1

poř. dat. technika počet 
zasahujících specifikace zásahu místo

1 7.1. CAS 32 3 požár - rodinného domu Chmeliště - rodinný dům
2 11.2. CAS 32 3 požár - kravína Solopysky - zemědělský objekt
3 28.2. CAS 32 3 požár - stohu Solopysky - pole
4 11.3. CAS 32 4 požár - lesa Losiny - les
5 1.4. CAS 32 3 požár - travnatého porostu Uhlířské Janovice - pole
6 7.4. CAS 32 3 požár - lesa Vranice - les
7 11.4. CAS 32 3 požár - klestí Uhlířské Janovice - les
8 24.4. CAS 32 3 požár - kravína Sobočice - zemědělský objekt
9 25.4. CAS 32+RZA 9 požár - truhlárny Bohdaneč - truhlárna, sklad řeziva

10 2.5. CAS 32 3 požár - odpadu Rataje nad Sázavou - pole
11 31.5. CAS 32+RZA 7 požár - stodoly Žandov - stodola
12 9.6. RZA+AP 20 3 technická pomoc - odstranění obtížného hmyzu Malejovice - veřejné prostranství
13 17.7. AP 20 2 technická pomoc - záchrana zvířat Kácov - škola
14 4.8. RZA+DA 11 ostatní pomoc - hledání pohřešované osoby Rašovice - les
15 19.8. RZA 4 technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - stromy Janovická Lhota - silnice
16 23.8. RZA+AP 20 4 technická pomoc - odstranění obtížného hmyzu Mitrov - veřejné prostranství
17 27.8. CAS 32 3 požár - rodinného domu Solopysky - rodinný dům
18 4.9. CAS 32 3 požár - skládky Uhlířské Janovice - pole
19 4.11. CAS 32 3 požár - digestoru Uhlířské Janovice - dům s pečovat.službou
20 13.11. AP 20+RZA+DA 7 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - stromy Janovická Lhota - silnice
21 29.11. CAS 32 3 požár - lesní porost Samopše - les
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R O K   2 0 1 2

poř. dat. technika počet 
zasahujících specifikace zásahu místo

1 5.2. DA 3 technická pomoc - čerpání Uhlířské Janovice - rodinný domek

2 4.4. CAS 32 3 požár - travní porost Rašovice - pole

3 7.4. CAS 32+AP 20 
+ DA 9 požár - stodoly Úžice - stodola

4 23.4. CAS 32 3 požár - kotelny Mělník - rodinný domek

5 29.4. CAS 32 3 požár - lesní porost Onomyšl - Buda - les

6 1.5. CAS 32 + AP 20 + 
RZA + DA 9 požár - skladovák Nepoměřice - zemědělský objekt

7 4.5. CAS 32 3 požár - skladovák Nepoměřice - zemědělský objekt

8 28.5. CAS 32 3 požár - lesní porost Nesměň - les

9 28.7. DA+autobus 5 technická pomoc - evakuace osob Chroustkov - dětský tábor

10 28.7. RZA 3 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - stromy Sudějov,Žandov,Vernýřov,Vysoká - silnice

11 28.7. DA 4 technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - stromy Janovická Lhota,Stará Huť,Žandov - silnice

12 19.8. CAS 32+RZA+DA 13 požár - teletník Nepoměřice - zemědělský objekt
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Roky působení 

1873 - 1874 Peche František st.

1875 - 1878 Kubát František

1878 Peche František st.

1879 - 1890 Hejný Antonín

1891 - 1892  Blecha Antonín

1892 Hejný Antonín

1893 - 1895 Kropáček František

1896 - 1898 Blecha Antonín

1899 - 1906 Nigrín Josef

1907 - 1928 Svoboda Josef

1929 - 1950 Čáp František (rolník)

1951 - 1965 Trmal Antonín

1966 - 1971 Urban Miroslav

1972 - 1973 Vlček Josef

1973 - 1981 Pelikán Václav

1982 - 1990 Levý Vlastimil

1991 - 1995 Zeman Miroslav

1996 - 2009 Urban Jaroslav

2009 - 2012 Mgr. Jech Petr

2012 - dosud Dufek Petr

HLAVNÍ ČINOVNÍCI SBORU

S TA R O S T O V É  -  P Ř E D S E D O V É
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V E L I T E L É

1881 - 1882 Schwarz Viktor

1882 Zeman František

1883 - 1884 Lehký Josef

1884 - 1888 Půst Rudolf

1889 - 1890 Hrdlička Adolf

1891 - 1907 Šíbal Václav

1907 - 1911 Lauer Jan

1912 Šíbal Václav

1912 - 1915 Čáp František (hostinský)

1916 - 1918 Šíbal Václav (úřad. Zást.)

1919 - 1933 Čáp František 

1934 Charamza Josef

1935 - 1945 Brandejský František

1946 - 1950 Mach Josef

1951 - 1956 Vlček Josef

1956 - 1958 Mach Josef

1959 Vlček Josef

1960 - 1967 Pelikán Václav

1968 - 1971 Vlček Josef

1972 - 1975 Zeman Miroslav

1975 - 1976 ??? Ondřej

1976 - 1977 Zeman Miroslav

1978 - 1998 Jech Stanislav

1999 - 2009 Mgr. Jech Petr

2009 - dosud Barták Petr

Roky působení 
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1873 Peche František ml.

1874 Bedrna Jan

1874 - 1877 Karela Josef

1877 - 1878 Peche František ml.

1879 - 1880 Karela Josef

1881 - 1882 Lehký Josef

1883 - 1884 Blecha Josef

1884 - 1890 Lauer Jan

1891 Hrdlička Adolf

1892 Lauer Jan

1893 - 1895 Nigrín Josef

1896 - 1901 Filip Josef

1902 - 1903 Lehký František

1903 - 1910 Čáp František

1911 Šíbal Václav

1912 - 1916 Brejcha Josef

1916 - 1933 Šíbal Václav

1934 Brandejský František

1935 - 1950 Trmal Antonín

1951 - 1955 Richtr František

1956 Přibík Alois

1957 - 1959 Pelikán Václav

1960 Adamec Stanislav

1961 - 1973 Kašpar Josef

1973 Pelikán Václav

1973 - 1976 Kašpar Josef

1983 - 1995 ???

1996 - 1998 Mgr. Jech Petr

1999 - 2009 Barták Petr

2009 - dosud

Z Á S T U P C I  V E L I T E L Ů

Roky působení 
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J E D N AT E L É

Roky působení 

1873 - 1874 Červenka Václav

1875 - 1877 Bechyně Jan

1878 Blecha František

1879 - 1880 Táborský Josef

1881 Federer Bernard

1882 - 1885 Táborský Josef

1886 Zeman Augustin

1887 - 1888 Moravec František

1889 Zeman Augustin

1890 Táborský Josef

1891 Sekvenc Antonín

1892 Kárník František

1893 - 1896 Sekvenc Antonín

1897 - 1900 Čáp František

1900 Volenec Josef

1901 Rohan Josef

1902 - 1905 Brunclík Josef

1906 - 1910 Čáp František

1911 - 1945 Jednota Eduard

1946 - 1959 Filip Josef

1960 - 1973 Staněk Jaroslav

1973 - 1976 Hladíková Věra

1976 - 1992 Chlumecký Jan

1992 - 1996 Šichman Jan

1997 - dosud Tůmová Pavla
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V E D O U C Í  D Ě T Í  A  M L Á D E Ž E

1972 - 1975 Pelikán Václav

1976 - 1978 Jech Stanislav

1977 - 1978 Hypeš Josef, Kašparová Vlasta, Dolejší, Švarcová

1977 - 1979 Čermák Ladislav

1978 - 1982 Bareš Miroslav st., Schweinerová Hana, Šichman Jan, Schweiner Ondřej ml.

1981 - 1982 Heřmánek Antonín, Lanc Miroslav, Karban Ladislav

1983 - 1988 Schweiner Ondřej ml., Čepelák Jaroslav, Filip Josef

1988 - 1991 Macháček Jaroslav, Slavíčková Jana, Navrátilová Jana, Vedralová Lenka

1990 - 1997 Mgr. Jech Petr

1992 - 2012 Bareš Miroslav, Barták Ivo

1992 - dosud Ing. Karda Aleš

1998 - dosud Vondráčková Michala

Roky působení 
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SEZNAM UŽÍVÁNÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY od r. 1873

 1873  ruční stříkačka 

 1890  čtyřkolová stříkačka - zakoupena za 1.000 zlatých – vlastníme ji doposud

 1923  motorová stříkačka  - zakoupena za 44.000,- korun

 1945  vozidlo HORCH  - poválečná kořist  

 1950  FORD – zakoupeno jako starší vozidlo upravené pro hasičské potřeby

 1960  DVS 8  Tatra 805 – zakoupen (1978 předán do obce Chlístovice)

 1966  CAS 16 Praga V3S  - bezúplatný převod od ONV Kutná Hora  (1981 předán do obce Rataje nad Sázavou),

   v roce 2003 odkoupeno zpět SDH Uhl. Janovice – doposud 

 1978  DVS 12 Saviem 30 – bezúplatný převod od ONV Kutná Hora (1992 předán do obce Zbizuby)

 1981  CAS 16 RTH Škoda 706  - bezúplatný převod od ONV Kutná Hora  (1983 předán do obce Kácov)

 1983  CAS 25 RTHP Škoda 706 – bezúplatný převod od ONV Kutná Hora (1992 předán do obce Sázava)

 1992 – 2004  JSDH Uhlířské Janovice bez techniky, technika v majetku HZS ČR a užívána JSDH Uhlířské Janovice

 1995  CAS 25 RTHP Škoda 706 - zapůjčeno od podniku Obila Kutná Hora (1995 vrácena)

 2003  CAS 16 Praga V3S - nákup od obce Rataje nad Sázavou – doposud, majetek SDH

 2004  CAS 25 RTHP Škoda 706 - bezúplatný převod od HZS ČR Středočeského kraje  (2005 prodej) 

 2004  DA 12 Avia 31 - bezúplatný převod od HZS ČR Středočeského kraje (2004 prodej)

 2004  RZA Volkswagen 4x4 – bezúplatný převod od Policie ČR Středočeského kraje  – doposud

 2004  DA 10 Citroen Jumper – nákup  (za fi nance z prodeje DA Avia 31) – doposud
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 2005  převod od HZS ČR Středočeského kraje  CAS 32 Tatra 148 - doposud

 2007  AP 20 Škoda 706 MTSP 24 - nákup automobilové plošiny (50.000,-Kč)  - doposud

 2009  Škoda Favorit Pick-up 135L - nákup (2012 sešrotováno)  majetek SDH

 2009  SOR C7,5 autobus – nákup - doposud, majetek SDH

 2011  IVECO 59E12 - dar od f. Greif – akustika, s.r.o.Praha – doposud, majetek SDH

 2012  Škoda Felica Combi 1,3 – bezúplatný převod od policie ČR Středočeského kraje  – doposud, majetek SDH

 2012  Škoda Felicia Pick-up 1,3 – bezúplatný převod od policie ČR Středočeského kraje – doposud, majetek SDH

Stáří současného používaného vozového parku JSDH Uhlířské Janovice

CAS 32  Tatra 148 rok výroby  1975 stáří 37 let majetek města

CAS 16  Praga V3S 1960 52 let majetek SDH

AP 20,1 Škoda 706 MTSP 24 1984 28 let majetek města

DA   –   Citroen Jumper 1998 14 let majetek města

RZA –   Volkswagen 4x4 1996 16 let majetek města

A      –   SOR 7,5C  autobus 1994 18 let majetek SDH

TA    –   Škoda Pick-up 1999 13 let majetek SDH

TA    –   IVECO 59E12 1998 14 let majetek SDH

VEA –   Škoda Felicia Combi 1999 13 let majetek SDH
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PŘEHLED MOBILNÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY
a technických prostředků  jednotky  SDH Uhlířské Janovice k 31.12.2012

Název techniky Podvozek
Rok 

výroby
Rok

pořízení

CAS 32/6600/000 – S3R Tatra 148 1975 2005

CAS 16/3500/000 –- S3R Praga V3S 1960 2003

RZA – L2R Volkswagen  4x4 1996 2004

DA – L1Z Citroen Jumper 1998 2004

AP 20 – M1Z Škoda 706 MTS 24 1984 2007

TA – L1R IVECO 59E12 1998 2011

A – S 1 SOR  C 7,5 1994 2009

TA  – L1 Škoda Pick-up Felicia 1999 2012

VEA – UL1 Škoda  Felicia Combi 1999 2012

Hydraulické vyprošťovací  zařízení NARIMEX 1995 2007

Elektrocentrála  EC HONDA 6500 F 2003 2003

Elektrocentrála EC HONDA 2200 2004 2004

Elektrocentrála EC ASGATEC  800 2009 2009

Elektrocentrála EC 2700 2010 2010

Motorová ruční pila  Husqvarna 357 XP 2008 2008

Motorová ruční pila Jonsered  2145 2004 2004
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Motorová ruční pila Oleo-Mack  956 2006 2006

Motorová rozbrušovací pila Partner  K 650 1993 2005

Motorová rozbrušovací pila Husqvarna  K 760 Rescue 2012 2012

Motorový vysavač Partner 2125 2006 2006

Plovoucí čerpadlo  KRAKEN 2003 2003

Přenosná motorová stříkačka PS 12  - 3 ks 1992 1992

Motorové kalové čerpadlo HONDA WT 30X 2004 2004

Kalové elektrické čerpadlo 380 V 1998 2004

Elektrický rozbrus Bosch 220 V 2004 2004

Elektrická pila ocaska RYOBI 220 V 2005 2005

Bourací kladivo EXTOL  PREMIUM 2008 2008

Přetlaková ventilace RAMFAN GF 164 SE 2012 2012

Dýchací přístroj  Saturn S 7 – 5 ks 2004

Dýchací přístroj  MSA BD 96 – 7 ks 2012

Přenosná lafetová proudnice 2007

Elektrický pomocný naviják                                              5,4t 2012  2012

Elektrický pomocný naviják 4,1 t – 2 ks 2008 2008

Teleskopický osvětlovací stožár 4 x 500 W 2004 2005

Vozidlová radiostanice Motorola GM 360 – 3 ks 2006 2006

Přenosná radiostanice Motorola GP 340 –  6 ks 2006 2006

Ruční terminál  MATRA Smart – 1ks 2011

Nízkotlaký vak JACK-BAG 4 t 2008 2008

Lezecká výstroj Pro 4 lezce 2011 2011

Motorový člun HERON AL 360 2012 2013
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velitel jednotky Petr Barták st.

velitel družstva Miroslav Bareš

velitel družstva Roman Pytloun 

velitel družstva Petr Dufek

strojník + STRS Ivo Barták

strojník Jiří Barták

strojník + TS + SPOJ Čestmír Štícha

strojník Jaroslav Brodský st.

strojník Jaroslav Brodský ml.

strojník Josef Navrátil

strojník + CHS Jaroslav Tůma

strojník Milan Kopecký

strojník Tomáš Vyhnánek

hasič Ladislav Tůma

hasič Antonín Heřmánek

hasič Vlastimil Semrád

hasič Petr Barták ml.

hasič Tomáš Bareš

hasič Václav Hrbek

hasič  Radek Protiva

hasič Roman Petrásek

hasič Petr Vojtíšek 

JEDNOTKA  SDH
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M E D I Á L N Í   PA R T N E R


