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Hasičské desatero 
 

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen po-

vinnosti bratrské pomoci v neštěstí. 

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem; nemáš-

li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž. 

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej 

se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví. 

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, 

očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše. 

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď 

se jich povznést. 

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná 

a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná. 

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy 

hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit. 

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré 

věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil. 

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že ne-

vhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, 

jakož odznak nosíš. 

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak bu-

deš dobrým hasičským dobrovolníkem. 
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Historie sboru 
Dobrovolné hasičství zejména na venkově vždy patřilo, a dodnes patří, 

k hlavním složkám spolkového života. Jeho počátky se na Moravě datují do 

přelomu 60. a 70. let 19. století. Nijak se tak neliší od jiné spolkové činnosti, 

která se začala rozvíjet poté, co rakouská legislativa nejdříve r. 1852 umožnila 

zakládání spolků se schválením úřadů, po vydání zákona o právu spolčovacím 

z r. 1867 pak stačilo pouze oznámit jejich založení. 

První dobrovolný hasičský sbor tak byl založen r. 1868 v Třebíči a do 

roku 1874 jich bylo na Moravě celkem pět. V Jedovnicích byl již r. 1863 zbudo-

ván první ruční stříkač (dřevěný a plněný ručně), který však byl v případě po-

žáru obsluhován neorganizovanými jedovnickými občany. Hasičský sbor v Je-

dovnicích byl nicméně založen již r. 1876 jako osmý sbor v okresním hejtman-

ství Boskovice a po vlasteneckém spolku Vlastimil (založeném r. 1863) byl zá-

roveň teprve druhým jedovnickým spolkem. 

K roku 1897 měl již sbor majetek ve značné hodnotě 3000 zl. a sice 2 

tříkolové stříkačky, 16 žebřů, 2 lejty, 4 koše, 50 m hadic a výzbroj pro 30 mužů. 

Obr. 1 První stříkačky byly celé dřevěné a plnily se ručně. 
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Od svého založení byl účasten u 41 požárů. V této době měly Jedovnice asi 

1500 obyvatel v 207 domech (údaj k r. 1890).  

Samostatné stanovy sboru schválil obecní výbor 14. 8. 1905. Téhož 

roku se hasiči dočkali i nové, na svou dobu výkonné stříkačky. Dne 26. 1. 1908 

se konala valná hromada, které se účastnilo 26 aktivních členů a 4 přispívající. 

Starostou byl zvolen Jan Grim, náčelníkem František Zapletal, jednatelem Jaro-

slav Valter a pokladníkem František Kopečný.  

Není známo, kde byla zpočátku hasičská technika uložena, alespoň do-

kud nebyl dán 14. 12. 1907 na obecním výboru návrh na zřízení skladiště 

v č. p. 115. O vybudování nového skladiště za č. p. 44 na místě současné hasič-

ské zbrojnice pak bylo rozhodnuto r. 1920. 

Po zbudování nové hasičky bylo dalším cílem sboru získat automobilo-

vou stříkačku. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků bylo zakoupeno 

starší vozidlo a na stříkačku svépomocí předěláno. Vzhledem k jeho častým po-

Obr. 2 Hasičské vozidlo PRAGA. 
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ruchám bylo r. 1933 nahrazeno vozidlem značky PRAGA zakoupeným za po-

mocí půjčky, za kterou ručili majetkem movitější členové sboru. Roku 1952 byl 

při příležitosti okresního sjezdu slavnostně odhalen pomník padlým a zemře-

lým bratrům v parčíku u zbrojnice. O rok později bylo z prostředků státu poří-

zeno nové požární vozidlo PS8. To pak bylo r. 1969 doplněno výkonnějším pří-

věsným čerpadlem. K dalšímu obohacení technikou došlo r. 1985, kdy byla za-

koupena požární vozidla Avia DVS 12 A30 a cisterna CAS 25.  

K dalším významným změnám pak došlo po přelomu tisíciletí. Roku 

2004 byla konečně zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice, která již svým 

stavem neodpovídala potřebám výjezdové jednotky. Po čas stavebních prací 

byla technika dočasně umístěna v garážích ČAD. K slavnostnímu otevření zda-

řile přebudované zbrojnice došlo o dva roky později. Při této příležitosti jsme 

obdrželi od naší partnerské obce Aschheim v Bavorsku velitelské vozidlo BMW. 

Hned v následujícím roce 2007 byl vozový park opět obnoven, a to bezplatným 

převodem automobilové stříkačky CAS 24 LIAZ 101 od HZS a zároveň odprode-

jem DVS 12 A30 do SDH Krasová. Jelikož naše nová cisterna měla od své výroby 

Obr. 3 Oslavy 100. výročí založení sboru v r. 1976. 
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r. 1986 za sebou již dlouhou službu, bylo třeba její celkové opravy, aby mohla 

našemu sboru sloužit i nadále. Tato generální oprava proběhla svépomocí 

členy výjezdové jednotky, za jejichž obětavost jim stále patří velký dík. 

V roce 2010 byly 

řady naší techniky opět roz-

šířeny, když nám naši ně-

mečtí bratři odprodali za 

symbolickou cenu další vo-

zidlo, tentokrát automobi-

lovou stříkačku CAS 16 

Mercedes. Po nezbytných 

úpravách jako přebarvení či 

dovybavení byla cisterna 

zařazena do výjezdu a 

vzhledem k tomu, že jsme 

nyní disponovali již třemi 

výjezdovými vozidly, mohlo 

dojít i k určité diferenciaci a 

každé z aut je nyní předur-

čeno k jiným typům vý-

jezdů. O rok později se nám 

také podařilo získat dotace, 

díky kterým došlo r. 2012 

k celkové repasi CAS 24 

L101 firmou KOMET Pečky. 

Vozový park naší jednotky 

je tak v poměrně nadstan-

dardním stavu.  

  

Obr. 4 Od roku 1999 probíhá spolupráce s partnerskou obcí 
Aschheim, Německo. 
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Starostové sboru 

 
Náčelníci sboru 

1876 Josef Šebela, č. 128 František Grim, č. 77 

1898 Dr. František Polčák, č. 80 Bohuslav Julinek, č. 93 

1908 Jan Grim, č. 131 Ladislav Kučera, č. 226 

1914 Jindřich Šlezinger, č. 29 František Grim č. 77 

1922 Rudolf Kopečný, č. 34 Josef Nezval č. 234 

1937 Emanuel Musil, č. 227 Theodor Holub, č. 139 

1953 Alois Roudný, č. 438 František Zapletal, č. 257 

1966 Zdeněk Prause, č. 380 Jindřich Šlezinger, č. 29 

1976 Antonín Pokoj, č. 31 Alois Zapletal, č. 257 

1977 Jan Studený, č. 533 František Nejezchleb, č. 227 

1979 Jan Knesl, č. 344 Josef Vlček, č. 195 

1994 Ludvík Tioka, č. 496 Dominik Kučera, č. 31 

2004 Aleš Worbis, č. 677 Filip Sláma, č. 146 

2006 Tomáš Kratochvil, č. 505 František Nejezchleb, č. 227 

2013 Tomáš Dvořáček, č. 475 František Kňour, č. 342 

 Alois Řezníček, č. 263 

 Ludvík Tioka, č. 496 

 Zdeněk Nejezchleb, č. 494 

 Josef Vlach, č. 345 

 Michal Černý, č. 338 

 Michal Prause, č. 53 
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Současnost 
Nejvýznamnější událostí posledních let je zajisté změna zařazení JSDH 

Jedovnice v požárním poplachovém plánu (PPL) z kategorie JPO III do JPO II/1. 

Po dlouhých přípravách a sérii schvalování od zastupitelstva obce až po gene-

rální ředitelství HZS ČR k ní došlo v srpnu 2013. Jednotce z této změny vyplývá 

zejména zkrácení doby výjezdu z 10 na 5 min. a povinnost zajištění výjezdu 

s minimálním družstvem 3+1, což v praxi znamená dodržování pohotovosti čtyř 

hasičů 24 hodin denně. Rychlejší výjezd s sebou přinesl i rozšíření hasebního 

obvodu a tím i zvýšený počet výjezdů. Jednotka musí také absolvovat větší po-

čet školení, aby byla zajištěna odborná připravenost členů, na něž jsou v tomto 

ohledu kladeny stále větší nároky. 

Ruku v ruce s odbornými nároky jdou i nároky technické, proto bylo  

r. 2013 pořízeno také další vybavení pro CAS 16 Mercedes, které slouží pri-

márně jako vozidlo pro technické zásahy, a sice nafukovací člun se závěsným 

motorem a speciálními „suchými“ obleky pro práci na vodě a elektrický vyproš-

ťovací naviják. 

Obr. 5 Výcvik záchrany osob ze zamrzlé vodní hladiny. 
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K dalšímu rozšíření činnosti jednotky došlo v polovině roku 2014, kdy 

byla zařazena do pilotního programu ZZS a HZS Jihomoravského kraje „Rozmís-

tění AED do JMK“. Jedná se o rozmístění automatizovaných externích defibri-

látorů (AED) po jednotkách požární ochrany, aby se v případě potřeby dostal 

AED k pacientovi s poruchou srdečního rytmu (jehož nejčastější příčinou je in-

farkt myokardu) co možná nejrychleji, neboť v těchto případech jde o závod s 

časem. Díky naší dislokaci patří JSDH Jedovnice k nejčastěji využívaným v rámci 

celého systému v JMK. Zcela pochopitelně s tím souvisí další, v tomto případě 

zdravotnická odborná příprava, které se musí členové výjezdové jednotky vě-

novat. 

Již od r. 2013 směřovala jednotka také k předurčenosti na dopravní 

nehody, jak je patrné z pořízení navijáku na CAS 16 Mercedes. V letech 2014 

a 2015 probíhala intenzivní teoretická příprava, která vyvrcholila přezkouše-

ním z IZS JMK. V květnu 2015 bylo jednotce slavnostně předáno hydraulické 

vyprošťovací zařízení (uložené po nutné přestavbě do CAS 16 Mercedes) a od 

Obr. 6 Jedovničtí hasiči při asistenci s vytažením zapadlého koně. 
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července téhož roku je zařazena do PPP s předurčeností na dopravní nehody. 

V současné době se několik členů rozhodlo vytvořit soutěžní družstvo, které by 

naši jednotku reprezentovalo v disciplíně vyprošťování. 

Výjezdovou jednotku v současné době tvoří 27 členů, přičemž posled-

ním přírůstkem byli Ladislav Benešovský a Petr Košťál, kteří s námi začali pra-

covat již v loňském roce a od 1. 1. 2016 jsou zařazeni v jednotce. 

 

Složení JSDH Jedovnice 

 

  

Funkce Jméno Funkce Jméno 

Velitel jednotky Michal Prause Hasič Josef Král 

Velitel družstva Michal Černý Hasič Jiří Dvořák 

Velitel družstva Lubomír Chlup Hasič David Klimeš 

Velitel družstva,  
technik 

Radek Doležel Hasič Michal Formánek 

Velitel družstva Petr Matuška Hasič Martina Koubová 

Velitel družstva Tomáš Dvořáček Hasič Kamil Bezděk 

Vedoucí strojník Josef Vlach Hasič Michal Prause ml. 

Strojník Tomáš Kouba Hasič Daniel Knecht 

Strojník Lubomír Sůsa Hasič Radek Hédl 

Strojník Pavel Nejezchleb Hasič Jakub Pernica 

Strojník, technik Josef Formánek Hasič Petr Pospíšil 

Strojník Miroslav Špaček Hasič Ladislav Benešovský 

Strojník Kamil Štrait Hasič Petr Košťál 

Zdravotník Pavel Ondráček   
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Kromě veškeré této činnosti je SDH i nadále činným obecním spolkem 

a každoročně pořádá různé akce pro děti a veřejnost jako oslavy sv. Floriána, 

ukázky pro děti na letním táboře, Bucharův memoriál, asistují při různých spo-

lečenských akcích jako jedovnické hody, rybolov či rozsvěcení vánočního 

stromku a zajišťují požární ochranu během sportovních akcí, které se pravi-

delně pořádají na hladině rybníka Olšovce.  

Jednotka plní také úkoly v rámci preventivně výchovné činnosti. Pro-

gram Hasík tj. "Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel-

stva"  je určen pro děti na základních školách a probíhá pod vedením proško-

leného člena naší jednotky na místní základní škole i na základních školách v 

blízkém okolí. Hlavním cílem programu je předat dětem důležité informace 

a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Ambicí 

programu je prostřednictvím dětí předávat informaci i jejich rodičům. Zakon-

čení jednotlivých bloků probíhá na naší hasičské zbrojnici. Je tedy možné často 

zahlédnout davy dětí obklopující naši techniku, zkoušející si osobní ochranné 

prostředky hasičů či samotné hašení.  Hasiči se setkávají v rámci preventivně 

Obr. 7 Dětský den na sokolském hřišti (svátek sv. Floriána). 
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výchovné činnosti i s dětmi z mateřské školy, kterým jsou předávány informace 

úměrné jejich věku. Nesmí samozřejmě chybět ukázka zásahového obleku, 

hlavně přilby a nemalý zájem také u nejmenších vzbuzuje samotné „hašení“. 

Závěrem této části bychom rádi vzdali velký dík především vedení měs-

tyse Jedovnice, bez jehož ochoty a pochopení našich zájmů a potřeb by nic 

z výše uvedeného nebylo možné a jehož spolupráce s naším sborem je více než 

příkladná. Stejně tak patří naše poděkování i všem ostatním, kteří se o náš sbor 

a jednotku jakkoli přičinili. 

 

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku slávě. 

  

Obr. 8 Taktické cvičení v mateřské škole. 
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Mladí hasiči 
Po prvním pokusu o obnovení oddílu mladých hasičů v r. 2006 se tento 

definitivně ustavil v září 2009. Od tohoto data se děti pravidelně každou středu 

schází v prostorách hasičské zbrojnice, kde se pod dohledem svých vedoucích, 

Miroslava a Jitky Špačkových a Radka Hédla, učí různým dovednostem a zna-

lostem, potřebným k hasičině a závodění, jako je zdravověda, uzlování, znalost 

topografických značek či hasebních prostředků a jejich případné použití. Sou-

částí je i nácvik požárního útoku, různých druhů štafet a závodu požární vše-

strannosti, kde využijí veškeré své nabyté znalosti. 

Družstva mladých hasičů se každý rok pravidelně zúčastňují Okresní 

ligy mládeže, hry Plamen a okrskové soutěže okrsku Jedovnice. Přestože zatím 

nenavázali na úspěchy mladých jedovnických hasičů v 70. a 80. letech, kterým 

se podařilo zvítězit v celostátní soutěži, zaznamenal náš oddíl řadu velmi pěk-

ných umístění a my pevně věříme, že se časem budou dostavovat stále lepší 

výkony. 

Obr. 9 Bucharův memoriál 2014 – mladší žáci 2. a 6. místo. 
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Aby se zlepšili vyhlídky našich mladých hasičů v požárním sportu, ne-

chal výbor SDH Jedovnice z vlastních finančních prostředků a za přispění spon-

zorů v roce 2012 přestavět požární stříkačku PS 12 na výkonnější PS 16. Ze 

sponzorských darů, příspěvků obce, SDH Jedovnice a jeho jednotlivých členů 

byla pořízena i řada dalšího vybavení na podporu činnosti našeho oddílu. Z těch 

významnějších položek jmenujme například sadu závodních dresů a přileb, vy-

bavení pro požární útok (např. savice) nebo vzduchovku Slavia 631 pro pří-

pravu na závod požární všestrannosti.  

Kromě soutěží se naši mladí hasiči každý rok podílí na řadě kulturních 

akcí. Společně s členy SDH se zúčastňují akcí jako je hasičská pouť ve Křtinách, 

dětský den u příležitosti svátku sv. Floriána, lampiónový průvod nebo výročí 

okolních sborů. Mimoto náš oddíl pravidelně pořádá různé akce jako Mikuláš 

u mladých hasičů nebo Vánoce na hasičce a různé výlety, jako například ná-

vštěvy na stanici HZS v Blansku, koupání v aquaparku či odpoledne v bowlingo-

vém centru.  

Obr. 10 Mikuláš u mladých hasičů. 
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V současné době navštěvuje náš oddíl mladých hasičů 7 mladších žáků 

a 7 starších žáků. Z celkového počtu 14 dětí je 10 chlapců a 4 dívky. 

Členové oddílu mladých hasičů 

Adéla Hédlová 

Michaela Kreslíková 

Nela Marholdová 

Marie Sedláková 

Marek Hédl 

Alex Kakáč 

David Marhold 

Pavel Plch 

Štěpán Pernica 

Lukáš Přikryl 

Václav Sedlák 

Tomáš Sedlák 

David Špaček 

Dominik Štelcl 

 

I na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří mladé hasiče jak-

koli podporují, stejně jako mladým hasičům samotných, bez nichž především 

(a bez jejich rodičů :-)) by se nic z toho neuskutečnilo.  
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Statistika výjezdů 
Zde máte možnost shlédnout průřezovou statistiku našich výjezdů za 

posledních 10 let. Patrný je zde zejména nárůst počtu výjezdů za poslední roky, 

i když loňský enormní počet je do značné míry způsoben i neobvykle suchým a 

horkým létem, které napomohlo šíření lesních požárů. 
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Obr. 11 Graf statistiky výjezdů v letech 2006 až 2015. 
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Tabulka 1 Statistika výjezdů v letech 2006 až 2015. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Požár 10 15 11 10 1 11 7 13 9 26 

Technická pomoc 11 4 7 5 17 13 8 13 14 30 

Dopravní nehoda 0 0 3 2 1 0 0 0 0 9 

Únik nebezpeč-
ných látek 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

ZOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 

Ostatní činnost 4 3 3 1 2 3 0 3 10 25 

Planý poplach 2 0 1 0 1 2 0 1 2 3 

Celkem 27 22 26 19 22 29 15 30 46 111 
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Naše technika 

Velitelský automobil VEA UL 1 

Vozidlo je převážně určeno pro potřeby velitele jednotky a pro do-

pravu dalšího družstva jednotky. V současné době je využíváno i pro rychlé zá-

sahy s AED v součinnosti se ZZS. 

Typ Velitelské a doprovodné vozidlo 

Model BMW 520 I 

Rok výroby 1989 

U SDH Jedovnice od 2006 

Výkon 95 kW, 6000 ot. /min. 

Zdvihový objem 1 976 cm3 

Palivo Natural BA 95 
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Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 2500/400 S2Z LIAZ 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 je určena k přepravě požár-

ního družstva 1 + 8 s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu 

vodou nebo pěnou z vlastních nebo cizích zdrojů hasicích látek. Rozsáhlé pří-

slušenství vozidla umožňuje provedení nejjednoduššího zásahu přenosným ha-

sicím přístrojem i technicky náročného zásahu nízkým i vysokým tlakem vody 

nebo pěny. Vozidlo je vybaveno základními potřebami pro technický zásah. 

Typ Cisternová automobilová stříkačka 

Model CAS 25 2500/400 S2Z LIAZ 

Rok výroby 1986 

U SDH Jedovnice od 2007 

Výkon 189 kW, 2050 ot. /min. Zdvihový objem 11 940 cm3 

Palivo motorová nafta Délka 7 770 cm 

Šířka 2 500 cm Výška 3 350 cm 

Objem cis-
terny 

2 500l vody + 400l pě-
nidla 

Počet míst k se-
zení 

9 
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Cisternová automobilová stříkačka CAS 16 2500/120 M2Z 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 16 je určena pro zásahy tech-

nického druhu. Mezi ně patří např. dopravní nehody, likvidace nebezpečného 

hmyzu, odstranění spadených stromů, záchrana osob z vody, čerpaní vody 

nebo únik nebezpečných látek. Samozřejmostí je i vybavení na zdolávání po-

žárů. 

Typ Cisternová automobilová stříkačka 

Model CAS 16 2500/120 M2Z 

Rok výroby 1985 

U SDH Jedovnice od 2010 

Výkon 159kW, 2300 ot. /min Zdvihový objem 10 888 cm3 

Palivo motorová nafta Délka 7 200 cm 

Šířka 2 500 cm Výška 3 080 cm 

Objem cis-
terny 

2 500l vody + 120l pě-
nidla 

Počet míst k se-
zení 

6 
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Naši sponzoři 

 
Městys Jedovnice 

 

 

 

 
 

 
 

 
www.surfbar.cz 

 
 

 
 
 

 
 

  

http://www.surfbar.cz/
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Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli na pořádání oslav 140 let zalo-

žení SDH Jedovnice i těm, kteří v minulých letech podpořili činnost naší jed-

notky a činnost oddílu mladých hasičů. 

Výbor SDH Jedovnice 

David Klimeš 
zednictví – obkladačství 

Habeš 229 

679 06 Jedovnice 

Luboš Šebela 
Kamnářství 

Krasová 95 

679 06 Krasová 

Ivona Streitová 
Kosmetika 

Havlíčkovo náměstí 493 

679 06 Jedovnice 

 

Zuzana Skotáková 
Lahůdky 

Havlíčkovo náměstí 128 

679 06 Jedovnice 

 

Cyril Kuběna 
Kominictví 

Za Kostelem 441 

679 06 Jedovnice 



 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku slávě 
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