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Ve dnech 18. a 19. května 2007 proběhnou oslavy 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Sokolnicích
Program:
Pátek 18. května 2007 v 18.00 hodin se bude konat slavnostní veřejná schůze v hasičské 

zbrojnici
Sobota 19. května 2007 od 10.00 hodin bude otevřena v hasičské zbrojnici výstavka, ve 13.30 hodin

posvěcení hasičského praporu, sošky sv. Floriana a hasičské cisterny, 
odpoledne před hasičskou zbrojnicí ukázky hašení starou a novou technikou

Zpráva o založení Sboru hasičského v Sokolnicích, rok 1892
Obec Sokolnice, leží na rovině a čítá 185 domů s převládající krytinou křidlicovou. V obci je cukrovar 
a pivovar. Dobrovolný sbor hasičský byl založen roku 1892 a zakladateli byli: Aug. Bébar: učitel, Frant.
Dvořák: rolník, Otakar Hamřík: příruční při hospodářství, Karel Kerwitzer: řídící učitel, Josef 
Raab: účetní cukrovaru.
Téhož času byl starostou obce Jakub Umlášek: rolník. V obecní radě byli: Josef Daněk, Ignác Fasora, Frant.
Nejezchleb: rolníci. Tito všichni byli sboru hasičskému přízniví.
Prvním předsedou sboru byl Ant. Proskovec: ředitel cukrovaru, náčelníkem Frant. Dvořák: rolník a jednate-
lem Aug. Bébar: učitel.
Členové sboru byli: Martin Brumla, Václav Burk, Alois Bělohoubek, Tomáš Brumla, Josef Cupák, Josef
Čech, Josef Doležal, Petr Doležal, Ant. Galle, Ant. Franěk, Mikuláš Haluza, Otokar Hamřík, Jan Hrouzek,
Ant. Horák, Josef Kuda, Frant. Klíč, Josef Kušel, Aug. Krbílek, Frant. Kučera, Viktorin Macka, Josef
Maštalíř, Frant. Mrkvica, Alfred Neubauer, Ang. Nejezchleb, Jan Oprchal, Ant. Páral, Ondřej Popela,
Viktorin Pavlíček, Frant. Podloucký, Vincent Pustina, Josef Sigmund, Frant. Sekanina, Vincent Sekanina,
Frant. Sedlák, Karel Sekanina, Josef Sekanina, Václav Šmíd, Jakub Štefl, Josef Ustohal, Jan Umlášek, Josef
Vykouřil, Josef Zelený, Frant. Žabokrtský.
V roce 1898 měl sbor tři stříkačky, potřebné žebře, ostatní nářadí a pochodně hasičské, vše v úhrnné cenně
2 500 zl., sbor se zúčastnil dosud osmi požárů.

Nyní (v roce 2007) má sbor 51 členů, z toho je 13 žen.
Starosta sboru Fasora Antonín
nám. starosty Frankl Pavel
velitel Hradílek Tomáš
jednatel Sedláčková Marie
hospodář Fasora Jan
Další členové výboru: Beneš Jaroslav, Černá Marie, Černý Jar. st., Krejčí Jiří, Konečný Petr, Pavlíková
Marcela, Sekanina Antonín, Sekanina František, Slouka Petr, Zibar Pavel.
Na oslavy založení vás všechny srdečně zve výbor SDH Sokolnice.

Fasora Antonín, starosta

115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Sokolnicích

Naše výjezdová jednotka má v současné době 24 členů, z toho 3 ženy a je zařazena v kategorii JPO III.,
což znamená, že vyjíždíme k událostem nejen na katastru naší obce, ale i do okolí.
Jednotka je vybavena zásahovým automobilem DA 12 na podvozku Avia, který nahradil původní automo-
bil T 805 z roku 1956 a CAS K25, což je automobilová cisterna na podvozku Liaz 101 s nástavbou Karosa,
která je mimo jiné vybavena osvětlovacím stožárem, elektrocentrálou, dýchacími přístroji, kalovým 
čerpadlem, vysokotlakým čerpadlem, motorovou pilou a umožňuje zásahy na nejrůznějších událostech
včetně dopravních nehod, technických havárií, úniku ropných látek apod. Tato cisterna nahradila v roce
2006 vozidlo CAS 24 RTHP na podvozku Škoda 706 z roku 1962, které už našim potřebám 
nevyhovovalo.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA SDH SOKOLNICE
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Vyjíždíme k různým událostem jako, jsou samozřejmě požáry, dále pak dopravní nehody, technické po-
moci při nejrůznějších příležitostech (spadlé stromy, znečištěné vozovky, zamořené prostory, atd.) a sa-
mozřejmě různé živelné pohromy, jako jsou například povodně, kterých jsme se zúčastnili v roce 
1997 v Kojetíně a v roce 2002 v okolí Roudnice nad Labem.
V posledních letech se díky různým změnám ve společnosti rapidně zvýšil počet výjezdů. Před rokem
2000 jsme se účastnili cca 2–3 výjezdů za rok. Oproti tomu v loňském roce se počet zásahů vyšplhal na
rekordních 39. 
V letošním roce jsme absolvovali už 11 výjezdů, z toho 7 požárů, 3 požární asistence při závodech a 1 od-
stranění ropných produktů z vozovky. Při těchto událostech bylo nutno 3x zasahovat v dýchací technice.

PŘÍLOHA

Zásahy od 1. 12. 2006 do 1. 12. 2007
6. 12. 2006 16.30–20.00
Na žádost OÚ jsme čistili silnici od bývalého ZD k pivovaru, která byla znečištěna stavebními stroji a ná-
kladními automobily.
CAS K 24
Účast: Hradílek, Zibar, Hradílková, Krejčí, Lauterbach, Konečný
17. 12. 2006 13.30–15.30
Uzavírali jsme část silnice před sokolovnou, kde probíhal živý betlém a vystoupení žáků školy.
CAS K 24
Účast: Hradílek, Zibar, Hradílková, Krejčí, Slouka

2007
4. 1. 2007 18.45–19.45 Újezd Nádražní, požár skládky
Požár skládky na nádraží za budovou bývalé stáčírny Šaratice. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jed-
ná o požár skládky v rozsahu cca 4x4m. Začali jsme hasit vysokotlakým proudem a skládku postupně ro-
zebírali a prolívali.
Po příjezdu příslušníků HZS jsme jim předali velení a řídili se jejich pokyny
CAS K24
Účast: Hradílek, Krejčí, Frankl, Beneš, Hradílková, Konečný, Divácký,Slouka
15. 1. 2007 1.45–4.30 Újezd Rychmanov, JZD, požár briket
Požár skládky uhlí v areálu JZD v Újezdě. Po příjezdu na místo jsme zjistili že se jedná o požár skládky
uhelných briket. Začali jsme hasit vysokotlakým proudem a skládku postupně rozebírali a prolívali.
Zajištovali jsme osvětlení místa zásahu. Zasahovalo se v dýchacích přístrojích.
Po příjezdu příslušníků HZS jsme jim předali velení a řídili se jejich pokyny.
CAS K24, DA 12
Účast: Hradílek, Zibar, Slouka, Krejčí, Beneš, Pavlík, Hradílková, Hrdličková, Kratochvíl
29. 1. 2007 23.00–2.15 Žatčany, požár stodoly
Zajišťovali jsme osvětlení místa zásahu pomocí elektrocentrály a podíleli se na rozebírání konstrukcí.
Zasahovalo se v dýchacích přístrojích.
CAS K24
Účast: Hradílek, Krejčí, Zibar, Beneš, Pavlík, Pavlíková, Hradílková, Kratochvíl 
23. 2. 2007 15.00–16.15 Sokolnice Moravská, technický zásah, rozlitý olej na silnici
Byl nám nahlášen únik oleje z nákladního prostoru dodávkového automobilu na vozovku na ulici
Moravská. Po příjezdu jsme zjistili, že je na silnici rozlito cca 10 l oleje.Vozidlo se nám nepodařilo zjistit,
protože po zjištění, že mu vytéká náklad, ujel.
Provedli jsme odrazení a zasypání oleje sorbety a jeho sběr. Protože olej byl rozlitý těsně za nepřehlednou
zatáčkou, odmastili jsme vozovku.
CAS K24
Účast: Hradílek, Slouka, Zibar, Hradílková, Kosečka
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25. 2. 2007 2.00–3.00 Sokolnice Rozvodna, požár AVIE
Při příjezdu jsme zpozorovali AVII hořící v kabině. Provedli jsme průzkum a zahájili hašení vysokotlakým
proudem. Pro uhašení motorového prostoru jsme byli nuceni násilně otevřít dveře vozidla.
CAS K24
Účast: Hradílek, Zibar, Krejčí, Hradílková, Pavlíková, Pavlík, Kosečka, Slouka, Hrdličková
15. 3. 2007 18.15–20.15 Sokolnice Nad Vinohrady, požár trávy
Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum. Hořela tráva na ploše cca 60x5m. Hašení jsme prováděli
pomocí jednoduchých hasebních prostředků.
Po příjezdu HZS Jmk PS Slatina jsme předali velení a řídili se jejich pokyny.
CAS K24
Účast: Frankl, Zibar, Slouka, Kosečka, Beneš, Krejčí, Hradílek, Hradílková, Hrdličková
22. 3. 2007 10.20–11.30 Újezd u Brna nádraží, požár briket
Jednotka ponechána v záloze.
CAS K24
Účast: Zibar, Černý
30. 3. 2007 12.00–22.00 Příprava závodů do vrchu, Mohyla míru
Naši členové stavěli trať a připravovali retardéry a únikové bariéry.
CAS K24, DA 12
Účast: Hradílek, Pavlík, Zibar, Hrdličková, Hradílková, Pavlíková, Kosečka, Konečný, Slouka, Lauterbach,
Beneš, Vacata
31. 3. 2007 6.00–21.30 Závody do vrchu
Prováděli jsme požární asistenci a likvidaci následků nehod.
CAS K24, DA 12
Účast: Hradílek, Slouka, Lauterbach, Pavlík, Krejčí, Kosečka, Přerovská, Hradílková, Divácký,
Hrdličková, Pavlíková, Vacata, Konečný, Beneš, Zibar
1. 4. 2007 6.00–19.00 Závody do vrchu
Prováděli jsme požární asistenci a likvidaci následků nehod.
CAS K24, DA 12
Účast: Hradílek, Slouka, Lauterbach, Pavlík, Krejčí, Kosečka, Přerovská, Hradílková, Hrdličková,
Pavlíková, Vacata, Konečný, Beneš, Zibar
1. 4. 2007 21.45–9.30 Újezd u Brna Nádražní, požár skladu briket

POŽÁR SKLADU BRIKET V ÚJEZDĚ
V neděli 1. 4. 2007 v 21.41 dostala naše jednotka od Operačního a informačního střediska HZS zprávu 
o požáru skladu v Újezdě. Jednalo se o halu cca 60 x 15 m, ve které bylo uskladněno asi 1900 tun dřevě-
ných a uhelných briket. 
Zásahu jsme se zúčastnili s oběma vozidly. Ihned po vyhlášení poplachu vyjížděla Karosa, do cca 
15 minut ji následovala Avia.
Po příjezdu na místo nás velitel zásahu požádal o osvětlení plochy, které jsme prováděli pomocí centrály
a halogenových svítidel. Protože samotná hala i její okolí byla plné kouře, zasahovali jsme v dýchacích
přístrojích.
Vzhledem k tomu, že palety s briketami byly ve skladu naskládány až po strop a mezi jednotlivými řada-
mi nebyly průchody, bylo velmi obtížné dostat se blíže k ohnisku požáru. Palety byly sice vysokozdviž-
ným vozíkem vyváženy jedním vchodem ven a spolu s ostatními hasiči jsme se snažili uvolnit prostory 
s pomocí lopat u druhého vchodu, ale nakonec se tato snaha ukázala jako zbytečná.
Kolem třetí hodiny ranní byly ve zdech budovy zpozorovány trhliny, takže se začalo hasit pomocí tzv.
Monitorů, (což je v podstatě „velký zahradní rozprašovač“ s odběrem vody 1600 l/min), které byly umís-
těny k oběma vchodům. 
Vzhledem k obrovskému množství vody, které Monitory spotřebují, jsme byli požádáni o zřízení čerpací-
ho stanoviště u rybníka v Sokolnicích, protože požární nádrž, která se nachází v areálu, byla zanedlouho
prázdná.

PŘÍLOHA
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Kolem čtvrté hodiny došlo ke zřícení střechy a části budovy. Kvůli nebezpečí zřícení celého skladu po-
škozeného silným žárem byly povolány plošiny a hasilo se pouze zvenčí. V tuto chvíli byl nejdůležitější
dostatek vody, proto jsme spolu s dalšími asi 10 cisternami prováděli takzvanou „kyvadlovou dopravu vo-
dy“, to znamená, že jsme jezdili od čerpacího stanoviště na místo požáru a doplňovali vodu pro plošiny. 
Zbytek dní jsme strávili na čerpacím stanovišti.
Požár byl lokalizován v pondělí ráno, ale vzhledem k tomu, že na místě zůstala obrovská hromada suti,
briket a pilin, která stále hořela, byla povolána jednotka záchranného vojenského praporu z Bučovic, kte-
rá pomocí těžké techniky doutnající sutiny postupně vyvážela na vedlejší pole, kde je hasiči postupně 
dohašovali.
U tohoto zásahu byla použita i trhavina, protože panelové zdi se v podstatě celé zhroutily a z budovy zů-
staly pouze nosné betonové sloupy a kus střechy, které však ohrožovaly zasahující hasiče a vojáky i jejich
techniku. Proto byly zbývající části objektu ve čtvrtek dopoledne odstřeleny.
V pátek v odpoledních hodinách byly práce v místě požáru ukončeny. Celkem zde zasahovalo 27 jedno-
tek profesionálních i dobrovolných hasičů. 
Co se týká délky a rozsahu, byl to zřejmě jeden z nejnáročnějších požárů, jaký jsme kdy absolvovali, pro-
tože i když jsme se po 6–12 hodinách mezi sebou střídali, přece jen tu většina z nás strávila 5 dní.

ČLENOVÉ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY, KTEŘÍ SE ZÁSAHU ZÚČASTNILI:

Beneš Michal
Černý Jaroslav st.
Divácký Jan
Frankl Pavel
Hradílek Tomáš

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych tímto poděkovat za obětavost všem hasičům, kteří se tohoto zásahu zúčastnili a za trpělivost je-
jich rodinám a zaměstnavatelům. Dále představitelům obce za vstřícnost. A samozřejmě všem občanům
obce, bydlícím v okolí rybníka, někteří z nich si jistě prožili pár bezesných nocí.
Zvláštní poděkování patří kuchařkám ze školky, které se o nás po celou dobu zásahu vzorně staraly 
a zásobovaly nás kávou a čajem.
Děkujeme.

Jménem Výjezdové jednotky SDH Sokolnice 
Tomáš Hradílek

Lauterbach Tomáš
Pavlík Miroslav

Pavlíková Marcela
Slouka Petr
Zibar Pavel

Hradílková Zuzana
Hrdličková Petra

Konečný Petr
Kosečka Petr

Krejčí Jiří


