
Hasičská technika SDH v Mladém Smolivci 
 

V Mladém Smolivci byl založen sbor dobrovolných hasičů 7. března 1895 
 

O tom svědčí zápis v obecní kronice: 
 

7. března 1895 byl v naší obci založen hasičský sbor, který za pomoci všech 

občanů a jiných příznivců byl potřebnými předměty opatřen a vyzbrojen, též 

stříkačka byla zakoupena a s úspěchem užívána. 
 

 
               Hasičská stříkačka z roku 1895                                   Hasičská kolna 
 

K uskladnění potřebných předmětů sloužila po dlouhé roky hasičská kolna, 

postavená v roce 1902, která byla umístěna na návsi před domem číslo 29,         

v prostoru, kde se nyní nacházejí obecní vývěsky. Sloužila až do roku 1977, kdy 

byla dostavěna nová požární zbrojnice v čp. 95.  
 

Zápis v obecní kronice: 
 

4. srpna 1895 podnikl náš sbor hasičů první veřejné cvičení, při tom byla též 

stříkačka posvěcena. 
 

V roce 1909 byla zakoupena nová dvoukolová stříkačka 
 

 
Dvoukolová stříkačka od firmy Smékal ze Smíchova 

 



Přenosná motorová stříkačka PS 8 

 

 

Přenosnou motorovou stříkačku PS-8 vyráběla Továrna na hasicí zařízení 

národní podnik Vysoké Mýto, závod Slatiňany u Chrudimi od roku 1948 do 

roku 1964.  

Hasičské družstvo mohlo stříkačku přenášet a PS-8 mu tak umožňovala provádět 

hasební zásah i tam, kam se nedostaly těžké hasící automobily. 

 

Motorová dvoukolová stříkačka DS 16 

 

Dvoukolová motorová stříkačka z roku 1958, kterou vyrobila Továrna na hasicí 

zařízení ve Vysokém Mýtě. 

Motorová dvoukolová stříkačka DS 16 je přizpůsobena k rychlé přepravě za 

tažným motorovým vozidlem. Tato stříkačka se skládá ze čtyř samostatných 

částí. Je to podvozek, čerpadlo, motor a vývěva. Na podvozku je dále upevněna 

kapota, palivová nádrž, skříňka pro příslušenství, elektrovýzbroj a základní 

útočné a sací příslušenství.  

Při provozu je nutno provádět pravidelné prohlídky a kontroly dotažení všech 

šroubů, matic, zejména dotažení hlavy válců, aby nebylo propáleno těsnění mezi 

válci. Dále je nutno kontrolovat stav zapalovacích svíček, zapalovacích kabelů a 

odstraňovat usazeniny v karburátoru. 



Mazání 

Podvozek: Ložiska diskové hlavice mazat automobilovým tukem AV 2 pomocí 

tlakové maznice po každých 3000 km jízdy, nejméně však jednou do roka. Čepy 

per je nutno mazat podle potřeby automobilovým tukem AV 2.  
 

Motor: V motorové skříni musí být neustále dodržován předepsaný stav oleje. 

K jeho kontrole slouží měrka umístěná u nalévacího hrdla. Používá se pouze 

kvalitní motorový olej. Při chodu motoru je nutno sledovat tlak oleje na 

manometru. Neukazuje-li manometr tlak alespoň 1 atp., je motor mazán 

nesprávným olejem nebo je porucha mazání; ihned odstranit. Je-li stříkačka delší 

dobu mimo provoz, doporučuje se ji 1 až 2x za měsíc uvést do chodu, aby se na 

třecích plochách udržel olejový film. 
 

Čerpadlo: Mazání vyžaduje kuličkové ložisko uložené v mezikusu (mezi 

čerpadlem a motorem). K mazání se používá výhradně mazacího tuku AV 2, 

který se doplňuje vždy po 50 hodinách provozu (min. 2x do roka). Mazací 

hlavice, případně Štauferova maznice je na levé straně čerpadla. 
 

Vývěva: Nevyžaduje zvláštní péči, avšak je nutno promazat olejem (s 

přídavkem grafitu) čepy klapky, kohout a čep páky, pokud se jedná o plynovou 

vývěvu. U rotačních vývěv je nutno včas doplňovat stav hladiny oleje a 

promazávat připojovací kloub. 
 

Před uvedením stříkačky do provozu je nutno zkontrolovat: 
 

- Stav oleje v motoru (měrkou na skříni motoru) 

- Stav pohonné směsi v nádrži (vždy plná nádrž) 

- Zda jsou uzavřeny vypouštěcí kohout na motoru i zátka na čerpadle, zda je 

uzavřen kohout chlazení motoru, zda jsou uzavřeny výtlačné ventily čerpadla. 

 

CAS 25 Škoda 706 RTHP 

 

Tato cisternová automobilová stříkačka CAS 25 je požární automobil 

určený k přepravě požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení 

požárního zásahu. Zejména pak k zásahu při požáru v místech, kde není dostatek 

vody.  



Cisternovou automobilovou stříkačku tvoří podvozek Škoda 706 RTHP, kabina 

pro posádku, nádrže na vodu, čerpací zařízení a ukládací prostory pro požární 

příslušenství. 

 
Osvěžení na dětském dnu 

 

DA12 Avia A30 

 
Dopravní automobil DA12 Avia A30 je požární automobil, který je určený 

zejména pro přepravu požárního družstva (1+8) s příslušenstvím, potřebným k 

provedení požárního zásahu.  

Automobil je složený z podvozku Avia A30 s budkou řidiče pro 3 osoby a 

samostatné skříňové karoserie, kde je v přední části kabina pro mužstvo. Část 

karoserie za kabinou mužstva je upravena pro uložení technických prostředků a 

příslušenství včetně motorové stříkačky PS 12. 
 

 
 

Dopravní automobil Avia je využíván při hasičských cvičeních 



Přenosná motorová stříkačka PS 12 
 

 
 

Přenosná motorová stříkačka PS 12  je samostatný čerpací agregát, který je 

uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení. Využitelná je v 

místech se zdrojem vody a při hasičských cvičeních. 
 

V roce 2014 byla provedena celková oprava a úprava této naší stříkačky. Bylo 

vyměněno chlazení olejové vany, kompletně vyměněno zapalování, provedena 

výměna palivové nádrže a výměnu sacího hrdla.  

Za tyto práce patří náš dík Vladimíru Spourovi, který veškeré opravy a úpravy 

provedl ve svém volnu a bez nároku na odměnu. 
 

Veškerá naše technika je udržovaná v provozuschopném stavu. Členové SDH se 

o ni dobře starají. Za to obdrželi i několik čestných uznání. 
 

Elektrocentrála 
 

 
Slouží jako náhradní zdroj elektrické energie v místech, kde není elektrický 

rozvod, nebo je v důsledku mimořádné události vypnut. Toho využívají i sbory 

dobrovolných hasičů pro zásah v nočních hodinách, kdy je z bezpečnostních 

důvodů elektrický proud vypnut. 
 



 
 

Hasičská zbrojnice SDH Mladý Smolivec 
 

 
 

 

 

 
 

Hasičská zbrojnice před a po rekonstrukci - rok 2014 

 



Oprava mladosmolivecké požární nádrže 
 

 
Severní stěna požární nádrže byla značně podemletá a začala se propadat i 

okolní komunikace. Tento stav jsme museli řešit, a proto jsme požádali o dotaci 

na rekonstrukci požární nádrže do programu Plzeňského kraje PSOV 2014. 

Dotaci jsme obdrželi ve výši 220 tisíc Kč a mohli jsme začít. Na jaře 2015 jsme 

nejprve museli provést výlov a pak jsme nádrž vypustili. Následovala betonová 

výztuha stěn a úprava dna nádrže. Finální úpravy nádrže spočívaly v obezdění 

nádrže kamenem, rekonstrukci zábradlí, úpravě komunikace a zelené plochy 

okolo nádrže. Rekonstruovaná nádrž byla dne 7. srpna 2015 nově napuštěna 

Smoliveckým potokem a začala opět sloužit svému účelu.  

 

Žehnání praporu SDH Mladý Smolivec 
 

V neděli 16. srpna 2015 jsme se sešli v 11:00 hod na „slavnostní pouťové mši 

svaté“ v kapli sv. Vavřince v Mladém Smolivci. Mši sloužil duchovní správce 

farnosti Kasejovice páter Robert Paruszewski. Za hojné účasti místních obyvatel 

a zástupců hasičského sboru se zde v rámci mše svaté pořádal akt žehnání 

praporu SDH Mladý Smolivec.  
 

Tento akt žehnání praporu vstoupí do novodobé historie našeho sboru. Samotný 

prapor se tak stává relikvií, kterou po nás převezmou naši následovníci a která se 

stává nedílnou součástí všech oslav našeho hasičského sboru i obce.   
 



 
Zástupci našeho SDH v kapli sv. Vavřince: vpředu starosta SDH Miroslav Šustr, po jeho 

levici zástupce velitele Václav Straka, vzadu místostarosta sboru František Trhlík a Tomáš 

Fenko, velitel SDH. 

Jak správně hasit požár 
 

Kroky ke spuštění hasicího zákroku: 
  

 Pravidlo č. 1 - zásah při požáru se musí provádět vždy po směru větru a 

vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy na hořící předměty, nikoli 

do plamenů!  
 

 Pravidlo č. 2 - dávejte si pozor na dostatečný odstup od požáru a hlavně 

na to, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na jiná místa  
 

 Pravidlo č. 3 - hasíme vždy odspoda nahoru  
 

 Pravidlo č. 4 - při hašení práškovými hasicími přístroji se doporučuje 

hasit přerušovaně  
 

 Pravidlo č. 5 - pokud je to možné, použijte takový hasicí přístroj, který je 

vhodný pro hašení hořící látky. Pokud totiž použijete nesprávný typ 

hasicího přístroje, můžete dokonce způsobit větší škody než samotný 

požár. 

 



Nové vybavení JPO III Mladý Smolivec 
 

 
 

Převzato z webových stránek obce Mladý Smolivec 
 

 
 

 


