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od založení sboru dobrovolných hasičů v Rajhradě 

 

 

 

 

 

 

 



Hasičské desatero 

1. V jedno mocné heslo spojenými silami věřit budeš, neboť jim podmíněn jest zdar spolku a 

ctnosti. 

2. Nebudeš nositi jméno hasič a odznaky hasičské nadarmo, ale činy svými jim k větší vážnosti 

pomáhati budeš. 

3. Pomni, abys cvičení pilně navštěvoval, a tak schopnost svou znovu nabyl k vykonávání těžké 

povinnosti, kterou jsi z nezištné lásky k bližnímu a pro zachránění národního majetku 

dobrovolně za svou přijal. 

4. Cti dobrý mrav a kázeň spolku, tím docílí se dlouhodobé a blahodárné působení. 

5. Nezabíjej zdraví a čas zahálkou, nebo malichernostmi, ale čítej dobré spisy o hasičství, abys v 

oboru tom se zdokonalil. 

6. Nesmícháš náčiní a přístrojů hasičských v nepořádnou hromadu, uložíš na pravé místo, aby 

vše bylo stále po ruce a v pořádku. 

7. Neokrádej se pohodlností a liknavostí o zásluhy, jež můžeš nabýt včasným přispěcháním k 

ohni a zachráníš nejen majetku, ale i životů lidských. 

8. Nepromluvíš slova hanlivého o bratrovi svém, ale bratrsky ho ponaučíš, nebo šetrně pokáráš, 

kdy toho zasluhovati bude. 

9. Nepožádáš hodnosti ve spolku, která právem náleží bratru staršímu, způsobilejšímu a 

zasloužilejšímu. 

10. Aniž požádáš, kdy odměny od bližního svého za službu, kterou jsi mu hájením majetku 

prokázal, ani peněz, ani šatstva, ani vola, ani osla, což jeho jest… 

 

Modlitba hasiče 

Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost. 

Pro záchranu životů Pane, dodej mi síly dost. 

V náručí vynést dítě, když ještě nevypršel čas, ale i starce, matku, která má šedý vlas. 

Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem, před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem. 

Když z tvé vůle se má stát, že při tom život ztratím, 

požehnej Pane mojí rodině a laskavou rukou vrať jim, co při plnění poslání jsem jiným lidem dal.  

 

 

 



 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Heslo sboru: 

 

„Bohu ku cti, vlasti k slávě, bližnímu ku pomoci a ochraně“ 

 

 



Historie Sboru dobrovolných hasičů v Rajhradě 

 

Dobrovolné hasičské sbory u nás začaly vznikat po vydání spolkového zákona z roku 1867 a 

požárního zákona pro Moravu z roku 1873. Řád policie požárové a řád hasicí stanovil 

starostům obcí, které mají více než 50 domů, aby založili dobrovolný hasičský sbor. Obec 

měla sboru pořídit nejnutnější výstroj a hasicí zařízení. 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Rajhradě byl založen začátkem března 1883 v hostinci U 

zeleného stromu (dnes restaurace U Opla) původně jako německý. Sbor měl 70 členů. U 

zrodu stál místní cukrovar. I když počet Němců v městečku Rajhrad nepřekročil nikdy čtyři 

desítky obyvatel, první hasičský sbor, který zde vznikl roku 1883 měl německé velení. Proto 

někteří nespokojení čeští rolníci ze sboru odešli, dále zůstali členy 64 mužů. Prvním 

předsedou se stal hostinský Jan Urbánek, velitelem poštmistr Jan Prukl a jeho zástupcem Jan 

Fischer. Členové sboru prováděli cvičení v cukrovaru, který jim k tomu účelu až do roku 1885 

zapůjčoval stříkačku. V tom roce si hasiči zakoupili vlastní- ruční čtyřkolovou stříkačku. I 

když cukrovar zanikl v roce 1885, sbor s německým velením sestaveným většinou z úředníků 

cukrovaru se rozpadl v roce 1890. Následujícího roku (1891) vznikl český sbor s názvem 

Český dobrovolný hasičský sbor v Rajhradě, jehož předsedou se stal Josef Maršálek, 

náčelníkem Josef Matlach a podnáčelníkem Leopold Mátl. Čestným členem byl mimo jiné i 

opat rajhradského benediktinského kláštera Benedikt Korčian. Od počátku byl v Rajhradě 

český sbor velice činný. Jeho členové zasahovali u požárů, povodní a jiných přírodních 

katastrof, pořádali okrsková cvičení, účastnili se všech oslav a významných událostí. Svou 

aktivitou se dostal do popředí rajhradského kulturního a národního života. Tak tomu bylo po 

celou dobu existence sboru s výjimkou období první a druhé světové války, kdy byly veškeré 

spolkové aktivity utlumeny.                 

 

 

 
 

 

 

Rajhradský hasičský sbor v roce 1883 



Popis v řadách odshora, zleva doprava, I. řada: 1. František Maršálek rolník č.42, 2. Tauvinkl Jan rolník, 3. 

Halouzka August rolník č.56, 4. Valnoha Jan rolník č.58, 5. Duchoň Jan domkař č.72, 6.Pavelka Vincenc dělník č. 

43, II .řada: 1. Šmíra Eduard sedlář č.139, 2. Bunďálek Jiří zedník č.27 Čeladice, 3. Uhl Jan obuvník, 4. Čech Pavel 

rolník č. 60, 5. Hrůza Josef rolník č.25, 6. Nerud Jakub dělník č.6, 7. Prukl Julius hostinský, 8. Jedlička Josef rolník 

Čeladice, III. řada: 1. Ambroz Martin dělník č.21, 2. Klatovský Václav teseř č.90, 3. Matlach Josef rolník č.3 

Čeladice, 4. Čech Josef železničář č.60, 5. Caipl Karel kolář č.19, 6.Matlach František č.3 Čeladice, 7. Habálek Jan 

dělník č.3 Čeladice, 8. Sojka Ignatc kovář, IV. řada: 1. Ungr František rolník č.128, 2. Mátl Leopld rolník č.32, 3. 

Kratochvil Václav klempíř č. 98, 4. Timl František správce velkostatku č.39, 5. Prukl Jan náčelník č.67, 6. Fischer 

Jan ředitel cukrovaru, 7. Kopřiva František kovář, 8. Duchoň Matěj strojník č.13, V. řada: 1.  Krutina Martin 

bednář č.19, 2. Halouzka Antonín rolník č.56 Čeladice, 3. Štelcl Josef rolník č.54, 4. Mátl Jan rolník č.33, 5. Krejčí 

Jindřich krejčí č.46, 6. Žampach František malíř č.41, 7. Konečný Antonín tesař č.30, 8. Konečný Jan tesař č.30, 

VI. řada hudebníci na oslavě založení: 1. Hudebník Bilek František, 2. Homola August, 3. Kalivoda Vincenc, 4. 

Čech František, 5. Pospíšil Jakub, 6. Mátl František z Rajhradic, 7. Nerud František, 8. Severa Jan, 9. Ungr Jan 

 

                          
           Jan Prukl, zakladatel sboru v roce 1883                           Josef Maršálek, předseda od r.1891 

 

 

   Stanovy sboru MZHJ v Brně z roku 1930 



   čl. průkazy 

 

   

 

Pamětní kniha hasičského sboru z roku 1922, úvodní a první strana 

 

V roce 1887 pořízen hydrofor, který sboru daroval Josef Kroupa. Podrobnější zprávy 

z činnosti sboru od založení nemáme. První zápisy totiž začali vést činovníci až od roku 1901.  

 

Nejstarším dochovaným dokumentem je čtyřstránková žádost o finanční podporu formátu A4 

rajhradského velitelstva na Moravský zemský výbor ze dne 14. června 1890.  

Krátký výtah z žádosti: 

„…A protož se slušně prosí! Veleslavný moravský zemský výbore ráčiž dobrovolnému 

hasičskému sboru v Rajhradě podporu z moravského fondu hasičstva poskytnouti…“ 

 



  
Žádost rajhradského velitelstva z roku 1890  Podpisy zástupců sboru a obce 

 

V roce 1889 byla založena odbočka SDH města Rajhrad v obci Holasice. Holasický sbor měl 

tehdy 18 členů, velitelem byl zvolen p. Škarda Augustin. Sbor poprvé zasahoval v roce 1890, 

kdy v Rajhradě hořel mlýn. Spolupráce se sborem v Rajhradě byla na vynikající úrovni, což 

dokazuje mj. i čestné členství obce. Dalším datem je rok 1938, kdy se sbor vzhledem k vážné 

předválečné situaci od Rajhradu osamostatnil. První valná hromada se konala po několika 

odkladech 18. 9. 1938. 

 

Na začátku dvacátého století vedl sbor pohřební fond a přispíval z něj na invalidní členy. 

 

V roce 1891 je předsedou sboru J. Maršálek, náčelníkem L. Mátl. 

 

V r. 1902 předsedou sboru je L. Valnoha, náčelníkem L. Mátl. 

  

  Stručné dějiny sboru a události roku 1902 a 1903 



V roce 1903 29. března bylo zadáno a 2. srpna bylo zhotoveno panem J. Hedlou za 620 

korun leziště k sušení mokrých hadic. 23. 8. pořádán župní sjezd.  

Od roku 1903 až do 1918 je ve vedení sboru: předseda J. Hrůza, náčelník L. Mátl.  

 

V roce 1904 byl v Rajhradě založen ještě druhý hasičský sbor zřízený při klášterním 

velkostatku. Jeho náčelníkem byl Leichman, místonáčelníkem Šmierer. 

 

 
 

Popis k fotografii z 1.10.1904: trubač Škarda, místonáčelník Šmierer, Matoušek, Gärtner, Duchoň, Zacheus, -, -, -

, Zbořil, náčelník Leichman, sedící: inspektor P. Leo Hublík, správce Adolf Walter 

 

V roce 1906 zakládá rajhradský občan, učitel Jan Maršálek (19.11.1968- +1.7.1948) hasičský 

sbor ve Velkých Prosenicích. Jako nadšený pracovník pro hasičskou myšlenku stál v čele 

zřizovacího výboru a na ustavující valné hromadě dne 29. dubna 1906 byl zvolen velitelem 

sboru. J. Maršálek v roce 1889 odchází z rodného Rajhradu a nastupuje na školu 

v Hustopečích nad Bečvou jako podučitel, 1. 3. 1893 přichází na obecnou trojtřídku do 

Velkých Prosenic jako učitel. Zde stráví 14 let, poté odchází do Luboměře a zde se stává 

nadučitelem. V souvislosti s jeho odchodem v roce 1908 jej SDH V. Prosenice jmenuje 

čestným členem. S prosenickými i nadále udržuje srdečný kontakt. 

 

2. srpna 1908 si sbor připomíná 25 let od založení, ve stejný den konán první sjezd 

Židlochovické župy č. 44. V čele sboru stál Josef Hrůza, náčelníkem byl Leopold Mátl. 



 
Společná fotografie hasičských sborů v Rajhradě dne 2.8.1908 u příležitosti oslavy 25.letého trvání sboru  

(v čepicích členové klášterního hasičského sboru, v přilbách hasiči městečka Rajhradu):  I. řada nahoře odleva : 

1. Eduard Šmicer komorník opata, 2. Zácheus Antonín kočí , 3. Škarda Antonín kočí u velkostatku, 4. Janeček 

František klášterní krejčí, 5. Leichman Jan pekař, 6. Pešek Antonín dozorce na velkostatku, 7. Hádl Ondřej kočí u 

velkostatku, 8. František Matoušek klášterní kočí, 9. Pařil František bednář u klášterního pivovaru, II. řada zleva:  

1. ---, 2. Jiří Zajíc železničář, 3. Klatovský Václav tesař, 4. Urbánek František pekař (do Argentiny), 5. Mátl 

František železničář, 6. Sojka Ludvík listonoš, 7. Kejík František obuvník, 8. Hubrt Lang železničář, 9. Mátl Jan 

železničář, 10. Gärtner František dozorce na velkostatku, III. řada zleva: 1. Kroupa Antonín zedník, 2. Nerud 

František železničář, 3. Dvořák Jakub plynmistr, 4. Spáčal Vincenc pokrývač, 5. Petrů Vilém řídící učitel, 6. 

Homola Jan železničář, 7. Kroupa František zedník, 8. Cach Ignác železničář, 9. Havlík Vincenc železničář, sedící: 

1. Mátl Jan rolník, 2. Emil Duchoň železničář, 3. Ungr František rolník, 4. Walter Adolf správce klášterního 

velkostatku, 5. Josef Hrůza rolník, 6. Kupka Josef učitel, 7. Leopold Mátl rolník, 8. Konečný Jan tesař, 9. Mátl 

Josef rolník, ležící odleva: 1.  Ungr František železničář, 2. Mátl Josef železničář 

 

Zásahy sboru u požárů: 

r. 1908 hospodářské stavení v Rajhradicích, v domě p. Herrlicha v Rajhradě 

r. 1909 požárů nebylo 

r. 1910 stohy v Rajhradě a Rebešovicích 

r. 1911 stohy v Rajhradě a Rajhradicích, domek v Opatovicích 

r. 1912 dva domy klášterní v Rajhradě, kůlna v Rajhradicích 

r. 1913 stoh u Rajhradic 

 

R. 1914- 1918 v době světové války veškerý spolkový život sboru zanikl.  

 

R. 1919 požár rolnické sladovny. Předsedou sboru zůstává J. Hrůza, náčelníkem je nově Emil 

Duchoň. V tomto roce úprava praporu darovaného sboru spolkem vojenských vysloužilců. 

Prapor byl vyroben v roce 1887, poprvé byl vysvěcen 16. září 1888. Vyšity na něm byly 

obrazy sv. Benedikta a sv. Karla Boromejského. První kmotrou praporu se stala Emilie 

Rudová, choť rajhradského lékaře. Po předání praporu do rukou sboru byl v roce 1920 poslán 



na odbornou opravu do Brna a poté na praporu zůstaly jen ony obrazy světců. Vysvěcen byl 

po opravě dne 24. května 1920. Matkou tomuto praporu byla Rozalie Mátlová, choť rolníka 

Josefa Mátla č. 10, t.č. pokladníka sboru a Terezie Srncová, manželka rolníka Josefa Srnce, 

obě z Rajhradu.  

            Prapor rajhradského hasičského sboru z r. 1887    

 

24. 5. 1920 slavnostní odhalení hasičského praporu „…Dojemně vyzněla přísaha bratří 

rajhradských, kteří slibovali věrnost svému praporu do posledního dechu…“. 

 

      
                Odhalení praporu na prostranství u radnice                        Průvod prochází kolem radnice  

  

V roce 1921 v čele sboru stojí předseda František Ungr a náčelník Emil Duchoň.  

 

R. 1922 zakoupena za 52.000 Kč parní stříkačka, kmotrou stříkačky se stala Kateřina 

Maršálková. Předseda sboru je v tomto roce Fr. Ungr, náčelník E. Duchoň.  



   List z pamětní knihy se záznamem o  svěcení parní stříkačky 

 

                     Parní stříkačka    

 

5. července 1922 nebo 6. června 1923 vysvěcena opatem P. Petrem Hlobilem parní stříkačka a 

ještě téhož dne také vyzkoušena. Kmotrou stříkačky se stala Kateřina Maršálková. 

 

    Ze svěcení parní stříkačky u kašny 



Rok 1922 zachovává ve funkci předsedy Fr. Ungra, na místo náčelníka přichází J. Maršálek. 

V roce 1922 sbor přišel s myšlenkou vybudovat pomník obětem první světové války. 

Veřejnou sbírkou získal potřebné finanční prostředky, za něž byl pomník postaven a v r. 1923 

vysvěcen. 

                                       Pomník z r. 1923 u hřbitova 

 

V roce 1923 je předsedou Fr. Ungr a náčelníkem J. Maršálek. 30. května 1923 v 9 h večer se 

nad Rajhrad snesla bouře, blesk uhodil do stodoly rolníka Josefa Srnce, ta zakrátko lehla 

popelem. Sbor se pro nedostatek vody nemohl uplatnit. Na místo požáru dále přijel sbor 

z Opatovic a Rajhradic, ale také nebyly činny. Majitel stodoly byl pojištěn. 

 

Oslava 40 let sboru 

Neděle 10. června 1923 byla svátkem Rajhradu oslavou 40. výročí trvání sboru spojená se 

župním sjezdem hasičstva židlochovického. Dostavilo se 14 sborů v počtu 122 „hlav“. Průvod 

se seřadil před radnicí a vydal se na nádraží k uvítání starosty, místodržitele Hasičské 

pojišťovny, starosty župy, jednatele a pokladníka. V 10 hod. sloužena polní mše opatem 

Petrem Hlobilem, za obec promluvil starosta Rajhradu Srnec Josef a jménem místního sboru 

předseda Ungr František.  

Slavnostní řeč pronesl farář P. Vojtěch Horák:  

„.. Jen láska k bližnímu a to i k nepříteli uvádí hasičské sbory v život“, kladl důraz na to: 

„aby hasičstvo hájilo statků duševních a národních, aby platně doplňovalo národní 

organisaci a zajistilo si v dějinách národa českého čestnou paměť“  

 

a k osmi bratřím rajhradským, kteří… po 25 let trvají ve sboru, pravil: „ před čtyřiceti lety 

sestoupili jste se ve spolek jako lidé dobré vůle, uzavřeli jste spolu přátelství a v tom přátelství 

trváte do dnešního dne. Čtyřicet let. Tož krásný kus lidského žití. Za tu dobu mnohokráte se 

vymění a odloučí od sebe to, co se k sobě nehodilo. Nuže buďte svorni i nadále  

ve svém sboru“. 

 



    Jména osmi vyzdvižených bratří hasičů 

 

 

 
 

Popis fotografie z 5.5.1923, zleva doprava, shora dolů, I. řada: 1. Flodr August, 2. Vejmelka Fr. Dělník, 3. Mátl 

Jan zedník, 4. Maršálek Jan železničář, 5. Klatovský Alois železničář, II. řada: 1. Kalivoda Čeněk zahradník, 2. 

Pernička Hugo železničář, 3. Leopold Čech rolník, 4. Bunďálek železničář, 5. Mátl Jaroslav rolník, 6. Bunďálek 

Metoděj krejčí, 7. Škarda František železničář, 8. Zajíc Jiří železničář, 9. Cöger Antonín dělník, III. řada: 1. Spáčal 

Čeněk pokrývač, 2. Cach Hynek železničář, 3. Duchoň Emil železničář, 4. Maršálek Josef rolník, 5. Ungr František 

rolník, 6. Hrůza Josef učitel t.č. jednatel, 7. Leitgeb František sedlář, 8. Straškraba František pokrývač, 9. 

Bunďálek Josef železničář, řada trubačů: 1. Ungr Jan rolník, 2. Kejík Fr., 3. Holcman Leopold 

 

V r. 1924 byly pro potřeby hasičů vybudovány dvě vodní nádrže, a to za Lidovým domem 

(zdravotní středisko) a v klášterním dvoře naproti kostelu. Sbor čítal 29 členů, přispívajících 

členů z Rajhradu 102, z Popovic 23, z Holasic 21, z Loučky 10, z Rajhradic 6, z Rebešovic 5. 



Dne 22. června 1924 se při své návštěvě Rajhradu podepsal do pamětní knihy hasičů 

prezident T. G. Masaryk. 

 

            Podpis prezidenta T. G. Masaryka   

 

V roce 1925 pořízen nářaďový vůz. Sbor se pravidelně aktivně scházel, např. v tomto roce 

1925 konal 1 řádnou valnou hromadu, 7 výborových a 5 členských schůzí, zúčastnil se 

církevních slavností: vzkříšení Páně, Božího Těla, památky sv. Floriána. Na hotovosti měl 

5363,50 Kč. Předsedou se stal opět Fr. Ungr, náčelníkem Emil Duchoň. 

 

V r. 1926 došlo ke změně názvu spolku na Sbor dobrovolných hasičů v Rajhradě a ke změně 

stanov. Na aktivitách sboru se nic nezměnilo, naopak začal být pořadatelem kulturních akcí 

v obci (divadelních představení, tanečních zábav, plesů). Sbor asistoval také při promítání 

v rajhradském kině. Od r. 1926 měli hasiči uzavřenu dohodu s Tělocvičnou jednotou Sokol 

Rajhrad o konání hlídek při filmových představeních za roční poplatek 300 Kč. Mimoto ještě 

konali členové sboru 30 žňových hlídek. Předsedou zůstává Fr. Ungr, místopředseda je J. 

Maršálek, jednatel Josef Hrůza a velitel E. Duchoň. V tomto roce se hasiči dočkali nové 

hasičské zbrojnice, kterou si sami postavili. 4. července se konala slavnost otevření 

hasičského skladiště. Na programu byl průvod, přivítání hostů a vlastní prohlídka. Celkový 

náklad na nové skladiště činil 23745,85 Kč. Obec přispěla na stavbu částkou 7000 Kč. 

 

 

           Zbrojnice z roku 1926  



V souvislosti s novými stanovami přišla změna ve volbě činovníků. Od roku 1928 probíhaly 

volby každé tři roky. Prvním zvoleným starostou byl František Ungr, náměstkem Jan 

Maršálek.  

K 31. 12. 1928 čítal sbor 10 čestných členů, 31 činných, 176 přispívajících. Příspěvek byl 

tehdy pevně dán a obnášel 10 Kč. Úhrnný příjem 12.202 Kč 83 hal, vydání činilo 9.511 Kč 12 

hal, hotovost 2.691 Kč 71 halířů. 

 

Od r. 1883 do 1928 se konalo 45 valných hromad, 20 mimořádných, 420 výborových schůzí, 

97 členských, 360 sborových cvičení, 50 veřejných cvičení, signálových cvičení 450, žňových 

hlídek 1350, při divadlech a zábavách 150 hlídek, účast u 76 požárů a u povodní 20 krát. 

 

V roce 1928 výročí 45 let sboru 

 

 
 

Sbor u příležitosti 45 let trvání, dne 24. 5. 1928 
 

 

V r. 1930 se sbor skládal ze 17 čestných členů, 31 činných, 10 žen a 180 přispívajících 

z Rajhradu a okolí. Sborový inventář se odhaduje na 180.000 Kč. 

 

V roce 1931 konány nové volby předsednictva a náčelnictva podruhé na tři roky 

 



  Přehled hospodaření sboru v roce 1931 

 

16. ledna 1932 byla sborem dobrovolných hasičů založena v Rajhradě knihovna. Fond čítal 

600 svazků zábavných a 60 knih odborných. Prvním knihovníkem se stal František 

Straškrába. Brzy se však pro stáří vzdal a předal funkci Hynku Cachovi.  

17. ledna roku 1932 se sbor na valné hromadě usnesl, že opět nechá opravit prapor, jelikož je 

značně sešlý. Za nepatrnou odměnu provedla prapor nový a opravu rajhradská švadlena 

Antonie Kosová. 

 

Sbor od roku 1883 do roku 1933 zasahoval při 83 požárech a 23 povodní. Žňových hlídek 

konal 1500. Kulturní činnost vyvíjel samaritánským kurzem od r. 1923. Dále pořádal divadla 

a zábavy. 

 

4. června 1933 oslavy 50. výročí trvání sboru. Při této příležitosti se prapor světil při obřadu 

už potřetí, matkou tomuto nově zhotovenému praporu se stala Marie Matlachová, manželka 

pokladníka sboru Jana Matlacha a Anna Ungrová, choť rolníka br. Jana Ungra. K programu 

oslav výročí sboru za účasti br. Dr. H. Světlíka, zem. náčelníka pod protektorátem obecního 

zastupitelstva přináší pamětní kniha sboru následující svědectví:  

„Ráno o 5h budíček, od 7h do 9h vítání br. sborů a hostí, následoval průvod pro Matku Marii 

Matlachovou a kmotřenku Annu Ungrovou, kde byl uschován nově zhotovený prapor, nesení 

praporu provedli sestry ženského odboru do klášterního chránu Páně kde byla sloužena polní 

mše sv. jeho mil. nejd. p. p. opat Petr Hlobil za asistence pana faráře Vojtěcha Horáka a 

patera Václava Pokorného, a jiných, kde byl prapor posvěcen, po těchto obřadech pronesl 

krásnou řeč patr Václav Pokorný v působení našeho sboru a praporu. Odchod na náměstí 

svobody kde br. Ungr František starosta sborů uvítal všecky přítomné bratry a občany. 

Následovali další řečníci, br. Dr. H. Světlík zem. náčelník, br. Jeřábek z Opatovic župní 

referent, br. Císař řídící ve výslužbě ze Židlochovic, a jiní kteří nastínili ve svých referátech 

úkol hasičstva. Následovala dekorace br. Ungra Františka za 50 roků jeho činnosti ve sboře, 

br. Cach Hynek za zásluhy sborově byl vyznamenán stříbrným křížem a zlatou medailí jako 

čestný člen župy č. 44. br. Leitgeb Fr. I. podn. a br. Kejík Frant. člen spr. výborů bronz. 

křížem, načež byly zahrány státní hymny a uschování praporů do obecní jednací síně. 

Odpolední pořad   O 17h. se konala slavnostní valná hromada na které byl přečten slavnostní 

protokol nacházející se v hlavní knize zápisů na str. 416 až 425“. 



Přiložená báseň v kronice:   Jak vás nejlíp písní zdravit, 

    bratři staří druzi věrní? 

    kteří dnes jste tiší svědci 

    vší té slávy jubilejní? 
 

Padesát let s vámi spjato, 

    velké lásky, velké práce- 

    za vámi dnes život leží, 

    mnohém snad již na kratce. 
 

    Vám co sněhem zabělala 

    dávno, dávno stará hlava, 

    vám dnes patří z duše celé 

    naše čest a vaše sláva! 

 

 
 

50 let trvání sboru. Popis shora po řadách zleva doprava: I. řada: 1. Kučera Antonín --, 2. Kadaňka Ondřej 

železničář, 3. Straškraba František železničář, 4. Flodr August dělník, 5. Holcman Stanislav železničář, 6. Chládek 

Vladislav železničář, 7. Čech Leopold rolník, 8. Klatovský Alois železničář, 9. Krška Karel železničář, 10. Cöger 

Antonín dělník, II. řada: 1. Kejík František obuvník, 2x. Veleba Arnošt rolník, 2x. Ungr Jan rolník se nachází na 

druhé fotografii, 3. Kadaňka Josef cestař, 4. Cach Hynek železničář, 5. Mátl Jaroslav rolník č.10, 6. Buchta Jan 

tesař, 7. Vejmelka František dělník, 8. Pernička Hugo železničář, 9. Bunďálek Josef železničář, 10. Kroupa 

Antonín zedník, 11. Holcman Leopold zámečník, III. řada: 1. Leitgeb František sedlář, 2. Straškraba František 

pokrývač, 3. Trojan František strojník, 4. Matlachová Marie matka praporu, 5. Ungr František rolník, 6. Ungrová 

Anna, kmotra praporu, 7. Maršálek Josef rolník, 8. Matlach Jan rolník, 9. Duchoň Emil železničář, IV. řada- 

samaritní četa: 1. Perničková Anna dámská krejčová, 2. Vozdecká Anna v domácnosti, 3. Haluzová Ludmila 

dělnice, 4. Kršková Františka dělnice, 5. Krátká Marie švadlena 



Na valné hromadě 7. 1. 1934 zvoleni následující činovníci do správního výboru jako starosta 

E. Duchoň, místostarosta Josef Maršálek a jednatel Hugo Pernička. Do náčelnictva zvolen do 

funkce náčelník Mátl Jaroslav, I. podnáčelník Jan Ungr a II. podnáčelník Josef Bunďálek. 

 

11. 7. 1935 navštívil  Rajhrad kapitán belgického hasičského sboru Jules Verdurman ze St. 

Nicolas. 

 

 

 
 

Představení Zrušení roboty odehrané hasiči 18. 8. 1935 

 

V r. 1936 zakoupil sbor od dobrovolného sboru Brno- Královo Pole automobilovou stříkačku 

za 13.500 Kč. Při té příležitosti byla ve sboru a v Rajhradě, Popovicích a Holasicích konána 

sbírka a ve prospěch této stříkačky vynesla 4390 Kč a 25 hal. Do skladiště byla dovezena 11. 

června. 31. října bratři hasiči přivítali na nádraží rumunského krále Karola II. a jeho syna 

korunního prince Michala, kteří se odtud auty vypravili na hon na zámek v Židlochovicích 

 
 

 

Motorová stříkačka při čerpání u Taverny (1. pol. 20 stol.) 
 

        
 

Roku 1937 odešli po dohodě ze sboru v Rajhradě někteří členové, aby ve své domovské obci 

v Popovicích založili vlastní sbor. Byl to železniční zřízenec Josef Hejna, který byl zvolen 



velitelem, rolník Jan Urbánek starosta, dělník Josef Kroupa jako četař lezců a rolník František 

Havlík jako pokladník.  

 

  Nový popovický sbor r. 1937 

 

17. 1. 1937 utonul u Pile desetiletý Josífek Kroupa. Po škole se šli s dětmi klouzat po ledě a 

najednou se pod ním prolomil led, všechny děti utekly. Sbor požádán o pomoc až o 4 hodině 

odpoledne, hoch hledán při hořícím světle. Jmenovaný nalezen, otec p. Kroupa věnoval sboru 

50 Kč za námahu. 

8. srpna 1937 sbor pořídil vůz od československé firmy Kolben Daněk v Praze za obnos 7.500 

Kč. 

                                     
 

18. června 1937 odprodal sbor nářaďový vůz pro mužstvo sboru dobr. hasičů do Nové Vsi u 

Heřmanova p. Křižanov za obnos 2000 Kč. 11. 12. vyzkoušena nová motorová stříkačka od 

firmy Jaroslav Chotěbor zakoupená za obnos 27500 Kč. 

  

Roku 1938 byl sbor ochoten zapůjčit osamostatněnému a na Rajhradě nezávislému sboru 

v Holasicích ruční stříkačku.  

Od 21. srpna 1938 čtyři dny vytrvale pršelo. Zatopil se klášter, Čeladice až po Městečko. Sbor 

nejprve vozil hnůj, kamení a další pevný materiál na stavění hrází tak, aby zamezil dalšímu 

stoupání vody. Poté čerpal vodu ze zatopených domů. 

 

 



    Povodeň na Aleji v Rajhradě 7. 3. 1891 

 

V období druhé světové války musel mít sbor pohotovost a hasiči se věnovali jen své profesní 

činnosti. 

 

   Sladovna po válce (duben 1945) 

 

10. 3. 1941 zase silně pršelo a byly zaplaveny Opatovice, Loučka, Rajhradice, nato 14. 3. 

uhodil dosti silný mráz a hrozná povodeň se zastavila. Rajhradský sbor pomáhal při 

záchranných pracích. 

 

3. srpna 1943 o půl jedné v noci vypukl požár v Obecním domě (dnes zdravotní středisko) na 

dvoře za hasičským skladištěm. Byl včas ohlášen noční službou a tak bylo zabráněno dalšímu 

neštěstí. 

 

23. února 1945 vznikl požár v pekárně pana Lédla na Masarykově ulici. Shořela celá střecha, 

okolní domy ochráněny. 

 

8. února 1946 bratry hasiči na rozkaz Národní stráže (četníky) vytroubena pohotovost. 

Hlášen vysoký stav  vody v 19:09 hod. Hasiči se dostavili za šest minut, což je chvalitebné.  

Od 8. května museli stát hasiči jako bezpečnostní stráže při průjezdu Rudé armády. Toto 

projíždění trvalo 9 dní.  

13. června se ve 14 hodin strhla veliká bouře. Zatopil se sklep p. Fojtíka, celý dvůr do 1 metru 

výšky zalila voda. Sbor požádán o čerpání vody. Postižený srdečně poděkoval a věnoval sboru 

100 Kčs.  

18. srpna prováděli hasiči odklízecí práce po silné bouři.  

22. 9. svěcen zvon v Popovicích s veřejným cvičením se stroji. 



U příležitosti celostátních oslav 950ti letého výročí smrti sv. Vojtěcha se 30. 5. 1947 přivezly 

do kláštera ostatky sv. Vojtěcha a členové sboru stáli čestnou stráž. 4. listopadu prodána parní 

stříkačka za 10.000 Kčs na Slovensko prostřednictvím br. Vlad. Chládka.  

R. 1947 záznam o 49 a půl leté službě Antonína Kroupy v hasičstvu. A. Kroupa vstoupil do 

sboru ve věku 24 let. V ten okamžik (1947) byl nejstarším žijícím členem rajhradského sboru, 

v roce 1948 by dovršil 5O let členství. Za jeho život obdržel v r. 1929 od Moravské zemské 

jednoty hasičské (MZJH) záslužný kříž a v roce 1930 taktéž od MZJH stříbrnou medaili za 30 

let služby. Zemřel náhle ve věku 73 let. 

 

Oslava výročí 65 let 

13. 6. 1948 slavnost 65 let trvání sboru. V 8:30 zahájeno vítání hostů a sborů z Loučky, 

Opatovic, Vojkovic, Popovic, Blučiny, Židlochovic, Moutnic a Nosislavi. Hasičů 

rajhradského sboru se dostavilo 62. Úvodní slovo patřilo starostovi br. Josefu Hrůzovi. 

Následně se promluvy ujali starosta OHJ ze Židlochovic br. J. Přichystal, P. Vojtěch Horák a 

jednatel OHJ br. Oldřich Franc. 

 

 
 

      
 

Zahájení slavností 65 let dne 13. 6. 1948, v místě dnes mezi restaurací Na kině a zdravotním střediskem 



31. července se sbor rychle zúčastnil hašení požáru stodoly v Holasicích. Po lokalizaci 

zjištěno, že chybí jeden díl hadic v délce 20 metrů, nebyl nalezen a sbor dojel bez něho.  

25. 9. se po nařízení devět členů sboru zúčastnilo stráže Masarykova okruhu v Brně.  

17. 10. 1948 konán v 9 h dopoledne hasičský den dle nařízení Svazu Čsl. hasičstva v Praze. 

Starosta Hrůza přivítal předsedu MNV Bednáře a přítomné členy sboru. Po přečtení projevu 

starosty Sv. Čsl. hasičstva bylo přečteno memorandum svazu projednané na schůzích všech 

hasičských sborů. Po tomto museli dle nařízení všichni členové sboru provést slib p. 

prezidentovi Klementu Gottwaldovi.  

 

  Nařízený slib ze dne 28. 9. 1948 (č.j. 1411/ 48) 

 

5. února 1949 vznikl požár u bratra Vejmelky v Rajhradě. Požár vznikl od komína, kam byl 

zazděn trám. Bez stroje byl za pomoci občanstva dům zachráněn. Starostou sboru je J. Hrůza. 

19. 10. sdělil velitel Jos. Matlach na schůzi jména 8 členů, kteří jsou zvoleni do MAV 

Národní fronty. 

 

„29. května 1950 se náhle zamračilo, začalo pršeti a velmi silně, zdvihl se ohromný vítr 

provázen silným hřměním. Polámalo se mnoho stromů i na klášterním dvoru a též u státní 

silnice pokáceny lípy, kde je náš sbor odklízel“.  

11. 12. 1950 vznikl požár v budově čp. 247 u Oskara Hodinského z neznámé příčiny. K požáru 

se bratři dostavili velmi rychle, poplach vytrouben místním rozhlasem. Za 5 minut po 

vytroubení byli již bratři odjetí ze skladiště, jízda trvala 3 minuty a příprava s vodou za další 

3 minuty. Požár byl účelně zdolán. Pomáhali civilní obyvatelé a sestry Těšitelky. Situace 

s vodou byla obtížná, po vyčerpání vody z bazény muselo býti zařízeno řetězové hašení ve 

kbelích. Dva bratři z Holasic přijeli na kolech (Ungr, Sosnar). 

Pamětní kniha ke dni 6. prosince uvádí, že zemřel Fr. Gertner člen klášterního sboru, který byl 

příslušný rajhradskému sboru. 

 



Technika rajhradského sboru ve druhé polovině 20. století (bez bližších informací). 

 

Přívěsná motorová stříkačka 16  z roku 1937 (zachyceno u Mlýnského náhonu v r. 1948) 

 
 

  Motorová stříkačka, koňská stříkačka, žebřík  

 

  Rok 1956 

 

   Přenosná požární stříkačka(PPS 8) 



   Žebřík, zničen při stavbě bytovek na ul. Husova 

 

Tatra 805 z roku 1956 

    
 

  CAS 25 Škoda 706 RTHP, prodaná r. 1998 

 

 



                 Hody kolem r. 1950   

 

V r. 1951 hasiči dobrovolnicky vybudovali u Měšťanské školy požární nádrž. Zároveň 

proveden nábor žactva. Tímto pověřeni br. Hejna František a sestra Hejnová Marie.  

13. května se jako každoročně sbor zúčastnil slavností sv. Floriánka. 13. června nařídil sboru 

MNV Rajhrad požární cvičení ve mlýně. Mění se název sboru na Místní jednota Českého 

svazu hasičů- Rajhrad, okr. Židlochovice. V r. 1951 bylo v Rajhradě založeno JZD. MNV a 

MAV NF schválili povinnost pro svaz hasičů podporovat nově vznikající JZD brigádnickými 

pracemi. 

 

V r. 1952 byl na základě výnosu ministerstva vnitra předán veškerý inventář a majetek 

místnímu národnímu výboru „s tím, že sbor už dostává své potřeby od státu, že bylo zakázáno 

přijímati s upozorněním, že jest to vydírání, přičemž byla zlikvidována podporovací 

pokladna“. Byl zakoupen pro potřeby členstva k požárům osobní vůz Tatra.  

 

V roce 1952 byly dva požáry a jedno cvičení. 14. 9. konány hody, 10. 11. výroční členská 

schůze a 22. 9. zájezd na Vranovskou přehradu. MAV NF neznámo proč neschválila 

předloženou kandidátku. Poslední záznam o konání slavnosti sv. Floriánka je dne 4. 5. 1952. 

 

V r. 1954 došlo k další změně názvu na Československý svaz požární ochrany, místní jednota 

Rajhrad, okr. Židlochovice. Sbor v té době čítal 8 čestných členů, 31 činných mužů, 7 žen a 

15 dorostenců. Hasiči uspořádali babské hody pod vedením divadelního kroužku. 

  

   Rajhradské babské hody 19. 9. 1954 



 Rajhradské hody 12. 9. 1954   

čelo průvodu v Komenského ulici 

 

4. 10. 1954 požár projíždějícího vlaku v budce brzdaře na rajhradském nádraží. 

 

V r. 1955 čítal sbor 45 mužů, 19 žen a 22 dorostu chlapců i děvčat. Jest celkem 86 členů 

činných, přispívající členstvo zrušeno. 

Od poloviny 50. let do začátku šedesátých let jednota obnovila tradici ochotnických a 

divadelních představení, jejichž hlavním organizátorem byl učitel Štěpán Mátl. 

 

8. ledna 1956 zvolen na výroční členské schůzi předsedou Jan Ungr, velitelem Václav 

Svoboda a jednatelem Hugo Pernička. 17. února provedena reorganizace požárního sboru. 15. 

května se br. Svoboda vzdal funkce a na jeho místo byl zvolen Josef Ungr. 17. října převzal 

náš sbor od SPO nově koupené vozidlo Tatra 805. K 31. 12. 1956 evidováno 70 členů. Z toho 

20 žen a 6 členů čestných. Předsedou sboru v tomto roce byl 26. 12. zvolen Jan Ungr, 

velitelem Josef Ungr a jednatelem Hugo Pernička. Sbor zasahoval 4x proti požárům ( 3x 

v Rajhradě, 1x v Opatovicích) 

 

 
 

R. 1956, žáci s jejich velitelem Emilem Duchoněm, blahopřeje Václav Svoboda 

 



V roce 1957 se poprvé v historii sboru podařilo sestavit 1 družstvo mužů, jedno žen, družstvo 

dorostenek, družstvo starších žáků a jedno žáků mladších. V tomto roce hořelo 21. 6. u B. 

Klimeše na Husově ul., 8. 7. v Rebešovicích a 12. 8. požár dehtu na rajhradském nádraží. 10. 

listopadu zvolen předsedou Vlad. Chládek, velitelem Jan Ungr a jednatelem František Hejna. 

 

Vlak způsobil 5. 5.1958 požár chléva a kolny u p. Mynáře, 3. 6. vznikl další požár chléva a 

kolny. Jako odměna za dobrou práci mladým požárníkům zřízen stanový tábor v Dukovanech 

pro týdenní pobyt. Dne 13. - 14. 9. 1958 proběhly oslavy 75 let trvání sboru, konána estráda 

vlastními silami členů, v neděli pak konána výroční členská schůze, odpoledne na hřišti 

ukázky hašení od starodávna po moderní způsoby. Zavedení provádění žňových hlídek 

mladými požárníky podél železniční trati a staršími ve zbrojnici. 30. 10. zásah u požáru čistící 

stanice v Modřicích. 

 

  R. 1958, oslava 75. výročí 

 

 
Výstava ve dnech 13. -14. 9. 1958 u příležitosti 75. výročí založení sboru 



22. 6. 1959 rozhodnuto přenechat Petropavelskou zábavu sportovcům. Členové sboru 

pomáhali místnímu JZD 266 hodinami. V r. 1959 12 požárů a 1 pátrání u splavu po utonulé. 

Jednalo se o 22. 4. pátrání nad splavem po utonulé Marii Smetanové, 17. 4. požár vepřína 

v Rajhradicích, 26. 4. uhlí na nádraží, 29. 4. požár auta v garáži p. Ungra, 9. 5. požár korku 

v Modřicích, 16. 5. hořel vagon sena na nádraží, 4. 6. kolna v Rajhradicích, 7. 6. vagon se 

sádlem na nádraží, 26. 6. požár uhlí ve skladech v Rajhradě, 11. 9. dům v Sobotovicích, 17. 9. 

stodola Státního statku Rajhrad, 29. 9. dům v Opatovicích a 14. 10 dva domy v Loučce. 

 

  
Vítězné družstvo na závodech v Opatovicích 1959 

 

  
Členové místního sboru na cvičení štábu CO v roce 1960 (uprostřed Emil Duchoň, Nechvátal, F. Bělík, Vráblík). 

 

7. 2. 1960 zvolen předsedou A. Veleba, velitelem F. Hejna a jednatelem Jar. Ungr. 22. 3. 

zakoupil sbor od pana Neruda promítací stroj za 800 Kč. Zásah u tří požárů, 29. 4. dům 

v Otmarově, 28. 9. požár cihelny v Modřicích a 28. 12. kolna v domě č.p. 96. 4. 12. zvoleno 

opět vedení v lehce obměněném složení: předseda Ar. Veleba, velitel Fr. Hejna a jednatel 

Jaroslav Ungr. 15. - 16. 5. 1960 sehrána divadelní hra Úsměvy a kordy, 10. a 13. 12. 1960 

Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert, 1. a 2. 12. 1961 představení Pohleďte pokušení, 

vše s obrovským úspěchem. 

28. 1. 1961 se v sokolovně konal požárnický ples. 11. června taneční zábava spojená 

s mezinárodním dnem dětí na Rafce. Tento rok od 17. prosince předseda Arnošt Veleba, 

velitel Fr. Hejna a jednatel Jan Smetana. 30. 12. zásah u požáru stohu v Popovicích. 

 



Ve dnech 3. - 5. března 1962 poslední ostatková zábava spojená s pochováváním basy a 

chozením maškar po obci. Na výroční čl. schůzi 17. 11. zvolen za předsedu Č. Kalvoda, 

velitelem Fr. Hejna a jednatelem Jan Smetana.  

 

Protipožární preventivní prohlídky prováděny členy sboru pravidelně každý rok na podzim. 

 

7. 3.1 963 vyjela jednotka do Rajhradic čerpat vodu po dešťové průtrži, čerpala nepřetržitě tři 

dny ve dne i v noci. 18. srpna zase vyjela k požáru ve státním statku v Měníně. Poplach byl 

vyhlášen v 15:05 h a v 15:15 h vyjelo vozem Tatra 805 8 mužů a 2 ženy. Na místě bylo 

nataženo 80 metrů hadic a hašení trvalo 2 ¾ hodiny. Během zásahu bylo nutné vyvádět skot, 

ovce a prasata. Jednotka setrvala do 19hodin.  

V sobotu 14. září 1963 oslavy 80 let trvání požárního sboru spojené s taneční zábavou a 

v neděli na hřišti Den požárníků s ukázkami zdolávání požárů od nejstarších způsobů dodnes. 

 

 
 

Následující fotografie zachycují ukázky  jak se dříve hasívalo a dnes- součást oslav 80 let 

trvání sboru ze dne 14. 9. 1963 na hřišti RAFK. 
 

           
 

   



             
 

   
 

28. srpna 1964 vznikl požár ve stodole Státního statku Rajhrad zaviněný dětmi, zasahovalo 5 

požárních sborů. Předsedou je Václav Svoboda, velitelem V. Zvolský, jednatelem František 

Hejna, zvoleni dne 8. 3. 1964. 23. 9. navrženi kandidáti Národní fronty R. Ungrová, Jar. 

Slováček. 

 

31. 1. 1965 zvolen za předsedu Jan Smetana, velitele Vinc. Zvolský a jednatele Fr. Hejna. 12. 

12. předseda F. Hejna, velitel Vladimír Nerud a jednatel Alena Kubíčková. V posledních 

dnech prosince, každým rokem až do 1965, se prováděly z prostředků sboru nadílky mladým 

požárníkům a dětem požárníků. 

 

R. 1966 na obou školách ustaveny kroužky požární ochrany při pionýrské organizaci. 

 



Rajhradské hody 18. 9. 1966 

 

   
Průvod od Jedličků 

 

       
 

29. ledna 1967 na VČS zvolen předsedou Fr. Šafařík, velitelem Miloš Chromek a jednatelem 

Růžena Ungrová. 

 

V roce 1968 proběhla na fotbalovém hřišti oslava 85 let trvání sboru. Poslední záznam o 

konání požárního plesu v sokolovně je 27. 1. Dne 11. února zvolen předsedou František 

Šafařík, velitelem Emil Duchoň a jednatelem Fr. Hejna. 26. 5. zemřel F. Šafařík a proto 

musela být provedena volba předsedy, kdy tajnou volbou zvolen 2. 8. Karel Novoměstský. 

 

 

            85 let trvání sboru, nástup na hřišti RAFK 



  Řetězové hašení ručními džbery na ukázce 

 

Koncem šedesátých let začala ochabovat spolková činnost, poklesla i četnost konání schůzek 

požárníků. 

 

   VČS 1958 ?, zleva Bednář, Vlach, Minář, Chládek 

 

Na výroční čl. schůzi 2. 3. 1969 zvolen za předsedu Josef Zabil, velitele Josef Rožnovský a 

jednatele František Březina. 25. 9. 1969 hořela kůlna u pana Mináře v Rajhradě. Požár se 

podařilo rychle uhasit a vznikla škoda jen asi 350 korun. 

 

V roce 1970 2. ledna VČS zvolila předsedou J. Zabila, velitelem J. Rožnovského a jednatelem 

F. Březinu. 16. června se strhla nad Rajhradem velká bouře s průtrží. V krátké době se 

zatopila ul. Jana Krejčího a Fáberova, kde se hnala až metr vysoká voda a zaplavila 

Gottwaldovo nám. a přilehlé ulice. Jednotka čerpala vodu 21 hodin.  

26. 12. zvolen E. Duchoň za předsedu, J. Rožnovský za velitele a F. Hejna za jednatele.  

 

 

Hody kolem roku 1970 

 

    



20. 5. 1971 obdržel sbor novou dvoukolovou PPS 12 výměnou za starou, která se již nedala 

opravit. 

20. listopadu vznikl požár jeřábu na staveništi na Matlašce. Škoda činila 4 tisíce Kčs, požár 

zavinily děti založeným ohníčkem poblíž. 25. 7. v noci nastoupil velký déšť, při kterém sbor 

pomáhal postiženým vodou. 

1. května bývali požárníci každý rok účastni prvomájových oslav. Každý rok sbor pravidelně 

pořádal ještě žňové požární hlídky, hody, výroční členskou schůzi, v dubnu pomlázkovou 

zábavu. Od roku 1971 je náplní kroužku mladých požárníků: rozhazování hadic, učí se 

zacházet s ručními hasicími přístrojí, cvičí od stroje PS 8, nacvičují hry a soutěže, učí se 

ideovou výchovu práce, znalosti historie ČSSR a dějiny hnutí KSČ. 

 

   Soutěžní družstva (rok cca 1971) 

 

Taktické cvičení na zač. 70. let 20. stol. u Mlýnského náhonu 

 

  
 

  



2. 1. 1972 konána VČS a zvolen za předsedu Arnošt Veleba, velitele Emil Duchoň a jednatele 

František Hejna. Vzhledem k tomu, že funkční období je na dva roky, 26. 12. na členské 

schůzi volba neproběhla. Jednotka zasahovala 20. 7. ve Vojkovicích na požáru řepkové slámy 

a 25. 7. čerpala vodu v Kovolitě Modřice. Žáci konali žňové hlídky kolem trati Rajhrad- 

Popovice, zasahovali 3x na porostu trávy 

                                                           Rok 1967   
 

Ve dnech 25. - 27. 5. 1973 proběhly oslavy 90ti letého výročí založení hasičského sboru 

v Rajhradě, který v té době reprezentovalo 62 členů. 9. 7. 1973 přijelo v rámci mezinárodní 

soutěže požárních družstev v Brně na návštěvu do Rajhradu družební družstvo z Dánska. 20. 

10. vypukl požár ve sklepě v Tovární ulici u p. Klašky, kde chytilo dřevo uložené blízko 

kamen. 10. listopadu zachvátil požár sklep p. Limemana, ke kterému vyjel jen Požární útvar 

Brno. Při jízdě na státní silnici došlo k havárii cisterny a tři požárníci se smrtelně zranili.  

26. 12. se na paměť jubilea 90 let trvání sboru konala výroční členská schůze za přítomnosti 

54 členů a 22 hostů. 

V roce 1973 odpracovali žáci na žňových hlídkách 96 hodin. 

 

V roce 1974 na žňových hlídkách mladí požárníci odpracovali už 224 hodin. 17. 8. jednotka 

likvidovala požár slámy na poli JZD zaviněn vypalováním suché trávy v blízkosti občankou 

Kamilou Procházkovou. 

 

 
 

Dvoustránka z kroniky mladých požárníků, včetně plánu péče s mládeží ZO SPO Rajhrad  na rok 1974 



  Hody v roce 1975 

Průvod 14. 9. 1975 před obchodním domem na ulici Masarykova, v čele Leoš Knedlík 

 

6. ledna 1976 Josef Zabil odstupuje z funkce předsedy ZO a na jeho místo jednomyslně 

zvolen dosavadní místopředseda Jan Klimeš. Ve volbách 24. 11. zvolen předsedou Jan 

Klimeš, velitelem Josef Rožnovský, jednatelem František Hejna. 

 

  Hody 11. 9. 1976 v sokolovně 

 

V roce 1977 jednotka zasahovala 26. 11. na zahoření uhlí v uhelných skladech v Rajhradě a 

11. 12. u požáru v horním dvoře na ulici Malinovského. Zde se účastnilo 26 členů jednotky a 

jak bylo zjištěno, požár způsobily děti. Mimo místní jednotky se dostavily ještě sbory VPÚ 

Brno, VPÚ Židlochovice a jednotka rajhradské vojenské posádky. 

 

11. 6. 1978 nahlášen požár briket u p. Gáče v Komenského ulici, rychlým zásahem byl požár 

zlikvidován hned v zárodku. Rajhradský požární sbor se ve dnech 7. - 8. 7. účastnil oslav 40. 

výročí založení sboru v Holasicích.  

V roce 1979 Okresní národní výbor Brno-venkov rozhodnutím upustil od provádění žňových 

hlídek z důvodu trvalého zrušení provozu parních lokomotiv. 

 

R. 1980 předseda Rudolf Daňhel, velitel Josef Hirsch, jednatel František Hejna. Ze dne 15. 

12. 1980 pochází úsměvný zápis v kronice mladých požárníků: „ žák Tetur vystoupil, že se 

nejezdí autem“. 



                r. 1981 

 

  Hody 13. - 14. 9. 1980 

Stárci zleva: Peloušek Miloš Rajhradice, Klohna Milan, Hochman Zdeněk, Kirš Dušan, Smetana Vítek, Heřmanský 

Zdeněk, Sedláček Karel, Kobský Petr, Baumgartner Karel, Bednář Roman Opatovice 

Stárky zleva: Podsedníková (prov.Peloušková) Jitka, Vintrlíková(Pleskačová) Alena, Blažková (Baumgartnerová) 

Yvona, Hofnerová (Uhrincová) Zdena, …(Smetanová)z Hrušovan, Czefalvayová Alena, Herzánová (Sosnarová) 

Mirka, Krčínová (Schmaidlerová) Jarka, Machurová (Dobrovolná) Helena, Klohová (Bednářová) Yveta 

  

Poslední rajhradské hody sbor pořádal ve dnech 12. -13. 9.1981. 1. dubna 1981 započala 

demolice staré zbrojnice. Ve dnech 15. a 16. března oslava měsíce požární bezpečnosti.  

 

 



 
Demolice hasičské zbrojnice na ulici Štefanikova (1981) 
 

  

 

Stavební práce na hasičské zbrojnici (80. léta 20. století) 

 

  Poslední hody v roce 1981 



V letech 1982- 83 žáci chodili na brigádu na stavbu hasičské zbrojnice škrábat cihly. 25. 

června byly zrušeny noční žňové hlídky sloužené ve zbrojnici. 14. 11. 1982 je předsedou 

sboru  Ladislav Mátl, velitelem Josef Hirsch a jednatelem Zdena Hofnerová. 

 

V roce 1983 obnoveny práce na požární zbrojnici. 27. 11. ustavující schůze výboru, předseda 

Ladislav Mátl, místopředseda Josef Šinkovský, velitel Josef Hirsch, jednatel Zdena 

Uhrincová. 

 

V roce 1984 je předsedou Josef Šinkovský, velitelem Josef Hirsch, jednatelem Zdena 

Uhrincová. Členové sboru se od této doby ke schůzové činnosti scházeli v místnostech 

národního výboru. V květnu započaty práce na výstavbě požární zbrojnice, která však nebyla 

nikdy dostavěna. Dne 25. 6. jednotka čerpala vodu v Modřicích. 

 

V r. 1985 družstvo působí pod Pionýrskou skupinou Jana Krejčího v Rajhradě, pionýrská 

skupina Mladí požárníci. 

V letech 1985/ 86 byl členem družstva Petr Klučka, Radek Zachař, Zdeněk Mlčák, Josef 

Kavalec, Jiří Starý, Zbyněk Lang, Petr Psota, Petr Moškvan. Kroniku vedl P. Klučka. 

 

V roce 1986 měl sbor 74 členů, z toho 51 mužů a 23 žen. 4. října se družstvo mladších žáků 

v branném závodu v Moravských Bránicích umístilo na 2. místě. 

V letech 1986/ 87 byl členem družstva mladých požárníků Petr Klučka, Radek Zachař, 

Zdeněk Mlčák, Josef Kavalec, Jiří Starý, Zbyněk Lang, Petr Psota, Petr Moškvan, Milan Gáč, 

Milan Zachař.  

 

 
 

Diplom za 2. místo ml. žáků branného závodu v Moravských Bránicích 



29. 11. 1987 za přítomnosti 45 členů, 9 omluvených a 11 hostů se konala výroční členská 

schůze v restauraci v Tovární ulici. Schůzi řídil dosavadní předseda Fr. Hejna. Výbor byl 

nově zvolen ve složení: předseda František Hejna, místopředseda Pavel Bunďálek, velitel 

Josef Hirsch a jednatel Jan Kroupa.  

 

V letech 1987/ 88 členem družstva mladých požárníků byl Petr Klučka, Radek Zachař, 

Zdeněk Mlčák, Josef Kavalec, Jiří Starý, Zbyněk Lang, Petr Psota, Petr Moškvan, Milan Gáč, 

Milan Zachař, Michal Slováček. Vedoucím byl Tomáš Blumajer.  

12. února 1988 se ustavuje zvláštní skupina k provádění preventivních protipožárních hlídek 

ve složení předseda Hejna a velitel Hirsch. 

 

 Mladí požárníci kon. 80. let 20. st.    

 

Poslední záznam v pamětní knize rajhradského hasičského sboru je ze dne 8. 8. 1988. 

 

V 80. letech se sbor pravidelně účastnil následujících aktivit. V březnu na základě měsíce 

požární bezpečnosti probíhaly preventivní protipožární hlídky, 8. března předávány květiny a 

bonboniéry k MDŽ, v dubnu bývala pomlázková zábava a 24. 4. vlajková výzdoba ulic a 

účast na oslavě osvobození obce, 1. 5. prvomájové oslavy, výborové schůze několikrát v roce 

a v listopadu výroční členská schůze. 

 

V letech 1988/ 89 v družstvu mladých požárníků byl P. Klučka, J. Kavalec, Z. Mlčák, Z. 

Lang, J. Starý, P. Psota, R. Zachař, M. Zachař, M. Vrba, Ivona Kopřivová, Zdenka 

Křivánková, Jaroslav Lang, Petr Dobrovolný, Ján Vrba, Josef Mátl, vedoucí Petr Soudek. 

Poslední zápis v kronice mladých požárníků je ze dne 25. 4. 1990. 

 

 



  Historická koňská stříkačka 

 

Jedním z posledních velkých zásahů, na kterém se jednotka podílela, byl 24. září 1991 

rozsáhlý požár v Bratčicích v pískovně, kde hořelo velké množství pneumatik. Na místě 

zasahovalo mnoho sborů i ze vzdáleného okolí (Šlapanice, Zastávka u Brna) včetně vojáků 

z rajhradské posádky. 

Se společenskými změnami po listopadu 1989 se opět začalo používat termín hasič. Plenární 

zasedání ÚV SPO ČSR rozhodlo o novém názvu republikové organizace- od února 1991 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Základní organizace se přejmenovaly na sbory 

dobrovolných hasičů. S návratem k původnímu názvu se bohužel činnost rajhradských hasičů 

nerozrostla. Právě naopak, chod sboru stál především na aktivitách velitele Josefa Hirsche, 

jehož úmrtí v roce 1995 znamenalo i konec činnosti místního sboru dobrovolných hasičů. 

O úřední agendu sboru se staral jednatel, který byl též zapisovatelem schůzí a také od roku 

1922, kdy byla spolku věnována pamětní kniha, vedl hasičskou kroniku. Za účetní záležitosti 

m.j. i vybírání členského příspěvku a vedení účetních knih zodpovídal spolkový účetní. 

Členky zaniklého spolku pí. Vojtková a Hejnová předaly písemnosti sboru do fondu SOkA 

Brno- venkov dne 19. 4. 1995. 

 

                                              Poslední velitel sboru Josef Hirsch (+1995) 



Po více než stoleté činnosti hasičského sboru přichází kolem roku 1995 zánik rajhradských 

hasičů. V roce 1998 město Rajhrad uskutečňuje prodej vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP, 

které už jen stálo 4 roky zaparkované ve stodole, Sboru dobrovolných hasičů obce Nosislav za 

částku 100 tis. korun. Budova nedokončené hasičské zbrojnice na ulici Štefánikova č.p. 109 

byla převedena státu a v roce 1998 na jejím místě slavnostně otevřel investor, Ministerstvo 

vnitra ČR, moderní stavbu Obvodního oddělení Rajhrad Policie ČR. Dne 23. dubna 1999 

podepisuje starosta obce Rajhrad se Sborem dobrovolných hasičů města Židlochovice 

smlouvu o užívání historické vozové dvounápravové koňské stříkačky. Z posledního období 

fungování sboru se dochovalo jen pár hadic, proudnic, hydrantový nástavec a pár kusů přileb 

PZ uskladněných ve sklepě radnice. Ostatní vybavení, prapor atd. končí v nenávratnu 

neznámo kde. 

 

  Dnešní policejní stanice na místě zbrojnice    

 

    Zbytky posledního vybavení ve sklepě 

 

 



Rok 2012 

 

Na jaře roku 2012 se hrstka nadšenců začala zabývat otázkou znovu založení sboru 

dobrovolných hasičů v Rajhradě. Prvopočátky vedly cestou zřízení zájmového kroužku pro 

děti. Zahajovací schůzka oddílu s pěti staršími žáky se odehrála dne 17. 4. exkurzí na požární 

stanici HZS ČR v Židlochovicích. Náplní kroužku tehdy byly zejména atrakce v zábavních 

parcích, lanových centrech, exkurze.  

Ustavující schůze za přítomnosti 8 členů se konala 29. srpna 2012. Na této schůzi byl zvolen 

starostou sboru Jaroslav Sedláček, místostarostou Petr Železný a vedoucím mládeže David 

Soudek. Náš nově vzniklý hasičský sbor přistoupil k Moravské hasičské jednotě, jedné ze tří 

organizací působící v ČR na úseku požární ochrany. Prezident Moravské hasičské jednoty pan 

Zdeněk Milan našemu sboru 10. září vydal registrační list organizační jednotky číslo 1-028. 

V říjnu schválila Rada města Rajhradu naše působení v budově č.p. 29 na Městečku, kterou 

využíváme ke své činnosti jako klubovnu. Dne 26. října byla získána od zanikajícího sboru 

v Hradci nad Moravicí přenosná požární stříkačka PPS 12. Na 28. schůzi konané 16. 1. 2013 

souhlasila Rada města s užíváním znaku města Rajhradu Hasičským sborem Rajhrad.  

 

Ke dni 31. 12. 2012 sestává členská základna sboru z 32 členů, z toho je 11 činných členů 

(dospělých) a 21 mladých hasičů. 

 

 

          Znak MHJ jejíž organizační jednotkou je HS Rajhrad 

 

 

 

Budova na ulici Městečko č.p. 29 prošla v letech 2011- 13 rozsáhlou rekonstrukcí. Objekt byl 

napojen na kanalizační řad, vzniklo zde společné sociální zařízení, přiveden vodovod. Ve 

druhé etapě byly vyměněny okenní a dveřní výplně, obvodové zdi tepelně zaizolovány, 

provedeny omítky, podlahy. Dům vlastní město Rajhrad a poskytuje jej jako zázemí pro 

spolkovou činnost organizacím působícím v Rajhradě (hasiči, chovatelé, rybáři a myslivci). 

Součástí nemovitosti je také uzavřený dvůr v zadní části. 



 

   Klubovna č.p. 29 

 

   Interiér klubovny  

 

 

 

 Nábor dětí 14. 9. 2012 



 Na podzim 2012 pořízená PPS 12 

 

 

 

Výroční členská schůze 19. 1. 2013 s účastí místostarosty města R. Svory a velitele JSDH Holasice L. Bachorce 

 

 

      Nášivka domovenky hasičského sboru Rajhrad  

 

 

 

 

 
 

 

Historická ruční koňská stříkačka patřící městu Rajhrad 



 

 

  Soutěž Soptík v Zastávce 15. 12. 2012 

 

Branný závod v Zastávce 17. 11. 2012 

 

        



Lezecké stěny Hrušovany u Brna a Olympia Modřice, Zábavný park Permonium v Oslavanech 

 

            

       
 

          Exkurze na zbrojnici v Holasicích 

          



Lampionový průvod na Den veteránů 9.11.2012  

 

                  Pálení čarodějnic 2013 

 

 

Soutěž obvodního kola v Syrovicích 20. 4. 2013 

 

   
 

      



          

 
 

 

 

Trénink mladých hasičů 
 

       



 

       
 

 

Návštěva mladých hasičů na centrální požární stanici Lidická Brno 

 

 
 

  
 

 

 

 



Zásahová činnost a výcvik členů rajhradského hasičského sboru probíhá v rámci působení 

v zásahové jednotce SDH obce Holasice. 

 

    
 

    
 

 
 

 



Slavnostní akce u příležitosti 130. výročí založení sboru v Rajhradě 

 

Hasičský sbor Rajhrad obnovil svou činnost v srpnu roku 2012, kdy po dlouhých sedmnácti 

letech hasiči v našem městě jako organizace chyběla. Při znovu založení sboru si zakládající 

členové plně uvědomovali nadcházející významné kulaté výročí 130 let od založení sboru 

dobrovolných hasičů v Rajhradě v březnu roku 1883, které přichází v roce 2013.  Neváhali 

jsme ani na okamžik tuto výjimečnou událost bohatě oslavit. Chápali jsme tento krok jako 

důležitý moment v uvedení se do kulturního života Rajhradu.  

Přípravy odstartovaly. Proběhly v několika bodech: 

- Výstava o historii v knihovně, almanach 

- Výtvarná soutěž pro děti z mateřské školy 

- Oslava 130. výročí založení sboru s ukázkami činnosti hasičů, dětskými soutěžemi, 

výstavou hasičské techniky a doprovodným programem (hudba, trhy) 

 

V Státním okresním archivu jsme vyhledali významné dobové události z života hasičů i 

zachycené živelné pohromy v městečku, fotografie a nejrůznější dokumenty, pomohli i místní 

pamětníci a bývalí členové. Z těchto podkladů byl zpracován almanach zachycujících 130 let 

rajhradského hasičstva v období let 1883 až 2013. V městské knihovně byla nainstalována na 

osmi panelech výstava zachycující činnost rajhradského sboru od roku 1883, včetně dobových 

předmětů a uniforem. Vernisáž výstavy s přednáškou a prezentací starosty sboru proběhla 28. 

května za hojné účasti pamětníků, bývalých členů sboru, zvídavých diváků a představitelů 

města Rajhrad a členů hasičského sboru Rajhrad. V tento den byla také vyhlášena výtvarná 

soutěž dětí z místní mateřské školy na téma Hasiči. Výstavu zhlédlo do konce měsíce června 

množství diváků z řad žáků základní školy a návštěvníků knihovny. Několik povzbuzujících a 

pochvalných ohlasů zaznamenali do pamětní návštěvní knihy. 

Vyvrcholení přišlo v sobotu 15. června odpoledne na náměstíčku u kašny v Rajhradě, kde 

proběhly ukázky činnosti zásahů hasičů v doprovodu se soutěžemi pro děti a tradičními 

sousedskými prodejními trhy. Pozvání přijal a oslavy zahájil starosta města Rajhradu Mgr. 

František Ondráček, nechyběl ani pan místostarosta Rajhradu Bc. Roman Svora a prezident 

Moravské hasičské jednoty pan Zdeněk Milan. V úvodu programu po zdravicích byli 

vyhlášeni porotou vybraní malíři s nejhezčími obrázky v kategorii mladších a starších 

školáčků. Této akce byli se svou technikou přítomni profesionální hasiči ze stanice HZS 

v Židlochovicích, Školní a výcvikové zařízení GŘ HZS v Brně a dobrovolní kolegové 

z Holasic, Blučiny, Žabčic, Brna- Černovic, Syrovic a Nosislavi. Všichni zúčastnění předvedli 

divákům skvělou a poučnou podívanou s průběžným komentářem probíhajících činností- 

vyprošťování osob z havarovaných vozidel, speciální hasicí a řezací systém CCS Cobra, 

hašení malých požárů, zábavně pojatý zásah historickou koňskou stříkačkou a likvidaci 

požáru automobilu. Děti si mohli vyzkoušet na sedmi stanovištích práci hasičů a tematicky 

laděné a zručnostní soutěže. Po splnění všech disciplín obdrželi sladkou odměnu. Program 

během odpoledne pokračoval po hasičské části vystoupením místních umělců. První 

vystoupilo chlapecké taneční duo, následováno výherkyněmi školní rajhradské superstar. 

Odpoledne zakončila harmonikářka paní Zavadilová hrou na heligonku a úvodní písní Co jste 

hasiči. Na závěr všichni učinkující sklidili bouřlivý potlesk.  

V průběhu celého odpoledne bylo zajištěno občerstvení a možnost diváků prohlédnout 

přistavená vozidla hasičů včetně jejich vybavení. Děti si dále mohly zadovádět na skákacím 

hradu. Po celé odpoledne byla ještě možnost navštívit stánky HZS Jihomoravského kraje, 

Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a BESIP přivezl k vyzkoušení alkobrýle. 

Akce se všem divákům líbila, přispěla k obohacení kulturního dění ve městě a nám jakožto 

sboru zajistila sílu a chuť v činnosti do dalších let. 

 



 
 

 

Plakát slavnostní akce 

 

 



Vernisáž výstavy k 130. výročí v Městské knihovně Rajhrad 28. května 2013 

 

  
 

  
 

        

 



Program v sobotu 15.6. 2013 na Městečku v Rajhradě za účasti osmi hasičských jednotek 

 
 

 

            CAS 20 Liaz  JSDH Holasice           CAS 20 Tatra 815 Terno JSDH Žabčice 

 

  
 

 

CAS 15 Mercedes- Benz Atego a CAS 24 Dennis rapier Školního a výcvikového zařízení GŘ HZS 

Brno 

 

 

  
 

 

 

             CAS 24 Liaz JSDH Blučina              CAS 25 Škoda 706 RTHP JSDH Nosislav 

 

  
 



CAS 32 Tatra 148 a DA 300/ 50 Mercedes- Benz 814 JSDH Brno- Černovice 

 

   
 

 

CAS 2O Iveco Magirus HZS PS Židlochovice             TA Volkswagen transporter JSDH Syrovice 

 

        
 

 

 

 

 

Historické koňské stříkačky města Rajhrad a SDH Blučina 

 

  
 

 

 



Program ukázek: 

 

1. Ukázka vyprošťování osoby z havarovaného vozidla (HZS PS Židlochovice) 

 

                        
 

 

2. CCS Cobra (Školní a výcvikové zařízení GŘ HZS Brno) 

 

 
 

3. Ukázka hašení malého požáru (JSDH Holasice) 

 

                                                                          



4. Zásah historickou koňskou stříkačkou (JSDH Blučina) a hasičský velocipéd (člen JSDH 

Žabčice) 

 

 
 

 

 

5. Požár osobního automobilu (JSDH Holasice) 

 

 
 

 

 

Vítězné obrázky hasičské výtvarné soutěže dětí z Mateřské školy v Rajhradě: 
 

 

       1. místo kategorie starší- Samuel Tichý 



           2. místo kategorie starší- Adam Cypris 

     3. místo kategorie starší- Antonín Koláček 

             1. místo kategorie mladší- Marek Pachl 

     2. místo kategorie mladší- Soňa Moravcová 

     3. místo kategorie mladší- Matěj Hamerník 



Foto příloha: 

 

Pamětní medailon z roku 1913 vydaný u příležitosti 30 let trvání sboru 

 

 
 

 

Seznam činného členstva SDH v Rajhradě k 1. lednu 1943 

 

 
 



Památník činných, čestných a přispívajících členů 1883- 1933 

 

   
 

  
 

 

 

 



 Použité prameny: 

 

Pamětní kniha hasičského sboru v Rajhradě 1922- 1988 (sign.G-366 inv. č. 5) 

Památník činných, čestných a přispívajících členů ku jubileu 50ti letého trvání sboru dobrov. 

hasičů v Rajhradě 

Kronika mladých požárníků 1971- 1984 (sign.G-366 inv. č. 6) 

Kronika mladých požárníků 1985- 1990 (sign.G-366 inv. č. 7) 

Inventář Sbor dobrovolných hasičů v Rajhradě  

Seznam členů na fotografiích a fotografie sboru při výročích  

Archivní fotografie SOkA Brno- venkov v Rajhradě  

Soukromé fotografie p. Josefa Zabila, Stanislava Chládka, Františka Ondráčka, Petra Žižky, 

Jiřiny Hruškové, Martina Knitla (Hasiči Žabčice), Stanislava Badala 

Sbor dobrovolných hasičů Holasice 2008 

100 let Sboru dobrovolných hasičů v Prosenicích 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořízené fotokopie archivních materiálů z fondů uložených v Státním okresním archivu Brno-

venkov, Klášter 81, 664 61 Rajhrad pro nekomerční použití hasičského sboru při 130. výročí 

založení sboru jsou publikovány s vědomím ředitelky archivu paní PHDr. Marie Kašubové. 

Tímto vyjadřujeme naše poděkování. 

 

 

Vydal MHJ  Hasičský sbor Rajhrad, Městečko 29, 664 61 Rajhrad  

k 130. výročí svého založení  

 

září roku 2013 

http://www.mza.cz/statni-okresni-archiv-brno-venkov
http://www.mza.cz/statni-okresni-archiv-brno-venkov

