
Četné zhoubné požáry, které v 
posledních stoletích stíhaly ven-
kovská i městská obydlí, byly pří-
činou zakládání dobrovolných ha-
sičských spolků. Založení sboru 
dobrovolných hasičů v Meziříčí 
uspíšil mj. požár v r. 1877 na hor-
ním konci obce, kde vyhořelo 6 
stavení. Velký podíl na jeho zřízení 
měl tehdejší starosta  obce Václav 
Šubrt, ustavující valná hromada 
sboru se konala 5. září 1880 za 
účasti 58 členů.  Do sboru vstou-
pilo první rok 112 obyvatel. Po 
svém založení se sbor stal členem 
Jaroměřské župy. Sboru byla pře-
dána stříkačka starého systému, 
bez savice, do které se voda nalé-
vala plátěnými džbery a jinými ná-
dobami, pořízená několik let před 
jeho založením. 

V roce 1905 oslavil sbor 25leté 
výročí trvání. 16. července se v 
obci konal župní sjezd za účasti 29 
hasičských sborů se 443 členy. Té-
hož roku byla od firmy Smékal v 
Praze zakoupena nová moderní 
stříkačka za 1200 zlatých i se sa-
vicí, od téže firmy byla pořízena 
výzbroj.

30. března 1915 o 1 hodině v 
noci vypukl ničivý požár cukro-
varu. Oheň zničil veškeré tovární 
zařízení a za oběť mu padlo 120 
vagónů cukru složeného v zadním 
traktu. Žárem se roztavily lité 
sloupy a ve 3 hodinách se stropy s 
ohromným rachotem zřítily. Celá 
obec byla ve značném nebezpečí, 
ale naštěstí vál vítr k jihu do polí. 
Kusy hořící lepenky vítr odnášel 
daleko na dolní konec, kde se 
zvlášť lidé s doškovými střechami 
strachovali o své obydlí. 

26. června 1926 se členové 
sboru podíleli na záchranných pra-
cích a hlídkách při velké  povodni, 
která postihla dolní konec obce. V 

roce 1928 se sbor zúčastnil Vše-
slovanského sjezdu hasičstva v 
Praze. 

V roce 1930 slavil sbor 50. vý-
ročí svého trvání. Na počest tohoto 
výročí se valná hromada Jaroměř-
ské župy konala v Meziříčí, při té 
příležitosti obdrželi 3 členové (K. 
Hrnčíř, J. Špulák a J. Bajer) di-
plomy za 40letou hasičskou čin-
nost. Na sokolském cvičišti bylo 
sehráno divadlo pod názvem „Hel-
mice bez poskvrny“, při divadle 
proběhlo požární cvičení s novou 
automobilovou stříkačkou zn. 
Škoda 104 zakoupenou 5. června 
1930 od fy. J. Vyskočila z Telče za 
84.000 Kč. Dva dny poté se nová 
stříkačka znamenitě osvědčila při 
likvidaci velikého požáru v Mok-
rém, který se rozšířil na 9 obyt-
ných čísel. Zásahu se účastnilo 15 
sborů s motorovými stroji a 7 
sborů s ručními. Náš sbor s novou 
automobilovou stříkačkou zabránil 
jistému vyhoření statku p. Baše čp. 
35, díky této stříkačce byl také 2. 
července zachráněn Hrnčířův 
mlýn, ve kterém vypukl v 7 hodin 
večer požár. Během 50 let činnosti 
sbor zasahoval 48x, a sice 22x v 
Meziříčí a 26x v okolí. V roce 

1931 byla zakoupena loď pro po-
moc v případě povodně. V roce 
1936 byla provedena úprava zbroj-
nice u  školy. 

V roce 1939 sbor přešel ze župy 
Jaroměřské podle nově zřízených 
okresů k Okresní hasičské jednotě 
Novoměstské, ke 2. obvodu Opo-
čenskému, 4. okrsku. Byly přijaty 
nové stanovy a došlo k převedení 
autostříkačky do obecního inven-
táře kvůli financování provozu. 

Ve válečných letech 1939-1945 
sbor zasahoval při požárech v obci 
i okolí, držely se žňové hlídky, pro-
bíhala praktická cvičení a kursy, z 
řad sboru byly zajišťovány hasič-
ské hlídky do povolených kultur-
ních akcí. Hasiči obětavě pomáhali 
při pravidelných povodních. 

Během 2. světové války bylo 
zatčeno a uvězněno 14 členů sboru, 
10 z nich se domů nevrátilo a je-
jich jména jsou připomínána na 
pomníku padlým. Ihned po osvo-
bození sbor převzal dvě funkční a 
účinné motorové stříkačky z vý-
zbroje Wermachtu, další dvě stří-
kačky byly sboru přiděleny z fondu 
národní obrany. 

Po roce 1948 se stal sbor sou-
částí nového Čs. svazu požární 
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ochrany  (MJ ČSPO), v platnost 
vstoupil nový zákon o požární 
ochraně, poplatný tehdejší budo-
vatelské době. V roce 1953 byl za-
veden název „požárník“. V roce 
1958 obdrželi členové jednoty po-
chvalné uznání od Krajského ná-
rodního výboru za obětavý přístup 
při velké povodni. 

V tomto roce a pěti následují-
cích letech probíhala výstavba 
nové požární zbrojnice. 

V roce 1959 byl pro přesun stří-
kačky PS-8 zakoupen terénní auto-
mobil TATRA T-805.  

Rok 1963 byl oproti předcho-
zím klidnějším létům náročnější – 
vyjelo se celkem k 5 zásahům (mj. 
k likvidaci požáru kůlny po pádu 
vojenského letadla MiG na obydlí 
spoluobčana p. Drechsla).

24. června 1964 se konala v 
nové požární zbrojnici první výbo-
rová schůze, v roce 1965 členové 
jednoty opět obětavě zachraňovali 
zdraví a majetky spoluobčanů při 
červencové povodni. 

V roce 1970 parta nadšenců ve 
svém volném čase a po večerech 
zrenovovala historickou stříkačku 
Š104 do dnešní podoby. V dalších 
letech se tento historický automo-
bil stal nedílnou součástí prvomá-
jových oslav a veteránských sou-
těží. V roce 1973 podniklo druž-
stvo se starou stříkačkou cestu po 
vlastní ose do bývalé NDR, kde 
dobře reprezentovalo náš sbor i 
okres.

V roce 1975 byla  zakoupena 
cisterna Š706 RT-AKV (původně 
kropící vůz, upravený na hasičské 
auto). Výzbroj jednoty posílila po-
jízdná montážní dílna a různé ná-
řadí pro údržbu požární techniky. 
V oblasti kultury se požárnické 
plesy stávaly nejoblíbenějšími, s 
úspěchem se pořádaly výlety, čle-
nové jednoty se zapojili do cvičení 
na okresní, krajské i celostátní 
spartakiádě v Praze na Strahově. 
12 členů sboru bylo bezplatnými 
dárci krve, z toho dva  nositeli stří-
brné Jánského plakety.

Vysloužilá a na provoz drahá 

T805 byla v roce 1979 nahrazena 
požárním vozem AVIE A30.

V roce 1988 byla otevřena pří-
stavba hasičské zbrojnice a nový 
objekt se stal důstojným zázemím 
hasičského sboru. 

SOUČASNOST

V roce 1990 v důsledku nových 
politických poměrů v zemi vznikl 
nový orgán – Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Byly 
schváleny nové stanovy, znak i 
vlajka, vyčlenila se výjezdová sku-
pina, která v dalších letech chrá-
nila životy a zdraví obyvatel a 
účinně pomáhala při živelných po-
hromách a mimořádných událos-
tech. Hasiči se zvláště vyzname-
nali při zásahu u katastrofální po-
vodně 24. července 1998. Spo-
lečně s profesionálními hasiči, pří-
slušníky armády a za pomoci okol-
ních sborů se podíleli na záchraně 
majetku a životů spoluobčanů. 

V roce 2000 se konaly oslavy 
120letého výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů, které vyvr-
cholily 24. června slavnostním 
průvodem a přehlídkou historické 
a moderní techniky.  

26. srpna 2004 došlo k požáru 
výrobní haly v cukrovaru a hrozilo 
rozšíření požáru do dalších částí 
objektu. Byl vyhlášen zvláštní stu-

peň požárního poplachu a na místě 
zasahovalo více než 15 hasičských 
jednotek. Za použití výškové tech-
niky a díky úsilí všech jednotek 
byl oheň po 5 hodinách zlikvido-
ván. V praxi se tak osvědčil mo-
derní způsob požárního zásahu a 
dobrá spolupráce všech složek 
IZS.

V dnešní globalizované době 
protipožární ochrana přesahuje 
hranice obce, okresu i kraje a stává 
se předmětem mezinárodní spolu-
práce. V roce 2010 bylo výsled-
kem účasti naší obce v Regionál-
ním operačním programu „Spolu-
práce hasičských jednotek v česko-
-polském příhraničí, modernizace 
jejich vybavení a vzájemná pomoc 
při krizových situacích“ získání 
dotace na pořízení moderní cister-
nové stříkačky TATRA CAS 20 – 
T815 v celkové hodnotě 5.600 000 
Kč. Na vybavení autocisterny se 
také finančně podílelo i 12 firem z 
obce. V souvislosti se 130. výro-
čím založení sboru byl tento rok 
pořízen a slavnostně vysvěcen 
nový hasičský prapor.  

V současnosti disponuje výjez-
dová jednotka JSDH obce České 
Meziříčí moderní hasicí technikou, 
která zaručuje zvládání nejrůzněj-
ších havárií a životu nebezpečných 
situací, jejichž vznik nelze předví-
dat a vyžadují speciální zásah.     

www.sdhceskemezirici.cz


