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Úvodní slovo starosty SDH Braník

Je to již 140 let, co 15. července 1871 braničtí občané založili spolek „Branické bratrstvo“. Společná práce Bratrstva, které bylo ve své době nezbytným zastřešením pro činnost sokolů, divadelních ochotníků a hasičů v Braníku, s menšími přerušeními trvala v podstatě celých 15 let. Pak se jednotlivé složky osamostatnily. Od té doby pak hovoříme o samostatném spolku, který nese název
Sbor dobrovolných hasičů Braník.
Za dobu existence sboru jeho organizací prošlo několik generací, zejména
branických obyvatel, které spojovala myšlenka vzájemné ochrany života a majetku svých spoluobčanů před požárem. Tato základní myšlenka je nosnou i pro
dnešní SDH Braník.
V současnosti je SDH Braník nejstarším činným sborem v Hlavním městě
Praze.
Vývoj sboru byl za 140 let jeho existence velmi pestrý. Od úzce specializovaného kolektivu občanů Braníku až po současný široce pojímaný kolektiv stmelující občany prakticky ze všech částí Prahy a také z několika obcí Středočeského kraje. Vývoj sboru nebyl bez problémů, ale na druhé straně ani bez špičkových výsledků jeho práce. Lze říci, že léta bohatá se střídala s léty chudými, stejně tak, jako počet členů byl od více než sta osob až po počet rovnající
se počtu prstů na jedné ruce. Tento vývoj se nutně musel promítnout i do činnosti sboru.
V posledních čtyřiceti letech se dlouho hledala především specifická náplň
činnosti, která by odpovídala jak úlohám dobrovolného hasičstva, tak i zvláštnostem SDH bez techniky, základny, ale s relativně vysokým počtem vysoce odborně vyspělých členů sboru. Naši členové se rekrutují jak z funkcionářů a zaměstnanců nejvyšších orgánů dobrovolných hasičů, tak i hasičů z povolání, z příslušníků záchranného systému pražského dopravního podniku Metro, Hasičské vzájemné pojišťovny, Výzbrojny požární ochrany a dalších organizací a orgánů.
V současnosti máme problém nosné orientace činnosti sboru vyřešen.
V obecné poloze se věnujeme zejména preventivní protipožární problematice
se zvláštním důrazem na přípravu a výchovu předškolní a školní mládeže a na
asistenční službu při konání kulturních a sportovních akcí.
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140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Braník vyvrcholí na slavnostním zasedání členů a přizvaných hostů, na kterém si chceme připomenout
minulá léta a podívat se i do naší budoucnosti.
Součástí oslav je proto také zpracování této publikace, která si dala nesnadný úkol shrnout dostupná fakta v širších souvislostech a připomenout si historii SDH Braník od jeho začátků až do současných dnů.
Václav Merxbauer
starosta SDH Braník

První zachovalá fotografie Sboru dobrovolných hasičů v Braníku
z přelomu 19. a 20. století
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Tablo sboru z roku 1906
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Pohled na centrum Braníku v létě 2011
s Obecním (Dominikánským) dvorem v pozadí

Obecní dvůr, kde do 26. dubna 1947 byla hasičská zbrojnice a garáže

Objekt Ve Studeném, kde byla zbrojnice a klubovna sboru do roku 1980

Cesta k hledání tohoto místa byla doslova trnitá.

Jižní brána metropole

Braník (neoficiálně a v některých historických obdobích nazývaný též Bráník)
je městská čtvrť a katastrální území Prahy, které je součástí městské části Prahy
4. (Braník = „opevněný vrch určený k obraně“, k roku 1416 doloženo spojení „in
monte Branik“). Čtvrť se nachází v jižní části města na pravém břehu řeky Vltavy.
Spadá do ní i větší část sídliště Novodvorská. K Praze byl připojen v roce 1922.
Má katastrální výměru 4,40 km2, podle posledních údajů má 18 750 obyvatel,
hustota zalidnění: 4 261 obyvatel/km2, zeměpisná šířka: 50°02’10’’, zeměpisná
délka: 14°24’42’’, poštovní směrovací číslo: 147 00.
Již ve středověku prochází dnešním územím Prahy 4 několik významných dopravních cest, z nichž hlavní vede od Vyšehradu okolo Botiče jihovýchodním
směrem a druhá od historických pražských měst přes Pankrác, Horní Krč a Kunratice do jižních Čech. Tyto dopravní cesty předurčily i hlavní směry koncentrace
osidlování území v této oblasti. Původní prosté osady zemědělců a rybářů byly
v době počátků českého státu považovány za majetek českých knížat a brzy
i králů z domácího rodu Přemyslovců. Obyvatelé osad byli vázáni určitými úkoly k vyšehradské posádce.
Krajina byla stále promyšleněji kultivována a hospodářsky využívána. Mimo
obilná pole, louky a usedlosti rybářů jsou zde výnosné rybníky a první mlýny. Od
středověku jsou na většině území zahrady, chmelnice a sady s ovocnými stromy.
V osadách vedle selských dvorců vyrůstaly hospodářské dvory vrchnosti, často
doplněné obytným objektem - tvrzí, více nebo méně opevněným. V této době
se již lámala Branická skála. Výnosné bylo i clo placené v Braníku ze dříví plaveného po Vltavě.
Braník vlastnily ve 14. století české královny a některé pražské kostely. Clo
z plaveného dříví, vybírané v Braníku, náleželo (podle privilegia Karla IV.
z roku 1366) kanovníkům Pražského hradu. Od husitských dob byl Braník v majetku Starého Města až do konfiskace v roce 1547. V roce 1559 se část majetku opět
dostala do majetku staroměstských a ti tuto část Braníku připojili v roce 1662 ke
svému nově zakoupenému libeňskému panství. Část Braníku věnoval Ferdinand
II. v roce 1620 dominikánům od sv. Jiljí, což připomíná korouhev se psem (Canes
domini) s pochodní v tlamě na věži původního dominikánského pivovaru v Branické ulici. Pozoruhodný je též pískovcový reliéf ukřižovaného Ježíše v průčelí
7

věže. V roce 1900 byl Braník (Bráník) s 3178 obyvateli, s novým pivovarem, vápenkou, kostelem Sv. Prokopa a zelinářskými zahradami vsí okresu Královské Vinohrady. Při připojení Braníku (jako součásti Prahy XV) k Praze v roce 1922 zde
žilo přes 3600 obyvatel ve 274 domech. V roce 1949 bylo k.ú. Braník přičleněno
k tehdejší Praze 15 (s Podolím, Hodkovičkami a částí Krče). V r. 1960 se Braník
stal součástí nového obvodu Praha 4 a v roce 1990 součástí městské části Praha 4.
Na území Braníku jako převážně vilové čtvrti je několik architektonicky významných vil a usedlostí. Kromě nich se zde nacházejí tyto důležitější památky:
Dominikánský dvůr
Areál bývalého Dominikánského dvora pochází z třetí čtvrtiny 17. století. Z původních 4 křídel se do současnosti dochovaly tři včetně zvonice z roku 1761. Památka je nyní ve špatném technickém stavu. Je částečně využívána městskou
částí Praha 4, která ji vlastní.
Kostel sv. Prokopa
Neorománský jednolodní kostelík z let 1900 – 1904. Má nové zvony z počátku 21. století, sv. Anežku a sv. Vojtěcha. Před kostelem sv. Prokopa se nachází
pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století, kterou vytvořil
umělec z okruhu Františka Ignáce Platzera.
Branický pivovar
Neorenesanční objekt z roku 1898 s raně secesními prvky a s erby (sv. Václav, patron cechu sládků, se dvěma anděly) podle návrhu Mikoláše Alše. Od
roku 2006 se zde už pivo nevaří.
Sgrafita Mikoláše Alše má též branický zámeček Na Křížku (dnes Vlnitá 33). Na
obrazové scéně je tam též nápis „opraveno l.p. 1905“ a „Budiž vítán dobrý hosti,
zlého každý rád se zprostí“.
Branické ledárny
Branické ledárny jsou zajímavou a architektonicky ceněnou pozdně secesní stavbou z roku 1911, jež vznikla podle návrhu architekta Karla Kovařovice.
Stavba sloužila coby úložiště respektive sklad ledu, který pocházel ze zamrzlé
Vltavy a sloužil pro chlazení piva v hospodách a pohostinstvích po celé Praze i jejím okolí.
Podél řeky prochází páteřní tramvajová trať pražské MHD směrem proti proudu řeky od Vyšehradu přes Podolí do Modřan a Komořan (severojižní doprav8

ní směr). Čtvrtí prochází také dvě železniční tratě. Jednak vedlejší trať z Vršovic přes Krč směrem do Dobříše a Čerčan. Jedná se, mimo jiné, o velmi významnou rekreační trať, tzv. Posázavský Pacifik. Je legendární zejména pro dějiny českého trampingu i skautingu. Na této trati se také nachází železniční stanice Praha-Braník. V 19. století byla železniční trať Nusle-Modřany elektrifikována Františkem Křižíkem pomocí akumulátorových vozů s dobíjením v Nuslích a Modřanech. Dále se zde nachází důležitá nákladní železniční spojka mezi nádražími Praha-Krč a Praha-Radotín, která propojuje železniční tratě na levém a pravém břehu Vltavy přes Most Inteligence (ten stavěla v padesátých letech uvězněná protikomunisticky laděná inteligence) a Branický most - tzv. železniční Jižní spojku. Dalším významným mostem je Barrandovský, který vede přes Vltavu do Hlubočep a propojuje přes tzv. Jižní spojku dálnicí D1 (směr na Brno) a dálnicí D5 (směr na Plzeň).

Pečeť z roku 1917
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První sbory v Praze

Rozvoj Prahy byl ze všech českých měst vždy nejbouřlivější. To poznamenalo i jeho vývoj požární ochrany. V jedenáctém století velice často hořely kostely,
a to z rozličných příčin. Zejména od otevřeného světla. Když vyhořelo asi čtyřicet kostelů, rozkázal v roce 1056 kníže Spytihněv II., aby v božích stáncích bděli určeni hlídači. Dá se říct, že to byly první prokazatelné předchůdkyně dnešních
požárních hlídek, kterých jsou členové SDH Braník aktivními pokračovateli. Bylo
to bezpochyby účinné opatření. Hořívaly pak prý pouze ty kostely, které nebyly střeženy.
Praha také měla první požární předpisy. Nejstaršími byly statut „O ohni“ (vyšel pod názvem De Igne) ze začátku 14. století. Ukládaly se v něm povinnosti
občanům i jednotlivým cechům. Z dalších nedatovaných statutů města Prahy
z té doby vzpomeňme „Oznamování požáru“ (Anziege der Branddrohung) a spis
„Krádež při požáru“ (Diebstahl während des Brandes).
Každý občan musel chránit svůj domácí nebo pracovní oheň. Každé řemeslo mělo mít k dispozici háky na boření hořících domů. Při zdolávání požárů museli pomáhat i kupci. K požáru se nesmělo se zbraní. Povozníci měli za úkol vozit k ohňům vodu, a kdo by se z nich tomu bránil, byl mu vůz i koně zrekvírováni
a sám byl vyhnán z města. V nejstarším pražském statutu se také píše, že při
vzniku požáru byli všichni občané povinni pomáhat při hašení, které řídili představení měst. „Všichni šmejdíři mají k ohni přijíti a tam věrně pomáhati, kdyby
některý z nich tak učiniti obmeškal, má se mu veškeré zboží vzíti a z města vypověděti a nikdy více nesmí se vrátiti“. Služebnictvo, které zapálilo dům svého
pána, mělo být v tomto ohni ihned upáleno.
V roce 1548 se usnesla všechna tři města pražská na navázání dosavadních
požárních prohlídek domů, především komínů, které prováděl hejtman spolu se
svými podřízenými padesátníky. Kontroly se týkaly i dodržování povinného vybavení každého desátku žebříkem, velkým hákem s podporami a nejméně čtyřmi koženými korbely. Kdo zjištěné závady pak neodstranil do dvou týdnů, musel zaplatit pokutu kopu grošů. Také v dalších městech prováděli odborné kontroly tzv. desátníci nebo kominíci jednou za čtyři týdny. Sklady požárního náčiní bývaly na radnicích. Pokuty v té době byly zcela běžné a dobové zápisy jsou
zprávami o nich plné. Přísně byli stíhání osnovatelé různých ohňostrojů a uživa10

telé rachejtlí. První požární řád Nového Města Pražského vymezil místa, na kterých musely být dva vozy obité s třemi žebříky a s háky a dále, aby mimo velké
stříkačky ve dvoře obecním i v některých menších, ještě více jich bylo a aby byly
i ruční stříkačky od některých cechův zaopatřeny.
Další požární řády byly v Praze vydány v letech 1596 a 1611, 1636 a 1638. Jsou
poměrně obsahově stejné, jen poslední z nich doplňoval, aby občané druhých
pražských měst pro dobré sousedství přispěli při požáru na pomoc postiženým,
ale jejich povinností to nebylo. Hlavní činností při požáru bylo stanoveno “ulévati požár a překážeti, aby nešel dále.”
V pražském řádu z roku 1596 se můžeme mimo jiné dočíst, že “co se týče lidí
robotných a nádenních, kteříž hasiti nechtějí a zaměstnávají osobami svými ulice více proto, aby brali, takové rychtář a písař s čeládkou a některými desátníky
aby kyjem napomínali a trestali i do vězení brali.”
V podstatě pak podle pražského řádu v roce 1579 vydává staroměstský písař
a pozdější staroměstský kancléř Pavel Kristián Koldýn (také někdy Pavel Kristián
z Koldína 1530 – 1589) všeobecné směrnice “Práva městská království Českého”,
ve kterých se vedle zvláštních nařízení pro řemeslníky používající ke své práci
oheň, věnuje nemálo místa povinnostem hašení požáru a žhářství. Všichni si museli při hašení pomáhat a byl určen trest těm, kteří by u požáru jen zvědavě okouněli a trest smrti oběšením těm, kteří by u něho kradli. Žháři měli být upáleni.
V červenci nebo na počátku srpna 1620 bylo městskými úřady všech tří pražských měst vydáno zvláštní nařízení „K zamezení všelikého nebezpečenství náhle snad vzniklého, zejména ohně“. Objevuje se v něm povinnost Židů k hašení.
Židé se nejednou vyznamenali jako velice aktivní hasiči, i když jim bylo přitom
činěno veliké příkoří. Například o požáru mlýna Na Poříčí v roce 1552 ve Spálené (Flašnerské) ulici kronikář píše, že „Židé velmi hasili snažně a křesťané co kde
mohli, kradli!“
Podle pražského řádu z roku 1651 měli Židé za povinnost mít k dispozici 400
konví a v pohotovosti nejméně dvě stě osob se sekerami k bourání, konvemi
a korbely na vodu. Byli taktéž vybaveni žebříky a háky. Vše bylo uloženo jak na
společném místě, tak i v jednotlivých židovských domech. Židé byli k hašení organizováni zvláštním správcem ze svého středu. V případě nebezpečí byli rozděleni po jednotlivých pražských městech a shromažďovali se s náčiním u kašen
v celkovém počtu přibližně 400 osob. V době bitvy na Bílé hoře jich bylo zmobilizováno jenom na Starém Městě asi 800 s konvemi, sekyrami a dalšími prostředky - 200 u kašny na Staroměstském náměstí, 200 na Uhelném trhu, 200 u masných krámů u sv. Jakuba a 200 před špitálem u kamenného mostu. To ale neznamenalo, že by ostatní obyvatelé měli od hašení požáru nějaké úlevy.
Dne 30. srpna 1744 byl vzhledem k tehdejšímu válečnému nebezpečí vydán
„Zvláštní požární řád pro královské hlavní město Prahu“ se stanovenými preventivními opatřeními a postupem při zásahu v době obležení pruskými vojsky.
11

V té době už existovaly tzv. pomocné sbory hasičské, které obsluhovaly stříkačky.
Královská města Pražská měla specifické postavení. Královna Marie Terezie
pro ně vydala patent “Řádu hašení ohně královských měst Pražských se týkající,
dán na Královském hradě Pražském 3. února 1755“. Jsou to velice detailně propracovaná nařízení, hlavně pak instrukce pro domácí pány, držitele domů a nájemníky. Moderně pojaté zákony z 18. století byly dvojjazyčné a jsou pro dnešní dobu pro jejich obsažnost a účinnost nedostižné a určitě stojí za přečtení. Dne
22. září 1755 vydala Marie Terezie „Řád ohně pro království České“, který byl přirozeným pokračováním pražských opatření. Na reformní snahy císařovny navázal Josef II., který 7. září 1782 vydal „Řád hašení ohně“. Mimo jiné stanovoval konkrétní povinnosti pro jednotlivé členy vyjmenovaných cechů. Jednalo se
o pokrokový řád, který obsahoval protipožární pravidla a předpisy, jak postupovat při hašení ohně. Samozřejmě zde nebyly opomenuty výše trestů za neuposlechnutí daných ustanovení. Pro Prahu pak byla vydána nová požární nařízení
8. března 1814 a poté 20. listopadu 1822.
V archivních materiálech Hasičského záchranného sboru Hlavního města Prahy se píše o sporech pražských radních, kteří se už od roku 1821 dohadovali, že
by některé nedokonalosti předchozích řádů o hašení měly být opraveny a město by mělo mít stálé služebníky k hašení. K tomu účelu byla ustavena prvá řádná hasičská záloha působící v období od listopadu do dubna vždy od páté hodiny odpolední do šesti hodin ráno a v květnu až říjnu pak od osmé večer do rozbřesku. Tyto skupiny byly z řad tovaryšů různých cechů. Převážně to byli kováři,
zámečníci a zvonaři, tedy řemeslníci znalí práce s ohněm. Byl zpracován plán jejich výcviku a veleli jim komisaři. Na ty dozírali magistrátní úředníci. Hasičská záloha sídlila ve dvou místnostech staroměstského obecního domu. Spolu s komisařem čítala vždy nejméně devět mužů. Vrchní velení zálohy přináleželo c. k. gubernálnímu radovi.
Podle požárního řádu z roku 1826 se mělo v Praze k požáru okamžitě dostavit
celkem 484 mužů a továrny měly k blízkým požárům posílat čtvrtinu dělníků. Ředitelem hasebních prací byl pověřen purkmistr města Prahy, případně jeho náměstek nebo městský hejtman.
V roce 1847 byl připravován projekt převzetí dobrovolné služby v požárních
zálohách uniformovanou pěší občanskou gardou. 16. března 1848 byla založena
akademická, nebo též studentská ozbrojená legie, které byla svěřena rovněž hasičská služba. Do konce března už čítala asi 2 360 členů z řad studentstva i profesorského sboru a dělila se na čtyři kohorty. Po neúspěchu červnové revoluce roku
1848 jsou však gardy rozpuštěny.
Z gard se 23. března 1848 vyčlenil Pompiers Corps pod vedením nadporučíka
Bílého, kontrolora stavebního úřadu. V dubnu magistrát doporučil zřízení zvláštní strážnice, ale k tomu už nedošlo. Dne 30. října 1848 je sbor pompiérů rozpuš12

těn. Nebezpečí požárů však neustále stoupalo a v hlavním městě království vyvstala naléhavá potřeba vytvořit k hašení požárů sbor profesionálů.
Pro pražské hasiče se významným datem stal 23. březen 1853. Toto datum
se považuje za datum vzniku profesionálních pražských hasičů. V té době však
už v podstatě budoucí sbor jako takový existoval. Vstoupil jen oficiálně do života města. Jeho veliteli Aloisu Pastovi pražský magistrát nařídil, aby vycvičil osm
mužů k obsluze stříkačky a ostatní připravil jako jejich pomocníky. Všichni však
nadále zůstávali v původních funkcích metařů. Pasta byl vycvičený na útraty
pražské obce u hasičského sboru v Berlíně, „aby se tam hasičství vyučil a sbor
v Praze dle vzoru berlínského zorganizoval“. Výcvik pražských hasičů prakticky
prováděl už od roku 1851 (viz zápis ze slavnostní schůze bývalých členů sboru
král. hl. m. Prahy z roku 1873). 16. srpna 1853 magistrát zaregistroval 28 metařů-hasičů coby zaměstnanců obce. V listopadu 1853 byl jmenován hasebním mistrem Václav Soukup.
V roce 1854 byly zrušeny požární zálohy a profesionální sbor byl rozšířen na 68
mužů, z toho šest vrchních hasičů, 24 obsluhovatelů stříkaček a 38 hasičů. Sídlili ve dvoře v Letenské ulici. Funkci velitele převzal Josef Lammer a do funkce cvičitele je ustanoven Antonín Tůma. Právě on přivedl pražský sbor na vysoký stupeň připravenosti.
První Služební řád vydal pražský magistrát 28. června 1857. V čele stál vrchní
hasič, dále cvičitel (execiermeister), dva vrchní hasiči I. třídy a šest vrchních hasičů II. třídy. Velení bylo německé a mzda pro cvičitele byla 50 kr. (krejcarů), pro
vrchní hasiče po 40 a 36 kr. a pro hasiče 24 a 27 kr. denně.
Nejen pro pražské profesionální a dobrovolné hasiče vydal Alois Pasta v roce
1860 rukověť „O požárech a hašení ohně“ o 122 stranách. Do předmluvy mimo
jiné napsal: „Vynasnažím se dokázati, že každá obec může sobě nejen své hasící
přípravy co nejvýborněji zříditi, ale i hasičstvo založiti a to buď dobrovolnou neplacenou službou obecních příslušníků anebo lidmi placenými.“
V roce 1864 byli hasiči podřízeni hospodářskému úřadu a sbor byl přesunut do
kasáren v obecním dvoře na Starém Městě, kde setrval do roku 1926. Pražští hasiči byli zbaveni povinnosti zametání ulic a v roce 1866 byli vůbec vyjmuti i z dohledu nad zametáním a sboru byl dán vojenský řád.
Materiálnímu zajištění sboru paradoxně pomohl požár Národního divadla.
Byl vybaven dalšími parními stříkačkami, výsuvným řebříkem a dalším nářadím.
V roce 1886 se pak pražští profesionální hasiči představili veřejnosti prvním velkým veřejným cvičením na Staroměstském náměstí za přítomnosti císaře Františka Josefa I. Od roku 1872 se u pražských hasičů velelo česky a v roce 1879 měl
sbor k dispozici i telegraf. K tehdejším nejvýznamnějším osobnostem sboru patřil cvičitel Antonín Tůma, vrchní hasič Václav Kohl a hasič I. třídy Josef Kovář.
Na přelomu 19. a 20. století bylo v Praze 138 profesionálních hasičů (Vídeň jich
měla 373) sloužících v osmi stanicích. Jejich využití bylo takové, že například za
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rok 1889 měli 252 výjezdů, kterých se účastnilo 27 025 mužů. Placeni však byli
málo. Například město Brémy, o polovinu menší než Praha, vydávalo na hasičství o 10 000 zlatých více než naše hlavní město. Kodaň dávala na požární bezpečnost dvakrát více a Gdaňsk dokonce třikrát více. Platy pražských hasičů I. třídy byly 310 zlatých, kdežto v jiných evropských městech (Brusel, Vídeň, Hamburk) 420 – 1060 zlatých.
(1 zlatý měl tehdy nominální hodnotu asi 90 Kč)
Praha měla také svou mnohdy opomíjenou historii dobrovolných hasičů. V roce
1857 byl založen „Sbor ochraňovací při požáru a podobných nehodách“. Svou činnost však ve větším měřítku rozvinul až pod vedením c.k. dvorního rady Marze
v roce 1872 pod názvem „Dobrovolný sbor ochraňovací pro Prahu, Smichov, Karlín
a Vyšehrad“ v počtu 96 členů. Byli označeni bílou stužkou, s odznakem s písmeny
R. C. a červenou a bílou kokardou na zeleném klobouku. Takto rozlišeni od civilistů
měli přístup k požáru a účinně pomáhali hasičskému sboru a policii.
Tento dobrovolný sbor však s největší pravděpodobností neměl žádnou kontinuitu. V roce 1870 byl založen sbor ve Vršovicích a Záběhlicích. Jako třetí sbor
na dnešním území Prahy byl 15. července 1871 založen sbor dobrovolných hasičů v Braníku. Poté následoval Smíchov, Karlín a Vinohrady.
Co se počtů členů týče, například v roce 1883 měl dobrovolný sbor v Karlíně
130 členů, smíchovský 27 a vinohradský 63.
Pražské sbory měly hned několik vynikajících velitelů, jako karlínského Huga
Demartiniho nebo velitele SDH na Královských Vinohradech Viléma Fialu. Zabezpečovaly různé služby. Například na Zemské jubilejní výstavě v roce 1891 drželi nepřetržitou službu v počtu 13 mužů.
V devadesátých letech vyvíjel aktivní činnost také Sbor bývalých hasičů královského hlavního města Prahy, který měl 6. ledna 1895 98 činných, 20 přispívajících a tři čestné členy. Starostou byl J. Kocourek, kterého vystřídal Antonín
Richter. Dobrovolní hasiči byli organizováni v Župě Praha. Ta vznikla v roce 1874
sloučením organizačního vedení hasičů z několika pražských dobrovolných sborů. Do roku 1879 již župa soustřeďovala 19 sborů dobrovolných hasičů z Prahy.
Jejich počet se dále rozrůstal, takže v roce 1891 jich bylo 26 a na přelomu století v roce 1901 již celkem 40.
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Složení sborů v „Pražské Demartiniho župě“ v roce 1930.
Název

SDH založen

Poznámka

SDH Bohnice

1889

První starosta J. Tichovský, velitel K. Urválek

SDH Braník

1871

SDH Břevnov

1878

Účast SDH při požáru Národního divadla

SDH Dejvice

1888

První starosta Jan Zikmund a velitel Jan Čermák

SDH Hloubětín

1883

První výcvik vedl H. Demartini,
cvičitel SDH Karlín

SDH spojených obcí Hlubočepy - Zlíchov - Klukovice
1882 První starosta J. V. Říha, velitel J. Čepička
SDH Hodkovičky

1906

Prvním starostou F. Špaček, velitel L. Špaček

SDH Hostivař

1876

Prvním starostou F. Čech,
velitel J. Chodounský

SDH Hrdlořezy

1901

Prvním starostou starosta obce F. Vavřinec

SDH Malá Chuchle

1923

Prvním starostou K. Ullrich, velitel J. Veselý

SDH Jarov pod Vítkovem 1920

Prvním starostou br. Mimra, velitel Doubek

SDH Karlín

1878

Prvním starostou J. Gotzl, velitel H. Demartini

SDH Kobylisy

1885

Sbor založen z podnětu F. Šindeláře

SDH Košíře

1878

Prvním starostou T. Heller, velitel F. Herold

SDH Krč

1888

Prvním starostou starosta obce F. Kocourek,
velitel Č. Janda

SDH Libeň

1879

Prvním starostou K. Dostál, velitel H. Čížek

SDH Liboc

1873

Prvním starostou A. Lebeda, podvelitel V. Kníže

SDH Malešice

1875

Prvním starostou B. Datel

SDH Michle

1880

První velitel V. Renner

SDH Michle - Bohdalec 1926
SDH Nusle

1878

SDH Podolí - Dvorce

1878

SDH působí v kolonii sestávající
se z nouzových domů
Starostou SDH v roce 1894 A. Jelínek
SDH se zúčastnil hašení požáru
Národního divadla
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SDH Praha VII a Bubeneč 1924
SDH Praha VII-Domovina 1922

Sloučením SDH Bubny, Holešovice a Bubeneč
SDH byl zřízen pro zabezpečení domů
postavených Bytovým družstvem železničních
zřízenců a dělníků (17 domů)
Prvním starostou F.Hausman,
velitel T. Jandovský

SDH Prosek

1897

SDH Radlice

1889

Prvním starostou J. Strejček,
velitel K. Kirschner

SDH Selc

1913

Prvním starostou K. Pilc, velitel F. Franěk

SDH Smíchov

1876

Prvním starostou V. Pick,
velitel K. Driml mladší

SDH Strašnice

1895

Prvním starostou J. Vojtěchovský

SDH Střešovice

1886

Prvním starostou br. Krous, velitel D. Zetter

SDH Střížkov

1909

SDH Vackov (Viktorka)

1910

Prvním starostou J. Vacek, velitel F. Hyška

SDH Veleslavín

1895

Prvním starostou F. Košař

SDH Vokovice

1881

Prvním starostou L. Dostál, velitel K. Velc

SDH Vršovice

1870

Prvním velitelem K. Ptáček

SDH Vysočany

1878

První starosta K. Frey,
velitel A. Tůma (pražský velitel)

SDH Žižkov

1903

Prvním starostou V. Šťastný

SDH Záběhlice

1870

SDH spojených obcí Záběhlice, Práče a Roztyly

Vznik Československé republiky znamenal velké změny i v oblasti činnosti dobrovolných hasičských sborů. V rámci přípravy na vyhlášení Velké Prahy
(1922) již vstřícně župy dobrovolných hasičů v tomto územním prostoru upravily svou organizaci. V roce 1919 přešla do pražské župy část sborů dobrovolných
hasičů ze žup Žižka, Karlínské a Podbělohorské (sbory, které nebyly převedeny
do pražské župy, byly začleněny do žup Kralupské, Zbraslavské, Jílovské a Říčanské). Pražské župě přibývaly sbory i po vzniku Velké Prahy, takže v roce 1931 soustřeďovala již 50 sborů.
Práce na zabezpečení požární bezpečnosti velkoměsta si vyžadovala jednotnost velení hasičských sborů a nezbytnou spolupráci dobrovolných hasičů a hasičů z povolání. Z tohoto důvodu byla vytvořena řada společných komisí a výborů, které řešily problematiku požární bezpečnosti města.
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Hugo Demartini
(*14. 7. 1861, +31. 1. 1928)
Pražský mistr kominický, který se nejvíce zasloužil o vznik a organizaci pražských dobrovolných hasičských sborů. Založil SDH v Karlíně. Člen výboru Župní
hasičské jednoty pro okresy Karlín a Smíchov, její jednatel. První starosta Pražské župy. Tento funkcionář dokázal svým přirozeným taktem v jednání a odbornou zkušeností získat nejen uznání, ale i podporu (včetně hmotné) pro dobrovolnou hasičskou práci. Hugo Demartini stál v čele župy od jejího vzniku až do své
smrti. Na důkaz jeho zásluh převzala „Pražská 12. župa“ čestný název „Pražská
Demartiniho župa“. Hugo Demartini byl jedním z hlavních organizátorů zemských hasičských sjezdů a výstav. Měl stěžejní vliv na založení Sboru dobrovolných hasičů Braník.
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Historie SDH Braník
Od vzniku sboru do vzniku
Československa

Obec Braník byla před 140 lety malou předměstskou vesnicí, ležící asi pět kilometrů od hradeb Vyšehradu vzhůru proti proudu řeky Vltavy. Vesnice měla
spojení s Prahou buď přes Vyšehradskou bránu, nebo lodní cestou. Lodní cestu
představovaly malé pramice objíždějící z Podskalí Vyšehradskou skálu do Podolí a Braníku. V pozdější době ručně proháněné pramice nahradily malé parníčky,
tak zvané „šroubky“. Tento způsob spojení prakticky vydržel až do doby vybudování Vyšehradského tunelu. V této popisované době měla Branická obec asi 100
obytných domů.
Část tehdejšího obyvatelstva se zabývala drobnou živnostenskou činností, zejména krejčovinou a ševcovinou. Větší část obyvatel se živila pěstováním zeleniny
nebo „řekou“. Řeka v letních měsících poskytovala rybářům úlovek ryb a v zimních
měsících pak poskytovala led - surovinu, kterou těžili ledaři. Po zahájení paroplavby se část rybářů stala plavčíky na tehdejší paroplavební dopravě v Praze.
Obyvatelé Braníku na rozdíl od části obyvatel města Prahy byli české národnosti a právě tento fakt měl rozhodující vliv na aktivitu při zakládání spolkové
činnosti v obci. Spolková činnost měla být svým způsobem zástěrkou pro českou
národnostní činnost.
Konkrétní snahou občanů Braníku proto bylo založit si českou tělovýchovnou
jednotu Sokol a ochotnický divadelní soubor. Tyto snahy však narazily na pochopitelný odpor proti všemu českému ze strany C.k. Rakousko-Uherského okresního hejtmanství. Proto se obyvatelstvo obce soustředilo na zdánlivě nadnárodní
činnost, totiž na založení dobrovolného hasičského sboru. Jeho existence byla
oficiálními orgány doporučována k zajištění požární bezpečnosti v obcích, a proto proti zřízení sboru nemohl mít námitky ani okresní hejtman.
Tak vznikl dne 15. července 1871 spolek „Branické Bratrstvo“, který se v podstatě skládal z části divadelních ochotníků, z části tělovýchovné organizace Sokol a hasičského dobrovolného sboru.
Po určitou dobu pracovalo celé „Bratrstvo“ společné, neboť v té době se jednalo o tytéž osoby, které hrály divadlo, chodily cvičit do bývalé stodoly paní Pro18

cházkové a v případě potřeby vyjížděly se svojí koňmi taženou stříkačkou k likvidaci požáru.
V prvních obdobích fungování sboru byl jeho starostou A. Šnajberk, následně pak František Moravec. Veliteli sboru byli Josef Stejskal, po něm pak bratr Kohout a dále pak bratr Zdeněk Valtera.
V roce 1886 se sbor oddělil od Obce sokolské. Rok na to byly pod vedením Josefa Novotného schváleny nové stanovy pro jednotlivé části „Branického Bratrstva“.
Velitelem se stal Josef Kohout. Sbor měl 15 členů a trakařovou stříkačku. V roce
1889 se sbor stal členem Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého.
Od té doby prošel Sbor dobrovolných hasičů Braník mnoha změnami. Změny
se týkaly jak názvu sboru, jeho personálního obsazení, místa jeho činnosti (zbrojnice), tak i let plné aktivity i období, kdy stačilo jen málo, aby sbor zcela zanikl.

Z kroniky SDH Braník vybíráme:
Září 1890 – Sbor se aktivně zapojil do pomoci při velké povodni, která postihla
Prahu a všechny níže položené břehy Vltavy, tedy i předměstskou obec Braník.
10. až 11. 8. 1895 – Sbor se jako celek zúčastnil druhého hasičského sjezdu v Praze, kde aktivně vystoupil ve sjezdovém průvodu.
1906 – Sbor byl rozpuštěn a poté znovu obnoven, zejména zásluhou pana Antonína Forejta. Sbor byl vybaven dvouproudní stříkačkou, která byla funkční ještě
v době Protektorátu Čechy a Morava (v roce 1941).
1908 – Sbor byl na základě usnesení obecního zastupitelstva rozpuštěn. Po rozpuštění původního sboru byl tento znovu ustaven. Hlavní zásluhu na znovuzřízení měl V. Zavadil a opět A. Forejt. Sbor měl 13 členů.
1910 – Dva členové sboru se zúčastnili sjezdu dobrovolného hasičstva slovanského, který se konal v Lublani. Sbor se zúčastnil hasičských závodů na Žižkově,
kde získal první cenu. Obdrženou odměnu, tři dukáty, členové sboru věnovali na
vdovský a sirotčí fond.
1914 až 1918 – Všichni členové sboru dobrovolných hasičů se aktivně zúčastnili
bojů v I. světové válce. V bojích padli bratři Adamíčka, Poura a Krejčů.
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Historie SDH Braník
Od vzniku Československa
do konce II. světové války

1918
Sbor se po ukončení I. světové války znovu aktivuje.
1920
Sbor dobrovolných hasičů Braník byl převeden z hasičské župy „Žižka“ do
„Pražské župy – Demartiniho“.
1922
Sedm členů sboru se zúčastnilo zájezdu na setkání hasičů pořádaném na Slovensku.
6. 6. 1926
Sbor zvítězil na hasičských závodech v Hodkovičkách. Při okrskových závodech získal z 96 dosažitelných bodů celkem 81.
10. 7. 1927
Sbor zvítězil na okrskových hasičských závodech v Michli (závody konány na
Bohdalci). Ze 100 dosažitelných bodů sbor získal 92,5.
27. 5. 1928
Sbor zvítězil na hasičských závodech V. okresku „Pražské - Demartiniho župy“,
které se konaly v Krči. Hasičský sbor Braník získal z 80 dosažitelných bodů 75,8
bodu. Za sbor závodil A. Černý, V. Jonák, V. Ševic, A. Partik a K. Trpišovský.
1928
Sbor dobrovolných hasičů Braník získal putovní cenu V. okresku „Pražské –
Demartiniho župy“, jako ocenění za tři předchozí vítězství v okreskových soutěžích v létech 1926, 1927 a 1928.
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28. 7. 1929
Při okrskových závodech v Kunraticích obdržel sbor z 80 dosažitelných bodů
60,4 bodu a dosáhl tak druhé ceny. Za sbor závodil A. Černý, B. Měchura, A. Otto,
V. Jonák a A. Partik.
29. 6. 1930
Při okrskových závodech V. okrsku „Pražské – Demartiniho župy“, konaných
v Michli, získal sbor z 80 možných bodů 76,3. Tento zisk znamenal druhé místo.
1930
Cyklistický klub v Braníku jmenuje Sbor dobrovolných hasičů Braník za zásluhy o rozkvět klubu svým čestným členem.
28. 5. 1933
Při okrskových závodech v Krči dosáhl sbor ze 100 dosažitelných bodů 77,2
bodu. Ziskem bodů získal druhé místo. Za sbor závodil velitel Černý a číslo 1 Jonák, číslo 2 Měchura, číslo 3 Partik a číslo 4 Trpišovský.
7. 1. 1938
Účast při likvidaci požáru stohu slámy u pana Pečenky na Lhotce (4 členové
sboru, 6 hodin trvající akce).
6. 3. 1938
Účast sboru při likvidaci dvou požárů, a to v Hodkovičkách (7 členů) a Ve Studeném (2 členové).
23. 3. 1938
Cvičný nálet na Braník za účasti sboru dobrovolných hasičů.
21. 5. 1938
Povoláni tři členové sboru na mimořádné vojenské cvičení. Požární odbor
města nařídil přísnou požární pohotovost všech hasičských sborů v Praze.
22. 9. 1938
Požární odbor města nařídil znovu přísnou požární pohotovost.
23. 9. 1938
Mobilizace záložníků do čtyřiceti let. Ze sboru mobilizováno pět činných členů, včetně velitele.
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Od 27. 9. 1938 do 1. 10. 1938
Denně kontrolováno zatemnění obce. Vše pro obranu státu.
6. 12. 1938
Poslední z mobilizovaných členů sboru se vrací z vojny a hlásí se do služeb.
27. 12. 1938
Požár na půdě domu pana Kotýšana (od komína).
22. 1. 1939
Započato za účasti sboru s brannou výchovou v místní Sokolovně a na Měšťanské škole Braník.

Razítko z roku 1921
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Historie SDH Braník
Období okupace fašistickým
Německem

25. 5. 1939
Na desetidenní dovolenou přijeli dva členové sboru, kteří byli nasazeni na práci v Říši.
28. 5. 1939
Řádná valná hromada konaná v restauraci u Kotyšanů v Braníku. Účast 23 bratří.
Valnou hromadu řídil starosta Josef Tůma. Povstáním byla vzdána čest zemřelým
bratřím B. Vlčkovi a J. Klapalovi (přednosta pivovaru v Braníku). Dále byl přečten
dopis Zemské hasičské jednoty, který se nesl v duchu očekávání plného pochopení
potřeb doby. Pak následovala zpráva jednotlivých funkcionářů (mimo jiné zpráva
o konání nočních dvoučlenných služeb ve zbrojnici každý den od 20.00 do 05.00
hodin). Sbor má 18 činných členů, z toho čtyři školené samaritány, 2 členy v garanční lhůtě a 12 členů sboru ochranného. Dále 53 členů přispívajících. Na valné
hromadě byli zvoleni: starosta –Tůma Josef, náměstek starosty – Kotyčan Antonín,
velitel a strojmistr Bergl Jindra, náměstek velitele – Měchura Jiří, jednatel – Hornych Antonín, pokladník – Kerles Václav, vzdělavatel – Jonák Václav, samaritánský
zpravodaj – Klika Karel, zbrojmistr – Jankovský Václav.
25. 6. 1939
Členská schůze sboru ve zbrojnici. Schůze zrušila připravovaný zahradní koncert s odůvodněním „Kdo by měl dnes myšlenky na zábavu?“.
19. 10. 1939
Členská schůze sboru v hasičské strážnici v Braníku za účasti 10 činných členů.
28. 10. 1939
Mimořádná valná hromada sboru v hasičské strážnici v Braníku. Změny ve vedení sboru – velitel – Měchura Jiří, strojmistr – Nechvátal Václav.
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21. 12. 1939
Členská schůze sboru. Schůzi řídil Jiří Měchura - velitel sboru. Hlavní náplní
byla kritická debata o zabezpečení provozu požárního čerpadla a požární techniky sboru vůbec.
15. 1. 1940
Členská schůze sboru v hasičské strážnici. Čestným starostou sboru byl navržen bratr Antonín Forejt, jako výraz ocenění jeho padesátileté činnosti ve sboru. Za velitele sboru opět zvolen Václav Jonák. Nahradil bratra Měchuru, odešel
z důvodu svého zaměstnání. Řešeny noční služby na strážnici sboru ve prospěch
Civilní protiletecké ochrany (CPO).
4. 2. 1940
Sbor se na své valné hromadě, konané v restauraci paní Fričové v Braníku,
usnesl jmenovat bratra Antonína Forejta čestným starostou Sboru dobrovolných hasičů Braník. Členové tím vyjádřili uznání jeho zásluh o sbor a hasičstvo
vůbec. Valné hromady se účastnil i zástupce divadelních ochotníků v Braníku pan
Václav Černoušek a jednatel místního Sokola stavitel Laubský.
11. 5. 1940
Členská schůze sboru. V průběhu schůze byl čten dopis Požárního úřadu Hl. m.
Prahy, odbor 14, o potrestání členů, kteří se vzpouzeli konat požární službu v rámci
CPO. Projednána příprava Antonínské zábavy. Podepsána smlouva s kapelou pana
Václava Mayera. Cvičení členů sboru (vždy v sobotu od 16.00 do 18.00 hodin).
1. 9. 1940
Členská schůze sboru v hasičské strážnici v obecním dvoře v Braníku.
4. 11. 1940
Členská schůze sboru v hasičské strážnici v obecním dvoře v Braníku. Podána
informace o přípravě povinného srazu V. okresku, který se má konat v Braníku
dne 10. 11. 1940 za přítomnosti šesti sborů.
15. 1. 1941
Členská schůze sboru v hasičské strážnici v obecním dvoře v Braníku. Projednáno doplnění a obměna funkcionářů pro období 1941. Velitel – O. Berger, náměstek – A. Špoula.
2. 2. 1941
Jubilejní (70 let) valná hromada sboru v restauraci u Šeberků v Braníku. Valnou
hromadu zahájil čestný starosta bratr Antonín Forejt. Po zahájení byly přečteny
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zprávy jednotlivých funkcionářů – činovníků sboru. Sbor má 32 činných, dobře
vycvičených členů a 48 členů přispívajících.
29. 3. 1941
Členská schůze sboru. Projednáno přidělení potravinových lístků pro těžce
pracující aktivní členy sboru.
13. 6. 1941
Členská schůze sboru v hasičské strážnici. Znovu projednána otázka soustředění hasičského dorostu u SDH Braník. Důvodem je jednak snaha o doplnění
sboru mladšími ročníky a dále pak umožnění vyžití mladým v této těžké době.
10. 9. 1941
Členská schůze sboru v hasičské strážnici za přítomnosti 13 činných členů.
Hlavním tématem schůze bylo znovu aktivovat práci sboru, která byla dočasně
přerušena zásahem nadřízených orgánů požární ochrany Hl. m. Prahy. Velitelem
sboru zvolen František Špoula. Od 17. září byl v prostoru hasičské strážnice Braník pořádán kurs pro velitele.
9. 11. 1941
Členská schůze sboru v hasičské strážnici v Braníku. Na programu mimo jiné
příprava inventury, kterou u sboru měla provést OHJ (okresní hasičská jednota).
Akci za sbor zajistili bratři Doležal a Špoula.
25. 1. 1942
Členská schůze sboru. Starosta Josef Tůma požádal o zproštění funkce s ohledem na své stáří. O zproštění své funkce požádal i místostarosta, zástupce velitele sboru František Špoula a jednatel Antonín Špoula. Sbor zůstal bez vedoucích činitelů. Vedení sboru se proto ujala tříčlenná komise – Antonín Špoula starší, Karel Štěpánek a Václav Krebs, která vedla sbor až do valné hromady. Projednávána
byla i dlouhodobá nemoc Václava Jonáka, která mu bránila v aktivní činnosti. Přijat
návrh na jeho převedení z činných členů do přispívajících členů sboru. Odstoupivší
starosta byl navržen a posléze i jmenován zasloužilým velitelem sboru.
7. 3. 1942
Zvláštní členská schůze v hasičské strážnici v obecním dvoře. Jejím jediným
bodem programu bylo znovupřijetí za člena sboru bratra Antonína Partika. Projednáno na vyžádání a za přítomnosti zástupce OHJ.
21. 5. 1942
Členská schůze sboru. Schůze se zabývala přípravou valné hromady.
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23. 5. 1942
Valná hromada sboru. Zúčastnilo se 18 činných členů. Byly znovu projednávány
noční služby pro případ leteckého útoku. Sbor za rok 1941 provedl 211 těchto služeb s počtem 454 zařazených členů - nejvíce odsloužil F. Doležal a V. Jankovský. Zvoleni noví funkcionáři: starosta – F. Doležal, náměstek starosty – A. Komárek, velitel
– A. Špoula starší, náměstek velitele - Partik starší a jednatel - Partik mladší, pokladník – V. Kerles, strojmistr – K. Štěpánek, zbrojmistr F. Doležal, vzdělavatel – V. Jonák.
9. 6. 1942
Členská schůze sboru na hasičské strážnici. Projednáno převedení Antonína
Špouly staršího ze stavu činných členů do členů přispívajících. V důsledku poúrazové léčby na hlavě.
19. 9. 1942
Členská schůze sboru. Řešeny rozpory Sboru dobrovolných hasičů Braník
a OHJ, jejichž původcem byli osobní ambice některých členů. Ze sboru vystoupil
bratr Doležal, a to na vlastní žádost.
7. 11. 1942
Zápis z výborové schůze sboru je poprvé potvrzen na místo výhradně českého
razítka razítkem dvojjazyčným „Feuerwehr Branik - Požární sbor Braník“.
25. 2. 1943
Členská schůze sboru na hasičské strážnici v Braníku. Projednána zpráva
o účasti na likvidaci velkého požáru v Roztylech (účast 9 hasičů od sboru). Sbor
dostal za aktivní účast poděkování velitele OHJ. Dále projednána příprava výroční členské schůze.
27. 2. 1943
Výroční členská schůze sboru za přítomnosti velitele OHJ bratra Karla Steﬀena. Přítomno 17 činných členů sboru. Sbor má 20 činných členů, 2 členky a 30 členů přispívajících. Členů pohřební poklady je 42. Volba funkcionářů se z rozhodnutí nadřízených orgánů nekonala.
4. 7. 1943
Členská schůze sboru na strážnici v Praze-Braníku. Přítomno 28 členů. Nová
pravidla pro strážní službu (nástup ve 20.00 a ukončení v 05.00 hodin příštího dne).
5. až 9. 5. 1945
Členové Sboru dobrovolných hasičů Braník se aktivně účastní bojů v Pražském povstání. Bratr Karel Rukavička byl v revoluci zastřelen Němci.
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Znak SDH Braník z roku 2010
– návrh a realizace: Ing. I. Jirota, J. Nitra a L. Mončeková

Josef Jindříšek
preventista

Michaela Šimonová
hospodářka

Oldřich Janouch
člen výboru

ing. ivan Jirota
předseda kontrolní
a revizní rady

Ing. Karel Richter
jednatel

Josef Nitra
náměstek starosty

Ing. Zdeněk Šulc
náměstek starosty

Václav Merxbauer
starosta SDH

výbor sdh Braník a předseda krr

Ing. Karel Richter (2011)

Václav Merxbauer (2005)

Oldřich Janouch (2005)

Ing. Ján Olšanský, CSc.
(2004)

Ing. Miloslav Holý (1993)

zasloužilí hasiči z sdh braník

Prapor sboru z roku 2011 – návrh a výroba: J. Nitra a ALERION, s. r. o., Brno
VI

Michaela Šimonová a Jana Suchánková předávají 27. dubna 2011 ceny
při vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí

Ze zasedání valné hromady k 130. výročí založení sboru

Valná hromada sboru 26. ledna 2011 v Hasičském domě na Vinohradech

Jmenování sboru čestným členem Dělnického cyklistického klubu v Braníku
z roku 1930

Jmenování Antonína Forejta čestným starostou sboru ze 4. února 1940

Historie SDH Braník
Poválečný vývoj

26. 5. 1945
První řádná schůze členstva požárního sboru Braník v osvobozené ČSR. Schůze
se konala na strážnici v Braníku za přítomnosti 30 členů. Schůzi zahájil bratr František Špoula, který též požádal, aby povstáním byla uctěna památka těch, kteří
položili život za novou republiku. Hlavní projev hodnotící činnost sboru za války
a v době Pražského povstání přednesl velitel Bedřich Sedláček. Projednávány jsou
i údajná udání na některé členy sboru v době Protektorátu. Do čela sboru byl zvolen starosta - Antonín Komárek, místostarosta –Václav Jonák, velitel – Antonín Patrik starší, místovelitel – Bedřich Sedláček, jednatel – Jaroslav Schneider, pokladník Václav Bébr, vzdělavatel – Václav Jonák, sanitární zpravodaj – Miloslav Šebesta, zbrojmistr – Václav Jankovský a strojmistr Karel Štěpánek.
Květen 1945
Národní výbor v Praze XV. udělil hasičskému sboru v Praze-Braníku „Pochvalný dekret“ za obětavé a statečné chování v boji za osvobození Prahy ve dnech 5.
až 9. května 1945.
15. 9. 1945
Členská schůze sboru. Příprava valné hromady. Členové sboru byli žádáni, aby
do sboru navrátili všechny sborové dokumenty, které po dobu Protektorátu přechovávali ve svých domovech.
30. 9. 1945
První valná hromada v obnovené Československé republice na strážnici v Braníku. Členové složili slavnostní slib. Byl zvolen nový výbor sboru: starosta – Antonín Komárek, místostarosta – Václav Kerles, velitel – Antonín Partik starší, jednatel – Jaroslav Schneider, pokladník – Miloslav Šebesta, vzdělávatel – Václav Jonák.
22. 2. 1946
Členská schůze. Nová registrace členů. Sbor měl 25 členů činných, 42 přispívajících a 5 čestných.
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3. 3. 1946
Valná hromada na strážnici v Braníku. Obsáhlá zpráva bratra vzdělavatele,
který hodnotil celou dobu druhé světové války. Čtrnáct členů sboru odešlo jednak osídlovat pohraničí a část nastoupila do SNB (odešli z řad činných členů).
26. 4. 1947
Sbor byl vystěhován po 76 letech ze strážnice a garáží v obecním dvoře č.p. 44
v Braníku. Technika sboru byla předána Požárnímu sboru Hl. m. Prahy a zbytek
materiálu uskladněn v místním depozitáři v Braníku.
17. 9. 1947
Na základě rozhodnutí obvodní rady v Braníku č.j. 13309/47, dostal sbor za
úkol do osmi dnů odstranit hasičskou „lezačku“, jinak bude stržena na náklady
sboru.
30. 9. 1947
Členská schůze sboru v restauraci u Koruny v Braníku. Hlavním bodem programu bylo, kam nastěhovat sbor?
3. 2. 1948
Členská schůze v restauraci u Koruny v Braníku za přítomnosti 19 členů a dvou
hostů z OHJ. Uctěna památka zemřelého bratra Josefa Bachury. Ze sboru vystoupilo 21 členů. Členy zůstali: V. Bébr, F. Doležal, A. Forejt, V. Jankovský, V. Jonák, V. Kerles, J. Klika, J. Kodet, A. Komárek, J. Kubát, K. Novotný, A. Patrik starší, J. Schneider, B. Sedláček, M. Šebesta, J. Šejna, V. Šípek, K. Štěpánek, J. Tůma,
K. Trpišovský, V. Novotný a A. Žežulka. Celkem 22 členů. Výzva k vytrvání a soudržnosti sboru od velitele OHJ.
27. 3. 1949
Řádná valná hromada sboru v restauraci U Koruny v Braníku. Starostou zvolen
Václav Jonák. Sbor měl 17 členů.
27. 10. 1950
Schůze sboru za přítomnosti osmi členů. Znovu projednáváno navrácení hasičské strážnice a veškerého inventáře sboru.
31. 3. 1951
Ustavující valná hromada Místní jednoty Československého svazu hasičstva
v restauraci u Koruny v Braníku. Přítomno 13 členů. Diskutovány zásady nového
požárního zákona a organizačního řádu.
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1. 9. 1951
Členská schůze Místní jednoty Československého svazu hasičů (MJ ČSH). Přítomno osm členů.
10. 5. 1952
Členská schůze MJ ČSH v restauraci U Koruny v Braníku. Přítomno dvanáct
členů a čtyři omluveni. Hlavním bodem programu bylo vytvoření okresního výboru ČSH. V Praze 15 dva sbory, a to Braník a Podolí.
24. 5. 1952
Řádná valná hromada MJ ČSH, která se konala v místnostech bývalého sociálního referátu v Braníku (Obecní dvůr). Předsedou MJ byl zvolen Václav Jonák.
Příslib zástupce ONV referátu III o výstavbě nového střediska hasičů v obvodu
Praha 15. Nová spolková místnost v Braníku č.p. 44.
20. 12. 1952
Členská schůze MJ ČSH ve spolkové místnosti v Braníku. Přítomno 13 členů.
Projednána práce v MJ hasičů, kteří jsou současně požárníky z povolání u Požárního sboru Hl. m. Prahy (Šimonovský, Fořt, Haller, Macháček, Kabát a Lexa).
2. 1. 1953
Členská schůze MJ ČSH v Braníku. Přítomno 16 členů a tři omluveni. Sděleno,
že veškerá vydání sboru budou plánována a hrazena z rozpočtu OV ČSH.
21. 2. 1953
Výroční členská schůze MJ ČSH Braník. Schůze přijala nový organizační řád
ČSH. V závěru byl zvolen nový předseda MJ ČSH Braník (Václav Jonák mladší),
12 členů a náhradníků výboru, revizoři účtů a delegáti na okresní konferenci ČSH.
30. 5. 1954
Obvodní inspekce Státního požárního dozoru a Obvodní výbor Československého svazu požární ochrany vyslovil uznání požárnímu družstvu dorostenců
Braník, za účast a dosažení prvního místa v kategorii I. při obvodní soutěži požárníků. Z maximálního limitu bodů družstvo Braník dosáhlo 527 bodů. Členy družstva byli V. Barek, V. Jonák, J. Saslík, V. Bažant, K. Krčil, K. Šlechta, V. Matucha,
M. Štolba, J. Pavlovský a J. Dvořák.
1954
Městská inspekce Státního požárního dozoru a Městský výbor Československého svazu požární ochrany vyslovily uznání dorosteneckému požárnímu družstvu ČSPO Braník za dosažení devátého místa v městské soutěži požárníků.
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Obvodní inspekce Státního požárního dozoru a Obvodní výbor Československého svazu požární ochrany vyslovil uznání požárnímu družstvu mužů místní jednoty ČSPO Braník za dosažení prvního místa v obvodní soutěži požárních družstev.
Městská inspekce Státního požárního dozoru a Městský výbor Československého svazu požární ochrany vyslovily uznání požárnímu družstvu mužů místní jednoty ČSPO Braník za účast a dosažení čtrnáctého místa v městské soutěži požárníků.
1955
Obvodní inspekce Státního požárního dozoru a Obvodní výbor Československého svazu požární ochrany Prahy XV. vyslovil uznání požárnímu družstvu
mužů do 41 let, místní jednoty ČSPO Braník za dosažení prvního místa v obvodní soutěži požárních družstev.
5. 6. 1955
Uznání Městské inspekce Státního požárního dozoru a Městského výboru
Československého svazu požární ochrany v Praze, za účast požárního družstva
žáků od 11 do 14 let místní jednoty ČSPO na III. stupni celostátní soutěže požárních družstev v Československé republice.
Uznání Městské inspekce Státního požárního dozoru a Městského výboru
Československého svazu požární ochrany v Praze, za účast požárního družstva
mužů ve III. stupni celostátní soutěže požárních družstev v Československé republice.
1955
Sbor získal na celostátní soutěži v Brně z 300 zúčastněných celkově 18 místo,
když byl oceněn 504,3 body.
1956
Obvodní inspekce Státního požárního dozoru a Obvodní výbor Československého svazu požární ochrany Prahy XV. vyslovil uznání požárnímu družstvu
mužů místní jednoty ČSPO Braník za účast ve III. kole soutěže o nejlepší požární
družstvo Československé republiky.
Obvodní inspekce Státního požárního dozoru a Obvodní výbor Československého svazu požární ochrany Prahy XV. vyslovil uznání požárnímu družstvu žáků
místní jednoty ČSPO Braník za účast ve III. kole soutěže o nejlepší požární družstvo Československé republiky.
Sbor dobrovolných hasičů Braník se několika exponáty zúčastnil požárnické
výstavy pořádané Ústředním výborem Českého svazu požární ochrany. Při likvidaci výstavy se bohužel ztratila stará pamětní kniha sboru.
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26. 1. 1958
Obvodní výbor Československého svazu požární ochrany Prahy XV. vyslovil
uznání 2. místní jednotě ČSPO Braník za vzorné plnění úkolů v požární ochraně obvodu.
1958
Obvodní výbor Československého svazu požární ochrany Prahy XV. vydal čestné uznání požárnímu družstvu místní jednoty ČSPO Braník za účast v okresním
kole soutěže o nejlepší požární družstvo Československé republiky.
22. 7. 1958
Obvodní výbor Československého svazu požární ochrany Prahy XV. udělil pochvalu požárnímu družstvu II. místní jednoty ČSPO Braník za účast v okresním
kole soutěže o nejlepší požární družstvo Československé republiky.
21. 6. 1959
Městský výbor Československého svazu požární ochrany udělil pochvalu požárnímu družstvu žáků 2. místní jednoty ČSPO v Praze 15 za účast v krajském
kole soutěže požárních družstev.
Městský výbor Československého svazu požární ochrany udělil pochvalu požárnímu družstvu 2. místní jednoty ČSPO v Praze 15 za účast v krajském kole
soutěže požárních družstev.
1960
Rada Obvodního národního výboru Prahy 4 udělila čestné uznání Požárnímu
sboru Braník za jeho obětavou práci v požární ochraně v roce 1960.
11. 5. 1961
Ústřední výbor Československého svazu požární ochrany udělil čestné uznání
místní jednotě ČSPO č. 2 v Praze 4, za příkladnou práci v požární ochraně.
1961
Městský výbor Československého svazu požární ochrany udělil čestný odznak
„Za příkladnou práci v ČSPO“ za mimořádné zásluhy při ochraně hodnot sloužících všemu lidu, místní jednotě ČSPO č. 2 v Praze 4.
1963
Městský výbor Československého svazu požární ochrany udělil diplom požárnímu družstvu žen 2. místní jednoty ČSPO v Praze 15 za zisk prvního místa, zlaté
plakety v krajském kole soutěže požárních družstev.
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Obvodní výbor Československého svazu požární ochrany udělil čestné uznání 2.
místní jednotě ČSPO Braník, za vzorné plnění úkolů požární ochrany v roce 1963.
1966
Městský výbor Československého svazu požární ochrany udělil čestné uznání
místní jednotě ČSPO Praha číslo 80 - Braník za zisk pátého místa v soutěži jednotek pro rok 1966.
První polovina 1970
Sbor postihla generační, ale především organizační krize. Členem sboru byli
pouze pánové Jonák, Mestek, Mika, Kadeřábek, Lexa, Schneider a Vondrášek.
Členkami paní Dvořáková a Jonáková. Sbor byl téměř před rozpadem.
Září 1970
Do sboru přešla žákovská družstva, složená ze žáků ZDŠ Na Pankráci a ZDŠ
Nedvědovo náměstí, jejichž vedoucí pánové Ing. Holý, Zedník a Kohout hledali vhodnou výcvikovou základnu.
1. 10. 1970
Ing. Holý a Zedník se staly členy výboru sboru. Z jejich iniciativy byl zpracován
návrh pracovního plánu, který postihoval nezbytné aktivity pro přípravu výroční
schůze Sboru dobrovolných hasičů Braník, která se měla konat u příležitosti 100.
výroční jeho vzniku.
9. 10. 1970
Členská schůze sboru přijala pracovní plán. Výbor sboru byl doplněn o dalšího
nového člena pana Merxbauera, který se měl podílet zejména na přípravě oslav
100. výročí.
1970
Městský výbor Československého svazu požární ochrany vyslovil uznání místnímu požárnímu sboru Praha 4 - Braník za zisk prvního místa v prvním kole celostátní soutěže požárních družstev mladších žáků. Družstvo vedl Jan Žouželka.
Městský výbor Československého svazu požární ochrany vyslovil uznání družstvu A místního požárního sboru Praha 4 - Braník za zisk druhého místa v prvním
kole celostátní soutěže požárních družstev mladších žáků.
Městský výbor Československého svazu požární ochrany vyslovil uznání družstvu B místního požárního sboru Praha 4 - Braník za zisk třetího místa v prvním
kole celostátní soutěže požárních družstev mladších žáků.
V městské soutěži v požárním sportu jednotlivců, získali mladší žáci požárního
sboru Braník Mirek Škapa, Jan Žouželka a Broněk Holý všechna tři první místa.
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V městské soutěži v požárním sportu jednotlivců, získali žákyně požárního
sboru Braník Zuzana Jonáková, Pavla Hudcová a Ivana Holá všechna tři první
místa.
Podzim 1970
Provedena svépomocná oprava požární zbrojnice sboru.
Zima 1970
Členové sboru provedli 140 preventivních prohlídek v objektech IV. a V. skupiny odolnosti proti ohni v obvodu Prahy 4 - Braník.
1970 až 1971
Sbor se náborem nových členů a přestupem starých členů z jiných jednot
značně posílil. Vstupem do roku 1971 měl sbor 55 členů a členek, jednu starší žákyni a 14 mladších žáků.
1971
Proběhla důstojná oslava 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Braník.
U příležitosti výročí sboru byla připravena a realizována řada akcí, popularizujících požární ochranu a specificky pak především práci SDH Braník.
Byla organizována propagační jízda historických i v té době nejmodernějších
požárních vozidel po obvodu Prahy 4. Jízda vyvrcholila velkou ukázkou nasazení
techniky na inscenované požáry v prostorech sportovního hřiště Braník (v těsné
blízkosti tehdejší schůzové místnosti a zbrojnice SDH Braník).
V rámci oslav byla v kulturním domě Braník instalována „Výstava 100 let požární ochrany Braník“, kde byly ukázány dobové dokumenty a požárnická technika, která byla doplněna promítáním požárnických filmů (navštívena více než tisícem návštěvníků).
Na posčet stého výročí byla zorganizována i soutěž v požárnických disciplínách v kategorii dospělých (účast 16 družstev) a v kategorii mládežnické (účast
14 družstev mladých požárníků).
5. 11.1971
Vyvrcholením oslav 100. výročí bylo slavnostní zasedání sboru, které se konalo v restauraci Na Terasách v Praze 4. Slavnostního zasedání se zúčastnilo 134
členů sboru a přizvaných hostů. V průběhu slavnostního zasedání bylo vzpomenuto práce členů sboru v minulosti a zejména pak apelováno na aktivaci pro další období. Bylo konstatováno, že členská základna sboru se v době oslav zvýšila na 300 % původního stavu. V rámci sboru pracoval v té době zájmový kroužek
esperantistů, motocyklistů sdružujících se pod značkou BSA a hudební (orches33

tr country hudby). Sbor měl úspěchy v práci s mládeží. Byla opravena zbrojnice
a zabezpečena údržba techniky, výstroje a výzbroje hasičů. S kladnou odezvou
se v Braníku setkalo i provádění preventivních protipožárních prohlídek. Součástí oslav byla i společenská zábava požárníků Braník, která se těšila velkému zájmu i nečlenů.
Pro účely oslav byla zpracována a vydána publikace „100 let požárního sboru Braník 1871 - 1971“ a zhotovena řada památečních předmětů, jako např.: sada
odznaků 100 let PS Braník, hrnečků s emblémem Sboru dobrovolných hasičů
Braník atp.
Za aktivní práci pro sbor a požární ochranu byla řada členů odměněna a to poděkováním, čestným uznáním a svazovým vyznamenáním různých stupňů.

Čestné uznání z roku 1960
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Od stého výročí po dnešek

1972
V tomto roce byla činnost sboru zaměřena především do dvou oblastí – na
zvyšování teoretických, odborných znalostí členů a na praktický výcvik požárního družstva (realizováno celkem 10 požárních cvičení).
Členy sboru byla provedena řada přednášek popularizujících požární ochranu,
jak pro školní mládež, tak i pro dospělou populaci v obvodu Praha 4. Několik členů sboru popularizovalo požární ochranu v článcích v různých odborných časopisech s celostátní působností.
V průběhu roku bylo dvanáctičlennou preventivní skupinou sboru provedeno
48 prohlídek v objektech IV a 112 prohlídek v objektech V. skupiny odolnosti proti ohni.
Požární družstva žáků, žen i mužů se zúčastnila obvodních a městských soutěží v požárním sportu po většině s velmi dobrým umístěním.
Družstvo žáků bylo vybráno k předání zdravice účastníkům IV. sjezdu ČSSPO.
Sbor věren své tradici pracoval i v oblasti kultury a lidové zábavy. Uspořádal
taneční zábavu, výlet parníkem s tancem (za účasti 170 návštěvníků) a 27 vystoupení dvou hudebních skupin.
Práce s mládeží byla rozšířena o nové formy, například o soutěž s názvem „Co
víš o PO?“, ve které zápolilo 12 soutěžních družstev a aktivně se zapojilo na 500
mladých lidí.
Členové sboru v průběhu roku odpracovali na údržbě zbrojnice, techniky, výstroje a výzbroje 588 hodin.
V závěru roku měl sbor 51 činných a 11 přispívajících členů.
1973
Základem práce sboru v tomto roce byl Plán práce, který schválila výroční
členská schůze. V oblasti propagace požární ochrany a odborné připravenosti
občanů bylo uskutečněno 25 přednášek s účasti 5 123 posluchačů.
Preventivní protipožární prohlídky byly provedeny ve 248 objektech v Praze
4 - Braník.
Bylo realizováno 7 praktických cvičení členů požárních družstev mužů a žen.
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Žákovské družstvo starších žáků se teoreticky i prakticky připravovalo v průběhu celého roku.
I v tomto roce pokračoval sbor v pořádání tradičních hasičských společenských zábav (taneční večery na parníku atp.), večerů pro důchodce i oblíbených
mládežnických soutěží. Pro členy sboru byl uspořádán zájezd na mezinárodní
soutěž požárníků do Brna.
Členy sboru bylo v tomto roce na opravách a údržbě vybavení sboru a při veřejně prospěšných pracích v Braníku odpracováno celkem 1 199 hodin.
V závěru roku měl sbor 65 členů (54 činných a 11 přispívajících).
1974
Také v tomto roce pokračovala osvětová činnost sboru. Byly provedeny besedy se žáky škol, místními občany i zaměstnanci vybraných výrobních a dalších
objektů, zejména v obvodu Prahy 4.
V oblasti prevence bylo provedeno 130 protipožárních prohlídek objektů
v Braníku. V oblasti přípravy sboru na represivní činnost bylo provedeno 9 praktických cvičení požárních družstev dospělých. Soustavná práce s mládeží přinesla mimo jiné podstatné snížení věkového průměru členů sboru.
Počet členů se v průběhu roku zvýšil o osm osob.
1975
Těžiště činnosti sboru bylo i v tomto roce položeno do tradičních aktivit jako
je teoretická a praktická příprava členů a odborně osvětová činnost v oblasti požární ochrany. Za kolektivního člena sboru byl přijat podnik Řempo 01. Tím byla
završena několikaletá spolupráce obou subjektů. V průběhu roku se sbor rozešel ve smyslu platných stanov s 23 členy, vesměs pro nesplnění jejich základních
členských povinností (neúčast na práci sboru, případně neplacení členských příspěvků).
Hospodaření sboru v tomto roce vykázalo rekordní příjem 6 658,48 Kčs.
1976
Družstvo žen získalo v městské soutěži požárních družstev pro SDH Braník 1.
místo. Za své umístění obdrželo krásný pohár.
Ostatní činnost sboru byla obdobná jako v letech minulých.
1977
Osvětová činnost sboru i v tomto roce má těžiště v odborně popularizujících
přednáškách pro občany. Celkem bylo provedeno 67 akcí s účastí 3 465 občanů.
Sbor má v závěru roku 65 členů, z toho je 30 členů (více něž 46 %) ve věku do
30 let.
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1978
Během tohoto roku se činnost sboru začíná zpomalovat. Hlavní příčinou snížení aktivity členů spočívala v tom, že v dohledné době má sbor přijít o svou klubovnu a zbrojnici (jako již po několikáté v historii sboru). Zbrojnice má být demolována v souvislosti s výstavbou předpolí nového mostu přes řeku Vltavu.
1979
Obdobně jako v letech předchozích, také v tomto roce se soustředila činnost
sboru na dvě nosné oblasti. Těmito oblastmi je osvětová činnost v oblasti požární
ochrany občanů a práce s mládeží. Zejména soustavná práce s mládeží přinesla
sboru své ovoce. Téměř 20 % členů sboru vyrostlo ve vlastním žákovském a mládežnickém požárním družstvu.
Přes tato pozitiva se však nepodařilo do aktivní práce sboru začlenit všechny
jeho členy. Setrvání těchto osob ve sboru bylo s nimi individuálně projednáno.
S částí z nich se sbor rozloučil.
V závěru roku má sbor 62 členů (47 mužů a 15 žen).
1980
Rok 1980 naplnil neblahé očekávání. Sbor musel s konečnou platností opustit
své domovské prostory klubovny a zbrojnice v Braníku – Ve Studeném.
Přes tento negativní fakt jsou i nadále plněny hlavní úkoly v oblasti proškolování občanů a přípravě žáků škol v oblasti protipožární prevence. Příprava
vlastních členů sboru však byla citelně omezena. V rámci spartakiády bylo provedeno 72 dohlídek v ubytovnách cvičenců. Praktický výcvik se omezil na přípravu požárního družstva závodu Řempo 01 na soutěž v požárním sportu. Sborem připravované družstvo se později v celostátní soutěži umístilo na třetím
místě.
Příjem sboru v tomto roce dosáhl 9 736,48 Kčs.
1981, 1982 a 1983
Práce sboru byla v tomto období negativně poznamenána dvěma fakty. Jednak tím, že sbor neměl schůzovní ani výcvikový prostor. Dále pak tím, že dlouholetý předseda a iniciátor práce a činnosti sboru, Ing. M. Holý, byl dlouhodobě
nemocen.
Ke kladům tohoto období lze snad přičíst jen to, že bylo provedeno více než 50
přednášek popularizujících požární ochranu u obyvatelstva. Těchto přednášek se
celkově zúčastnilo více než 4 000 občanů Prahy 4.
Úměrně problémům vzniklým ztrátou zbrojnice a klubových prostor sboru
(nuceným přesídlením z Braníku do jednorázově pronajímaných nebo zapůjčo-
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vaných prostor v celém obvodu Praha 4) se pozvolna ztrácela aktivita, zejména
starších členů sboru, kteří jsou vázáni na blízké okolí svého bydliště (Braník). Část
těchto členů proto rezignovala na svou činnost ve sboru. Sbor pak nebyl, mimo
jiné poprvé za dobu své novodobé existence, ve stavu zvládnout plánovaný rozsah preventivních kontrol v prostoru Braníku.
Příprava vlastních členů sboru zaostávala za potřebou, jak v oblasti teoretické, tak zejména v oblasti praktického výcviku požárních družstev. V roce 1983
nebyla poprvé od 100. výročí obeslána naším družstvem požární soutěž, organizovaná vyšším orgánem Svazu požární ochrany. Kladně lze hodnotit pouze práci s mládeží, která se ze zbrojnice přesunula přímo do škol, nových základen požárních družstev mládeže.
Sbor měl na konci roku 1983 43 členů.
1984
Radikální soustředění sboru na prohloubení některých staronových činností
a naopak vynucené potlačení jiných si vyžádalo změnu základních orientací.
V průběhu tohoto roku bylo například provedeno celkem 140 přednášek o požární ochraně pro rekordních 14 336 občanů. Část členů sboru se také podílela na
dopisovatelské činnosti a zveřejňování různých článků v oborových časopisech
celostátní i nadnárodní působnosti. Již tradičně bylo dosahováno dobrých výsledků v práci s mládeží s těžištěm působení ve školních areálech ZDŠ Nedvědovo náměstí a ZDŠ Poláčkova.
Celkový počet členů sboru se snížil na 42 osob.
1985
Obdobně jako v předchozím roce je těžiště práce sboru soustředěno na odbornou a osvětovou propagační činnost v oblasti požární ochrany a pokračování
práce s mládeží. Sbor uspořádal i zájezd členů a příznivců do Metodického centra a muzea požární ochrany v Přibyslavi. Byl spojen i s dalším vlastivědným programem. Zájezdu se zúčastnilo 35 členů a mladých požárníků.
Sbor se se svou celoroční prací umístil v soutěži o nejlepší základní organizaci
Svazu požární ochrany v obvodu Praha 4 na čestném třetím místě.
1986
Pokračovala již tradičně dobrá práce s mládeží. Mimo jiné jejím odrazem je
i umístění družstev mladých požárníků SDH Braník na obvodní a celoměstské
soutěži mládeže. Družstvo organizované na základně ZDŠ Nedvědovo náměstí v obvodním kole zvítězilo a v celopražském měření sil mladých požárníků získalo druhé místo.
SDH Braník měl ke konci roku celkem 57 členů.
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1987
Sbor v rámci výchovy mládeže a občanů k požární ochraně provedl šest besed
se školní mládeží (účast 510 dětí), 30 školení občanů (účast 910 osob) a 52 školení pracovníků organizací (účast 1 458 zaměstnanců).
Polovina členů sboru se účastnila odborného školení pořádaného sborem nebo
nadřízenými orgány SPO. Po několikaletém půstu se podařilo o více než 50 % překročit plánovaný počet preventivních protipožárních kontrol objektů v Praze 4.
Sbor se poprvé ve své novodobé historii pokouší organizovat vedlejší hospodářskou činnost pro zlepšení své materiální základny (pomoc objektům a organizacím při zpracovávání požárně technické dokumentace, školení a odborné přípravě zaměstnanců za úplatu).
Sbor měl 58 členů.
1988
Tento rok pro Sbor dobrovolných hasičů Braník znamenal rekordní počet
v provedených odborných akcí ve prospěch školní mládeže, občanů a pracovníků a zaměstnanců podniků. Celkem bylo provedeno 215 besed a školení na témata požární ochrany. Těchto akcí se zúčastnilo více než 13 000 osob.
Odtržení sboru od logické základny v obvodě městské části Praha 4 - Braník,
se opět projevilo v chronickém neplnění plánovaných úkolů v oblasti preventivních požárních prohlídek a dohlídek objektů. Naopak dobře se rozvíjela spolupráce sboru s podnikem Řempo 01.
V závěru roku měl sbor 59 členů.
1989
Bouřlivé změny naší společnosti se dotkly i činnosti požární ochrany a ve svém
důsledku tedy i sboru. Řada dřívějších činností se dostala na okraj zájmu a jiné
naopak byly přehodnocovány a z okrajových oblastí byly téměř zájmovým těžištěm. SDH Braník zahájil přípravu na oslavu 120. výročí svého trvání.
Počet členů sboru byl 57 osob.
1990
V tomto roce vzniklo nové organizační uskupení dobrovolných hasičů, které
nese název Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tato organizace je nástupnickou organizací Svazu požární ochrany České republiky. Sbor se tak stává ve
smyslu nových stanov Sborem dobrovolných hasičů Braník. Do čela sboru je výroční valnou hromadou zvolen starosta. Vzhledem ke svým zásluhám, dlouholetým zkušenostem, vytrvalé organizační a odborné práci je jím opět zvolen pan
ing. Miloslav Holý.
Poprvé za posledních 20 let nemá sbor vlastní kolektiv mladých požárníků,
a to pro nezájem dětí o tuto zájmovou činnost.
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Dobře se však rozběhla vedlejší hospodářská činnost sboru. Například jen pro
státní podnik Stavební stroje Benešov byly provedeny zakázkové práce za 28
520 Kčs.
Část členů sboru se však práce neúčastní a ani neplní své základní členské povinnosti spočívající alespoň v účasti na schůzové činnosti a placení členských příspěvků. Proto bylo u šesti členů sboru v předvečer 120. výročí založení SDH Braník zrušeno jejich členství. Další dva členové vystoupili z řad sboru z vlastního
rozhodnutí.
Do jubilejního roku sbor vstoupil se 49 členy.
1991
Z původních 55 členů sboru v době jeho 100. výročí (rok 1971) zůstalo ve sboru
v roce 1991 jen 10 členů: Drbohlav Jindřich, Haškovcová Jaroslava, Ing. Haškovec
Josef, Holá Alena, Ing. Holý Miloslav, Kutilová (Hudcová) Pavla, Kohout Eugen,
Merxbauer Václav, Pavlík Jan, Zedníková Soňa a Bronislav Holý, který byl tenkrát
v žákovském družstvu mladých požárníků. Celkem tedy za minulých dvacet let
setrvala ve sboru téměř jedna pětina jeho členů.
31. 12. 1991
K závěru roku měl SDH Braník tyto funkcionáře: starosta - Ing. Miloslav Holý,
hospodář – JUDr. Jaroslav Nechvátal, jednatel – Dagmar Pilařová, ekonom - Zdenka Blažková, člen výboru – Petr Kubák, revizoři – Neško Veselý a Ing. Milan Kotlár.
Činnost sboru byla v uplynulém období od minulé výroční schůze, soustředěna také na přípravu a důstojnou vzpomínku 120. výročí založení sboru (slavnostní zasedání svoláno na 28. dubna). V rámci oslav byla několika členům předána
vyznamenání a diplomy za dlouholetou práci ve sboru a dobrovolné hasičské organizaci jako celku.
Sbor dlouhodobě postrádal schůzovou místnost, což v jeho dějinách ani zdaleka není poprvé. Z tohoto důvodu byla část historických dokumentů sboru převezena do Muzea požární ochrany v Přibyslavi.
Sbor dobrovolných hasičů Braník měl v době 120. výročí svého založení 24 členů a 14 členek. Aktivita sboru v roce 1991 výrazně poklesla, což bylo odrazem situace vzniklé v celém dobrovolném hasičstvu v Hl. m. Praze a v Praze 4 zejména.
Sbor se jako již tradičně, věnoval práci s mládeží (celkem 9 akcí = obvodní
a městské kolo v uzlování, přebor ve střelbě vzduchovkou, výtvarná a literární
soutěž mateřských a základních škol, obvodní kolo celostátní hry Plamen atd.).
Dvěma členům sboru (pí Čížková a Ing. Holý) byl předán pamětní list za dlouholetou činnost při organizování hry Plamen (10. 3. 1991).
14. 3. 1992
Konala se výroční valná hromada sboru.
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30. 3. 1993
Po obvyklém průběhu valné hromady, která kriticky, ale věcně rozebrala činnost sboru v minulém období (1992), byly vytyčeny úkoly pro další období. Za
nosné byly vybrány úkoly v oblasti:
organizování práce s mládeží (soutěž „Požární ochrana očima dětí),
provádění školení občanů obvodu v otázkách požární prevence,
vážení spolupráce se Svazem civilní obrany v problematice ochrany obyvatelstva před následky mimořádných a krizových situací.
Sbor měl v tomto období 41 členů.
4. 12. 1993
Druhá valná hromada sboru dobrovolných hasičů Braník se konala na učebně
autoškoly Suchomel v Praze 4 - Nuslích. Projednána byla zejména zpráva o činnosti sboru za rok 1993 a návrh úkolů na rok 1994.
Sbor vyhověl žádosti JUDr. Nechvátala a uvolnil jej z funkce hospodáře. Na
jeho místo byl zvolen bratr Josef Jindříšek.
Sbor měl v závěru roku 1993 37 členů.
5. 3. 1994
Valná hromada sboru. Její průběh byl standardní (zahájení, zprávy o činnosti
a hospodaření, včetně zprávy revizní, návrh rozpočtu na rok 1994, diskuse atp.).
Po delší době byl na jednání valné hromady zařazen i bod přijímání nových členů
sboru (pí Miloslava Benediktová).
Byl odsouhlasen návrh změny ve výboru SDH Braník. Výbor: předseda – Ing.
Holý, zástupce předsedy – p. Jindříšek, jednatel – p. Kubák, hospodář – pí Pilařová.
Sbor část svých aktiv uložil (5.000 Kč) na termínovaný vklad u banky Moravia.
Sbor se i v uplynulém období zabýval organizováním práce s mládeží (tradiční akce, zejména výtvarná a literární soutěž mládeže na téma „Požární ochrana očima dětí“ a nově ve spolupráci se Svazem CO v akci mladých záchranářů
„Ukaž, že umíš“).
Pro zkvalitnění a zaktivování práce sboru byla přijata zásada, že každý člen by
měl v průběhu ruku minimálně uhradit členský příspěvek a zúčastnit se alespoň
jedné akce pořádané sborem.
10. 12. 1994
Byla konána v prostorách učebny autoškoly Suchomel v Praze 4 - Nuslích výroční valná hromada sboru. Mimo jiné, odsouhlasila nové složení výboru na další období (starosta – p. Jindříšek, místostarosta – Ing. Holý, hospodář – pí Pilařová, jednatel – p. Kubák).
Sbor se zúčastnil organizování jubilejního XX. ročníku výtvarné a literární soutěže dětí s tematikou „Požární ochrana očima dětí“. Do soutěže bylo zapojeno
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16 základních a 6 mateřských škol (téměř 2 100 dětí).
Sbor má 25 členů (z toho 15 mužů a 10 žen). Celkový majetek sboru činí
8.275,90 Kč.
11. 3. 1995
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Braník. V činnosti sboru v tomto
období dominuje práce s mládeží (organizace výtvarné a literární soutěže na obvodech Praha 4, Praha 11 a Praha 12). Členové sboru se dále podíleli na přípravě
občanů k řešení mimořádných událostí s tematikou požární prevence a základy
požární represe, na požárních asistencích kulturních programů a jako organizátoři různých soutěží mládeže.
Sbor v tomto období pracoval pod vedením výboru: starosta a referent CO
– Ing. Holý, náměstek starosty a referent prevence – p. Drbohlav, jednatel a referent mládeže – p. Kubák, hospodář - pí Pilařová. Výbor se scházel zhruba 1x měsíčně a řešil aktuální i předem plánovanou problematiku.
Vedle tradičního programu byla na valné hromadě projednána i problematika přípravy sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (1. až 2. 7. 1995 v Českých Budějovicích, kde byly projednány návrhy dokumentů i program činnosti
do roku 2000, stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový přepis atp.)
a informace o novelizaci zákona o požární ochraně.
16. 12. 1995
Mimo obvyklé body programu valné hromady projednávající činnost sboru,
byla na valné hromadě podána i informace o průběhu sjezdu SH ČMS (Ing. Richter) a informace o shromáždění starostů SDH v Praze (J. Jindříšek).
17. 2. 1996
Valná hromada SDH Braník. Sbor měl celkem 23 členů. Souhrnný majetek
sboru byl 8 481,80 Kč (k závěru roku 1995).
7. 12. 1996
V závěru roku se konala další, tentokráte výroční valná hromada sboru, která
se sešla v restauraci Na Pekařce v Praze 4. Hlavním bodem programu bylo připomenutí 125. výročí založení sboru. Referát na toto téma připravil a přednesl
V. Merxbauer.
Sbor si stanovil pro rok 1997 tuto diferencovanou výši členských příspěvků:
10 Kč nepracující členové (důchodci, ženy v domácnosti),
25 Kč pracující členové,
100 Kč přispívající členové a podnikatelé.
Členstvem byla kladně přijata informace o vydání vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., kterou je prováděn Zákon o požární ochraně, včetně vytváře42

ní podmínek pro činnost dobrovolných hasičů v oblasti represe i prevence. Sbor
věnoval peněžní dar ve prospěch Nadace na podporu Centra hasičského hnutí v Přibyslavi.
31. 12. 1996
Sbor měl 35 členů (21 mužů a 14 žen). Celkový majetek sboru k závěru roku
1996 činil 9.001,20 Kč.
24. 1. 1997
Valná hromada SDH Braník se konala v restauraci Na hřišti ABC Praha-Braník.
Valné hromady se zúčastnilo a šest hostů (Představitelé Městského svazu hasičů, SDH Nusle a SDH Bohnice). Zprávu o činnosti SDH přednesl Ing. Holý, starosta sboru. Zpráva o činnosti za rok 1996 poukazovala mimo jiné na některé důsledky realizace závěrů I. sjezdu SH ČMS (konaný v roce 1995), a to zejména na
povinnost registrace SDH jako právních subjektů. Realizací tohoto závěru došlo
k významnému snížení počtu sborů v obvodu Hl. m. Prahy, a to konkrétně z bývalých 88 na současných 41 sborů (a tím i výraznému poklesu členské základny dobrovolných hasičů v Praze). Výbor sboru byl doplněn o ing. Karla Richtra.
6. 12. 1997
Výroční valná hromada sboru byla pojata jako setkání hasičů na závěr oslav
125. výročí činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Braníku. V pracovní části byl
přijat za člena sboru ing. Ivan Jirota, vážený občan pražský.
13. 5. 1998
Valná hromada se konala v restauraci Na Pekařce. Sbor v hodnoceném období plnil administrativně organizační úkoly uložené minulou valnou hromadou
a svou hlavní činnost soustředil na již tradiční úspěšnou práci s mládeží. Bylo zapojeno asi 100 dětí z pět mateřských škol a 1 100 žáků ze třinácti základních škol.
23. 11. 1998
Na výroční valné hromadě byla mimo tradiční body programu projednána
i čerstvá informace ze Shromáždění představitelů SDH Hl. m. Prahy (konalo se
18. 11.), kterou podal Ing. Holý. Výbor sboru byl doplněn o novou hospodářku
Vlastu Brázdovou. Stávající hospodářka pí Dagmar Pilařová na vlastní žádost
z funkce odstoupila a z rodinných důvodů vystoupila i ze sboru. Valná hromada
vyslovila souhlas s přistoupením sboru k zprostředkovatelské smlouvě s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.
K závěru roku 1998 měl sbor 35 činných a přispívajících členů ve věku nad 26 let.
Souhrnný majetek sboru činil 15.909,09 Kč.
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24. 5. 1999
Sbor dobrovolných hasičů Braník konal svou valnou hromadu za přítomnosti pouhých osmi členů. Zpráva o činnosti, jako již tradičně, kladně hodnotila činnost sboru při organizování výtvarné a literární soutěže mládeže na téma „Požární ochrana očima dětí“.
15. 12. 1999
Výroční valná hromada. Zaměření úkolů pro rok 2000 vycházelo ze stanovení
konkrétních úkolů v oblasti prevence (zvýšení odborné úrovně členů sboru, výchova mládeže k požární ochraně atp.) a organizace (zkvalitnění a aktivace členské základny, zahájení přípravy oslav 130. výročí založení sboru atp.).
Celkový majetek sboru činil 16.394,45 Kč. Návrh rozpočtu na rok 2000 byl sestaven jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve shodné výši 2.880 Kč. Sbor měl 36 členů.
31. 5. 2000
Valná hromada sboru. Zprávy o činnosti věnovaly pozornost mimo ostatní
činnosti sboru i vydání dvou nových nosných zákonů ovlivňujících činnost požární ochrany v České republice, a to: Zákona č.238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a Zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
Zpráva valné hromady z května se dále věnovala i přípravě II. řádného sjezdu SH ČMS (nové stanovy, personální otázky atd.). Z hlediska organizační činnosti věnovaly obě valné hromady značnou pozornost zejména přípravě a zajištění oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Braníku. Pro každou
nosnou oblast oslav byl stanoven garant realizace (slavnostní zasedání, pamětní brožura, námětové cvičení, PO očima dětí, výstavka historických dokumentů
a předmětů atd.).
Pro Sbor dobrovolných hasičů Braník je povzbuzením, že jeden z jeho členů,
bratr ing. Karel Richter byl sjezdem zvolen starostou SH ČMS.
Do sboru byl na listopadové valné hromadě přijat za člena Michal Rada a Ing.
Josef Kubeš.
14. 5. 2001
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Braník v jubilejním roce 130. výročí
založení sboru se konala v prostorách malé zasedačky SH ČMS. Hlavním bodem
programu bylo zabezpečení příprav výročních oslav.
Sbor dobrovolných hasičů Braník měl členskou základnu čítající 22 členů a členek. Sbor se ve své činnosti dlouhodobě zabývá propagací požární ochrany v dětských kolektivech. V současné době lze tuto činnost považovat za jednu z hlavních a nejpřínosnějších v celé škále činností SDH. Tuto činnost sbor opírá zejména o statistické zjištění, že k nejčastějším příčinám vzniku požáru stále patří děti
do patnácti let.
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Výtvarná a literární soutěž na téma „Požární ochrana očima dětí“ je jednou
z hlavních činností sboru již řadu let. Soutěže vyhlášené tehdejším ČSPO a organizované sborem se tenkrát zúčastnily na obvodě Praha 4 dvě mateřské školy - Boleslavova 1 a Paprsková a tři základní školy Bítovská, Na Pankráci a Školní.
Od 3. ročníku byla soutěž pořádána ve spolupráci s domy dětí a mládeže. Do
r. 1997 byla soutěž organizována celoobvodově, od r. 1998 pak podle městských
částí. Vyhlašovatelem soutěže v naší části města byl Sbor dobrovolných hasičů
Braník a Hobby centrum 4. Soutěž byla postupová a měla republikový charakter.
Např.: v roce 2000 se v literární části republikového kola umístila na 2. místě Veronika Tučková, na 3. místě pak Jannis Timiopulos, oba ze SOU potravinářského
v Písnici a Anna Wopatová ze ZŠ Janošíkova 1300. Ročníku 2001 se zúčastnilo na
110 dětí z 5 MŠ, 1.560 žáků z 10 ZŠ a 60 studentů z 1 SOU.
13. 10. 2001
Slavnostní zasedání Sboru dobrovolných hasičů Braník ke 130. výročí založení
sboru se konalo v zasedacím sále Ústavu vojenských studií Braník. Účastníci zasedání dostali pamětní listy, a to nejen členové sboru, ale i pozvaní hosté – starosta Prahy 4, starosta MSH Praha, redaktoři periodika městské části Praha 4
– Tučňák atd. Dlouholetí členové sboru byli navíc oceněni medailemi SH ČMS
různých stupňů.
V tomtéž prostoru byla instalována i výstavka dokumentující historii sboru
a doprovodná výstava hasičských sběratelů a výstavka Hasičské vzájemné pojišťovny a Výzbrojny požární ochrany.
Zasedání bylo zahájeno ukázkovým cvičením moderní požární techniky (HZS
Praha, stanice Krč) při záchranných a hasebních pracích prováděných na výškový
dům (sociální služby a domov důchodců) v centru branické zástavby. Jak ukázkové cvičení, tak výstavka byly hojně navštíveny obyvateli Braníka. K výročí založení sboru byla vydána vzpomínková publikace.
V rámci roku 130. výročí vzniku sboru bylo provedeno šest besed se žáky a učiteli škol obvodu Praha 4 na téma požární ochrana. Bylo zveřejněno osm článků
v různých tiskovinách, provedeny dvě školení a tři další akce (mimo jiné i rozhovor pro Český rozhlas).
28. 1. 2002
Výroční valná hromada SDH Braník, která se konala v salonku restaurace Florian v Hasičském domě, přijala ve svém usnesení mimo jiné to, že Ing. Miloslav
Holý s ohledem na svůj zdravotní stav opouští funkci starosty sboru. Na jeho
místo byl zvolen Oldřich Janouch. Výbor byl doplněn o Michala Radu, který byl
pověřen vedením Mediální rady sboru.
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Valná hromada stanovila pro rok 2002 tyto hlavní úkoly:
Zhodnotit a zdokumentovat průběh oslav 130. výročí vzniku sboru a k tomu:
zpracovat podklady pro vydání publikace o historii sboru,
využít shromážděných materiálů, případně dalších získaných podkladů
k uspořádání putovní výstavy.
Zajistit úspěšný průběh výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima
dětí“ ročník 2001 / 2002 a k tomu:
podílet se jako organizátoři a členové porot soutěží POOD 2001/2002.
Pokračovat ve spolupráci s HVP, a.s., pobočka Praha, zejména:
využitím pojištění u HVP, a.s., jak nemovitostí, bytů, vozidel, tak i dalších produktů,
aktivně propagovat pojišťovací služby HVP, a.s. v duchu uzavřených zprostředkovatelských smluv s HVP, a.s., pobočka Praha.
Stabilizovat členskou základnu sboru a zapojit další členy do aktivní činnosti.
SDH Braník pro rok 2002 stanovil rozpočet s celkovým příjmem 14.430 Kč
a výdaji ve výši 9.200 Kč.
20. 1. 2003
Výroční valná hromada SDH Braník se konala v zasedací místnosti Výzbrojny
požární ochrany a.s., Praha 4, Ohradní 26 od 17:00 hodin s programem:
zahájení a přivítání hostů (Ing. Karel Richter),
volba návrhové a volební komise (Ing. Karel Richter),
zpráva o činnosti SDH k 31. 12. 2002, včetně návrhu hlavních úkolů na rok 2003
(starosta sboru O. Janouch),
zpráva o hospodaření SDH Braník k 31. 12. 2002 a návrh rozpočtu na rok 2003
(hospodářka sboru A. Holá),
zpráva revizora účtů (revizor účtu sboru Ing. Jirota),
diskuse (Ing. Karel Richter),
doplnění výboru o P. Odstrčílka a uvolnění P. Kubáka a J. Jindříška pro práci
v revizní radě,
předání ocenění P. Odstrčílkovi (poděkování SDH Braník) a M. Radovi (Čestné
uznání SDH Braník),
projednání návrhu a odsouhlasení znění usnesení,
ukončení Výroční valné hromady SDH Braník (Ing. Karel Richter).
V diskusi mimo jiné bylo sděleno, že jsou vytvořeny www stránky SDH Braník.
Dále pak paní Skřivánková ocenila spolupráci SDH Braník a SDH Nusle 1 při vyhodnocování výtvarné a literární soutěže PO očima dětí. Ing. Richter připomenul, že v našem sboru jsou významní lidé s kontakty a odbornými, politickými
i společenskými vazbami a že je třeba toho využít.
Výbor SDH Braník pracoval ve složení: starosta – Oldřich Janouch, náměstek
starosty – Václav Merxbauer, hospodář – Vlasta Brázdová, jednatel – Dobroslav
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Budova v ulici V Horkách 22 v Praze 4 - Michli, kde má SDH Braník svou klubovnu

Zasedání výboru SDH Braník 2. srpna 2011 v klubovně sboru

Pracovní schůzka asistenčních hlídek v Divadle pod Palmovkou

Odstrčílek, členové výboru – Alena Holá (sledování členské základny SDH), Ing.
Miloslav Holý (řízení výtvarné a literární soutěže PO očima dětí), Michal Rada
(předseda mediální rady SDH) a Ing. Karel Richter. Revizní rada SDH Braník:
– předseda rady – Ing. Ivan Jirota, členové rady – Josef Jindříšek a Petr Kubák
27. 3. 2003
V galerii Hobby centra 4 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Požární ochrana očima dětí ročník 2002/2003, které organizoval SDH Braník za spoluúčasti Hobby centra a SDH Nusle I. Účastníci obdrželi katalog oceněných prací,
který obsahoval i výsledkovou listinu, složení jednotlivých porot a celkové zaměření aktuálního ročníku literární a výtvarné soutěže PO očima dětí. Na organizaci
soutěže a jejím vyhodnocení se za SDH Braník podílelo celkem osm členů - Brázdová Vlasta, Holá Alena, Ing. Holý Miloslav, Janouch Oldřich, Ing. Jirota Ivan, Musilová Vlasta, Odstrčílek Dobroslav.
14. 1. 2004
V prostorách Výzbrojny požární ochrany, a.s., se konala výroční valná hromada SDH Braník. Jednání se zúčastnilo celkem 14 členů a dva hosté (zástupce MSH
Praha – Ing. Antonín Maděra a SDH Nusle I – Jiřina Skřivánková). Schůzi řídil Ing.
Karel Richter. Zprávu o činnosti za rok 2003 přednesl starosta sboru Oldřich Janouch. Součástí zprávy byly i hlavní úkoly sboru pro rok 2004. Zprávu o hospodaření sboru a návrh rozpočtu na další rok přečetla hospodářka Vlasta Brázdová.
V revizní zprávě (Ing. Ivan Jirota) konstatovala revizní komise, že údaje uvedené ve zprávě o hospodaření jsou v souladu se skutečností.
V diskusi zaznělo celkem 13 příspěvků od 10 přítomných osob. Hlavní problematikou diskuse byla:
– neúčast členů SDH z Národního divadla na činnosti SDH,
– činnost mediální rady sboru,
– nízká účast škol a dětí zapojených do výtvarné a literární soutěže PO očima dětí,
– informace o akci SDH PROFIT (prodej hasicího spreje Pyrocool HS 400) atd.
Celková výše majetku SDH Braník je 36.318,80 Kč.
26. 5. 2004
Slavnostní zasedání Sboru dobrovolných hasičů Braník u příležitosti 140. výročí založení dobrovolných hasičů na území dnešní České republiky. Projev na zasedání přednesl starosta Oldřich Janouch.
Mimo členů sboru se zasedání zúčastnil i zástupce kanceláře SH ČMS (Aulický), zástupce výboru MSH Praha (Černík a Černíková), zástupce HVP (Jelenová)
a zástupce Hobby centra 4 (Zatloukal). Vedle slavnostního projevu byla přednesena i meziroční zpráva o činnosti SDH Braník, kterou přednesl čestný starosta
ing. Miloslav Holý.
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Zpráva o činnosti SDH se na valné hromadě zabývala zejména touto problematikou:
činnost výboru a jeho nosná projednávaná témata,
vyhodnocení PO očima dětí v ročníku 2003/2004 a průběh ročníku 2004/2005,
spolupráce s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,
distribuce a prodej hasicích sprejů,
poskytování služeb (asistencí) v divadlech,
internetové stránky SDH Braník,
stav a aktivita členské základny SDH Braník,
ocenění aktivity členů SDH Braník,
informace se shromáždění starostů SDH.
14. 6. 2005
Zasedání valné hromady SDH Braník se konalo v prostorách Hasičského domu
v Praze 2, Římská 45. V informaci o výtvarné a literární soutěži Požární ochrana
očima dětí bylo konstatováno, že v právě proběhlém ročníku se soutěže zúčastnilo 70 dětí z pěti mateřských škol a 1000 žáků z devíti základních škol v obvodu Praha 4.
7. 6. 2006
Na slavnostní členské schůzi sboru ve Velké zasedací síni Hasičského domu
Praha Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo Sboru dobrovolných hasičů Braník medaili Za mimořádné zásluhy. Medaile za dlouholetou, aktivní činnost byla předána u příležitosti 135. výročí založení. Projev k výročí přednesl Václav Merxbauer.
Sbor získal novou základnu (kancelář) pro konání výborových schůzí v bytovém domě Praha 4 - Nusle, V Horkách 22. Stavba byla svépomocí stavebně upravena a vybavena základním zařízením a vybavením a připravena k rekolaudaci.
23. 1. 2007
Na výroční valné hromadě sboru vedle tradičních bodů programu (zpráva
o činnosti, zpráva o hospodaření a zpráva revizní rady) byl projednán a schválen
plán hlavních úkolů na rok 2007 a rozpočet na toto období.
23. 1. 2008
Valná hromada SDH Braník se uskutečnila v Hasičském domě v Praze na Vinohradech.
Sbor dobrovolných hasičů změnil své internetové stránky. Zvětšil se zejména
počet funkcí a byla umožněna vyšší interaktivita stránek http://sdhbranik.7x.cz.
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2009
Sbor neplnil přímo úkoly z oblasti represe. Dlouhodobě se však zabýval kromě
organizace výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí i oblastí prevence a ochrany obyvatelstva. Členové SDH Braník se aktivně podíleli na požárních asistenčních a preventivních hlídkách. Jak v Divadle u hasičů, v Divadle pod
Palmovkou, tak i při sportovních akcích pořádaných na stadionu Viktorie Žižkov.
Funkci starosty ukončil Oldřich Janouch, který ji vykonával plných deset let.
Odcházel v 81 letech jako nejstarší starosta v SH ČMS. Byl zvolen nový výbor
ve složení: Václav Merxbauer, Josef Nitra, Michal Rada, Michaela Šimonová, Oldřich Janouch, Karel Richter, Josef Jindříšek, Zdeněk Šulc, Vladimír Maršík. Novým starostou sboru byl zvolen dosavadní náměstek starosty Václav Merxbauer.
20. 1. 2010
Jednání výroční valné hromady zahájil a řídil člen výboru SDH Braník Ing. Karel Richter. Pozdravil přítomné členy SDH Braník a přivítal delegáta MěSH Hl.
m. Prahy Ing. Antonína Maděru. Výbor byl schválen 100% přítomných ve složení: Václav Mexbauer (starosta), Oldřich Janouch, Josef Jindříšek, Josef Nitra, Ing.
Karel Richter, Michaela Šimonová a Ing. Zdeněk Šulc
Kontrolní a revizní rada SDH Braník byla schválena 100 % přítomných ve složení: Dagmar Hornychová, Ing. Ivan Jirota a Petr Kubák.
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Sbor dobrovolných hasičů
Braník dnes

Dne 26. ledna 2011 se v Hasičském domě na Vinohradech konala valná hromada SDH Braník, která se zabývala zejména vyhodnocením činnosti sboru v předcházejícím roce a dále pak plánem činnosti na rok 2011, rok jubilejního 140. výročí založení sboru.
Starosta sboru Václav Merxbauer ve výroční zprávě podtrhl, že Sbor dobrovolných hasičů Braník má určitou specifiku. Připomněl, že sbor celou řadu let hledal směr své činnosti. Staří členové SDH vzpomínají, že existovaly různé hudební skupiny, zabývali jsme se projekční činností, požárními preventivními prohlídkami atp. Než jsme se začali soustředit na požární asistenční služby, byla cesta
spletitá. Vždy jsme se však snažili pracovat tak, aby vše odpovídalo stanovám
SH ČMS. Na druhé straně pak také možnostem, které v dané době SDH Braník
měl a má.
Do specifiky SDH Braník spadá i to, že je nejstarším fungujícím sborem v Praze. Patříme mezi sbory, které nemají žádnou techniku. Neseme název Sbor dobrovolných hasičů Braník, ale přitom sídlíme v Nuslích. Také věkové složení sboru je poměrně velice různorodé v rozmezí 22–88 let. Další specifikum sboru spočívá v různorodosti trvalého bydliště jednotlivých členů. Z obce Braník prakticky ze současných členů není nikdo. Jsme ze všech možných částí Prahy a dokonce i ze šesti obcí mimo Hlavní město Prahu. To pochopitelně všechno nese určitý dopad na naši práci. Vedle úplných nováčků v hasičské činnosti, kteří vstoupili do našich řad v tomto roce, je v SDH Braník také několik funkcionářů a zaměstnanců SH ČMS, Výzbrojny požární ochrany, Hasičské vzájemné pojišťovny,
MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, hasiči z pražského metra a z dalších míst.
Požární preventivní činnost byla a je realizována ve dvou základních oblastech. Jednak je to požární asistence v divadlech. Vedoucím asistenčních hlídek
pro Divadlo pod Palmovkou je paní Hana Doležalová a v Divadle u Hasičů je jím
Olda Janouch. Divadlo pod Palmovkou – v roce 2010 bylo zapojeno 13 členů sboru. Dohromady zde bylo odpracováno 1 746 hodin. Komorní scéna Divadla pod
Palmovkou má proškolených sedm našich členů, kteří loni odsloužili 220 hodin.
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Divadlo u Hasičů má devět branických asistentů s kontem 1 092 hodin. Zásluhu
na organizačním zabezpečení asistenčních hlídek má především ing. Jirota, který mimo jiné zpracovává nové smlouvy. Za finanční zabezpečení asistencí patří
dík Míše Šimonové.
Druhou oblastí jsou asistence u sportovních utkání. Působí zde osm hlavních
aktivistů pod vedením Tomáše Vorlíčka, kteří loni odsloužili celkem 344 hodin.
V dalších činnostech preventivního charakteru byly odpracovány asistence v celkové výši 62 hodin. Dohromady 40 našich smluvních hasičů odsloužilo 3 464 hodin. Je třeba poděkovat všem, kteří se zabývali a řídili tuto problematiku nebo ji
organizovali.
O účinnosti asistenčních hlídek hovoří i poslední události v Divadle pod Palmovkou a na stadionu Viktorie Žižkov. Dne 3. června 2011 pět minut před zahájením premiéry hry „Sex noci svatojánské” začala hořet rampa s reflektory. Rychlým zásahem člena hlídky Miloslava Vojty, byl požár v zárodku práškovým hasicím přístrojem zlikvidován.
Dne 11. června 2011 při ligovém zápase rychlým a efektivním zásahem asistenční hlídka pod vedením Tomáše Vorlíčka zlikvidovala minimálně patnáct kusů
pyrotechniky a bylo deaktivováno po celé ploše stadiónu najednou osm kusů pyrotechniky. Členové preventivních požárních hlídek tak odvedli precizní a koordinovaný zásah.
K požární preventivní činnosti patří vedle asistencí i propagace požární ochrany. SH ČMS ve spolupráci s naším sborem vydalo publikaci Josefa Nitry „Hasič
v divadle”. Jsme každoročními organizátory základních kol soutěže Požární
ochrana očima dětí, do jejichž organizace se mimo jiných aktivně zapojují Dáša
Hornychová, Míša Šimonová a Jana Suchánková.
Bohatá je také naše účast na dalších akcích. Členové SDH Braník se 14. srpna
2011 účastnili 8. mezinárodních závodů koňských zápřahových stříkaček v polském Cichowu (Ing. Ivan Jirota, Roman Skopka a Ing. Karel Richter jako vedoucí delegace). Ve dnech 23. až 27. srpna 2011 se Pepa Nitra se synem Vojtou značnou měrou podíleli na organizaci a průběhu Propagační jízdy SH ČMS Bílé Poličany – Přibyslav 2011.
V letošním roce Ing. Ivan Jirota, Josef Nitra a Ludmila Mončeková vytvořili
sborový znak a Josef Nitra navrhl a zařídil výrobu praporu SDH Braník u brněnské firmy Alerion. Josef Nitra spolu se smluvním internetovým specialistou vytvořil nové stránky sboru www.sdhbranik.webnode.cz a se starostou sboru sepsal tuto výroční brožuru.
Valná hromada na začátku roku 2011 zvolila výbor SDH Braník ve složení:
starosta SDH Václav Merxbauer,
náměstkové starosty Josef Nitra a Ing. Zdeněk Šulc,
jednatel Ing. Karel Richter,
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hospodářka Michaela Šimonová,
preventista Josef Jindříšek,
člen výboru Oldřich Janouch.
Do revizní rady byli zvoleni:
Ing. Ivan Jirota, Dagmar Hornychová a Ing. Karel Barcuch.
Schůze výboru vždy se konají jedenkrát za měsíc (každé první úterý v měsíci
v klubovně SDH v Horkách č. 22 - Nuslích, od 17.00 hodiny). Účast na výborových
schůzích se pohybuje od 80 do 100 %.
Činnosti výboru a potažmo i sboru lze shrnout do tří základních oblastí:
– první oblasti je, Požární ochrana očima dětí - záležitost, kterou jsme se zabývali nejvíce,
– další oblastí je prevence, především asistenční činnosti,
– třetí oblastí byla příprava 140. výročí založení hasičského dobrovolného sboru
Braník.
Počet členů byl v závěru roku 2010, 56 členů – z toho je 35 mužů a 21 žen. Věková skladba byla nad 65 let – 26 % členů, ve věkovém rozpětí 25–65 let je 64 %
a do 25 let je 10 %. Nejstarším členem našeho sboru je čestný starosta ing. Milan Holý (87 let).
Ve sboru je poměrně značný počet „Zasloužilých hasičů“. Jsou jimi Ing. Miloslav Holý (1993), Ing. Ján Olšanský (2004), Oldřich Janouch (2005), Václav Merxbauer (2005) a Ing. Karel Richter (2011). Představují 18,5 % všech Zasloužilých
hasičů v Hl. m. Praze. Nejvyšším oceněním sboru je medaile Za mimořádné zásluhy udělena SDH Braník 7. června 2006.
V současné době má SDH Bráníku evidováno 66 členů:
Ing. Barcuch Karel, JUDr. Bicanová Helena, Brázdová Vlasta, Bruderová Eva, Ing.
Čauševič Marie, JUDr. Čížková Zdenka, Ing. Dedková Ivana, Dolejší Zuzana, Doležalová Hana, Ing. Fára Antonín, Filip Pavel, Fröhlich Tomáš, DiS, Ing. Hanková Marie, Hasman Jiří, Ing. Holý Miloslav, Hornychová Dagmar, Ing. Hradecký Zdeněk,
Hurt Miroslav, Hušková Věra, Janouch Oldřich, Jarová Kamila, Jindříšek Josef, Ing.
Jirota Ivan, Kodeřič Jiří, Mgr. Kopáčová Jarmila, Mgr. Kopecká Markéta, Kubák Petr,
Ing. Kubeš Josef, Lorenc Petr, Lukášová Hana, Ing. Macek Oskar, Mačková Petra,
Ing. Maršík Vladimír, Mgr. Martínek Bohumír PhD, Merxbauer Václav, Mirovský Jan,
Mončeková Ludmila, Ing. Nenadál Blahoslav, Nitra Josef, Nitra Vojtěch, Nováková
Ludmila, Odstrčílek Dobroslav, Ing. Olšanský Ján, CSc., Ing. Ondráková Vladimíra,
plk. Mgr. Pešek Lubomír, Pokorný Václav, Rada Michal, Ing. Richter Karel, Sedlak
Michael, Skopka Roman, Spurný Jaroslav, Ing. Svítil Jiří, Suchánková Jana, JUDr.
Szaszo Zoltán, Šimonová Michaela, Ing. Šulc Zdeněk, Václavík Vladimír, Velíšek
Jan, Vincenc František, Ing. Vosyka Antonín, Vosyková Tereza, Ing. Vrběcký Josef,
Vyčichlová Milena, Weinlichová Markéta, Ing. Wowesný Michal, Zábrodský Karel.
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