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O prvních náznacích utváření samo-

statných hasičských sborů jejich 

postupným vydělováním lze hovořit 

po roce 1820, kdy pražský magistrát 

zřídil zvláštní stálou požární pohoto-

vost (Feuerreservewache), která byla 

předchůdcem pozdějších hasičských 

strážnic. 

Pražská řádná hasičská záloha 

působila v období od listopadu do 

dubna vždy od páté hodiny odpoled-

ní až do šesti hodin ráno a v květnu 

až říjnu pak od osmé večer do roz-

břesku. Tyto skupiny z řad tovaryšů 

byly z různých cechů, převážně to 

ale byli kováři, zámečníci a zvonaři, 

tedy řemeslníci znalí práce s ohněm. 

Byl zpracován plán jejich výcviku 

a veleli jim komisaři. Na ně dozírali 

magistrátní úředníci. Hasičská zálo-

ha sídlila ve dvou místnostech sta-

roměstského Obecního domu. Zálo-

ha spolu s komisařem čítala vždy 

nejméně devět mužů. Vrchní velení 

zálohy přináleželo c. k. gubernální-

mu radovi. 

Podle požárního řádu z roku 1826 

se mělo 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 měst-

ský hejtman. 

V roce 1828 vznikl návrh na zříze-

ní pražského hasičského sboru, kte-

rý měl mít několik stanic. Předběhl 

však svou dobu a nebyl realizován.

Z nařízení vyššího úřadu se měl 

už v roce 1844 projednat hasební řád 

pro město Karlín z iniciativy kominic-

kého mistra Eduarda Demartiniho. 

Pražští pompiéři

Logo HZS 
hlavní ho mě sta 
Prahy

Pamě tní  
medaile



66

J o s e f  N i t r a  /  P O M P I É Ř I ,  P O Ž Á R N Í C I ,  H A S I Č I

Ke schválení obecním zastupitel-

stvem však došlo až v roce 1851 

a o sedm let později byl zřízen dobro-

volný ochranný sbor (1858). Předse-

dou se stal městský radní a stavitel 

Václav Muzika.

V roce 1847 byl připravován pro-

jekt převzetí dobrovolné služby v po-

žárních zálohách uniformovanou 

pěší občanskou gardou. Dne 16. 

března 1848 byla založena akade-

mická nebo též studentská ozbroje-

ná legie, které byla svěřena rovněž 

hasičská služba. Do konce března 

už čítala asi 2 360 členů z řad stu-

dentstva i profesorského sboru a dě-

lila se na čtyři kohorty. Z gard se 

23. března 1848 vyčlenil Pompiers 

Corps pod vedením nadporučíka Bí-

lého, kontrolora stavebního úřadu. 

V dubnu magistrát doporučil zříze-

ní zvláštní strážnice, ale k tomu už 

nedošlo. Dne 30. října 1848 byl sbor 

pompiérů rozpuštěn. 

Nebezpečí požárů však neustále 

stoupalo a v hlavním městě králov-

ství vyvstala naléhavá potřeba vy-

tvořit k hašení požárů sbor profesio-

nálů. 

Pro pražské hasiče se významným 

datem stal 23. březen 1853. Toto da-

tum se považuje za datum vzniku 

profesionálních pražských hasičů. 

V té době však už v podstatě budou-

cí sbor jako takový existoval. Vstou-

pil jen ofi ciálně 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 pů-

vodních funkcích metařů. 

Pasta byl vycvičen na útraty 

pražské obce u hasičského sboru 

Jedna z první ch 
stř í kač ek
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v Berlíně, „aby se tam hasičství vyu-

čil a sbor v Praze dle vzoru berlínské-

ho 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). Dne 

16. srpna 1853 magistrát zaregist-

roval dvacet osm metařů hasičů 

coby zaměstnanců obce. V listopadu 

1853 byl jmenován hasebním mis-

trem (velitelem) Václav Soukup.

V roce 1854 byly zrušeny požární 

zálohy a profesionální sbor byl rozší-

řen na šedesát osm mužů, z toho 

šest vrchních hasičů, čtyřiadvacet 

obsluh stříkaček a osmaatřicet ha-

sičů. Pro ně už byl dvůr v Letenské 

ulici malý, a tak vznikla první po-

bočná stanice na Starém Městě. 

Od roku 1855 měl hasební mistr 

dvojí podřízenost. Spadal pod před-

nostu hospodářského úřadu magist-

rátu, tzv. ředitele hašení, a oba pak 

podléhali policejnímu řediteli.

V roce 1857 převzal po zkušenos-

tech v Itálii a Francii funkci velitele 

Josef Lammer (velel do roku 1881, 

kdy byl po požáru Národního diva-

dla penzionován) a do funkce cviči-

tele byl ustanoven Antonín Tůma. 

Právě on přivedl pražský sbor na vy-

soký stupeň připravenosti. U praž-

ských hasičů byl zaveden organizo-

vaný výcvik a také uniforma, kterou 

tvořila plechová přilba, zelený vojen-

ský kabát a šedé kalhoty. 

První „Služební řád“ vydal pražský 

magistrát 28. června 1857. V čele 

stál vrchní hasič, dále cvičitel (exe-

ciermeister), dva vrchní hasiči I. tří-

dy a šest vrchních hasičů II. třídy. 

Velení bylo německé a mzda pro 

Vý cvik 
praž ský ch 
hasič ů 

Josef Lammer
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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 Pas-

ta v roce 1860 rukověť „O požárech 

a hašení ohně“ o 122 stranách. Do 

předmluvy mimo jiné napsal: „Vyna-

snažím se dokázati, že každá obec 

může sobě nejen své hasící přípravy 

co nejvýborněji zříditi, ale i hasičstvo 

založiti a to buď dobrovolnou nepla-

cenou službou obecních příslušníků 

anebo lidmi placenými.“

V roce 1864 byli hasiči podřízeni 

hospodářskému úřadu a sbor byl pře-

sunut do kasáren v Obecním dvoře 

na Starém Městě, kde setrval do ro-

ku 1926. Pražští hasiči byli zbaveni 

povinnosti zametání ulic a v roce 

1866 byli vůbec vyjmuti i z dohledu 

nad zametáním a sboru byl dán vo-

jenský řád. 

Materiálnímu zajištění sboru pa-

radoxně pomohl požár Národního 

di vadla. Byl vybaven dalšími parní-

mi stříkačkami, výsuvným žebříkem 

a dalším nářadím. V roce 1886 se 

pak pražští profesionální hasiči před-

stavili veřejnosti prvním velkým ve-

řejným cvičením na Staroměstském 

náměstí za přítomnosti císaře Fran-

tiška Josefa I. 

Od roku 1872 se u pražských 

hasičů velelo česky. O odborné ha-

sičské názvosloví se zasloužil dr. Mi-

roslav Tyrš. Toho roku byla registro-

vána první oběť hasiče z povolání při 

zásahu. Při zřícení stavby banky 

Slavia zahnul hasič Budějický.

V roce 1879 měl sbor k dispozici 

i telegraf. První dálkové spojení s ha-

siči se uskutečnilo pomocí telegra-

První  zá zemí  praž ský ch hasič ů  ve 
staromě stské m Obecní m dvoř e

Pož á r 
Ná rodní ho 
divadla
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fi ckých tratí s Morseovými přístroji 

a dále pomocí zvonkových požárních 

hlásičů. Propojeny byly Malá Stra-

na, Staré a Nové Město a tři místa 

pražských dodavatelů vody.

K tehdejším nejvýznamnějším 

osobnostem sboru patřil cvičitel An-

tonín Tůma, vrchní hasič Václav Kohl 

a hasič I. třídy Josef Kovář.

V letech 1894 až 1916 byl ředite-

lem pražského hasičského sboru 

František Vejdělek. Od roku 1897 

byl hasičský sbor samostatný, říze-

ný pouze dozorčí radou, která řeši-

la i otázky fi nanční, problematiku 

výzbroje a výstroje a na tu dobu po-

měrně dobře i otázku sociální. V pří-

padné pracovní neschopnosti byla 

zajištěna pro hasiče lehká práce a fi -

nančně byly zajištěny i vdovy a si-

rotci. 

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 rok 1889 

měli 252 výjezdů, kterých se účast-

nilo 27 025 mužů. Placeni však byli 

málo. Například město Brémy, o po-

lovinu 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. Pla-

ty pražských hasičů I. třídy byly 

310 zlatých, kdežto v jiných evrop-

ských městech (Brusel, Vídeň, Ham-

burk) 420–1 060 zlatých. 

Praha měla také svou mnohdy opo-

míjenou historii dobrovolných hasi-

čů. Mimo již vzpomenutý dobrovolný 

ochranný sbor v Karlíně v roce 1858 

byl v roce 1857 v Praze založen „Sbor 

ochraňovací při požáru a podobných 

nehodách“. Svou činnost však ve vět-

ším měřítku rozvinul až pod vede-

ním c. k. dvorního rady Marze v roce 

1872 pod názvem „Dobrovolný sbor 

ochraňovací pro Prahu, Smíchov, 

Karlín a Vyšehrad“ v počtu devade-

sáti šesti 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 

Františ ek 
Vejdě lek

Prapor 
nejstarš í ho 
dosud č inné ho 
praž ské ho 
dobrovolné ho 
hasič ské ho 
sboru
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a účinně pomáhali hasičskému sbo-

ru a policii. 

Tento dobrovolný sbor však s nej-

větší pravděpodobností neměl žád-

nou kontinuitu. V roce 1870 byl zalo-

žen sbor ve Vršovicích a Záběhlicích. 

Jako třetí sbor na dnešním území 

Prahy byl 15. července 1871 založen 

sbor dobrovolných hasičů v Braníku, 

který je jako jediný z prvních praž-

ských sborů doposud činný. Poté ná-

sledoval Smíchov, Karlín a Vino-

hrady.

Co se počtů členů týká, tak napří-

klad v roce 1883 měl dobrovolný sbor 

v Karlíně sto třicet členů, smíchov-

ský dvacet sedm a vinohradský še-

desát tři. 

Pražské sbory měly hned několik 

vynikajících velitelů jako karlínské-

ho Huga Demartiniho nebo velitele 

sboru na Královských Vinohradech 

Viléma Fialu. Příslušníci sborů za-

bezpečovali různé služby. Například 

na Zemské jubilejní výstavě v roce 

1891 drželi nepřetržitou službu v po-

čtu třinácti mužů. 

V devadesátých letech vyvíjel ak-

tivní činnost také Sbor bývalých ha-

sičů Královského hlavního města 

Prahy, který měl 6. ledna 1895 de-

vadesát osm činných, dvacet přispí-

vajících a tři čestné členy. Starostou 

byl J. Kocourek, kterého vystřídal 

Antonín Richter. 

Dobrovolní hasiči byli organizo-

váni v Župě Praha. Ta vznikla v ro ce 

1874 sloučením organizačního vede-

ní hasičů z několika pražských dob-

rovolných sborů. Do roku 1879 již 

župa soustřeďovala devatenáct sbo-

Zakladatel praž ský ch hasič ský ch 
sborů  Hugo Demartini

SDH Braní k

Braničtí hasiči 
pokrač ují 
v stopadesatileté  
tradici
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rů dobrovolných hasičů z Prahy. Jejich počet 

se dále rozrůstal, takže v roce 1891 jich bylo 

dvacet šest a na přelomu století v roce 1901 

již celkem čtyřicet. 

Dne 7. července 1926 skončila v Praze éra 

koňských potahů a úspěšně pokračovala mo-

torizace. Vznikla centrální stanice. Právě to-

hoto dne se hasiči nastěhovali do bývalého 

Obecního dvora v dnešní Sokolské ulici a ře-

ditelství pražského sboru je právem označe-

né jako číslo 1 dodnes. Sbor měl tři výjezdová 

družstva, operační středisko města, vedení 

prevence, personalisty, techniky a vyšetřova-

tele požárů.




