


HISTORIE SBORU 

Hlavní podnět k zaloţení hasičského sboru dali učitelé Antonín Blaţek, Josef 
Štětka a starosta obce Tomáš Kojan. V dubnu 1894 svolali předběţnou 
schůzi, na které bylo projednáno, aby stanovy pro sbor vyhotoveny a 
prostřednictvím okresního politického úřadu veleslavnému c.k. 
místodrţitelství ku schválení zaslány byly. Obec dala souhlas a zaručila se za 
sbor. V květnu 1894 přišlo povolení od c. k. místodrţitelství. Sboru jiţ 
nebránilo nic v činnosti a tak se v květnu konala 1. valná hromada. 
Velitelem byl zvolen Antonín Blaţek. 

 
Obec vlastnila starší stříkačku, darovanou bankou Slavie, která byla značně 
poruchová, proto bylo usneseno zakoupit novou u firmy Stejskal za 830 
zlatých a příslušenství za 300 zlatých. Firma stroj dodala 14. 7. 1895. 

V letech 1898 – 1899 dochází po přestěhování velitele do Lipnice, ke 
stagnaci sboru. 

Roku 1900 dochází k zásadnímu obratu, kdyţ byl velitelem zvolen řídící 
učitel Josef Štětka. V následujících letech byl sbor jediným nositelem 
kulturního ţivota v obci. Pravidelná a častá byla školení jak v Třeboni, tak i 
v Plzni. Starostou ţupy byl zvolen učitel Josef štětka a v roce 1903 se konal 
v Jílovicích ţupní sjezd. 

V roce 1914 odstoupil po patnácti letech velitel Josef Štětka. Samotný tento 
rok znamenal začátek velmi těţkého období jak pro sbor, tak i pro ţivot 
všech lidí. Vypukla I. světová válka. V této válce padlo 27 jílovických 
občanů. Teprve po skončení války se přihlásilo do sboru hodně mladých lidí 
a sbor začíná aktivně procovat. 

V roce 1923 se zúčastnili 3 členové třídenního sjezdu hasičstva v Praze. 

V roce 1924 se koná po dvaceti letech ţupní sjezd v Jílovicích. V tomto roce 
je slavnostně odhalen pomník padlých vojínů v I. světové válce. 30. června 
umírá zakladatel a první velitel Josef Blaţek. 

30. června 1932 umírá Josef Štefka. ( Při významné události - svěcení 
hasičského praporu mu zástupci obce poloţily na hrob kytici květů). 

V letech 1935 – 1939 je patrné, ţe politická situace začíná zostřovat a 
celková atmosféra se projevuje i na činnost sboru, ta pozvolna upadá. 
Poslední ples hasičského sboru se konal v roce 1939 v hostinci u Kahouna. 



Ztráta samostatnosti státu, poznamenala činnost sboru, museli se odstranit 
všechny znaky České republiky z výstroje a výzbroje, kaţdá schůze musela 
být povolena. 

Práce sboru oţívá aţ v roce 1950, kdy byl přislíben nákup nové motorové 
stříkačky, byla uspořádána sbírka, která vynesla 21.000,- korun. Stříkačka 
byla slavnostně předána 3. září. 12. října kupuje sbor nákladní auto Štajer. 

V roce 1951 byl přejmenován sbor na Místní hasičskou jednotku a byla 
rekonstruovaná poţární zbrojnice. 

V roce 1954 byl zatčen a uvězněn velitel František Fiala a aţ do roku 1966 
byla práce sboru slabá. Bylo odebráno poţární vozidlo Štajer a místo něj 
dostal sbor vozidlo Tatra 805. Situace se stabilizuje, velitelem se stává 
lesník Josef Tomášek. Práce sboru oţívá a hasiči se stávají nejdůleţitější 
sloţkou v obci. Podílí se na všech akcích, zapojují se do kaţdé práce v obci. 

V roce 1970 byla veškerá činnost podřízena výstavbě poţární zbrojnice a 
organizace přejmenována na Svaz poţární ochrany. 

V roce 1971 byla dodána nová stříkačka PPS 12 a odebrána stará. 

Další léta, byla léta úspěšná, jak v kulturní činnosti – obnova 
nezapomenutelného staročeského masopustu, tak i v brigádnické činnosti – 
stavba autobusové čekárny, prodejny potravin a pomoc pro výstavbě 
hasičského učiliště v Borovanech. Nezapomínalo se ani na hasičský sport a 
účast v soutěţích. V této době u nás vyrůstalo i několik druţstev mladých 
poţárníků. 

V roce 1989 byl zapsán do galerie zaslouţilých hasičů – strojník, velitel, 
starosta pan František Řeţáb, který zemřel v roce 2006 v 93 letech. 

Po roce 1989 došlo i v našem sboru ke změnám, sbor byl přejmenován na 
Sbor dobrovolných hasičů, začala celková reorganizace v duchu původních 
tradic. V současné době má sbor v uţívání poţární vozidlo Tatra 148, CAS 
32, dopravní IFU AS 16, stříkačku PPS 15 atd. Uvedenou techniku prověřily 
povodně v roce 2002, kdy naši dobrovolní členové sboru poskytovali týdenní 
pomoc v Českých Budějovicích, v teplárně, v nemocnici a občanům 
ţijícím v Havlíčkově Kolonii. Dalším velkým zásahem byl poţár rašeliniště 
v Hrdlořezech, kde byli lidé a technika nasazeni celý týden. Potvrdilo se 
tvrzení dobrovolných hasičů, ţe i oni jsou nutní a nepostradatelní. 



JPO III 

Jílovická výjezdová jednotka má 20 členů, která vyjíţdí 
ročně k cca. 20 výjezdům.  

Foto zásahů (Technické zásahy, poţáry):  



SPORTOVNÍ ČINNOST SDH JÍLOVICE 

Zastoupení druţstev v kategoriích: 

 2 x muţi, bez omezení 
 1 x muţi starší 35 let 
 1 x ţeny bez omezení 

Sbor se můţe pyšnit několika desítek vyhraných pohárů: 



NAŠI MLADÍ HASIČI 

V roce 2008 byl znovu obnoven krouţek mladých Hasičů Jílovice. 

Krouţek je veden Helenou Kyselovou a Josefem Witzanym ml. 

Mladí hasiči se od téhoţ roku aktivně zapojují do Hry "Plamen". 

Od roku 2008 doposud prošlo krouţkem 52 dětí, nyní kouţek navštěvuje 27 
dětí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IFA W50L – rok výroby 1979 

Tento nákladní automobil pouţíváme jako technické 
vozidlo. Slouţí k přepravě více hasičů na místo zásahu. 

Důleţité vyuţití IFY v našem sboru při zásazích je zřizování 
čerpací stanice. 

IFA je vybavena čerpadlem, které dokáţe doplňovat 2 
cisterny najednou (6m3 a 8m3).  

Uţitečná je při zásazích jako například padlé stromy, 
zatopení objektů nebo u ţivelných pohrom. 



TATRA 148 CAS 32 – rok výroby 1972 

Technické údaje:      
Značka, typ vozidla   T 148 CAS 32  
Podvozek   T 148 PP 5  
Hmotnosti  pohotovostní  11210 kg  
 uţitečná  7320 kg  

 celková  18530 kg  
Výkon / hmotnost   8,5 kW / t  
Délka x šířka x výška vozidla   8 670 x 2 500 x 2 750 mm  
Světlá výška   325 mm  
Nájezdové úhly  přední  35°  
 zadní  19°  
Max. rychlost   72 km/hod.  
Druh motoru   naftový  
Výkon motoru   157 kW při 2000 ot. / min.  
Objem nádrţe na vodu   6 m 3  
Doba plnění čerpadlem   10 min  
Objem nádrţe na pěnidlo   0,6 m 3  
Doba plnění čerpadlem   4 min  
Maximální nasávací výška   7 500 mm  
Maximální průtok proudnicí 110 mm  vody  2 000 l / min  
 pěny  2 400 l / min  
Průtok hasební látky otočnou 
proudnicí  

voda  800 l/min - 0,4 MPa, dostřik 36 m  

 pěna  1600 l/min - 0,8 MPa, dostřik 40 m  
Čerpací zařízení  typ  odstředivé dvoustupňové  

 výkon  
3000 l / min - 0,8 MPa 2000 l / min - 0,8 MPa, 1,5 

m.v.sl.  
Vývěva   plynová (spálené plyny)  
Moţnosti nasazení   nízkotlaká voda  
Výkon čerpadla   3000 l / min - 0,8 MPa (z vlastní nádrţe)  
Průtok hasební látky   2000 l / min - 0,8 MPa, 1,5 m.v.sl.  
Počet členů posádky   1 + 2  

 

 



UDRŢENÍ TATRY VE VÝJEZDOVÉ 
POHOTOVOSTI 

V roce 2012 se potýká hasičský sbor Jílovice s velkým problémem, 
který se týká cisternového vozu TATRA 148 CAS 32. Z důvodu 
poškozené nádrţe a celkového stavu cisterny, budou muset v 
nejbliţší době hasiči tento vůz vyřadit z výjezdové pohotovosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hasiči se snaţí cisternu udrţovat, ale nedaří se jim to z důvodu 
stáří a únavy materiálu.  
Řešením sboru je technický zásah do vozidla, coţ stojí nemalé 
finanční prostředky, které sbor ani obec nemá k dispozici. 
Zřizovatel hasičů Obec Jílovice ţádala o finanční podporu na 
opravu TATRY u Krajské úřadu a u HZS JČ kraje. Do této doby 
nebylo ţádosti vyhověno! 
Sbor tento boj nevzdává a začleňuje se do různých akcí za získání 
jakýchkoliv finančních prostředků na opravu tohoto důleţitého 
vozidla. 

- 15. 9. 2013 bylo rozhodnuto o vyřazení Tatry 148 CAS 32 
z výjezdové pohotovosti, pro neuspokojivý technický stav.



VIZE SBORU 

Pro zachování působnosti sboru SDH Jílovice v kategorii JPO III je 
pro nás důleţité udrţet TATRU v technické způsobilosti k zásahům 
v rizikové oblasti našeho regionu. 

 

 

 

Jestli se nám realizace opravy nepodaří, hrozí sboru vyřazení 
z kategorie výjezdových jednotek. Tato situace můţe váţně 
ohrozit rychlost zásahu na území katastru obce a v jejím okolí. 

Sbor jednal předběţně s několika firmami, zabývající se opravou a 
renovací poţární techniky. Po prohlídce odborníků se nezávisle na 
sobě shodli, ţe potřebná částka se bude pohybovat kolem 
1 800 000 Kč. 

Fotky jak by měla TATRA vypadat po opravě: 

Stojí před námi velký úkol a to, ţe tyto finance se musíme pokusit 
někde sehnat. Pokud chceme zachovat hasičskou jednotku 
v činnosti. 

Tímto bychom chtěli poţádat všechny dobrovolné sponzory o 
pomoc.  

Nejde o dobrovolné hasiče a jejich čas, který činností stráví, ale 
hlavně o pomoc obyvatelstvu JK v kritických ţivotních situacích, 
ve které se můţe octnout kaţdý z nás.  



 

PŘESTAVBA HASIČÁRNY 
 

V tomto projektu bychom Vás také chtěli seznámit s naší novou 
hasičskou garáţí. Dne 3. 11. 2012 kdy tento projekt o záchranu 
naší Tatry 148 CAS 32 běţel v plném proudu, jsme se rozhodli 
pustit svépomocí do kompletní přestavby našich garáţí. Provedli 

jsme celkové vystěhování, 
naplánování nového vzhledu a 
pustili se do práce. Prvotní práce 
byli obtíţné a náročné, museli 
jsme zmenšit okna o jedno křídlo 
a zazdít místo nich dva 
odvětrávací ventilátory. Jeden 
ventilátor slouţí k prostorovému 
odvětrávání a druhý bude slouţit 
k odvětrávání přímo výfukových 

zplodin  našich automobilů. Další takový oříšek následoval poté, 
bourali jsme nosný sloup, který podpírá horní podlaţí OÚ kde jsou 
naše garáţe. S tímto úkolem jsme se vypořádali také a sloup 
nahradili ţelezným, který nám vyšetřil další místo. Dále jsme 
bourali falešný odvětrávací sloup. Naše další práce se zaměřili na 
vysekávání kompletně nové elektroinstalace, vzduchoinstalace pro 
udrţení našich aut v reţimu pohotovosti a vysekávání čtyř kapes, 
ve kterých máme zabudované el. přímotopy, řízené regulátorem 
pro stálou teplotu v garáţích. Jako další úkol jsme museli vysekat 
starou podlahu a připravit armatury pro zalití nové zátěţové 
podlahy – pouze na tento výkon byla objednána firma. Poté jsme 
štukovali, bílili a natírali zdi omyvatelnou červenou barvou. 
V blíţícím se závěru přestavby  jsme namontovali osvětlení,  
vzduchoinstalaci, elektroinstalaci. Naše poslední práce bude 
spočívat ve výrobě regálu, který bude slouţit jako šatník 
zásahových obleků,  úloţiště náhradních  zásahových hadic a 
zásahového nářadí. 
 
Tuto přestavbu financovalo SDH Jílovice s OÚ Jílovice naším 
zřizovatel, za což mu velice děkujeme. Dobrovolně bylo členy 
SDH odpracováno celkem 1447,5 hod. 



Dokumentace 
Před: 
 

  
 
Po: 
 

  

 
Pokud se nepodaří projekt s naší Tatrou 148 CAS 32 dokončit do 
finále, přizpůsobili jsme naši garáž (velikostí i technicky) pro 
modernější typy hasičských vozidel. 
Tato zmodernizovaná hasičská garáž počítá s možností výměny 
Tatry 148 CAS 32 za Tatru 815 CAS 32. Splňuje podmínky jak 
velikostí, tak i vzduchovou instalací pro stálé udržení aut pod 
tlakem, který je velmi důležitý pro okamžitý výjezd k zásahům. 
Pokud by se podařilo našemu sboru obdržet Tatru 815 CAS 32, 
zaručeně se zrychlí dojezd k místu zásahu s větším množstvím 
vody.   

 
 

 

 



TATRA 815 CAS 32 6x6 
 

Cisternová automobilová stříkačka T 815 CAS 
32 je určená na hašení poţárů vysoko 
hořlavých látek, přizpůsobená na rychlý zásah 
i ve městech s nedostatkem vody. Můţe se 
pouţívat všude tam, kde je vysoké riziko 
poţárního nebezpečí. Výkonové parametry 
podvozku, velký obsah nádrţí s hasícími 
látkami a vysoký výkon čerpacích zařízení jsou 
předpokladem rychlé likvidace nebezpečných 
poţárů i při ztíţených povětrnostních 
podmínkách. 

 

 

Technické údaje:    

Značka, typ vozidla T 815 CAS 32 6 x 6 

Pohotovostní hmotnost 12 950 kg 

Užitečná hmotnost 9 550 kg 

Celková hmotnost vozidla 22 500 kg  

Typ motoru T 3-930-30 

Počet válců 12 

Vrtání x zdvih 120 x 140 mm 

Chlazení motoru vzduchem 

Zdvihový objem motoru 19 000 cm3 

Největší výkon motoru 235/2 200 kW/min-1 

Základní spotřeba paliva 40 l/100 km 

Maximální rychlost 100 km/hod 

Brzdový systém 4 na sobě nezávislé systémy  

Nástavba   

- ocelový rám, oplechovaný pozinkovaným plechem 
 

- objem nádrže na vodu 8 000 l  

- objem nádrže na pěnu 2 x 400 l 

Jmenovitý průtok vody  3 200 l/min 

Délka x šířka x výška 8 670 x 2 500 x 3 250 mm  

 

 

 
 



120 LET ZALOŢENÍ SDH JÍLOVICE 
 
V letošním roce 2014 nás čeká oslava zaloţení sboru konkrétně 5. Července. 
Na počest tohoto zaloţení jsme si vzali pořádání obvodové soutěţe, která se 
bude konat 17. Května. Na této soutěţi budeme startovat se čtyřmi 
druţstvy.  
Program oslavy:  Začínáme ve 13h svěcením nové hasičské garáţe 
s moţností prohlídky pro širokou veřejnost. Dále se odebereme do místního 
kostela sv. Jakuba, kde proběhne mše za sv. Floriána, po mši se přesuneme 
na místní náves, kde bude připraven odpolední program s občerstvením a 
poslechem country kapely BAHŇÁCI.   
 

 

 
 

 
 

VŠICHNI PŘÍZNIVCI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
JSOU NA VÝROČÍ VÍTÁNI. 

 



DOBROVOLNÝ SBOR HASIČŮ JPO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„NEJEN TĚŽKÁ PRÁCE U ZÁSAHŮ, ALE HLAVNĚ LÁSKA 

K ČINNOSTI“ 

„DĚKUJEME“ 

 

 

 

 

 



DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ INFORMACE  

www.sdhjilovice.cz 

OBEC JÍLOVICE 

Jílovice 170 

373 12 Borovany 

 

STAROSTA: Věra Jindrová  

 Tel.: 602 113 591 

 Email: oujilovice@seznam.cz 

MÍSTOSTAROSTA: Ing. Jiří Witzany 

 Tel.:725 918 919 

 Email:oujilovice@email.cz 

VELITEL HASIČŮ: Ondřej Měchura 

 Tel.: 731 141 218 

 Email: mechyo@seznam.cz 

TECHNICKÉ INFORMACE K TATŘE: Petr Stráský 

 Tel.: 607 606 587 

 Email: straskypetr@seznam.cz 

 

Bankovní spojení obec Jílovice  

 Číslo účtu: 5826-231/0100 KB Č. Budějovice 

 Konstantní symbol: TATRA 


