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Kniha připomíná hasičská vozidla
Desítky hasičských automobilů jsou skryty v unikátní obrazové publikaci.
� Petr Klukan

Nakladatelství Tváře na podzim loňského roku
vydalo knihu s názvem Hasičské automobily na Vysočině (první polovina 20. století). Jejími autory jsou Karel
Černý a Ivo Havlík.
Dílo je složené z krátkého úvodu, po něm následují desítky fotograﬁí hasičských vozů a stříkaček, které
jsou opatřeny popiskem, o jaký druh automobilu jde,
komu patřil a kde se nacházel.
„Automobily byly schopné dopravit hasiče a jejich techniku k ohni daleko rychleji než koňské potahy a brzy je také
začaly nahrazovat. Vůbec první hasičská automobilová
stříkačka na Vysočině byla dodaná v roce 1919 do tehdy

asi sedmnáctitisícové Třebíče,“ píše se v knize s dodatkem, že se jednalo o automobil Fiat s nástavbou od ﬁrmy Raimund August Smekal z Čech pod Kosířem.
Autoři dále vyjmenovávají ﬁrmy, které se úpravami
vozidel k hasičským účelům zabývaly. Mezi nimi jmenuje i telčskou továrnu požárních stříkaček Josef Vystrčil a syn.
„Do dnešních dnů se mnoho historických hasičských
automobilů z první poloviny 20. století nedochovalo. Přestože archivní prameny o nich vydávají svědectví, v celé řadě případů neexistují ani fotograﬁe. Přes to všechno i dnes
najdeme ve sborech dobrovolných hasičů automobilové
veterány, o které místní s láskou pečují. Jiné vozy najdeme v
muzeích a sbírkách soukromých sběratelů,“ líčí autoři.
V knize je hned několik automobilů z Jihlavy, které KNIHA vyšla na podzim loňského roku v nakladatelství Tváře.
zde v minulosti jezdily.

JIHLAVSKÁ Tatra 70A z roku 1934. Na svou dobu velmi výkonná automobilová
stříkačka se čtyřmi výtlačnými hrdly, která ukazují na obrovskou sílu motoru. V roce
1954 byl vůz převeden do Luk nad Jihlavou. V roce 1972 putoval do Kopřivnice.

NA NÁMĚSTÍ v Jihlavě stojí 12. července 1934 automobilový výsuvný a otočný
žebřík na podvozku Fiat o nosnosti tři tuny. V roce 1952 byl převeden k jihlavskému požárnímu sboru z povolání.
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