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Úvodem
U příležitosti významného výročí 120 let od založení hasičského sboru v Ře-

poryjích, vydáváme tento malý sborník, aby nám i generacím příštím připomněl 
historii a vznik Sboru dobrovolných hasičů v Řeporyjích.

Děkujeme všem spoluobčanům za přízeň a podporu a věříme, že podporu nám 
budete vyjadřovat i nadále návštěvou našich kulturních a společenských akcí, které 
po celý rok pořádáme pro místní děti a mládež.

Děkujeme též touto cestou za podporu Úřadu MČ Praha – Řeporyje za finanční 
podporu a zájem o řešení problematiky požární ochrany v posledních 12 letech. 
Došlo k výraznému zlepšení podmínek pro práci Sboru dobrovolných hasičů 
a k vybavení modernější technikou. To sboru v současné době umožňuje zajišťovat 
účinnou ochranu před požáry a poskytování pomoci při mimořádných událostech, 
což je poslání, které členové sboru na sebe dobrovolně vzali.

Tímto vydaným sborníkem též vzdáváme hold všem členům sboru, kteří již 
mezi námi nejsou, ale kteří se významně podíleli na udržení tohoto sboru v chodu, 
celých těch dlouhých 120 let. Zvláště musíme vyzvednout činnost sboru v oblasti 
kulturní a společenské. Bylo to pořádání veřejných vystoupení, slavností, pořádání 
hasičských plesů, koncertů, dětských soutěží, mikulášských besídek, svátků „čaro-
dějnic“ pro děti, stavění májky, na které nynější sbor opět navázal a mnoho dalších 
akcí více či méně významných.

Vždy zde byli členové, kteří svou práci u hasičů brali vážně a věnovali velkou 
část svého volna práci u sboru. Najdou se i tací, kteří si jako členové své povinnosti 
neplní jak se sluší na člena sboru. Sbor však nikdy neustal ve své práci a tak i slabší 
chvíle v činnosti sboru jeho chod ve větší míře nikdy nenarušili. O tom, že sbor si 
své úkoly plní, svědčí i řada vyznamenání a zvláště diplomů a pohárů ze soutěží, 
jak dětských, tak i dospělých.

Práce hasiče není stejná jako před 120 lety, stejně tak i technická vybavenost je 
na jiné úrovni než byla koncem 19. století. Náročnost práce vyžaduje v současné době 
výborné znalosti techniky, odpovědnost a zejména kvalitní techniku a vybavení.

V současnosti je podle nového zákona povinností obce zabezpečit požární 
ochranu ve své působnosti se všemi náklady na provoz, údržbu techniky, po-případě 
i výstavbu hasičské zbrojnice. Musím ještě jednou poděkovat za kladný přístup obce 
k této problematice a ocenit snahu o zlepšení podmínek pro práci Sboru dobrovol-
ných hasičů. Doufáme, že tato pomoc se bude i v letech následujících prohlubovat 
a bude zajišťovat výborné podmínky a nadále zlepšovat vybavenost sboru.

Důležitou a rozhodující věcí pro činnost sboru však bude více obětavých členů 
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a funkcionářů, kteří bez ohledu na čas, své pohodlí a různé formy podnikání věnují 
sboru čas při výjezdech k zásahům, k různým společenským a kulturním akcím 
a v neposlední řadě též k výchově toho nejcennějšího a tím je samozřejmě výchova 
mladé generace hasičů.

Věřím tomu, že všichni chápou co je nejvíce potřeba a pokusí se pro sbor co 
nejvíce pracovat. Vím samozřejmě, že tato práce je prací dobrovolnou, ale pokud 
nechceme, aby sbor zanikl a přežil minimálně dalších 120 let, musíme pro to 
všichni něco udělat.

Doufám, že jsme v tomto sborníku zaznamenali vše podstatné z bohaté historie 
sboru. Bohužel v kronikách není zaznamenáno vše, jak bychom si přáli. Věřím 
však, že se Vám sborník líbí a bude pro generace příští dostatečnou informací 
o dosavadní činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Řeporyjích.

Řeporyje 27. května 2002
Petr Pacner, starosta sboru

Historicky nejcennější dochovaný dokument SDH „Stanovy sboru z roku 1882“.
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Jak šly roky …
Nejdůležitější události v místním Sboru dobrovolných hasičů od jeho založení až do současnosti:

1. 3. 1882 – Založen „Dobrovolný hasičský sbor Řeporyje“. Zvolen prozatímní výbor. 
18. 3. 1882 – Toto datum je dle historických zápisů v kronikách považováno za datum, 

na které připadají oslavy výročí založení sboru. Proč, to už se dnes nedovíme.
4. 7. 1882 – C. a K. místodržitelství v Praze schvaluje stanovy sboru a tím umožňuje 

jeho členům svolat první valnou hromadu a zvolit první výbor. Historicky 
prvním velitelem se stává Václav Kotouč a starostou František Císař.

1884 – Velitelem sboru je zvolen Václav Šimáček.
1885 – Opět změna na tomto postu. Funkci přebírá Václav Linhart.
1886 – V Řeporyjích velká sláva. Sbor totiž pořádá první sjezd hasičské župy Pod-

bělohorské.
1887 – Po nečekané smrti velitele Václava Linharta zvolen velitelem Jan Šimáček.
1891 – Novým starostou sboru se na dlouhou dobu stává pan František Suchý a no-

vým velitelem se stává jeho bratr Antonín Suchý.
1898 – Starosta František Suchý jmenován starostou Podbělohorské župy.
7. 1. 1900 – První velký hasičský ples sboru.
1907 – Velkolepé oslavy čtvrtstoletí založení sboru. Sbor pořizuje všem členům slav-

nostní obleky a na slavnost přijíždí najatý řečník až z Roudnice nad Labem.
1908 – Stavební úpravy hasičské zbrojnice. Nová omítka, okna apod. Každý hasič 

také dostává novou skříňku na zásahový oblek. Sbor v těchto letech vyjíždí 
každoročně několikrát k požárům v obci a okolí, čímž  značně stoupá jeho 
prestiž. Každoročně se hlásí alespoň jeden nový člen.

1909 – Jelikož se tento rok nekonal již tradiční ples, zakládají hasiči ve svých řadách 
ochotnický divadelní spolek a za pomoci ochotníků ze Zbuzan je v místní 
sokolovně sehráno divadelní představení. O jakou divadelní hru se jednalo 
kroniky nezmiňují. První razítko sboru.

1910 – Hasiči řeší nedostatek koní pro požární stří-
kačku tak, že při vyhlášení poplachu přivádějí 
pravidelně koně vlastní a zapřahají je ke stří-
kačce.

1912 – V kronikách se objevuje druhé razítko sboru, 
ze kterého lze rozpoznat tehdejší znak sboru, 
vévodil státní znak s korunou mezi dvěma vavříny obklopen hasičskými 
proprietami.

1913 – Starostou sboru se stává František Donát.
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1914 – Sbor kromě stříkačky začíná používat i dalších 
povozů při zdolávání požárů.

1914 – 1918 – Zuří první světová válka. Drtivá většina 
hasičů odchází plnit svou vojenskou povinnost 
a tím je činnost sboru naprosto paralyzována. 
Dva členové sboru se z bojišť nevrátí.

27. 4. 1919 – Sbor postupně v euforii po vzniku svobod-
ného Československého státu v plném rozsahu 
obnovil svou činnost a na památné valné hro-
madě zvolil nový výbor. Novým velitelem zvolen Matěj Pavelka.

1920 – Ve sboru obnoven dramatický ochotnický spolek, jenž za velkého úspěchu 
sehrává v příštích letech několik divadelních her v místní  sokolovně.

1923 – Novým velitelem se stává František Podzemský. V kronikách se objevuje třetí 
razítko sboru.

1925 – Za přispění města, obce a z vlastních skromných zdrojů je zakoupena první 
motorová stříkačka.

1926 – Vrcholí prvorepubliková kulturní činnost sboru. 
Hraje se divadlo, pořádají plesy, probíhá hasič-
ská osvěta v hospodě U Trunečků apod.. Hasiči 
drží požární stráže v biu Legie a při divadelních 
představení jiných sborů v hospodě U Trunečků. 
Kroniky se jen hemží úsměvnými zápisy o proble-
matice  těchto akcí. Např: „Ples 15. ledna se velmi 
vydařil. Dostavilo se na 600 hostů. Neosvědčila 
se pouze hudba pana Holovského, který málo hrál a na kterého si stěžovalo 
obecenstvo“.

1927 – V Řeporyjích je 250 domů a jejich majitelů. Z tohoto počtu je 80 mužů 
v hasičském sboru. Na tehdejší dobu byl tento poměr hluboce pod průměrem, 
dnes by byl zázrakem. Tato čísla jen svědčí o tehdejším zápalu pro věc.

1928 – Sbor úspěšně bojuje v průběhu roku se dvěma povodněmi v obci.
1929 – Obec se rozrůstá o nová a nová stavení na přilehlých svazích. Z tohoto důvodu 

jsou zakoupeny nové hadice, savice a další vybavení pro efektivnější hašení 
v hůře dostupných místech. Dále v průběhu roku sbor pořádá velkou sbírku 
na novou motorovou stříkačku, která je slavnostně ještě téhož roku pořízena.

1931 – Velké změny na vedoucích postech zřejmě v důsledku nepovedeného zásahu 
při ohni v Chrášťanech, kdy byla neodbornou manipulací velmi poškozena 
stříkačka, jejíž oprava tehdy stála 3 000 Kč. Novým velitelem zvolen Antonín 
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Kejha. Novým starostou se stává Antonín Suchý.
1932 – Členská základna sboru tvoří 264 přispívajících členů a neustále se rozrůstá. 

Velké oslavy 50 let trvání sboru. Taneční zábavy probíhají souběžně ve dvou 
místních hostincích U Šimáčků a U Žbánků. Hraje hudba o šestnácti členech 
orchestru a u sokolovny předvádějí hasiči z Řeporyj i okolí hasičské cvičení.

1933 – Zakoupen automobilový vůz, který členové sboru svépomocí přestavují 
na automobilový dopravník. Sbor neustále provádí hasičská cvičení a osvětu. 
V těchto letech se často trénuje zdolávání požáru, někdy i třikrát týdně(!).

1935 – Z kronik je možno vyčíst velké obavy z budoucí politické situace  v zemi. 
Každá schůze či valná hromada je provázena vlasteneckými projevy.

1937 – Novým velitelem zvolen Jaroslav Procházka, novým starostou zvolen bývalý 
velitel sboru Antonín Kejha.

1940 – Sbor má 367 členů. Zuří ale II. světová válka, což se odráží v činnosti sboru, 
jehož kulturní i jiná činnost je značně omezena. Přesto je uspořádán ples 
a taneční zábava.

1940 – 1945 – Těžká válečná léta. Sbor nemůže konat volby ani jinak se výrazně 
angažovat ve veřejném dění v obci. Ve válce přichází o člena výjezdové jed-
notky. Sbor často vyjíždí hasit škody způsobené nálety zejména v Třebonicích, 
Stodůlkách a Ruzyni. Ke cti tehdejších členů patří i to, že kronika z těchto 
let není svým obsahem poplatná době, ale naopak si nebere servítky při po-
pisování válečných událostí a zvěrstev okupantů. Založena místní organizace 
Červeného kříže.

1944 – Při výkonu hasičské služby ve Waltrovce zahynul člen sboru Matěj Kakos.
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1946 – Velitelem sboru se stává Antonín Stádník.
1947 – Novým starostou sboru zvolen František Dvořák. Jelikož je dávno po válce, 

může sbor ve slávě a bez zákazů oslavit 65. výročí svého založení.
1948 – Stará hasičská zbrojnice kompletně a nákladně přestavěna.
1949 – Sbor zakoupil a začal provozovat sanitní vozidlo, které bylo k dispozici místní 

organizaci Červeného kříže, kde se angažovala spousta členek sboru.
1951 – Nová doba si žádá nový název. Ze zdejších hasičů se stává Místní jednota 

požární ochrany, místní požární sbor Řeporyje. Novým starostou sboru Václav 
Čermák.

1953 – Na hasičskou zbrojnici zaveden telefon. Novým velitelem se stal František 
Kučera st..

1954 – Statistikou zjištěno, že 90 % požárů vzniká selháním lidského faktoru. Pořádají 
se osvětové akce a školení.

1957 – Ve sboru začíná pracovat zájmový kroužek mladých požárníků. Pořádají se 
osvětové akce, žňové hlídky a u příležitosti 75. výročí jsou opraveny staré 
historické vozy. Kroniky se jen hemží angažovanými texty na téma budování 
socialismu.

1962 – 1982 – Velmi nejasný úsek dějin našeho sboru z důvodu velmi zanedbávané 
kroniky. Proto z této do-by pochází jen málo jasných a časově správných údajů.

1965 – Novým starostou zvolen František Kučera st., který je po dobu dalších dvou 
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let zároveň starostou 
i velitelem, což je v his-
torii sboru rarita.

1967 – Velitelem sboru Zde-
něk Heráň.

1974 – Pro Řeporyje i sbor 
velmi významný rok. 
Obec konečně přeřa-
zena pod Prahu, což 
znamená nebývalý 
rozmach i pro hasi-
če. Opět je přestavěna 
a modernizována hasičská zbrojnice. Sbor získává i moderní techniku, stří-
kačku, cisternu a trambus.

1980 – Starostou sboru zvolen Ladislav Brůžek.
1982 – Až v tomto roce je definitivně přestavěna zbrojnice a to zejména z důvodů 

mohutných oslav 100. let od založení. Koná se velká akce před sokolovnou, 
mimořádná výroční schůze s mezinárodní účastí a velkolepý pochod obcí. 
Večer následuje taneční zábava v sokolovně za účasti řady umělců. Nechyběl 
ani Pepíček Zíma se svým orchestrem, či komik Jaroslav Štercl.
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1983 – Členové sboru udržují místní park a zeleň. Sbor má už také oproti minulosti 
mnohem skromnější členskou základnu, která čítá od té doby až do součas-
nosti okolo 60 členů.

1985 – Velitelem sboru zvolen Václav Cyrner.
1986 – Místo tradičního plesu probíhá na hasičské zbrojnici velmi úspěšně karneval 

v maskách.
1987 – Opravena stará Pragovka V3S a řádně oslaveno 105. let od založení sboru. 

Při této příležitosti proběhla 
výstava požární techniky.

1988 – Legendární zásah u hořícího 
rozestavěného obchodního 
domu Luka, který byl vý-
borně ohodnocen vedením 
útvaru PO i velitelem zásahu.

1990 – Nová doba přináší změny. 
Založeno Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Po-
čet členů sboru klesá, protože 
„... skončila vedoucí úloha 
nejmocnější strany“ a není 
již nutné v rámci Národní 
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fronty získávat kladné body do kádrového dotazníku. Stará „Vejtřaska“ 
neprochází technickou prohlídkou a odchází do šrotu. Sbor získává novou 
nástavbu hadicového vozu Tatra.

1991 – Požár plynového řádu na Lužinách. Našeho zásahu si všímá i tisk a věnuje 
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mu rozsáhlou reportáž.
1992 – 110. let od založení sboru. Pořádáme výstavu z naší historie.
1993 – Získáváme skříňovou Avii a novou cisternu Trambus.
1995 – Novým velitelem sboru se stává Jiří Svoboda.
1996 – Novým starostou je zvolen Petr Pacner. Ve sboru postupně probíhá velká 

generační výměna. Pravidelně začínáme asistovat při každoročním automo-
bilovém závodu Pražský Rallyesprint.

1997 – Velmi rušný rok, kterému vévodily povodně na Moravě. Náš sbor se zúčastnil 
v počtu šesti mužů odklízení jejich následků.

  Slavíme 115. výročí od založení. Díky „Dni otevřených dveří“, který jsme 
uspořádali, jsme získali mnoho nových členů do oddílu dětí. Ty v následu-
jících letech sbíraly jedno vítězství za druhým, což vyvrcholilo účastí SDH 
Řeporyje v roce 2000 na mistrovství republiky.

1998 – Získáváme CAS K 25 a plošinu PVP 27 na podvozku T 148, čímž se náš 
vozový park značně modernizuje. Nová technika se hned hodí. V tomto roce 
je totiž rekordní počet požárů, celkem 17. Vůbec je tento rok doslova nabit 
událostmi. Účastníme se námětového cvičení v Řeporyjské škole, rozháníme 
technoparty v Prokopském údolí, hasíme hořící filmové kulisy v Ořechu atd..

1999 – Účastníme se pravidelně natáčení na Barrandově. Získáváme Tatru 613 
s hydraulickými nůžkami. Pravidelně jezdíme s dětmi na akce v zimě i v létě. 
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V neposlední řadě padá na několik našich členů stanujících v srpnu na Orlíku 
helikoptéra.

  Lenka Semotánová se zúčastnila mistrovství republiky, kde se v běhu na 60 m 
s překážkami umístila na 1. místě časem 15,05 vt. a stala se mistryní republiky 
v tomto odvětví požárního sportu.

28. 8. 2000 – Největší požár s naší asistencí v historii sboru. Hořel pivovar v pražské 
Korunní ulici. V Mladé frontě DNES nám věnují rozsáhlý článek.



Sborník SDH Praha – Řeporyje 15

2000 – Pravidelně asistujeme na Strahově při zápasech Slavie. Vážný úraz Jiřího 
Zlocha při brigádě naštěstí končí jen dlouhodobou hospitalizací.

  Poprvé v historii sboru se zúčastňují děti „Mistrovství republiky v soutěži 
Plamen“, když vyhrály městské kolo v Praze.

2001 – Po padesáti letech obnovujeme zvyk stavění obecní májky. Získáváme Tatru 
815 CAS 32, jež se stává nejlepším vozem naší garáže.

  V tomto roce zemřeli dva dlouholetí členové sboru pan Zdeněk He-
ráň (18 let velitel sboru, celkově 45 let u sboru) a pan Vladislav Brůžek 
(15 let starosta sboru, celkově 52 let u sboru).

2002 – 7. a 8. června náš sbor slaví 120. výročí dnem otevřených dvěří s velkou vý-
stavou výstroje a výzbroje, slavnostní schůzí s předáváním ocenění a hasičskou 
zábavou.

Význační funkcionáři sboru 
v období od jeho založení:

Starosta sboru
1882 – 1891 František Císař 
1891 – 1913 František Suchý 
1913 – 1931 Josef Donát 
1931 – 1937 Antonín Suchý 
1937 – 1947 Antonín Kejha 
1947 – 1951 František Dvořák 
1951 – 1965 Václav Čermák 
1965 – 1980 František Kučera st. 
1980 – 1995 Vladislav Brůžek 
1995 – 1996 Václav Cyrner 
1996 Petr Pacner

Velitel sboru
1882 – 1884 Václav Kotouč 
1884 – 1885 Václav Šimáček 
1885 – 1899 Václav Linhart 
1899 – 1919 Antonín Suchý 
1919 – 1923 Matěj Pavelka 
1923 – 1931 František Podzemský 
1931 – 1937 Antonín Kejha 
1937 – 1946 Jaroslav Procházka 
1946 – 1953 Antonín Stádník 
1953 – 1967 František Kučera st. 
1967 – 1985 Zdeněk Heráň 
1985 – 1995 Václav Cyrner 
1995 Jiří Svoboda

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů 
v Řeporyjích na období 2000 – 2004

Starosta:  Petr Pacner 
Velitel:  Jiří Svoboda 
Zástupce velitele: Radoslav Pacner 
Hlavní strojník:  Radoslav Pacner 
Preventista:  Pavel Ebr 

Jednatel:  Jiří Zloch 
Hospodář:  Iva Pacnerová 
Vedoucí mládeže: Iveta Svobodová 
Kronikář:  Pavel Novotný 
Referent MTZ:  Václav Polák 
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Členové výboru:  Jan Kotěšovský, Michal Rudolf, Martin Přikryl, 
  Marek Síla, Ivan Mlynář 
Členové Kontrolní a revizní rady 
Předseda:  Radek Pirner 
Členové:  Pavel Novotný a Jiřina Dufková

Seznam členské základny k 31. 5. 2002
 členem roků

Vladimír Bárta 22 
Ondřej Bárta 1 
Dagmar Brůžková 19 
Eva Cyrnerová 8 
Pavlína Cyrnerová 5 
Josef Čermák 19 
Antonie Čermáková 30 
Vlastimil Dufek 18 
Jiřina Dufková 18 
Pavel Ebr 5 
Tomáš Frejka 2 
Jindřich Frejka 1 
Radek Helt 1 
Václava Holá 8 
Kryštof Hordina 5 
Kristýna Hordinová 2 
Jan Hudeček 3 
Jiří Jelínek 3 
Karel Jelínek 3 
Martin Jelínek 3 
Lenka Jonáková 8 
Vítek Jůza 1 
Jiří Kopal 61 
Jiří Kopal 2 
Jan Kotěšovský 4 
František Kučera 30 
Radek Majer 5 
Jakub Marek 3 
Roman Matys 3 
Michal Matys 3 
Ivan Mlynář 8 
Lucie Novotná 5 
Pavel Novotný 5

 členem roků

Petr Pacner 11 
Radoslav Pacner 15 
Iva Pacnerová 6 
Josef Petráček 1 
Radek Pirner 6 
Václav Polák 12 
Aneta Poláková 5 
Barbora Poláková 5 
Martin Přikryl 3 
Petr Přikryl 2 
Michal Rudolf 4 
Lenka Semotánová 5 
Marek Síla 13 
Tereza Stambolijská 1 
Jaroslav Svoboda 38 
Jiří Svoboda 15 
Jan Svoboda 5 
Iveta Svobodová 13 
Andrea Svobodová 1 
Vojtěch Synek 3 
Jan Šimáček 3 
Antonín Štrébl 3 
Jana Uchytilová 8 
Lucie Valterová 1 
Jakub Vavřinec 5 
Martina Visingerová 1 
Michaela Visingerová 1 
Ondřej Wolf 1 
Jiří Zloch 4
Celkem 62 členů
dospělých 37 
(mužů – 27, žen – 10) 
dětí 25



Nejstarší dochovaná sborová ruční stříkačka Smejkal zakoupena roku 1897.




