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POŽÁRNÍHO SBORU BŘEZOVÉ HORY

Vážení občané - požárníci
Základní organizace svazu požární ochrany Příbram VI - Bře
zové Hory, předkládá Vám tuto publikaci o životě a práci na
šich zakladatelů a předchůdců od roku 1886 až do současné doby.
Sto let v historii lidstva je jako kapka v moři, ale v ži
votě dobrovolné organizace je to období provázená mnohými úspěchy i nezdary, jak již to v životě bývá. Byl to neustálý
boj se živlem a boj o lepší zítřek.
Požární sbor měl, má a bude mít ve společnosti nezastupi
telné místo, neboť jeho posláním a cílem je boj s požárem
a živelní pohromou, pomoc bližnímu v nouzi, pomoc při záchra
ně hodnot před požáry, při zvelebování města.
Nezištná a dobrovolná pomoc požárníků si vyžádala vážnost
ve společnosti, neboť požárníci pomáhali vždy tam, kde jejich
pomoci bylo nejvíce zapotřebí.
Za těchto sto let zlikvidovali mnoho požárů, uchránili
miliónové hodnoty, zachránili desítky lidských životů s na
sazením vlastního života. Celou řadu let je provázelo vědomí
z dobře vykonané práce, což bylo jejich jedinou odměnou.
Již při zrodu hasičského sboru dne 8. září 1886 přijali
heslo, kterým se trvale řídili a to " J e d e n za všechny a všich
ni za jednoho".
Ve sboru hasičském nekyne nikomu ani pohoda, ani sláva, za
to ale jej očekává opravdová práce namáhavá, plná nebezpečí,
píše kronikář v roce 1902. Svojí trvalou prací musíme dokázat,
že hasičstvo je živým příkladem obětavosti.
Tak začíná historie dobrovolného hasičského sboru na Bře
zových Horách, založeného dne 8. září 1886 a řídíce se stano
vami schválenými výnosem c.k. místodržitelství č.j. 95.421/
1886, ze dne 16. října 1886. V závěru publikace jsou zveřejně
na jména funkcionářů, kteří po celé jedno století vedli ne
zištně a obětavě požární sbor v nastoupené cestě.
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Hornická historie Příbrami a Březových Hor
Každý člověk je hrdý na svoji obec, kde se narodil nebo žil
a pracoval a taky se rád vrací do rodných míst, aby oživil svo
je vzpomínky.
Legenda o vzniku Březových Hor je spjata se vznikem města
Příbrami jako prvotní obce a Březových Hor jako obce druhotné.
Vypráví se, že na základě proroctví kněžny Libuše, švagr Nezamyslův jménem Příbral, muž ostrého vtipu, hledal zlato a stří
bro. Požádal otce Krasomila o odpuštění a vydal se s čeledí na
západ slunce v roce 755. Usadil se mezi Třebušnou a jedním přívrším zvané Dubenec, kde rozkázal motykami kopati a nalezl vý
borné stříbro značného množství. Za krátký čas zde dal posta
vit krásný dům jako hrad a dal mu název od svého jména P ř í b r a l , k t e r é se postupně upravovalo na Příbram. Jméno
Příbral se objevovalo ještě v 11. a 15. století, kdy již za
niklo. Tolik z dějin o vzniku názvu našeho města, jak uvedeno
ve Vlastivědném sborníku Podbrdska z roku 1966.
Již od roku 755 n.l. bylo známo, že příbramská oblast oplývá
stříbrem, proto lákala stále nové a nové zlatokopy, aby z této
země dostali surovinové bohatství stříbro a zlato.
V pozdějším století Jan z Vitence, majitel úhoru na Březové
Hoře přidělil roku 1525 půdu horníkům k založení svobodné hor
nické osady, nesoucí název B ř e z o v é H o r y .
K dolování stříbra bylo zapotřebí mnoho horníků, proto sem
byli verbováni němci z Krušných Hor, kteří zde z dřevěných dom
ků založili osadu.
V srpnu 1525 Jindřich Pešík z Komárova, zástavní pán polovi
ny města Příbramě udělil svobodu těžařům a hornickým bratrstvům
a vyhradil si podíl z výtěžku získaném na dolování.
V uznání rozkvětu příbramského dolování v roce 1530 daroval
císař Ferdinand I. hornickému bratrstvu stříbrné pečetidlo.
O něco později 30. dubna 1534 vydal císař Ferdinand I. příbram
ským těžařům a hornickým bratrstvům nové rozsáhlé svobody, zří
dil druhý týdenní trh v sobotu a dva nové výroční trhy na den
sv. Jana Křtitele a sv. Linharta a povolil postavit kolem měs
ta hradby a brány, k čemuž nikdy nedošlo.
Nejvyšší mincmistr Jan Trčka z Vitence daroval příbramským

3

cihelnu jako odměnu za pomoc při stavbě Dolejší Obory v roce
1534.
V roce 1541 bylo pořízeno městské pečetidlo z čistého stří
bra nesoucí městský znak a na opisu nápis - Pečeť města z Pří
brami.
8. března 1560 vypukl v Příbrami velký požár, jemuž padlo za
oběť přes 60 hlavních domů, mnoho dalších budov bylo porušeno,
hodně lidí přišlo o život. V tomto období žilo v Příbrami ko
lem 1 000 obyvatel. V červenci 1582 vypukl v Příbrami a okolí
- mor - zemřelo 600 osob, převážně děti a osoby středního věku.
Všichni byli pohřbeni kolem kostela na náměstí v Příbrami,
Rudolfovým privilegiem z roku 1579 byla březohorským konše
lům v čele s hormistrem ponechána soudní pravomoc nad bratrst
vem a to pouze pro rozepře týkající se záležitostí horních.
Ostatní rozepře včetně hrdelních věcí byly přeneseny na pří
bramského purkmistra a radu. Prvním rychtářem v Příbrami v ro
ce 1592 byl nejvyšší představitel březohorského hornického bra
trstva důlní - Petr Ulrych. Druhým rychtářem v Příbrami byl v
letech 1601 až 1617 Jeremiáš Ludvík, rovněž z Březových Hor.
V roce 1619 byla Příbram obsazena vojskem Koloredo Mansfelda, drancujícím město 1 okolí. Začala třicetiletá válka, kte
rá postihla Březové Hory ještě více než Příbram. Z 23 chalup
jich 13 spustlo a zbylí obyvatelé patřili k nejchudším v celém
příbramském panství.
V červenci 1626 vznikl opět v městě Příbrami velký požár,
způsobený vojenskou posádkou, který zničil celé vnitřní město
(náměstí včetně kostela, Pražskou ulici). Domy se počaly opra
vovat a zdvihat až po roce 1670.
Válečných útrap nebyla Příbram ušetřena ani v roce 1639, ne
boť v dubnu vtrhly do Příbrami silné oddíly švédů pod vedením
generalisima Bannera, které tehdy tábořily u Dobříše. Z býva
lé malé svatohorské kapličky si udělal švédský oddíl polní
strážnici, celé město vydrancoval. Dne 3. srpna 1647 rozhodl
císař Ferdinand III., aby kaple na Svaté Hoře s celým příslu
šenstvím připadla jezuitské koleji v Březnici.
Roku 1651, tři roky po skončení třicetileté války a po uzavření vestfálského míru, bylo v Příbrami včetně nepatrných
Březových Hor 399 dospělých občanů. Na Březových Horách žilo
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63 občanů včetně 16 dětí nad 10 let.
Dne 30.srpna 1672 přijíždí ve večerních hodinách do Příbra
mi císař Leopold I., po přenocování navštívil Svatou Horu a od
cestoval zpět. Druhá jeho návštěva v Příbrami byla 4. dubna 1680,
kdy cestoval do Prahy, aby se zachránil před šířícím se morem.
Úpadek dolování stříbra v 16.století způsobila především
primitivní technika a největší nepřítel havíře - voda. Dalším
zlem, vyskytujícím se při dolování, byl kouř, vznikající při
rozpalování horniny, čímž docházelo k otravě havířů.
V následujících letech 1689 byl zřízen v Příbrami královský
horní úřad pro horní města Příbram, Nový Knín a Jílové.
Březohorské bratrstvo dostalo při svém zrodu roku 1530 Já
chymovský důlní řád a hormistra jako nejbližšího představeného.
Příbram byla ještě v postavení poddanského města.
Správa obou obcí se vyvíjela odděleně. Překážkou jejich sblí
žení byla vyvýšená poloha Březových Hor a především německý ráz
proti zcela českému rázu Příbramě. Nesčetné březohorské obyva
telstvo hájilo svou samostatnost a nepřestávalo uznávat za svou
vrchnost hormistra. S jeho povolením uzavíralo na horním úřadě
i trhové smlouvy, protestovalo proti násilné a příliš vysoké
kontribuci a proti povinnosti obstarávat vojenské přípřeže.
Pravomoc nad Březovými Horami zůstala již trvalým předmětem
sporu mezi příbramským magistrátem a horním úřadem. Horní úřad
tvrdil, že osada Březové Hory v ničem nezávisí na městu Příbra
mi, protože má své vlastní právo, pozemkovou knihu, pečeť i vě
zení a její konšelé s rychtářem jsou dosazováni mincmistrem,
kdežto magistrát v Příbrami tvrdil, že březohorští ve všem spa
dají pod magistrát.
Březohorští s Lazeckými a okolními mlynáři tvořili svobodnou
třídu obyvatelstva, jakousi střední vrstvu mezi poddanými a měš
ťanstvem a to na základě dávných privilegií z roku 1579.
Pravomoc horního úřadu nad Březovými Horami byla opět v le
tech 1797 zrušena a přes mnohé protesty březohorských přenese
na na regulovaný příbramský magistrát.
Březové Hory těžce nesly poddanství města Příbrami, zvláště,
když většina dolů byla na území březohorském, takže podle pře
svědčení příslušel titul královské horní město spíše městu Bře
zové Hory než Příbrami, která tento titul s městským znakem
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obdržela 20. listopadu 1579 za vlády císaře Rudolfa II. Tento
spor o titul byl vyřešen až po roce 1897, kdy na základě růz
ných dokladů zaslaných císaři v roce 1846 byly Březové Hory dne
19. ledna 1897 za vlády císaře Františka Josefa I. také povýše
ny na královské horní město a byl jim současně přidělen městský
znak.
Svatá Hora, postavena ve 14. století, se počala přestavovat
podle plánu italských architektů v roce 1658, což se protáhlo
až do 18. století a v roce 1905 byla Svatá Hora povýšena na ba
siliku.
Na Březových Horách, z dobrovolných příspěvků od občanů
a s pomocí města Příbrami, kde primátorem byl právě hormistr
z Březových Hor, byl v letech 1719 - 1733 postaven vlastní kos
telík, na místě staré hornické zvonice s názvem Sv. Prokopa.
Pro děti horníků otevřel horní úřad v roce 1722 i školu.
Přestože se na Březových Horách dolovalo stříbro a částečně
i zlato, obec Březové Hory byla chudá, neboť nedostávala žádný
podíl ze zisku.
Pokusy o dolování stříbra na Březových Horách neustávaly.
Stříbro se předpokládalo ve větších hloubkách. Za účelem ob
novení prosperujícího báňského podniku byl v roce 1775 vyslán
z Kutné Hory do Příbrami Jan Antonín Alis, narozený 11. ledna
1711 ve Vysoké Peci.
Dolování stříbra bylo započato na Vojtěšské šachtě dne 11.
října 1779 z podnětu hormistra Jana Alise. Stříbrná žíla šla
značně do hloubky, takže 15. září 1875 t.j. za 96 let trvání
této šachty dosahovala již hloubky 1 000 metrů, což byla za
tím největší hloubka na světě. Tato událost vyvrcholila velkou
slávou na Březových Horách ve dnech 13. - 15. září 1875, na kte
ré bylo přítomno 3 000 krojovaných horníků a každý horník do
stal na památku stříbrný zlatník.
Nepřítelem horníka při dolování nebyly jen plyny vytvořené
pálením stěn, ale také voda. V roce 1782 se vřinula mocným
proudem do šachty Sv. Vojtěcha, takže na 5. patře utonulo 10
horníků. K dalšímu zatopení šachty došlo v roce 1834 při hloub
ce 687 metrů.
Stříbro bylo od nepaměti platidlem a není proto divu, že
naši předkové hlouběji a hlouběji se zavrtávali do skalních
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masivů na Březových Horách a v Bohutíně.
Okolí města bylo postiženo velkou neúrodou. Dobytek hynul
hlady po desítkách kusů, lidé jedli lebedu. Když se život ve
městě zkonzolidoval, začal Jan Alis systematicky v centru nejbohatších ložisek, která jen předvídal, zakládat hluboké doly,
které se za několik desítek let staly jádrem světového báňské
ho podniku na těžbu stříbra a olova. Tisíce rukou za několik
stovek let vytvořilo v příbramském podzemí labyrint důlních
chodeb a získaly tak v Příbrami světovosti v těžbě barevných
kovů.
Věštecká předpověď Libušina jakoby předurčila nestálost hor
nického podnikání na Příbramsku. V době největšího rozkvětu
v dolování roku 1536 - 1538 odváděli příbramští těžaři do kut
nohorské mincovny 1 400 až 2 000 hřiven stříbra ročně. Stříbro
bylo dobýváno od Obecnice až k Vrančicům. Tehdy bylo v provo
zu 99 dolů. Potom se stříbro postupně ztrácelo a většina dolů
těžbu skončila.
Otvírání nových šachet mělo pochopitelně vliv na zemědělství,
které tím upadalo. Prudké vzestupy těžby se střídaly s úpadkem
dolování, ale až do roku 1977 jako jedny z nejstarších dolů v
Evropě poskytovaly stovky tun barevných kovů.
Tak například v roce 1876 se těžilo 24 000 kg stříbra ročně,
čistý zisk činil 1 milión zlatých. Po 13 letech se těžilo již
36 000 kg stříbra ročně a v roce 1912 již 48 000 kg stříbra a
47 000 q olověných produktů a asi 13 kg zlata. V roce 1882 3
1884 bylo vyrubáno ročně 33 115 m skal.
Za účelem tavení železné rudy byla v roce 1705 postavena pec
v místě nynějšího rybníka Pecováku, kam se dovážela železná ru
da ze Žežic a z povrchových lomů ze Sv. Hory, z vrchu Vojna u
Zavržic a Vrančic. Dříve tento rybník se jmenoval Kolenáčovský.
Struska z vysoké pece se odvážela do Jamek, kde jsou dodnes růz
né vrchy a doliny. Po zrušení pece u Pecováku v sedmileté válce
byla ruda odvážena k hamrům u Obecnice a k Rožmitálu. Dne 10. 4.
1786 bylo započato se stavbou nové moderní hutě na stříbro a olovo ve Lhotě u Příbrami, která v letošním roce oslavila 200
let trvání.
V roce 1881 v hornictví a hutnictví pracovalo 5 177 horníků
a hutníků a bylo dosahováno přes 2,341.000 zlatých čistého zis-
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ku. Počet zaměstnanců na dolech se zvyšoval a největší počet
zaměstnaných horníků a hutníků dosahoval v roce 1855, kdy na
příbramských dolech pracovalo 6 103 dělníků a jejich práci řídilo jen 172 dozorců. Těžba v době největšího rozkvětu příbram
ských dolů dosahovala až 100 kg čistého stříbra denně, takže
předčily i Kutnou Horu.
Pod příbramský horní úřad náležely ještě doly ve Stříbře,
Kutné Hoře, Rudolfově, v Jílovém, Mladé Vožici, v Kašperských
Horách, ve Zbirově, Železné Hutě ve Strašicích, Františkově,
Karlově Huti, Holoubkově, Dobřívi. Dále to byly lesy Králův
Dvůr, Točník, Zbiroh, Mirošov, Osek, Hrádek, Uhelny v Mirošově,
Vejvarově, i kutaní uhlí v Brandýsku u Kladna.
Z velkých dolů, které se na Břez. Horách začátkem 19. sto-,
letí zakládaly,
to byl v roce 1813 důl Ševčínský, v roce 1822
důl Mariánský, důl Bohutín, nyní Štěpánka, v roce 1827 důl Pro
kop a 1832 důl Drkolnovský.
V roce 1848 žilo na Březových Horách již 2 000 obyvatel. Se
zvýšeným dolováním stříbra rostl počet obyvatelstva, takže v ro
ce 189S překročilo 5 500 obyvatel a dnes mají Březové Hory asi 2 250 obyvatel.
Na Březových Horách byl zřízen v roce 1880 poštovní úřad,
v roce 1884 telegrafní stanice, četnická stanice, o něco pozdě
ji v roce 1890 sirotčinec. Kaple Sv. Prokopa se v roce 1879 roz
šířila v malý kostel a velkým nákladem byl postaven ve slohu
renesančním nový kostel Sv. Vojtěcha v roce 1889 a farní expositura, založena 1879, byla v roce 1896 změněna v samostatnou
faru.
Příbram jako město stříbra byla známa široko daleko, což
vzbudilo zájem i u samotného císaře, takže dne 4. června 1810
přijel do Příbrami František II., přenocoval na arcibiskupském
zámku a navštívil Sv. Horu.
Město Příbram nebylo uchráněno ani před tažením cizích vojsk,
vracejícím se z různých bitev,
V listopadu 1813 odpočívala v Příbrami, na Březových Horách,
v Podlesí, Zdaboři, V Kozičíně, Orlově, ruská vojska vracející
se z vítězné bitvy u Lipska. O dva roky později v roce 1815
přenocoval v Příbrami ruský car Alexandr I., který se ubíral z
Dionu po vítězné bitvě u Waterloo, jednajíc tam o známou Svatou
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alianci. Po krátkém odpočinku odjel car na zámek Orlík, kde po
byl několik dní.
K dolování rudy bylo zapotřebí zkušených štajgrů, důlních
a naddůlních, a proto v roce 1849 zakupuje c.k. vrchní horní úřad novou budovu arcibiskupského zámku na Příkopech, aby v ní
zřídil horní akademii. Vyučování začalo dne 12. listopadu 1849.
1. listopadu 1851 byla otevřena státní škola pro důlní dozorce
(štajgry), která v roce 1949 byla přejmenována na Vyšší prů
myslovou školu.
Ke spouštění klecí s horníky a k vytahování rudy bylo třeba
pevných lan, a proto v roce 1856 se na Březových Horách zřizuje
továrna na drátěná lana. V menších rozměrech se zde lana vyrá
běla již od roku 1842.
K dolování rud a pro jejich úpravu bylo
je vody byly zřízeny mezi Březovými Horami
založil rybník zvaný Drozďák na 200 000 m3
rybník na 300 000 m3, jehož rozšíření bylo
1770.

zapotřebí vody. Zdro
a Bohutínem, kde se
vody, Vysokopecký
dokončeno v roce

Pro další zlepšení situace v zásobování vodou, která byla
v první polovině 19. století hlavním zdrojem energie jak pro
zdvihání vody z dolů, tak i pro provoz úpraven rudy, byly v
brdských lesích za Kozičínem a Lázem vybudovány další dvě ná
drže na vodu a to rybník Pilský na 360 000 m3, rybník Lázský
na 925 000 m3 vody. Voda z těchto rybníků byla vedena v délce
19 km až na Březové Hory,
Významným krokem k zhospodárnění těžby v dolech bylo insta
lování prvního parního stroje v roce 1846. Na dole Marie se v
roce 1849 používal parní stroj k sestupu havířů až do hloubky
1 000 metrů. Tento parní stroj se dlouho zachoval na dole Anna
a Vojtěch.
Dobývání rudy se dělo z počátku odpalováním ohněm, což způ
sobovalo časté otravy horníků. Po roce 1693 k trhání skal se
již používal černý prach a v pozdějších letech vrtačka na stla
čený vzduch a střílelo se dynamitem.
Výnosem c.k. Okresního hejtmanství v roce 1890 bylo město
Příbram rozděleno na 4 čtvrtě a to: Sázky, Hatě, Zdaboř, Drmlovo Pole, část Podlesí a státní huť u Lhoty. Podlesí se stalo
samostatnou katastrální obcí až 7. prosince 1925.
Elektrifikace na Březových Horách začínala v roce 1925 a
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prováděla ji firma Ryšan a Ryska z Prahy.
Co říci na závěr bohatých dějin Březových Hor, které se sta
ly součástí města Příbrami 1. ledna 1953 jako šestá čtvrť.
Nic netrvá věčně, tedy i bohatá ložiska stříbra, olova a že
lezné rudy byla po Příbrami a okolí vyčerpána. Pro veliké hloub
ky dolování a již zastaralou techniku přestávaly být rentabilní, a proto docházelo postupně k uzavírání jednotlivých dolů,
neboť nejstarší a nejhlubší příbramské doly jsou již dávno za
svým vrcholem a slávou, takže v roce 1978 došlo k jejich postup
nému uzavření.
Historii a slávu Březových Hor je nejlépe zakončit verši
Jana Marka:
Ty němý svědku dávných časů s nasládlou vůní pergamenů,
kdo zachytí tvou vetchou krásu, kdo pokoří se tvému jménu?
Mé město, sestro na úpatí, tvých smutků čas jde mezi stíny.
Slyš nový den - jde po souvrati tvých cest a volá zpět tvé
syny.
Naší snahou bylo přiblížit občanům a požárníkům stručnou
historii Březových Hor stojících na návrší, porostlých kol
dokola krásnými břízami, jak tomu bylo v dávném věku. Není to
dnes již chudý kraj, ale bohaté město, těžící dnes další rudu
- uran. Malé hornické domky jsou nahrazovány mohutnými vilka
mi, upravovány na nové, moderní byty. Vyrostlo zde velké moderní
sídliště s obchodní sítí, školami, školkami, jeslemi a zdravot
nickým zařízením.
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Pohled na Dům kultury.

Autobusové nádraží v Příbrami.

Nová výstavba na 37. etapě.
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Historie požárního sboru od roku 1886
Bylo vždy snahou lidstva bránit se proti působení zhoubného
požáru. Oheň již od jeho poznání byl dobrý sluha, pokud se udr
žoval v určitých mezích, ale zlý pán, pokud se lidem vymkl z
ruky. To přimělo člověka k tomu, aby se bránil proti živlu, kte
rý mu zničil střechu nad hlavou, příbytek, úrodu nebo lesy.
Často vyhořely celé vesnice nebo části měst. Lidé zůstali bez
přístřešku a při požáru přišlo mnoho lidí o život. Mnozí maji
telé panství vydali určité příkazy a požární řády, které měly
zamezit vzniku požáru. Tak například v r. 1566 na statku Sv.
Jiří bylo v požárním řádu stanoveno: "Kdo by byl usvědčen a oheň dělal v lese tak, aby od něho škoda se stala, ten má být
trestán na hrdle i statku".
Již tehdejší společnost se určitým způsobem bránila působění požáru a proto vrchnost ukládala cechům povinnost provádět
likvidaci požáru dostupnými prostředky, které byly pro tento
účel vyhrazeny, jako vědra na vodu, žebříky, trhací háky apod.
Neorganizovaný způsob likvidování požáru trval staletí, až
se v r. 1864 zrodila ve Velvarech myšlenka provádět boj s po
žárem organizovaně a založit tak dobrovolný hasičský sbor. Na
celém území Čech a Moravy po vzoru velvarských hasičů se zača
ly zakládat další hasičské sbory mezi nimiž byl i "Dobrovolný
hasičský sbor Březové Hory", založen o 22 let později, tedy
8. září 1886.
Malá hrstka lidí, nadchnuta zápalem pro věc humánní, započa
la ihned sestavováním stanov, kterými se musí řídit každá or
ganizace a jež musel odsouhlasit úřad, než povolil novou dobro
volnou organizaci.
Návrh stanov dobrovolných hasičů na Březových Horách byl vý
borem sestaven a předložen c.k. hejtmanství v Příbrami dne 25.
září 1886 a dne 16. října 1886 výnosem c.k. místodržitelství v
Praze byl povolen Sbor dobrovolných hasičů v obci Březové Hory.
U zrodu sboru dobrovolných hasičů stálo jen 20 zakládajících
členů, ale brzy se jejich řady rozšířily.
Každý začátek je těžký, nebylo peněz, nářadí potřebné k zá
sahu ani jednotné oblečení. Proto se prozatímní výbor usnesl,
že každý činný člen přispěje částkou 6 zlatých na pracovní oblek.
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a opasky v měsíčních splátkách nejméně po 50 kr.
První prozatímní výbor ve složení: Dominik Berouška, Josef
Folta, Josef Kutina, Josef Schöffel, Alois Vojtěch, Josef Zpě
váček měli za úkol připravit ustavující valnou hromadu a zvo
lení výboru dobrovolného hasičského sboru. Krátce po založení
hasičského sboru přistoupilo 19. 9. 1886 dalších 8 členů. Již
9. října 1886 prozatimní výbor požádal o.k. horní ředitelství
Příbram o bezplatné postavení cvičného lešení a 18. října 1886
pořádá první posvícenskou zábavu, aby z výnosu si mohl pořídit
hasičské nářadí.
První ustavující valná hromada hasičského sboru se konala
ve spolkové místnosti U černého orla dne 13. listopadu 1886,
kterou zahájil a řídil prozatimní velitel Josef Schöffel za účasti 20 členů.
Valná hromada se usnesla, že každý zakládající člen jednou
provždy zaplatí do sborové pokladny 5 zl. a přispívající člen
1 zl. 20 kr. ročně. Zakládajícím členem se později mohl stát
každý občan, který zaplatil stanovenou částku 5 zl.
První řádná hromada se konala 9. ledna 1887 ve spolkové
místnosti v hostinci U černého orla za účasti již 59 činných,
zakládajících a přispívajících členů. Valnou hromadu zahájil
a řídil prozatimní velitel Josef Schöffel.
Valná hromada se usnesla, že všichni členové hasičského sbo
ru bez rozdílu, mimo velitele sboru, jsou povinni všech cvičení
se zúčastniti, pokud toho čas a služební povinnost dovolí.
V tajném hlasování do čela správního výboru byli zvoleni:
měšťanosta
Josef Šembera
předsedou
městský tajemník
Karel Zůzek
místopředsedou
c.k. strojní dozorce
Josef
Schöffel
velitelem
c.k. kancelářský
Josef Zpěváček
podvelitelem
městský kancelista
Václav Kraus
jednatelem
soukromník
Josef Polta
pokladníkem
Jan Holna
zbrojmistrem
Za revizory účtu: Stanislav Novák a Augustin Vimr.
Na první ustavující valné hromadě dne 13. listopadu 1886 by
lo usneseno m . j . požádat o podporu císaře Františka Josefa I.,
dále c.k. horní ředitelství a Obecní zastupitelstvo Březových
Hor. Na základě žádosti hasičského sboru zaslané císaři Františ-
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ku Josefu I., byla císařským dvorem odeslána částka 80 zl.
Další podporu obdržel hasičský sbor od Okresního výboru ve
výši 100 zl. zásluhou MUDr. Korbelína a rovněž od c.k. horního
ředitelství dostal sbor 100 zl. v roce 1888. Obecní zastupitel
stvo Březové Hory darovalo hasičskému sboru dne 30. srpna 1887
100 zl. a Ústřední zemská hasičská jednota Praha darovala na
zakoupení ruční stříkačky 300 zl. To byl již dobrý vklad do za
čátku.
Po založení dobrovolného hasičského sboru převzal sbor do užívání jednu ruční čtyřkolovou obecní stříkačku a 3 závodní,
náležející c.k. hornímu závodu, které hasičský sbor udržoval v
pohotovostním stavu za určitou úhradu.
Snem a snahou hasičského sboru bylo míti svoji ruční stří
kačku, což se jim splnilo, neboť dne 4. dubna 1889 byla přive
zena z Prahy od firmy R. A. Smekala nová čtyřkolová ruční stří
kačka za 2.300 zl. Současně se zakoupily kožené přilby u firmy
Schvaba na 15 měsíční úvěr, zálohově složeno 100 zl. Znak na
přilbě měl být městský.
Poprvé zasáhl sbor při požáru dne 10. července 1887 v Pří
brami. Za statečné působení dostal sbor od příbramských hasičů
20 zl., pan Filip Matějka dukát a Václav Vlček stříbrný dukát.
Velkým a památným dnem pro hasičský sbor byl 16. červenec
1889, kdy se konal na Březových Horách první sjezd a valná hro
mada Župní hasičské jednoty podbrdské. Při této příležitosti
se konalo na Březových Horách veřejné cvičení, kterého se zú
častnilo 2.500 občanů, z toho bylo 495 krojovaných hasičů z
celého okolí. (Lochovic, Litně, Zdic, Dobřichovic, Hudlic, Be
rouna, Bikoše, Cerhovic, Zbiroha, Mýta, dále z Dobříše, Obořiště, Obecnice, Dolních Hbit, Příbrami, Vranovic, Lázu, Hříměždic,
Dubna, Věšína, Rožmitálu, Smolotel, Březnice, Milína, Pečic,
Zduchovic a Bohutína.)
Ze společenských organizací byly zastoupeny: Beseda barák,
Beseda čtenářská z Orlova, spolek Podles z Podlesí, Spolek
živnostenský B. Hory, spolek Ochotník B. Hory, spolek Podpora,
Čtenářská beseda, spolek Strojník, spolek Cecilie, spolek Hor
ník, Sbor učitelský.
Tato akce měla vliv na veřejnost, takže záhy se do sboru
přihlásili další občané. Koncem roku 1890 byl stav členů - 329.
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Hasičský sbor navštěvoval různé Župní sjezdy, valné hromady
v okolních obcích, pořádal společné výlety,
K záchraně lidí z vyšších pater bylo zapotřebí skákací a
smykací plachty, což se uskutečnilo již v roce 1887.
Úsek, kam až mohl hasičský sbor vyjíždět k požárům byl sta
noven c.k. horním radou. Byl to Rožmitál, Obecnice, Dubno, Milín a Trhové Dušníky.
Jestliže některý z činných členů hasičského sboru potřebo
val uvolnit z výkonu uložených povinností, musel požádat správ
ní výbor o dovolenou na určitou dobu. Pro neplnění povinností
došlo v r. 1889 k prvnímu vyloučení 3 členů.
Hasičský sbor si v r. 1888 zakupuje na úvěr u p. Konkeho
pracovní obleky. Na úhradu dluhu požádal sbor o podporu Okres
ní zastupitelstvo a Horní ředitelství, které darovalo v říjnu
sboru dalších 100 zl. a městská rada darovala v r. 1892 50 zl.
Jmění v inventáři činí již 870 zl.
S koňskou přípřeží ke stříkačce byly časté potíže a občas
se také stalo, že sbor nemohl vyjet k požáru pro chybějící přípřež, bylo tedy valnou hromadou v r. 1892 odsouhlaseno, aby povozníci, kteří se nejdříve s koňmi dostaví, dostali ze sborové
pokladny 3 zl. kočí 1 zl.
31. května 1892 došlo k velké hornické tragedii na dole Ma
rie. V poledních hodinách čekalo na nárazišti 29. patra něko
lik havířů, připravených na výjezd. Jeden z nich si s největší pravděpodobností čistil kahanec a část žhavého knotu odhodil
do sklípku pod nárazištěm, kde byl hořlavý odpad. Vznikl velký
důlní požár, který pronikal až na 18. patro, tedy 600 metrů vysoko.
400 m3 dřeva se proměnilo záhy v 630.000 m3 jedovatých
plynů, kterými přišlo o život 319 horníků z 53 obcí a osad. Největší počet obětí - 73 bylo z Březových Hor. Nejdříve po dole
Marie byl zamořen plyny důl Ševčínský, pak Vojtěch, potom Pro
kop a posléze Anna. Oběti důlní katastrofy byly nalezeny ještě
na 24. patře, tedy 700 m od dolu Marie. K záchraně horníků sfárali dobrovolní zachránci mezi nimiž byl cvičitel August Žlutický, četař Václav Kott, rotař Antonín Nedbal, Josef Petráň, Adolf Šefla, František Sláma, Josef Vondruška a důlní Antonín
Pešek. Činy zachránců byly obdivuhodným sebeobětováním, neboť
jejich jediným bezpečnostním opatřením byly v octě namočené
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šátky, ovázané kolem úst. Při záchraně svých druhů sami zahynu
li v hlubinách šachty. Jejich jména jsou zvěčněna na pamětní
desce v březohorském kostele.
Tato důlní katastrofa vzbudila pozornost v celém světě a do
stala se ke slyšení do říšského sněmu. Za těchto těžkých chvil
přijel do Příbrami 4. června 1892 tehdejší poslanec říšského
sněmu a pozdější president T. G. Masaryk, aby sám poznal rozsah
důlní katastrofy a mohl v říšském sněmu intervenovat ve pros
pěch pozůstalých vdov a 961 sirotků. Oběti důlní katastrofy ne
zapadly v zapomnění, zejména jejich zachránci. Správní výbor
hasičského sboru se usnesl postavit pomník cvičiteli hasičské
ho sboru Augustinu Žlutickému, který položil život pro své ka
marády. Na zhotovení pomníku byla prováděna sbírka, na které
se finančně podílelo 40 hasičských sborů z okolí Příbrami i ze
vzdálenějších hasičských žup. Pomník byl postaven a ve spolu
práci s Jednotou divadelních ochotníků odhalen na březohorském
hřbitově dne 20. srpna 1893, za účasti veřejnosti.
V září se ustavuje u hasičského sboru pohřební pokladna. V
roce 1893 se přihlásilo 13 členů a jejich řady se záhy rozší
řily. Knihovna byla založena v červnu 1893 a prvním knihovníkem
se stal Ant. Dražan.
Jelikož hasičský sbor vlastnil různý inventář, jako hadice,
pochodně, žebříky, které bylo nutno dopravit k požáru, bylo za
potřebí dopravního prostředku, který v r. 1893 zakupuje hasič
skému sboru c.k. horní závod, nákladem 880 zlatých a později v
r. 1906 dvě voznice. V tomto období měl již sbor k dispozici
jednu čtyřkolovou stříkačku, tři ruční stříkačky náležející
hornímu ředitelství, z nichž dvě byly uloženy ve skladě u me
chanické dílny, jedna na Prokopském dole a jedna na c.k. hor
ním ředitelství.
V roce 1906 dostal sbor k dispozici od horního závodu skla
diště na dole Marie, kde hasičský sbor je až do nynější doby.
Hasičský sbor měl také svého lékaře, kterého si volil. Prv
ním lékařem hasičského sboru byl MUDr. Kleiner.
Hasičský sbor Březové Hory zaujímal čelné místo mezi okol
ními hasičskými sbory v rámci župy. Velitel Josef Sehöffel byl
zvolen župním dozorcem a v r. 1896 zastával již funkci župního
místopředsedy, byl čestným členem hasičského sboru Březové Hory.
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Dne 19. června 1904 se odbýval na Březových Horách po 15 lettech druhý sjezd župy Podbrdské a valná hromada za účasti 29
okolních hasičských sborů s celkovou účastí 400 krojovaných ha
sičů. Dostavil se též okresní hejtman Emanuel Wirth, zástupce
městské rady příbramské František Piazza a c.k. inspektoři: Di
viš, Janáček a Hrdlička, členové rady a městského zastupitel
stva z Březových Hor, starosta župy Podbrdské Karel Simon a ří
dící učitelé z Březových Hor.
Při této příležitosti probíhalo na Komenského náměstí na B.
Horáoh veřejné cvičení.
V roce 1903 se hovoří již o hasičské župě Příbramské č. 102
se sídlem v Příbrami, založené v prosinci 1898 a koncem r. 1903
se sdružovalo v této župě již 29 hasičských sborů s počtem 929
pojištěných členů. Oslovení v hasičském sboru pane, je od roku
1896 nahrazeno oslovením bratře.
Dne 17. června 1901 přijíždí do Karlova Týna rakouský monar
cha a císař František Josef I., jehož uvítání se zúčastnilo 20
členů z Březových Hor.
Hasičský sbor měl koncem roku 1906 celkem 189 členů, což v
porovnání s rokem 1894 došlo ke snížení o 117 členů. V tomto
roce 1906 došlo také ke změně velitele, neboť dosavadní velitel
Josef Schöffel z funkce odstoupil po 19 leté plodné práci a na
jeho místo velitele byl zvolen Václav Vlček, dosavadní místo
předseda. Za dlouholetou činnost v hasičském sboru byla Josefu
Schöfflovi a Václavu Khýnoví udělena župou č. 102 záslužná me
daile. Během roku 1907 bylo provedeno 8 zkoušek ručních stříka
ček, uskutečnilo se 13 praktických cvičení, 6 teoretických ško
lení, bylo vykonáno 50 požárních hlídek při zábavách a v diva
dlech, vyjelo se v 6 případech k požáru, zakoupilo se 10 nových
pracovních obleků, za 178 korun.
V následujícím roce 1909 byly zakoupeny nové stanovy hasič
ského sboru vydané Ústředím zemské hasičské jednoty v Praze a
po jejich schválení místodržitelstvím byly rozdány členům. Do
té doby se sbor řídil vlastními stanovami z r. 1886. V tomto
roce vedle jiných akcí se zástupci sboru zúčastnili sjezdu žu
py Dobříšské v Rybníkách, sjezdu župy Podbrdské v Čenkově, sjez
du župy Příbramské v Hluboši a otevření hasičského domu v Hořo
vicích dne 11. 7. 1909.
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V roce 1910 se konal v Lublani všeslovanský hasičský sjezd,
kterého se jako delegát zúčastnil velitel hasičského sboru Jo
sef Hrudka.
Od založení hasičského sboru Březové Hory uplynulo již 25
let. Za toto období zasahoval hasičský sbor ve 24 případech v
místě a v 79 případech v okolních obcích.
Oslav 25. výročí trvání hasičského sboru Březové Hory se zú
častnilo 21 okolních hasičských sborů a 16 různých společenských
organizací. Župu Příbramskou zastupoval náměstek župního staros
ty František Horych, župu Dobříšskou č. 103 župní jednatel Jo
sef Krausner a župu Poďbrdskou František Lenc z Čenkova. V tom
to jubilejním roce 1911 i v letech následujících bylo vykonáno
mnoho poctivé práce pro veřejnost. Během roku 1911 se konalo 33
ovičení, 59 hlídek v divadle, žňové hlídky po 5 mužích po dobu
50 dnů, bylo přijato 28 a odesláno 79 dopisů.
V listopadu r. 1912 dovršili 25 let členství v hasičském sbo
ru předseda sboru Stanislav Novák, Rudolf Koubek, Vojtěch Komen
da, Karel Krbec, Karel Paulus a Jan Reindl. Za dlouholeté člen
ství ve sboru a za jejich aktivní činnost jim byla župou č. 102
udělena medaile. V tomto roce byla městskému zastupitelství po
dána žádost o povolení vybírání poplatků ze stráže při diva
dlech a tanečních zábavách, což bylo odsouhlaseno.
Dne 26. července 1914 byla Srbsku vypovězena válka říší Ra
kousko - Uherskou, která se postupně rozrostla v první světo
vou válku. Při mobilizaci bylo ze sboru odvedeno 35 členů. Za
městnanci horního závodu byli osvobozeni od vojenské služby,
proto se někteří členové vrátili, ale na frontu jich odešlo 21.
Následkem války ubývalo potravin, proto byly přidělovány na
lístky. Docházelo k velkému zdražování základních potravin mou
ky, chleba, masa, sádla aj.
Ruční stříkačka jednoproudová stála 2.000 K, za války 30.000
K. Nedostatek potravin a jejich vysoké ceny velmi zle doléhaly
na obyvatelstvo. Vznikaly epidemie, lidé umírali na španělskou
chřipku. Společenský život byl značně omezen, neboť veřejné mí
stnosti a hostince v r. 1915 byly obsazeny válečnými uprchlíky,
takže se žádné zábavy nekonaly. Hasičský sbor na druhou a čtvr
tou válečnou půjčku upisuje vždy 100 K.
Válka je v plném proudu, národy jsou zdeptány, vysíleny, ale
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přichází 28. říjen 1918 a s tím vyhlášení samostatnosti Čsl.
republiky, v čele s T. G. Masarykem.
Této, pro národ tak slavné chvíle se již nedožili: dlouholetý
velitel, místopředseda župy Josef Schöffel, zemřel 28. 1. 1918,
starosta sboru Stanislav Novák, zemřel 20. 5. 1918 a Antonín Hr
dina, zemřel 9. ledna 1918.
Ihned po skončení první světové války byly odstraněny všech
ny německé nápisy, které byly také na vozech a stříkačkách. Na
základě zákona o zrušení titulů, řádů a vyznamenání vydaných v
období rakouské monarchie, pozbyla platnost i medaile za 25 letou činnost v hasičském sboru. Koncem roku 1920 měl hasičský
sbor celkem 219 členů. Za účasti členů požární komise byly pro
vedeny protipožární prohlídky ve všech domech na Březových Ho
rách, což svědčí o velké poválečné aktivitě společenských or
ganizací na Březových Horách.
Dne 24. září 1920 uvítal hasičský sbor počtem 20 členů ve
stejnokrojích prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka, který si
prohlédl obě města, Anenský důl a potom odjel autem na prohlíd
ku stříbrné hutě, odkud se vrátil na jeho letní sídlo do zámku
v Hluboši.
V roce 1920 získal hasičský sbor strážnici v tělocvičně So
kola v hostinci p. Pobudy na Komenského náměstí. Současně došlo
ke zvýšení poplatků za požární hlídky při zábavách z dosavad
ních 6 Kčs na 10 Kčs do půlnoci a na 20 Kčs po půlnoci. Také
bylo požádáno báňské ředitelství o zvýšení odměn za zkoušení
závodních ručních stříkaček a hydrantů z dosavadních 108 Kčs
na 220 Kčs. Jednatel Josef Šilhan vypracoval nový požární řád
pro divadla a zábavy, který po schválení obecním zastupitel
stvím byl vyvěšen ve všech veřejných prostorách.
V nadcházejícím roce 1921 probíhala oslava 35. výročí trvá
ní hasičského sboru Březové Hory. V předvečer 9. července 1921
se konalo na jevišti spolku "Kosové" na Rozsypalce divadelní
představení "Rebelantská krev", opakované 17. 7. 1921. V neděli
10. července probíhalo na Březových Horách veřejné cvičení, za
hojné účasti okolních hasičských sborů a korporací. Oslav se
zúčastnil okresní hejtman R. Kremlička, za župu Příbramskou č.
102 župní starosta František Horych, za báňské ředitelství mi
nisterský rada Ing. J. Diviš, za městskou radu náměstek Josef
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Brand, starosta obce Karel Klička a celá městská rada. Oslav
se déle zúčastnili ředitelé městských škol, zástupci 10 spolků
a politických organizací, zástupci župy Blatenské, Podbrdské
a Berounské. Hasičských sborů z okolních obcí bylo zastoupeno 17,
s počtem 116 krojovaných hasičů. Ke zdárnému průběhu celé akce
posloužilo pěkné počasí, které přilákalo mnoho občanů z města
a okolí.
Členský příspěvek, který pro zakládající členy dříve činil
6 zl. byl nyní upraven na 50 Kčs a pro přispívající byl stano
ven příspěvek 6 Kčs ročně. V roce 1921 se také v hasičském sbo
ru zakládá samaritánská četa. Obecní zastupitelstvo schválilo,
aby za požární hlídky v kině se vybíral paušální poplatek 60
Kčs měsíčně,
V roce 1922 dochází opět ke změně sborové místnosti, která
byla od r. 1920 v hostinci p. Pobudy, nyní u p. Vojtěcha Malín
k a . Po sjezdu Čsl. hasičstva, který probíhal v červnu 1923 v
Praze se na Březových Horách konalo veřejné cvičení se třemi
ručními stříkačkami, se žebříky a sekyrkami. Do tohoto veřejné
ho cvičení byly zapojeny i okolní hasičské sbory z Lázu, Pod
lesí, Bohutína.
Čerpání vody ručními stříkačkami bylo namáhavé, vyžadovalo
střídání lidí, proto byla ruční stříkačka zmotorizována. Veřej
ná zkouška zmotorizované stříkačky proběhla na Březových Horách
již 20. června 1924 za hojné účasti veřejnosti. Tato zmotorizo
vaná stříkačka na oboustranné sání a výtlak sloužila hasičské
mu sboru až do roku 1935.
Stálé roční subvence, které hasičský sbor dostával každoročně od bánského a městského úřadu, a ani příjmy z vlastních ak
cí nestačily krýt výdaje sboru a proto byla požádána Okresní
politická správa o veřejnou sbírku, která vynesla 3.081 Kčs.
Stroje byly přemístěny do skladiště na dole Marie, voznice
zůstaly ve skladě u strojnické dílny. Obecní zastupitelstvo po
volilo v r, 1925, aby poplatky ze zábav, trvající přes půlnoc
byly zvýšeny na 40 Kčs. Současně vydal nařízení, že každá orga
nizace, pořádající veřejné akce musí k žádosti o povolení při
ložit potvrzení hasičského sboru, že hasičská hlídka byla vy
žádána a zaplacena.
Na žádost hasičského sboru z r. 1927 uvolnilo báňské ředi-
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telství v r. 1929 prostory na dole Marie, které si sbor upra
vil na vlastní náklady. Po provedené úpravě bylo její slavnost
ní otevření za účasti 31 spolků a zástupců z 10 okolních, ha
sičských sborů. V předvečer slavnosti bylo sehráno divadelní
představení "Helmice bez poskvrny". Výtěžek z představení byl
použit na úhradu výloh spojených s opravou sborovny. Tato sbo
rovna sloužila sboru až do roku 1972.
Koncem roku 1929 bylo ve sboru 235 členů, z toho činných
jen 39 členů. V roce 1929 bylo vykonáno 329 požárních hlídek,
přijato 141 a odesláno 130 dopisů,
V roce 1933 ukončil funkci jednatel Antonín Šilhan, který
také pečlivě vedl kroniku po dobu 22 let.
Blížil se rok 1936, na který připadlo 50 leté výročí trvání
hasičského sboru. Uvažovalo se již o zakoupení motorové stří
kačky a dopravním prostředkem od firmy Českomoravská Kolben Daněk za 45.000 Kčs. Souprava byla dodána již 25. dubna 1936
a veřejnosti předvedena dne 17. května 1936 v rámci oslav.
Oslava byla předmětem velké pozornosti, oož se projevilo
ve velké účasti občanů, i okolních hasičských sborů. V průvo
du šlo celkem 500 lidí, z toho 316 krojovaných hasičů a 147
zástupců místních korporací z 27 spolků. Patronát nad touto
oslavou převzala městská rada, která se oslav zúčastnila v če
le se starostou Václavem Hrbkem. Příbramskou župu zastupoval
starosta župy František Horych. Přítomen byl též krajský ná
čelník Antonín Lenc. Při této příležitosti byl položen věnec
k pomníku padlých v I. světové válce a k pomníku Augustína
Žlutického na březohorském hřbitově.
Činnost hasičského sboru v roce 1936 byla velká. Kniha vy
kazuje na 2.187 činností, na 762 stráží, což připadalo 140
různých činností na člena za rok. Stav členů koncem roku 1936
byl 244 členů, z toho bylo 35 činných, 40 zakládajících a 155
ochránců.
Hasičský sbor Březové Hory v rámci župy Příbramské č. 102
náležel mezi ty nejlepší a byl také po zásluze župou odměněn
Zlatou medailí.
Dne 26. prosince 1937 byli poctěni čestným členstvím hasič
ského sboru Bosenské Nové města bánovina Vrbaska v království
Jugoslávie Jan Šedivý, starosta sboru, Jan Kopáček velitel,
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Jan Hubený jednatel a Jan Hašek. Další medaile za dobrou čin
nost byla udělena Příbramskou župou podveliteli Josefu Glasserovi, Okresní hasičská jednota Polná č. 140 udělila medaili
místostarostovi Josefu Fikarovi, stříbrnou medaili od OHJ Břez
nice č. 61 obdržel jednatel Jan Hubený a Adolf Šourek a zásluž
ný kříž OHJ č. 38 Roudnice obdržel starosta sboru Jan Šedivý a
velitel Josef Kopáček,
V roce 1938 bylo obsazeno české pohraničí německým vojskem
a 15. března 1939 německá vojska obsadila celé území našeho
státu. Vznikl tak protektorát Čechy a Morava, ze Slovenska se
stal samostatný stát.
Ve valné hromadě byl jmenován čestným členem hasičského sbo
ru Březové Hory zdejší rodák František Horych, starosta Pří
bramské župy č. 102 a Josef Glasser, který dovršil 50 let čin
ného členství.
Nařízením České zemské hasičské jednoty bylo v roce 1940
uloženo přepsat na stříkačkách a autech nápisy německo-česky.
Přepadením Sovětského svazu německými vojsky v roce 1941
vypukla druhá světová válka.
Činnost hasičského sboru v době války řídil dosazený komi
sař, na jehož příkaz bylo 30 lidí doplněno do hasičského sbo
ru, aby byla zesílena protipožární ochrana.

Členky hasičské samaritánské služby na B. Horách.
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Snímek z roku 1943
Nástupy při náletech byly 2x až 3x denně. Ještě dne 3. květ
na 1945 bylo město bombardováno a členové odklízeli trosky a
nevybuchlé zápalné prostředky.
Konečně nadešel 5. květen 1945, den národně demokratické re
voluce. Celý národ povstal na svržení nenáviděného německého
fašismu. Téměř holýma rukama šel do boje s dosud silným nepří
telem, kterého počal odzbrojovat. 50 hasičů z Březových Hor po
chodovalo k radnici, aby byli k dispozici nově vytvořenému re
volučnímu národnímu výboru.
Hasičský sbor nastoupil obrannou službu, vyzbrojen pistole
mi a granáty získanými odzbrojením německých vojáků. Hasiči zajišťovali dopravní a zajišťovací službu na Březových Horách až
do 20. května 1945.
Velkou zásluhou Rudé armády skončila druhá světová válka.
Národ se pomalu vracel do mírových kolejí a budoval zničenou
zem a města. Někteří hasiči z Březových Hor odešli budovat po
hraničí, takže členská základna se snížila na pouhých 20 členů.
Ze sboru odešli i někteří členové, kteří byli do sboru určeni
německým komisařem.
Koncem roku 1945 měl hasičský sbor již 42 členů. Starostou
hasičského sboru po převratu byl zvolen Ferdinand Milec, který
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tuto funkci vykonával do konce r. 1963. Velitelem byl zvolen
Josef Huml, podvelitelem Jaroslav Fencl s jednatelem Karel Naděje.
Rok 1946 probíhal již ve znamení 60. výročí trvání hasičské
ho sboru. Prováděly se velké organizační přípravy. Průběh sa
motných oslav narušilo nepříznivé počasí, ale přesto se sešlo
200 krojovaných hasičů.

Snímky na dole Marie před sborovnou u příležitosti 60. výročí
Hasičský sbor měl již vycvičené členky i jako samaritánky,
dále žáky a žákyně. Samaritánský kurs vedl MUDr. Jaroslav Ptá
ček, který během roku provedl 9 přednášek, praktických ukázek
a vyškolil několik členek schopných poskytnout první pomoc. Ty
to kurzy pokračovaly pak i v dalších letech.
V roce 1947 dostal sbor pro uložení nářadí a dýchacích pří
strojů prostory v bývalé radnici na Březových Horách.
Členové hasičského sboru prováděli školení, cvičení, pro
hlídky v obytných domech, přezkušování hydrantů, zúčastňovali
se brigád na úpravě města, při kterých odpracovali 1.110 hodin.
V roce 1948 ředitelství Rudných dolů zakoupilo hasičskému
sboru dopravní prostředek zn. Aero, který si sbor na vlastní
náklady upravil a na voze odpracoval 925 hodin. Toto vozidlo
sloužilo sboru až do r. 1973. Za 50 letou aktivní činnost v
hasičském sboru byla Janu Haškovi udělena zlaté medaile v roce
1949.
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Stav členů koncem roku 1949 - 70 činných, z toho 14 žen, 23
zakládajících, 7 čestných a 97 přispívajících.
V roce 1950 došlo k zásadní změně v organizaci hasičského
sboru a to vydaným zákonem č. 62/1950 Sb. Hasičský sbor se
stal výkonným orgánem MěNV, v jehož čele byl velitel jmenován
dekretem. Velitel zodpovídal radě MěNV za organizaci, školení
a výcvik hasičského sboru. Organizace se stala složkou NF ne
soucí název "Místní jednota čsl. hasičstva Březové Hory". By
lo zrušeno čestné členství a přispívající. Nejschopnější čle
nové masové organizace byli vybráni do výjezdového družstva.
Dopravní prostředky, stříkačky, výstroj a výzbroj přešly do
správy NV, který také finančně a hmotně zabezpečoval činnost
hasičského sboru.
V tomto roce byla hasičskému sboru přidělena nová cister
nová automobilová stříkačka ACS-16 se sedačkami po obou stra
nách. Slavnostní předání cisternové stříkačky provedl předse
da MěNV František Novák, velitel požární ochrany ONV s. Mis
a starosta Okresní hasičské jednoty František Horych.
Stávající cvičební řád V-3-S byl nahrazen novým cvičebním
řádem zvaný P-B-12.
Hlavní velitelství požární ochrany ministerstva vnitra a
Ústřední výbor čsl. hasičstva dne 1. června 1952 vyhlásil
soutěž o nejlepší požární družstvo v rámci okrsku, okresu,
kraje a ČSR, která se každoročně opakovala. Jíž v roce 1953
se do okrskové soutěže zapojilo z Březových Hor jedno druž
stvo mužů, žen a žáků. Družstvo žáků se probojovalo až do
krajského kola, kde získalo páté místo.
Dosavadní zákon o požární ochraně č. 62/1950 Sb. nevysti
hoval ještě potřeby požární ochrany a proto byl nahrazen
dalším zákonem č. 35/1953 a vládním nařízením č. 95/1953 s
platností od 1. ledna 1954. Na základě tohoto zákona číslo
35/1953 Sb. se mění název ze stávající MJ čsl. hasičstva
na "MJ čsl. svazu požární ochrany Březové Hory" místo hasič
s e používá oslovení p o ž á r n í k .
Od 1. ledna 1953 vycházejí nové časopisy "Požární tech
nik" a "Požární ochrana".
V roce 1954 došlo ke sloučení dvou MNV v Příbrami, byl zru
šen MNV na Březových Horách a veškeré řízení přešlo na MěNV
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Příbram. Březové Hory se staly šestou čtvrtí MěNV Příbram.
Zrušení MNV na Březových Horách nemělo však vliv na činnost
dobrovolného požárního sboru. V obou obcích byla zachována do
brovolná organizace, která nadále slibně vyvíjela svoji činnost.
Mezi oběma organizacemi docházelo ke zdravému soutěžení.
Po sloučení dvou MNV v Příbrami se uvažovalo o vytvoření společného výboru, který by řídil činnost místních jednot ve měs
tě, což se později uskutečnilo v roce 1958. Prvním předsedou
Místního výboru byl zvolen Jaroslav Vrátný z Březových Hor, dal
ším členem MV ČSPO byl Vladimír Jícha a Ferdinad Milec.
V roce 1955 v okrskové soutěži o nejlepší požární družstvo
čestně obstálo družstvo mužů a žáků z Březových Hor. Ha polních
pracích bylo odpracováno 2.797 hodin, na údržbě požární techni
ky 1.980 hodin.
Okresní výbor ČSPO udělil v roce 1957 čestné uznání: Vladi
míru Jíchovi, Františku Smíškovi a Vildovi Šilhavému.
V roce 1958 převzala MJ ČSPO Březové Hory patronát z hledis
ka požární ochrany nad JZD Kozičín.
Za období necelých pěti let došlo opět ke změně zákona o po
žární ochraně. V dubnu 1958 byl schválen nový zákon o požární
ochraně 18/58 Sb. Nový zákon a prováděcí vyhláška ministerstva
vnitra č. 106/1959 Ú.l. stanovily větší pravomoc a odpověd
nost NV za požární ochranu na všech stupních řízení.
V roce 1960 měla MJ ČSPO Březové Hory již jen 118 členů. Z
toho bylo 44 žen, 10 dorostenců, 10 žáků a 10 žaček. Do okres
ní soutěže byla přihlášena 4 družstva (muži, ženy, dorostenci
a žáci). V následujících letech bylo přihlášeno do soutěže již
7 družstev z Březových Hor. Výcvik těchto družstev prováděli:
s. Stejskal, Soukeník, Volf a Vrátný.
V roce 1960 převzala MJ ČSPO Březové Hory z hlediska požár
ní ochrany patronát v městském divadle, což trvalo až do roku
1981. Přibližně ročně se v městském divadle odsloužilo 2.700
hodin. Při žňových hlídkách se odsloužilo 568 hodin.
Vzhledem ke stále zvýšené zástavbě města Příbrami, stávají
cí požární technika již nevyhovovala, a proto v r. 1963 bylo
požárnímu sboru přiděleno nové speciální vozidlo značka Trambus RTH-706 v ceně 256.000 Kčs.
K slavnostnímu předání speciálního požárního vozu došlo
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Požárníci na žňové brigádě v roce 1961.
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28. 6. 1963 za účasti předsedy MěNV s. Junka a náčelníka OI-PO
kpt. Tvrdíka. Dosud užívaná autocisterna s obsahem 1.600 litrů
vody byla v roce 1971 přeřazena do Mníšku.

Průchod ohňovou uličkou s použitím azbestového obleku, předvá
dí Milan Kunst.
V lednu 1963 bylo rozloučení s čestným členem, dlouholetým
župním starostou a velitelem OHJ Františkem Horychem, který
plných 50 let svého života zasvětil požární ochraně.

Námětové cvičení v Novém Kníně, provádí požární družstvo B.Hory.
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Oslavy 80. výročí trvání požárního sboru Březové Hory pro
bíhaly 10. července 1966 na březohorském náměstí za účasti
předsedy MěHV s. Junka, předsedy OV ČSPO Františka Melichara,
předsedy MV ČSPO Františka Brože a náčelníka 0I-PO kpt. Tvrdí
ka. Po slavnostním projevu probíhalo veřejné cvičení na březo
horském náměstí za velké účasti obyvatel a okolních požárních
sborů. K poslechu vyhrávala hornická kapela, řízená kapelníkem
s. Zárubou. Při této příležitosti byla MJ ČSPO udělena medaile
"Za příkladnou práci", kterou za OV ČSPO předal předseda OV s.
František Melichar.

Oslavy 80. výročí trvání požárního sboru Březové Hory - 1966.
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