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Údaje o stříkačce

0489 - zadní sedačka stříkačky s úložným prostorem pro 
příslušenství a nářadí stříkačky

 Dobrovolný hasičský sbor ve Zvěrkovicích byl založen dne 14. března 1897. Po založení měl sbor 18 členů, 
každý člen přispíval do pokladny podle svých možností a to částkou od 15 do 50 krejcarů ročně. Pouze pří-
spěvky členů však nemohly stačit na veškeré výdaje, zvláště v začátcích působe ní sboru. Finanční  prostředky 
byly získávány z příspěvků okolních obcí, podpory Hostimské záložny, Moravskoslezské vzájemné pojišťovny, 
Krakovské pojišťovny, Zemského fondu i dalších sponzorů a jednotlivých osob. Hasičský sbor  si nechal  zhoto-
vit stejnokroje od krejčího Richarda Tvrdého. Dále si pořídil hadice a další hasičskou výzbroj. Velkým výdajem 
bylo v roce založení zakoupení ruční hasičské stříkačky. K této stříkačce se v kronice sboru doslovně uvádí:

SDH Zvěrkovice

Typ:

Výrobce:

Rok výroby:

ruční čtyřkolová zápřahová stří-
kačka horského typu, jedno-
stranně sací, jednoproudová

R. A. SMEKAL, Praha - Smíchov

1897
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„V roce 1897 byla též zakoupena ruční, hasičská 
čtyřkolová  jednoproudová stříkačka. Byla koupena za 
640 zlatých a půjčeno na ni bylo od Reifeisenky v Hos-
timi. Byla dvojramenná, bubnová, tažená koňmo, 
hadice jednotné s dvěma proudnicemi. Kola stříkačky 
dřevěná, okutá. Po stranách měla 2 zasklené kopule 
na větší svíčky, které se používaly při nočních požá-
rech. Dále byly dva žebříky, háky, několik svazků 
hadic, savic, koš aj. Pro obec to byla velká chlouba 

0488 - náboj kola a jeho zajištění proti samovolnému  uvol-
nění maticí se závlačkou

a událost.“
V roce 1900 byla poprvé vyzkoušena při velkém 

požáru, který nastal 4. října  na tehdejším velkostatku, 
kde hořela stodola o rozměrech 65 x 14 m. Požár byl 
uhašen jen s pomocí okolních sborů. Hasiči ze Zvěr-
kovic tehdy obdrželi 15 zlatých od velkostatku.

Tato ruční stříkačka sloužila sboru až do roku 1942 
a je dodnes funkční. V témže roce byla nahrazena stří-
kačkou motorovou od  firmy Vystrčil a syn z Telče.

0489 - přenosná svítilna  a její umístění na stříkačce

0490 - kovový ruční naviják na hadice umístěný pod přední 
sedačkou stříkačky

0490 - otočná páka ruční brzdy se zakrytým šroubením, 
třmenem a táhlo brzdy

0488 - pamětní fotografie členů sboru z roku 1898


