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Na novou návštěvnickou sezónu se pil-
ně připravuje naše ústřední a největší 

hasičské muzeum, které od roku 1980, te-
dy právě 40 let, sídlí v Přibyslavi. Za prvních 
šest týdnů letošního roku v expozici přibyly 
hned dvě historické stříkačky, první daro-
val sbor dobrovolných hasičů obce Velati-
ce v okrese Brno-venkov, druhou v pátek 
14. února do Přibyslavi dovezli dobrovolní 
hasiči jihočeské obce Pluhův Žďár.

Sbor usoudil, že jeho 80 let staré dvou-
kolové stříkačce DS 16 od nejslavnější čes-
ké firmy R. A. Smekal Slatiňany bude nej-
lépe v přibyslavském muzeu. Stříkačku vě-
novali navzdory tomu, že za její kompletní 
rekonstrukci, kterou před pěti lety dokon-
čili, zaplatili 111 235 korun, nepočítaje prá-
ci dobrovolníků. O karosářské práce se po-
staral Kamil Nevřela z Velkých Heraltic-Sád-
ku v okrese Opava.

Koupena z honebného
Stříkačka byla původně zelená. Obec ji za-
koupila v roce 1940 z honebného, kterého 

se občané po dobu čtyř let ve prospěch ha-
sičů zřekli.

Čerpadlo se osvědčilo při několika po-
žárech i povodních, ale pomáhalo také ze-
mědělcům zavlažovat brambory. Když mu 
„odešel“ motor a byla poškozena ojniční 
ložiska, hasiči měli za povinnost nefunkční 
mašinu odevzdat do šrotu. Tehdejším náro-
dohospodářským tlakům a „hladovým“ hu-
tím odolali, předepsané množství starého 

SDH Pluhův Žďár obohatil hasičské muzeum

Z okolí Jindřichova Hradce
do zámku Zachariáše z Hradce

Zleva Jaroslav Kotraba, zástupce velitele, Jiří Picka, velitel, Václav Sedláček, náměstek sta-
rosty, Pavel Hrzák, starosta

železa odevzdali jinak a Smekalovu stříkač-
ku před dotěrnými úřady schovali. V úkrytu 
počkala čtvrt století na vzkříšení z mrtvých.

Z okolí vodního zámku
Obec Pluhův Žďár leží poblíž Jindřichova 
Hradce a má tyto místní části: Jižná, Klenov, 
Mostečný, Pohoří, Plsná, Samosoly, Červe-
ná Lhota.

Posledně jmenovaná Červená Lhota je dí-
ky svému 600 let starému bizarnímu vodní-
mu zámku nejznámější částí Pluhova Žďáru.

Je poněkud příznačné, že stříkačka od 
Jindřichova Hradce bude trvale vystavena 
v zámku, který v Přibyslavi v roce 1560 za-
ložil Zachariáš z Hradce.

Aby hasiči z Pluhova Žďáru stříkačku do 
Přibyslavi dopravili, ujeli po silnici 92 km.
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