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Úvod 
 

         Do tohoto spisku jsem zařadil články ze stránek sedmé velmoci 
– tisku, týkajících se požárů na současném okrese Blansko. 
Označení „sedmá velmoc“ je velmi staré a údajně sahá až do doby 
Napoleona Bonaparta. Tehdy bylo za velmoc považováno Rusko, 
Velká Británie, Rakousko, Prusko a Španělsko. Takže původně byl 
tisk velmocí šestou a po přidání Itálie sedmou. 
     Samozřejmě se nejedná o úplný výčet požárů z let 1863 – 1950. 
Přesto věřím, že mělo smysl jej sepsat. Zároveň chci upozornit, že 
některé zde uvedené požáry nenajdete ani v brožurkách 
jednotlivých hasičských sborů. V několika článcích je také uvedeno 
jméno a příjmení pravděpodobného žháře. Toto je třeba brát s 
velkou rezervou, neboť pravda byla mnohdy jinde a docházelo i ke 
zveřejňování omluvy v tisku. 
     Články jsem opisoval tak, jak byly ve své době zveřejněny, takže 
jsou v nich často rozdíly oproti dnešním pravidlům pravopisu a také 
některé názvy a slovní obraty nejsou dnes již běžně používané. 
     Pokud je pod přepsaným článkem zkratka MK (znamenající 
„Můj Komentář“ a náhodou i moje iniciály), tak jsem považoval za 
vhodné dopsat některé doplňující informace (založení hasičského 
sboru v obci, další požáry...). Tato verze je určena pro internet, 
nikoliv pro tisk  do brožurky. 
     Pokud vás zajímá jen některá obec, najdete ji v textu dle níže 
uvedeného seznamu. U jména obce je uveden rok, ve kterém v ní 
hořelo nebo se o ní v souvislosti s požárem psalo. 
     Pamatováno je i na ty, kteří se o problematiku požárů zajímají 
jen velice okrajově, ale přečetli by si nějaké kuriozní či netradiční 
případy. Takovéto (dle mého subjektivního názoru) jsou v textu 
psány modře. 

Seznam 
 

     Adamov (1922, 1928 - 2x, 1929, 1930), Bačov (1917), Bedřichov 
(1908, 1929, 1936), Benešov (1901, 1923, 1925, 1927), Blansko (1882, 
1900, 1906, 1909 - 2x, 1922, 1924, 1926, 1927 - 2x, 1929, 1930, 1932 – 
2x, 1934), Boskovice (1880 - 2x, 1883, 1900, 1906 - 3x, 1916, 1917 - 
3x, 1921, 1922, 1930 - 2x), Bořitov (1902 - 2x, 1903, 1936), Brťov 



(1926), Břesice (1920, 1922), Buková (1909 - 2x, 1921, 1935), 
Cetkovice (1935), Crhov (1904, 1908, 1929), Černá Hora (1870, 
1885, 1900, 1913, 1915, 1917, 1921 - 2x, 1924, 1930 - 3x, 1933 - 2x), 
Černovice (1916, 1917, 1938 - 2x), Dolní Lhota (1871, 1912), Dolní 
Poříčí (1933), Doubravice nad Svitavou (1863, 1910, 1911, 1921), 
Drnovice (1899, 1904 - 3x), Hodonín u Kunštátu (1901), Holešín 
(1917, 1926), Holštejn (1887, 1910), Horní Lhota (1917), Horní 
Poříčí (1909, 1917, 1922, 1923, 1925, 1931, 1935), Hořice (1928), 
Housko (1914, 1917 - 2x, 1935), Hrádkov (1938), Chrudichromy 
(1905, 1907, 1910, 1935), Jabloňany (1903, 1927), Jedovnice (1887, 
1900, 1904, 1907, 1908 - 2x, 1914, 1920 – 2x, 1923, 1924, 1927 - 2x, 
1930, 1933), Jestřebí (1880, 1919), Karolín (1930), Klemov (1922), 
Klepačov (1863, 1894, 1899), Knihnice (1894 - 2x), Kněževes (1927), 
Kochov (1927), Kořenec (1917, 1923, 1931), Kotvrdovice (1914, 1920 
- 2x, 1922, 1923, 1928, 1929, 1931 - 2x), Křtěnov u Kunštátu (1925), 
Křtiny (1890 - 2x), Kulířov (1890, 1911, 1929), Kunčina Ves (1933, 
1934), Kunice (1924, 1933), Lazinov (1904, 1920, 1930, 1931), 
Lažany (1910, 1917), Lažánky (1906, 1907, 1932), Letovice (1914, 
1920, 1923, 1925, 1931), Lhota Rapotina (1906, 1917), Lipovec 
(1889, 1910 - 3x, 1914, 1920, 1932 - 2x, 1933 - 2x, 1939), Lipůvka 
(1931), Ludíkov (1921, 1934), Lysice (1900, 1912, 1928, 1930 - 2x), 
Makov (1926), Marianín (1925, 1933), Meziříčko u Letovic (1925), 
Míchov (1922), Molenburk (1917, 1921, 1925, 1926), Němčice (1905, 
1911, 1922 - 2x), Nýrov (1921), Obora (1905, 1927), Okrouhlá (1885 
- 2x, 1903, 1925, 1934), Olešnice (1873, 1935), Olomučany (1871, 
1920, 1926), Ostrov u Macochy (1907, 1918, 1922, 1924, 1926, 1927 - 
2x, 1928), Pavlov (1922), Petrovice (1925, 1926 - 3x), Podolí (1920, 
1931), Poříčí (1930, 1931), Prostřední Poříčí (1913, 1914, 1923, 1924, 
1931, 1940), Rájec (1888, 1899, 1911 - 2x, 1917 - 2x, 1921, 1922 - 2x, 
1926 - 2x, 1927 - 3x, 1950), Ráječko (1883 - 3x, 1911, 1922), 
Rogendorf (1922, 1932), Rosička (1909, 1913), Rozseč (1926), Rudice 
(1908, 1920, 1922, 1923, 1924), Rudka u Kunštátu (1920, 1930, 1932, 
1934), Sebranice (1935), Senetářov (1906, 1916, 1920, 1921, 1925, 
1931, 1932), Skalice (1931), Skrhov (1925), Sloup (1863 – 2x, 1882, 
1884, 1918, 1930 - 2x, 1933), Sudice (1916, 1930, 1938), Suchdol 
(1894), Sulíkov (1899), Svatá Kateřina (1927, 1930), Svitávka (1916, 
1917, 1921 - 4x, 1922 - 2x, 1923, 1924, 1929), Šebetov (1921, 1922, 
1932), Šebrov (1923, 1924), Šošůvka (1917 - 3x, 1921, 1926, 1929, 

1930), Tasovice u Kunštátu (1934), Touboř u Kunštátu (1926, 1931), 
Třebětín u Letovic (1919), Újezd (1877 - 2x, 1910, 1919, 1922, 1927, 
1929, 1930 - 2x, 1931, 1932 - 2x, 1933 - 2x), Valchov (1926), Vanovice 
(1900, 1922, 1924), Vavřinec (1908), Vážany (1921, 1931), Velenov 
(1904), Velké Opatovice (1903, 1935), Veselice (1917 – 2x), Veselí u 
Kunštátu (1910), Veselka u Olešnice (1932), Vilémovice (1906, 1912, 
1926, 1927, 1929), Vísky (1906, 1924), Voděrady (1931, 1932), 
Vranová (1934), Vratíkov (1901), Zábludov (1925, 1934), Závist 
(1917), Žďár (1878, 1924, 1934), Žďárná (1886 - 2x, 1917, 1921, 
1925, 1930, 1933).    

 

Požáry 
 

1863 
 

     Moravská orlice z 23. 9. 1863, č. 162, str. 3 a 4: 
     Od Sloupu. (Požáry a jich příčina. - Lhostejnost mnohých občanů. - 
Nedostatečné zařízení národních škol. - Nedostatek stříkaček. - 
Nechuť k pojišťování.). Okolí naše jest častě se opakujícími požáry 
celé ustrašeno, nevědouc komu by se vina dáti měla, ačkoliv toho 
povždy neopatrnost vina jest. 
     Před nedávným časem (31. srpna) byli jsme vyděšeni dvěma toho 
samého dne vzniklými požáry, totiž v Klepačově u Blanska, kde 4 
chaloupky, a v městysy Doubravici, kde 9 hospodářských stavení a 11 
obilnými zásobami naplněných obětí rozkaceného živlu se stalo. Sotva 
jsme se poněkud uspokojili, již vznikl opět 16. září oheň v poutním, 
svou romantickou polohou půvabném Sloupě. Jen rychlému ku 
pomoci přispění vel. duchovenstva, lesních úředníků a petrovských, 
žďárských a t. d. Sousedů, bylo co děkovati, že shoubný živel po 
strávení 4 chaloupek udušen byl. Bohužel najdeme přečasto při 
požárech také bezcitné lidi, kteří s to jsou pohodlně z okna na zžírající 
živel se koukati aneb na poli orati, kdežto by předce vydatně pomoci 
mohli, onen rukou, tento povozem atd. „Eba! Cupak je mně du tuhu, 
deť haš k nám tu nepřinde“ myslí si taký člověk. Jest toho vinna 
mnohému člověku již přirozená bezcitlivost a potom dílem taky smutný 
stav našich národních škol. 
     Této neshodě mohlo by se odpomoci avšak naši odpůrci tomu 
nechtějí, rádi by, abychom zůstali slepými a hluchými a uměli jen dle 



jisté písničky hopcovat, což by možno nebylo, kdyby se národní školy 
měly zlepšit. 
     Tak zvané „prepardy“, jejichž účel býti má (ale není), vzdělávati 
čekance národních škol, užívají kulturní řeči co spásonosné ve 
vyučování, kdežto přece po dvou letech podučitelem se stavší učitelský 
čekanec, mladistvé naše konstituční občany v jejich mateřské řeči, 
kteráž je česká a jižto sám úplně mocen není, vyučovati má. Ale i při 
tak bídném stavu národních škol nepoužívají mnozí rodičové ani zcela 
těch několik drobtů, kterých se nám dostalo, zdržujíce při každé 
příležitosti děti své od navštěvování školy, jiné zaměstnání jim dávajíce, 
tak že přečasto nalezneme dítě dvanáctileté, které a to není, aby bez 
chyby řádek přečetlo! „Nedávno je tomu,“ vypravoval mi můj přítel V. 
z K..... „co k nám přivedl náš soused svého synka, jenž byl právě ze 
školy vystoupil a žádal mě, bych jej zkoušel ze čtení. Dal jsem mu něco 
v čítance ke čtení, ale hošík 12.letý vypátral po dlouhém přemýšlení 
jednu písmenu, kterouž kolečkem zval (o)“! Tak to máme v mnohých 
osadách ačkolvěk opětně naleznete blahodárně působící učitele jako 
pana M.... v S....ě, kteří pochvaly zasluhují. 
     U nás v horách jsme v jiném ohledu pozadu. Neb kdežto v Čechách 
každá osada svou vlastní stříkačku má, nenajdeme ji u nás ani v desáté 
osadě, kdežto by se snadně zjednati dala, kdyby se obecní 
představenstva té věci jen rozhodněji chopila. Bez toho má každá obec 
nějaké příjmy, za které při tak zvaném „vosepě“ páni sousedé si dobrý 
den udělají a zbytek mezi sebou rozdělí. Pročpak by nemohli tyto 
příjmy se vynaložit na zakoupení stříkačky, jakouž za 400 zl. zaopatřiti 
lze, a která by se v lhůtách zapraviti mohla. I co se pojišťování týče, 
dbají naši horáci velice málo o ně „E co – říkají – naši tatíček nebeli 
pojištěni, měli se dobře a nevehořeli nikdá.“ - K tomu by starostové 
měli hledět, by se jednotlivci pojišťovali co nejčetněji, nebo těch 
několik zlatek zaplatí snadně, kdežto potom kdyby požárem zastihnuti 
byli, škodu z většího dílu vynahraženou míti budou. 
MK – Pisatel se bohužel nepodepsal. Vzal to ale z gruntu. Dnes 
bychom mohli jeho článek označit oblíbeným sněmovním počinem 
jako - „legislativní slepenec“. 

 
     Moravská orlice z 25. 9. 1863, č. 164, str. 4: 
     Od Sloupa. (Požár). Byl jsem při ohni, který dne 16. t. m. ve Sloupě 
vznikl. Na horním konci, tak zvaném „příhoně“ ve kratičké době čtyry 

domky shořely. Neštěstí překvapilo všecky. Asi o desáté hodině 
předpolední vyrazil požárový dým a již stály tři chaloupky v plamenu. 
     Majitel jedné sedí v žaláři pro jakési nedorozumění s vlastním 
bratrem a manželka jeho leží v šestinedělích. Vynesli ji do lesa před 
plápolající domek. Viděl jsem ji, an kvílela a rukama k nebi lomila. 
     Z druhého domku byl hospodář havíř za svou prací v dolech a jeho 
žena na poli kdes, oba přišli ulívat ohárky. 
     Většina pohořelých nezachovala pranic. Když první postrach 
ouzkosti ustoupil, sběhlo se hojně lidí ku hašení. Dva domky pod 
ohněm byly odkryty, a že se vítr na les obrátil, zastaveno tím další 
neštěstí. Při hájení se vyznamenal zvláště Sloupský soused František 
Hasoň, který vzdor plamenům na sousední střeše vytrval, a ač šat sobě 
popálil, přece ohni dále vznikati bránil. Pomoc valnou poskytli při 
požáru také sousední obce, jmenovitě Šošůvská, Vavřinecká, Petrovská 
a Žďárská, které vodu v okolí převzácnou ochotně dovážely. Stříkaček 
jsme žádných neviděli; toliko dvou příručních používal lid. A přece prý 
snad v blízkém Ostrově panská stříkačka stojí. Že při takovýchto 
okolnostech panovala nemalá ouzkost mezi lidem a velká sklíčenost u 
pohořelých, můžete si představiti. 
     Škoda tímto požárem spůsobena páčí se na čtyry tisíce. Kéžby se 
ubohým pohořelcům dostalo hojných dobrodinců!  
      

1870 
 

     Národní listy z 2. 6. 1870, č. 148, str. 2: 
     Požáry na Moravě vzmáhají se nyní počtem tak velikým, že nikdo 
podobného řádění zhoubného živlu v době jarní nepamatuje. V pátek 
vypukl oheň v městečku Černé Hoře (okres blanský) na silnici z Brna 
do Olomouce vedoucí a ztrávil v krátkém čase 58 domů a stavení 
hospodářských. 

 
1871 

 
     Národní listy ze 6. 9. 1871, č. 244, str. 2: 
     Při požáru v Olomúčanech u Blánska na Moravě shořelo 26 
stavení. O původu požáru vypravuje se, že tamnější jedni manželé 
odešli do sousední vsi a děti doma zavřeli. Děti hrály si se sirkami a 



zapálily; jedno dobytče zahynulo při požáru.  
 

     Národní listy ze 13. 9. 1871, č. 251, str. 2: 
     Dne 31. srpna o 5. hodině odpolední vznikl v stodole myslivcově v 
Dolní Lhotě u Blanska na Moravě z příčiny dosud neznámé požár. 
Silný jižní vítr podporoval oheň, věje zrovna proti dědině. V půl hodině 
zůstalo ze stodoly obilím naplněné pouhé spáleniště. Že zhoubný živel 
dále rozšířiti se nemohl, to děkovati jest obětavé pomoci Spešovských, 
kteří sušíce otavu na lukách a spatřivše kouř, spěchali pro obecní 
stříkačku a vzavše potřebné nádoby s sebou ještě v čas k požáru se 
dostavili. Mimo Spešovské přijeli se stříkačkami Blanečtí, Ráječtí a 
Bořitovští. Celkem pracovalo deset stříkaček. 
MK – Další známý požár vznikl v Dolní Lhotě na pile 25. srpna 
1883. Jedním z poškozených byl i představený obce V. Mužík. 

 
1873 

 
     Moravská orlice z 26. 8. 1873, č. 195, str. 3: 
     Výtržnost při požáru. V Olešnici vypukl 21. t. m. oheň a asi 4 domy 
a několik stodol popelem lehlo. Lid pomáhal a hasil až do umdlení. 
Hostinský z Prosetína Totůšek, lehl si umdlen od dlouhého hašení 
stranou, aby se zotavil, když k němu velitel četnictva Olešnického 
přikročil vyzývaje jej slovy hrubými, aby šel hasit. „Jsem umdlen“, 
odpověděl Totůšek rozdrážděn nepříliš lichotivým vyzváním četníka, 
„ale vy byste mohl zbraň svou odložiti a hasit jíti.“ Na tato slova vzal 
četník pušku, střelil po Totůškovi a prostřelil mu ruku. Když to lid 
slyšel a viděl, zbouřil se, přepadl četníka, a ztloukl jej. Když pak i 
ostatní četníci druhu svému na pomoc přišli, bylo pobouření 
všeobecné, v kasárně četnické okna vytlučena a četnictvo jen útěkem 
život svůj zachránilo. Dnes 22. t. m. byl občan, který první četníkem o 
zem hodil, k soudu odveden. Tak to vypravuje lid v okolí. 

 
1877 

 
     Posel z Prahy z 15. 9. 1877, č. 254, str. 3: 
     Dne 7. září o 11. hod. v noci vypukl v Újezdě u Boskovic oheň, 
jemuž 18 obydlí, totiž 10 hospodářských a 8 domků za oběť padlo. 

Taktéž tři lidské životy přišly na zmar. Škoda způsobená jest ohromná. 
 
     Posel z Prahy z 27. 9. 1877, č. 266, str. 3: 
     Vzorný hasičský spolek. Podali jsme zprávu o strašném požáru v 
Újezdě u Boskovic, jemuž tři lidské životy, množství dobytka, 18 domů 
atd. za oběť padlo. Znamenité jest, jak se při tom zachoval hasičský 
spolek boskovický. Občané zbudili velitele a žádali ho, aby dal troubiti 
na poplach. On však klidně odpověděl, že jest již pozdě – a přece jest ta 
nebohá obec od Boskovic jen půl hodiny vzdálena. 

 
1878 

 
     Národní listy z 1. 5. 1878, č. 107, str. 1: 
     Ve středu dne 24. dubna vypukl ve Žďáru u Boskovic hrozný požár 
v domku, který se nalézal právě uprostřed vesnice. Za příznivého větru 
se oheň rychle rozšiřoval na všecky strany, takže asi za hodinu stálo 58 
domků v jednom ohni. Stříkaček se sjelo z okolních vesnic mnoho k 
požáru, avšak nebyly tam nic platné, neb se již nic nedalo zachrániti. 
Více než 60 kusů hovězího dobytka, mnoho vepřového dobytka, 
drůbeže a jiná domácí zvířata zahynula v plamenech. Bohužel 
nezůstalo to jen při této škodě, neb se konstatovalo, že i 9 osob v 
plamenech zahynulo a sice 6 žen a 3 dítky, jejichž spálené mrtvoly ještě 
téhož dne večer byly ze štěrku vyhrabány. 
 

1879 
 

     Moravská orlice ze 17. 12. 1879, č. 289, str. 3: 
     Protože nezvonil. Před nedávnem byl jeden venkovský učitel 
odsouzen k pokutě 10 m., protože nezvonil, když byl vypukl požár v 
sousední obci. Nadarmo odvolával se k svému dekretu, dle něhož 
ustanoven byl učitelem, kostelníkem a varhaníkem a nikoliv zvoníkem. 
Bylo mu přečteno nařízení Bedřicha Velkého, ode dne 19. máje 1765 
(jež dosud je v platnosti!!), vedle kteréhož povinen jest v pádu ohně 
zvoniti. Soud zmírnil mu pak pokutu na 3 m. a nebo na 1 den vězení. 
MK – Tento příspěvěk je sice bez udání konkrétního místa, ale 
docela poučný. I dnes platí, že neznalost zákona neomlouvá. 
 



1880 
 

     Moravská orlice ze 14. 3. 1880, č. 61, str. 3: 
     Požár. Ve středu dne 10. t. m. o 3. hodině odpoledne vypukl v 
Boskovicích velký požár na ulici Bělé. V několika okamžicích stálo pět 
domků, bohužel slámou krytých, v jednom plameni, tak že oba 
hasičské dobrovolnické spolky naše, ač se s velikou rychlostí na místo 
požáru dostavily, musely se pouze obmeziti na hájení okolních budov. 
K večeru bylo veškeré další nebezpečí horlivým úsilím našich hasičů 
odstraněno. Z pohořelých byli čtyři pojištění. 
MK – Pokud vím, tak nejstarší zaznamenaný požár v Boskovicích je 
z roku 1586, kdy shořelo 85 domů, a to i s kostelem sv. Jakuba, 
farou a školou. Při velkém požáru v roce 1772 vyhořelo 99 stavení. 
Ten samý počet je zaznamenán při požáru v roce 1823. 
 

     Moravská orlice z 21. 3. 1880, č. 67, str. 3: 
     Oheň. Píše se nám: V pátek dne 19. t. m. o 11. hod. před polednem, 
vypukl oheň v Boskovicích, jest to již druhý požár ve 14 dnech. V 
krátké době stály 2 panské stodoly v plném plameni a třetí se již 
chytala, tak že hašení mysliti lze nebylo. Úsilím hasičů obmezil se oheň 
pouze na 2 stodoly, jež zničil úplně. Štěstí, že vítr vál k východu, jinak 
se mohla nešťastná ulice Želuka státi obětí plamenů. K ohni přikvačily 
hasičské sbory ze Svitávky a Vísek, dále pak stříkačky ze Lhoty 
Rapotiny, Skalice a Mlatkova (ovšem že i hasičské sbory boskovické). 
Kterak oheň vznikl, známo nám posud není.  
MK – První dobrovolný hasičský sbor v Boskovicích byl založen v 
roce 1870. Měl německé velení a jmenoval se „Tělocvičný sbor 
dobrovolných hasičů židovských v Boskovicích“. První český sbor byl 
v Boskovicích založen v roce 1879. 
 

     Našinec z 26. 5. 1880, č. 61, str. 3: 
     Požár. V sobotu dne 22. t. m. vyhořely v obci Jestřebí u Rájce tři 
stavení a sice jedno hospodářské stavení a dvě chaloupky. Požár 
povstal tím, že jistý dříve v tamním dvoře zaměstnaný pacholek snad ze 
msty zapálil. Týž byl chycen a po notném prý výprasku, jehož se mu od 
rozzuřených občanů dostalo, zatčen. 

 

1882 
 

     Moravská orlice z 18. 10. 1882, č. 238, str. 5: 
     Díkůvzdání ze Sloupu. Jsme vřelými díky povinni veškerým 
slavným spolkům hasičským i jiným neohroženým neúnavným 
pomocníkům, kteří 4. září t. r., kdy hrůzyděsný požár naše městečko 
Sloup zachvátil a 12 domů zhltil, svou vydatnou pomocí nám 
přispěli a tak služby nám prokázali, za něž jim povždy vděčnými 
zůstaneme. Vřelé „Zaplať Pán Bůh!“ i těm šlechetným dárcům, 
kteří potom štědrou rukou ubohým vyhořelým v bídě jejich uleviti 
hleděli. Ačkoli pak by mnozí z hasičů i štědrých dobrodinců zvláště 
zasloužili zde veřejně jmenováno býti, přece doufajíce, že všichni o 
naší vděčnosti přesvědčeni jsou, opomíjíme toho, jelikož jich tolik 
jest, kteří stejně velkou pomocí při hašení nebo podporou 
darovanou navždy si nás k vděčnosti zavázali, a všem jenom ještě 
jedenkráte z hlouby srdce voláme: „Zaplať Bůh!“ Ve Sloup, dne 20. 
září 1882. Ve jménu obecního výboru František Kučera, starosta a 
Karel Veselý, radní. 
 

     Moravská orlice z 25. 10. 1882, č. 244, str. 5: 
     Z Blanska. (Požár dne 8. října na St. Blansku). Čirá tma vůkol 
rozprostírala se, když ubíraje se domů, spatřil jsem po 8 ½ hod. večer 
dne 8. října b. r. zář na obzoru. Dle všeho ihned jsem seznal, že v 
blízkém okolí hoří. Při tom mně kynula na mysli myšlenka, zdaž to 
snad není v mém rodišti Blansku a proto vsedna na rychle objednaný 
povoz, úprkem jel jsem k Blansku. Moje tušení mne bohužel 
nezklamalo. Doraziv za půl hodiny na místo požáru, spatřil jsem, jak 
velké 3 usedlosti J. Vaňka, Fr. Musila a K. Škaroupkové (všichni jsou 
nepojištěni a zadluženi) již v plném plamenu stály a jak požár již i na 
vedlejší stavení sahal. Nebezpečí bylo ohromné pro celé staré Blansko. 
Prohlédl jsem si celé prostranství. Na sta lidí bylo tu shromážděno, 
několik stříkaček totiž Blanenská (prašpatná), pak z panského dvora 
Blanenského (lepší) a od Mariánské huti (výborná) bylo tu rozestavěno 
a brzo na to přijela pak stříkačka velkostatku Rájeckého, z Olomučan 
a ze Spešova. Černohorský hasičský sbor i se stříkačkou jsem 
pohřešoval. 
     Blanenský hasičský sbor byl v plném počtu v největší činnosti tu 
zastoupen pod vedením nově zvoleného velitele p. Karla Mayera. 



Jelikož usedlosti v plamenech stojící nebylo lze uchrániti, musela se 
činnost hasičů hlavně na lokalisování ohně a odstranění dalšího 
nebezpečí soustřediti. To se hasičům blanenským v krátké době úplně 
podařilo, zač jim steré díky náleží. Díky též té okolnosti, že toho dne 
nebylo větru. Hasiči ponejprv v ohni, nejsouce ještě prakticky 
vycvičeni, ukázali obyvatelstvu Blanenskému, sbor ten dosud pramálo 
podporujícímu, jak velkým dobrem sbor tento pro Blansko a jeho 
obyvatelstvo jest. Osvědčil se úplně. Hasiči ukázali největší obětavost a 
zmužilost, ačkoliv dosud ještě ani slibu nesložili. Nebezpečí spojilo 
sobě odporující strany sboru a bohdá že teď úplná shoda v sboru 
tomto nastane a že veškeré výstřednosti z obou sobě příkře oproti 
stojících stran, hlavně germanisační úmysl, zmizí. Při této příležitosti 
nemohu opomenouti upozorniti na vady, které jsem pozoroval a které 
pod každou podmínkou dlužno odstraniti. Pro markrabství Moravské 
jest vydán řád policie požárové a řád hasicí od 5. dubna 1873, jehož 
provedení náleží starostům. Uvedu zde několik míst, které v Blansku v 
úplné zapomenutí přišla. Tak v §. 8. stanoví, že se má k tomu účelu, 
aby se vypátraly vady a nedostatky pro ohně nebezpečné, aspoň 2krát v 
každém roku z jara a na podzim vykonati prohlídka v příčině ohně ve 
všech budovách od starosty aneb od komisaře ustanovených. §. 12. 
stanoví: Každý obyvatel obce byv k tomu vyzván od starosty neb jeho 
zřízenců, jest povinnen při požárech bezplatně a osobně službu konati, 
pokud k tomu způsobilý jest a propůjčiti nádoby k donášení vody. §. 
15. praví: Majetníci koní jsou povinni propůjčiti koně k zapřažení do 
stříkačky, vozů s vodou potřebných pod uvarováním pokuty až do 10 zl. 
§. 27. zní: V každé osadě, která aspoň ze 100 domů záleží, musí 
pohotově býti řádná stříkačka vozová s normálními závity šroubovými, 
opatřena potřebnými trubinami, koši a ostatním příslušenstvím, kromě 
toho náležité vozy na vodu a kádě. §. 28. zní: Osady uzavřené mají se 
opatřiti hasičskými řebři, háky, vozy na vodu a káděmi. §. 30.: V 
každém domě má býti k hašení ohně aspoň jeden řebř, jeden hák, 6 
košů a 1 svítilna plechová neb zadrátovaná. §. 46.: Na místě, kde hoří, 
podřízeny jsou všecky od jinud docházející sbory hasičské a ostatní 
pomocníci náčelníkovi místního sboru hasičského a mají jednati dle 
toho, co on jim nařídí. §. 51. zní: Neníli sboru hasičskému možno 
zapraviti potřebné výdaje z jmění vlastního a dobrovolných příspěvků, 
pak jest místní obec povinna opatřiti sboru nevyhnutelně potřebnou 
zbroj a potřebné nářadí hasící a ochranné. Mladistvý dobrovolný 

hasičský sbor Blanenský má dosud, jak jsem zvěděl přes 900 zl. vydání, 
posud neuhražených, což na vycvičení a vyzbrojení 40 mužů 
potřeboval. Schází mu háky, řebře, řádná stříkačka, kádě na vodu a 
vozy k tomu. 
     Zdejší obec má sice stříkačku od kontribučenského fondu s 
roztrhanou hadicí, která sotva k upotřebení jest, ostatní náčiní, jako 
řebříky, háky, vozy na vodu a kádě úplně jí schází. Když znamení dáno 
bylo na poplach, byla dovežena obecní stříkačka na místo požáru od 
lidí (poněvadž občané nepropůjčili hned koní). Co však pomohla bez 
vody. V koších a putnách zdaleka musela se voda ke stříkačce nositi. O 
jednu usedlost více mohlo se snad zachrániti, kdyby obec kádě s vodou 
na voze vždy pohotově měla. Lidé nechtěli nádobí k donešení vody 
propůjčiti, poněvadž, jak se obyčejně děje, o ně přicházejí. Mnozí 
majetníci koní zvláště z Nového Blanska zpěčovali se propůjčiti koní k 
dovážení vody, tak že jeden z nich p. O. samým četnictvem k tomu 
donucen býti musel. První s vodou byl povoz p. Mdr. J. Vankla pak ze 
dvora a Hoffmana. V domech scházely řebře, háky, koše na vodu a 
svítilny. Lid po většině kolem stál, dívaje se na oheň zdaleka a zdráhal 
se donášeti vodu a pomáhati při stříkačkách. Spatřil jsem, že musí lid 
se zvykati na konání povinností občanských, k čemuž hlavně 
představensvo obce dohlížeti má. Nejsou hasiči sami tu by hasili, nýbrž 
všichni občané jsou povinni těmto pomáhati a rozkazů jejich 
poslouchati. Mám za to, že p. starosta, který na místo požáru včas se 
dostavil, a na své oči spatřil, kam to vede, když řád policie požárové se 
nezachovává, veškeré vady pomocí obecního výboru odstraní a na to 
vše vynaloží, by obec řádnou stříkačku se vším příslušenstvím a hlavně 
vozy na vodu a kádě hasičskému sboru zaopatřila. Nemáli obec k tomu 
vlastních příjmů, ať pomýšlí jakým způsobem jich nabýti. Daň z 
kořalky, která náš lid po většině otravuje, z lidí lumpy dělá, kteří pak 
druhým ze msty chalupy zapalují, jak se teď ukázalo, jest především k 
tomu způsobilá. Čím dražší kořalka, tím lépe pro obec. Vrhá to věru 
prašpatné světlo na moje rodiště a na ty, kteří je řídí, že v Blansku na 
20 prodavatelů sprosté kořalky, tohoto otravujícího nápoje jest. 
Následky toho ustavičného chlastu všude vidět a cítit. Při posledním 
tomto požáru spatřil jsem nejméně 30 ožralých chlapů se potácejících, 
z nichž jeden jen včasným zakročením jednoho hasiče od smrti 
upálením, anžto si na hořící dům vylezl a tam usnul, zachráněn byl. 
Končím tuto zprávu tím, by netoliko p. starosta nýbrž i obecní výbor 



řádného plnění řádu policie požárové se všímali a k tomu hleděli, by 
jeden každý majetník svůj majetek proti ohni pojistil a mimo to by 
každý usedlý přistoupil za přispívajícího člena k hasičskému sboru, by 
tento takto dosáhl prostředků k zakoupení potřebného náčiní.  
 

1883 
 

     Moravská orlice z 21. 4. 1883, č. 92, str. 3: 
     V Ráječku blíže Blanska vyšel včera ve čtvrtek o půl 6. hod. večerní 
oheň, který zničil 7 domů s hospodářskými budovami. Na místo 
dostavily se hasičské sbory z Blanska, filiálka téhož sboru z hutí 
blanenských, sbor černohorský, stříkačky velkostatku rájeckého a 
blanenského, obecní stříkačka rájecká, doubravická a stříkačka ze 
strojní dílny z Blanska. Hasiči blanenští dostavili se na místo požáru 
nejdříve a v plném počtu. Namahavému přičinění v hájení jest 
děkovati, že oheň se nerozšířil dále. Vyhořelí byli vesměs pojištěni.  

 
     Národní listy z 8. 5. 1883, č. 109, str. 3: 
     Z Brna, 7. května. (zvl. Telegr. „N. L.“). V soudní budově v 
Boskovicích vypukl včera oheň, jenž zničil mnoho úředních spisů. 
Stavba utrpěla jen málo. Oheň založili prý trestníci. 
MK – Rád bych zde upozornil na jednu tradici, která sice s požáry 
nemá nic společného, ale je docela zajímavá a dnes bychom ji stěží 
obnovili. Brzy poznáte proč. Jak jistě víte, tak bílý prapor se 
vyvěšoval jako zpráva či zvěstování o tom, že se dotyčný (dotyční) 
vzdává (vzdávají). Bílý prapor se ale také vyvěšoval na soudních 
budovách a věznicích. Dělo se tak v případě, že ve věznicích 
spadajících pod onen soud nebo v samotné věznici nebyl jeden 
jediný odsouzený. 
 
     Moravská orlice z 27. 5. 1883, č. 120, str. 4: 
     Z Blanska do Ráječka. V čísle 99. tohoto časopisu uveřejněn byl 
dopis nadepsaný z Ráječka, týkající se dobrovolného hasičského sboru 
Blanenského, který ale není zcela správný. Dobrovolný hasičský sbor 
Blanenský súčastnil se počtem 47 členů požáru v Ráječku, kdež již při 
příchodu sboru do Ráječka 7 stavení v plném plameni stálo. Tomuto 
sboru podařilo se tento požár v rychlé době obmeziti a když již více 
žádné nebezpečí nehrozilo, tu teprvé se dostavil též sbor Černohorský v 

počtu 12 členů. Plán, dle kterého sbor Blanenský jednal, byl ten, 
zameziti šíření se ohně na pobočná stavení a na to teprve pomýšleno 
na hašení a hájení 7 stavení již v plném plamenu se nalézajících. Sbor 
Blanenský osvědčil se již svým rázným a praktickým počínáním při 
třech velkých a nebezpečí hrozících požárech takovým spůsobem, že se 
jemu za to pochvalného dekretu od sl. c. k. okresního hejtmanství 
Boskovického dostalo. Co se dále týče oné propitné, což pro celý sbor 
veliká urážka jest, musíme se tím ohraditi, že p. starosta po 4hodinové 
trapné a namáhavé práci, sboru u přítomnosti některých členů nařídil, 
aby se hasičskému sboru na obecní útraty dal hektolitr piva a jelikož v 
hostinci v Ráječku piva k dostání nebylo, tedy pravil, by se ono pivo 
jinde koupilo, a jemu pak účet zaslal; což též p. podnáčelník Dymáček 
učinil a p. starostovi takový účet na 6 zl. 10 kr. znějící po služce a ne, 
jak v minulém dopisu stojí, po členu zaslal. Nikdo z členů se ze své 
vůle neopováží od někoho nějaké zpropitné žádat an by takovéto 
jednání nejen na celý sbor špatné světlo vrhalo, nýbrž by se tím i čest 
hasičská poskvrnila. Ze sboru dobr. Blan. Hasičů. 

 
1884 

 
     Moravská orlice ze 3. 9. 1884, č. 203, str. 2: 
     Chtěl zbohatnout. Z Blanska se nám oznamuje: Ve Sloupě zatčen 
byl těchto dnů žid jeden, poněvadž padlo na něho podezření, že zapálil, 
aby na pojišťovací společnosti, u které měl zboží na 3000 zl. pojištěno, 
peníze vynutil. Vyšetřování proti němu jest zavedeno. Žid tento jest též 
v podezření, že loňský oheň, jemuž téměř půl Sloupu za oběť padlo, 
sám založil. Tentokráte obdržel náhrady 1 800 zl. od pojišťovny. 

 
1885 

 
     Národní listy ze 14. 6. 1885, č. 162, str. 3: 
     Z Brna, 13. června (Zvl. Telg. „N. L.“) Ve vsi Okrouhlé u Boskovic 
byl včera strašný požár, jenž zničil 64 stavení. Několik lidí uhořelo. 
Bída je veliká. 
 

     Moravská orlice ze 16. 6. 1885, č. 135, str. 3: 
     Velký požár. Přinesli jsme již krátkou zprávu o požáru, který zuřil v 



Okrouhlé. K tomu píše se nám od tamtud: Dne 11. t. m. o 9 ½ hod. 
večer vznikl v obci naší požár, jenž s takovou rychlostí se šířil, že v 
malé chvíli zachvátil 62 stavení. Poněvadž nebylo s dostatek vody a k 
tomu silný vítr vál, mohlo se jen velmi málo zachrániti a shořelo vše 
téměř úplně, neboť většina obyvatelstva už spala a nezbývalo času na 
vynášení. Jedna žena uhořela a kromě toho též mnoho vepřového 
dobytka a drůbeže. Na místo neštěstí dostavili se hasiči Boskovičtí, 
občané z Kořence a Benešova se stříkačkami, a mnoho jiného lidu z 
okolí. Škoda jest ohromná, ač nelze ještě s určitostí dosah její udati, 
bude zajisté 80 000 až 100 000 zlatých obnášeti. Druhý den ráno 
dostavili se též c. k. okresní hejtman Salomon, jenž velmi se staral o 
ubytování vyhořelých a také hned 20 zlatých v jejich prospěch složil a 
pak ok. komisař svobod. pán z Winklerů. Mimo toho poslala městská 
obec Boskovice velikou zásobu chleba, rovněž i z Kořence, z Benešova 
a odjinud rozličné potraviny. Páni zprávcové a důchodní panství 
Šebetovského přispěli též peněžitou podporou, davše mnohým 
pohořelým po menších částkách a slíbili sami žádati se podporu u 
majitele panství pana barona z Königswartrů. Neštěstí to stihlo též 
školní budovu tak, že na dlouhou dobu vyučování odročeno býti musí. 
 

     Moravská orlice z 5. 7. 1885, č. 151, str. 5: 
     Z Černé Hory. Letošním rokem vypukl v obci Černé Hoře již 
podruhé požár. První byl okamžitě udušen, druhý (dne 23. června) vzal 
za oběť 2 domky, které se nepodařilo sboru hasičskému okamžitě 
uhájiti, obdivovat však musí ale každý, kdož při požáru byl, že vedlejší 
domky dřevěné se uhájily. Na štěstí sešli se hasiči a obecenstvo v 
hojném počtu, též sbor dobrovolných hasičů Bořitovských stál tu ku 
pomoci, napotom sbor lihovaru Rájeckého, sbor dobrovolných hasičů 
Lysických, pan hrabě jakož to velitel hasičů se svými úředníky přispěl 
zde ku pomoci. Jelikož nebylo možno oněm pánům se poděkovati, 
vzdávám tuto všem srdečné díky, kdož pro obec Černou Horu ochotu a 
pomoc osvědčili. Antonín Kupka, t. č. předseda a člen obecního 
výboru. 

 
1886 

 
     Našinec z 23. 5. 1886, č. 61, str. 3 a 4: 
     Požár. Velikým ohněm postižena byla v úterý dne 18. t. m. obec 

Žďárná u Boskovic, který vzniknuv o 10. hodině dopolední během 
jedné hodiny ztrávil 12 čísel se všemi budovami hospodářskými. Z 
okolních měst a obcí dostavily se hasičské sbory v čas, a tak bylo 
dalšímu šíření požáru zabráněno, ač celá obec byla ohrožena.    
 

     Našinec z 28. 5. 1886, č. 63, str. 3: 
     Požár ve Žďárné, který jak známo 18. t. m. spálil 12 obytných 
stavení a mnoho hospodářských zásob, byl založen. Paliči jsou kovář 
Fr. Růžička a jeho syn, kteří založili proto, poněvadž na druhý den 
měla jim kovárna exekuční dražbou prodána býti. 

 
1887 

 
     Moravská orlice z 12. 5. 1887, č. 108, str. 2: 
     O požáru v Jedovnicích, o němž jsme již přinesli krátkou zmínku, 
píše se nám: Dne 7. května v pravé poledne vypukl požár v 
Jedovnicích, který podporován silným větrem v několika minutách 
hrozivých nabyl rozměrů. V malém okamžiku stál čtverhran 8 domků 
většinou doškem krytých v jednom plameni. Úsilovnému namáhání 
místního sboru dobrovolných hasičů a velmi rychlému přispění nově 
zřízeného sboru hasičského v Rudici podařilo se požár na hořících 8 
čísel obmeziti a uchrániti na třech stranách velmi blízké dochem kryté 
stodoly i chaloupky a tak zachrániti skorem půl městyse, který by byl 
jistě ohni za oběť padl. Dalším přispěním dobrovolných sborů z 
Krásenska, Blanska a představenstva z obcí Kotvrdovic, Senetářova, 
Ostrova atd., které všechny se na požářiště dostavily, byl oheň záhy 
uhašen. Zmíniti jest ještě, že při požáru panoval pořádek, který málo 
kdy při tak hrozném ohni bývá, čehož zásluha c. k. závodčímu 
četnickému p. Ostrožíkovi a představenstvu obce patří. Díky náleží 
však také i všem občanům, kteří velmi vydatně ku obmezení živlu 
přispěli. Škoda způsobená činí několik tisíc zlatých a jest tím citelnější, 
poněvadž všichni ubožáci většinou nepojištění, kromě svých chaloupek 
ničeho více neměli a teď do hrozné bídy uvrženi jsou. Oheň se tak 
rychle rozšířil, že jim nebylo možno ničeho uchrániti, tak teď nemají 
ani čím by se oděli, neboť vše shořelo co ve staveních bylo, pročež 
prosí ctěné p. lidumily o sebe menší dárek na ulevení jich velké bídy. 
 

     Moravská orlice z 5. 10. 1887, č. 226, str. 3: 



     Ze soudní síně. V Brně, dne 4. října. Ze msty. (Před porotou) 
     Albín Zukal z Holštýna nádeničí a krade. V obci má nejhorší pověst 
a u soudu znají jeho štětinatý divoký plnovous také předobře. Je mu 36 
let, ale je štěstí, že posud k sobě nepřipoutal žádné ženské srdce na 
věčné spojení. Má sice také svou Josefku, ale to je „jenom tak“; milují 
se a mají domácnost, ale posud neklekli spolu před oltář. Josefka asi ví 
proč. Zukal je zlý chlap, nepřející a mstivý. Nerad pracuje a spíš se 
hledí někde u přátel lacino najíst a vyležet. Kdysi to šlo aspoň na 
mlýně, který patřil jeho bratrovi. Ale co se stala paní v holštýnském 
mlýně sama švakrová, Františka Zukalová, bylo zle. Ta Albínovi nic 
nedala a ani do stavení nepustila. 
     To starého lenocha dopálilo. Když už se mu ani krádeže nechtěly 
dařit, šel dál a stal se žhářem. Měl na švakrovou vztek a v noci ke 3. 
červnu u ní zapálil. Bydlel v domku asi 20 kroků od mlýna. V noci 
vyšel bos ven, vplížil se na otevřený a lehce přístupný dvůr mlýna, vzal 
někde otýpku, zapálil ji pomocí svíčky a vhodil oknem do kuchyně. 
Plameny se šířily. V kuchyni počala hořeti lavice, stůl i trámy ve stěně. 
Milenka Zukalova spala té noci ve mlýně a uslyševši podezřelý 
praskot, vstala a šla se podívat do kuchyně. Tam bylo plno dýmu a 
zápachu. Viděla, co se stalo, vzbudila lidi a plameny byly naštěstí včas 
udušeny. 
     Podezření, že oheň založil, padlo hned na Albína. Marie Zukalová, 
která s ním bydlela v domku, věděla, že za noc byl několikráte venku. 
Albín omlouval to bolením břicha. Když u něho našli svíčku nahoře 
uhořelou, řekl, cestou od mlýna že ztratil dýmku a že ji pak šel v noci 
hledat se světlem. Ale ve strouze před mlýnem našly v bahně vytlačené 
stopy. Byly patrně Albínovy, protože měly na jedné noze prsty silně 
vytlačeny, a on přece napadá na jednu nohu. Také prý měl ráno na 
třech prstech plno bláta. Mimo to počítáno i s tím: Kdyby byl někdo 
cizí té noci přišel do dvora, byl by pes jistě štěkal, ale tak se ani ve své 
boudě nepohnul. 
     Albín Zukal vzat do vazby a zatím vyšla na jevo také ještě celá řada 
jiných hříchů: V noci k 25. červenci t. r. ukradl hostinské Šamalíkové 
v Holštýně 116 zlatých na hotovosti a různých věcí v ceně přes 25 zl. A 
před tím v měsíci květnu učinil v téže hospodě útok na kapsu 
hostinského Šamalíka. V kapse bylo mnoho peněz, ale kousek se 
Albínovi nezdařil, protože do toho přišla neočekávaná překážka. Pak 
ukradl ještě Zukal lesnímu adjunktovi Žižkovi v lese u Holštýna 

hodinky s řetízkem. 
     Pro všechny tyto kousky postaven byl včera Albín Zukal před zdejší 
porotní soud, žalován ze zločinu žhářství a krádeže. Zároveň s ním 
usedl ve svém bílém mlynářském kabátě na lavici kriminálníků také 
osmnáctiletý mlynářský chasníček František Veselý. Byl obviněn, že 
ukradl mlynářce Zukalové kliku v ceně 10 zl. Ale obhájci jeho, panu 
dru. M. Brandlovi, podařilo se porotce přesvědčit, že hoch zanesl kliku 
vlastně na rozkaz Roubalův do jeho kůlny a že tedy krádež nespáchal. 
Porotcové také skutečně po vřelé přímluvě páně obhájcově uznali 
Veselého nevinným. Zato na všech ostatních 5 otázek, týkajících se 
zločinu žhářství a krádeží, spáchaných Albínem Zukalem, přisvědčeno 
jednohlasně. Zukalovi přiřčen pak trest těžkého žaláře na dobu 10 let a 
6 měsíců. 
     Soudu předsedal rada p. Veselý, žalobu zastupoval nám. státn. návl. 
p. Schwalb. 
MK – Albín Zukal se narodil 16. srpna roku 1850 a ještě týž den byl 
pokřtěn. Jeho otcem byl Johann Zukal, mlynář z čp. 7, tedy z tzv. 
„Dolního mlýna“. Maminka se jmenovala Anna (rozená 
Prokopová).  

 
1888 

 
     Národní listy ze 3. 1. 1888, č. 3, str. 3: 
     Z Brna, 2. ledna. (Zvl. tel. „Nár. Listů“.) Parní pila a továrna na 
dřevěné zboží (Druckerova) v Rajci včera z většího dílu shořela. Škoda 
obnáší 80 000 zl. V závodech zaměstnáno je 500 dělníků, z nichž 
většina zůstane v práci, protože truhlárna zachráněna. Pohořelý je 
pojištěn. 

 
1889 

 
     Našinec z 28. 7. 1889, č. 89, str. 4: 
     Na večer dne 18. července vznikl oheň ve střeše domu Frant. 
Wintra v Lipovci. Ztrávil střechu domu jmenovaného i sousedního. 
Škoda páčí se na 350 zl. Winter i jeho soused Al. Petržela jsou 
pojištěni. 

 



1890 
 

     Moravská orlice z 24. 9. 1890, č. 219, str. 6: 
     Ohně. Ze včerejška na dnešek hořelo současně ve Křtinách a v 
Babicích. Ve Křtinách lehla popelem hospoda pana Páska, v Babicích 
shořely 2 domky a 2 grunty. 
MK – Babice jsou už sice okres Brno-venkov, ale nechal jsem článek 
v celku. Ze Křtin se dochovaly i mnohem starší záznamy o požárech. 
Například v roce 1611 zasáhnul požár faru a okolní stavby, ale 
kostel zůstal neporušen.    
 

     Moravská orlice z 1. 10. 1890, č. 225, str. 6: 
     Ze Křtin. (Díkůvzdání) Jako nájemník pan Antonín Páska ve 
Křtinách, postižen jsem byl zároveň se jmenovaným majetníkem 
požárem, vzniklým dosud neznámým způsobem večer dne 22. září t. r. 
Jsa obchodníkem, utrpěl jsem značnou škodu tím, že mně shořelo 
nejen mnoho zboží, ale i mnoho obilí a veškerá píce, jíž jsem byl 
zásoben na celý rok. Škoda ona byla by však mnohem značnější 
bývala, kdyby se byl požár dostal do místností, kde mám veškeré své 
zboží uloženo. Že se tak nestalo, jest jedině zásluhou dobrovolného 
sboru hasičského z Rudice, který v počtu hojném na místo požáru se 
dostaviv, s velikou obětavostí si počínal, a tak zabránil, že požár 
dovnitř domu se nedostal. - Konaje tímto milou svoji povinnost, 
vyslovuji slavnému sboru hasičskému svůj nejvřelejší dík a volám z 
plna srdce: „Zaplať Bůh!“ Ve Křtinách, 28. dne měsíce září 1890. 
Josef Ultmann, obchodník. 
MK - Ve Křtinách byl hasičský sbor ustanoven v roce 1886, a to 11. 
července. Nejstarší záznam o požáru ve Křtinách je z roku 1310 a 
najdeme ho v zápisech zábrdovického kláštera, který byl založen 
Lvem z Klobouk již kolem roku 1200. Další velký požár, který zničil 
velkou část Křtin vznikl v roce 1611. 
 

     Moravská orlice ze 7. 12. 1890, č. 282, str. 6: 
     Do Kulířova. (Požár) Dne 2. prosince t. r. v 6 hod. večer vypukl v 
hospodářském stavení pana Viléma Musila požár, při kterémž celá 
budova, veškeré zásoby obilí a píce a částečně i hospodářské stroje 
uhořely. K požáru dostavily se záhy hasičské sbory z Krásenska, 
Rozstání, Studnic, Pojdomí a někteří občané se stříkačkou z Lipovce. 

Veškeré stroje a síly uvedeny hned po příjezdu v plnou akci a požár byl 
na jedno stavení obmezen. Nelze však pomlčeti o trestuhodné 
lhostejnosti a chování tamnějších občanů naproti hasičům na pomoc 
přispěvším. Zajisté jest povinností každého občana, aby při podobném 
neštěstí majetek svého spoluobčana hájil, aneb jakýmkoliv způsobem k 
hájení přispěl. Avšak co učinili občané Kulířovští? - Ani jednoho z 
rolníků nebylo spatřiti, aby vodu, které se vůbec k posledku 
nedostávalo z blízkých rybníků byl dovážel, aneb aby hasičům, kteří 
beztoho byli zemdleni, při stříkačce pomohli. Teprvé po naléhavé 
prosbě pomohly některá svobodná děvčata u stříkačky, ostatně žádný 
jiný. - Občané tamnější se založenýma rukama zevlovali na požářiště 
dlouho a konečně, když se jim to omrzelo, odešli do hostince pana 
Vagnera, kdež se po tak namahavé (?) práci tím zázračným lékem 
občerstvovali, tropíce při tom hluk a všeliký škandál. Na vyzvání pana 
starosty, aby při hašení pomáhali, neuposlechl nikdo, vzdor tomu, že 
vyklízení hostince nařídil. Odporučovalo by se tedy, aby pánům 
občanům Kulířovským zákon ze dne 5. dubna 1873, jenž se týče policie 
požárové, důkladně byl přečten a pak, aby dotyční orgánové v místě 
tento energicky prováděli. O dalších nepřístojnostech netřeba se 
rozepisovati a protož pro dnešek pomlčí dopisivatel, doufaje, že ve věci 
té stane se co nejdříve náprava.  

 
1894 

 
     Lidové noviny ze 17. 4. 1894, č. 87, str. 3: 
     Oheň. V neděli o 10. hodině večer vznikl ve stavení F. Srnského v 
Klepačově oheň, který ztrávil toto stavení a způsobil škody za 600 zl. 
První na místě požáru byl dobrovolný sbor hasičský z Blanska, druhý z 
Olomučan a péčí neúnavné a veškeré chvály hodné obou těchto sborů 
podařilo se obmeziti oheň pouze na jedno stavení. 
MK – Zaznamenán je i požár z 11. září roku 1891 za který tehdejší 
starosta Klepačova František Pokorný zaslal blanenským hasičům 
děkovný dopis a odměnu 3 zlaté.  
 

     Lidové noviny z 27. 4. 1894, č. 96, str. 3: 
     Velký požár v Knihnicích u Boskovic. Náš boskovský dopisovatel 
píše: V noci ze 22. na 23. tm. o půl 2. hod. vypukl v starobylém tomto 
městečku požár, jakéhož nebylo dosud pamětníka. Shořelo vcelku 17 



usedlostí, jejichžto majitelé jsou: Josef Škrabal č. 88., Jan Procházka 
č. 86., Vinc. Odehnal č. 85., Ant. Kopal č. 84., Josef Kavan č. 83., 
Nechuta č. 82., Eman Kaplan č. 81., Tomáš Synek č. 80., Frant. 
Jakubec č. 79., Frant. Vašíček č. 78., Frant. Hadáček č. 77., Frant. 
Bílek č. 76., Josef Koutný č. 75., Veronika Kavanová č. 71., Josef 
Odehnal č. 70., Frant. Janda č. 69. Veškerá stavení byla ýz větší části 
dřevěná, dochem krytá, vyjma stavení Procházkovo, Nechutovo a 
Kavanovo. V půl hodině po vypuknutí ohně stála veškerá stavení v 
plamenech. Obyvatelé nezachránili ze svých bytů ničeho, a je velkým 
divem, že žádná osoba k úrazu nepřišla. Dobytka pošlo vesměs 16 
kusů. Škoda byla úředně udána 34 900 s pojištěním 14 700 zl. 
Odhadnutí škody jest však nízké a spíše může udáno být 50 000 zl. 
škody. Oheň vypukl v zadních kolnách mezi stavením Kavanovým a 
Nechutovým. Povídá se všeobecně, že oheň musil být založen, avšak 
určitě se neví, na koho padá podezření. K požáru dostavily se hasičské 
sbory ze Sudic, z Pamětic, z Vanovic, Borotína, z Cetkovic, ze Šebetova, 
ze Světlé a z Újezda. Jediné Boskovice z celého okolí nevyslaly žádné 
pomoci sousedním Knihnicím. Je to podivná věc. Povídá se, že 
Újezdským hasičům jedoucím skrz Boskovice, zakázáno bylo městem 
troubiti bezpochyby proto, aby se Boskovská honorace ze sna 
neprobudila. 
 
     Lidové noviny z 28. 4. 1894, č. 97, str. 3: 
     Zatčený žhář. Píše se nám: Dne 24. tm. byl dodán četnictvem k 
Boskovskému soudu jistý Tatírek z Knihnic. Týž bydlel v obecní 
pazderně a pásával Knihnické husy. Praví se, že Tatírek jest v 
podezření, že oheň v noci 23. t. m. založil. Učinil prý to ze msty, že mu 
obec pasení hus odňala. Co je na tom pravdy, ukáže se později, až 
záležitost tato u soudu vyšetřena bude. Jinak je Tatírek nepořádný 
člověk a nepožívá v obci důvěry. 
 

     Moravská orlice z 31. 8. 1894, č. 197, str. 3: 
     Dnes 24. srpna t.r. o půl 10. hodině večer vypukl v kolně, na dvoře 
rolníka Antonína Rybáře v Suchdolu se nalézající, z neznámé dosud 
příčiny oheň, který se v nesmírné rychlosti na obydlí a hospodářská 
stavení rozšířil a je s veškerými zásobami obilí, slámy a píce v popel 
obrátil. Škoda, tímto požárem vzešlá, obnáší 3 000 zl., kdežto Rybář 
pojištěn byl pouze na 600 zlatých. 

 
1899 

 
     NP ze 3. 8. 1899, č. 213, str. 2: 
     Oheň v továrně. V strojírně akciové společnosti Klepařově u 
Blanska na Moravě, náležející dříve firmě Breitfeld, Daněk a spol., 
vypukl v úterý oheň, který byl ale hned v počátcích rychlým 
zakročením továrního hasičského sboru uhašen, takže škoda jest 
nepatrná. 
MK – Jistě jste si všimli nepřesného označení místa požáru. 
Takovéto přehmaty byly poměrně časté. 
 

     Lidové noviny z 28. 12. 1899, č. 294, str. 6: 
     Díkůvzdání. Všem, kdož se zachraňovacích prací při požáru dne 20. 
prosince t. r. v naší továrně v Rájci vypuknuvším súčastnili, zvláště 
slavným hasičským sborům, jakož i jich pp. velitelům a sice továrnímu 
sboru firmy Frant. Xav. Brosche syn, akc. spol. v Rájci, dobrovolnému 
sboru v Rájci, dobrovolným sborům v Ráječku, Spešově, Blansku, 
Doubravici, Lysicích, Bořitově, Černé Hoře a ve Sloupě, sboru strojní 
továrny v Blansku, jakož i panu Ant. Kočvarovi, starostovi obce 
rájecké, kteří všichni v nejkratší době k požáru se dostavili, vzdáváme 
tímto náš nejsrdečnější dík. D. Drucker, parní pila a továrna na 
dřevěné zboží v Rájci. 
 

     Pravý domácí přítel, velký zábavný kalendář pro dům i rodinu 
na obyčejný rok 1900, str. 101: 
     Mlýn vyhořel v Drnovicích u Lysic na Moravě. Škoda obnášela 2 
000 zl. V Sulíkově na Moravě vyhořel pěkně zařízený statek rolníka 
Bernarda Biberle s veškerým hospodářským nářadím. 

 
1900 

 
     Lidové noviny z 1. 6. 1900, č. 125, str. 4: 
     V hutích v Blansku vypukl dne 28. t. m. oheň, který zničil modely v 
ceně 12 000 kor. - Dne 26. t. m. vyhořel dům rolníka Antonína Parfuse 
v Lysicích. Škoda obnáší 4 000 kor. - Dne 27. t. m. vyhořel v Černé 
Hoře dům Vinc. Pražana. Rovněž vedlejší budovy pp. Jos. Jakubce a 



Jana Hrazdíry se chytly. Škoda obnáší 5 400 kor. 
 

     Lidové noviny z 24. 7. 1900, č. 166, str. 4: 
     Dne 12. t. m. po 3. hod. odpol. Vznikl ve skladišti papíru, 
náležejícím firmě Josefa Schwarze v Boskovicích, oheň, který částečně 
zničil, částečně udělal nepotřebným papíru jen asi za 20 korun. Na 
učiněný poplach dostavil se záhy místní dobrovolný sbor hasičů na 
místo ohně, jemuž se podařilo oheň záhy udusiti. Při hašení bylo 
způsobeno Schwarzovi na střeše skladiště, plotu u zahrady a studně 
další škody v obnosu 400 korun, kterýžto obnos úplně kryt jest 
pojistkou. Příčina ohně není dosud vysvětlena, má se však za to, že 
oheň ve skladišti vznikl následkem neopatrnosti. 
 

     Lidové noviny z 30. 8. 1900, č. 197, str. 4: 
     Z Boskovic nám píší: Dne 24. tm. povstal ve Vanovicích u domkaře 
Josefa Náhlíka oheň, který zničil obytnou budovu, stáje a dvě stodoly. 
Škody způsobeno za 6 000 korun. - Dne 21. tm. vyhořel v Jedovnicích 
Matuškův mlýn. Požáru padly za oběť stroje i k mletí určené zásoby. 
Škody způsobeno za 30 000 korun. 

 
1901 

 
     Národní listy z 11. 5. 1901, č. 129, str. 2: 
     Dne 6. května vypukl v obci Vratikově, okresu boskovického na 
Moravě požár a strávil v krátké době dvě třetiny osady. Škoda – po 
odečtení pojistného – činí u 23 rodin 73 180 K, což jest obnos pro 
chudý venkovský lid ohromný. Ani škola zachráněna nebyla přes 
úsilovnou námahu šesti sborů hasičských, a sice: obou boskovských, z 
Okrouhlé, z Valchova, ze Žďárné a z Kořence. 
 
     Lidové noviny z 1. 8. 1901, č. 175, str. 4: 
     Blesk ve škole. Z Kunštátu oznamují: Těchto dnů uhodilo do školní 
budovy v Hodoníně u Kunštátu. Požárem, který bleskem byl způsoben, 
zničena byla střecha školní budovy. 
 
     Národní listy ze 4. 11. 1901, č. 304, str. 2: 
    Ze strachu před soudem spáchal zámožný rolník J. Kolář v 
Benešově u Boskovic hrozný čin. Prohodil něco v hostinci vůči svému 

sousedu, který nemeškal a zašel si do Boskovic k advokátu a podal na 
Koláře žalobu pro urážku na cti, o které ustanoveno líčení na minulý 
úterek. Obžalovaný Kolář zalekl se trestního líčení tak velice, že odešel 
v pondělí večer na půdu, zalezl do sena a zapálil je. Statek shořel 
úplně. Kolář nalezen upálený. 
 

1902 
 

     Lidové noviny z 22. 8. 1912, č. 192, str. 5: 
     Oheň. V pondělí dne 18. (tm). vyhořel rolník Frant. Fojt v Bořitově. 
Shořelo mu stavení i s vedlejšími budovami a vším obilím a 
hospodářským nářadím. Škoda se páčí na 21 690 kor., pojištění obnáší 
5 006 kor. Četnictvo zatklo a okresnímu soudu v Blansku dodalo Ant. 
Hemzala z Bořitova, poněvadž je v podezření, že zapálil. 
 

     Lidové noviny z 24. 8. 1902, č. 194, str. 4: 
     Žhář zatčen. V Bořitově u Boskovic vypukl před několika dny v 
domě Fr. Fojta oheň, který zničil nejen obytné stavení, ale i 
hospodářské budovy i s hospodářskými stroji. Ohněm způsobená byla 
škoda 21 690 kor., pohořelý byl pojištěn jen na 5 000 kor. Pro 
podezření, že oheň založil, zatčen byl tesař Ant. Hemzal z Bořitova, 
jenž byl dopraven k soudu do Boskovic. 

 
1903 

 
     Lidové noviny z 24. 5. 1903, č. 118, str. 4: 
     Oheň vznikl dne 20. tm. o půlnoci v obci Okrouhlé u Boskovic, a 
tak rychle se šířil, že vzdor úsilovné práci sedmi hasičských sborů 
přece v oběť padlo 12 stavení vesměs chudých domkařů. Hájení 
účastnily se hasičské sbory z Okrouhlé, z Benešova, Kožence, z 
Boskovic dva, ze Sudíkova a Valchova, jimž podařilo se ostatní domy 
uhájiti, hlavně hořeti již počínající domky Františka Čížka a Fr. Lizny. 
MK – Jak jste jistě pochopili, tak některé názvy obcí nejsou úplně 
přesné. 

 
     Lidové noviny z 24. 7. 1903, č. 167, str. 4: 
     Velký oheň. Před krátkým časem vypukl ve dřevěné, slamou kryté 



stodole rolníka Františka Ocetka v Jabloňanech oheň, který záhy 
nejen stodolu, nýbrž i celé hospodářství zničil. Při panujícím větru 
rozšířil se zhoubný živel rychle i na sousední stavení a v krátké době 
stálo již sedm usedlostí, které částečně slamou, křidlicí neb šindelem 
kryty byly, v plamenech a zničeny až do základů. Škoda ohněm 
způsobená obnáší úhrnem 70 000 korun, jest však z části kryta 
pojistkou jen v obnosu 16 000 korun. Při požáru, na jehož zdolání 
pracovalo 15 hasičských sborů, zničeno bylo množství hospodářských 
strojů a nářadí a mimo to zahynulo více kusů dobytka a velké množství 
drůbeže. Vznik ohně se soudně vyšetřuje. 
 

     Lidové noviny z 28. 8. 1903, č. 196, str. 4: 
     V úterý 25. tm. večer v 8 hodin neznámým dosud způsobem vznikl 
oheň v obci Bořitově u Rájce, jenž nabyl velkých rozměrů a ztrávil 
několik usedlostí, většinou s letošní sklizní. Oheň trval celou noc. 
 

     Moravská orlice z 21. 10. 1903, č. 241, str. 6: 
     Nehoda hasiče. V minulých dnech vypukl ve Velkých Opatovicích 
požár. Stateční hasiči z Borotína, obce to od Opatovic dobrých pět 
čtvrtí hodin vzdálené, vypravili se také k požáru, a aniž by se na 
některého občana s prosbou o koně ke stříkačce obrátili, zapřáhli se do 
stříkačky sami a vyjeli z obce. Celou cestou dařilo se jim dobře, a když 
již přijeli do Opatovic celí uhřátí a od potu mokří, klopýtl pojednou na 
cestě hasič Jan Řezníček, který nešťastnou náhodou dostal se pod kola 
stříkačky, jež ho přejela. Přejetím utrpěl Řezníček zlomeninu žeber a 
podkožní emfysem. Těžce zraněný dopraven byl na voze do svého 
domova. 
 

1904 
 

     Lidové noviny z 12. 2. 1904, č. 34, str. 5: 
     Oheň. V minulých dnech vznikl ve stodole rolníka Josefa Hynka v 
Lazinově oheň, který větrem podporován v malé chvíli obytné stavení, 
dále veškerou ve stodole se nalézající píci, seno a obilí úplně ztrávil. 
Škoda obnáší asi 4 000 kor. Tři hasičské sbory pracovaly neúnavně na 
uhašení požáru. Příčina ohně neznáma. 
 

     Lidové noviny z 18. 5. 1904, č. 113, str. 4: 

     Oheň. Z Crhova se nám píše: Dne 14. (tm). vypukl v obci Crhově o 
půl 5. hod. ráno požár, který se šířil v dřevěné části vesnice úžasně. V 
okamžiku stály 3 domy v plamenech. Jen největšímu úsilí sborů 
hasičských jest děkovati záchrana půl vesnice. Hájení účastnily se tyto 
hasičské sbory: kčenovský, olešnický, rosičský, rozsečský, prosetínský, 
brťovský, černovický, hodonínský a čtyřdvorský. Jim za přispění 
vzdává místní sbor co nejsrdečnější díky. 
 

     Lidové noviny z 25. 8. 1904, č. 193, str. 4: 
     Blesk zapálil. V pondělí dne 22. t. m. vznesla se na Lysicku prudká 
bouře. V obci Drnovicích jednou uhodilo, ale účinky byly hrozné. 
Uhodilo do štítu budovy velkostatku, blesk asi se rozštěpil a za krátko 
tři strany rozsáhlé budovy stály v plamenech. V obci nastalo velké 
zděšení a poplach, ježto se myslilo, že hoří celý dvůr, jenž nachází se 
uprostřed obce. Všichni už myslili, že loučí se na vždy se svojí rodnou 
obcí. Námaze hasičů podařilo se po urputné hodinné práci oheň 
omeziti jen na velkostatek; při požáru pracovalo 18 hasičských sborů z 
okolí. Dobytek a koně podařilo se včas z ohrožených a hořících už též 
stájí vyvésti do zahrad. Velkým štěstím bylo, že nevzňal se velký stoh 
slámy, od panské stodoly v zahradě jen 6 metrů vzdálený, neboť by 
bývalo pak nejméně půl obce lehlo popelem. Škoda je obrovská. 
 

     Moravská orlice ze 30. 8. 1904, č. 197, str. 2: 
     Velký oheň v Drnovicích. Jak již oznámeno, uhodil v pondělí 22. t. 
m. za bouře blesk do dvoru velkostatku Quida Dubského v Drnovicích 
a ve ¼ hodině stálo celé stavení dvora v plameni. Místní oba sbory čile 
zahájily činnost záchrannou na sousedních staveních. Hájení bylo z 
části stíženo větrem severozápadním, z části však podporováno 
vydatným deštěm, takže tento živel přírodní nejvíce přispěl k odvrácení 
katastrofy od celé obce. Za nedlouho sjelo se z dalekého okolí 13 sborů 
has. s 19 stříkačkami o 250 mužech a oheň localisovali jen na panský 
dvůr. Nejdříve přikvapili hasiči z Voděrad, kteří umístěni na severní 
straně u stohu slámy, jejž obhájili spolu se sborem boskovických 
hasičů židov., kteří se zde rozumnou svojí taktikou plně uplatnili. I 
lysický spolek velmi prozíravě rozdělil mužstvo tak, že oni opět z druhé 
strany zabránili ohni k dvorním sýpkám. Všechny stroje hospodářské a 
jiná náčiní uhořely, neboť než se dobytek vyvedl, nebylo lze již 
pomýšleti na nějakou záchranu, poněvadž dým ze tří stran dovnitř 



dvoru se stahoval, takže i hasičstvo musilo dřívější své posice opustiti a 
dále je pošinouti. Jak obrovské zásoby obilí a píce uhořely, lze si 
představu učiniti z toho, že zde svezeno bylo obilí a píce se 200 ha. polí 
a 20 ha. luk, jež k velkostatku náleží. Místní sbor dosud, tedy již čtvrtý 
den, ve dne v noci pracuje o 3 stříkačkách na dušení ohně neustále. 
Děkovati jest nejvíce sboru dobr. has. z Voděrad, který od pondělka do 
čtvrtka na místě setrval; tedy po 3 plné dny ve dne v noci neúmorně 
pracoval, že jsme se věru divili jejich vytrvalosti, mravenčí píli a 
bezpříkladné chuti, s jakou svěřené jim práce se chopili. Buďte jim za 
to díky, čest a sláva. Co se drnovického sboru týče, bylo by si přáti více 
výcviku a obeznámení se se službou a povinnostmi hasiče!   
 

     Moravská orlice ze 16. 10. 1904, č. 237, str. 5: 
     Před několika dny vznikl na půdě domkáře Jana Říhy v Drnovicích 
oheň, jenž způsobil na usedlosti asi 2 500 K škody. Zdá se, že oheň byl 
zločinnou rukou založen. Vznik ohně se soudně vyšetřuje. 
 

     Lidové noviny z 28. 10. 1904, č. 247, str. 4: 
     V těžkém podezření. V minulých dnech vyhořela v Jedovnicích 
stodola rolníka Dominika Kocmana, v níž byly složeny zásoby jeteliny, 
sena apod. Ohněm byla způsobena škoda 2 860 kor. Podezření, že 
oheň založil, padlo na právníka Richarda Šebelu z Jedovnic, jehož otec 
má Kocmanovu dceru za druhou ženu. Byl zatčen a dodán soudu v 
Blansku. 
 

     Lidové noviny z 11. 11. 1904, č. 258, str. 5: 
     Ze soudní síně. V Brně, 10. listopadu. Žhářem ze msty. (šestého 
porotního období přelíčení čtvrté.) 
     Dnes objevil se před soudci z lidu hoch, jenž neodrostl ještě metle, 
pro těžký zločin žhářství. Jest to 15letý krejčovský učeň František 
Novák, příslušný do Velenova, jenž v pravdě bez příčiny přiloživ 
rozžatou sirku ku slámě v kolně Čeňka Jakubce ve Velenově, vykonal 
čin, z něhož podle úkladu jeho na cizí majetnosti požár vzejíti měl a 
oheň též vzešel. 
     Žalován byl tudíž Novák ze zločinu žhářství. Žaloba líčí trestní děj 
krátce takto: Dne 7. září po poledni vypukl v zadní části stavení Čeňka 
Jakubce ve Velenově požár, jenž zachvátil stavení a 14 jiných stavení se 
všemi zásobami obilí a píce, jakož i s hospodářským nářadím zničil. 

Požárem tím utrpěli pohořelí celkem 42 800 kor. škody, která jest tím 
citelnější, že poškození jen na nepatrné obnosy byli pojištěni. 
     Trestním vyšetřováním se pak zjistilo, že oheň založil Frt. Novák 
zúmyslně, k čemuž se také doznal. Jako pohnutku k tak hroznému 
činu uvedl, že dne 7. září t. r., když ráno u Jakubce byl, uzrála v něm 
myšlenka, aby provedl pomstu svou, kterou na rodinu Jakubcovu v 
nitru svém proto choval, že ji za původce a rozšiřovatele zpráv o jeho 
překažené sebevraždě v obci Velenově kolujících považoval. 
     Že doznání Novákovo na pravdě spočívalo, bylo zřejmo z výpovědí 
Marie a Anna Havelkové, které ho na místě činu viděly. Novák 
odsouzen byl na pět let do těžkého žaláře. 

 
1905 

 
     Lidové noviny z 29. 7. 1905, č. 170, str. 4: 
     Založený oheň. Dne 22. tm. po 11. hodině v noci vypukl ve stodole 
hostinského Ludvíka Novotného v Němčicích u Boskovic oheň, jenž i 
ostatní budovy se sousedními domy nadučitele Fr. Hýska a rolníka 
Jos. Hlaváčka v popel obrátil. Škody ohněm celkem způsobeno bylo za 
15.420 kor. Pohořelí jsou z části pojištěni. Četnictvo zatklo a soudu 
dodalo pití oddanou výminkářku Emilii Novotnou z Němčic, poněvadž 
na ní lpí důvodné podezření, že oheň založila. 

 
     Moravská orlice z 26. 8. 1905, č. 193, str. 2: 
     Velký oheň. Dne 23. t. m. vypukl o 3. hodině odpolední v Oboře 
blíže Boskovic ve dvorci Josefa Kříže oheň, jenž zničil stavení rolníků 
Františka Vidoucha a Josefa Kováře, dále čtyřem domkářům 
náležející obytná stavení i s příslušnými stavbami, hospodářskými 
stroji a se zásobami sklizně. Ačkoli na místo přispěchaly ihned 
hasičské sbory z okolních obcí, mohl býti oheň zmenšen jen s velkou 
námahou, jelikož bylo velmi málo vody. Josef Kříž utrpěl mnohá 
zranění, jak jsme včera oznámili, když chtěl vyvésti z hořících stájí 
dobytek. Františku Vidouchovi shořel všechen dobytek. Oheň prý byl 
založen dětmi, které si hrály v sýpce. 
MK – Každý sbor v meších obcích se potýkal s nedostatkem 
finančních prostředků na vybavení. V Lidových novinách ze 17. 3. 
1895 (č. 64, str. 12) vyšlo následující poděkování: Do Boskovic. 
Díkůvzdání. Slavná občanská záložna v Boskovicích darovala sboru 



dobrovolných hasičů v Oboře z výtěžku roku 1894 obnos 50 zl. podpory 
na zakoupení hasičského nářadí. Níže podepsaní vzdávají dík za 
spanilomyslný dar tento. Jan Kovář předseda, Jan Havíř velitel, Josef 
Kovář jednatel, Rafael Vitouch pokladník. 
 

     Lidové noviny z 21. 9. 1905, č. 214, str. 4: 
     Dne 16. tm. vznikl ve stodole vdovy po rolníku Frant. Staňkové v 
Chrudichromech u Boskovic oheň, jenž i hospodářské budovy 
Staňkové se sousední hospodou Ant. Klona v popel obrátil. Pohořelí 
utrpěli škody za 14 400 kor., jsou však jen nepatrně pojištěni. 

 
1906 

 
     Lidové noviny z 15. 1. 1906, č. 14, str. 4: 
     Požár v továrně. Z Blanska se nám tel. oznamuje dne 15. ledna: Ve 
strojírně akciové společnosti, dříve Breitfeld, Daněk a spol., vypukl na 
dnešek v noci o 3. hod. požár, který zničil stolárnu a kovárnu. Značná 
škoda, požárem způsobená, je pojištěním úplně kryta. Také práce 
nebude nijak přerušena. 
 
     Lidové noviny z 24. 4. 1906, č. 112, str. 3: 
     ...Více řádila nedělní bouře ve Lhotě-Rapotině u Boskovic, kde 
blesk uhodil do přádelny Netty Fischerové. Továrna vyhořela úplně. 
 
       Národní listy z 23. 7. 1906, č. 201, str. 3: 
     Velké neštěstí, způsobené ohněm. Z Brna, 22. července. (K. k.) V 
Boskovicích událo se dnes velké neštěstí. Ve sklepě obchodníka se 
smíšeným zbožím Ultmanna vypukl o 11. hodině dopol. z neznámé 
dosud příčiny oheň. V místnostech, zasažených ohněm, bylo také 
několik kilogramů výbušných látek. Mezi tím, co hasiči byli při práci, 
nastal náhle výbuch, kterým bylo mnoho osob raněno. Dle výpovědi 
očitých svědků jsou poranění zvláště žíhacími plameny způsobené 
popáleniny. Až do této chvíle, t. j. 8 hodin večer, bylo převezeno 26 
osob, s nichž mnohé utrpěly i popáleniny třetího stupně, do 
brněnských nemocnic. Mezi raněnými jsou také dva důstojníci 
četnictva, dále velitel hasičů a jeho náměstek. O 2. hodině odpolední 
udál se opětně výbuch, kterým utrpěli tři hasiči lehké popáleniny. 
 

     Národní listy z 24. 7. 1906, č. 202, str. 3: 
     K neštěstí v Boskovicích sdělují se k naší zprávě pondělní ještě tyto 
podrobnosti: V půl hodině byl požár lokalisován, hasičský sbor 
městský odjel a sbor z obce židovské pro další jistotu zůstal na místě. 
Po půl hodině jali se hasiči prohlížeti stavení, by pátrali po příčině 
sklepního požáru a s nimi několik četníků, z nichž dva vešli do 
místnosti, kde byla pekárna. Ve chvíli té zavzněl ohlušující rachot, jako 
když z děla vastřelí, dveřmi krámu, jakož i otvory ze sklepení valil se 
dým a silný proud ohně jako blesk vyšlehl na ulici a jak hromem 
zasažena válela se řada zvědavců po zemi. Po chvíli slyšeti byl nářek a 
sténání z místností domku. Tam mnozí byli popáleni, na tváři a na 
rukou děsně zohaveni. Třem hasičům prudký výbuch i šat z těla strhl. 
Přes třicet osob zůstalo na místě ležet bez vědomí, mezi nimi 16 hasičů, 
2 četníci a 2 malé dívky. Pět místních lékařů a dva telefonem povolaní 
lékaři ze Svitávky a Šebetova poskytli první pomoc raněným. 
Odpoledním vlakem ve tři hodiny dopraveno do zemské nemocnice do 
Brna 28 osob, mezi nimi dva četníci, ostatní ponecháni v domácím 
ošetřování. O 4. hodině odpolední šli někteří hasiči na novo 
prohlédnouti vyhořelé sklepení, sotva ale otevřeli dvéře v místnosti, 
nový výbuch se udál a pět hasičů válelo se na zemi. Zranění hasiči 
jsou většinou ženatí; srdcervoucí byl nářek jejich žen a příbuzných. 
Mnozí z nich sotva vyváznou životem, mnozí pozbudou dle výroku 
lékařů očí. 

 
     Národní listy z 25. 7. 1906, č. 203, str. 3: 
     Neštěstí při požáru v Boskovicích. Oheň ve sklepích Nathana 
Ultmanna nebyl ještě ani včera uhašen. V pondělí odpoledne přibyl do 
Boskovic náměstek velitele brněnského dobrovolného sboru 
hasičského se třemi jeho členy, by pokusil se vniknouti do sklepů, ale 
od odvážného tohoto pokusu upustil, když se zjistilo, že vycházejí z 
nich stále hořlavé plyny. Jelikož nebyla vyloučena možnost dalších 
výbuchů, vyklizeny byly v pondělí ještě další domy v ohroženém okolí, v 
nichž bydlelo na sto osob. Do nemocnice v Brně dopraveny byly další 
oběti katastrofy: 13letý školák Josef Vanička a 13 1/2letý Ign. Vašek, 
kteří utrpěli popáleniny třetího řádu. V celku je v nich nyní 29 obětí 
boskovické katastrofy, ale všem daří se lépe. Bylo zjištěno, že prvý 
výbuch nedělní způsoben byl vznětím uhelných třaskavých plynů, které 
utvořily se za požáru ve sklepích z uhlí, v nich nahromaděného. 



Zapáleny byly svítilnou a nezakrytým plamenem, se kterou po 
lokalisování ohně v předu sklepů pronikl někdo bez rozmyslu do zadní 
části sklepů. Svítilna tato byla tam později nalezena. Kdo tam s ní 
vešel, nebylo zjištěno.  
MK – Při tomto požáru bylo prý popáleno celkem 40 osob, a z toho 
dvě na následky popálení zemřely. 
 
     Lidové noviny z 24. 8. 1906, č. 233, str. 4: 
     Dne 19. (tm). v noci vypukl v usedlosti obchodníka Josefa Strniště v 
Lažánkách na Boskovsku za nepřítomnosti majitelovy oheň a strávil 
střechu nad obytným stavením, stáj a kolnu. Škoda se páčí na 6 000 
kor. a jest hrazena pojištěním. - Dne 20. (tm). kolem 1. hodiny s 
půlnocí vznikl oheň v kolně domkaře Josefa Daňka ve Vilímovicích, 
taktéž na Boskovsku, a rychle se rozšířiv, strávil doškové střechy 
domků Daňkova a jeho souseda Antonína Grima. Grim má škody za 1 
200 kor., Daněk za 1 000 kor. Oba jsou pojištění, každý na obnos 600 
kor. 

 
     Lidové noviny ze 3. 10. 1906, č. 273, str. 4: 
     Opět o pouti hořelo. Píše se nám: Ve Vískách u Boskovic v 
posledních třech letech o pouti vždy hořelo, proto s obavou očekávalo 
tamní obyvatelstvo i letošní pouť, připadající na neděli dne 30. září, 
neb všeobecně se má za to, že dosavadní ohně byly zakládány. Ve velké 
rozčilení uvedeno bylo tamní obyvatelstvo ještě tím, když v sobotu před 
poutí obdrželo několik občanů anonymní dopisy, v nichž jim bylo 
vyhrožováno, že o pouti musí vyhořet. Proto učiněna byla pro letošní 
pouť mimořádná opatření. Hlídky o pouti obcházely neustále, aby 
zasílatel dopisů nemohl svou hrozbu uskutečnit. Leč všechna učiněná 
opatření ukázala se býti marnými. Sotva ke třetí hodině ráno občané z 
hlídky odešli, stál v plamenech domek kovářského pomocníka Fr. 
Petýrka, od něhož chytil i sousední domek. Hněv lidu obrátil se proti 
Petýrkovi samému, neb pronesl týž před poutí nějaká slova o zničení 
svého domku, z nichž lid soudí, že Petýrek sám domek si zapálil, pročež 
Petýrka nelítostně zbil a nebýti klidné rozvahy několika občanů, býval 
by rozzuřený lid ho vrhnul do hořících budov; Petýrek byl četnictvem 
zatknut a dodán okr. Soudu v Boskovicích. 

 
     Lidové noviny z 23. 10. 1906, č. 293, str. 4: 

     V obci Senetářově u Boskovic vypukl dne 10. tm. oheň u 
soustružníka Čeňka Kunce, který se záhy rozšířil na sousední dům 
Františka Zouhara. Obě chalupy vyhořely úplně; zničeno bylo také 
různé polní nářadí a všechny zimní zásoby. Vyhořelí jsou částečně 
pojištěni. Oheň povstal tím, že čtyřletá dcerka Kuncova hodila 
doutnající třísku na hnojiště. 

 
1907 

 
     Národní listy ze 3. 5. 1907, č. 121, str. 3: 
     Dvě děti uhořely. V bytě manželů Ditrichových v Ostrově u Sloupu 
vypukl v pondělí odpoledne oheň v době, kdy v něm dlely pouze jejich 
dvě děti, 5letá Beatrice a 3letá Marie, které obě uhořely. Matka, která 
je o 1. hodině v bytě zamkla, nalezla je o 3. hodině mezi plameny na 
podlaze již mrtvé. 

 
     Lidové noviny ze 6. 7. 1907, č. 184, str. 4: 
     Cihelna shořela. Včera odpoledne ke 3. hodině vyhořela v 
Lažánkách Sedlákova cihelna k výrobě šamotek. Jak požár vznikl, 
není dosud známo. 
 

     Moravská orlice ze 7. 11. 1907, č. 256, str. 3: 
     Továrna vyhořela. Dne 3. t. m. ve 12 hodin v noci vypukl oheň v 
akciové rolnické továrně na šamotová kamna v Jedovnicích a v krátké 
době ztrávil vše. Veškeré zásoby a stroje i s benzinovým motorem jsou 
úplně zničeny. Škoda obnáší 50 000 korun a hrazena pojištěním 
částečně. Při požáru hasičské sbory pro nedostatek vody nemohly 
účinně pracovati. 
 
     Moravská orlice z 15. 11. 1907, č. 263, str. 6: 
     V pátek 8. t. m. o 11. hodině dopoledne vyhořely v Chrudichromech 
čtyři chaloupky s vedlejšími přístavbami hospodářskými a jedna 
stodola. Pohořelí jsou z části pojištěni. Oheň byl založen. 

 
1908 

 
     Moravská orlice z 9. 2. 1908, č. 33, str. 3: 



     Dne 4. t. m. vypukl v noci v domě babky Marie Švédové v 
Jedovnicích, okres Boskovice, oheň, jenž nejen tento dům, ale i dva 
sousední, a to Josefa Urbana a Anny Dürerové v popel obrátil. 
Švédová si čítá škody asi za 1 000 K, Urban a Dürerová po 800 K, 
Dürerová pojištěna není.      
 

     Moravská orlice z 9. 7. 1908, č. 155, str. 3: 
     Ohně. V těchto dnech vypukl v domě rolníka Josafa Kaly ve 
Vavřinci, okr. Boskovice, oheň, jenž nejen jeho stavení se stodolou a 
stájemi, nýbrž i stavení sousedů Josefa Jaruška, Josefa Kučery, 
Vincence Mikuláška, Josefa Kakáče, Josefa Kučery ml., Josefa Kučery 
st., Jana Vymazala a Roberta Nečase se stodolami a stájemi a 
značnými zásobami píce úplně zničil. Též dvě krávy, dvě telata a tři 
prasata, majetek to J. Jaruška, zahynula v ohni. Škoda, která jest jen z 
části pojištěním kryta, páčí se na 60 000 K. - Minulý týden vypukl 
vypukl u rolníka Jana Kršky v Bedřichově, okr. Boskovice, oheň, jenž 
nejen tuto hospodářskou usedlost, ale i usedlosti sousedů Aloise Kršky, 
Frant. Günzela a Josefa Pivoňky a stodoly Filipa Janečka v popel 
obrátil, způsobiv celkem škody za 10 400 K.´, hrazené celkovým 
pojištěním 9 252 K. Při hašení byli hasič Frant. Vitoul a žena jeho ve 
tváři a na rukou těžce popáleni. Jeden pes a koza zahynuli v 
plamenech. 
 

     Moravská orlice z 23. 7. 1908, č. 167, str. 2: 
     Oheň. Minulý týden vypukl v Crhově okr. Boskovice, oheň, který 
zničil kůlnu se zásobami píce a hospodářskými stroji, rovněž i sousední 
stáje rolníka Frant. Sedláčka. Škoda činí na 6 000 K a jest hrazena 
pojištěním. 
 

     Lidové noviny z 21. 9. 1908, č. 259, str. 4: 
     Palič. Ve čtvrtek o 8. hodině večer vypukl oheň v domku Josefa 
Hanáka č. 37 v Jedovnicích a s ním shořel domek Josefa Kotoučka, 
který vzdor hájení hasičstvem jedovnickým zachráněn býti nemohl pro 
porouchaný štít. Ze žhářství usvědčen nádenník Jan Kocman, který byl 
četnictvem dnes zatčen a k soudu do Blanska odveden.     
 

     Národní listy z 21. 11. 1908, č. 321, str. 3: 
     Živá pochodeň. Z Blanska se sděluje: Před několika dny o ½ 12. 

hodině v noci vypukl požár ve stodole rolníka Pavla Kunce v Rudici. 
Když byla stodola již v jednom plameni, vyběhl z ní 67letý nádeník 
Frant. Hala z Rudice,  jenž ve stodole té již po dva roky spával. 
Všechno šatstvo na něm hořelo. Lidé přispěli ihned bědujícímu 
nešťastníkovi ku pomoci a uhasili hořící šaty. Pak byl Hala odnesen 
do obecní nemocnice, kde mu byla poskytnuta lékařská pomoc. 
Nicméně však k ránu zemřel. Jak oheň vznikl, není dosud zjištěno, jest 
však domněnka, že Hala v úplné opilosti sám oheň zavinil a pak 
uhořel; byl asi hodinu před tím nalezen spící na cestě obecním 
strážníkem. 

 
1909 

 
     Našinec z 1. 8. 1909, č. 120, str. 5: 
     Z Boskovic, 31. července. (zvl. tel. zpr. „Našince“) Včera o 10. 
hodině v noci vypukl v obci Bukové u Protivanova požár, který trval od 
10 hod. večer do 3 hodin ráno. Požáru padlo za oběť 8 domů. 
Obyvatelé byli v situaci velmi zoufalé, poněvadž nebylo ani dostatek 
vody k hašení ani hasičů. Muži většinou odešli na žně na Hanou. 
 
     Národní listy z 2. 8. 1909, č. 211, str 2: 
     Z Blanska, 1. srpna (Pův. zpr.) Na dnešek v noci vyburcováni byli 
obyvatelé Blanska poplašným signálem. Zjistilo se později, že hoří na 
staveništi dělnických domků skladiště nářadí náležející blanskému 
staviteli Matulovi. Je to v nedlouhém čase již druhý požár v Blansku, 
neboť před několika dny vyhořelo skladiště hospodářských strojů, 
náležející továrníku Ježkovi. Škoda, která byla způsobena staviteli 
Matulovi, obnáší na 1 200 K. Požár byl záhy uhašen, zvláště když se na 
místo neštěstí dostavil blanský sbor hasičský. 
 

     Moravská orlice z 5. 8. 1909, č. 175, str. 2: 
     Celá obec v nebezpečí. Jak jsme již sdělili, vypukl 30. července t. r. 
neobyčejně prudký požár v obci Bukové u Boskovic, jenž zničil 8 
hospodářských stavení. Škoda obnáší 58.200 K a je jen částečně kryta 
pojištěním. Rolník František Aberle z Dešné, který je v podezření, že 
oheň založil, byl zatčen a dodán okresnímu soudu v Boskovicích. 
 

     Moravská orlice ze 7. 8. 1909, č. 177, str. 3: 



     Zapálili. V noci 1. srpna t. r. k ránu vypukl v kůlně stavitele 
Mikuláše Matuly na Sloupečníku v Blansku oheň, který v malé chvíli 
celou kůlnu se vší zásobou prken, lepenky a různého náčiní 
zednického úplně zničil. Škoda ohněm způsobená páčí se na 1 000 
korun. Jako podezřelí zatčeni byli nádeník Čeněk Štusák a zedník 
Karel Tichý z Rosic, a dodáni soudu v Blansku. Jeden svádí vinu na 
druhého. 
 

     Moravská orlice ze 7. 9. 1909, č. 203, str. 3: 
     Dne 1. t. m. vyhořel v Horním Poříčí na Boskovsku rolník Vojtěch 
Holas. Způsobeno mu škody na 12 000 K, pojištěn byl na 4 460 K. 
 

     Moravská orlice ze 7. 10. 1909, č. 228, str. 3: 
     Ve stavení rolníka Františka Blechy v Rosičce na Boskovsku, 
vypukl oheň, jemuž padla za oběť střecha a značná zásoba sena a píce. 
Škoda obnáší 6 500 korun, pojištění činí 1 140 K. 
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     Národní listy z 6. 4. 1910, č. 94, str. 3: 
     Velký požár. Z Boskovic. (Pův. zpr.) Obyvatelé obce Chrudichromy 
byli v noci na neděli právě o 12. hodině vzrušeni velkým požárem, 
který vznikl ve stodole velkostatkáře Josefa Staňka a v krátké době 
přenesl se i na ostatní hospodářské budovy a posléze zachvátil i stavení 
obytné. Velikou vichřicí přenesen byl oheň přes silnici na statky Fr. 
Staňka, starosty Jana Starého a hostinského Fialy a pak až dále do vsi 
na budovy, náležející rolníkům Hrubému a Dostálovi. Z celého okolí 
sjely se hasičské sbory, by zachránily, co ještě bylo možno. Ale k hasení 
nebylo vůbec lze přikročiti, poněvadž v Chrudichromech byl velký 
nedostatek vody. Nebezpečí, jež celé obci hrozilo, bylo velké, ale 
šťastnou náhodou zůstaly ostatní usedlosti rozzuřeným živlem 
ušetřeny. Jmenované statky lehly popelem až do základů a též mnoho 
kusů dobytka uhořelo. Všechny zásoby píce, jakož i hospodářské 
stroje, vše bylo zničeno. Mnohým pohořelým nezbylo nic, než co v noci 
ve spěchu na sebe hodili. Mimo sedm statků vyhořel i domek dělníka 
Labuse. Jak oheň vznikl, není dosud známo, ale jest zavedeno ve věci 
vyšetřování. Škody jím způsobená nebyla ještě přesně odhadnuta, ale 
čítá se na 117 106 korun. Rolníci byli sice pojištěni, avšak škoda není 

ani z polovice pojištěním kryta. 
 

     Lidové noviny z 22. 5. 1910, str. 4: 
     Požár v Lipovci. Dne 18. tm. ráno o půl 3. hod. vypukl ve statku 
rolníka Jana Vintra v Lipovci, okr. Boskovice, požár, jemuž padla za 
oběť celá usedlost. Oheň vypukl po odjezdu bratra Vintrova, který u 
Jana Vintra byl zaměstnán jako čeledín a který odejel s koni do 
Vyškova na trh s fůrou vápna. Manželé Vintrovi po odjezdu bratrově 
znovu tvrdě usnuli a byli jen s velkou námahou probuzeni a 
vypáčenými okny zachráněni, při čemž bylo dítko, 9 měsíců starý 
chlapeček, těžce zraněno a zlomeny mu obě nohy. Škoda požárem 
způsobená činí pouze na budově 8 000 korun a je jen z části kryta 
pojištěním. Má se za to, že požár byl zaviněn neopatrností a dlužno 
děkovati hasičskému sboru v Lipovci, který se okamžitě dostavil a 
dalšímu rozšíření požáru účinně čelil. 

 
     Národní politika z 8. 6. 1910, č. 156, str. 6: 
     Šest rolnických statků vyhořelo. Z Boskovic. (Pův. zpr.) Pod kůlnou 
rolníka Jana Hudce v obci Holštýně u Boskovic hrálo si několik dětí. 
Rodiče jejich zaměstnáni byli z velké části mimo domov, někteří až v 
Blansku, a tak se stalo, že když 8letý Josef Hlaváček donesl si z domu 
sirky a v kolně jimi při hře zapálil, nikdo oheň nezpozoroval. Teprve 
když plameny zasáhly okolní budovy, přiběhli lidé k požáru. Ale přes 
velkou námahu nepodařilo se uhasiti oheň. Padlo mu v oběť šest 
rolnických usedlostí se všemi přilehlými budovami, zásobami i 
hospodářským náčiním. Jen stěží podařilo se okolním hasičským 
sborům ostatní usedlosti zachrániti od zhouby. Postiženi byli rolníci 
Jan Hudec, Fr. Svoboda, Hudec Fr., Alois Strachoň, Alois Minařík, 
Alois Mysliveček a Josef Ševčík. Někteří z nich nebyli vůbec pojištěni, 
a ostatní jenom velmi málo. 
 

     Lidové noviny z 22. 6. 1910, č. 169, str 2: 
     V Lažanech (okr. Boskovice) vyhořela 17. t. m. sýpka rolníka 
Františka Fialy, naplněná zásobami píce a slámy. Škoda činí 3 000 
kor., pojištění jen 300 kor. 
 
     Lidové noviny z 10. 7. 1910, č. 187, str. 3: 
     Oheň. Dne 6. (tm). vypukl ve stavení Prokopa Dvořáka ve Veselí, 



okres Kunštát, o 2. hod. v noci z neznámé příčiny požár, který zničil 
stavení až do základů. Škoda obnáší 5 000 kor. a je z části kryta 
pojištěním. Ku požáru dostavil se včasně hasičský sbor z Olešnice a 
účinně čelil jeho rozšíření. 
 

     Lidové noviny ze 13. 8. 1910, č. 221, str. 3: 
     Opět požár v Lipovci. Dne 9. (tm). vypukl v Lipovci opět požár. Jest 
to od jara již čtvrtý oheň v této obci. Oheň vypukl o 11. hod. v noci ve 
stavení Jana Musila a rozšířil se na sousední dva domy, které s 
veškerým příslušenstvím padly ohni za oběť. Škoda požárem 
způsobená činí 7 000 korun a pouze část obnosu jest kryta pojištěním. 
Obyvatelstvo této horské vesnice jest ze stálých požárů již přímo 
zoufalé, jelikož dosud nepodařilo se vyšetřiti jich příčinu. 
 

     Lidové noviny ze 30. 8. 1910, č. 237, str. 2: 
     Téhož dne (23. 8.) o 11. hod. v noci vypukl oheň u Al. Kováře v 
Újezdě u Blanska. Požár zničil celé stavení i s letošní sklizní píce a 
slámy a hospodářským nářadím. Škoda jím způsobená činí 4 000 
korun; jest kryta do výše 1 000 korun pojištěním. 
 

     Lidové noviny z 15. 9. 1910, č. 253, str. 1: 
     Opět oheň v Lipovci. Dne 11. t. m. vypukl v Lipovci (okres 
Boskovice) opět oheň a sice ve stavení Cecilie Hedlové. Rozšířil se na 
další dvě stavení sousední. Oheň zničil stavení i se všemi zásobami 
obilí a píce. Mimo Hedlové vyhořeli: J. Průcha a A. Kocman. Škoda 
požárem způsobená činí 6 000 kor. a je pouze z části kryta pojištěním. 
Při vypuknutí požáru bylo zjištěno, že oheň byl založen a podezření 
padlo na zedníka Al. Petrželu, který byl ještě v noci zatčen a soudu do 
Blanska dodán. Od jara jest to již šestý požár v Lipovci. 
 

       Lidové noviny z 28. 10. 1910, č. 235, str. 2: 
     Požár v Doubravici. Dne 26. t. m. o 2. hodině v noci vypukl na pile 
Salmově v Doubravici oheň, který však hasičským sborem tamním byl 
záhy uhasen. Oheň ztrávil budovu dřevěnou a strojovnu a menší 
zásobu dříví. Nájemce Řezníček utrpěl 1 200 korun a velkostatek 
rájecký 6 000 korun škody, která je částečně kryta pojištěním. 
 

     Lidové noviny z 16. 11. 1910, č. 315 str. 2: 

     Žhář. V Lipovci na Blanensku letos šestkrát po sobě hořelo. 
Požárům padlo za oběť mnoho domů a hospodářského zařízení. Při 
posledním požáru před dvěma měsíci, podařilo se četnictvu vypátrat 
stopu žhářovu, kterým označen zedník Jan Petržela. Petržela byl tehdy 
v noci zatčen a dopraven do vazby, kde zprvu houževnatě zapíral, 
avšak pod tíhou pádných důkazů se v těchto dnech doznal. Dlužno 
podotknouti, že po zatčení Petrželovu opět vypukl požár v Lipovci, 
avšak četnictvo vypátralo hned stopu a má za to, že tento požár založen 
byl od některého příbuzného Petrželova, aby podezření od zatčeného 
jinam obrátil. Petržela postaven bude v Brně před soud. 
MK – žhářova duše může mít zcela rozdílné pohnutky i vyjádření. 
Rád bych zde uvedl jeden zajímavý případ, který se ale nestal v 
našem okrese. Byl uveřejněn v novinách Národní politika dne 18. 5. 
1923, a to na straně 3: „Palič – poeta. V těchto dnech vzňal se v 
Penčičkách u Přerova malý domek, jenž náležel dříve cikánům a 
shořel do základů. V době ohně seděl na kraji lesa za dědinou 
neznámý muž, který je v podezření, že zapálil. Neboť nedaleko onoho 
místa se našla paličova báseň: Na mezi jsem seděl – do ohně jsem 
hleděl – ale to mne mrzelo – že to tak málo hořelo.“ 

 
1911 

 
     Lidové noviny ze 30. 7. 1911, č. 208, str. 4: 
     Oheň v Němčicích u Boskovic. V noci dne 26. tm. vypukl ve stodole 
rolníka K. Skotáka v Němčicích oheň, který se rychle rozšířil na 
sousední stodolu rolníka Al. Kučery. Oheň byl značný a daleko v kraji 
viditelna byla rudá záplava, neboť obě stodoly byly ze dřeva a doškem 
kryté a naplněny pící a dřívím. Veškeré zásoby píce a stroje 
hospodářské, jakož i nářadí shořelo. K požáru včasně přijely sbory 
mimo místních ještě ze Žďáru, Ludikova, Sloupu, které vydatně živlu 
čelily, jelikož hrozilo celé vesnici velké nebezpečí: většina statků je 
dřevěná a kryta doškem. Škoda obnáší 3 000 kor. a je částí kryta 
pojištěním. 
 

     Lidové noviny z 26. 8. 1911, č. 235, str. 2: 
     Oheň v Kulířově. Dne 23. tm. vypukl v Kulířově na Blanensku ve 
stodole rolníka Jana Kocmana oheň, který se rozšířil ještě na sousední 
stavení rolníka Plcha. Oheň ztrávil obě stavení se všemi 



hospodářskými budovami a stodoly naplněné obilím. Škoda požárem 
způsobená pouze na staveních jest 6 000 kor. a je pouze z části kryta 
pojištěním, kdežto obilí a píce pojištěno vůbec nebylo. K požáru kromě 
sboru místního dostavily se sbory z Lipovce, Studnic, Krásenska, 
Rostání, jichž přičiněním byl oheň lokalisován a zdolán. 
 

     Národní listy z 6. 9. 1911, č. 246, str. 3: 
     Obrovský požár pily. Z Brna, 5. září. V Rájci (okresní hejtmanství 
boskovické) vyhořela dnes parní pila a továrna firmy Druckerovy s 
velikými zásobami dříví. Zachována byla toliko strojovna. Oheň, který 
vypukl o 11. hodině noční, byl teprve dnes ráno uhašen. Škoda činí 
přes půl milionu korun a jest hrazena pojištěním. Příčina požáru jest 
neznáma. Nikdo nepřišel při požáru o život. 
 

     Lidové noviny ze 6. 9. 1911, č. 246, str. 3: 
     K požáru pily v Rájci se nám sděluje, že ohněm utrpěla také škodu 
dráha v obnosu 1 300 korun, poněvadž se zřítily telegrafní sloupy a 
několik vozů bylo poškozeno. Také železniční most je poškozen. K 
požáru přijelo 17 hasičských sborů. 
 

     Lidové noviny ze 6. 9. 1911, č. 246, str. 3: 
     Oheň v Doubravici. V neděli v noci o půl 11. hodině vypukl ve 
statku rolníka Josefa Štěrbáčka v Doubravici požár, který zničil celé 
rozsáhlé stavení až do základů. Oheň vypukl v kolnách naplněných 
slamou a pící a rozšířil se na celou hospodářskou budovu i na stavení 
obytné. Rodina rolníka Štěrbáčka již spala a teprve vyburcována 
křikem zachránila se útěkem z hořícího stavení. Shořelo vše: 
hospodářské vozy, stroje a obilí ve stodole. Škoda ohněm způsobená 
činí 20.000 korun a pouze z části je kryta pojištěním. Hovězí dobytek 
byl sice zachráněn, ale dobytek vepřový shořel. K požáru dostavily se 
sbory z Jabloňan, Klemova, Rájce, Obory, Újezda, Lhoty Rapotiny, 
kterým se podařilo rozšíření ohně na další sousední budovy zabránit. 
 

     Lidové noviny ze 13. 10. 1911, č. 283, str. 4: 
     Požár selské usedlosti. Ve středu po čtvrté hodině odpolední vypukl 
ve stavení p. F. Skotáka, rolníka v Ráječku u Blanska požár, jehož 
příčiny doposud nejsou známy. Na místo dostavily se hasičské sbory z 
Blanska (50 čl.), Bořitova, Doubravice, Petrovic, Rájce a Spešova, 

které společně s místním sborem proti zhoubnému ohni pracovaly a 
tento na zachvácené stavení obmezily. Rozzuřenému živlu padlo za 
oběť obytné stavení a stáje, stodola zůstala uchráněna. Škoda je 
přirozeně značná a z části kryta pojištěním. Požár zuřil dlouho a ještě v 
pozdních hodinách večerních zaměstnával plně hasičské sbory. 

 
1912 

 
     Lidové noviny z 20. 3. 1912, č. 78, str. 4: 
     Oheň. V sobotu v noci vypukl na půdě domu Frant. Buchtové ve 
Vilémovicích u Blanska oheň, který zničil celé stavení obytné a kolny, 
ve kterých měla Buchtová zásoby píce, slámy a domácí nářadí. K 
požáru dostavili se včasně sbory z Ostrova, Rogendorfu a místní, jimž 
podařilo se oheň zdolat a jen na hořící stavení Buchtové omezit. Škoda 
činí 3 000 kor., jen 600 kor. kryto pojištěním. Soudí se, že oheň povstal 
následkem zatlení z chatrného komínu. 
 

     Lidové noviny ze 3. 5. 1912, č. 120, str. 4: 
     Oheň v Lysicích. Ve středu 1. (tm). vypukl ve stavení tkalce Frant. 
Blažka v Lysicích na Boskovsku oheň, který zničil střechu celého 
stavení. Oheň vypukl o 11. hod. dopoledne a má se za to, že z 
neopatrnosti. Škoda ohněm způsobená obnáší 2 000 K a je z části kryta 
pojištěním. K požáru dostavil se záhy místní sbor hasičský, jemuž 
podařilo se zabránit dalšímu rozšíření ohně. 
 

     Lidové noviny z 10. 7. 1912, č. 187, str. 4: 
     V noci 7. července vypukl ve stavení V. Kaly v Dolní Lhotě oheň, 
který zničil celé obytné stavení a hospodářské zařízení. Oheň rozšířil se 
na stavení sousedky Živné, které shořela střecha. Škoda ohněm 
způsobená činí 3 600 korun, jen z části kryta pojištěním. 

 
1913 

 
     Lidové noviny ze 3. 9. 1913, č. 241, str. 2 
     Ohně na Boskovsku. Ve čtvrtek minulý týden vypukl v stavení 
Antonína Dvořáčka v Prostředním Poříčí na Kunštátsku oheň, který 
zničil krytbu stavení, kolny, stodolu a zásoby píce, obilí a hospodářské 



stroje, jakož i věci na půdě složené. Škoda činí 3 500 korun a je jen 
částečně kryta pojištěním. Hasičům z Křetína se zdařilo záhy oheň 
uhasit. Oheň vznikl od chatrného komínu. - 29. srpna vypukl v Rosičce 
na Kunštátsku oheň ve stavení Františka Šejdy a zničil obytné stavení, 
stodolu, stáje, stroje, kolny a veškeré zásoby píce a obilí. Oheň vznikl 
ve stáji o 3. hodině odpolední z neznámé dosud příčiny a rychle se 
rozšířil na sousední stavení Dom. Vojty, které též úplně lehlo popelem. 
Škoda činí u Šejdy 3 000 a u Vojty 6 000 korun. K ohni se záhy 
dostavily sbory ze Sulíkova, Ústupu, Krhova a domácí, jímž se podařilo 
další rozšíření zameziti. 
 
     Lidové noviny ze 17. 9. 1913, č. 254, str. 2: 
     Oheň v Černé Hoře. V neděli večer vypukl ve stavení rolníka a 
řezníka Františka Hladila v Černé Hoře oheň, který se podařilo záhy 
uhasit, takže nenadělal velké škody. Oheň vznikl vedle stáje, kde 
uložena byla sláma, a zničil krytbu nad stájemi a kolnu. Škoda činí 1 
700 korun, je kryta pojištěním. Příčina ohně není známa, ale má se za 
to, že do slámy vlétla jiskra z komínu v porážce, stojící vedle stáje. 

 
1914 

 
     Lidové noviny z 26. 2. 1914, č. 56, str 5: 
     Oheň. V neděli večer vypukl v domku V. Prudila v Prostředním 
Poříčí na Kunštátsku oheň, který zničil celou krytbu a dřevěné části 
domku. K ohni dostavily se sbory z Křetína, Bohuňova a Vranové a 
požár uhasily. 
 

     Lidové noviny z 30. 4. 1914, č. 118, str. 5: 
     Ohně na Blanensku. V sobotu večer vypukl v hostinci u Pokorných 
v Jedovnicích oheň, který však hasiči záhy uhasili. Oheň vypukl v 
kolně, která shořela. Škoda činí 400 korun. Týž den ráno vypukl ve 
stavení Jos. Zouhara v Kotvrdovicích oheň, který zničil Krytbu a 
dřevěné části stavení. Oheň rozšířil se na sousední stavení K. Streita a 
Martina Musila. Zouhar utrpěl škody asi 2 000 kor., Streit jemuž 
shořela střecha, 1 200 korun. Musil, jemuž shořelo dříví, 200 kor. a 
nájemník jeho Juřina utrpěl ohněm škody asi 100 korun. K ohni 
dostavily se hasičské sbory z celého okolí. Příčina ohně nebyla 
zjištěna, ale soudí se, že vznikl zatlením od chatrného komínu. 

 

     Lidové noviny z 20. 5. 1914, č. 138, str. 2: 
     Ohně. V noci 17. tm. vypukl ve stavení Jana Šenka v Lipovci na 
Blanensku oheň, který zničil krytbu celého stavení a mnoho různých 
věcí na půdě uložených. Oheň rozšířil se na stavení souseda E. 
Neckaře, jemuž shořela kolna. Škoda činí 1 600 korun. Záchranné 
práce konal sbor místní a sbor z Roztání. 
 

     Lidové noviny z 2. 6. 1914, č. 150, str. 6: 
     Velký požár v Housku. Tři lidé uhořeli, dvanácte domů lehlo 
popelem. V horské malé vísce na Blanensku, v Housku u Molenburku, 
vypukl v neděli v noci po 12. hodině, který zničil 12 usedlostí a jemuž 
za oběť padly tři lidské životy. Oheň dle soukromých zpráv vypukl v 
dřevěném domku a rychle se šířil přes okamžitou účinnou pomoc 
hasičskou. Stavení, ve kterém uhořely tři osoby, dvě ženy a jeden muž, 
je sedmé v pořadí, jež ohněm bylo zničeno. Lidé tito tvrdě spali, až 
konečně se vzňala nad nimi došková střecha a strop, čímž asi byli 
kouřem omámeni a zůstali již v hořícím stavení. Občané měli u svých 
příbytků navezeny velké kupy suchých otepí, které se vzňaly a učinily 
požár nepřístupným každé pomoci. Rudá záplava o 11. hodině 
rozprostírala se na obloze daleko do kraje, takže i ze vzdálených míst 
vypraveni hasiči ku pomoci nešťastníkům. V Boskovicích, od kterých 
je Houska vzdáleny 20 km, v domnění, že hoří Němčice nebo Ludíkov, 
konány také přípravy k odjezdu, až se seznalo, že oheň je velmi 
vzdálen, nevyjelo se. Úřední zpráva dosud nedošla. 
MK – Při toto požáru, který vznikl 31. 5. se vyznamenal hasič Karel 
Buřt. Ač sám silně popálen, vynesl z hořícího domu rolníka V. 
Tomáška. Po zásluze byl za tento čin pochválen a zároveň dostal 
finanční odměnu 20 korun. Při hašení spolupracovalo 13 hasičských 
sborů (asi 180 mužů). 
 
     Lidové noviny z 18. 12. 1914, č. 349, str. 2: 
     Požár v Letovicích. Z nezjištěné dosud příčiny vypukl tyto dny k 
večeru krátce před 6. hodinou oheň v domě č. 169 v Letovicích, 
náležející pí. Varhové. V domě tom byla zařízena cukrářská dílna, 
jejíž majitel od vypuknutí války dlí na bojišti, takže ani neví, jaké 
neštěstí doma ho postihlo. Když oheň vypukl, sběhli se lidé a počali 
vynášeti nábytek, který však v tom zmatku byl z větší části 



poškozen. Oheň nezmohl se tak rychle, že stavení bylo úplně zničeno 
i s věcmi na půdě uloženými, též veškerá drůbež zahynula v 
plamenech. Škoda ohněm způsobená páčí se na 18 000 korun, 
pojištění činí 10 428 korun. Hned po hlášení ohně dostavil se na 
místo místní sbor hasičský, jenž účastnil se záchranných prací 
dvouproudní stříkačkou, která chrlila vodu až do 11. hodiny noční. 
Dále dojely hasičské sbory ze Střebětína a Jindřichova. Člen 
letovického hasičského sboru František Jaroš postižen byl při 
záchranných pracích úrazem. Stoupl totiž pravou nohou na hřeb 
vzhůru trčící, jímž mu byla bota prodchnuta a noha zraněna, takže 
musil vyhledati lékařskou pomoc. Vznik ohně se vyšetřuje. 

 
1915 

 
     Lidové noviny z 21. 12. 1915, č. 333, str. 5: 
     V těžkém podezření. (před šestičlenným Jako výminečným senátem 
zdejšího zemského soudu.)   
     Při služební obchůzce 20. září tr. Po 12. hodině v noci zpozoroval 
četnický strážmistr Karel Pospíšil hořeti stavení manželů Aloise a 
Berty Krejčových v Černé Hoře. Ježto ve stavení nikdo přítomen nebyl, 
vypáčil strážmistr dveře z ulice do chodby vedoucí a vešel dovnitř. Zde 
však našel opět vše pozamykané, pročež vypáčil dveře od dvoru a pak 
od kuchyně a chtěl vniknout na půdu, tam však byly dveře také 
zamčeny. Poněvadž mu hořel strop nad hlavou, musel z domu utéci. 
Od ohně chytla střecha souseda stolaře Baráčka, kde zničila část 
střechy a různé zásoby v ceně asi 5 000 kor., kdežto u manželů 
Krejčových byla škoda odhadnutá na 8 461 kor. 45 hal., kryta 
pojištěním u banky Slavie. Krejčí při vypuknutí války povolán byl k 
vojsku; byl raněn a jako rekonvalescent jest v Brně. Před požárem 
však byl na 10denní dovolené v Brně. Jeho manželka pak v den požáru 
zajela si k sestře do Židlochovic. Když byl požár uhasen, pátrali četníci 
Kabátek a Sotorník po příčině ohně a shledali, že vznikl od 
elektrického proudu, pročež uvědomili o tom ihned soud. Soud pak 
zjistil, že oheň vznikl od roztaveného závaží kyvadlových hodin. Závaží 
bylo roztaveno elektrickým proudem a kov dopadal na slámu a hadry 
na půdě, od kterých pak střecha chytla. Manželé Krejčovi měli totiž v 
domě zavedené elektrické osvětlení a Krejčí, který jest zámečníkem, 
upotřeboval též proudu v dílně. Dalším zkoumáním bylo zjištěno, že 

oheň následkem vedení proudu k závaží hodinovému byl patrně 
Krejčím za pomoci jeho manželky nastrojen, a to z té příčiny, ježto jich 
domek, který měl cenu 10 000 kor., byl předlužen, kdežto domek sám, 
jakož i celé zařízení a zásoby obilí apod. byl pojištěn na 21 150 kor. 
Krejčí též chtěl řemesla zanechati a přijmout někde místo. Krejčí byl s 
manželkou zatčen, ačkoliv oba zapírali. Krejčová dodána byla k 
okresnímu soudu v Blansku, kdežto Krejčí jako vojín dodán na 
Špilberk. Po skončení vyšetřování, při kterém Krejčová veškerou vinu 
popírala, vznesena na ni obžaloba pro zločin žhářství. Při hlavním 
přelíčení byla však od obžaloby osvobozena a ihned na svobodu 
propuštěna. 

 
1916 

 
     Národní listy z 31. 5. 1916, č. 150, str. 2: 
     Stará českobratrská památka na Moravě shořela. Z Boskovic se 
nám píše: V pondělí dopol. vypukl zde oheň u obchodníka Šafáře, jenž 
brzo přeskočil i na sousední starodávný, kdysi českobratrský kostelíček 
na hřbitově. Celá kaplička i s věží shořela. Byl to bolestný okamžik, 
když prastará vížka, která byla svědkyní události tolika století, se v 
plamenech shroutila. Vzdor všemu úsilí občanstva nebylo možno 
památku před zhoubným živlem zachránit. - Také v neděli před tím zde 
hořelo. Oheň povstal u kováře Svěráka na Bělé a zničil stodolu, chlévy 
a zásoby dříví. Kovář utrpěl značnou škodu. Příčina obou požárů není 
dosud známa. 

 
     Lidové noviny z 19. 8. 1916, č. 228, str. 3: 
     Dne 13. srpna zničeny byly ohněm v Senetářově u Boskovic 
usedlosti chalupníka Matouše Valenty a rolníka V. Streita. Škoda 
odhaduje se na 30 000 kor., pojištění 9 100 kor. Oheň vznikl patrně 
následkem neopatrnosti. 

 
     Lidové noviny ze 14. 11. 1916, č. 315, str. 2: 
     Ohně na venkově. Ve čtvrtek o 8. hodině večer vypukl v továrně 
Löw-Beerově ve Svitávce oheň, který zničil střechu a zařízení v budově 
postranní. Oheň uhašen byl továrními hasiči, jímž ku pomoci přijel 
sbor místní. Škoda nebyla dosud zjištěna, ale je dosti značná, jako 
obyčejně je však kryta pojištěním. - Ve stavení Anežky Franzové v 



Černovicích u Kunštátu vypukl v pátek oheň, který zničil kryt stavení a 
rozšířil se na sousední obydlí Antonína Peše a Arnošta Juračky. Oheň, 
jak bylo zjištěno, vznikl u Franzové v komíně a rychle se rozšířil. 
Škoda je dosti značná. K ohni vedle místních hasičů přijelo více sborů 
z okolí. 

 
     Lidové noviny z 23. 12. 1916, č. 354, str. 2: 
     Ve stavení Františka Kroužilka v Sudicích u Boskovic, vypukl v 
neděli večer o 10. hodině oheň, který zničil krytbu a dřevěné části 
celého stavení. Oheň vznikl na půdě z neznámé příčiny a rychle se 
rozšířil na celé stavení. Z hořícího stavení, ve kterém už všechno spalo, 
zachránili lidé jen holé životy; ostatní, šaty, prádlo, nábytek, vše 
shořelo. Štěstím bylo, že stavení stojí o samotě, jinak při větru, který 
toho večera vál, mohlo dojíti k značnému požáru, ježto nebylo s 
dostatkem hasičské pomoci. Škoda jest velká a je pouze z části kryta 
pojištěním. 

 
1917 

 
     Lidové noviny ze 3. 3. 1917, č. 60, str. 4: 
     Oheň v Bačově. Ve středu večer 28. února o 6 hodinách vypukl v 
kůlně u rolníka Frant. Staňka v Bačově u Boskovic oheň, který však 
záhy byl zpozorován a přispěchavšími sousedy uhašen. Staňkovi 
shořely pouze chlévy a něco slámy. 

 
     Lidové noviny z 24. 3. 1917, č. 81, str. 2: 
     Ohně na venkově. Rolník Josef Cetkovský ve Svitávce měl na 
zahradě od loňska ve velkém stohu slámu, kterou neznámý pachatel 
16. tm. večer zapálil. Hasiči oheň uhasili. Škoda činí 1 900 kor. - Ve 
stavení Jana Plhoně v Lažanech u Blanska vypukl oheň, který zničil 
krytbu a dřevěné části domu. Oheň vypukl na půdě, kde shořelo 
všechno šatstvo, a rozšířil se rychle na chlévy a kolnu, kde zničil 
zásoby sena a slámy i hospodářské nářadí. Škoda činí 4 000 kor. a je 
částí 2 200 kor. kryta pojištěním. K ohni včasně dostavili se hasiči a 
zabránili dalšímu rozšíření. Příčina ohně není známa. 
MK – Ve Svitávce byl jako první založen hasičský sbor v textilní 
továrně, a to v roce 1878. V roce 1885 pak i obecní dobrovolný 
hasičský sbor. 

 
     Lidové noviny z 24. 5. 1917, č. 141, str. 2: 
     Oheň v Kořenci. Jedna žena uhořela. V neděli odpoledne vypukl v 
selské usedlosti Jana Krejčíře v Kořenci na Boskovsku oheň, který 
zničil krytbu stavení a hospodářské stavby, stáje, kolny a stodolu. Oheň 
vznikl na půdě a rychle se rozšířil na rozsáhlou usedlost a vedlejší 
stavení Frant. Müllerové, které také úplně lehlo popelem. Oheň šířil se 
tak rychle, že z hořících stavení mohl býti vyproštěn jen dobytek a 
vyneseno něco šatstva a nábytku. Ostatní všechny zásoby, skrovné sice, 
sena, slámy shořely. 
     Svobodná dcera Krejčířových 25leté Josefa odešla po poledni z 
domu a po chvíli se vrátila a ulehla do komory. Ostatní ženy odešly 
rovněž z domu. Když vznikl na půdě oheň, prohořel okamžitě strop 
komůrky, kde Josefa usnula, a Krejčířovou zasypaly hořící trosky. 
Oheň byl tak prudký, že k její záchraně nebylo možno ničeho 
podniknouti. Byla až o půl noci z hořících trosek vynešena její úplně 
zuhelnatělá mrtvola. Škoda ohněm způsobená odhaduje se u Krejčíře 
na 15 000 K a u Müllerové na 3 000 K. Krejčíř je pojištěn na 3 000 K a 
Müllerová na 700 K. K ohni dostavily se mimo sbor místní ještě sbory z 
Benešova a Okrouhlé. Oheň vznikl následkem chatrného a špatně 
opatrovaného komínu. 
 

     Lidové noviny z 1. 6. 1917, č. 148, str. 5: 
     Oheň v Šošůvce. Ve středu odpoledne vypukl v panské hájence u 
Šošůvky na půdě oheň, který však včasným zakročením seběhnuvších 
se sousedů byl uhašen. Hajnému Hamerskému shořelo jen něco píce. 
Příčina ohně nebyla zjištěna, ale soudí se, že oheň povstal zatlením od 
špatného komínu. 
MK – První obecní stříkačku měla Šošůvka již v roce 1892, ale k 
založení Dobrovolné jednoty hasičské v Šošůvce došlo až v únoru 
1895. Docela zajímavé jsou okolnosti jejího nákupu. Obec měla 
uložených 550 zlatých z prodeje při rozdělování pastvin. Objednaná 
stříkačka však byla dražší. Doplatek poskytla Královopolská 
pojišťovna (15 zl), pojišťovna Fenix (10 zl) a městys Sloup 50 zl. U 
pojišťoven to lze jistě pochopit. No a u městyse Sloup to mohla být 
oplátka za službu v minulosti.    
 

     Lidové noviny ze 4. 6. 1917, č. 151, str. 2: 



     Požár pily v Rájci. Z Rájce, 3. června. 
     Včera o půl 2. hodině odpoledne vypukl v kotelně na pile 
Druckerově v Rájci oheň, který zničil krytbu dvou budov továrních, 
kotelnu a stroje. Příčina požáru není zjištěna, ale soudí se, že oheň 
povstal zatlením v trámoví a rychle se rozšířil na strojní křídlo. Při 
vypuknutí ohně vál silný vítr, a proto bylo velké nebezpečí, že požár se 
rozšíří. Bylo telefonováno na všechny okolní sbory o pomoc a záhy 
dojely sbory: Rájec, Dolní Lhota, Blansko město a závodní sbor 
Klepáčov, Bořitov, Jestřebí, Spešov, Doubravice. Spojenému úsilí 
sborů se podařilo včasně oheň obmeziti a v poměrně krátké době 
uhasiti. 
     K ohni dostavil se také obvodní lékař dr. Huvar z Rájce, ale nikdo 
neutrpěl úrazu. Vítr, který počal s blížící se bouří prudce váti, po malé 
chvíli úplně ustal a tím padalo nebezpečí rozšíření. K ohni byl také 
povolán městský sbor s parní stříkačkou z Boskovic, ale konečně byl 
telegraficky okresním hejtmanem Benešem odvolán. Škoda ohněm 
způsobená činí přibližně 40 000 korun. 
 

     Lidové noviny z 6. 6. 1917, č. 153, str. 2: 
     Oheň v Housku. V chudé horské vsi Housku u Sloupu vypukl ve 
čtvrtek v noci požár, který zničil pět selských stavení se vším 
příslušenstvím, hospodářským nářadím, stroji, vozy a zásobami dříví a 
píce. Vznikl z neznámé příčiny v kolně hospodářství Anny Svobodové a 
rychle se rozšířil na stavení Aloise Pernice, Františka Kaly, Marie 
Tomáškové a Josefa Zukala. Všechna stavení byla ohněm téměř docela 
zničena. Většina jich, zejména hospodářské části, kolny, stodoly a 
chlévy byly kryty šindelem a doškem a poskytovaly tudíž živlu vítanou 
stravu. Z hořících stavení mohlo býti vypuštěno pouze několik kusů 
hovězího dobytka a koně, kdežto dobytek vepřový, kozy a drůbež 
uhořely. Škoda je bohužel pouze z malé části kryta pojištěním a proto 
dolehne na postižené tím krutěji, že vše zdražilo a nedostává se 
pracovních sil. Rolnice Svobodová utrpěla škody 16 000 korun a je 
pojištěna pouze na 2 000 kor., Pernica utrpěl 4 000 kor., Kala 12 000 
kor., Tomášek 3 000 kor. a Zukal 2 000 kor. škody. K ohni dostavil se 
vedle sboru místního také sbor z Molenburka a těm se za pomoci 
občanstva podařilo oheň obmezit a potlačiti. 
 

     Lidové noviny z 10. 6. 1917, č. 157, str 10: 

     Poděkování. Závod firmy D. Drucker, parní pila v Rájci, vyslovuje 
tímto dobrovolným hasičským sborům v Rajci, v Jestřebí, v Bořitově, 
ve Spešově, v Raječku, v Dolní Lhotě, v Doubravici, v Černé Hoře, v 
Blansku-městě, v Újezdě, jakož i závodním sborům firmy Frant. X. 
Brosche v Rajci, železárny v Klepačově, zřízencům státní dráhy v 
Rajci, kteréžto sbory súčastnily se hasičských a záchranných prací dne 
3. června t. r. při požáru našeho závodu s nevšední ochotou a jejichž 
rázným zasáhnutím požár byl v krátké době uhašen, své nejhlubší díky 
za jejich rychlou, účinnou a obětavou pomoc. Stejně díky vyslovujeme 
sl. představenstvu městyse Rajce, p. starostovi V. Blažkovi, p. r. Ant. 
Kočvarovi, p. r. M. Kučerovi, p. r. Janu Rodkovskému, pánům 
úředníkům firmy Fr. X. Brosche, p. řediteli J. Martanovi, místnímu 
četnickému stanovišti, p. předsedovi dráhy F. Bohatovi, p. MUDru. 
Arnoštu Huvarovi, obvodnímu lékaři, p. vrch. poštmistru Jos. 
Rychterovi a konečně veškerému rajeckému občanstvu. V Rajci, 6. 
června 1917. 
 
     Lidové noviny z 15. 6. 1917, č. 162, str. 2 : 
     Předevčírem probuzen byl hajný panství knížete Salma Josef 
Hamerský v Šošůvce dýmem. Když se porozhlédl, uviděl, že dohořívá 
střecha nad sklepem o samotě asi 30 kroků od hájovny. Nebylo možno 
již ničeho zachránit. Oheň založil dle všeho některý pytlák ze msty, že 
Hamerský je pronásleduje. 
     Nádenice Anna Hrušková z Holešína okopávala se svou dcerou 
brambory. Pojednou zahlédla dým z nedalekého lesa. Hrušková 
upozornila na oheň lidi pracující na sousedních polích a s nimi běžela 
do lesa, kde hořelo roští a dříví v metrech naskládané. S velkou 
námahou podařilo se jim oheň zasypati hlínou dříve, nežli se rozšířil. 
 

     Lidové noviny z 22. 6. 1917, č. 169, str. 2: 
     Paličský list. Starosta dr. Kirchmann v Boskovicích dostal poštou 
lístek, na němž byla pohrůžka, že Boskovice budou co nejdříve hořet. 
Po každém malém ohni bude prý následovat velký požár, založený 
současně na více místech. Hašení bude prý marné, ježto ochránci 
budou rozehnáni ekrasitem. Když prý se tolik vraždí, ať prý také hoří. 
Je jisto, že lístek je výplodem nějakých uličníků. Obecenstvu bylo 
doporučeno dbáti opatrnosti. Zahájeno úsilné pátrání po ničemovi, 
který pohrůžkami děsí město. 



 

     Lidové noviny z 23. 6. 1917, č. 170, str. 5: 
     Požár lesa. V lese u Horní Lhoty, zvaném Zborovec, na panství 
rájeckém, vypukl v neděli odpoledne oheň, který však podařilo se 
obyvatelstvu ze Lhoty zavčas uhasiti. Shořelo několik hektarů chrastí 
na zemi a podrostu. Škoda nebyla dosud zjištěna. Oheň byl založen. 
 

     Lidové noviny ze 6. 7. 1917, č. 183, str. 5: 
     Oheň ve Žďárné. V pondělí o 3. hod. vypukl ve stavení rolníka B. 
Staňka ve Žďárné u Boskovic oheň, který zničil krytbu a dřevěné části 
stavení. Oheň vypukl v kolně a má se za to, že byl založen zloději, kteří 
se vloupali do uzamčené kolny, kde Staňková chovala drůbež, mezi 
jiným také 13 hus, ze kterých šest shořelo a ostatní byly ukradeny. 
Zloděj chtěl si asi v kolně na drůbež posvítit a z neopatrnosti zapálil a 
uprchl. Stará husa se ráno po ohni vrátila. Staňkové shořela ve chlévě 
kráva a na půdě uložené prádlo a šatstvo. Škoda ohněm způsobená 
činí 8 000 kor. a je jen z části kryta pojištěním. Po pachateli četnictvo 
pátrá. 
 

     Lidové noviny z 11. 7. 1917, č. 188, str. 2: 
     Nový požár v Housku. Čtyry selské usedlosti shořely. Chudá horská 
ves Housko uprostřed sloupských lesů byla opětně ve čtvrtek v noci 
postižena velkým požárem. Ve dvou měsících už podruhé postihl dravý 
živel pokojnou obec. Minulý měsíc vyhořelo jedno stavení a nyní téměř 
do základů čtyry usedlosti. Oheň vypukl v noci o 3. hodině ve statku 
rolníka Josefa Tomáška a rychle se rozšířil na usedlost radního Josefa 
Vymazala, sousedů Frant. Vlčka a Anny Ševčíkové. Všechna stavení 
kryta byla šindelem a doškem. Z hořících stavení podařilo se jen stěží 
zachránit holé životy a něco dobytka a vynésti část nábytku; ostatní 
vše, drůbež, zásoby, sklizeň sena, šatstvo, peřiny, vozy, nářadí, 
hospodářské stroje, to vše shořelo. Škoda oněm vzniklá odhaduje se na 
80 000 korun a je pouze do výše 10 000 korun kryta pojištěním. K ohni 
dostavil se místní sbor a hasiči z Molenburka. Veškerá snaha hořící 
stavení zachránit byla marna. Příčinu ohně nebylo lze vypátrati, ale 
soudí se, že oheň byl založen. 
 

     Lidové noviny z 20. 7. 1917, č. 197, str. 2: 
     Oheň v Závisti. V malé osadě Závisti za Černou Horou na císařské 

silnici vypukl v neděli odpoledne oheň, který zničil šest usedlostí. 
Osada leží na návrší a je tam málo vody, což mělo při ohni velké 
následky. Oheň vypukl u radního Josefa Sedláčka a rázem se rozšířil 
na sousední budovy. Všechna stavení i s příslušnými hospodářskými 
budovami lehla popelem. V některých staveních prohořeny i stropy a 
shořel ve světnicích nábytek, šatstvo, prádlo a peřiny. Škoda je značná 
a nebyla dosud úředně zjištěna. K ohni dostavilo se více sborů z okolí. 
Příčina ohně není známa, ale soudí se, že zalétla z komínu jiskra do 
slámy v kolně. 
 
     Lidové noviny z 24. 7. 1917, č. 201, str. 2: 
     Velký požár ve Veselici. Horská ves Veselice u Sloupu byla v pátek 
minulého týdne postižena velkým neštěstím. Ve stavení rolníka a 
kamnáře Františka Nečase vypukl o půl čtvrté hodině odpolední oheň, 
který následkem větru se rychle rozšířil na 17 obytných stavení. 
Namnoze v nich prohořely stropy a z velké části nezbylo nic než 
hromady sutin a popele. Oheň vypukl v kolně a má se za to, že byl 
založen. Ve Veselici, která čítá 313 obyvatel a kde bylo celkem 53 
domů, dolehne neštěstí na obyvatelstvo tím tíživěji, že zde bylo většinou 
obilí již sveženo ve stodolách a všechno úplně shořelo. Požár byl 
rozdmychován velkým větrem a byl tak prudký, že na zachraňovací 
práce nebylo ani pomyšlení. Dokonce stříkačka místního sboru 
hasičského shořela. Obyvatelstvo, ovšem ponejvíce ženy, pobíhalo 
zděšeně a ve všeobecném zmatku shořelo i několik kusů dobytka, který 
nebyl ze chlévu vypuštěn. K ohni dostavily se sbory ze Sloupu, 
Petrovic, Šošůvky, Žďáru a Těchova. Škoda ohněm způsobená jest 
veiká. Úředně nebyla dosud zjištěna. 
 

     Lidové noviny z 29. 7. 1917 č. 206 str. 2: 
     Požár ve Veselici. Teprve nyní, kdy došla úřední zpráva o velkém 
onom požáru, jímž postižena je chudá horská ves Veselice v úvalu 
Pustého žlebu, mnoha turistům známého, západně Sloupu na horském 
výběžku krasových skalin, možno podati určitější přehled neštěstí, 
největšího ohně, kterým Boskovsko v posledních 25 letech bylo stiženo. 
Z 53 domů shořelo 18 obytných stavení, mezi tím několik rozsáhlých 
selských usedlostí se vším příslušenstvím, hospodářským nářadím a 
stroji; shořelo dále něco dobytka, šatstvo, prádlo a mnoho jiných 
nezbytných věcí. Obchodníku Hlaváčkovi vedle hospodářského 



zařízení, na kterém utrpěl škody za 30 000 korun., shořelo v krámě 
všechno zboží za 15 000 kor. Z rolníků nejvíce postiženi byli Čeněk 
Skoták 15 000 K, Mich. Stloukal 25 000 K a Marie Součková 20 000 K. 
Neštěstí stihne horskou ves tím více, že z celkové škody je sotva třetina 
kryta pojištěním. Vedle zničených obytných stavení a budov 
hospodářských zničena byla velká část letošní sklizně. Veselice leží na 
výslunném svahu a proto sucha zde přivodila žně dříve než na 
ostatních místech okresu blanského. Oheň povstal odtak že doma byli 
většinou děti a starší lidé. Jsou na volně a mnozí pracovali v Blansku, 
tak že doma byly většinou děti a starší lidé. Nežli k ohni přichvátali, 
stálo téměř vše už v plamenech. Místní stříkačka, kterou se hasilo, 
musela býti opuštěna a na silnici shořela. Bude potřebí rychlé pomoci. 
 

     Lidové noviny z 29. 7. 1917, č. 206, str. 2: 
     Ohně na venkově. V úterý v noci o 1. hodině vypukl u rolníka 
Františka Kosmáka v Horním Poříčí u Letovic oheň, který zničil 
krytbu obytného stavení, stodolu se zásobami svezeného žita a slámy, 
hospodářské stroje, nářadí a šatstvo. Škoda je částečně kryta 
pojištěním. Příčina ohně nebyla zjištěna. - Téhož dne odpoledne 
vypukl na půdě B. Holubové v Černé Hoře oheň, který však byl 
obyvatelstvem záhy zpozorován a v zárodku utlumen. Holubová 
utrpěla škody 300 K. Také příčina tohoto ohně nebyla zjištěna. 
 

     Lidové noviny z 2. 8. 1917, č. 210, str. 5: 
     Stodola shořela. V pondělí odpoledne bylo obyvatelstvo v 
Boskovicích vyrušeno požárními signály. Dle telefonické zprávy vypukl 
ve Lhotě Rapotině oheň. Než ještě hasičský sbor vyjel, došla zpráva 
druhá, že oheň je lokalisován. Oheň vypukl ve stodole Františky 
Reiskittlové a byl včasně dostavivším se sborem místním omezen jen na 
stodolu, která lehla popelem. Ve stodole shořelo menší množství žita z 
letošní sklizně. K ohni dostavily se záhy sbory ze Skalice, Doubravice, 
Svitávky tovární sbor. Příčina ohně není známa. 
     Oheň v lese. V lese, zvaném Zadní leč, patřícím panství rájeckému, 
v Molenburku, vypukl v neděli odpoledne oheň, který zničil několik 
hektarů mladého lesa. Včasným zakročením hasičů a obyvatelstva z 
Molenburku byl oheň uhašen dřív, nežli mohly plameny zachvátit 
vysoký les. Příčina ohně nebyla zjištěna. 
 

     Lidové noviny ze 6. 8. 1917, č. 214, str. 3: 
     Požár v lese. Ve čtvrtek dopoledne vznikl v lese panství 
boskovského, Vinohrádky zvaném, při silnici ze Skalice do Boskovic, 
oheň, který však přispěchavšími lidmi byl záhy utlumen, aniž způsobil 
větší škody. Oheň povstal asi od odhozené zápalky a je nutno na 
uvarování těchto ohňů doporučiti obecenstvu velkou opatrnost, jelikož 
nynější vedra vše vysuší. 
 

     Lidové noviny z 23. 8. 1917, č. 231, str. 5: 
     Požár lesa. Při služební obchůzce lesem zpozoroval Josef Hrubý, 
hajný panství Salmova v Molenburku, že v nedalekém lese hoří. 
Zavolal z obce pro pomoc a po krátké době zamezil šíření ohně. Škoda 
ohněm způsobená není velká. 
 

     Lidové noviny z 29. 8. 1917, č. 237, str. 2: 
     Oheň v lese. V lese rolníka Josefa Pavelky v Černovicích u 
Kunštátu vypukl 21. t. m. oheň a zničil malého lesa 3 hektary. Škoda je 
značná. Příčina ohně nebyla zjištěna, ale soudí se určitě, že oheň 
povstal z neopatrnosti tím, že některý chodec odhodil rozžatou zápalku. 
K ohni seběhli se občané z celé obce a tak podařilo se jej uhasiti. 
 

     Lidové noviny z 29. 8. 1917, č. 237 str. 2: 
     Oheň v Šošůvce. Horská ves Šošůvka u Sloupu, turistům známé 
místo, opětně navštívena byla nevítaným hostem. Od jara již po třetí 
postižena byla tato chudá obec požárem, který nadělal velké škody. V 
pátek ráno o 8. hodině vypukl oheň na střeše selského stavení Kláry 
Hasoňové, který se rychle rozšířil na sousední usedlost Frant. Ševčíka 
a oba statky zničil téměř do základů. Hasoňové shořela stodola se 
zásobami píce, slámy, z části nevymláceného obilí, dvě prasata, tři 
kozy, jalovice, osmnáct slepic, stáje, hospodářské nářadí, šatstvo a 
prádlo uložené na půdě. Škoda činí 35 000 kor. Hasoňová je pojištěna 
pouze na 2 720 korun. Také Ševčíkovi shořelo vše: stodola, kolny, 
stáje, obilí, seno, býk, sedm prasat, drůbež a různé jiné věci. Škoda 
odhaduje se na 42 000 korun. Oba statky byly z větší části ze dřeva a 
kryté doškem. Příčina ohně nebyla zjištěna, ale soudí se, že oheň 
vznikl následkem zalétnuvší jiskry z komínu lokomotivy panství 
rájeckého, která právě s nákladem dříví projížděla obcí. Svědkyně 
15letá Marie Valtrová a Marie Šamalíková stály na silnici blízko 



Hasoňova domu a tvrdí, že určitě viděly, kterak z komínu srší žhavé 
jiskry na střechu stavení Hasoňova domu, jež stojí u silnice, kudy 
lokomotiva jela. Strojvůdce však to popírá. K ohni dostavily se vedle 
místního sboru hasiči ze Sloupu, Ostrovu, Petrovic, Žďáru, Němčic, 
Lipovce, Vilémovic, Houska a Molenburka, které však z hořících 
statků nemohli ničeho již uhájit a omezili záchranné práce pouze k 
lokalisování ohně. 
MK – Samozřejmě nešlo v pravém smyslu slova o lokomotivu, 
neboť přes Šošůvku žádná železniční trať nikdy nevedla. Byl to 
vlastně nákladní vůz poháněný párou (sentinel). Ještě dodávám, že 
selské stavení mělo čp. 28. 
 
     Lidové noviny z 10. 9. 1917, č. 248, str. 2 a 3: 
     Požár ve Lhotě Rapotině. Shořelo 7 domů, 100 000 kor. škody. V 
sobotu o 2. hodině odpoledne vypukl ve stavení Josefy Vachové ve 
Lhotě Rapotině u Boskovic oheň, který zničil sedm stavení se vším 
příslušenstvím a hospodářským zařízením. Oheň byl velmi prudký a 
šířil se tak, že lidem, ač většinou doma dlícím – byl toho dne svátek – 
podařilo se jen stěží zachránit ze světnic nábytek a vypustit dobytek na 
blízké louky; vše ostatní, zásoby píce, obilí, slámy, sena v dřevěných 
kolnách, ve stodolách a na půdách uložené, bylo ohněm zničeno. 
Naštěstí vál v oné chvíli jižní vítr a nesl plameny v opačnou stranu 
vesnice. Při opačném směru větru nebylo by dnes této velmi čisté a 
hospodářsky vzorně vedené vesnice, byla by neodvratně obětována 
zkáze, dravým živlům. Jelikož nebezpečí to bylo zavčas rozpoznáno, 
učiněno vše, co bylo možno v dnešní době na záchranu. Vyrozuměno 
telefonicky o velkém nebezpečí hejtmanství v Boskovicích; to pak 
telefonicky vyzvalo všechny okolní sbory hasičské, jmenovitě městský 
sbor boskovský, aby co nejrychleji vyjely do Lhoty. Akce záchranná se 
úplně zdařila. V okamžiku vyjel sbor z Boskovic a na to přijeli hasiči z 
Doubravice, Rájce, Skalice, Mlatkova, Svitávky, Sebranic, Obory, 
Jabloňan. O 6. hodině večer byla již Lhota mimo nebezpečí. Četnictvo, 
dostavivší se ze Svitávky, Rájce a Boskovic, zjistilo na místě příčinu 
požáru. Oheň byl zaviněn neopatrností a je jen následek dnešních 
poměrů. Několik 14-letých výrostků dělalo u dřevěné stodoly rolnice 
Vachové z listí cigarety a kouřilo; některý z nich odhodil asi zápalku 
do slámy, která se vzňala; na to se výrostci rozprchli ze strachu a 
neštěstí bylo hotovo. Škody utrpěla Vachová 15 000 kor., František 

Stejskal 5 000 kor., hajný Vašek 20 000 kor., Antonín Stloukal 6 000 
kor., Marie Stejskalová 15 000 kor., Antonín Alexa 3 000 kor. a obec 
lhotská 10 000 kor. Neštěstí dolehne na postižené tím více, jelokož jsou 
pojištěni na nepatrné částky. Na výrostky, kteří se na místě doznali, 
učiněno trestní oznámení. 
 

1918 
 

     Lidové noviny ze 4. 6. 1918, č. 151, str. 3: 
     Oheň ve Sloupě. V neděli o 3. hodině odpoledne vypukl ve stavení 
vdovy Vilemíny Štreitové ve Sloupě oheň; bohužel rozšířil se rychle na 
sousední tři domky, které úplně lehly popelem. Oheň vypukl u Šteitové 
v kolně a následkem větru přenesl se přes dvě sousední stavení na 
domky Vincence Žemličky, Jana Jelínka a obuvníka Josefa Štreita. 
Oheň byl velmi prudký, takže než se seběhli lidé a hasiči, stály již 
domky se vším hospodářským příslušenstvím v jednom plameni. Škoda 
ohněm způsobená činí 25 000 korun a je velmi malou částkou 
pojištěna. K ohni záhy dostavily se sbory vedle místního sboru ze 
Šošůvky, Lipovce, Molenburka, Žďáru, Petrovic, Němčic, Ostrova, 
Vavřince. Příčina ohně nebyla zjištěna, soudí se však, že oheň byl 
založen ze msty. Postiženým, kteří většinou dleli mimo domov, shořel 
nábytek, hospodářské náčiní a všechny zásoby. 
MK – Největší oheň ve Sloupě vypukl v roce 1882. Tuto událost 
popsal například bývalý kronikář Jan Klimeš a článek byl 
zveřejněn ve zpravodaji Hřebenáč č. 1 rok 2001. Podrobnosti lze 
také nalézt ve sloupské školní kronice uložené v OA Blansko. 

 
     Lidové noviny z 25. 8. 1918, č. 232, str. 4: 
     Oheň v Ostrově u Sloupu. V úterý v noci o půl 12. hodině vypukl ve 
stavení rolníka Jana Vašíčka oheň, který se rozšířil na pět dalších 
stavení rolníků V. Sedláka, Josefa Kučery, R. Kakáčové, Josefa 
Pernice a Františka Němce. Všem postiženým shořela krytba a 
dřevěné části stavení, stodoly se zásobami obilí, píce a slámy, stáje a 
chlévy, kolny s náčiním hospodářským a stroji. Škoda, která úředně 
nebyla dosud zjištěna, je veliká. Oheň vypukl ve stodole z nezjištěné 
příčiny, ale má se za to, že byl založen. Postižení jsou pojištěni pouze 
na malé částky a proto dolehne na ně škoda tím více. K ohni dostavilo 
se více sborů, ale nedalo se z hořících objektů již nic zachránit. 



Shořelo též několik kusů vepřového dobytka, kdežto ostatní hovězí 
dobytek a koně úsilovnou pomocí občanů podařilo se zachránit. 

 
1919 

 
     Lidové noviny z 24. 6. 1919, č. 173, str. 3: 
     Blesk zapálil. V pátek snesla se nad Boskovskem bouře, při které 
uhodilo do domku Fr. Jeřábka v Újezdě u Kunštátu. Blesk uhodil do 
chléva a zapálil. Oheň byl tak prudký, že v okamžiku stálo celé stavení 
v plamenech a vše shořelo až do základů. Škoda činí 8 000 K. K ohni 
dostavili se hasiči z Kunštátu a Sebranic a oheň uhasili. 

 
     Lidové noviny z 23. 11. 1919, č. 324, str. 5: 
     Oheň ve dvoře Svéslavě v Jestřebí. Ve středu o 2. hodině odpoledne 
vypukl ve stodolách dvoru Svéslava v Jestřebí, náležející panu Friesovi 
z Černé Hory oheň, který zničil rozsáhlou stodolu, stroje zde 
uschované a nevymlácené obilí. Škoda ohněm způsobená činí 125.000 
korun. K  ohni dojelo záhy devět sborů, jmenovitě sbor z Bořitova s 
parní stříkačkou, jichž společnému úsilí podařilo se zabrániti rozšíření 
ohně na ostatní hospodářské části dvoru. Příčina ohně nebyla zjištěna. 
Škoda ohněm způsobená je kryta pojištěním. 
 

     Lidové noviny z 31. 12. 1919, č. 360, str. 5: 
     Požár v Letovicích. V dělnické kolonii u Střebětína, náležející 
továrně Kosmonos v Letovicích, vypukl v sobotu odpoledne oheň, který 
zničil krytbu jednoho traktu budov. Škoda ohněm způsobená činí 30 
000 K a je z části kryta pojištěním. Oheň vznikl na půdě jistého domku 
a ze všech okolností se soudí, že vznikl z neopatrnosti. Hasičské sbory z 
Letovic a Střebětína uhasily požár. 

 
1920 

 
     Lidové noviny ze 7. 1. 1920, č. 11, str. 4: 
     Oheň v Jedovnicích. O Novém roce v poledne vypukl ve stodole 
rolníka Vladimíra Kocmana v Jedovnicích oheň, který se rozšířil na 
krytbu celého stavení. Kocmanovi shořela úplně stodola, chlévy a 
krytba domu, jakož i zásoby píce a slámy, hospodářské stroje a nářadí. 

Škoda ohněm způsobená činí 30 000 korun a je jen z části pojištěním 
kryta. Oheň uhašen byl místním sborem hasičským za účinné pomoci 
obyvatelstva. Příčina ohně není známa. 

 
     Lidové noviny ze 4. 2. 1920, č. 61, str. 2: 
     Palič v Senetářově. Minulý měsíc vyhořely v Senetářově na 
Blanensku dvě rozsáhlé selské usedlosti. Škoda byla zjištěna přes 140 
000 K a pojištěna byla jen asi na 12 000 K. Ve zprávě o tomto požáru 
jsme správně uvedli, že byl založen ze msty. Nyní tvrzení to je 
dokázáno. V sobotu minulý týden o 6. hod. večer vypukl v Senetářově 
druhý oheň, opětně v selském statku rolníka Čeňka Musila. Zničil tuto 
usedlost až do základů. Také zde vypukl oheň zvenčí. Zapálena byla 
došková střecha nad stájí. Musilovi shořelo vše. Zásoby obilí, píce, 
slámy a sena, hospodářské stroje, vozy, hospodářské nářadí a na půdě 
uložené věci, jako prádlo a šatstvo. Od místa, kde oheň vypukl, vedla 
ve sněhu čerstvá stopa mužských botů. Pachatel skokem po činu 
prchal. Zločinec totiž zapaluje, aby se pomstil hasičům a překazil jim 
zábavy. V Senetářově hořelo minulý měsíc dvakrát, a to vždy, kdy měla 
se konati hasičská zábava. Škoda, ohněm způsobená, činí 50 000 K a 
je jen na 6 000 K kryta pojištěním. Řáděním tohoto zločince jest 
zničena už třetí rolnická usedlost. Obyvatelstvo obce je následkem toho 
krajně ustrašeno. Po paličovi zavedeno úsilovné pátrání. 
 

     Lidové noviny z 8. 4. 1920, č. 177, str. 2: 
     Oheň v Rudici. Ve stavení Gustava Vaňka v Rudici vypukl v úterý 
večer oheň, který zničil krytbu celého stavení. Rozšířil se také na 
obydlí souseda Huga Albrechta, jemuž zničil krytbu a dřevěné části 
stavby. Škoda ohněm způsobená je 10 000 korun. Je pouze menší 
částkou pojištěna. Příčina ohně zjištěna nebyla. K ohni dostavily se 
sbory z celého okolí a jejich námaze lze děkovati, že oheň se nerozšířil. 
 

     Lidové noviny z 22. 5. 1920, č. 256, str. 2: 
     Ohně na Blanensku. V úterý po druhé hodině v noci vypukl ve 
stavení Frant. Sedláka v Lipovci oheň, který se rychle rozšířil na 
domek souseda Jos. Sedláka. Oheň vznikl u Fr. Sedláka na půdě a 
zničil krytbu a dřevěné části. Škoda způsobená činí 5 000 Kč. Jos. 
Sedlákovi shořela krytba domku, kolna, stodola, nářadí a drůbež. 
Škoda činí 10 000 Kč. Oheň uhasil sbor místní. Příčina ohně nebyla 



zjištěna. - Ve středu 18. tm. o 2. hodině odpoledne vypukl u rolníka A. 
Kakáče v Kotvrdovicích oheň, který zničil úplně tuto rozsáhlou selskou 
usedlost. Oheň vznikl na půdě a jsa živen větrem, rozšířil se rychle na 
stáje, kolny, stodolu, které shořely do základu. Oheň byl tak prudký, že 
nebylo možno odvézti ani vozy ani stroje hospodářské ani odvésti krávy 
a vepřový dobytek, vše shořelo. Škoda činí 80 000 Kč a je jen 
nepatrnou částí pojištěna. Hašení účastnilo se 9 sborů z okolí, jichž 
úsilí lze děkovati, že oheň nenabyl rázu katastrofálního. 
 

     Lidové noviny z 23. 6. 1920, č. 308, str. 2: 
     Oheň v Kotvrdovicích. V neděli o 5. hodině ranní vypukl ve stavení 
Josefy Zouharové v Kotvrdovicích na Blanensku oheň, který zničil 
krytbu celého stavení a jeho dřevěné části. V nájmu u Zouharové bydlí 
stolař R. Růžička, kterému shořelo množství dřeva a desek, jakož i 
zhotovených truhlářských věcí a nábytku. Oheň rozšířil se na sousední 
stavení Jos. Ježka, jemuž shořela také krytba a dřevěné části. V 
oboustatcích shořely zásoby právě sveženého sena. Škoda ohněm 
způsobená činí u Zouharové 18 000 Kč a je pouze na 2 500 Kč 
pojištěná. Stolař Růžička utrpěl 14 000 Kč a Ježek 12 000 Kč škody. 
Oheň vypukl u Zouharové na půdě a podle všech zjištěných okolností 
byl založen ze msty. Jen včasnému zakročení místních i okolních sborů 
hasičských je děkovati, že se ještě více nerozšířil, jelikož v těchto 
místech stojí řada usedlostí doškem krytých. Po pachateli četnictvo 
pátrá. 
 

     Lidové noviny z 20. 7. 1920, č. 355, str. 2: 
     Oheň v Lazinově. V neděli večer o desáté hodině vznikl ve stavení 
vdovy Marie Lepkové v Lazinově u Letovic oheň, který zničil krytbu a 
dřevěné části domu. Oheň vznikl na půdě neznámým způsobem. 
Lepkové shořelo seno, šatstvo a prádlo. Škoda činí 16 000 Kč a je jen 
menší částkou kryta pojištěním. K ohni dostavily se včasně sbor místní 
a sbor z Vranové, jimž podařilo se záhy oheň uhasiti. 
 

     Lidové noviny ze 2. 9. 1920, č. 437, str. 3: 
     Veliký požár mlýna v Letovicích. Dnes o půl 5. hodině ranní od 
zatlení ložiska ve strojírně mlýna p. Josefa Kolára v Letovicích požár, 
který se záhy rozšířil. Nežli se dostavila pomoc, byla v plamenech celá 
nová dvoupatrová mlýnice, a aniž mohla býti zachráněna shořela se 

zařízením a veškerými zásobami do základů. Dostavivší se hasičské 
sbory místní i okolní musily se spokojiti toliko s tím, že lokalisovyly 
oheň na mlýnici a že nabyla jím zachvácena také další stavení. Škoda 
činí přes tři miliony korun; obilí, jehož shořelo několik vagonů, patří 
vesměs okolním rolníkům. K polednám ještě ve mlýnici hoří. 
MK – Do poloviny 19. století byly běžně požáry hašeny strháváním 
střech a takzvaným „uléváním“. V roce 1834 zakoupili (tehdy obec) 
v Letovicích první dřevěnou stříkačku. Při požáru musela být 
umístěna co nejblíže k ohni a voda se do ní nalévala ručně. Další, 
modernější, pak obdrželi od Kontribučního fondu v roce 1865. 
První hasičský sbor v Letovicích byl pravděpodobně založen v roce 
1867, ale spolehlivě potvrzen je až v roce 1870. Tehdy měl sbor 12 
členů. 

 
     Lidové noviny z 27. 10. 1920, č. 537, str. 4: 
     Oheň v Rudce u Kunštátu. Ve čtvrtek v noci o 11. hodině vypukl ve 
stavení Josefa Justa v Rudce na Kunštátsku oheň, který zničil celé 
stavení. Oheň vznikl z neznámé příčiny v kolně a v okamžiku zasáhnul 
celé stavení. Oheň byl obyvatelstvem a okolními hasičskými sbory 
uhašen. Škoda, která nebyla dosud úředně zjištěna, je jen nepatrnou 
částkou pojištěna. 

 
     Lidové noviny z 12. 11. 1920, č. 564, str. 2: 
     Ohně na Boskovsku. V sobotu v poledne shořel v Podolí u Boskovic 
velký stoh slámy, náležející rolníku Adolfu Boháčkovi. Stoh byl složen 
v poli za vesnicí a byl někým zapálen. - V neděli večer vypukl ve 
stodole rolníka Jana Jaška v Břesicích oheň, který zničil stodolu do 
základů. Ve stodole bylo složeno ještě 25 kop nevymláceného obilí a 15 
centů slámy, hospodářské stroje a náčiní, to vše bylo zničeno. Ve 
stodole shořelo také ovocnářce Fr. Kučerové z Boskovic několik centů 
jablek. Jašek utrpěl škody 25 000 korun a Kučerová 4 000 kor. 

 
     Lidové noviny z 9. 12. 1920, č. 612, str. 4: 
     Oheň v Olomučanech. V neděli o půl 5. hodině ráno vypukl oheň ve 
stavení B. Klavory v Olomučanech u Blanska. Zničil krytbu domku a 
jeho dřevěné části. Oheň vypukl v kolně a rychle se rozšířil na celé 
stavení, ve kterém shořelo vše na půdě i na dvorku. Klavorovi shořelo 
na půdě prádlo, 200 kg. pšenice a 300 kg. žita jakož i prádlo učitele 



Lázničky v domku bydlícího a nájemníku Kopeckému dřevo. Škoda 
činí 15 000 K a je na 3 000 K pojištěna. Příčina ohně nebyla zjištěna. 
 

     Lidové noviny z 29. 12. 1920, č. 646, str. 2: 
     Oheň v Jedovnicích. 23. tm. o 9. hodině večer vypukl v hostinci Fr. 
Pokorného v Jedovnicích oheň, který zničil značnou část krytby, 
prádlo a šatstvo na půdě, 40 q sena a slámy a různé nářadí. Oheň 
vznikl na půdě od chatrného komínu, ve kterém byl zazděn starý trám, 
jenž se vzňal. Škoda činí 20 000 Kč a je pojištěna částkou 6 300 Kč; též 
nájemník Fr. Vojtěch utrpěl ohněm škodu 6 000 Kč a je pojištěn na 2 
500 Kč. 

 
1921 

 
     Lidové noviny ze 3. 3. 1921, č. 111, str. 2: 
     V neděli večer vypukl oheň v Ludíkově u rolníka Jana Přikryla, kde 
shořela úplně krytba, chlévy s dobytkem a stodola. Oheň vznikl v 
hromadě suchých otepí a rozšířil se na celé stavení tak rychle, že 
domácím lidem podařilo se zachránit jen něco šatstva. Vše ostatní 
shořelo. Shořela kráva, jalovice, tele, koza, králíci, slepice, zásoby 
píce, slámy, 500 kg obilí na setí, 1 000 kg sena a hospodářské náčiní a 
stroje ve stodole. Také tento statek byl kryt doškem. Škoda činí 40 000 
Kč. 

 
     Lidové noviny z 1. 4. 1921, č. 162, str. 5: 
     Požár lesa v Černé Hoře. V úterý odpoledne vznikl z nezjištěné 
dosud příčiny v obecním lese v Černé Hoře oheň, který zničil množství 
hotového dřeva postaveného v metrech a rozšířil se a zničil vysokého 
lesa přes 50 měřic. Široká lavina ohně byla daleko viditelnou, vysoké 
borové a smrkové stromy hořely jako svíce. Prací záchranných 
zúčastnilo se mnoho obyvatelů, zejména dělnictvo továrny Baráčkovy 
a panského dvora, vedle řady sborů hasičských z celého okolí. Škoda 
způsobená nebyla dosud zjištěna. Má se za to, že oheň zavinily děti, 
které si udělaly ohníček na mezi vedle lesa. 

 
     Lidové noviny ze 6. 4. 1921, č. 170, str. 2: 
     Požár v Černé Hoře. V neděli v poledne vypukl oheň v rozsáhlé 
kolně v panském dvoře v Černé Hoře, jejž má v nájmu Moravská 

cukrovarská společnost, a zničil ji téměř do základu. Shořelo přes 1 
000 metr. centů slámy, dále drůbež a kozy dělníků. Škoda činí přes 
stotisíc korun. Příčina ohně není známa, ale soudí se, že byl založen. 
Před rokem táž kolna také vyhořela. 
 

     Lidové noviny ze 4. 6. 1921, č. 275, str. 4: 
     Oheň ve Žďárné. V pondělí dopoledne o 10. hodině vypukl ve 
stavení Ant. Konečného ve Žďárné oheň, který zničil krytbu, dřevěné 
části domu a stodolu. Oheň vypukl ve stodole a rozšířil se tak rychle, že 
ani domácí lidé nemohli ničeho z půdy a dvoru zachrániti. Shořelo na 
půdě šatstvo a prádlo, hospodářské nářadí a stroje. Škoda činí 30 000 
K a je pouze z malé části kryta pojištěním. Oheň uhasil místní hasičský 
sbor. Příčina ohně nebyla zjištěna, ale má se za to, že bylo založeno. 

 
     Lidové noviny z 10. 6. 1921, č. 287, str. 2: 
     Dvě usedlosti vyhořely. V sobotu večer o 8. hodině vypukl ve statku 
rolníka Františka Matušky v Senetářově na Blanensku oheň, který se 
rozšířil na sousední usedlost rolníka M. Šebely. Oba statky se vším 
příslušenstvím vyhořely do základů. Oheň vznikl u Matušky v kůlně. 
Je podezření, že oheň byl založen. Škoda jest 72 000 Kč a je jen z části 
kryta pojištěním. Nájemník Hloušek, jemuž shořelo šatstvo, prádlo a 
nábytek, má škodu 8 000 Kč a pojištěn není. K požáru dostavilo se 
dvanáct sborů z okolí, které zabránily dalšímu šíření ohně. 
 

     Lidové noviny z 12. 6. 1921, č. 290, str. 5: 
     Požár mlýna ve Svitávce. V noci na včerejšek o 2. hodině vznikl 
oheň v rozsáhlém mlýně Josefa Jeřábka ve Svitávce, který i s domem 
obytným lehl popelem. Oheň vznikl z neznámé příčiny na půdě stavení 
obytného a rychle se rozšířil na celý mlýn. Ve mlýně shořelo celé 
zařízení, nové stroje, skladiště se značným množstvím obilí a výrobků 
mlýnských. Mlýn měl v nájmu mlynář Váňa, který utrpěl velkou škodu 
na domácím zařízení, poněvadž z hořících budov nebylo možno ničeho 
zachrániti. Celková škoda ohněm způsobená nebyla ještě úředně 
zjištěna, ale přibližně se odhaduje na půl milionu korun. Mlýn byl jen 
z nepatrné části pojištěn. K ohni se dostavilo mnoho hasičských sborů, 
které svoji činnost omezily na ochranu budov okolních. 
 

     Lidové noviny ze 17. 6. 1921, č. 300, str. 2: 



     Mlýn vyhořel. V noci na čtvrtek o 1. hod. vypukl ve mlýně 
Řezníčkově v Doubravici na Blanensku z neznámé příčiny oheň, který 
zničil rozsáhlý mlýn s třemi vagony obilí do základů, strávil všechny 
jeho hospodářské stavby a značně poškodil zařízení pily a elektrárny. 
Sbor  hasičů z Doubravice, který se rychle dostavil, zachránil sklady 
řeziva na pile a vedení elektrárny, jež dodává proud mnohým obcím na 
Blanensku. Škoda odhaduje se na 800.000 korun a je jen z nepatrné 
části kryta pojištěním. V krátké době už tedy čtvrtý mlýn na Svitavě 
lehl popelem. 
 

     Lidové noviny z 22. 7. 1921, č. 363, str. 2: 
     Oheň v lese. V lese panství šebetovského u Boskovic, zvaném 
Dubová zadní, vznikl oheň, který však podařilo se hajným Grulichovi a 
Jakubcovi v zárodku utlumiti. Hajní viděli z míst těch prchati dva 
neznámé výrostky 14-15leté, kteří buď neopatrností, anebo ve zlém 
úmyslu les zapálili. Shořela část smrkového háječku. 
 

     Lidové noviny z 30. 7. 1921, č. 378, str. 2: 
     Vedra a lesní požáry na Boskovsku. Na Boskovsku, kde po dva 
měsíce nepršelo, nastala taková vedra, jakých v této lesnaté krajině 
není pamětníka. Již několik dní pálí slunko takovou silou, že není 
možno ani pracovati na polích, kde vše schne. V Boskovicích nastává 
nouze o vodu, neboť ve studnách se voda rychle ztrácí. Teploměr 
ukazuje ve stínu až 45 stupňů Réaumura. V obcích výše položených 
musejí si lidé už celý týden dovážeti vodu. Nejvíce postiženy jsou obce 
Benešov, Okrouhlá a Velenov, ač tento má dobrý vodovod, dále 
Žďárná, Protivanov, Němčice, Újezd a řada obcí na Blanensku. Ve 
středu vypukl v lese u Molinburka oheň, který jen s námahou vším 
obyvatelstvem byl utlumen. Shořelo pět hektarů lesa. Ve čtvrtek ráno 
vznikl požár v lese velkostatku boskovského v Bukové a rozšířil se 
rychle na velkou rozlohu. Shořelo mnoho měřic lesa a rašeliniště a 
požár byl lokalisován tím, že vykácen pruh lesa a vykopány hluboké 
příkopy. Skončil teprve včera večer. 
MK – Možná vás zaujala ta Réaumurova stupnice. Je pojmenovaná 
po francouzském přírodovědci Reném Réaumurovi, který ji zavedl 
již v roce 1730, což bylo 12 let před zavedením stupnice Celsiovy. 
Podle přepočtu to odpovídá více jak 56 °C.  
 

     Lidové noviny z 9. 8. 1921, č. 395, str. 4: 
     Požár ve Svitávce. V neděli vypukl oheň ve stodole řezníka Adolfa 
Bedaně ve Svitávce na Boskovsku. Zničil nejen stodolu s celou žní 
obilí, ale i hospodářské nářadí. Oheň vypukl o 3. hodině v noci z dosud 
neznámé příčiny a rychle se rozšířil po celém hospodářství. Shořela 
stodola, kolna, chlévy, drůbež, hospodářské nářadí a stroje. Sboru 
hasičskému podařilo se zachrániti pouze krytbu obytného stavení. 
Škoda ohněm způsobená činí 150 tisíc Kč a je z části kryta pojištěním. 
 

     Lidové noviny z 26. 8. 1921, č. 426, str. 2: 
     Opět oheň ve Svitávce. V noci na včerejšek vypukl na pile 
Jeřábkova mlýna ve Svitávce na Koskovsku oheň, který zničil úplně 
celé zařízení a několik vagonů řeziva. Dále zničena byla ohněm 
stodola mlynáře Jeřábka, ve které měl nájemce mlýna Váňa složenu 
celou sklizeň a mlynář Jeřábek nábytek. Škoda činí 200 000 korun a 
jest jen částečně kryta pojištěním. Z jara vyhořel mlynáři Jeřábkovi 
mlýn a nyní ostetní. Oheň byl podle všeho založen. 
 

     Lidové noviny z 26. 8. 1921, č. 425 str. 4: 
     Řádění neznámého žháře ve Svitávce. V noci na čtvrtek vyhořela do 
základů Váňova pila ve Svitávce. Majitel pily dostal v neděli před tím 
nepodepsaný dopis, v němž mu neznámý žhář vyhrožoval, že mu pilu 
do čtrnácti dnů zapálí. Přes to, že pak Váňa celé noci svůj majetek 
hlídal, nemohl zabránit ohni, který pilu ve čtvrtek k půlnoci zachvátil a 
rychle se rozšířil. Žár hořícího stavení znemožňoval s počátku přístup 
a tedy i jakékoliv hasení a pila byla hezkou chvíli ponechána svému 
osudu. Teprve když přijely hasičské sbory z okolních míst, začalo se s 
hasením a jelikož bylo po ruce dostatek vody, obklopující místo ze 
všech stran, byl za krátko oheň potlačen. S pilou shořela též přilehlá 
stodola se zásobou nařezaných desek, s obilím, slámou a senem. 
Škoda, pojištěním krytá, přesahuje 150 000 korun. Původci požáru 
přičítají se také požáry, které byly ve Svitávce letošního roku založeny 
ve mlýně Jeřábkově, který v květnu shořel s celým zařízením, a na 
statku Bednářově tamtéž, vyhořelém minulého měsíce. Obyvatelstvo ve 
Svitávce žije ve stálém strachu před „červeným kohoutem“, jímž 
neznámý zločinec neustále vyhrožuje. 
 
     Lidové noviny z 12. 9. 1921, č. 456, str. 2: 



     Požár obilní sklizně v Nejrově. Ve středu v noci vypukl o 2. hodině 
ve stodole rolníka L. Lipky v Nejrově u Kunštátu oheň, který zničil 
celou sklizeň obilí, ve stodole uloženou. Rolníkovi bylo způsobeno za 
140 000 korun škody. S Lipkou byli poškozeni zároveň domkaři, jichž 
obilí bylo též ve stodole složeno. Domkáři Fantovi shořelo obilí za 3 
000 Kč, Fr. Lipkovi za 5 800 Kč a Macourkovi za 400 Kč. Škoda není 
pojištěním kryta a dolehne tedy těžce na postižené. 
 
     Lidové noviny z 12. 9. 1921, č. 456, str. 2: 
     Velký požár statku. Škoda je milion korun. Boskovice 11./9. V pátek 
o 15. hodině vypukl ve statku rolníka Fr. Tinkla, bývalého starosty v 
Linharticích u Mor. Třebové, oheň, který zničil úplně rozsáhlý dvorec 
s veškerým příslušenstvím, hospodářským nářadím a stroji. Ve dvou 
stodolách shořela úplně celá letošní sklizeň obilí a 15 kusů vepřového 
dobytka. Oheň byl velmi prudký a za panující vichřice nebylo lze 
ničeho zachrániti. Škoda ohněm způsobená je 1 000 000 Kč. Statek byl 
pojištěn na 200 000 Kč. Příčina ohně nebyla zjištěna, soudí se však, že 
byl oheň založen ze msty. 
 
     Lidové noviny z 18. 9. 1921, č. 467, str. 5: 
     Požáry stodol. V pátek o 11. hod. dopol. vypukl ve stodole rolníka 
Dvořáka ve Vážanech u Boskovic oheň, který se rozšířil ještě na 
sousední stodoly rolníka Přikryla a Sedláka. Všechny tři stodoly byly 
ohněm zničeny s celou letošní sklizní obilí. Škoda není ještě zjištěna. 
Činí asi 300 000 korun. - Včera o 16. hod. vznikl v šopě rolnice 
Chlopokové na Vaculce u Sebranic oheň, který zničil celou dřevěnou 
šopu se zásobami píce a slámy. Shořelo též 20 m dřeva. Škoda činí 10 
000 K. 
 
     Lidové noviny ze 16. 11. 1921, č. 574, str. 2: 
     Dopadený žhář. Minulý týden ve středu vznikl oheň ve stodolách 
rolníka Františka Vašíčka v Šošůvce u Sloupu a zničil dvě rozsáhlé 
stodoly, mnoho nevymláceného obilí, slámy a hospodářské stroje. 
Oheň byl uhašen jen největším úsilím hasičů z Vavřince, Ostrova, 
Šošůvky a ze Sloupu, kteří přišli s holýma rukama, neboť nemohli ve 
Sloupě dostati koně do stříkačky. Pátráním vyšlo na jevo, že oheň byl 
založen a těžké podezření padlo na zedníka Aloise Petrželku z Lipovce, 
který v Šošůvce až do vypuknutí ohně byl viděn. Již v roce 1916, kdy v 

Lipovci, Kotvrdovicích a Kulířově několikrát hořelo, označovali lidé 
Petrželku jako žháře. On se však vždy nějak vymluvil. Také dnes 
zapírá, avšak důkazy proti němu nahromaděné jsou tak pádné, že se z 
těžkého podezření asi sotva vymluví. Byl zatčen a dodán okresnímu 
soudu v Blansku. 

 
     Lidové noviny ze 30. 12. 1921, č. 652, str. 2: 
     Palič v Rájci. V pondělí večer pokusil se neznámý zločinec založiti 
na dvou místech oheň. V Rájci v hostinci Šanerově vznikl o 20. hodině 
oheň v dřevníku, ale byl brzy zpozorován a uhašen. V blízkosti 
dřevníku, v němž byl oheň založen, je dřevěná bouda kina invalidů, ve 
kterém se právě hrálo, aniž kdo tušil, v jakém nebezpečí se nacházel. - 
O půl hodiny později vznikl oheň ve statku rolníka Zachovala v 
Jestřebí a zničil krytbu rozsáhlého stavení a všechny jeho dřevěné 
části. Oheň vznikl v kůlně a byl založen patrně touž zločinnou rukou, 
jako v hostinci Šanerově. Zachovalovi shořelo 1 200 kg pšenice, 1 500 
žita, 800 ječmene, 1 800 kg ovsa, 50 q slámy, 60 q sena a 20 q krmných 
plev. Oheň šířil se velmi prudce, takže jen velkému úsilí občanstva a 
hasičů, podařilo se vyvésti dobytek a zachrániti stroje a nářadí. Škoda 
je veliká. Po pachateli se pátrá. 

 
1922 

 
     Lidové noviny ze 7. 1. 1922, č. 11, str. 5: 
     Žebrák zapálil. V neděli o 13. hod. vznikl ve stodole rolníka 
Antonína Řehořka v Klemově u Doubravice oheň, který se rozšířil na 
obytné stavení a chlévy. Řehořkovi shořela mouka na půdě, 
nevymlácené obilí, seno, sláma, stroje hospodářské a tři vozy v ceně 15 
000 Kč. Na budovách utrpěl škody 14 000 Kč. Nájemníkům, Královi 
shořelo obilí za 2 500 Kč, Petruškové seno, prádlo a kuchyňský nábytk 
v ceně 2 600 Kč a železničnímu zřízenci ve stodole složené seno a 
sláma v ceně 800 Kč. Oheň se šířil za prudkého větru tak rychle, že se 
jen stěží podařilo odvésti z hořících chlévů dobytek. Četnictvo zjistilo, 
že oheň byl založen. Podezření padlo na 34letého žebráka Františka 
Brabce, do Žďárné příslušného, který v kritické době v Klemově 
žebral. Četnictvo dopadlo jej ve Skalici a dopravilo k soudu do 
Blanska. Pokud je podezření odůvodněno, ukáže vyšetřování. Oheň 
uhasil sbor hasičský z Doubravice. 



 

     Lidové noviny z 31. 3. 1922, č. 163, str. 2: 
     Obraz lidské bídy. Na četnickou stanici v Rájci dostavil se ve středu 
68letý žebrák Josef Karlík z Němčic, který žádal, aby byl zatčen a 
dodán do vězení, jinak prý by šel do Jestřebí a zapálil největší 
rolnickou usedlost, aby mohl býti zavřen a nemusel se živiti žebrotou. 
Byl zatčen a dodán v Blansku k soudu. 
 

     Lidové noviny z 24. 3. 1922, č. 152, str. 2: 
     Zapálený stoh. V sobotu zapálil neznámý pachatel stoh žitné slámy 
rolníku P. Krátkému v Míchově u Boskovic. Stoh složen byl v poli za 
vesnicí. Škoda je 1 400 Kč. Obyvatelstvo oheň uhasilo. Po zlomyslném 
žháři zahájilo četnictvo pátrání. 
 

     Lidové noviny z 5. 4. 1922, č. 172, str. 2: 
     Oheň ve Svitávce. V pátek o 16. hodině vznikl na půdě domku 
řezníka Bedaně ve Svitávce oheň, který na štěstí byl hned sousedy i 
domácími lidmi zpozorován a rychle místním hasičským sborem 
uhašen, takže shořela jen část střechy. Škoda činí 9 500 Kč a je z části 
kryta pojištěním. Příčina požáru se vyšetřuje. 

 
     Lidové noviny ze 13. 5. 1922, č. 239, str. 2: 
     Oheň v lese. Včera vznikl v Liechtensteinově lese u Adamova podél 
železniční trati oheň, který zničil lesní kulturu v rozloze asi čtyř arů. 
Hasičstvo z okolí včas přijelo a zabránilo větší škodě. Oheň způsobily 
patrně jiskry lokomotivy krátce před tím kolem jedoucího vlaku. 
MK – Asi jen pár nadšenců pro historii ví, že Adamov 
(pojmenovaný po Janu Adamu Ondřeji z Lichtenštejnu) se dříve 
jmenoval Staré Hamry. Jeden z prvních zaznamenaných požárů zde 
vypukl 20. 7. 1793, kdy celé hamry i s přilehlými budovami lehli 
popelem. Další takový požár vypukl v roce 1808. Vyhořel při něm i 
hamerský mlýn. 

 
     Lidové noviny ze 13. 5. 1922, č. 239, str. 2: 
     Dílo neznámého žháře. Od března t. r. řádí v Kotvrdovicích palič, 
který již založil čtyři ohně. V neděli večer o 21. hod. založen byl opět ve 
statku rolníka Karla Juřiny oheň, který zničil celou rozsáhlou 
usedlost. Požár zachvátil rychle stodolu, stáje, kolny a ostatní dřevěné 

části a rozšířil se na krytbu obytného stavení, kterou přes všechnu 
námahu hasičů úplně zničil. Z hořících stájí podařilo se jen stěží 
zachránit dobytek. Shořela pouze nějaká drůbež. Zničeny byly také 
hospodářské stroje a nářadí. Škoda ohněm způsobená činí 50 000 Kč a 
je jen z části kryta pojištěním. K požáru dostavilo se hasičstvo z 
Jedovnic, Rudice, Rogendorfu, Vilémovic, Lipovce, Senetářova, 
Krásenska a Pojdomí, které spolu s místním sborem oheň lokalisovalo. 
K požáru dostavilo se záhy četnictvo z Jedovnic, avšak veškerá snaha 
vypátrati pachatele zůstala marná. 
 

     Lidové noviny z 23. 6. 1922, č. 310, str. 5: 
     Lesní požáry na Boskovsku. Minulý týden shořela značná část lesa 
u Protivanova a v lese Holíkově u Újezda shořelo stromoví v rozloze 
několika hektarů. Při hašení požáru byli dva lidé těžce zraněni. V úterý 
vznikl oheň v lese u Vanovic. Všechny tyto lesní požáry povstaly z 
neopatrnosti u cest odhozením hořící zápalky. Okresní správa politická 
v Boskovicích nařídila obecním úřadům zříditi hlídky a vykonati 
všechno na zamezení lesních požárů, které činí veliké škody. 
 

     Lidové noviny z 30. 6. 1922, č. 322, str. 5: 
     Oheň v Břesicích. V neděli večer o 19. hod. vypukl ve stavení Jos. 
Janáka v Břesicích u Kunštátu oheň, který zničil krytbu obytného 
stavení, chlévy, kolnu, zásoby píce, sena a slámy, na půdě šatstvo a 
prádlo a zásoby palivového dřeva. Oheň vznikl z nezjištěné příčiny ve 
chlévě a rychle se rozšířil po celém stavení. Hasičský sbor ze Sulíkova 
mohl konati jen záchranné práce bez vody. V Břesicích není totiž  pro 
sucha vody. Škoda ohněm způsobená je 24 000 Kč a je z části kryta 
pojištěním.  
 

     Lidové noviny ze 7. 7. 1922, č. 335, str. 2: 
     Požár v Pavlově. V Pavlově u Benešova na Boskovsku vznikl v 
neděli v poledne v domku vdovy Švancarové oheň, který se pro vichřici 
rozšířil rychle na sedm stavení, která v půl hodině úplně shořela. Oheň 
byl tak prudký, že lidé měli sotva kdy utéci z hořících stavení s 
nejnutnějším šatstvem a nějakým kusem nábytku a dobytka. Ostatní 
vše bylo zničeno. Švancarové uhořela kráva na uhel. Škoda požárem 
způsobená je veliká a pojištění jen nepatrné. K ohni sjely se hasičské 
sbory z celého okolí, ale na hašení nebylo ani pomyšlení a nebylo také 



vody. 
 
     Lidové noviny ze 7. 7. 1922, č. 335, str. 2: 
     Lesní ohně na Boskovsku. V úterý o 13. hodině vznikl v lese panství 
rájeckého u Blanska z neznámé příčiny oheň a zničil na 300 m2 
mladého lesa. Oheň byl tlumen občanstvem, než mohl nadělati větších 
škod. - Ve středu o 16. hodině vznikl v lese Vinohrádkách na panství 
boskovském oheň, který zničil porost v rozsahu 300 m2. Seběhnuvší se 
občanstvo oheň záhy uhasilo. 
 

     Lidové noviny z 1. 8. 1922, č. 381, str. 2: 
     Chtěli se pomstít hajnému. V pátek večer šel dělník Vl. Pokladník z 
Rudice na Blanensku domů. Když přišel k domku hajného Ševčíka na 
konci vesnice, viděl, kterak z hromady otýpek, narovnaných u domku, 
vyšlehl plamen. Pokladník svolal rychle sousedy, jimž podařilo se oheň 
utlumit, aniž se rozšířil. Pátráním bylo zjištěno, že oheň byl založen. 
Poněvadž ten den pršelo a vrchní vrstva otepí byla mokrá, byla ona 
mokrá část odházena a hranice uvnitř zapálena. Z toho se soudí, že 
oheň byl založen ze msty proti hajnému. 
 

     Lidové noviny z 9. 8. 1922, č. 396, str. 2: 
     Oheň v Ostrově. V pátek o půl 4. hodině v noci vypukl v domku 
Karla Vladíka v Ostrově oheň, který přeskočil na sousední stavení 
rolníků Škvařila, Soldána a na obydlí M. Vaušové. Všechna tato obydlí 
byla úplně zničena i s celou letošní úrodou. Škoda činí 120 000 Kč a je 
kryta pojištěním jen z malé části. K ohni se dostavily hasičské sbory z 
celého okolí, ale musily se spokojiti jen hájením sousedních domů. 
Podezření padlo na Soldánova souseda, který žije s Vladíkem v 
nepřátelství, ten však dokázal, že oné noci pracoval v Blansku. Oheň 
byl však určitě založen. 
 

     Lidové noviny z 31. 8. 1922, č. 435, str. 5: 
     Požáry stodol. Loni po žních bylo na Boskovsku ohněm zničeno 
několik stodol naplněných obilím. Letos sotva je po žních, už se to zase 
začíná. V pátek odpoledne o 15. hod. vznikl oheň ve stodole rolníka 
Vinc. Němce v Horním Poříčí na Kunštátsku. Shořela celá stodola s 
letošní žní obilí, sena, jetele, slámy, dále hospodářské stroje, benzinový 
motor a mlátička. Škoda činí 150 000 Kč a je jen z části kryta 

pojištěním. K ohni včasně dostavily se hasičské sbory z Křetína, 
Bohuňova a místní, nemohly však už nic zachrániti. Příčina požáru 
nebyla zjištěna, ale soudí se, že byl asi založen ze msty. - V noci na 
úterý shořela stodola rolníku Svobodovi ve Svitávce rovněž se všemi 
zásobami. 
 

     Lidové noviny ze 6. 9. 1922, č. 447, str. 2: 
     Syn zapálil rodný dům. V pátek minulého týdne pohádal se syn 
hostinského Hrazdíry v Rogendorfě na Blanensku se svým otcem a v 
hádce otci hrozil, že mu zapálí stavení nad hlavou. Hostinský 
pochyboval, že by byl zplodil takové zvíře, přesto však šel k četníkům 
do Jedovnic a řekl to. Když se však vracel, viděl, jak z jeho stavení 
šlehá chvost plamenů. Hasičstvu z celého okolí se podařilo omeziti 
požár pouze na tuto budovu. Škoda je veliká, protože hostinskému 
shořelo vše. Dům, zásoby obilí, píce, sena, slámy, stroje. Syn František 
Hrazdíra byl četnictvem ještě večer téhož dne dopaden a dán k soudu 
do Blanska.   
 

     Lidové noviny z 20. 9. 1922, č. 472, str. 2: 
     Zásoba prken shořela. V sušírně stolařského mistra Fr. Blahy v 
Němčicích na Blanensku vznikl oheň, který zničil sklad prken. Oheň 
byl místním sborem uhašen, aniž se mohl rozšířiti na ostatní části 
domu. 
 

     Lidové noviny z 20. 9. 1922, č. 471, str. 5: 
     Požár v Rájci. Včera dopoledne vznikl v hospodářských budovách 
panského dvora v Rájci oheň, který zničil krytbu rozsáhlých budov se 
všemi zásobami píce, slámy, sena a také obilí. V budově je deset obydlí, 
která byla požárem také zničena. Škoda je veliká, je však z části kryta 
pojištěním. Příčina ohně není známa. 
 

     Lidové noviny z 30. 9. 1922, č. 491, str. 2: 
     Ohněm zničená stodola. V neděli o půlnoci vypukl ve stodole 
hostinské Marie Steiskalové v Ráječku na Blanensku oheň, který zničil 
stodolu s obilím a se zásobami píce, slámy, hospodářským nářadím a 
několika stroji. Škoda činí 40 000 Kč a je jen z části kryta pojištěním. 
Pátráním se zjistilo, že oheň byl podle všeho založen. Poslední hosté 
odešli z hostince o 22. hodině, načeš se všechna vrata zavřela. K ohni 



se dostavivší hasičské sbory z Rájce, Spešova a Dolní Lhoty, zabránily 
dalšímu šíření se požáru. 
 

     Lidové noviny z 23. 12. 1922, č. 643, str. 2: 
     Kolna s dřevem shořela. V panské kolně v Šebetově na Boskovsku u 
domu, ve kterém bydlí pensistka paní Niederlová, vznikl v pondělí 
oheň, který zničil kolnu a sklad dříví tam složeného. Škoda je značná, 
ale je kryta pojištěním. Hasičský sbor oheň záhy lokalisoval a uhasil. 
Příčina ohně nebyla zjištěna, ale má se zato, že bylo založeno. 

 
1923 

 
     Lidové noviny z 24. 1. 1923, č. 41, str. 2: 
     Ze stodoly popel. V neděli v 17 hodin vznikl ve stodole Františky 
Machové v Horním Poříčí oheň a rozšířil se na celý statek. Shořela 
břidlicí krytá střecha a všechny dřevěné budovy. Dále shořelo 400 kg 
obilí, 1 600 kilogramů slámy, 300 kg sena a různé nářadí a náčiní. 
Škoda ohněm způsobená činí 42 000 Kč; v domě bydlící bratr 
Machové utrpěl škody 3 000 Kč a jeho manželka 8 000 Kč. Příčina 
ohně nebyla dosud zjištěna, ale má se za to, že byl asi založen ze msty. 

 
     Lidové noviny z 24. 1. 1923, č. 41, str. 2: 
     Zapálil a pověsil se. V neděli před půlnocí vyrušena byla obec 
Šebrov u Blanska požárním poplachem ze spánku. Hořel domek 
dělníka Aloise Skoupého, který stavení sám zapálil. Večer byl na 
návštěvě se svou ženou u souseda a po 22. hodině se vrátil domů a 
ulehl. Pojednou po hádce se ženou vstal, odešel ven a za chvíli vyšlehly 
plameny se střechy domu. Žena vyběhla a viděla v záři ohně muže 
viseti na stromě. Sousedé přichvátavší k ohni Skoupého odřízli a po 
delší chvíli podařilo se jim přivésti ho k vědomí. Rozzuřený dav, věda, 
že Skoupý je sám paličem, chtěl ho hoditi do plamenů. Konečně 
podařilo se náčelníkovi hasičstva Skoupého vyprostiti. Skoupý nyní 
svůj čin zapírá, ale důkazy svědčí proti němu. 
 

     Lidové noviny z 9. 5. 1923, č. 231, str. 2: 
     Obce v úseku říčky Křetinky žijí ve stálém rozrušení pro časté ohně 
v posledním čase. Nemine téměř týdne, aby někde v tomto kraji 
nehořelo. V pátek ráno vznikl v Prostředním Poříčí z neznámé příčiny 

ve stodole domkaře Jos. Ondráčka oheň, který tuto rozsáhlou stodolu 
úplně zničil. Ve stodole zhořela mlátička, fukar a různé nářadí 
hospodářské. Škoda činí 20 000 korun a je pouze menší částkou kryta 
pojištěním. K ohni dostavily se sbory z Bohuňova, Křetína a Laziňova, 
které však nemohly už nic zachrániti. 
 

     Národní politika ze 17. 6. 1923, č. 164, str. 7: 
     Šest domků lehlo popelem. V noci na čtvrtek vypukl v Jedovnicích 
na Moravě velký požár, jemuž přes úsilí hasičstva i občanstva padlo za 
oběť šest domků. Dva občané při záchranných pracích byli zraněni. 
Škoda je veliká. 

 
     Národní politika z 24. 7. 1923, č. 201, str. 6: 
     Zvrhlý zloděj. Obyvatelstvo v Kořenci na Boskovsku je rozhořčeno 
hnusným činem neznámého zloděje, který ve středu 18. t. m. okradl 
starostu a rolníka Čadu, kterému před měsícem oheň zničil téměř 
veškerý majetek. Zloděj se vloupal do uzamčené světnice, ještě po 
požáru neopravené, a odcizil Čadovi prádlo, šatstvo a peřiny, které při 
požáru podařilo se zachrániti. Škoda činí asi 3 000 Kč. 
 

     Lidové noviny z 24. 7. 1923, č. 366,  str. 2: 
     Požár továrny v Letovicích. Dnes v noci o půl 3. hod. vznikl v 
továrně na tištěné zboží firmy Kosmonos v Letovicích oheň, který 
zničil úplně dva rozsáhlé trakty, barvírnu a sušírnu látek. Oheň vznikl 
v sušírně asi zetlením látek. Oheň vyrazil za půl hodiny na střechy a 
zničil úplně krytbu na traktech. K ohni dostavilo se třináct hasičských 
sborů z okolí a do rána se jim podařilo oheň omeziti. Škoda nebyla 
dosud přesně zjištěna; činí asi 2 miliony korun. Shořel sklad látek, 
zásoby barev, stroje a veškeré tovární zařízení. Oba trakty byly kryty 
černou břidlicí asfaltovou. Jsou to tytéž trakty, jež asi před desíti lety 
padly již jednou ohni za oběť.  
 
     Lidové noviny z 31. 8. 1923, č. 436, str. 2: 
     Stodola se sklizní shořela. V pondělí o 2. hodině v noci vznikl v 
kolně rolníka Al. Ševčíka v Kotvrdovicích na Blanensku oheň, který 
zničil kolny, stáje a stodolu s celou polní sklizní, stroji, hospodářským 
nářadím a zásobami dřeva. Škoda ohněm způsobená činí 23 000 Kč a 
je jen z části kryta pojištěním. Soudí se, že oheň byl založen ze msty. 



 
     Lidové noviny z 3. 9. 1923, č. 441, str. 2: 
     Dvakrát za rok vyhořel. V pondělí v noci o 3. hodině vznikl na půdě 
hostince Nejezchlebova v Rudici u Blanska oheň, který zničil novou 
tvrdě krytou střechu a veškeré zásoby letošní sklizně obilí. Je to po 
druhé za rok. Co tento hostinec vyhořel. Loni vyhořel 4. srpna a letos 
27. srpna. Škoda ohněm způsobená činí 25 000 Kč a je kryta 
pojištěním. Příčina ohně nebyla dosud zjištěna, soudí se však, že oheň 
byl založen ze msty. 
 
     Lidové noviny z 15. 9. 1923, č. 461, str. 5: 
     Oheň v Benešově. V neděli o 17. hodině vznikl ve stodole Tomáše 
Kubína v Benešově na Boskovsku oheň, který se rychle rozšířil na celé 
obytné stavení, jež zničil až do základů. Škoda ohněm způsobená činí 
30 000 Kč a je pouze menší částkou kryta pojištěním. Příčina ohně 
nebyla zjištěna. 
 

     Lidové noviny ze 3. 10. 1923, č. 495, str. 2: 
     Oheň ve Svitávce. V pátek ráno vznikl na půdě zámečnické dílny 
Fr. Vlacha ve Svitávce oheň, který zničil krytbu a na půdě rúzné zboží, 
zejména isolační trubky do kamen. V dílně prohořel dřevěný strop a 
byly zničeny stroje a zařízení. Škoda činí 120 000 Kč. 

 
1924 

 
     Lidové noviny z 23. 1. 1924, č. 42, str. 2: 
     Požár stodoly ve Vanovicích. V sobotu 19. t. m. o 21. hodině vznikl v 
rozsáhlé stodole rolníka Josefa Dokoupila oheň, který zničil do 
základu tuto budovu s celou zásobou obilí dosud nevymláceného. Ve 
stodole shořela mlátička a elektromotor. Ohněm způsobená škoda 73 
000 Kč jest jen z části kryta pojištěním. Příčina ohně nebyla zjištěna, 
ale soudí se důvodně, že oheň byl založen ze msty. Ve stodole shořelo 
též obilí domkářky Klimešové, která utrpěla škodu 10 000 Kč, pojištěna 
však není. Rozsáhlá stodola byla stará, stavěná ze silných kmenů, a 
proto byla v několika minutách v plamenech, které rozlévaly záři 
daleko do kraje. 

 
     Lidové noviny z 1. 2. 1924, č. 59, str. 2: 

     Babička zahřívala kozu. Domkářce Anežce Roudenské v 
Prostředním Poříčí na Kunštátsku zželelo se v mrazech kozy ve 
chlévku. Několikráte naplnila proto železný hrnec žhavým uhlím a 
postavila jej ve chlévě vedle kozy. Kozičce se toto ohřívání prý dokonce 
zalíbilo tak, že vždy stařence mazlivě olizovala teplou ruku. Než 
pojednou přece stalo se neštěstí. V pondělí zase na horách uhodil 
tvrdší mráz a babička zanesla hrnec se žhavým uhlím do chléva. Vtom 
někdo stařenku zavolal, postavila hrnec na bednu a odešla. Koza 
potom nabodla hrnec uhlím naplněný za roučku na roh a uhlí 
rozmetala kolem sebe. Vypukl oheň. Ve chlévě vzňalo se několik otepí 
slámy, ale na štěstí vyšel ze světnice zeť Jan Ondráček, vrhl se do 
chléva a kozu vyvlekl ještě v pravý čas, a za přispění dětí oheň uhasil 
dřív, než mohl se dostati na střechu. Tak se skončilo ohřívání sice dosti 
tragicky, ale bez větších škod a následků. 
 

     Lidové noviny ze 6. 6. 1924, č. 285, str 2: 
     Ohně na Boskovsku. V úterý v noci vznikl z neznámé příčiny na 
půdě rolníka Fr. Nezvala v Jedovnicích oheň, který zničil krytbu a 
dřevěné části domu a rozšířil se na sousední obydlí Anny Grimové, 
které úplně shořelo. Nezvalovi shořelo hospodářské nářadí, zásoby 
slámy, dříví, prádlo, šatstvo, drůbež a utrpěl škody 34 100 Kč. Pojištěn 
je částkou 8 000 Kč. Nájemníkům, dělníku Jos. Šíblovi a nadučiteli v. 
v. Tomáškovi, shořel nábytek, zásoby, šatstvo, prádlo, drůbež a utrpěli 
škody: Tomášek za 8 500 Kč, Šíbl za 1 900 Kč. Pojištěni nejsou. 
Grimová utrpěla škody za 30 950 Kč a je pojištěna pouze na 8 300 Kč. 
K ohni včasně přijely hasičské sbory z okolních vesnic, které místnímu 
sboru poskytly vydatné pomoci, a jen tak mohl býti oheň lokalisován a 
zdolán. - Další požár vypukl u rolníka Vl. Jaška v Kunicích u 
Kunštátu, který zničil dehtovým papírem krytou střechu stavení 
obytného i hospodářských částí a učinil škody za 19 000 Kč. Dostavily 
se sbory ze Lhotky u Lysic, Braslavce a Bedřichova, jimž podařilo se 
oheň lokalisovat. - V pondělí o 3. hodině v noci vyhořelo stavení 
domkáře Petra Kučírka ve Svitávce do základů. 
 

     Lidové noviny ze 4. 7. 1924, č. 334, str. 2: 
     Oheň ve Vískách. Ve středu o 8. hodině vznikl ve statku rolníka 
Škrabala ve Vískách u Boskovic oheň, který zničil krytbu, dřevěné 
části, chlévy a stodolu. Oheň vznikl na kolně a rychle se rozšířil na 



chlévy, ze kterých jen stěží byl odveden kůň a hovězí dobytek. Prasnice 
se selaty a dva jiné kusy vepřového dobytka uhořely. Zásoby píce, 
slámy, sena a jetele byly ovšem zničeny. Škoda ohněm způsobená činí 
40 000 Kč a je částkou menší kryta pojištěním. Na kolně spával 20letý 
čeledín Gustav Tihon, který byl zatčen a dopraven k soudu do 
Boskovic pro podezření, že neopatrností přivodil požár. Tihon veškerou 
vinu popírá. Ráno toho dne vstával o 5. hodině a čistil koně, když 
pojednou z kolny vyšlehl plamen. Vyšetřováním bude zjištěno, pokud 
podezření je oprávněno. 
 

     Lidové noviny ze 17. 7. 1924, č. 356, str. 2: 
     Požár panské pily. V úterý v noci vznikl na pile velkostatku 
Friessova v Černé Hoře oheň, který zničil pilu, stroje a téměř veškery 
zásoby dříví a prken. Škoda je velmi značná a nebyla dosud úředně 
zjištěna. K ohni včas přijel místní hasičský sbor a sbor z Bořitova, ale 
snaha něco zachránit byla marná. 
 

     Lidové noviny ze 12. 8. 1924, č. 404, str. 2: 
     Oheň ve Svitávce. V pondělí ráno o půl 7. hodině vznikl ve stavení 
obuvníka Josefa Blažka ve Svitávce oheň, který zničil úplně střechu 
eternitem krytou a dřevěné části domu. Blažkovi shořely veškeré 
zásoby píce, nevymláceného obilí a nářadí. Škoda nebyla dosud 
zjištěna, ale bude značná. Má se zato, že oheň byl založen ze msty. K 
ohni dostavily se včasně oba místní sbory, kterým podařilo se požár 
lokalisovat a utlumit. Škoda, ohněm způsobená, je pouze částečně 
kryta pojištěním. 

 
     Lidové noviny z 26. 8. 1924, č. 429, str. 2: 
     Oheň v Ostrově. V pátek v noci o půl 3. hodině vyhořelo stavení 
zelináře Jos. Kučery v Ostrově u Macochy. Ohněm byla zničena krytba 
a dřevěné části, 9 centů sena a 14 centů slámy, něco prádla a šatstva. 
Škoda ohněm způsobená činí 20 000 Kč a je z části kryta pojištěním. 
Příčina ohně nebyla zjištěna, ale okolnosti ukazují, že oheň byl 
založen. Kučera meškal oné noci v Brně a manželka s dětmi byla 
probuzena až byl celý domek v plamenech. 

 
     Lidové noviny ze 16. 9. 1924, č. 466, str. 2: 
     Ohně na Blanensku. Na Blanensku počínají se opět povážlivě šířiti 

ohně. Minulý týden hořelo dvakráte. V Rudici vyhořely domky Al. 
Nejezchleba a K. Sehnala. Nejezchleb utrpěl škody 15 000 Kč a Sehnal 
10 000 Kč. Shořely střechy, dřevěné části a zásoby. Ve Žďáře zničil 
oheň krytbu domku Jana Soldana, zásoby a dřevěné části. Škoda činí 
30 000 Kč a je pouze z části kryta pojištěním. V obou případech 
zabránili hasiči rozšíření. Ve Žďáře stal se podezřelý Soldanův bratr 
Josef z Ostrova. Četnictvo zahájilo v tom směru pátrání. 
 

     Lidové noviny ze 14. 11. 1924, č. 572, str. 2: 
     Oheň v Šebrově. V pondělí o půlnoci vznikl na půdě domku Marie 
Skoupé v Šebrově na Blanensku, asi od chatrného komína, oheň a 
zničil střechu a všecky zásoby píce, sena a slámy. Škoda činí asi 10 000 
Kč a je pouze z malé části kryta pojištěním. Oheň byl uhašen místními 
hasiči. 
 

     Lidové noviny ze 4. 12. 1924, č. 609, str. 2: 
     Zapálil svůj statek. Včera po 10. hod. vznikl ve stodole obchodníka 
Huberta Přikryla v Blansku požár, který se rychle rozšířil na chlévy a 
ostatní dřevěné části domu. Shořely zásoby píce, slámy, sena a 
hospodářské stroje, ve chlévě kus vepřového dobytka a dvě kozy. Pak 
dostavil se Hubert Přikryl na četnickou stanici a udal, že statek sám 
zapálil. Byl zatčen a dodán soudu v Blansku. Škoda požárem 
způsobená činí 30 000 Kč a je jen částečně kryta pojištěním. 
Obchodník Přikryl udal, že statek zapálil pro neutěšené domácí 
poměry. Vedl při se ženou o rozvod. Po Blansku a okolí rozšířila se 
zpráva, že obchodník Přikryl svoji ženu svázanou nechal ve stodole, 
avšak ukázalo se, že zpráva nezakládá se na pravdě. 
MK – V srpnu téhož roku hořelo také v blanenském zámku rodu 
Salmů. 

 
1925 

 
     Lidové noviny z 20. 5. 1925, č. 250, str 5: 
     Obec ve strachu. Obyvatelstvo vesnice Senetářova na Blanensku je 
po několik neděl děšeno tím, že někdo posílá dopisy oznamující, že 
bude v Senetářově hořet. Takové dopisy našli na návsi minulý týden 
bratři Zouharové. Oznamovalo se jim, že v sobotu bude Senetářov na 
třech stranách zapálen. Nestalo se sice nic, ale občanstvo ze strachu 



nevychází. 
 

     Lidové noviny ze 2. 6. 1925, č. 274, str. 2: 
     Vyhořelý hostinec. Ve čtvrtek o 13. hod. vznikl v hostinci Jana 
Kadlece ve Křtěnově na Kunštátsku oheň a zničil úplně celý dům, jenž 
byl z větší části ze dřeva a krytý doškem. Oheň vznikl na půdě od 
chatrného komínu. Škoda činí 20 000 Kč a je kryta pojištěním. 
Okresnímu soudu v Kunštátě bylo učiněno trestní oznámení pro 
zanedbanou péči o komín.     ík 
 

     Lidové noviny ze 3. 6. 1925, č. 276, str. 2: 
     Domkář vyhořel. Včera v noci vyhořelo do základů obydlí domkáře 
Grmely ve Žďárné na Boskovsku. Škoda je značná a je jen z části 
kryta pojištěním. Oheň byl tak prudký, že z hořícího stavení nedalo se 
nic uhájit, takže práce hasičů musily se omezit jen na chránění domku 
sousedního. Příčina ohně nebyla dosud zjištěna, ale soudí se, že byl 
založen ze msty.                                        ík 
 

     Lidové noviny z 5. 6. 1925, č. 280, str. 2: 
     V těžkém podezření. V Meziříčku u Letovic vyhořel v pondělí, jak 
Lidové Noviny oznámily, domek dělníka Dočekala. Domek byl ze dřeva 
a velmi sešlý. Škoda ohněm způsobená byla odhadnuta pouze na 2 000 
Kč, domek však byl pojištěn na 6 000 Kč a nábytek, šatstvo a zásoby na 
10 000 Kč. Na domku vázl dluh 6 000 Kč. Vzniklo podezření, že oheň 
založila Dočekalova žena, která při výslechu přišla do takových 
rozporů, že byla zatčena a dodána okresnímu soudu v Kunštátě.     ík   
 

     Lidové noviny ze 17. 6. 1925, č. 301, str. 2: 
     V Horním Poříčí zase hořelo. V neděli o 9. hod. vznikl v domku 
Adolfa Havla v Horním Poříčí na Kunštátsku oheň, který zničil úplně 
obytné stavení. Shořelo domácí nářadí, píce, šatstvo a prádlo na půdě 
uložené. Oheň vznikl od zatlení trámů u chatrného komínu; škoda jím 
způsobená činí 22 000 Kč a je kryta pojištěním. Místnímu hasičskému 
sboru podařilo se záhy oba vedlejší statky zachránit a oheň lokalisovat.   
ík 
 

     Lidové noviny z 20. 6. 1925, č. 307, str. 2: 
     Žhářství na Kunštátsku. Ve středu o 3. hodině v noci vznikl ve 

stodole domkáře a hostinského Bohumila Rašky v Zabludově na 
Kunštátsku oheň, který se rychle rozšířil na budovu hostinskou a 
ostatní části domu, jež úplně zničil. Shořelo domácí zařízení, zásoby 
obilí, mouky, píce a slámy, mlátička a řezačka ve stodole a jiné věci. 
Hostinský Raška nebyl té noci doma, neboť je jako kovodělník 
zaměstnán v železárnách v Blansku. O vzešlé škodě a příčině ohně byly 
vyslechnuty tedy hostinská Rašková a její sestra. Výpovědi jejich se 
však tak různily, že byl povolán přísežný odhadce a ten odhadl škodu 
na 29 000 Kč, kdežto Raškovi, kteří tento malý hostinec loni koupili, 
byli u Slavie pojištěni na 66 000 Kč. Proto bylo na obě ženy učiněno 
oznámení pro podezření ze žhářství.  ík    
 
     Lidové noviny z 15. 7. 1925, č. 349, str. 2: 
     Požár v Molenburku. V Molenburku na Blanensku vznikl ve čtvrtek 
o půl noci na půdě domku stolaře Cyrila Raděry z neznámé příčiny 
oheň, který zničil krytbu domku, dřevěné části a sklady prken a 
nábytku. Škoda činí 60 000 Kč a je jen z části pojištěním kryta. Ohněm 
poškozen byl též domek souseda Hlocha, který utrpěl 4 000 Kč škody. 
MK – Sbor dobrovolných hasičů v Molenburku byl založen v roce 
1892. V tomtéž roce byla zakoupena stříkačka od firmy Smékal. Ke 
spolku přistoupilo 26 členů. 

 
     Lidové noviny z 29. 7. 1925, č. 375, str. 2: 
     Děti zapálily. V kolně Marie Klimšové v Letovicích vznikl oheň a 
zničil ji úplně. Rychlé pohotovosti hasičského sboru s motorovou 
stříkačkou lze děkovati, že oheň se nerozšířil na ostatní části domu. 
Škoda činí 4 000 Kč a je kryta pojištěním. Oheň vznikl tím, že 5letý 
hošík vdovy Klimšové s několika kamarády udělali si pod kolnou 
ohníček.   ík 

 
     Lidové noviny ze 13. 8. 1925, č. 402, str. 5: 
     Oheň v Benešově. V neděli o 2. hodině v noci vznikl v domku 
Františka Hrubého v Benešově u Boskovic oheň a zničil krytbu domu 
a v kuchyni i světnici, kde prohořely stropy, domácí zařízení, na půdě 
pak sklizeň sena a různé věci. Škoda činí asi 20 000 Kč, a je pojištěna 
částkou 9 000 Kč. Oheň, jehož příčina nebyla dosud zjištěna, uhasil 
místní dobrovolný sbor hasičský.       ík 

 



     Lidové noviny z 22. 8. 1925, č. 418, str. 2: 
     Požár v Petrovicích. V sobotu o 22. hod. vznikl ve stodole 
hostinského Aloise Součka v Petrovicích u Sloupu oheň a zničil 
stodolu úplně. Stodola byla stará, dřevěná a doškem krytá. Shořely v ní 
dvě fůry žita, sláma a menší zásoby píce. Škoda činí 8 000 Kč. Jako 
podezřelý, že zapálil, byl zatčen a soudu do Blanska dodán syn 
hostinského Alois Souček. 
MK – Ta sobota byla 18.8. a dům Aloise Součka měl čp. 20.  
 

     Lidové noviny z 16. 9. 1925, č. 464, str. 2: 
     Domek vyhořel. V pondělí o půlnoci vznikl z neznámé dosud příčiny 
ve stodole sedláře Aloise Pavlíka v Marianově u Lipovce oheň, který 
zachvátil i krytbu obytného stavení a hospodářských budov, jež úplně 
zničil. Shořela též sláma, seno a část nevymláceného obilí. Škoda činí 
asi 20 000 Kč a je kryta pojištěním. 

 
     Lidové noviny z 18. 9. 1925, č. 468, str. 2: 
     Děti zapálily. V neděli o 10. hod. vznikl v Okrouhlé u Boskovic v 
domku krejčího Bohumila Krézla oheň, který zničil krytbu, chlévy a 
stodolu. Oheň vznikl za nepřítomnosti rodičů, kteří odešli do Benešova 
do kostela a nechali malé děti doma bez dozoru. Děti prý si udělaly u 
chlívku ohníček a z toho vznikl požár. Škoda činí 20 000 Kč a je pouze 
zčásti kryta pojištěním. Shořela zásoba píce, slámy a nevymlácené obilí 
výměnkářovo.   ík 

 
     Lidové noviny z 23. 12. 1925, č. 642, str. 2: 
     Oheň v továrně na barvy. V továrně na barvy Teluria ve Skrhově 
u Letovic, náležející brněnské firmě inž. Jeřábek a spol., vznikl v 
pondělí oheň, který se však podařilo dělníkům s tamním hasičským 
sborem záhy uhasit. Shořela část dřevěného zařízení na sušení 
barev. Škoda činí 6 000 Kč.   ík 
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     Lidové noviny z 26. 3. 1926, č. 157, str. 2: 
     Oheň v Petrovicích. V neděli v noci o 22. hodině vznikl ve statku 
rolníka Jos. Kučery v Petrovicích u Sloupu oheň, který se rozšířil na 
sousední stavení Jos. Součka č. 16 a Jana Dvořáčka. Oheň vznikl na 

doškové střeše kůlny nacházející se u cesty ve chvíli, kdy vraceli se lidé 
ze zábavy, a má se za to, že někdo neopatrně odhodil zápalku. Kučerovi 
shořela drůbež, vozy, píce, sláma, palivové dříví; škoda činí 30 000 Kč. 
Součkovi shořela krytba domu, stodola, chlévy, kůlna, sláma, píce; 
škoda činí 35 000 Kč. Dvořáčkovi shořela krytba domu, stodola, kůlny, 
píce a sláma v ceně 25 000 Kč. Škoda je kryta jen zčásti pojištěním. 
Jen včasné pohotovosti místního sboru ze Žďáru, Němčic, Sloupa, 
Ostrova, Veselice, Vavřince, Blanska a Rájce je děkovati, že oheň byl 
utlumen, neboť byla značná vichřice. Hasiči Jos. Staňkovi z Ostrova 
byla cestou k ohni přejeta noha.  Ík 
MK – Opět musím upřesnit datum požáru, neboť článek toto datum 
přímo neuvádí.  Šlo o 21.3. a oheň zachvátil domy čp. 15, 16 a 47. 

 
     Lidové noviny z 9. 4. 1926, č. 182, str. 2: 
     Oheň ve Vilémovicích. V pondělí v noci shořela do základů stodola 
rolníka Jana Zouhara ve Vilémovicích na Blanensku se všemi 
zásobami slámy, píce a sena. Škoda, která bude značná, nebyla dosud 
úředně zjištěna. 
 

     Lidové noviny z 9. 4. 1926, č. 182, str. 2: 
     Trubač hasičů v těžkém podezření ze žhářství. V sobotu večer o půl 
20. hodině vznikl v domku nadučitele Františka Suchého v Petrovicích 
u Sloupu oheň, který zničil krytbu celého obytného stavení a jeho 
dřevěné části. Oheň vznikl na střeše v kolnici a rychle se rozšířil na 
celý domek. Škoda ohněm způsobená činí 14 000 Kč a je jen částkou 
kryta pojištěním. Podezřelým ze založení tohoto a dvou ohňů 
předchozích stal se dělník František J. z Petrovic, zaměstnaný v 
Blansku, který je náruživým trubačem místního hasičského sboru a 
který se stal při posledních třech požárech podezřelým tím, že sotva 
oheň vznikl, byl to vždy on, který jej první uviděl, a dokonce minulý 
oheň předem předpověděl. Také tento oheň zpozoroval první J., který 
byl nyní zatčen a dopraven k okresnímu soudu v Blansku. Zatčený je 
ženat a otcem dvou dětí, veškeré podezření ze žhářství dosud však 
odmítá. 
MK – Oheň se rozpoutal 3. dubna v čp. 24 a podezřelého trubače 
Františka Janíka po čase propustili. Pravý viník - viz následující 
článek. 
 



     Lidové noviny z 10. 4. 1926, č. 183, str. 7: 
     Vypátraný žhář. V domě řídícího učitele Suchého v Petrovicích 
vypukl 3. t. m. oheň, který ztrávil kůlnu a stodolu, jímž majitel utrpěl 
škodu 14 000 Kč. Četnictvo, kterému se zdál vznik ohně podezřelý, 
zahájilo pátrání, jímž se včera zjistilo, že oheň založil slevačský 
pomocník Janek. Janek byl již jednou v podezření ze žhářství, a to 
loni, kdy v téže obci vyhořel Mikulášků hostinec, a to druhého dne po 
tom, co Janek prohlásil, že posadí na střechu hostince červeného 
kohouta. Vyšetřování bylo tehdy pro nedostatek důkazů zastaveno, 
nyní však bude obnoveno.  eg 
 
     Lidové noviny z 20. 4. 1926, č. 202, str. 2: 
     Velký požár v Makově. Fk – Boskovice 19. dubna. 
     V pátek odpoledne vznikl z neopatrnosti v horské obci Makově u 
Kunštátu oheň, který zničil téměř do základů devět obytných stavení a 
sedm stodol se všemi zásobami píce, sena, slámy, dříví; dále shořelo 
šatstvo, prádlo, nábytek, z dobytka 8 vepřů, 10 koz a množství drůbeže. 
Škody utrpěli: Čeněk Hanskut 44 270 Kč, Čeněk Bednář 20 000 Kč, 
Marie Bednářová 25 000 Kč, Jos. Vítek 35 000 Kč, Frant. Bednář 80 
000 Kč, Frant. Bláhová 10 000 Kč, Jos. Bednářová 35 000 Kč, Pavel 
Bednář 3 000 Kč, Jos. Bláha 64 000 Kč, Ant. Boček 3 000 Kč, Jan 
Božek 500 Kč, Ignác Halva 1 500 Kč, Jos. Bednář 10 600 Kč, Fr. 
Michek 14 000 Kč, Jindř. Němec 10 900 Kč, Jos. Bělehrádková 5 600 
Kč, Jan Krejčí 700 Kč a Jos. Bednář 16 000 Kč. Celková škoda činí 
378 800 Kč. Škoda je jen z části kryta pojištěním. K ohni přijely 
hasičské sbory z celého okolí, ale pro silný vítr a nedostatek vody 
nemohly nic zachránit. Obec Makov leží na úpatí kopce na silnici 
Kunštát – Olešnice. Bez přístřeší je 14 rodin. 
     V sobotu nato hořelo v sousední obci Touboři a v Rozseči vyhořela v 
sobotu střecha isolační nemocnice. 
 

     Lidové noviny z 15. 7. 1926, č. 352, str. 2: 
     Oheň v továrně v Rájci. Ve skladišti šamotové továrny velkostatku 
Salmova v Rájci n Svit. vznikl v úterý nad kolnou z nezjištěné dosud 
příčiny oheň, který zničil část střechy. Škoda činí 14 000 Kč. K ohni 
včasně dostavil se tamní hasičský sbor s automobilovou stříkačkou, 
jemuž se podařilo oheň lokalisovat a včasně utlumit. 
 

     Lidové noviny z 15. 7. 1926, č. 352, str. 2: 
     Oheň v Ostrově. V sobotu o 6. hodině ráno vznikl na půdě domku 
dělníka Františka Musila v Ostrově u Macochy oheň, který zničil 
krytbu a zásoby slámy a sena. Škoda činí 10 000 Kč a je pojištěním 
kryta.Včasným zakročením hasičského sboru byl oheň omezen jen na 
tento domek, ač mohl se snadno rozšířiti dále. 
 

     Lidové noviny z 9. 8. 1926, č. 398, str. 2: 
     Hořící ječmen. Jiskrami z lokomotivy vzňal se v sobotu odpoledne 
na poli v Rájci – Jestřebí ječmen. Shořelo asi 40 snopů. Šíření ohně 
zabránili zřízenci dráhy.    ms 
 

     Lidové noviny z 8. 9. 1926, č. 454, str. 2: 
     Oheň v Molenburku. V sobotu večer vznikl ve větší stodole 
chalupníka Jana Bednáře v Molenburku u Sloupa oheň, který zničil 
stodolu a všechny zásoby obilí z letošní sklizně, náležející nejen 
Bednářovi, ale též několika jiným sousedům. Škoda je velmi značná a 
postihne řadu rodin, jimž byla zničena celoroční obživa. Oheň rozšířil 
se též na stavení Bednářovo, jehož krytba byla zničena.  ík 
 

     Lidové noviny ze 13. 11. 1926, č. 572, str. 2: 
     Dopadený žhář. V Šošůvce u Sloupa zatčen byl 40letý nádeník Jos. 
Štolpa ze Šošůvky, na němž lpí podezření, že dvakráte ve stavení 
krejčího Pernice založil oheň. Štolpa, který pochází z degenerované 
rodiny, mluvil v hostinci a jinde o ohni a v neděli o 22. hodině řekl, že 
určitě bude zase u Pernice hořet. Na to se z hostince vzdálil, po chvíli 
pak se vrátil a za okamžik počal na návsi poplach, neboť ve stavení 
Pernicově, které před měsícem vyhořelo a je nově pokryto, byl 
skutečně založen oheň. Seběhnuvším se občanům podařilo se v 
zárodku oheň utlumiti. Štolpa byl pak zatčen a dodán soudu do 
Blanska, kde se k činu přiznal.   fk 
 

     Lidové noviny z 18. 11. 1926, č. 581, str. 2: 
     Oheň v Brťově. Ve stavení vdovy Josefy Odehnalové v Brťově na 
Blanensku vznikl v pátek o 18. hodině oheň, který zničil hospodářské 
části a krytbu obytné budovy. Oheň vznikl v kolně a rychle se rozšířil 
na chlévy a stodolu. Zničil také zásoby píce a nevymláceného ještě 
obilí. Škoda ohněm povstalá činí 19 300 Kč a je jen z části kryta 



pojištěním. K ohni dostavily se hasičské sbory z Dlouhé Lhoty, Černé 
Hory, Malé Lhoty, Rohozdce na Tišnovsku a sbor místní, jímž se 
podařilo oheň lokalisovat. 
 

     Lidové noviny z 24. 11. 1926, č. 592, str. 2: 
     Oheň v obchodě. V neděli o půl 20. hod. vznikl v krámě firmy 
Vieveg a Sýkora v Blansku oheň, který zničil sklad obuvi, střižného a 
módního zboží, vlněné šály a svetry v ceně 80 000 Kč. Příčina ohně 
nemohla býti zjištěna, ale soudí se, že oheň mohl vzniknout krátkým 
spojením. 
 

     Lidové noviny ze 3. 12. 1926, č. 609, str. 2: 
     Oheň v Holešíně. V sobotu o půl 13. hod. vznikl v kolně domku 
vdovy Em. Součkové v Holešíně na Blanensku oheň, který se rychle 
rozšířil na střechu domku a dřevěné části, které úplně shořely. Ohněm 
byly zničeny zásoby slámy, sena a několik kop nevymláceného ovsa, 
dále na půdě šatstvo, prádlo a v kolně hospodářské nářadí. Součková, 
která vařila oběd, vysypala do bednice pod kolnou žhavý popel, od 
něhož se vzňala bedna a dřevo. Štěstí bylo, že k ohni v malé chvíli po 
vypuknutí dostavil se hasičský sbor z Rájce s automobilovou 
stříkačkou, který oheň přímo utloukl. Škoda ohněm způsobená činí 16 
000 Kč. 
 

     Lidové noviny z 21. 12. 1926, č. 641, str. 2: 
     Oheň ve Valchově. V pátek vyhořel ve Valchově na Boskovsku nově 
vystavěný domek stolaře Jos. Nečase, ve kterém majitel ještě ani 
nebydlel a kde měl teprve stolařskou dílnu. Shořela střecha, kolna a 
ostatní dřevěné části, zásoba dřeva a desek. Škoda ohněm způsobená 
činí asi 30.000 Kč. Příčina ohně nemohla býti zjištěna, ale soudí se, že 
oheň byl založen ze msty.       ík 
 

     Lidové noviny z 28. 12. 1926, č. 651, str. 2: 
     Oheň v Olomučanech. V neděli o 23. hodině v noci vznikl v kolně 
hostinského Kadrmana v Olomučanech u Blanska oheň, který zničil 
kolnu, na půdě dva metráky žita, zásoby dřeva a různé jiné věci. 
Mlátičku, secí stroj, šrotovník hasiči z hořící kolny vynesli. Škoda 
ohněm způsobená činí 10 000 Kč. Příčina ohně nemohla býti zjištěna. 
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     Lidové noviny z 11. 2. 1927, č. 75, str. 2: 
     V podezření z paličství. V pátek 4. t. m. o 23. hodině vznikl oheň, 
letos už třetí, ve statku rolníka Ant. Zedníka v Kněževsi na Kunštátsku, 
který v okamžiku zachvátil celou usedlost. Shořela krytba stavení 
obytného, kolny, teprve nedávno postavené stáje, stodola, hospodářské 
stroje, nářadí, část nevymláceného obilí, na půdě prádlo a šatstvo. 
Škoda ohněm způsobená byla odhadnuta na 100 000 Kč. K ohni 
včasně přijel vedle místního sboru sbor z Trpína. Vyšetřováním vyšly 
proti rolníku Zedníkovi najevo takové okolnosti, že Zedník byl zatčen 
pro důvodné podezření z paličství. Zjistilo se, že je u různých 
pojišťoven pojištěn na 170 000 Kč a že minulý měsíc se domáhal u 
Hypoteční banky v Brně pojištění na dalších 60 000 Kč. Jako důkaz 
jeho viny byla nalezena konev benzinu, s nímž byla polita sláma. 
Zedník koupil statek na úvěr od řezníka Němečka z Olešnice v roce 
1924. Úvěru nemohl dosíci pro špatný stav hospodářských budov. 
Zedník byl dopraven k soudu do Kunštátu. Veškerou vinu popírá.  fk 
 
     Lidové noviny z 2. 3. 1927, č. 110, str. 2: 
     Stoh slámy shořel. V pátek večer zapálil dosud nezjištěný pachatel 
velký stoh slámy rolníka Zachovala v Jabloňanech, který byl ohněm, 
než hasiči mohli zasáhnout, úplně zničen. Stoh složen byl na poli za 
stodolou. Shořená sláma má cenu 1 000 Kč a není pojištěna. Četnictvo 
po pachateli zahájilo úsilovné pátrání.    ík    

 
     Lidové noviny ze 25. 3. 1927, č. 153, str. 2: 
     Rolnická usedlost vyhořela. Ve středu o 14. hodině vyhořela 
hospodářská část rolnického statku Josefa Vitoucha na Oboře u 
Boskovic. Oheň vznikl, jak se zjistilo, na půdě obytného stavení 
následkem zatlení sena od chatrného komínu a rozšířil se na ostatní 
hospodářské části. Shořelo mimo střechy 8 q pšenice, 6 centů žita, 8 
centů ječmene, 20 centů jetele a 20 centů sena. Škoda činí 24 280 Kč a 
je kryta pojištěním. Oheň byl utlumen místním hasičským sborem.   fk 

 
     Lidové noviny ze 4. 5. 1927, 226, str. 2: 
     Požár bývalého cukrovaru v Rájci. Dnes ráno o 4. hod. vznikl v 
cukrovaru v Rájci nad Svitavou požár, který se rychle se rozšířil na 



celou rozsáhlou budovy a její dřevěné trakty. Veškeré dřevěné přístavby 
jsou v plamenech. Požár vznikl z nezjištěné dosud příčiny v části 
pronajaté Koželužskému družstvu a rychle se rozšířil na celou krytbu 
budovy. K požáru bylo povoláno hasičstvo z Brna, které se dostavilo za 
půl hodiny. V koželužském oddělení prohořely stropy, jež jsou všechny 
zničeny. Rovněž zásoby jsou zničeny. Škoda, jež bude značná, je kryta 
pojištěním. Požár zachvátil také místnosti lesního úřadu panství Salm-
Reifferschedlova, které jsou umístěny v prvním poschodí velkého 
traktu nad koželužnami. Celá velká, tříposchoďová budova bývalého 
cukrovaru, který již delší dobu není v provozu vyhořela do základů. 
Hasičským sborům se podařilo zachránit toliko elektrárnu, která je v 
sousední budově. Na požářišti pracovalo celkem 18 hasičských sborů, 
z nichž několik z Brna. Požár byl uhašen teprve k 11. hodině. 
 

     Lidové noviny z 5. 5. 1927, č. 227, str. 5: 
     Požár bývalého cukrovaru v Rájci. V budově bývalého cukrovaru v 
Rájci nad Svitavou vznikl – jak jsme již oznámili – v továrním oddělení 
na výrobu koží a řemenů firmy Bratří Pavlíčkové a Pavlas, jež má 
budovy pronajaty od Salmova velkostatku v Rájci. Požár přes rychlou 
pomoc tamního hasičského sboru, jenž byl ihned na místě s 
automobilovou stříkačkou, se úžasně šířil a zachvacoval dřevěné části 
cukrovaru i střechy hlavní budovy. Proto byly povolány hasičské sbory 
z Brna a předměstí, které v hodině byly na místě. Po 5. hodině byla 
celá rozsáhlá budova v plameni. V té chvíli pracovalo již 18 hasičských 
sborů z celého kraje. Na hlavní budově byla zachvácena celá střecha a 
prohořelými a rozmočenými stropy pronikala voda do přízemí, kde 
zničeno bylo všechno kancelářské zařízení velkostatku. Škoda ohněm 
způsobená nebyla dosud zjištěna, ale bude přesahovat daleko milion 
Kč. Pouze na koželužně je škoda asi 800 000 Kč. Příčina ohně 
nemohla býti dosud zjištěna, soudí se však, že oheň vznikl od krátkého 
elektrického spojení. Elektrárna, která je též v cukrovaru a dodává 
elektrickou energii do Rájce a mnohých okolních vesnic, byla s velkým 
úsilím uhájena.     ík 
 

     Lidové noviny z 6. 5. 1927, č. 230, str. 2: 
     Oheň v Jedovnicích. V pondělí v noci o 1. hodině vznikl na půdě 
nad chlévy Al. Šebely v Jedovnicích oheň, který se rychle rozšířil na 
střechu obytného stavení a na sousední domek Jana Kocmana, jemuž 

zničil též krytbu. Šebelovi shořely zásoby píce, obilí, šatstvo a prádlo na 
půdě. Škody utrpěl Šebela 40 000 Kč. Kocman za 15 000 Kč. Oheň 
vznikl asi od chatrného komínu.    fk 
 

     Lidové noviny z 30. 5. 1927, č. 273, str. 2: 
     Oheň v Kochově. V pátek v poledne vznikl oheň v domě domkaře 
Josefa Lébiše v Kochově u Boskovic, který zničil celé stavení, které 
bylo z větší části dřevěné. K ohni sjely se hasičské sbory z celého okolí. 
Škoda nebyla dosud zjištěna, bude však citelná. Majitel je jen z části 
pojištěn. Příčina ohně nebyla zjištěna.  ík 
 

     Lidové noviny z 20. 6. 1927, č. 310, str. 2: 
     Oheň v Jedovnicích. V sobotu o 2.30 hod. vypukl u dělníka Jana 
Grimy č. 19 na střeše chléva oheň, který zachvátil celou doškovou 
střechu nad obytným stavením a rychle se rozšířil na sousední stavení, 
kryté křidlicí, Josefa Grimy č. 112. Shořely střechy, seno, sláma, 
šatstvo a prádlo na půdách uložené, domácí nářadí, kůže a dříví. 
Celková škoda činí asi 100 000 Kč a je ze dvou třetin kryta pojištěním. 
Místnímu hasičstvu za pomoci obětavých občanů podařilo se sousední 
dehtovým papírem kryté budovy zachránit a oheň zdolat. Oheň vznikl 
buď neopatrností neb odhozením hořící cigarety na nízkou doškovou 
střechu chléva u chodníku.     fus 

 
     Lidové noviny z 15. 7. 1927, č. 354, str. 2: 
     Ohně na Blanensku. Vyhořelo pět stavení. V pondělí odpoledne o 
17. hodině vznikl v domku Jana Kakáče v Ostrově u Macochy oheň, 
který zničil střechu domku krytou břidlicí, chlévy, kolnu a z části 
hospodářské nářadí a jarní sklizeň sena. Škoda činí 11 000 Kč. Oheň 
se rozšířil na domek souseda Jana Kuchaře, jemuž byla zničena 
střecha. Škody utrpěl 9 000 Kč. Oheň, k němuž se sjelo šest hasičských 
sborů vznikl od chatrného komínu. 
     Ve Vilímovicích vyhořel domek Františka Kuchaře, kde byla 
zničena střecha, chlévy, mlátička, řezanka, seno a sláma. Škoda činí 
Kč 10 000. Oheň vznikl z nezjištěné příčiny v kolně. 
     Další požár vznikl ve stavení rolníka Štěpána Kolmačky ve 
Vilímovicích v pondělí o 2. hod. v noci. Zničena byla krytba stavení 
obytného, stodola až do základů, chlévy, kolna, hospodářské stroje a 
nářadí, čtyři fůry sena, 20 centů slámy a drůbež. Výměnkářce 



Kolmačkové zničeno bylo šatstvo a různé věci v ceně 1 000 Kč. 
Kolmačka utrpěl škody 50 000 Kč. Při ohni popálen byl Kolmačkův 
syn Eduard. Oheň se rozšířil na sousední domek Fr. Doležala a zničil 
krytbu a jiné věci. Škoda činí 8 000 Kč. K ohni přijeli hasiči z 
Kráseňska, Roztání a Kulířova. Příčina ohně nebyla dosud zjištěna. 

 
     Lidové noviny z 2. 8. 1927, č. 387, str. 2: 
     Oheň v hájovně. V hájovně velkostetku rájeckého v Kateřině, okres 
Blansko, vznikl oheň, který zničil střechu, stodolu a dřevěné části. 
Také shořely zásoby sena v ceně 2 100 Kč, šatstvo a jiné věci v ceně 4 
000 Kč. Oheň vznikl z nezjištěné dosud příčiny na půdě a rychle se 
rozšířil na celý domek. Přijeli sbory hasičů z Blanska, Šebrova a 
Svinošic.   fk 

 
     Lidové noviny z 11. 8. 1927, č. 403, str. 5: 
     Čtyři usedlosti vyhořely. V neděli o půl 1. hodině vyhořela v 
Benešově na Boskovsku čtyři obydlí se vším příslušenstvím. Oheň 
vznikl na půdě domu Jana Ščudly a rychle se rozšířil na obydlí, chlévy, 
stodoly a dřevěné části statků Vinc. Henka, Frant. Švece a Fr. Koláře. 
Ze všech statků nezůstalo nic než holé zdi. Rolníku Ščudlovi uhořela 
kráva a drůbež. Mimo budov shořely stroje a zásoby píce, sena, něco 
obilí. Celková škoda činí 170 000 Kč a je pouze z části kryta 
pojištěním. Příčina ohně nebyla dosud zjištěna, ale je oprávněná 
domněnka, že oheň vznikl od chatrného komínu. Při záchranných 
pracích byl na rukou popálen hasič Krenar, který vyváděl z hořících 
chlévů dobytek.        ík 
 

     Lidové noviny z 24. 9. 1927, č. 483, str. 7: 
     Domek v plamenech. Ve čtvrtek o půl 24. hodině vypukl na půdě 
obytného domku Františka Plcha v Blansku oheň a zničil střechu, 
menší zásobu slámy a sena a jiné drobnosti v ceně asi 35 000 Kč. 
Požár vznikl od chatrného komína.   bo 

 
     Lidové noviny z 5. 10. 1927, č. 503, str. 2: 
     Domek vyhořel. V Ostrově u Macochy vyhořel v úterý večer domek 
dělníka Františka Petlacha, jemuž shořela střecha, kolna a stodůlka. 
Na půdě zničil oheň šatstvo, řezačku a hospodářské náčiní. Škoda 
způsobená činí 15 000 Kč a je zčásti kryta pojištěním. Příčina ohně 

nemohla býti zjištěna, ale soudí se, že povstal od zatlení jiskry z 
komína na doškové střeše. Oheň byl utlumen místním hasičským 
sborem. 

 
     Lidové noviny z 25. 10. 1927, č. 540, str. 2: 
     V Ostrově u Macochy vyhořely včera o 13. hod. tři domky, a to Jana 
Kuběny, Jana Suchánka a Ondřeje Kupky. Oheň vznikl z nezjištěné 
dosud příčiny na půdě domku Jana Kuběny a v okamžiku zachvátil 
střechy sousedů, jimž shořely zásoby píce, sena, slámy a pekaři 
Kupkovi 150 q žita, 20 q sena, stroje a různé věci. Kupka utrpěl škodu 
za 30 000 Kč, Kuběna za 15 000 Kč, Suchánek za 12 000 Kč a jeho 
nájemník Střítecký, jemuž shořely na půdě věci, utrpěl škody za 2 000 
Kč. Hašení ohně účastnily se sbory z Vilémovic, Rogendorfu, Šošůvky 
a Vavřince. 
 

     Lidové noviny z 29. 11. 1927, č. 602, str. 2: 
     Oheň v Újezdě u Boskovic. Včera ráno o půl 6. hodině vznikl v 
Újezdě u Boskovic ve stavení tesaře Josefa Újezdského na Hrádku 
oheň, který se rychle rozšířil na sousední obydlí zedníka Tomáše 
Sedláka a obě stavení téměř do základů zničil. Následkem tuhého 
mrazu zamrzla hasičům voda a ztěžovala záchranné práce. Postiženým 
shořely všechny zásoby vymláceného obilí, píce, sena, slámy a dřeva, 
polní náčiní a prohořelými stropy byl zničen ve světnicích i nábytek, 
jenž se nepodařilo vynésti. Škoda, která nebyla dosud úředně zjištěna, 
činí nejméně 80 000 Kč a je jen zčásti kryta pojištěním. Příčina ohně 
nemohla býti dosud zjištěna.   ík 
 

     Lidové noviny ze 14. 12. 1927, č. 629, str. 2: 
     Oheň v dělnickém domě v Rájci. V noci ve čtvrtek shořela krytba 
hostince dělnického domu v Rájci nad Svit. Hostinec je majetkem 
velkostatku rájeckého. Oheň byl velmi prudký, nad tanečním sálem, 
kde se hrálo divadlo, prohořel strop a oheň zničil jeviště, veškeré 
zařízení hostinské, zásoby dřeva, uhlí a různé nářadí. Škoda ohněm 
způsobená činí 40 000 Kč. Příčina ohně nemohla býti dosud zjištěna, 
ale má se za to, že oheň povstal z neopatrnosti a bylo proto učiněno 
oznámení soudu v Blansku. Oheň byl ve dvou hodinách místním 
hasičským sborem utlumen.  ík 

 



     Lidové noviny ze 17. 12. 1927, č. 635, str. 7: 
     Turistická chata na Macoše vyhořela. Jak již odpoledne Lidové 
Noviny stručně oznámily, lehla v noci na včerejšek popelem známá 
turistická chata u horního můstku propasti Macochy. Oheň vznikl od 
komína, do něhož byl vezděn trám, a velmi rychle se rozšířil. Shořelo 
všechno vnitřní zařízení, 40 postelí, 80 slamníků, 75 zahradních stolů, 
600 talířů, šatstvo, prádlo, drůbež a zásoby potravin. Škoda je velmi 
značná.   bo 

 
     Lidové noviny z 21. 12. 1927, č. 642, str. 2: 
     Oheň v Blansku. V pondělí o 3. hodině ranní vznikl z neznámé 
příčiny nad chlévem manželů Aloise a Františky Kopeckých v Blansku 
oheň, který však včasným zasáhnutím místního hasičského sboru a 
sousedů byl zdolán. Oheň strávil jen vazbu chléva, menší zásoby sena 
a slámy. Manželka Kopeckého utrpěla při záchranných pracích menší 
popáleniny v obličeji a na ruce. Záchranných prací se účastnil také 
obuvník Josef Dvořák z Blanska. Po uhašení ohně bylo mu nevolno a 
v úterý zemřel. Přivolaný lékař zjistil srdeční mrtvici.    Bo 
MK – Ten Dvořák byl hasič a jmenoval se František. Při požáru 
vypáčil zamčené dvěře od kůlny sekyrou a následně se nadýchal 
kouřových zplodin. Omdlel a byl ošetřován na místě samaritánem 
Tomáškem. Zemřel večer, již doma. Další (následnou) obětí tohoto 
požáru byl hasič František Martínek. Už při hašení byl silně 
nachlazen. Přesto se chtěl zúčastnit pohřbu Františka Dvořáka, 
který se konal za velkého mrazu. Martínek do týdne zemřel. 

 
1928 

 
     Lidové noviny ze 7. 3. 1928, č. 123, str. 2: 
     Oheň v Ostrově u Macochy. Minulý pátek ráno o půl 3. hodině byla 
v Ostrově ohněm zničena rozsáhlá budova bývalého panského dvora, 
která je nyní rozdělena několika občanům. Oheň se také rozšířil na 
domek Viléma Sedláka, jemuž shořela střecha. Ve stodole bylo zničeno 
několik hospodářských strojů, dva vozy, zásoby slámy a píce a také 
osobní auto Jar. Stříteckého. Škoda způsobená Stříteckému činí 48 000 
Kč, Vil. Sedlákovi 500 Kč, M. Rysplerové 25 000 Kč, Jos. Zouharovi 25 
000 Kč, Jos. Němcovi 5 000 Kč a řadě jiných. Celkem shořelo věcí za 
128 590 Kč. Škoda je jen nepatrně pojištěna. Příčina ohně nemohla 

býti zjištěna. 
 

     Lidové noviny ze 16. 5. 1928, č. 249, str. 5: 
     Hostinec shořel. V neděli před půlnocí vznikl na půdě hostince 
Jana Kučery v Hořicích u Blanska, navštěvovaném jak v zimě, tak v 
létě turisty, oheň, kterému padla za oběť celá střecha s vazbou a jiné 
různé věci v ceně asi 30 000 Kč. Dalšímu šíření ohně zabránil 
dobrovolný hasičský sbor z Blanska s automobilovou stříkačkou. 
Příčinou požáru bude pravděpodobně vadný komín, z něhož patrně 
vylétaly jiskry a zapálily.  Bo 
MK – Jedním z prvních zaznamenaných požárů v Hořicích je z 1. 
července roku 1888. Při jeho likvidaci působil mimo jiných i 
dobrovolný hasičský sbor z Blanska pod vedením velitele Josefa 
Trtílka. 
 

     Lidové noviny z 9. 6. 1928, č. 292, str. 3: 
     Oheň v Lysicích. Ve středu večer o 19.45 hodině vznikl na půdě 
domku Al. Tejkala v Lysicích oheň, který zničil střechu a dřevěné části. 
Oheň se dále rozšířil na střechu sousedního domku Jana Libicha, 
která rovněž shořela. Tejkal utrpěl škody 18 000 Kč, Libich 15 000 Kč. 
Oheň patrně vznikl od zatlení z chatrného komínu.   ík 
 

     Lidové noviny z 23. 6. 1928, č. 318, str. 2: 
     Oheň, zaviněný elektrickou žehličkou. Služka Marie Vahalová, 
zaměstnaná u dra Moce v Adamově, žehlila elektrickou žehličkou 
prádlo. Poté opomenula vypnout elektrický proud a odešla se svou 
zaměstnavatelkou na nádraží a od rozpálené žehličky se chytilo žehlící 
prkno, pak stůl a jen náhodou, že bylo okno kuchyně otevřeno, 
zpozorovali dělníci nedaleko pracující kouř v bytě, vnikli do domu a 
oheň zavčas uhasili. 
 

     Lidové noviny ze 3. 7. 1928, č. 335, str. 2: 
     Oheň v Kotvrdovicích. V pondělí o půlnoci vznikl požár na půdě 
domku Josefa Pelouška v Kotvrdovicích u Blanska, který se rychle 
rozšířil na celý dům a na střechu stodoly souseda Tomáše Kučery, 
kterou rovněž zničil. Pelouškovi zhořely zásoby slámy, píce, sena a 
hospodářské nářadí, Kučerovi řezačka a různé hospodářské stroje. 
Škoda u Pelouška činí 12 520 Kč, u Kučery je menší. K ohni včasně 



dojely hasičské sbory z Jedovnic a Rogendorfu, které s místním 
sborem v hodině požár zdolali. Příčina nebyla zjištěna.  ík 
 

     Lidové noviny z 22. 12. 1928, č. 648, str. 2: 
     Požár v Adamově. Včera o 14. hodině vypukl požár na půdě hotelu 
Skalní sklep v Adamově, patřící Akciové společnosti pro stavbu strojů a 
mostů v Adamově. Požár vznikl uprostřed půdy nad podkrovní světnicí, 
kterou obývala ruská emigrantka Nina Broňová, a zachvátil třetinu 
střechy a dva podkrovní pokoje. Akciová společnost utrpěla škodu asi 
100 000 Kč a hostinský Karel Kudrna asi 7 000 Kč. Na místo požáru 
přijely hasičské sbory z Adamova, Bílovic n. Svitavou a Blanska, 
kterým se podařilo oheň za tři hodiny lokalisovat. Benzinová stříkačka 
hasičů v Adamově zamrzla a porouchala se. Václav Heiduk byl 
padající křidlou poraněn na levé ruce a obvázán sanitou sboru hasičů 
z Adamova. Požár podle četnického šetření povstal pravděpodobně 
krátkým spojením elektrického vedení. 
MK – Jak je již psáno v textu, byl v Adamově v době požáru silný 
mráz. Ten zkomplikoval zpáteční cestu blanenským hasičům. Jejich 
vůz začal mezi Josefovem a Olomučany na ledem pokryté cestě 
couvat. Hasiči rychle seskákali a snažili se vůz udržet na cestě, aby 
se nezřítil do blízké propasti. To se málem stalo osudným 
podnáčelníkovi Gruškovi, který uklouznul a spadl. Jen díky 
duchapřítomnosti jeho syna, který ho odtáhnul, jej vůz nepřejel. 

 
1929 

 
     Lidové noviny z 8. 2. 1929, č. 72, str. 2: 
     Požár na trati. Ve čtvrtek o 6. hodině vzňaly se u nákladního vlaku 
čís. 8841 za jízdy z Brna do České Třebové na trati asi 500 metrů od 
nádraží v Adamově dva nákladní vagony naložené lisovanou ovesnou 
slámou ve váze 21 000 kg, které až na železné součástky vozů úplně 
shořely. Vlak musil zastavit na trati, hořící vozy personál vypnul a 
odtáhl je za nádraží v Adamově na náhradní kolej. Škoda ohněm 
způsobená činí asi 100 000 Kč. Oheň povstal jiskrou od lokomotivy a 
to buď z nákladního vlaku, neb právě mimo projíždějícího vlaku 
dělnického. Oheň uhasili hasiči z Adamova a Babic, za pomoci 
prsonálu železničního. 
 

     Národní listy ze 17. 4. 1929, č. 90, str. 2: 
     Požár statků v Blansku. V obci Šošůvce na Blansku na Moravě 
zničil požár statky Boh. Štolpa a Vincence Pernicy. Škoda převyšuje 
120 000 Kč. Z plamenů podařilo se vynést pouze dobytek. Soudí se, že 
požár byl založen. 
 

     Lidové noviny z 15. 5. 1929, č. 246, str. 2: 
     Oheň ve Vilemovicích. Ve čtvrtek o 22. hodině vznikl v domku 
Františky Kocmanové ve Vilemovicích na Blanensku oheň. Zničil 
střechu, chlévy a stodůlku. Oheň vznikl v chrástí, složeném pod 
střechou stodůlky; má se za to, že vznikl buď od odhozeného doutníku 
nebo zápalky. Škoda činí 15 000 Kč a je nepatrně pojištěna. 
 

     Lidové noviny z 31. 5. 1929, č. 274, str. 2: 
     Oheň ve Svitávce. V pondělí ráno o 3. hodině vznikl ve statku 
rolníka Jos. Nedomy ve Svitávce, okres Boskovice, oheň, který zničil 
staré stavení téměř do základú. Na půdě shořelo 250 kg pšenice, 30 kg 
ovsa, 80 kg žitné, 60 kg pšeničné mouky, 500 kg slámy, 16 kg sádla a v 
kufru uložená peněžní hotovost 3 000 Kč. Příčina ohně nemohla býti 
zjištěna. Škoda ohněm způsobená činí 40 000 Kč a je na 13 000 Kč 
pojištěna.  ík 
 

     Lidové noviny z 11. 6. 1929, č. 294, str. 2: 
     Oheň v Kotvrdovicích. V Kotvrdovicích na Blanensku zničil v 
sobotu oheň domek dělníka Al. Musila. Domek byl starší, doškem 
krytý, ale zachovalý. Oheň vznikl na půdě a rychle zachvátil celou 
střechu a dřevěné části. Hasičská pomoc se musela omeziti na obranu 
domků sousedních. Musilovi shořelo na půdě 100 kg žita v ceně 160 
Kč, 50 kg ječmene v ceně 70 Kč, 70 kg žitné mouky v ceně 190 Kč, 
zásoby sena, slámy a píce. Na dvoře shořelo hospodářské náčiní, stroje 
a drůbež. Škoda ohněm způsobená činí 15 670 Kč a je u Hasičské 
pojišťovny jen na menší částku pojištěna. Příčina ohně nebyla 
zjištěna. 
 

     Lidové noviny z 19. 6. 1929, č. 308, str. 1: 
     Živelní pohromy na Moravě. V pondělí (17.6.) odpoledne o 14. 
hodině snesla se nad horní částí Blanenska bouře spojená s 
krupobitím, která v obcích Jedovnicích, Kulířově, Senetářově, Lipovci 



a Marianinu způsobila na polích a zahradách značně škod. Při bouři 
byla zasažena bleskem 25letá Anna Sedláková, matka dvou dětí z 
Lipovce, která spěchala z pole s dětským kočárkem, v němž bylo 
tříměsíční dítě a druhé dítě, tříleté děvčátko, vedla za ruku. Byla 
zasažena bleskem na rozcestí silnic nad Lipovcem a na místě 
usmrcena. Dětem nestalo se nic. Při téže bouři uhodil blesk do statku 
rolníka Ferd. Šebely v Kulířově a zapálil střechu. Místnímu 
hasičskému sboru, pracujícímu ve velkém lijavci, podařilo se oheň 
utlumit a ostatní části statku uchránit. Škoda ohněm způsobená činí 
10 000 Kč.  
 

     Lidové noviny ze 4. 7. 1929, č. 335, str. 3: 
     Založené ohně v Kulířově. V neděli o 3.20 hod. vznikl ve stodolách 
rolníků Ant. Vašíčka a Vil. Němce v Kulířově na Blanensku současně 
oheň, který zničil Vašíčkovi stodolu, chlévy, hospodářské stroje a různé 
věci v kůlně. Škoda činí 15 000 Kč. Němcovi zničil stodolu a dva stroje, 
škoda je přes 8 000 Kč. Pátráním četnictva po pachateli bylo nyní 
zjištěno, že oba ohně byly založeny současně jedním pachatelem, který 
po činu prchl směrem k lesu. Vedle místního hasičského sboru přijel k 
požáru také hasičský sbor z Rogendorfu. 
 

     Lidové noviny ze 13. 8. 1929, č. 406, str. 2: 
     Autobus shořel na silnici. Ve středu o 23. hodině shořel na okresní 
silnici mezi Bedřichovem a Černovicemi na Kunštátsku autobus pro 
dopravu osob na trati Černovice – Rájec nad Svitavou, náležející 
Vincenci Němcovi z Horního Poříčí. Za jízdy nastal výbuch benzinu v 
nádržce a pak se vzňalo celé vozidlo. Šofér František Král byl popálen 
na nohou a na rukou. Škoda je značná, ale je kryta pojištěním.  ík 
 

     Lidové noviny z 27. 8. 1929, č. 431, str. 2: 
     Oheň v železárnách v Blansku. V neděli večer vznikl v Marianské 
huti firmy Českomoravská-Kolben-Daněk oheň, který zničil sušárnu v 
zadním traktu. Škoda je značná, ale je kryta pojištěním. Příčina ohně 
nebyla zjištěna. K ohni přijelo několik sborů, zejména sbor blanenský s 
motorovou stříkačkou, jimž se podařilo záhy oheň lokalisovat. 

 
     Lidové noviny z 18. 9. 1929, č. 472, str. 2: 
     Oheň v Újezdě u Kunštátu. Na návsi v Újezdě u Kunštátu stojí 

několik hromad suchého roští svázaného v otepích. V sobotu o 10. hod. 
udělali si děti za stohem Josefa Lepku ohníček, od něhož se vzňal stoh 
a zároveň se rozšířil na šindelovou střechu domkáře Jos. Švece, jemuž 
vedle střechy shořely chlévy, kolna, zásoby a různé věci na půdě, dále 
shořely sousedce Buršíkové chlévy a dřevník. Další šíření ohně bylo 
zastaveno hasičskými sbory, které přijely ze Sebranic, Kunštátu a 
Nýrova. Lepka utrpěl škody 500 Kč, Švec 20 000 Kč a Buršíková 4 000 
Kč. Škoda není kryta pojištěním.   Ík 
 

     Lidové noviny ze 2. 10. 1929, č. 496, str. 2: 
     V sobotu o 20.45 hod., kdy na Kunštátsku v mnohých místech na 
oslavu památky svatováclavské plály ohně, vznikl ve stodole rolníka 
Jos. Sedláka v Crhově u Olešnice oheň, který zničil stodolu, částečně 
zásoby obilí z letošní sklizně, stoh slámy za stodolou a ve stodole 
uloženou mlátičku, žentour a mlýnek na čištění. Škoda ohněm 
způsobená byla 27 505 Kč. Bylo veliké nebezpečí rozšíření ohně, 
poněvadž bylo větrno. K ohni vedle místního sboru dojel se stříkačkou 
pouze jeden sbor z Prosetína; sbory z Ústupova u Olešnice přišly pěšky, 
nemohouce dostati příspřeží. Chování manželky rolníka poškozeného, 
Marie Sedlákové při zjišťování ohně četnictvem bylo takové, že byla 
zatčena a dodána soudu v Kunštátě. Nápadno bylo také vysoké 
pojištění u dvou pojišťoven celkem na 95 000 Kč. 

 
1930 

 
     Národní listy z 5. 1. 1930, č. 5, str. 4: 
     Požár v Poříčí u Boskovic. Z Brna. 4. ledna. (Tel.) U cementáře 
Josefa Kubáta v Poříčí u Boskovic vypukl v noci na dnešek z neznámé 
dosud příčiny požár, jemuž padla za oběť nejen obytná stavení, nýbrž i 
hospodářská. Celková škoda 150 000 Kč. 

 
     Lidové noviny z 11. 3. 1930, č. 128, str. 2: 
     Požár v Újezdě. Na sobotu v noci shořela stolaři Frant. Markovi v 
Újezdě u Blanska dřevěná stodola se zásobami desek a hospodářské 
stroje, při čemž utrpěl Marek asi 15 000 Kč škody. Škoda je jen zčásti 
kryta pojištěním. Příčina vzniknutí požáru se vyšetřuje.        Ča 
 
     Lidové noviny z 11. 3. 1930, č. 128, str. 2: 



     Oheň v Adamově. Včera o půl 6. hodině ráno vypukl oheň v 
hostinci Skalního sklepa v Adamově v prvém poschodí v bytě úředníků 
adamovské strojírny. Oheň byl včas zpozorován služkou hostinského a 
proto hned uhašen. Škoda činí asi 15 000 Kč. Podle šetření vzňalo se 
stropní trámoví od komína.    do 
 

     Lidové noviny z 9. 4. 1930, č. 182, str. 2: 
     Oheň v Karolíně u Rájce. V neděli o 23. hodině večer vypukl ve 
stodole rolníka Jana Němce v Karolíně u Rájce oheň, který se rychle 
rozšířil i na hospodářská stavení a vše zničil. Škoda činí asi 50 000 Kč 
a je jen zčásti kryta pojištěním. Ohni padlo za oběť také devět prasat a 
kráva.    og 

 
     Lidové noviny z 5. 5. 1930, č. 226, str. 2: 
     Nebezpečný požár na Boskovsku. V sobotu vypukl oheň v domku 
Antonína Žáčka ve Žďárné u Boskovic. Celý domek stál záhy v 
plamenech a požár se přenesl i na sousední rolnickou usedlost 
Antonína Henka a konečně i na protější statek Rudolfa Bartušky. 
Hasičům se nepodařilo tato tři stavení zachránit. Musili vynaložit 
značné úsilí na záchranu přilehlého kostela, který se již dvakrát chytl a 
budovu lesního úřadu. Hašení se účastnilo sedm hasičských sborů z 
okolí, mezi nimi též boskovský sbor s automobilovou stříkačkou. Škoda 
postižených byla odhadnuta na 223 000 Kč.      Ík 
 

     Lidové noviny z 9. 5. 1930, č. 233, str. 5: 
     Požár zničil celý statek. Ve středu kolem 1 hod. v noci vypukl v 
dřevěné a slámou kryté rolnické usedlosti vdovy Josefy Markové v 
Kateřině u Blanska oheň. Rozsáhlá budova se stodolou, stáje, kolna, 
dřevníky a chlévy shořely až do základu. Požár vznikl tak náhle a 
neočekávaně, že domácí sotva zachránili svoje životy, na záchranu 
dobytka nezbylo času, jen dvě krávy byly vyvedeny. Uhořel pár koní, tři 
roční jalovice, dvě prasata, dvacet slepic, husa s housaty. Škoda je 
veliká a jest jen z nepatrné části kryta pojištěním. Před dvěma roky se 
vdově oběsil muž. Příčinu požáru vyšetřuje četnictvo.     bo 

 
     Lidové noviny ze 13. 5. 1930, č. 241, str. 2: 
     Školák zapálil stodolu. Josef Zachoval, rolník z Újezda u Blanska, 
odešel v neděli se svou manželkou do Boskovic. O 14. hod. vypukl v 

jeho stodole požár, který vbrzku zničil celou stodolu a v ní nacházející 
se slámu, dříví, hospodářské stroje a benzínový motor. Škoda požárem 
způsobená činí přes 40 000 Kč a je jen zčásti kryta pojištěním. 
Četnictvu v Černé Hoře podařilo se záhy usvědčiti 7letého školáka 
Oskara Ševčíka z Újezda, který po delším zapírání doznal, že stodolu 
zapálil. Po činu si uschoval zápalky do křoví.   Ča 

 
     Lidové noviny z 29. 5. 1930, č. 270, str. 7: 
     Dva domky zničeny požárem. V obci Rudka u Kunštátu vznikl včera 
dopoledne požár ve stavení Josefa Svobody a rozšířil se na sousední 
stavení Františka Stejskala. Oba domky i s hospodářským nářadím 
byly ohněm zničeny. Škoda je přes 40 000 Kč a je kryta pojištěním. 
Požár vznikl asi od špatného komína. 
 

     Lidové noviny z 31. 5. 1930, č. 274, str. 2: 
     Velký oheň u Letovic. og – Letovice 31. května. 
     Ve čtvrtek vypukl oheň v horácké obci Lazinově u Letovic ve stavení 
rolníka Marka, který se rychle rozšířil na sousední stavení rolníka 
Trmače, pak přeskočil na kolny Daňkovy a rolníka Brány. V krátké 
době byla čtyři stavení v plamenech. Ohněm bylo zničeno také mnoho 
píce a slámy, takže celková škoda činí asi 200 000 Kč. Oheň povstal od 
chatrného komína ve stavení Markově. 
 

     Lidové noviny z 21. 6. 1930, č. 309, str. 5: 
     Opět dva velké požáry na Moravě. Včera po půlnoci vznikl požár na 
náměstí v Boskovicích, v domě Adolfa Steckelmachra, v němž je 
koloniální obchod M. Frische. V krátké chvíli shořela celá budova a 
oheň se přenesl na sousední hotel Šnévajs a na budovu Malohanácké 
tiskárny. Tyto oba domy byly včas před ohněm zachráněny. Požár 
hasilo pět hasičských sborů. Škoda je asi 120 000 Kč. - Na včerejšek v 
noci vypukl v hostinci U labutě v Lysicích požár, který zachvátil též 
stavení pekaře Kunce. Oheň vypukl v restauračních místnostech, snad 
od nedopalku doutníku. Shořela obě stavení a okolní kůlny. Místnímu 
Sokolu, který staví sokolovnu, shořelo zařízení jeviště, kulisy a 
divadelní inventář. Škoda je asi 200 000 Kč.    Z. 
 

     Národní listy z 21. 6. 1930, č. 169, str. 3: 
     Velký požár v Lysicích. Z Brna 20. června (Tel.) V Lysicích na 



Kunštátsku vypukl na pátek po půlnoci požár v hostinci Marie Fialové. 
Škoda požárem způsobená činí asi 130 000 Kč. Oheň zachvátil též 
sousední dům Františka Kunze, který mu rovněž padl za oběť. Kunz 
utrpěl škodu kolem 70 000 Kč. 
 

     Lidové noviny z 28. 7. 1930, č. 376, str. 2: 
     Oheň v továrně na nábytek. ar – Černá Hora 28. července. 
     Včera odpoledne vypukl požár v továrně na čalouněný nábytek 
architekta Plhoně v Černé Hoře. Shořela střecha budovy a na půdě 
nedodělané čalounické zboží. Škoda ohněm způsobená činí asi 300 
000 Kč. K ohni se sjely hasičské sbory z Rájce, Doubravice, Blanska a 
Dětřichova. Příčina požáru nebyla dosud zjištěna. 
 

     Národní listy z 29. 7. 1930, č. 206, str. 3: 
     Požár továrny na nábytek. Z Brna. 28. července. (Tel.) V továrně na 
čalouněný nábytek na Černé Hoře u Brna, jejímž majitelem je arch. 
Plhoň, vypukl v neděli odpoledne z neznámé příčiny požár. U továrny 
shořela střecha a na půdě nedohotovený nábytek. Škoda požárem 
způsobená je odhadována asi na 300 000 Kč. Záchranných prací 
zúčastnily se hasičské sbory z celého okolí. 
 

     Lidové noviny ze 13. 8. 1930, č. 406, str. 2: 
     Oheň v Jedovnicích. V noci na pondělí vypukl v kamnářské dílně J. 
Kropáčka v Jedovnicích oheň, který zničil zadní trakt budovy. Bylo 
tam naskládáno k sušení 40 metrů dřeva a za několik tisíc korun 
hotového zboží, které bylo zničeno požárem. Hasičský sbor z Jedovnic 
oheň lokalisoval. Škoda asi 50 000 Kč je kryta pojištěním. Při požáru 
byl zraněn padajícím trámem hasič Antonín Doležel, který musel býti 
lékařsky ošetřen. Oheň asi vznikl v sušárně dřeva.      rm 
 

     Lidové noviny ze 14. 8. 1930, č. 408, str. 2: 
     Oheň na vsi. Včera odpoledne vypukl požár v obytném stavení 
Jaroslava Ševčíka a Josefa Pernice v Šošůvce a zničil střechy obou 
stavení. Škoda je kryta pojištěním. 
 

     Národní listy z 19. 8. 1930, č. 227, str. 3: 
     Továrna na nábytek lehla popelem. Z Brna, 18. srpna. (Tel.). V 
továrně na nábytek Viléma Chlupa v Boskovicích vznikl z neznámé 

dosud příčiny v noci na pondělí oheň, který za krátkou dobu se rozšířil 
na všechny objekty, z nichž ani jediný nepodařilo se hasičským 
sborům, pracujícím s největší obětavostí, zachrániti. Požár trval 
několik hodin a za oběť padlo mu celé dílenské zařízení, skladiště 
dřeva a surovin, hotový nábytek a celá obytná budova. Škoda činí asi 
půl milionu Kč a je jen z jedné třetiny kryta pojištěním. 
 

     Lidové noviny ze 30. 8. 1930, č. 437, str. 2: 
     Požár v Černé Hoře. Ve čtvrtek k 16. hod. vznikl od elektrického 
vedení na půdě v domě Antonína Stejskala v Černé Hoře požár, který 
záhy zničil celou střechu a zásoby sena. Čalounickému mistru K. 
Saňkovi shořelo na půdě uložené zboží a přípravy. Stejskal utrpěl 
škodu asi 30 000 Kč a Saňka přes 5 000 Kč. Místní a okolní 
dobrovolné hasičské sbory uhasily záhy požár, a tak zamezily dalšímu 
jeho rozšíření.   ča 
 

     Lidové noviny z 2. 9. 1930, č. 442, str. 2: 
     Požár mlýna. V noci z nedělě na pondělí vyhořel ve Sloupě mlýn 
Františka Kaly. Požárem byly zničeny veškeré zásoby a škoda se 
odhaduje na půl milionu Kč. 
 

     Národní listy ze 3. 9. 1930, č. 242, str. 4: 
     Požár mlýna. Ve Sloupě u Macochy ve mlýně Františky Kalové 
vypukl v neděli v noci požár, kterým zničena byla mlýnice i s velkými 
zásobami obilí. Škoda páčí se na 400 tisíc Kč a pátrá se po původu 
ohně, který zdá se býti založen. 
MK – Mimo jiných zasahovali u tohoto požáru hasiči z Veselice, 
kterým poskytli přípřež ke stříkačce Alois Stloukal z čp. 23 a Alois 
Skoták z čp. 11. Paní Kalová zaslala veselským hasičům děkovný 
dopis s poděkováním a s příslibem, že jejich sbor bude dle svých 
možností podporovat. 
 

     Lidové noviny z 21. 11. 1930, č. 587, str. 2: 
     Oheň v Blansku. Ve středu v noci po 24. hodině vypukl v pískovně 
továrny Českomoravská-Kolben-Daněk v Blansku požár, který zničil 
střechu pískovny a střechu mlýna. Včasným zakročením místních 
hasičských sborů podařilo se požár lokalisovati. Škoda způsobená 
požárem je značná, je však kryta pojištěním. Příčina vzniku požáru se 



vyšeetřuje. 
 

     Lidové noviny z 25. 11. 1930, č. 594, str. 3: 
     Zapálil statek svého otce, postřelil se a pak se oběsil.  Ží – 
Boskovice 25. listopadu. 
     Včera o 7.30 hod. vypukl požár ve stodole rolníka Františka Přibyla 
v Sudicích, okres Boskovice. Požár byl podporován vichřicí, takže se 
rychle rozšířil i na druhou stodolu souseda Přibylu. V hodině byly obě 
stodoly požárem zničeny. Ve stodolách měl Přibyl uloženy veškeré 
zásoby slámy a část nevymláceného obilí z letošní sklizně, což všechno 
bylo požárem zničeno. Škoda činí 100 000 Kč a je jen zčásti kryta 
pojištěním. Četnictvo, které vyšetřovalo příčinu požáru, zjistilo, že 
stodolu rolníka Františka Přibyla v Sudicích zapálil jeho vlastní 24letý 
syn František. Otec se synem žil již delší dobu v nepřátelství. Vytýkal 
často synovi jeho nezřízený život, čímž proti sobě syna popudil. Včera 
ráno se vrátil syn ze zábavy, na které byl velice veselý. Po návratu 
domů vzal svému otci flobertku, zapálil stodolu, pak vylezl na kůlnu se 
senem, kde rovněž podpálil, a střelil se do krku. Ranou se však 
neusmrtil, nýbrž si pouze prostřelil tvář. Nato slezl z kolny a oběsil se 
pod kůlnou. Štěstím bylo, že oheň založený v seně na kůlně se sám 
sebou udusil. Jinak by byl oheň zničil celé hospodářství Přibylovo a 
pak půl obce v Sudicích, jelikož v kritické době panovalo velké povětří. 
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     Lidové noviny z 22. 2. 1931, č. 96, str. 7: 
     Požáry. V noci na pátek vypukl požár v domku Aloise Krkavce ve 
Vážanech u Boskovic, který zničil střechu domku a věci, uložené na 
půdě. Škoda požárem způsobená je asi 5 000 Kč. Krkavec je pojištěn 
proti požáru na 19 000 Kč. - Téže noci vypukl požár v domě Adolfa 
Němce v Prostředním Poříčí, který zničil úplně střechu domku. Škoda 
požárem způsobená je 20 000 Kč. Němec je proti požáru pojištěn na 
140 000 Kč. Obec Poříčí je v okresu boskovickém známá tím, že každý 
rok tam na mnoha místech hoří. Letos hořelo na Poříčí již třikrát a za 
posledních deset let vyhořely některé domy již pětkrát. Příčinu požáru 
zjišťuje četnictvo.    ží 

 
     Lidové noviny z 18. 3. 1931, č. 141, str. 2: 

     Oheň na Horním Poříčí. V noci na dnešek vyhořela stodola 
hostinského Viléma Kloudy v Horním Poříčí. Škoda činí asi 25 000 Kč. 
Ve stodole shořelo hospodářské nářadí, něco slámy a jetele. Klouda je 
pojištěn u pojišťovny Slavie na 17 000 Kč. Příčina požáru nebyla ještě 
zjištěna.   ar 

 
     Lidové noviny z 20. 4. 1931, č. 200, str. 2: 
     Požár lihovaru v Letovicích. Dnešní ranní Lidové Noviny stručně 
oznámily, že včera v noci vypukl v lihovaře Schwarze, dříve S. Biach, v 
Letovicích oheň. Oheň, který vypukl kolem čtvrté hodině ranní, šířil se 
rychle na všechny strany. Povstal dosud z nezjištěné příčiny 
pravděpodobně v kotelně. Zachvátil destilační místnost a místnosti, 
sloužící ke kvasení. Také shořelo vedlejší a nepoužívané staré 
skladiště. K ohni přijely první letovické dva sbory s automobilovou 
stříkačkou. Dále mnoho sborů z okolí. Poněvadž bylo nebezpečí 
explose, kdyby se požár rozšířil na lihové skladiště, kde bylo 
uskladněno několik vagonů lihu, byly telegraficky povolány brněnské 
hasičské sbory a sbor německých hasičů ze Svitav. Tak se k ohni sjelo 
devět automobilových stříkaček a mnoho sborů s ručními stříkačkami. 
Brno bylo zastoupeno šesti motorovými stříkačkami. Díky agilnosti 
sborů, jež byly první u požáru, nebylo třeba, aby všechny sbory aktivně 
zasahovaly. Všechny objekty, v nichž byly zásoby lihu, byly uchráněny. 
Do rána byl požár uhašen. Škoda je dosti značná a je kryta pojištěním. 

 
     Lidové noviny z 24. 4. 1931, č. 207, str. 5: 
     Oheň. Včera po poledni vypukl v usedlosti rolníka Karla Doležala v 
Kotvrdovicích u Blanska požár, který zničil stodolu, chlévy i obytné 
stavení a způsobil škodu 50 000 Kč, jež je kryta pojištěním. Příčinu 
vzniku požáru vyšetřuje četnictvo.                Z 
 

     Lidové noviny z 24. 4. 1931, č. 207, str. 5: 
     Z vesnice žhářů. V Poříčí u Letovic na okrese kunštátském letos od 
Nového roku hořelo již desetkrát. Občanů, kteří si zapálili, aby získali 
pojistné, je v této obci už slušné procento a jejich počet rozmnožil nyní 
také rolník Jaroslav Brichta z Poříčí, jehož usedlost vyhořela ve čtvrtek 
26. března. Škoda krytá pojištěním byla odhadována na 60 000 Kč. 
Brichta byl včera v Poříčí četnictvem zatčen pro důvodné podezření, že 
si sám zapálil a byl dopraven k okresnímu soudu v Kunštátě, odkud ho 



pošlou ke krajskému soudu v Brně. Je podezřelý také z podvodu, 
kterého se chtěl žhářstvím dopustit na pojišťovně, u níž byl jeho 
majetek pojištěn.                   Z 
 

     Národní listy z 25. 4. 1931, č. 210, str. 3: 
     Velký požár statku. Z Brna, 24. dubna (Tel.). Ve čtvrtek odpoledne 
vypukl na usedlosti Karla Doležala v Kotvrdovicích požár, jenž zničil 
část stavení, zásoby píce a obilí. Škoda činí 40 000 Kč, jest však kryta 
pojištěním do 80 000 Kč. 
MK – Dva pohledy ze dvou tiskovin na stejnou událost. 
 
     Lidové noviny z 12. 6. 1931, č. 292, str. 7: 
     Založený požár. Ve středu po půlnoci vypukl u domkáře Jana 
Senčucha v Kořenci u Boskovic oheň, který se v krátké době rozšířil i 
na stavení domkáře Floriána Látala. Obě stavení lehla popelem. 
Škoda je dosti značná, pojištění obou domků je nepatrné. Oheň byl 
založen.    eč 
 
     Lidové noviny ze 3. 7. 1931, č. 330, str. 2: 
     Požár na nádraží. V noci na středu počal na nádraží ve Skalici – 
Boskovicích hořeti nákladní vagon, na kterém byl naložen nábytkový 
vůz s nábytkem. Než přibyl k místu hasičský sbor ze Skalice, byl oheň 
již tak rozšířen, že veškeré úsilí o zdolání živlu bylo marné. Vagon i s 
nábytkem shořel úplně. Výše škody není dosud známa, je však značná. 
Oheň povstal od jisker lokomotivy, která mimo vagon projížděla.   be 

 
     Lidové noviny z 10. 7. 1931, č. 340, str. 7: 
     Požár stodoly. Ve středu o 2. hodině v noci shořela řezníku a 
hostinskému Josefu Zachovalovi v Újezdě u Blanska stodola. Požár 
zničil veškeré hospodářské stroje a způsobil Zachovalovi asi 15 000 
škody. Příčina požáru se vyšetřuje.  ča 

 
     Lidové noviny ze 13. 8. 1931, č. 403, str. 7: 
     Požár v Senetářově. Včera dopoledne vypukl ve stavení rolníka 
Boh. Štelcla v Senetářově u Blanska požár, který zničil celé 
hospodářství. Z budov ční holé zdi. Dobytek i stroje byly zachráněny. K 
hašení přijely sbory z Kotvrdovic, Krásenska a Podomí. Škoda je velmi 
značná a je jen zčásti kryta pojištěním. Požárem ohroženy byly budovy 

sousedů, které jsou kryty doškem. Stavení Štelclovo bylo loni opraveno 
a mělo tvrdou krytinu. Příčina požáru není známa a vyšetřuje se. Je to 
letos už třetí požár v Senetářově.             ný 
 

     Národní politiky z 25. 9. 1931, č. 263, str. 4: 
     Velký požár na Boskovsku. Z neznámé příčiny vznikl v domku 
dělníka Špidly v Podolí u Boskovic oheň, který v malé chvíli se rozšířil 
na celé obytné stavení i s přilehlou kolnu a chlév. Shořelo všechno i se 
zařízením a v chlévě uhořela koza a také pes. Domácí lidé jen v 
poslední chvíli zachránili své životy. K požáru sice přijeli hasiči z 
blízké obce Vísek, ale nemohli hasit pro nedostatek vody. Pro 
nedostatek vody vyhořely v Podolí již dva domy úplně do základu. 
Jedná se sice o vybudování vodovodu v Podolí, ale pro nepochopení 
některých občanů je uskutečnění tohoto dávného požadavku většiny 
občanů oddalováno.                     -la- 
 

     Lidové noviny ze 30. 10. 1931, č. 543, str. 3: 
     Dvě stodoly v plamenech. V noci na včerejšek po 2. hodině vypukl 
oheň ve stodole rolníka Františka Beneše v Lipůvce a rozšířil se na 
sousední stodolu rolníka Tobiáše Skoupého. Obě stodoly úplně shořely. 
Škoda ohněm způsobená se odhaduje asi na 50 000 Kč a je částečně 
kryta pojištěním. Je podezření, že požár byl založen.   ar 

 
     Lidové noviny z 31. 10. 1931, č. 545, str. 3: 
     Požár u Kunštátu. Včera odpoledne vypukl požár v usedlosti rolníka 
Bednáře v Touboři u Kunštátu. Oheň zničil obytné i hospodářské 
stavení. Ve chlévě uhořely dvě krávy a tři prasata. Výše škody a příčina 
požáru nebyla dosud zjištěna. 

 
     Lidové noviny z 29. 12. 1931, č. 648, str. 3: 
     Oheň na venkově. V neděli kolem 20. hodiny vypukl požár nad 
chlévy obchodníka Josefa Fojta ve Voděradech. Syn Fojtův zpozoroval 
oheň a záhy jej uhasil, takže škoda je jen nepatrná. Asi za půl hodiny 
vypukl pak požár na půdě rolníka Petra Blucha. Oheň zničil střechu, 
část chléva a zásoby píce. Škoda asi 26 000 Kč je kryta pojištěním. 
Příčinu požáru vyšetřuje četnictvo.   Ar 
 

     Národní politika z 31. 12. 1931, č. 357, str. 4: 



     Velký požár rolnické usedlosti na Letovicku. V Lazinově u Letovic 
vypukl velký požár, kterému padla za oběť rolnická usedlost Josefa 
Brablece. Požár strávil vše, zásoby i stelivo – a dle výpovědi mladého 
rolníka, který v době vzniku požáru nebyl doma, i částku 2 900.- Kč v 
papírových penězích, uložených prý na půdě za krovem. Také dobytek, 
zejména hovězí, utrpěl osudné popáleniny, takže kus po kuse musil býti 
odporážen. Škoda činí hodně přes 100 000 Kč a není zcela kryta 
pojištěním. Rolník Brablec teprve nedávno se oženil.     -la- 

 
1932 

 
     Lidové noviny z 19. 1. 1932, č. 33 str. 3: 
     Oheň v Blansku. Včera o 17. hodině vypukl z nezjištěné dosud 
příčiny požár v cihelně bratří Šiců v Blansku. Oheň zničil 
zámečnickou dílnu a kovárnu. Škoda asi půl milionu Kč je zčásti kryta 
pojištěním. Dnes odjela do Blanska hlídka četnické pátrací stanice z 
Brna zjišťovat příčinu požáru.   Ar 
 

     Lidové noviny z 20. 1. 1932, č. 35, str. 3: 
     Po demonstracích požární poplach. Velmi rušný den zažilo v 
pondělí Blansko. Dopoledne uspořádali komunisté v Dělnickém domě 
schůzi nezaměstnaných, jíž se zúčastnilo asi 300 osob. Schůze byla 
povolena a minula v klidu. Komunisté za vedení posl. Barši se po ní k 
12. hodině pokusili o t. zv. pochod hladu, většina účastníků však 
poslechla výzvy četnictva, aby se rozešli. Zbytek demonstrantů, k nimž 
mluvil posl. Barša na ulici, byl rozehnán. Sotva minul rozruch, který 
přesto demonstrace vzbudila, bylo město vyburcováno požárním 
poplachem. V továrně na majolika a hliněné zboží bratří Schützů se 
vzňala dřevěná dvoupatrová budova, v níž byla kovárna a zámečnická 
dílna. Požár byl tak dravý, že budovu nebylo možno zachránit. Lehla 
popelem do základů i se všemi stroji, čímž byla způsobena škoda asi 
půl milionu Kč.    jr 
 

     Lidové noviny ze 13. 4. 1932, č. 189, str. 3: 
     Oheň na vsi. Dnes v noci vypukl požár v domě dělníka Fr. Opala v 
Šebetově č. 19 u Boskovic. Oheň zničil obytné stavení a hospodářské 
nářadí. Škoda činí asi 15 000 Kč a je kryta pojištěním. Příčina požáru 
nebyla dosud zjištěna.   ar 

 

     Lidové noviny z 19. 4. 1932, č. 200, str. 3: 
     Zase hořelo. V kůlně Aloisie Vlachové ve Voděradech vznikl v 
sobotu požár, který se záhy rozšířil i na střechu obytného stavení. K 
požáru se dostavil místní hasičský sbor, kterému se v dosti krátké době 
podařilo požár lokalisovat a tak uchránit sousední domek Zábojových, 
který byl ohrožen. Kromě jiných zásob shořely tři kozy a dvě kůzlata, 
která už nemohla býti zachráněna. Škoda požárem způsobená činí asi 
15 000 Kč a je kryta pojištěním. Příčinu požáru vyšetřuje četnictvo. 
Posledně ve Voděradech hořelo před krátkým časem, kde vyhořely dvě 
usedlosti.   ta 
 

     Lidové noviny z 27. 4. 1932, č. 215, str. 2: 
     Lidové Noviny již měly zprávu, že 21. dubna večer vyhořel v 
Senetářově č. 67 dům Boh. Kunce a požárem byla způsobena škoda 18 
000 Kč. Požár vypadal velmi podezřele. Před několika dny vypravila se 
na místo hlídka četnické pátrací stanice brněnské, jež za účasti 
četnické stanice v Jedovnicích včera zatkla spolumajitele vyhořelého 
domu Antonína Šebelu ze Senetářova a jako podezřelého ze zločinu 
žhářství dopravila ho do vazby okresního soudu v Blansku. 
 

     Lidové noviny ze 16. 6. 1932, č. 304, str. 1: 
     Starosta zatčen pro podvod s ohněm. V noci na 4. června vyhořel na 
Veselce u Olešnice starosta obce Josef Brychta. Měl už všecko 
připraveno ke stavbě, svezené cihly, vápno, otesané dříví a než začal 
bourat, dům vyhořel. Protože oheň byl velmi podezřelý, vypravila se do 
Veselky hlídka četnické pátrací stanice z Brna vedená vrchním 
strážmistrem Muzikářem, která s četnickou stanicí v Olešnici usvědčila 
starostu z podvodu, kterého se dopustil tím, že udal pojišťovně jako 
shořelé věci, které neshořely, a chtěl tak za ně dostat pojistné. Včera 
byl zatčen a dodán do vazby k okresnímu soudu v Kunštátě. Zároveň 
bylo podáno trestní oznámení pro podvod na jeho syna, obchodníka s 
dobytkem Františka Brychtu a pak na dva hasiče, Františka 
Věšínského a Jana Navrátila z Veselky, pro zlomyslné poškození cizího 
majetku ke škodě vlastníka i pojišťovny. 
 

     Národní listy ze 14. 7. 1932, č. 193, str. 4: 
     Požár rolnické usedlosti. Z Brna, 13. července. (Tel.) Ve středu 



časně zrána vyhořela rolnická usedlost Josefa Němce v Rožndorfě u 
Jedovnic na Brněnsku. Škoda činí asi 20.000 Kč a je kryta pojištěním. 
MK – V textu je skutečně napsáno „Rožndorf“. Pro ty, kteří to snad 
neví, tak Rogendorf je dnešní Krasová. 
 

     Lidové noviny z 27. 7. 1932, č. 377, str. 3: 
     Požár domku. V noci na včerejšek vypukl požár v domku Josefy 
Švédové v Lipovci. Shořela střecha a na půdě pícniny a různé 
poživatiny. Škoda asi 6 000 Kč je kryta pojištěním. Příčina požáru 
nebyla dosud zjištěna.                             Ar 
 

     Lidové noviny z 5. 8. 1932, č. 394, str. 3: 
     Ponocný zatčen pro podezření ze žhářství. V Újezdě u Boskovic byl 
založen požár u hromady hroždí, které bylo vedle domu Cecilie 
Krausové a celá hromada byla zničena. Počal též hořeti dům, který byl 
přispěchavšími hasiči zachráněn. Škoda činí pouze asi 1 000 Kč. 
Příčinu požáru počalo vyšetřovati četnictvo, které zjistilo, že požár byl 
založen a pro důvodné podezření ze založení ohně byl zatčen ponocný 
Vincenc Kadlec z Újezda, který byl dopraven do vazby okresního soudu 
v Boskovicích.    ta 
 

     Lidové noviny ze 6. 9. 1932, č. 451, str. 3: 
     V těžkém podezření. Včera v noci byl v Újezdě u Černé Hory 
požární poplach a také v krátké době bylo stavení Jakuba Baráka v 
jednom plameni. Požár lokalisovali hasiči v dosti krátké době a 
sousední budovy uchránili. Byly zničeny zásoby píce a jiné různé věci. 
Škoda požárem způsobená činí přes 60 000 Kč. Četnictvo pátralo po 
příčině vzniku ohně a zjistilo tolik závažných okolností, že požár byl 
založen, a proto byl majitel zatčen a dodán do vazby okresního soudu v 
Blansku. 
 

     Lidové noviny ze 7. 9. 1932, č. 453, str. 1: 
     Dva žháři zatčeni. V neděli vypukl v Újezdě č. 63 u Lipůvky v okrese 
blanenském požár u tesaře Jakuba Baráka. Shořelo celé stavení. 
Zjistilo se, že Barák se na zapálení připravoval. Přihlásili se svědci, 
kterým se svěřil, že si musí zapálit, protože je velice zadlužen a stavení 
měl vysoko pojištěné. Barák byl zatčen. Vyšlo pak najevo, že jeho 
švagr, obchodník František Smíšek, věděl rovněž o chystaném založení 

požáru. Smíšek je zbrojmistrem místního hasičského sboru a před 
požárem vzal klíč od hasičského skladiště a ujel s ním pryč, takže 
hasiči neměli možnost zasáhnout včas u požáru, takže domek úplně 
shořel. Smíšek byl včera zatčen právě, když projížděl autobusem 
Lipůvkou a byl odevzdán do vazby okresního soudu v Blansku. 
 

     Lidové noviny z 9. 10. 1932, č. 511, str. 7: 
     Zatčen pro žhářství. V pondělí vypukl požár u rolníka Jana Vašíčka 
v Lipovci č. 28, při čemž shořelo hospodářské stavení a škoda se 
odhadovala na 40 000 Kč. V pátek se do Lipovce vypravila z Brna 
četnická pátrací stanice a prováděla s hlídkou četnické stanice v 
Ostrově u Macochy vyšetřování. Zjistily se proti vlastníku shořelé 
budovy tak závažné důvody, že byl pro podezření ze zločinu žhářství 
zatčen a v noci odevzdán do vazby okresního soudu v Blansku. Vyšlo 
najevo, že 13letá dcerka vyhořelého Vašíčka Marie, vyprávěla 
spolužačkám, že prý tatínek říkal, že budou přestavovat chalupu, až 
prý vyhoří. Vašíček měl již k přestavbě připraven všechen materiál, 
cihly, kamení, písek a všechno ostatní. Stavení bylo již v tak špatném 
stavu, že bylo záhodno je přestavovat. Mláticí soupravu, která stála 
neustále venku, vsunul Vašíček před požárem pod kolnu, která 
shořela, kdežto stroje, které neměl pojištěné, nechal stát venku.     ar 
 

     Lidové noviny z 10. 10. 1932, č. 513, str. 3: 
     Domkář vyhořel. V pátek kolem 2. hodiny ranní vypukl oheň u 
domkáře Jaroslava Kabáta v Rudce čp. 26 u Kunštátu. Oheň vypukl na 
půdě obytného stavení a rychle se rozšířil na celou budovu, která 
úplně shořela. Stavení bylo dílem z vepřovic a dílem ze dřeva. Na půdě 
domu shořely zásoby píce a slámy, šaty a jiné věci, vše v ceně asi 15 
000 Kč. Škoda je však hrazena pojištěním. Příčina ohně není dosud 
známa, vyšetřuje ji kunštátské četnictvo.  Uš 

 
     Lidové noviny z 3. 11. 1932, č. 555, str. 3: 
     Požár na Blanensku. V úterý v noci byli občané v Lažánkách na 
Blanensku vyrušeni požárním poplachem. V krátké chvíli byla v 
plameni stodola a kůlna rolnice Marie Musilové. Hasičům se podařilo 
uchrániti pouze vedlejší budovy. Požárem byly zničeny zásoby píce a 
jiné věci, vše v ceně 20 000 Kč. Požár byl asi založen. 

 



1933 
 

     Lidové noviny ze 6. 2. 1933, č. 67, str. 3: 
     Požár v Jedovnicích. Na dnešek v noci vypukl požár v domě 
domkáře Rudolfa Šebely v Jedovnicích č. 167 a shořela střecha 
obytného stavení a kůlna s hospodářským nářadím. Škoda je asi 50 až 
60 000 Kč a je z části kryta pojištěním. Příčina požáru není známa.  ar 

 

     Lidové noviny ze 14. 2. 1933, č. 81, str. 8: 
     Domek v plamenech (Porota v Brně). V Újezdě na Blanensku si 
vystavěl dělník Jakub Barák, kterému je nyní 43 let, malý domek. 
Protože celá rodina při tom pomáhala, řeklo se, že bude nejlépe, když 
se ten domek dá připsat sedmiletému synovi Balákovu Vladimírovi. Na 
domku, který měl cenu asi 30 000 Kč, vázl dluh skoro 15 000 Kč a 
Jakub Barák pracoval a hleděl dluhy platit, dokud to šlo. Ale najednou 
se octl v tísni a tu loni 3. září pozdě večer vypukl v domku, jenž byl 
pojištěn požár, který zničil krytinu a chlévy a způsobil škodu, kterou 
pojišťovna odhadla na 9 701 Kč. 
     Četnictvo zjišťovalo jak oheň vznikl. Vyšetřilo, že Barák se 
několikrát vyjádřil vůči různým lidem, že ten domek zapálí, dále, že 
před požárem odnesl k svým příbuzným dvě žárovky se stínítky a že 
zakázal své tchyni krátce před požárem, aby neléhala na půdě, ať se jí 
tam něco nestane. Veřejné mínění označovalo Baráka za žháře. Když 
pak se četnictvu přihlásila osoba hodná důvěry a řekla, že nechce být 
jmenována, ale že je jisto, že Barák zapálil, byl muž podezřelý ze 
žhářství zatčen. 
     V listopadu minulého roku byl postaven před porotu, kde byla 
vyšetřujícím četníkům položena otázka, kdo jest ta osoba hodná 
důvěry. Svědci odpověděli, že to nemohou prozradit, ježto jde o úřední 
tajemství, které musí podle slibu zachovat. Pře byla tehdy odročena a 
dnes se octl Barák znovu před porotním soudem, jemuž předsedal 
president dr. Toušek. 
     Barák dnes opět rozhodně popíral vinu. Vylíčil, že byl pro 
stravovací lístky, večer se vracel domů a o 22 hod. 15 min. se setkal s 
požární hlídkou. Chvíli s ní mluvil a potom šel domů. Když vešel, viděl, 
že hoří chlévy a proto vzbudil svou rodinu a hasili. Svědkové, pokud 
byli jeho příbuzní, se vesměs vzdali svědectví, ostatní svědci mohli 
vypovídat jenom o vzdálenějších okolnostech. Vyšetřující četníci, kteří 

nebyli zproštěni slibu zachovávat úřední tajemství, řekli znovu, že o 
okolnostech, které je přiměly k tomu, že zatkli Baráka, jim vypověděla 
osoba hodná důvěry. 
     Po řeči státního zástupce Rychlého promluvil obhájce dr. Ečer, 
který zdůraznil, že taková neznámá důvěryhodná osoba může mít 
zájem na tom, aby svým svědectvím uvrhla někoho do vězení a že 
porota musí takové svědectví odmítnout svým verdiktem. 
     Po krátké poradě odpověděla porota na otázku o žhářství záporně a 
soud obžalovaného Baráka osvobodil. 
 

     Lidové noviny z 21. 4. 1933, č. 203, str. 3: 
     Požár domku dělníkova. V domě dělníka Josefa Doskočila v 
Dolním Poříčí vypukl v úterý požár, který se rozšířil na celou střechu a 
zničil zásoby píce a nářadí. Požár byl místním hasičstvem lokalisován 
tak, že se nerozšířil na jiné domy. Škoda požárem způsobená činí 
okrouhle 20 000 Kč. Příčina ohně se vyšetřuje.   ta 
 

     Lidové noviny ze 4. 8. 1933, č. 387, str. 3: 
     Tři domky lehly popelem. Ve středu v noci vypukl v domku 
zednického dělníka Eduarda Klímy v Lipovci na Blanensku požár, 
který zachvátil sousední dva domky Josefa Kolmačky a Tomáše 
Mikuláška a všechny tři domky byly požárem zničeny. Shořely též šaty 
a jiné věci. Škoda činí přes 25 000 Kč a je z větší části kryta pojištěním. 
 

     Lidové noviny z 8. 8. 1933, č. 394, str. 3: 
     Podezřelý požár stodoly. V neděli ráno asi o půl 4. hodině vznikl 
oheň ve stodole domkaře Aloise Šafáře v Újezdě u Kunštátu a tuto i se 
zásobami úplně zničil. Škoda je kryta pojištěním. Vznik požáru je 
velmi podezřelý, neboť již v roce 1931 vyhořelo Šafářovi obytné 
stavení, za které obdržel tehdy pojistné a byly mu povoleny sbírky a 
dary. Hasiči tehdy zachránili stodolu, která právě nyní shořela. 
Četnictvo příčinu požáru pilně vyšetřuje.   Uš 
MK – Tento pán se dostal do novin i později. V Lidových novinách 
ze dne 4. 1. 1938 (str. 5, č. 4) se dočteme: Nehospodárný hospodář. 
Boskovice. Na sklonku roku byl exekučně vystěhován ze svého domku 
v Újezdě u Boskovic pětačtyřicetiletý domkář Alois Šafář, protože se o 
svoje malé hospodářství nestaral a prohospodařil je. Při exekuci 
prohlásil, že vystěhování nepřežije, odešel za vesnici k obecní studni, 



tam si svlékl kabát a vestu s hodinkami, položil svršky na roubení 
studně a skočil do studny, v níž se utopil. Šafář byl znám v okolí jako 
podivný člověk, svoje hospodářství zanedbával, obilí z polí sklízíval 
obyčejně až napadl sníh, brambory ponechal mnohdy na poli až do 
jara a teprve je dobýval. Kromě toho Šafář dvakrát vyhořel.   ba 
 
     Lidové noviny z 31. 8. 1933, č. 436, str. 3: 
     Hostinec vyhořel. Včera v noci vypukl na půdě hostince Anny 
Žvátorové v Marianíně u Boskovic požár, který se záhy rozšířil na 
celou střechu hostince a byly zničeny zásoby píce a prohořel strop. 
Požár byl hasičstvem v brzké době lokalisován. Škoda požárem 
způsobená činí asi 32 000 Kč, která je kryta pojištěním. Příčina požáru 
se vyšetřuje a není vyloučeno, že požár byl založen.      ta 
 
     Lidové noviny z 5. 9. 1933, č. 445, str. 1: 
     Požár továrny v Črné Hoře.  Rf – Brno 5. září 
     Dnes o půlnoci vypukl požár v továrně na nábytek Dělrobna v 
Černé Hoře u Brna. Oheň rozšířil se velkou rychlostí, zakrátko na celý 
tovární objekt a zničil veškeré zásoby dřeva i uskladněný již hotový 
nábytek. Továrna náleží Vzájemnosti – Včala a pracovalo v ní v 
poslední době přes 400 dělníků. Škoda je veliká. Odhaduje se nejméně 
na milion Kč a je kryta pojištěním. K požáru sjely se všechny hasičské 
sbory z okolí i z Brna. Továrna ještě stále hoří.      
 
     Národní listy ze 6. 9. 1933, č 173, str. 2: 
     Továrna na nábytek zničena požárem. 
     Včera po 1. hod. ranní vypukl v Černé Hoře u Brna požár v továrně 
na nábytek arch. Plhoně a spol. Požár se rychle rozšířil a zachvátil 
brzy celou tovární budovu, na jejíž záchranu nebylo ani pomyšlení. 
Budova za necelou hodinu shořela i se skladem nábytku, zásobami 
dříví a strojním zařízením. K ohni se sjeli hasiči z celého okolí, museli 
se však omezit jen na lokalisování, neboť byla obava, že vzplanou i 
okolní sklady dřeva a sousední domy. Škoda činí asi 2 miliony Kč, 
podnik je pojištěn pouze na půl druhého milionu a zaměstnával asi 
120 dělníků. Požár vznikl asi krátkým spojením.   -e 
 
     Lidové noviny z 23. 9. 1933, č. 479, str. 3: 
     Požár domku. Ve čtvrtek večer vypukl v domě rolníka Františka 

Baráka ve Žďárné u Boskovic požár, který se v malé chvíli rozšířil na 
celou střechu domku. Požárem byly zničeny zásoby píce a jiné věci. 
Požár byl však v hodině lokalisován hasičstvem. Příčinu požáru 
vyšetřuje četnictvo.      ta 
 
     Lidové noviny ze 4. 11. 1933, č. 552, str. 7: 
     Dva domky zničeny požárem. Ve čtvrtek o 23. hodině vypukl na 
půdě domku řídícího učitele v. v. Kučery v Jedovnicích u Bna požár, 
který se v malé chvíli rozšířil na celou střechu domu. Kromě toho byl 
zachvácen druhý domek řemenářského mistra Pavlíka a rovněž byl 
požárem zničen. Škoda Kučerova je přes 10 000 Kč, Pavlíkova asi 150 
000 Kč a je z větší části kryta pojištěním. Požár vznikl asi neopatrností 
domácích lidí.     ta 
 

     Lidové noviny ze 14. 11. 1933, č. 553, str. 7: 
     Požár stodoly. V neděli krátce po půlnoci vypukl oheň ve stodole 
rolníka Ladislava Jaška v Kunicích u Kunštátu. Požár se záhy rozšířil 
a zničil úplně stodolu, dvě kolny, zásoby píce a hospodářské stroje. 
Škoda 50 000 Kč je kryta pojištěním. Příčina požáru není dosud známa 
a vyšetřuje ji četnictvo. 
 

     Moravská orlice ze 13. 12. 1933, č. 61, str. 2: 
     Oheň selské usedlosti. V pondělí vypukl oheň na statku F. Kučery v 
Lipovci u Macochy. Oheň zachvátil celou hospodářskou budovu a 
zničil ji až do základů. Shořely všechny zásoby, jak píce, tak i obilí a 
rolníku byla způsobena škoda 100 000 Kč, která je částečně kryta 
pojištěním.   
 

     Lidové noviny ze 17. 12. 1933, č. 631, str. 7: 
     Zbytkový statek vyhořel. V pátek o 8. hodině začal hořet zbytkový 
statek Josefa Fialy v Kunčíně u Boskovic. Pro velký mráz hasiči oheň 
nezdolali a za necelé dvě hodiny vyhořel statek až do základů. Shořely 
hospodářské budovy, sklizeň, strojní zařízení, nábytek a uhořel 
dobytek. Požárem byl zachvácen také sousední domek deputátníka 
Josefa Odehnala, u kterého uhořela přední stěna. Škoda na statku je 
100 000 Kč, domkář má škodu 5 000 Kč.   Rf 
MK – K výše uvedenému požáru je asi dobré vysvětlit si jeden 
termín, a to „zbytkový statek“. Na základě pozemkové reformy z 



roku 1919 je zbytkový statek definován jako vyvlastněný dvůr, který 
má mít i dostatek půdy, budovy a také inventář pro zajištění 
hospodářské výroby. 
 

     Lidové noviny z 30. 12. 1933, č. 653, str. 4: 
     Domek zničen požárem. Ve čtvrtek večer vypukl v obci Sloupu požár 
v domku Františka Bezděka, který se záhy rozšířil na celý domek. 
Kromě domku byly zničeny zásoby nevymláceného obilí a škoda činí 
přes 13 000 Kč. K požáru se sjely tři hasičské sbory, kterým se podařilo 
vedlejší domy zachránit. Příčina požáru není zjištěna, ale soudí se, že 
oheň vznikl pravděpodobně z neopatrnosti. 
MK – Z pozdějších požárů ve Sloupě si uveďme alespoň rok 1960 
(červenec), kdy hořelo čp. 22 Františka Ondrouška, v lednu 1965 
hořelo čp. 44 Františka Kouřila a v roce 1968 čp. 34 Antonína 
Hasoně. 
 

1934 
 

     Lidové noviny z 10. 1. 1934, č. 16, str. 3: 
     Požár v Okrouhlé u Boskovic. Včera vypukl na půdě domku 
Františka Prokopa v Okrouhlé u Boskovic požár, který zničil střechu 
domku, uloženou na půdě slámu, píci a jiné věci, takže škoda činí 10 
000 Kč. Požár vznikl pravděpodobně neopatrností. 

 

     Lidové noviny z 11. 2. 1934, č. 75, str. 7: 
     Selský statek vyhořel. V pátek před polednem vypukl oheň ve statku 
F. Hrušky, rolníka v Zábludově u Letovic. Z neznámé dosud příčiny 
vzňala se stodola a za prudkého větru se oheň rychle rozšířil na celý 
statek. Přivolané hasičstvo z Letovic nemohlo pro naprostý nedostatek 
vody požár zdolat, takže celý statek lehl popelem. Škoda je jenom zčásti 
kryta pojištěním.   w  
 
     Národní listy z 11. 5. 1934, č. 129, str. 3: 
     Skladiště Českomoravské v Blansku shořelo. Z Brna, 10. května. V 
několikapatrovém dřevěném skladišti modelů ve starohraběcí huti v 
Blansku, patřícím Česlomoravské-Kolben-Daněk, vznikl dnes 
odpoledne požár, kterému padla za oběť celá budova až do základů. 
Požárem byly zničeny veškeré ve skladišti umístěné stroje i modely. 

Škodu, která je kryta pojištěním, nebylo lze dosud možno zjistiti, 
rovněž tak ne příčinu požáru.              Čtk. 
 

     Lidové noviny z 29. 5. 1934, č. 267, str. 3: 
     Požár na vsi. Včera asi o 9. hodině vypukl požár rolnické usedlosti 
Vojtěcha Svobody v Rudce. Oheň se rozšířil na rolnickou usedlost 
Stejskala. Oběma rolníkům shořelo celé obytné stavení s veškerým 
inventářem, zásoby píce, steliva a stroje a jen včasným zákrokem 
hasičů z celého blízkého okolí lze děkovat, že se požár nerozšířil při 
panujícím větru i na ostatní sousední stavení. Škoda činí asi 100 000 
Kč. Příčinu vzniku požáru vyšetřuje kunštátské četnictvo. Podle 
zjištěných okolností povstal požár patrně od chatrného komína stavení 
Svobodova, kde byla v něm nalezena větší skulina.        Uš 

 

     Lidové noviny z 10. 7. 1934, č. 341, str. 3: 
     Požáry na vsi. V neděli večer vypukl ve stodole rolníka J. Martínka 
ve Žďáře u Sloupu požár, který záhy zničil celou stodolu s 
hospodářským nářadím a byl též zničen elektromotor. Škoda je asi 10 
000 Kč a je kryta pojištěním. Požár byl založen a po žháři se pátrá. - V 
domě Františka Kroupy v Tasovicích na Kunštátsku vypukl požár, 
který zničil celé stavení a jiné věci, škoda je 18 000 Kč a je jen zčásti 
kryta pojištěním. Podle předběžného šetření vznikl požár asi od 
vadného komínu. Hasičstvo se musilo omezit pouze na záchranu 
vedlejších budov. 
 

     Lidové noviny z 23. 8. 1934, č. 422, str. 4: 
     Domek zničen požárem. V úterý vypukl v domě Vincence 
Ondrouška v Ludíkově u Boskovic požár, který zničil střechu domu, 
zásoby sena a slámy. Způsobená škoda činí přes 20 000 Kč. Podle 
předběžného vyšetřování byl požár pravděpodobně založen a po 
pachateli se pátrá.   ta 
 

     Lidové noviny z 31. 8. 1934, č. 437, str. 4: 
     Podezřelý požár ve strojírně. Ve středu o 23.30 hod. vznikl ve 
strojírně Františka Šose ve Vranové u Kunštátu oheň zároveň na dvou 
místech, a to ve skladišti a ve strojovně. Oheň se rozšířil tak rychle, že 
zničil záhy skladiště, strojovnu a dílnu. Když byl oheň již uhašen, 
vznikl nový oheň na půdě nad chlévem Šosova domu, kde bylo složeno 



seno. Když hasiči začali hasit tento nový oheň, zjistili, že jim někdo 
přeřízl dvě hadice. Příčinu požáru vyšetřovalo četnictvo a včera přijela 
na místo také pátrací brněnská stanice. Pro důvodné podezření byl 
zatčen majitel strojírny 42letý František Šos a dopraven k okresnímu 
soudu v Kunštátě. Škoda je 100 000 Kč, je však kryta pojištěním na 
142 000 Kč.    vl 
 

     Lidové noviny z 12. 10. 1934, č. 514, str. 3: 
     Velký požár na Kunštátsku. Včera o 10. hod. noční vypukl v domě 
Frant. Navrátila, starosty obce Ves Kunčina požár, který ve chvíli se 
rozšířil na celé stavení, kůlnu, stodolu atd. Požár byl tak veliký, že se 
sjelo několik hasičských sborů, které se musily soustředit na záchranu 
okolních domů. Dům s obchodem i se zásobami byl zničen požárem do 
základů. Majitel domu je v léčení v nemocnici v Brně. Škoda je veliká 
a nemohla býti dosud přesně zjištěna. Podle výsledků vyšetřování byl 
požár asi založen.   ta 
 

1935 
 

     Lidové noviny z 19. 3. 1935, č. 143, str 3: 
     Cikánský vůz shořel. Boskovice. U obce Housky u Sloupu táboří 
cikáni. V neděli vznikl ve voze cikána Jana Daniela požár, který v malé 
chvíli se rozšířil na celý vůz a úplně se zařízením zničil. Cikán Jan 
Daniel, který chtěl zachránit některé věci, vnikl do vozu, ale byl 
popálen na obličeji a na ruce. Oheň vznikl od přetopených kamen. 
MK – Samozřejmě se jedná o Housko, které je od roku 1964 
součástí Vysočan. Také formulace: „... se rozšířil na celý vůz a úplně 
se zařízením zničil“ je poněkud nešťastná, ale vcelku srozumitelná. 
 

     Lidové noviny ze 14. 5. 1935, č. 242, str. 8: 
     Požár velkostatku. Kunštát. Včera o 15. hodině vypukl požár ve 
dvoře v Sebranicích, který náleží kunštátskému velkostatku. Sjelo se k 
němu pět hasičských sborů se třemi automobilovými stříkačkami, 
kterým se podařilo za hodinu požár omezit, neboť měly dost vody z 
vodovodu. I vítr vál příznivým směrem, takže nebyly ohroženy okolní 
budovy, ani sousední kostel. Požár byl s počátku tak hrozivý, že lidé 
bydlící ve dvoře počali vyklizovat nábytek a věci. Škoda je přes 100 000 
Kč. Četnictvo vyšetřuje příčinu: není vyloučeno, že požár byl zaviněn 

neopatrností.    Ta 
MK – Nejstarší požáry v Sebranicích byly zaznamenány v letech 
1683, 1719, 1745 a 1763. Hasičský sbor byl v obci založen v roce 
1886 a čítal tehdy 17 členů. První stříkačku zakoupili hasiči z 
Kladska za 222 zlatých. 
 
     Lidové noviny z 1. 7. 1935, č. 326, str. 2: 
     Požár lesa. Boskovice. V lese Mensdorffova velkostatku v katastru 
obce Bukové vznikl požár, který se velmi rychle šířil. Požár zpozorovali 
občané z Bukové a Benešova, odkud odjeli k požářišti hasiči, jimž se 
podařilo omeziti oheň. Shořelo asi 800 čtver. metrů starého lesa a přes 
50 pevných metrů dřeva. Zjistilo se, že požár zavinil jeden rolník z 
Bukové, který bude oznámen soudu.       ta 
 
     Lidové noviny z 4. 7. 1935, č. 332, str. 3: 
     Blesk zapálil stodolu. Boskovice. Při středeční bouři uhodil blesk 
několikrát do stromů a v pravém slova smyslu je rozlámal. V 
Chrudichromech zapálil blesk stodolu rolníka Sychry. Stodola s 
veškerými zásobami píce a s veškerým hospodářským nářadím shořela. 
Škoda je přes 20 000 Kč.     ta 
 
     Národní listy ze 6. 8. 1935, č. 214, str. 3: 
     Požárem zničený mlýn. V noci na pondělí vypukl požár ve mlýně Fr. 
Ježe ve Velkých Opatovicích u Boskovic u Brna. Požár zničil i 
sousední pilu. Škoda činí přes 100 000 Kč. Příčina požáru není známa.   
-e- 
MK – Tak s tím zeměpisným určením Velké Opatovice u Boskovic u 
Brna jsem se setkal poprvé. Pořád je ale něco poprvé. 
 
     Lidové noviny ze 16. 8. 1935, č. 408, str. 1: 
     Koželužna v plamenech. Kh – Olešnice 16. srpna 
     Dnes o 1. hod. v noci vznikl požár v Čapkově koželužně v Olešnici. 
Továrna, která nebyla v provozu, vyhořela do základů a škoda, která je 
částečně kryta pojištěním, je přes 100 000 Kč. Příčinou ohně bylo asi 
vadné elektrické vedení. 
 

     Lidové noviny z 26. 8. 1935, č. 425, str. 3: 
     Smrt výměnkáře v plamenech. V noci na sobotu vznikl v 



Cetkovicích oheň u Adolfa Parolka. Oheň přeskočil na sousední obydlí 
Jana Kubína, Josefa Koláře a Františka Koláře. Při ohni vešel 70letý 
výměnkář Josef Kolář do hořící kůlny a chtěl odtud vynésti pytel s 
obilím. Naložil si jej na záda, avšak kouřem a strachem omdlel, svalil 
se na zem a to tak nešťastně, že pytel s obilím zůstal ležet na 
výměnkáři. Ve zmatku nikdo nevěděl, kam výměnkář odešel, 
zapomnělo se na něj. Na výměnkáře se sesula hořící střecha kůlny a 
Kolář uhořel. Ohni padly za Oběť čtyři domky s hospodářskými 
budovami, v nich úroda, píce, šatstvo a hospodářské nářadí. Parolkovi 
se též ve chlévě zadusila kráva. K daleko viditelnému ohni se sjelo osm 
hasičských sborů. Škoda je 200 000 Kč a je jen částečně kryta 
pojištěním. Po příčině ohně pátrá četnictvo z Velkých Opatovic.  ed 
 

     Lidové noviny z 8. 10. 1935, č. 504, str. 3: 
     Oheň na vsi. Kunštát. V neděli vznikl u Františka Lžičaře v Horním 
Poříčí požár, který zničil kromě střechy zásoby píce a šatů za 12 000 
Kč. Škoda je kryta pojištěním. Jak požár vznikl, vyšetřuje četnictvo. 
 

1936 
 

     Lidové noviny z 25. 1. 1936, č. 44, str. 6: 
     Oheň na vsi. Černá Hora. V noci na včerejšek vypukl ve statku 
Rudolfa Kováře v Bořitově požár, který vznikl u kotle, v němž se vaří 
brambory pro dobytek. Pod kotlem bylo zatopeno, a když z kamen 
vypadl uhlík, chytila se sláma a roští. Hospodář a čeledín se jali oheň 
hasiti, avšak ani hasiči oheň nezmohli. Shořely střechy stájí a stohy 
slámy a seny. Škoda je asi 20 000 Kč. Obytné stavení a stodoly byly 
zachráněny. Škoda je kryta pojištěním. 
 

     Lidové noviny z 28. 12. 1936, č. 648, str. 3: 
     Obec ohrožena ohněm. Kunštát. Včera k ránu byla vyburcována 
obec Bedřichov na Kunštátsku poplachem. Hořel dřevařský závod 
Josefa Alexy a oheň záhy ohrožoval okolní domky. Místním hasičům 
se podařilo uchránit několik stavení, ale požár přece jen zachvátil 
usedlosti Antonína Štoubka a Josefa Pokorného, které vyhořely. 
Hrozilo nebezpečí, že se oheň rozšíří, ale mezitím dojel ještě skalický 
sbor hasičský, takže se po velkém úsilí přece podařilo oheň zdolat. 
Škoda se odhaduje na půl milionu Kč.   vl 

 

1938 
 

     Lidové noviny ze 13. 5. 1938, č. 241, str. 5: 
     Čtvrté dílo sudického žháře. Brno. V Sudicích, malé obci u 
Boskovic, v poslední době už třikrát hořelo. Požár byl vždycky velmi 
prudký a rychlý, neboť byl zřejmě založen žhářem, který si své 
zhoubné dílo pečlivě připravil tak, aby nebylo času ani na záchranu. A 
na včerejšek v noci zrudla obloha nad Sudicemi znovu: před čtvrtou 
hodinou vyšlehly plameny z obytného stavení a ze stájí rolníka Oty 
Bohatce a než přispěchalo několik hasičských sborů z celého okolí, 
zbyla ze stájí jen hromada popela a z celé jedné poloviny obytného 
stavení jsou jen ohořelé zdi. Škoda je přes čtyřicet tisíc Kč, při čemž 
rolník je na třicet tisíc Kč pojištěn. Do Sudic odjela hlídka z brněnské 
četnické pátrací stanice, aby se pokusila zachytit stopu po žháři.   rf 

 
     Lidové noviny z 21. 9. 1938, č. 475, str. 5: 
     Blesk zničil úrodu. Boskovice. Nad Boskovickem se snesla v sobotu 
prudká bouře spojená s hromobitím. Blesk uhodil do stodoly rolníka 
Ludvíka Krále v Hrádkově u Boskovic, stodola se vzňala a než přijeli 
hasiči, shořela. Škoda je padesát tisíc Kč.   še 

 
     Lidové noviny ze 4. 10. 1938, č. 499, str. 2: 
     Tisíce pracovnic v plamenech. Boskovice. Osmačtyřicetiletý rolník 
Antonín Jílek z Černovic na Boskovicku pracoval v sobotu ve včelíně a 
zakuřoval včely; byl však neopatrný a včelín zapálil. Oheň za větru 
vzrostl tak, že než přišli hasiči, včelín shořel i se včalami.    Še 
 
     Lidové noviny ze 13. 10. 1938, č. 516, str. 2: 
Tisíce pracovnic v plamenech. Boskovice. Zprávu pod tímto titulem z 
úterka 4. října doplňujeme na přání p. Antonína Jílka z Černovic u 
Boskovic, kterému vyhořel včelín, že oheň vznikl v úterý 27. září. 
Rolník Antonín Jílek tři dni předtím ve včelíně nebyl a když oheň 
vypukl, byl právě mimo svůj domov. Nijak tedy nemohl být na vzniku 
ohně účasten.    vl 

 
1939 



 

     Národní listy z 22. 5. 1939, č. 18, str. 1: 
     Hasič pod zříceným stropem. Další dva hasiči v nemocnici. V noci 
na neděli vypukl v hospodářském stavení rolníka E. Musila v Lipovci u 
Ostrova požár. Sjelo se k němu několik hasičských sborů. Do hořící 
budovy vnikli tři hasiči a snažili se zachrániti něco z rolníkova 
majetku. Pojednou se sesypal hořící strop a zasypal člena krásenského 
hasičského sboru, Mir. Páska. Než mohl býti vyproštěn, zemřel. Při 
záchranných pracích byli zraněni další dva hasiči, a sice V. Ševčík z 
Lipovce a F. Pliska z Krásenska. Byli dopraveni do nemocnice v Brně.   
 

1940 
 

     Národní listy ze 16. 1. 1940, č. 14, str. 2: 
     Dým vrahem. V Prostředním Poříčí na Kunštátsku má rolnickou 
usedlost František Doskočil. V těchto dnech vznikl na Doskočilově 
usedlosti požár, který si vyžádal nejen velkých obětí hmotných, ale také 
jednu oběť na lidském životě. 
     Osudného dne zpozorovali lidé na statku, že z dřevěného přístěnku, 
v němž měla svou komůrku rolníkova matka, šedesátiletá výměnkářka 
Marie Doskočilová, vyšlehly plameny. Oheň se záhy přenesl i na zděné 
stavení. Všechna obětavost při hašení požáru byla marná, neboť 
nedostatek vody zabraňoval hasičským pracem. 
     Teprve, když celá usedlost lehla popelem, bylo zjištěno, že oheň si 
vyžádal za oběť i lidský život. V požářišti byla nalezena zuhelnatělá 
kostra výměnkářky Doskočilové. Nešťastnice asi šla na půdu, při tom 
byla omámena čpavým dýmem a nemohla se zachránit, neboť upadla 
do bezvědomí. 
     Nyní se vyšetřuje příčina požáru. Dosud se ji však zjistit nepodařilo. 
Pátráním byla pověřena brněnská četnická pátrací stanice. Podle 
prvních zjištění, je odhadována zhruba škoda, ohněm vzniklá, na více 
než 100 000 K.     (dn)  
 

1950 
 

     Rudé právo z 12. 2. 1950, č. 37, str. 8: 
     V zámku v Rájci nad Svitavou, který je zčásti proměněn na 

soukromé byty, vypukl požár. Stalo se to neopatrností matky, která 
zamkla v bytě své dva čtyřleté chlapce a nechala v jejich dosahu 
zápalky. Oheň zpozorovala 11letá žačka národní školy Jindra 
Hlaváčková, vnikla do ohroženého bytu, zachránila děti a přivolala 
hasiče. Za několik dní přijela do rájecké školy delegace příslušníků 
SNB z Brna, která odevzdala statečnému děvčeti knihy a látku na šaty.  
 

ZÁVĚR PONĚKUD LITERÁRNÍ     
 

     Na závěr jsem vybral článek nejen k tématu od mého oblíbence 
Rudolfa Těsnohlídka. Byl zveřejněn v Lidových novinách dne 5. 7. 
1925 na straně 1: 
 

Hasiči. 
Rudolf Těsnohlídek. 

     Slavíme letos po prvé památný den Husův podle zákona a hned 
napoprvé přisvojili si nový svátek hasiči. Vypadá to zdánlivě jako 
příbuzenství ohně s vodou, neboť od svatého Floriánka ke kacířské 
hranici je notný skok. Nejméně takový, jako od světcovy putny k 
moderní automobilové stříkačce. Při dobré vůli jde však všecko dobře 
a oni si to vybrali nesporně dobře a s dobrou vůlí. Udělali to 
rozmyslně, nikoli v lichém poplachu, jako když se letí o přítrž k ohni a 
ono na zlost přestane hořet. Stejně správně vyvolili si nejen čas, nýbrž i 
místo. 
     Sjíždějí se na pověstné požářiště. V Brně hořelo mnoho a často, 
většinou bez naděje na asekuraci. Doutnávalo to hluboko v duši, kdesi 
až pod prahem, plamínky vyšlehovaly zvolna a neodbytně, a když se 
zdvihl nepřátelský vítr, ach, pak se vzňalo, vzňal se celý člověk a od 
jednotlivce zahořel veškerý lid. V Brně se rovněž neúmorně hasívalo, 
někdy patriarchálním vědrem, jindy pískem, nejvíce však moderní 
technikou. Ale svatého ohně nezdolal nikdo, ani nejobratnější hasiči s 
nezapomenutelným vůdcem. Neuhájili před plameny pravdy ani toho 
domu radničního s gotickou věží, pod literou se houpal na řetěze 
krokodýl, domorodec vodní, symbol živlu oheň potírajícího. Chytlo se 
zavčas od jiskry pradávné hranice, červený kohout se rozezpíval nad 
střechami, ne zhoubně, nýbrž proto, aby hlásil nový den. A nyní se tedy 
shromažďují na požářišti, kde jsme svého hájívali zuby nechty – 
hasičtí strýčkové, aby nám ukázali třeba na městské redutě, seč jsou. 



Ano, jindy bývalo nutno semknouti řetěz rukou od studny k výhni. 
Dnes již tak chudí nejsme. 
     Hasičtí strýčkové? 
     Věru, je nesnadno raziti slovo, které by vystihovalo jejich povahu, 
jejich poslání a počínání! Máme je v každé vesnici, všude jsou po ruce 
na zavolanou, zhusta je míjíme, aniž si jich po zásluze všimneme, a oni 
nenároční, dobrovolní služebníci nás všech čekají, až jich bude 
zapotřebí. Pod jejich nepozorovanou ochranou pracujeme, pod jejich 
záštitou odpočíváme, pod jejich bdělostí spíme. A když se tak někdy 
zamyslíme, jaký úkol si obrali, pak poznáváme teprve, jak jsou milí, 
hodní a laskaví. Není v nich přísnosti rodičovské, není v nich 
dozíravého napomínání učitelského, ne, nic takového, oni jsou našimi 
strýčky. V sokolství vězí mládí a jeho bouřlivá nespokojenost, která je 
nezbytná jako sůl, kdežto v nich je vážná rozšafnost, krotící zbytečný 
alarm. Opravdu strýčkové. 
     Bolestno je hleděti na zdravý strom, který odřely ledy nesmyslným 
spěchem. Vazivo kůry je rozstřepeno, jak živá rána svítí se obnažené 
tělo pně. Proč je strom tak pošetilý, proč se naklání tak dychtivě na 
rvavý proud, proč dopustil, aby jeho míza tekla několika žilami? Proč 
splétá ničivá síla strhaná vlákna života v neužitečné chuchvalce? 
Střelci, jízdy, skauti červení, modří, zelení – bez počtu je těch sakrů. 
Jak by se to rostlo, kdyby netkvěla v ráně rakovina! Ale na štěstí zbylo 
stromu houževnaté lýko, které má právě takovou barvu jako vaše 
pracovní plátenice, strýčkové hasičtí! Lýko váže kořeny k vrcholu, 
vláhu země s pohledem do oblak. 
     Psávaly se u nás kdysi s oblibou humoresky o nich, o skladišti 
brambor ve stříkačce, o zapomenuté trubce, o požáru, který zhasínal 
před nosem. Avšak dosud nikdo nepopsal vážnou chvíli z těch četných, 
když za války nebylo doma mužů a kdy dědové s dětmi hájili krov 
obytného stavení nebo stodolu, kde ležela budoucnost celé rodiny. 
Jsme jim to dlužni? Ne, není třeba, vždyť v jejich strýčkovství žije 
nesmírný optimismus, dárce šťastného smíchu, v nich jsme si 
nastřádali bohatství soudržností a vzájemné důvěry. 
     V paměti vyvstává maličký obrázek, drobná příhoda, která by 
celkem nestála za řeč, kdyby nebyla světélkem. Byli to dva mladí 
manželé na nevelkém statku uprostřed dědiny, kteří se dostali po 
mnohých nesnázích a překážkách. Točili se kolem sebe ještě v 
líbánkách jak párek holubů. V neděli odpoledne si donesl jednou 

mladý sedlák hasičskou výzbroj a mladá žena podívala se na něho s 
úžasem i nelibostí. Nebylo jí to vhod a on odpověděl jednoduchou 
větou, která všecko vysvětlila a rozjasnila zas ten mladý domov: 
„Budeš mít děti, a já nebudu pořád patřit mezi chasu!“ 
     Tenkrát vzniklo lepší ponětí o vás a razilo se slovo o hasičském 
strýčkovství. Dobří sousedé jsou na venkově strýčky dětem celé obce. I 
vy jste klidný živel, konservativní, říkává se u nás s nespravedlivým 
nádechem, živel, který zachovává majetek zděděný a bezpečí, který 
ukazuje, že je možno budovati nové, bez násilné zkázy všeho starého. 
     Bohudík, dnes je to lepší, a my všichni věříme, že to bude stále lepší, 
čím více bude lidí podobných našim strýčkům v tmavomodrých 
svátečních kajdách se slovanskou čamárkou, že by nakonec zase ulítl 
zhoubný živel, řetěz věrných paží a že by se oheň nebezpečí zastyděl 
před září přilbic. Jen z pramene víry by do nich bylo nabrat. 
     Kéž se nikdy již nechytne nad našimi hlavami od jiskry pradávných 
hranic, kéž plamen je u nás více znamením svaté památky, kéž 
pomáháte střežit, co se vystavělo ne ze slov, nýbrž skutky na rumišti. 
Kryje nás nejeden pevný požární štít, jsme-li věrni sobě. 
 

Bonus z kroniky Eduarda Sáňky z Doubravice čp. 36 
 

     Zapsal podle lidových kronik, jak je psali Jan Kalla, Jan Sáňka, 
Karel Sáňka, Eduard Sáňka a Antonín Kouřil. Uveřejněno s 
laskavým svolením Tomáše Sáňky z Nových Sedlic u Opavy. 
 

Blansko 
 

     Roku 1787 dne 23. března o 4 hodinách odpoledne vznítil se oheň u 
stolaře Býčka v Blansku v zahradě u včel, nechal tam uhlí na pánvy 
železný a byl větr, od toho se chytla stodola Nezvalova tak vyhořela 
dolní strana u řeky, usedlých 12 domů vyhořelo. 

 
Boskovice 

 
     Ten rok 1776 dne 22. října vznikl oheň v Boskovicích. Chytlo se u 
Librů, vedle něho také vyhořelo. V rathausu byly dvě bečky prachu 
královského, ještě že Pán Bůh chránil toho, tak velikého neštěstí, že se 
nechytil. 



 

     Roku 1823 dne 1. května na den sv. Filipa a Jakuba v Boskovicích 
vyhořelo židů 80 numer a křesťanů 12 numer i rathaus, vedle 
rathausu ještě jeden dům, ten oheň přetrhla panská ovčírna a dvůr. 
Vyhořela ta strana v městě od židovské brány zhůru k rathausu. 

 
Brťov 

 
     Roku 1823 dne 6. května v 1 hodinu v noci chytlo se na Brťovím a 
zhořelo tam 14 numer, byly tam námluvy a jeden střelil z pistole, a 
špunt vlítl do stodole a ta se chytla. 

 
Černá Hora 

 
     Roku 1802 dne 4. máje chytlo se v Černé Hoře v palírně v kůlni, 
kde bylo seno o 2. hodinách  odpoledne a vyhořelo 48 chalup, palírňa 
a pivovar navíc k tomu. Vyhořela ta strana k Zvěřinovým až po potok a 
na tom pořadí zůstaly stát 2 chalupy, že jim nic nezhořelo a na to 
pořadí co je pekař, i za pekařem všichni vyhořeli až do vrchu a zůstala 
chaloupka Bednářových poslední. 

 
Dolní Lhota 

 
     Roku 1833 dne 23. srpna zhořely v Dolní Lhotě mlynářovi chlívy a 
stodola, potom dne 25. srpna o 5 hodinách ráno celý mlýn. 

 
Doubravice nad Svitavou 

 

     Dne 12. července 1705 z dopuštěním božím a neopatrností souseda 
Kupky, jeho dcery Anny chytlo se jí mastný na rendlíku, vyskočilo a 
poněvadž větr trochu na tu stranu k rathausu hnal zapálilo to střechu, 
takže rathaus doubravický až do gruntu vyhořel. 
 
     Roku 1775 shořel Hamr do gruntu a v něm všechno obilí. Chytlo ve 
středu po dvanácté hodině v noci. 
 

     Léta páně 1760 dne 9. srpna vyhořela jedna strana Doubravice. 

Skrz neopatrnost vyšel oheň od Františka Konečného č. 19. Jeho žena 
pekla koláče a když vymetala pec, tak dala pometlo na dvůr a od toho 
pometla se chytilo. Vyhořelo 19 sousedů až do gruntu. Všechno jim 
shořelo, jen smetisko zůstalo. Někteří nic nevynesli, takže od polo nazí 
museli chodit. Tak vyhořeli tito sousedé: Konečný František č. 19, 
Jakub Žáček č. 18, Jan Písařík č. 17, Jan Kala č. 16, Tomáš Konečný 
č. 15, Jan Sáňka č. 14, Mikuláš Řezníček č. 13, Antonín Zezula č. 12, 
Karel Sáňka č. 11, František Petrželka č. 10, vdova Matoušková č. 9, 
Matěj Strachoň č. 8, Matouš Sáňka č. 7, Karel Průcha č. 3, Karel 
Procházka č. 89, František Písařík č. 88, Rudolf Kupka č. 86, a co 
podruhů to je víc. Kostel všechen vyhořel a cokoliv v něm bylo všechno 
vyhořelo, oltáře, varhany, zvony se rozpustily, hodiny na věži shořely. 
Fara taky až do gruntu shořela tak, že tam trvalo žhavé uhlí 18 dní. Z 
kostela nosily ornáty, kalichy, pluviale, ciborium, monstranci, 
pacifikal, dali to do sklepa, na to dali peřiny, tak to tam všecko shořelo. 
Pane Bože ráčiž nás chránit a opatrovat takového ohně.  
 
     Rok 1781 dne 25. října ráno o 6 hodinách vyhořel do gruntu 
Doubravický mlýn, takže nezůstalo ve mlejnici od drřeva nic, jenom 
chlívy a jedna kůlna. Ten čas byl mlynářem Josef Řezníček. Na vodu 
všechny kola zůstaly. Obilí mu také moc zhořelo. Chytilo se na malý 
straně, co je pila a žádný neví jak se chytlo. 
 
     Roku 1820 dne 26. července chytly se saze na faře v komíně a tuze 
hořely ven s komína, byl větr, hnal od mlýna do malé zahrádky, zběhla 
se síla lidu, tak jsme to přemohli, z mokrýma houněma a hnojem, v 
kuchyni jsme mašinu rozbili, bylo to o 5 hodinách před večerem, byl 
ten čas farářem Johan Hanke. 
 

     Roku 1823 dne 3. května v noci o 2 hodinách, chytlo se ve mlýně v 
kroupníku, zhořela pila a celý mlýn zhořel až do gruntu, jen u horního 
mlýna kolo zůstalo, ostatní, chlévy a stodola neshořely a kus kůlně 
zůstalo, ostatní jsme roztrhall. Hořelo od 2 hodin až do 9 hodin do 
rána. 
 
     Roku 1825 dne 6. ledna zhořel Hamr o půl třetí odpoledne. Téhož 
roku v Kuřimě zhořelo dne 12. dubna 50 numer v jednu hodinu 
odpoledne. Jeden sedlák podkuřoval koně a zapálil. 



 
     Roku 1826 dne 18. listopadu chytlo se zde v Doubravici u Vajzů na 
mlatě, děvčata zapálily jak šly na základ pro slámu. Vyhořeli: Ondryš 
Němec č. 78, Franc Vajz č. 79, Franc Hena č. 80, Matěj Navrátil č. 81, 
Jiřík Podloučka č. 82. Všechno jim zhořelo, domy, chlívy, stodole, jen 
co měli v komorách, to jim zůstalo. Dne 20. jsme jim skládali almužnu, 
seno, slámu, co kdo dal.  
 
     Roku 1835 dne 5. ledna chytlo se u Johanky Nro. 11 o 7 hodinách 
na večír, byla tam na kvaltýru, chytlo se na mlatě a zhořely 3 domy, u 
ní, Nro. 11, a chaloupka Nro. 12 a Jan Řezníček Nro. 13, zůstala 
chaloupka, kůlna a stodola, jinak všechno zhořelo. Numero 14 jsme s 
pomocí lidu zachránili. Johance zhořelo 100 mír obilí a mnoho centů 
jeteliny a slámy a dříví mnoho sáhů, to byl ukrutný oheň. 
 
     Roku 1863 dne 31. srpna o 9 hodinách večír chytlo u Pokornýho 
Bedřicha v Doubravici Nro. 80 ve stodole, to bylo o jarmarce, byla 
muzika v rathauzu u Františka Kotlána a u Jana Opálky č. 54 též byla 
muzika. Ponejprv vyhořeli tito sousedé: Bedřich Pokorný č. 80, Jakub 
Klíma č. 81, Jan Manoušek č. 82, František Stloukal č. 83, Jah Hladil 
N. 84, František Němec N. 85, František Král N. 86, František Macek 
N. 87, Jan Alexa N. 89, všech sousedů dohromady 9, tak jim všechno 
zhořelo, některým i černý dobytek a skopový, tuze moc škody ten oheň 
nadělal, jenom Hladilovy zůstala celá chalupa a chlívy, protože žito 
bylo pod křidlicou, ostatním devíti všechno zhořelo. 
 
     Roku 1836 dne 16. dubna v noci o 10 hodinách chytlo se ve stodole 
Jana Stloukala Nro. 28, zhořela jeho chalupka u Nra. 25 a Josefa 
Podloučky Nro. 20, Karla Buše Nro. 105, do rána to všechno zhořelo. 
 

Dne 14. června 1921 chytlo se ve mlýně u pana Řezníčka, tak zhořela 
celá mlýnice, byla tam mouka semletá i obilí, co bylo na mletí, ostatní 
budovy nezhořely, byla velká pomoc, bylo při tom 8 hasičských sborů, 
byl pojištěn na 150 000 Kč. 
 

Hořice a Lažánky 
 

     Roku 1769 dne 17. srpna před večerem nastala taková hrozná 
strašlivá bouřka, veliké blýskání, takže mračna jen pořád v jednom 
ohni byly, že od devíti hodin do 12 hod. ani nepřestalo hřmět a 
čtyřikrát hrom zapálil. Ponejprv uhodil na Hořicích do stavení 
rychtářova tak, že mu všecko shořelo i stodola. Po druhé uhodilo v 
Kuřimi do panských stodol, také shořely i s obilím podzimním a po 
třetí do hospody na silnici jménem Lelekovská, také shořela, jenom 
maštale zůstaly a ještě pak uhodil v Lažánkách a také zapálil. To 
víckrát uhodil a uškodil v Brně u Minoritů, potom u Kapucínů do 
kláštera, po třetí do Špilberku, ale nic neuškodil. Pane bože ráčiž nás 
chránit na delší časy. 

 
Jedovnice 

 
     Roku 1822 dne 7. května vyhořeli Jedovnice, chytlo se u rychtářů, 
zhořelo 70 numer, fara a kostel a zvony se rozpustily. 
 

Lhota 
 

     Roku 1816 dne 11. prosince vyhořela ve Lhotě papírňa, a půl 
dědiny od řeky, ta strana dohromady 24 numer, u Odehnalů vedle 
hospody se chytlo v noci. Chytilo se u toho Odehnala v peci drva a 
deska u pece a pak zátka, co se komín zacpával, a pak to vyletělo na 
střechu o jedné hodině v noci. Byl dolní větr, tak to všechno zajednou 
vyhořelo. V Doubravici šturmovali. Pán Bůh nás rač ochránit a sv. 
Floriánku od takového ohně.  

 
Lipovec 

 
     Roku 1822 dne 28. dubna, když lidi v Lipovci na mši svaté, 
rychtářův chlapec udělal pod kůlnou oheň a chtěl smažit vejce, tak 
zapálil. Zhořel kostel, fara a 24 numer. 

 
Obora 

 
     Roku 1826 dne 3. září udeřil hrom na Oboře do Petrovi kůlně, 
zhořely 4 sedláci a 2 chaloupky. Těm sedlákům zhořely 3 stodoly a ta 
čtvrtá zůstala. 



 
Olešnice 

 
     Téhož roku (1827) dne 24. července hořelo v Olešnici, vyhořelo tam 
75 numer i kostel. Ten rok bylo veliký sucho. 
 

Petrovice 
 

     Roku 1827 dne 25. března o 11 hodinách v noci zhořelo v 
Petrovicích 5 gruntů a 2 chaloupky. Zapálila to žena Škrabalka 
naschvál, byla pomatená, sama také zhořela, ty kosti svázali do šátku a 
dne 27. je pochovaly. 
 

Rájec 
 

     Roku 1826 dne 23. dubna zhořel Rájecký mlejn do gruntu a 
rybárna též do gruntu. V rybárně se chytly stolařský třísky v kuchyni, 
ve mlýně zhořelo 4 set mír obilí, a všechno jinší, nic nevynesli, nebyli 
doma ani rybář, byli u kostela, bylo tehdy milostivé léto.  
 

Ráječko 
 

     Téhož roku 1831 dne 15. června udeřil hrom do Ráječkovské škole 
a roztřískal ju, učitela hrozně opálil, šaty na něm hořely, na půdě taky 
začaly hořet šaty, pak se tam sběhli lidi a uhasili to trochu, troubu v 
kamnech to roztrhalo, ale kamnám nic nebylo. Dne 22. června ten 
učitel měl pohřeb. 
 

Svitávka a Závist 
 

     Roku 1824 26. února v půl deváté před polednem vyhořely 4 domy a 
3 chalupy ve Svitávce. V Závisti u Vítků se chytlo, zabíjeli, ona smažila 
svítek a pak přilíla vody a ono to vylítlo na střechu a tak to zhořelo. 
 

Újezd 
 

     Roku 1807 dne 26. listopadu o 4 hodinách z poledne chytila se 
stodola Včelařovi v Újezdě, tak vyhořely 4 chalupy, totiž Borek, Včelař, 

Malach, Kalík. Stodoly shořely Včelařovi a Malachovi. 
 
     Roku 1814 dne 23. září vyhořely v Újezdě u Boskovic 3 domy, u 
Horáků se chytilo, chlapík vypaloval v maštali u žlabu vosy, štípaly 
koně, nacpal do písku prachu a nasypal do té díry kde byly vosy do 
slámy, a hned byl oheň, ale stodola jím neshořela, jen domy, a bylo 
tam moc ovcí, to bylo všechno upečené od ohně. Lantveři leželi u 
Lhoty a Boskovicích, ti oheň dobře bránili a přesto jim shořel dobytek 
2 krávy, bejk, 2 telata mladý. 
 

Prameny 
 

  Většina článků o požárech byla přepsána z internetové stránky: 
http://kramerius.mzk.cz/search. Tímto chci zároveň poděkovat Mgr. 
Pavle Švástové (Úsek správy digitálních dokumentů, Moravská 
zemská knihovna v Brně , Kounicova 65a, 601 87 Brno ) za laskavý 
souhlas s jejich zveřejněním. Některé články jsou pak přepsány 
přímo ze starých novin, další jsem obdržel od svých přátel, kteří se 
zabývají historií. 
 

     Rodová kronika Eduarda Sáňky z Doubravice nad Svitavou 
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