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1. Úvod 

1.1 Výběr tématu, cíl práce 

Téma této práce jsem si zvolila na základě svého zájmu o historii Prahy a vedle toho 

o oblast zdravotnické a humanitární pomoci, které bych se chtěla v budoucnosti věnovat. Již 

od prvního ročníku jsem s nadšením navštěvovala přednášky paní doktorky Milady 

Sekyrkové, které jsem se později svěřila s nápadem zpracovat ve své bakalářské práci vybrané 

problémy z počátečního období historie Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (dále jen 

ZZS hl. m. Prahy). Paní doktorka Sekyrková mou myšlenku podpořila a stala se také vedoucí 

mé práce.  

 

Cílem bakalářské práce je zamyslet se nad vznikem Pražského dobrovolného sboru 

ochranného
1
 (dále jen PDSO) a hlavními úkoly, které musel řešit v první etapě své existence. 

Zaměřím se na poskytnutí všeobecného přehledu o zásadních událostech sboru, který bude 

pochopitelný pro odbornou i laickou veřejnost. Jelikož se věnuji historii PDSO, je práce 

směřována pouze na část teoretickou.  

 

V práci se budu zabývat třemi hlavními částmi. První část se vztahuje k historii první 

pomoci, kde přibližuji i širší kontext vzniku záchranné služby v Praze ve smyslu alespoň 

rámcového načrtnutí i jejích dějinných souvislostí /náznaky od starověku/ a dobové paralely 

např. ve Vídni. Druhá část popisuje založení PDSO a podobu Prahy v 19. století. Obsahem 

třetí části je samotný vývoj PDSO, kde uvádím zlomové okamžiky. 

 

Období, kterému se ve své práci věnuji, jsem vymezila od roku založení PDSO, tj. 1857 

až do roku 1913. Záměrně jsem se rozhodla práci ukončit před vypuknutím první světové 

války, jelikož válečný stav a mobilizace pozměnily také fungování záchranné stanice.
2
 

Zpracování vývoje PDSO v období první a druhé světové války, stejně jako období 

meziválečné a poválečné, by bylo předmětem další práce, které bych se ráda věnovala v další 

etapě svého studia. 

 

 

                                                   
1
 Pražský dobrovolný sbor ochranný je původní název společnosti, ze které se o desítky let později vyvinula 

dnešní Zdravotnická záchranná služby hlavního města Prahy. 
2
 Sbor byl například zapojen do přepravy raněných vojínů. Národní listy, 26. srpna 1914, roč. 54, č. 233. 
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1.2 Prameny a bádání 

Počátky mého bádání nebyly nijak povzbudivé. Poté, co jsem se podívala 

po pramenech, zdrojích, knihách a odkazech, s údivem jsem zjistila, že historie českého 

záchranářství téměř není zpracovaná. Ačkoliv ZZS hl. m. Prahy sama vydala knihu 145 let 

Záchranné služby hl. m. Prahy, prvních padesát let jejího vývoje je zde popsáno poněkud 

stručně. Dále má tato instituce na svých webových stránkách Kroniku pražské záchranky, 

která však spíše než dějinné zpracování, obsahuje ukázky některých dobových novinových 

článků a fotografií.  

 

Jelikož jsem na samém počátku neměla jiné podklady, na doporučení profesorky 

Sekyrkové jsem se sešla s Mgr. Janem Schwallerem, vedoucím oddělení fondů městských 

podniků, institucí a fyz. osob Archivu hlavního města Prahy. K jeho vlastnímu překvapení 

jsme pod fondem Zdravotnické záchranné služby nalezli mně již známé dva tituly, jež vyšly 

po roce 2000, a to knihu Pražská záchranka v 155 fotografiích od Jaromíra Chalabaly, a knihu 

145 let Záchranné služby hl. m. Prahy. Dále byl v tomto fondu ještě Kalendář vydaný ke 150. 

výročí založení pražské záchranné služby. Fotografie z tohoto kalendáře jsem využila 

do přílohy této práce.  

 

Negativně dopadla také návštěva Národní lékařské knihovny, kde mi vedoucí knihovny, 

pan Mgr. Šimon Krýsl rovněž sdělil, že k historii ZZS hl. m. Prahy nemají jiné knihy než ty, 

které byly v Archivu hlavního města Prahy. S prosbou o pomoc při hledání zdrojů a pramenů 

jsem se po těchto neúspěších obrátila na paní Doc. PhDr. Ludmilu Hlaváčkovou, CSc., která 

se věnuje dějinám lékařství a zdravotnictví v českých zemích v 18. – 20. století a kterou 

osobně považuji za největšího odborníka na dějiny lékařství u nás. Paní docentka mi bohužel 

rovněž sdělila, že na informace vztahující se k dějinám této instituce během své dlouholeté 

praxe nenarazila a předala mi alespoň kontakt na svou kolegyni, paní PhDr. Hanu Mášovou, 

Ph.D, která se věnuje především českému zdravotnictví ve 20. století. Ačkoliv ani paní 

doktorka Mášová k historii pražské záchranky žádné informace neměla, poskytla mi cenné 

rady a své osobní zkušenosti.   

 

Největšího úspěchu jsem dosáhla při návštěvě budovy Národního archivu, kde jsem 

ve fondech Českého místodržitelství Praha a Policejního ředitelství Praha nalezla některé 

významné dokumenty, vztahující se k mé práci. Z těchto bych ráda vyzdvihla především 
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instrukce stanovy PDSO z roku 1892. Ačkoliv jsou tyto dokumenty velmi cenným pramenem, 

bylo třeba bádat dále.  

 

Jako nejbohatší zdroj informací mi nakonec posloužil dobový tisk, který se stal 

základním kamenem mé práce. Pražská společnost samozřejmě vznik PDSO dostatečně 

reflektovala a zajímala se o něj, proto dobový tisk přinášel četné podrobnosti o jeho působení. 

Snažila jsem se tedy najít dostatečné množství článků, které by vypovídaly o PDSO, ochranné 

stanici, jednotlivých členech a zakladatelích. Nakonec jsem posbírala na tři sta novinových 

článků, především v denících Národní listy, Národní politika, Pražský deník, Pražské noviny 

a Právo lidu, které se k PDSO vztahovaly z různých pohledů. Mimo to PDSO zasílal 

pražským deníkům i své vlastní články a například Národní politika je pro PDSO následně 

tiskla zdarma, přinejmenším od dob působení ochranné stanice.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3
 Národní politika, 1. května 1893, roč. 11, č. 120. 
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2. Historie první pomoci 

Historie poskytování první pomoci je stejně stará jako historie lidstva. Zdravotní stav 

bližního nebyl totiž člověku nikdy lhostejným. Z hlediska profese je však historie první 

pomoci stará pouhé dvě století.  

 

Za nejstarší důkaz, prokazující znalost anatomie těla, považujeme paleolitické kresby 

ve španělské jeskyni El Pindal, z nichž je patrné, že srdce bylo považováno za zdroj života.
4
  

 

2.1 První pomoc ve starověku 

2.1.1 Egypt 

Informace o záchranných postupech lze vyčíst z příběhu bohyně Isis, která dýcháním 

z úst do úst zachránila život bohu Osiridovi.
5
 Egyptská lékařská věda byla velmi 

vyspělá, o čemž svědčí papyrus Edwina Smithe, opis učebnice chirurgie z 3. tisíciletí př. n. l., 

v němž jsou popsány léčebné postupy čtyřiceti osmi druhů nejrůznějších poranění, jež jsou 

rozděleny do sedmi kapitol dle anatomických oblastí. Papyrus obsahuje diagnózy, prognózy, 

popis příčiny špatného zdravotního stavu a symptomy nemoci. V beznadějných případech, 

které tvořily třetinu z uvedených poranění, měl lékař sice léčbu vzdát, ale o svého pacienta 

i nadále pečovat. Jako první pomoc v případě poranění hlavy, které bylo (a je) jedním 

z nejčastějších pracovních úrazů se doporučovalo na ránu přiložit obvaz z čerstvého masa, 

později pak obvaz ze sádla, medu a rostlinných tampónů. Větší rány se sešívaly lněnou nití 

či proužky ze zvířecích střev. Zlomeniny se nejprve narovnaly a poté znehybnily pomocí 

dřevěných dlah a obinadel. Lékaři byli také přítomni po celou dobu válečných výprav a jejich 

povinností bylo zmírnit utrpení faraonových vojáků
6
. 

 

Zajímavostí je, že ve starověkém Egyptě byly běžnou výbavou domácnosti základní 

léky pro poskytnutí první pomoci v případě popálení, kousnutí hmyzem či záněty vzniklé 

                                                   
4
 Převzato z http: /www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/,           

1. března 2012. 
5
Převzato z http: /www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna-

resuscitace/, 1. března 2012. 
6
 Medicína v době faraonů – Lékaři, léčitelé, mágové a balzamovci, Bruno Halioua, Brána, Praha 2004, s. 104. 
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ze zadřené třísky.
7
 Z Egypta pochází také nejstarší údaje o obvazovacích a fixačních 

technikách.
8
 

2.1.2 Řecko 

Ačkoliv lékařské znalosti a postupy z období starověkého Řecka se staly základem 

pro vybudování moderní evropské medicíny, řecké lékařské učení bylo velmi ovlivněno 

Egyptem, čemuž pomohl raný kontakt mezi těmito civilizacemi. Bůh lékařství, Asklepios, 

léčil nemocné a křísil mrtvé, a jelikož nikdo neumíral, Zeus jej usmrtil bleskem.  Pro nemocné 

zakládal útulky, tzv. asklepiony, kde nemocní podstupovali různé kúry, což spíše než 

nemocnice připomínalo dnešní lázně. Známé je především zobrazení Asklépia s holí ovinutou 

hadem, která se stala symbolem léčení.
9
 Právě tento symbol je uveden na „Hvězdě života“

10
.  

 

V rámci vojenských výprav nasazovali Řekové do bitev lékaře a ranhojiče, kteří byli 

připraveni raněným vojákům poskytnout okamžitou pomoc. Po poskytnutí první pomoci je 

přemístili do lazaretů, jejichž součástí byly i lázně.
11

  

 

Starověké Řecko se pyšní především „otcem medicíny“ a zakladatelem racionálního lékařství, 

Hippokratem
12

. Hippokrates odmítal mystické či náboženské lékařské postupy a tvrdil, že je 

třeba léčit celého člověka, ne pouze nemoc. Známá je především jeho přísaha, skládaná lékaři, 

v níž jsou obsaženy základní etické principy lékařského povolání. Tuto přísahu s největší 

pravděpodobností skládali jeho žáci.
13

 Důležité jsou však i Hippokratovy lékařské objevy, 

například přikládal ucho k hrudní stěně, aby si poslechl šelest a přišel na to, že dehet zastavuje 

hnisání.
14

 

 

                                                   
7
 Převzato z http://www.starovekyegypt.net/zivot/lekarstvi/index.php, 1. března 2012. 

8
Převzato z http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/, 1. března 

2012.  
9
 Převzato z http://www.frantic.webovka.eu/Medicina/Asklepios.htm, 1. března 2012. 

10
 Hvězda života je mezinárodní znak zdravotnické záchranné služby, který byl vytvořen v 70. letech minulého 

století Leem R. Schwartzem. Skládá ze šesti paprsků, z nichž každý zastupuje jednu z funkcí záchranného 

řetězce  - rozpoznání stavu, oznámení, výjezd, péče na místě, péče během transportu a předání ke konečné péči v 

nemocnici. Použití tohoto znaku je podmíněno splněním požadované zdravotnické výbavy a výcviku. Převzato z: 

http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/journal/galerie-download/prvni-pomoc.pdf, 30. března 2012. 
11

 Historie medicíny: Od pravěku do roku 2020, Duinová, Nancy, Sutcliffová, Jenny, Slovart, Praha 1997, s. 20. 
12

 Nejvýznamnější lékař starověkého Řecka, žijící kolem roku 400 př. n. l. Pracoval jako chirurg a internista. 

Hippokratovská škola na ostrově Kós zavedla jako první určení konečného stavu nemoci. Spolu se svými žáky 

sepsal rozsáhlou lékařskou práci Corpus Hippocraticum, která se skládá ze sedmdesáti svazků a popisuje 

kazuistiky, informace o lékařské praxi i o stanovení prognóz. Historie medicíny: Od pravěku do roku 2020, 

Nancy Duinová, Dr. Jenny Sutcliffová, Slovart, Praha 1997, s. 19.  
13

 Převzato z http://h2g2.com/dna/h2g2/A1103798, 2. března 2012. 
14

 Podivuhodné dějiny lékařství, Richard Gordon, Melantrich, Praha 1995, s. 15. 

http://www.starovekyegypt.net/zivot/lekarstvi/index.php
http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/
http://www.frantic.webovka.eu/Medicina/Asklepios.htm
http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/journal/galerie-download/prvni-pomoc.pdf
http://h2g2.com/dna/h2g2/A1103798
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2.1.3 Řím 

Ve starověkém Římě zůstávala péče o nemocné pozadu. Lékaři, kteří zde působili, 

pocházeli ve většině případů z Řecka. Římané považovali lékařské povolání za nedůstojné 

pro samotné Římany. Řecký lékař Galén
15

, který svou praxi vykonával v Římě, dospěl 

k názoru, že v tepnách koluje krev a ne vzduch, což si doposud lidé mysleli. První pomoc 

poskytoval římským gladiátorům, kde se stal odborníkem na rány. První římský lékař Celsus, 

který žil v prvním století po Kristu, popsal čtyři symptomy zánětu, které jsou platné dodnes 

(teplo, zarudnutí, otok, bolestivost). 
16

 

 

2.2 První pomoc ve středověku 

Pro nemocné, z nichž se následkem nemoci většinou stávali chudí a lidé na okraji 

společnosti, nebylo ve středověku mnoho místa a pochopení. Po celý středověk byla nemoc 

chápána jako Boží zásah, a tak i samotná léčba byla spojena s pokáním. Udržení a posun 

lékařské vědy byl v raném středověku v rukou duchovních, ale především z toho důvodu, 

že před založením evropských univerzit byly kláštery jediným místem vzdělanosti.
17

 

 

Za první organizované společnosti, jež nemocným nabízely pomoc a útočiště, lze 

považovat špitální rytířské řády. Jedním z prvních takto organizovaných řádů je Řád svatého 

Lazara Jeruzalemského, který vznikl již roku 361. Z dalších řádů lze jmenovat Suverénní 

a válečný řád nemocničních rytířů sv. Jana z Jeruzaléma (vznik 1076) a Řád německých rytířů 

(vznik 1190)
18

.  

 

Jediný řád českého původu, Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou, se vyvinul 

ze špitálního bratrstva, které roku 1233 založila sv. Anežka Přemyslovna
19

společně se svým 

bratrem Václavem I. při kostele sv. Haštala v Praze. Později se Křížovníci usídlili v blízkosti 

Juditina mostu, kde byl vybudován špitál Svatého Ducha s kostelem sv. Františka. Hlavní 

                                                   
15

 Galén (narozen okolo roku 129 n. l. v řeckém městě Pergamu) je autorem okolo šesti stovek lékařských knih. 

Stal se lékařem mnoha významných osobností, mimo jiné také samotného Marca Aurelia. Historie medicíny: Od 

pravědu do roku 2020, Nancy Duinová, Dr. Jenny Sutcliffová, Slovart, Praha 1997, s. 22. 
16

 Podivuhodné dějiny lékařství, Richard Gordon, Melantrich, Praha 1995, s. 13 
17

 Dějiny lékařství v českých zemích, Petr Svobodný, Ludmila Hlaváčková, Triton, Praha 2004, s. 19. 
18

 Převzato z http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/, 2. 

března 2012. 
19

 Anežka Česká, narozena kolem roku 1205-1211, byla nejmladší dcerou českého krále Přemysla Otakara I. a 

královny Konstancie Uherské. Její život naplňovala charitativní činnost, péče a podpora nemocných a chudých.  

Převzato z http://www.panovnici.cz/anezka-ceska, 30. března 2012. 

http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/
http://www.panovnici.cz/anezka-ceska
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činností tohoto bratrstva byla starost o nemocné, přičemž až do 13. století byly pro péči 

ve špitálech přijímány do bratrstva také ženy.
20

 

 

 V českých zemích byla pro medicínu zlomovým obdobím vláda Karla IV. Roku 1348 

došlo k založení Karlovy Univerzity a právě lékařská fakulta je jednou ze čtyř zakládajících 

fakult univerzity. Lékařská fakulta se tak stala centrem domácí medicíny a zdravotnickou 

autoritou v celé zemi. Základem univerzitní medicíny byly znalosti již zmíněného řeckého 

lékaře Galéna. Galén vycházel z Hippokratovy teorie, která tkvěla v učeních o čtyřech tělních 

šťávách, jež ovlivňovaly sloučení mikrokosmu s makrokosmem. Nerovnováhu tohoto 

sloučení bylo třeba vyrovnat, čehož bylo třeba docílit dodáním či odebráním látek v potravě 

či odváděním škodlivých šťáv, např. pouštěním žilou nebo projímadly. Změna nastala 

až za renesance, která přinesla kritiku původního učení a nové pojetí medicíny.
21

 

 

2.3 První pomoc na bojištích 

Roku 1793 dospěl francouzský vojenský lékař a chirurg Dominique Jean Larrey (1766-

1842)
22

 k názoru, že urgentním ošetřením zraněného se výrazně zvyšuje jeho šance na přežití. 

Navrhl tedy založení mobilních ambulancí a k prosazení této myšlenky dostal prostor 

ve Velké armádě Napoleona Bonaparta.
23

 Zavedl třídění raněných na ty, kterým bude první 

pomoc poskytnuta a na ty, u kterých by pomoc znamenala jen ztrátu času. Zároveň byl 

prvním, kdo neváhal poskytovat pomoc také raněným z nepřátelského vojska. Larrey je tak 

za své přínosy považován za zakladatele akutní medicíny.
24

 

 

2.4 První záchranné ústavy 

V druhé polovině 18. století se v medicíně rozšířil obor nazývaný „záchrana zdánlivě 

mrtvých“, jehož úkolem byla pomoc v akutních případech. První spolek, který tuto formuli 

přijal za svůj cíl, vznikl v roce 1767 v Amsterdamu a nazýval se Společnost pro záchranu 

                                                   
20

 Převzato z http://www.panovnici.cz/anezka-ceska, 30. března 2012. 
21

 Dějiny lékařství v českých zemích, Petr Svobodný, Ludmila Hlaváčková, Triton, Praha 2004, s. 33. 
22

 Dominique Jean Larrey byl absolventem pařížské medicíny. Roku 1787 působil jako chirurg u námořnictva, 

později jako chirurg rýnské armády, roce 1798 šéfchirurgem v Napoleonově tažení do Egypta. Napoleona 

provázel i v jeho poslední bitvě u Waterloo, kde padnul do zajetí, z kterého byl později propuštěn. Převzato z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominique_Jean_Larrey, 1. dubna 2012. 
23

 Převzato z http://www.zdn.cz/clanek/sestra/aktualne-pocatek-urgentni-mediciny-453293, 1. dubna 2012. 
24

 Převzato z http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/, 1. 

dubna 2012. 

http://www.panovnici.cz/anezka-ceska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominique_Jean_Larrey
http://www.zdn.cz/clanek/sestra/aktualne-pocatek-urgentni-mediciny-453293
http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/
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utonulých. Následoval vznik podobných společností v dalších zemích (např. Hamburk, 

Kodaň, Paříž).
25

 

 

Anglický lékař Thomas Cogan se během svého působení v Nizozemí seznámil 

s fungováním Společností pro záchranu utonulých v Amsterdamu. Po návratu do Londýna 

zjistil, že Dr. William Hawes měl obdobný záměr. Tak byla roku 1774 v Londýně těmito 

dvěma lékaři založena Royal Humane Society
26

. Cogana a Hawese děsilo vysoké číslo 

zbytečných úmrtí, ke kterým docházelo (někdy docházelo také k pohřbení zaživa). Snažili se 

propagovat nové, avšak kontroverzní resuscitační lékařské postupy a nabídli peníze každému , 

kdo zachrání někoho, kdo je na pokraji života. První setkání této společnosti, které proběhlo 

18. dubna 1774, se zúčastnilo celkem sedmnáct zakládajících členů. Ti všichni si byli jistí tím, 

že veřejnost bude činnost tohoto spolku podporovat. „Společnost pro zotavení osob zdánlivě 

utopených“, jak se tehdy spolek jmenoval, si stanovil 5 cílů: 

 

1. zveřejnit informaci, jak ochránit lidi před utonutím; 

2. zaplatit 2 zlaté každému, kdo se pokusí zachránit někomu život; 

3. zaplatit 4 zlaté každému, kdo někomu zachrání život; 

4. zaplatit 1 zlatý každému, kdo poskytne prostor k ošetření v jeho domě (většinou se 

jednalo o majitele hostinců); 

5. poskytnout dobrovolné lékařské asistenty pro základní resuscitační vybavení. 

 

Postupně byly pobočky Royal Humane Society zřizovány i v jiných částech země, 

zejména v přístavech a pobřežních městech, kde bylo riziko utonutí vysoké. V současnosti 

společnost Royal Humane Society sídlí v Londýně a uděluje ocenění lidem, kteří se pokusili 

zachránit nebo zachránili něčí život.
27

 

 

Pražský lékař Vincenz Zarda (1755-1811) se v červnu roku 1792 písemně obrátil 

na Williama Hewese a požádal jej o přijetí za člena Royal Humane Society. Hewes Zardovi 

obratem odpověděl a tak dle stanov této společnosti vznikla také u nás Humanitní společnost 

pro záchranu zdánlivě mrtvých a v náhlém nebezpečí smrti se ocitnuvších, která byla prvním 

záchranným ústavem ve střední Evropě (roku 1803 založil Pasqual Joseph Ritter von Ferro 

                                                   
25

 Documenta Pragensia XXIV, Město a voda: Praha, město u vody, Vltava a záchrana zdánlivě mrtvých, L. 

Hlaváčková, Skriptorium, Praha 2005. 
26

 Převzato z http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cogan, 1. dubna 2012. 
27

 Převzato z http://www.royalhumanesociety.org.uk/html/history.html, 1. dubna 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cogan
http://www.royalhumanesociety.org.uk/html/history.html
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(1753-1809) první záchranný ústav ve Vídni, jež působil do roku 1809)
28

. Základní kámen 

první záchranné stanice tohoto ústavu byl položen 1. srpna 1797 a v následujícím roce 

zahájila pod Zardovým vedením svou činnost.
29

 Zardova společnost za dobu svého působení, 

tedy v letech 1792 až 1809, poskytla pomoc v celkem 157 případech, z toho 64 v Praze a 93 

na venkově. 
30

 Od roku 1801 působila obdobná společnost také v Brně
31

. 

 

2.5 Záchranné služby 19. století 

2.5.1 Červený kříž 

Roku 1862 vydal Henry Dunant (1828-1910)
32

 knihu Vzpomínky na Solferino, kde 

popsal hrůzné pohledy, kterých byl po této bitvě svědkem. Mimo jiné v knize navrhuje 

založení pomocných společností, které by ošetřovaly raněné, ve všech evropských zemích.
33

 

Roku 1863 Denant se svými čtyřmi kolegy, právníkem Gustavem Moynierem, lékaři Louisem 

Appiou, Theodorem Maunoriem a armádním generálem Guillaumem-Henri Dufourem, 

založil Stálý mezinárodní výbor pro pomoc raněným. Ve dnech 26. až 29. října 1863 

uspořádal tento výbor první mezinárodní jednání o vylepšení zdravotní péče poskytované 

vojákům. Na setkání, kterého se účastnilo 36 delegátů z 16 zemí, došlo k přijetí dohody 

o vytvoření národních pomocných společností pro zraněné vojáky, o neutralitě zraněných, 

o nasazení dobrovolných sil poskytujících první pomoc přímo na bitevní pole a také 

ke zvolení symbolu této organizace, jímž se stal červený kříž umístěný na bílém poli.
34

  

 

Počátky Červeného kříže u nás lze datovat ode dne 5. září 1868, kdy C. k. 

místodržitelství schválilo stanovy Vlasteneckého pomocného spolku pro království české, 

který patřil pod Rakouskou společnost Červeného kříže
35

. 

                                                   
28

 Převzato z http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2003/05_06/Artikel_08.aspx, 3. dubna. 

2012. 
29

 Documenta Pragensia XXIV, Město a voda: Praha, město u vody, Vltava a záchrana zdánlivě mrtvých, L. 

Hlaváčková, Skriptorium, Praha 2005. 
30

Vierte Nachricht an das Publikum von der im Jahre 1792 zu Prag gestifteten böhmischen Privat-

Humanitätsgesellschaft zur Rettungtodtscheinender und in plößliche Lebensgefahr gerathener Menschen, 

Vojtěch Vincenc Zarda, 1798.  
31

 Převzato z http://www.klubhistorieck.wgz.cz/z-historie-zachranarstvi/historie-zdravotnicke-zachranne-2.html, 

3. dubna 2012. 
32

 Napoleonův vojevůdce a nositel Nobelovy ceny za mír, která mu byla udělena v souvislosti se založením 

Červeného kříže. Převzato z http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1901/dunant-bio.html, 3. 

dubna 2012. 
33

 Vzpomínka na Solferino, Henry Dunant, Sursum, Tišnov 2007, s. 48.  
34

 Převzato z http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Rotkreuz-_und_Rothalbmond-Bewegung, 4. dubna 

2012. 
35

 Převzato z http://www.cervenykriz.eu/cz/historievznik.aspx, 4. dubna 2012 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2003/05_06/Artikel_08.aspx
http://www.klubhistorieck.wgz.cz/z-historie-zachranarstvi/historie-zdravotnicke-zachranne-2.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Rotkreuz-_und_Rothalbmond-Bewegung
http://www.cervenykriz.eu/cz/historievznik.aspx
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2.5.2 Vídeňská dobrovolná záchranná společnost 

2.5.2.1 Vznik  

Psal se 1. červen 1881 a vídeňské Okružní divadlo mělo na programu Hoffmanovi 

povídky.  Krátce před sedmou hodinou, kdy v divadle byla již většina hostů, došlo k velkému 

požáru. První odhady mluvily o dvou stovkách obětí
36

, tento počet se však zvýšil na 384
37

. 

Až tato fatální událost vedla k vytvoření organizovaného záchranného týmu, který byl založen 

jen jediný den po velkém požáru a nesl název Vídeňská dobrovolná záchranná společnost.  

Stanovy společnosti byly schváleny 9. ledna 1882. Po celé Vídni byly vyvěšeny plakáty 

s výzvou náboru nových členů do společnosti a do jednotlivých domácností rozneseny 

přihlášky. Na prvním zasedání, které se konalo 18. května 1882, se z celkového počtu 400 

přihlášených členů, sešlo pouze 232. Na druhém zasedání konaném 21. října téhož roku se 

nenašel nikdo, kdo by byl schopný nastoupit do denní služby a pouze jeden jediný člen byl 

ochoten obětovat službě neděle. Společnost tak byla nucena vyzvat studenty medicíny, aby se 

zapojili do služby. Od listopadu 1882 uspořádala společnost pod vedením Alberta Mosetig 

von Moorhofalse, vedoucího chirurga záchranné stanice, přednášky k vyškolení 

zdravotnického personálu
38

. 

 

2.5.2.2 Zakladatelé 

V čele záchranné společnosti stáli tři zakladatelé - Johann Nepomuk Wilczek (1837-

1922), Eduard Graf Lamezan-Salins (1835-1903), Jaromír Mundy (1822-1894). 

 

Moravský šlechtic, Jaromír Mundy (1822-1894) měl s první pomocí a sanitární 

organizací zkušenosti z italského tažení v letech 1848-1849, kde sledoval počátky 

organizované první pomoci. Těchto osobních zkušeností využil pro svou disertační práci 

na lékařské fakultě ve Würzburgu, která měla název „Příspěvky k reformě sanitní služby“. 

Jako lékař se i nadále účastnil dalších válečných tažení, poukázal na problém transferu 

raněných do lazaretů a navrhl zřízení sanitních vagónů, které se v letech 1878 – 1885 

na bojištích skutečně využily. Již na konferenci Červeného kříže v roce 1867, kde vedl 

rakouskou delegaci, navrhoval založení záchranné služby ve Vídni.
39

 Na prosazení této 

myšlenky musel však ještě dvě desetiletí počkat. Mundy byl tím, kdo poukázal na nedostatky 

                                                   
36

 Neue Freie Presse, 9. 12. 1881, č. 6209. 
37

 Převzato z http://www.wien-vienna.at/geschichte.php?ID=640, 4. dubna 2012. 
38

 Převzato z http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Freiwillige_Rettungsgesellschaft, 4. dubna 2012. 
39

 Převzato z http://www.klubhistorieck.wgz.cz/osobnosti-cerveneho-krize/prof-mudr-jaromir-sv-p-von-mundy-

2.html, 5. dubna 2012.  

http://www.wien-vienna.at/geschichte.php?ID=640
http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Freiwillige_Rettungsgesellschaft
http://www.klubhistorieck.wgz.cz/osobnosti-cerveneho-krize/prof-mudr-jaromir-sv-p-von-mundy-2.html
http://www.klubhistorieck.wgz.cz/osobnosti-cerveneho-krize/prof-mudr-jaromir-sv-p-von-mundy-2.html
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při záchraně lidských životů a jen jeden den po požáru, za podpory Wilczeka, Grafa 

a chirurga Theodora Billrothalla učinil první kroky k založení Vídeňské dobrovolné 

záchranné společnosti
40

. Po velké povodni roku 1890 významně působil Mundy také v Praze, 

kde byl mimo jiné pověřen dohledem nad zřízením první pražské záchranné stanice (více viz 

kapitola 4.3 - První záchranná stanice v Praze).
41

 Jaromír Mundy, vždy dle aktuálních potřeb, 

působil ve společnosti jako lékař, nosič raněných či jako kočí záchranných kočárů a nadto 

do 5. března 1892 vykonával funkci sekretáře. V posledních letech života trpěl Mundy 

silnými depresemi. V důsledku této nemoci spáchal dne 23. srpna 1894 sebevraždu. 

 

Hrabě Johann Nepomuk Wilczek působil ve společnosti jako viceprezident a byl tím, 

kdo poskytl záchranné společnosti základní kapitál a nabídl společnosti svůj dům ve vídeňské 

Herengasse 5, kde měla záchranná společnost své sídlo až do otevření první záchranné stanice 

na Fleischmarktu.  

 

Eduard Graf Lamezan-Salins (1835-1903) pronikl při požáru Okružního divadla 

dovnitř budovy a organizoval zde záchranu živých, ale také vynášení mrtvých těl . 

Ve společnosti zastával funkci prezidenta
42

.  

2.5.3 Záchranné stanice 

Jak jsem již zmínila, před založením vlastní záchranné stanice působila společnost 

v sídle Johanna Nepomuka Wilczeka, v tzv. Wilczekově paláci v Herengasse 5.  

 

Po úspěšném proškolení zdravotnického personálu si společnost od 1. května 1883 

pronajala dvě místnosti v domě na Fleischmarkt 1. Již následující den, tedy 2. května 1883 

byli zdravotníci přivoláni k jejich prvnímu případu. Později došlo k telefonickému propojení 

s policejním ředitelstvím, čímž došlo k ulehčení komunikace.  

Druhá záchranná stanice byla otevřena v domě na Giselastraße dne 20. května 1885. Od roku 

1886 byla na dvaceti rušných místech ve Vídni umístěna nosítka určená k přepravě raněných 

a nemocných.  

 

Roku 1889 došlo k otevření centrální záchranné stanice na Stubenring 1. Ještě před 

jejím dokončením byly obě záchranné stanice uzavřeny a přestěhovány do blízkosti budoucí 

                                                   
40

 Převzato z  http://de.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Mundy, 5. dubna 2012. 
41

 Národní politika, 14. září 1890, roč. 8, č. 252. 
42

 Převzato z http://de.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Mundy, 5. dubna 2012.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Mundy
http://de.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Mundy
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centrály. V roce 1896 byla záchranná společnost informována, že z důvodu stavby městské 

dráhy, musí areál na Stubenring do konce roku vyklidit. 

 

Nová centrální stanice na Radetzkystraße byla slavnostně otevřena 18. června 1897, 

za přítomnosti samotného císaře, na jehož intervenci byl Vídeňské dobrovolné záchranné 

společnosti přidělen tento pozemek.
43

 Tato stanice je v provozu až do dnešního dne. V roce 

2011 byla postavena nová hlavní budova, která byla s původní, historickou částí propojena. 

Na fasádě historické budovy se také nachází památník zakladatele záchranné společnosti, 

lékaře Jaromíra Mudnyho.
44

  

 

V roce 1904 se ve Vídeňském dobrovolném ochranném sboru objevují spory mezi 

členy, které sboru nedělají dobré jméno, na což zareagují také doposud početní dárci 

finančních příspěvků, z nichž byl sbor vydržován. Členové však stále ubývali, o předsednická 

místa neměl nikdo zájem, nekonaly se valné hromady či schůze, až nakonec v  únoru roku 

1906 byl z finančních důvodů Vídeňský dobrovolný ochranný sbor rozpuštěn úplně. 

Za zavinění úpadku byly obvinění funkcionáři sboru, Oskar Hinterberger a Bedřich Zeil, na 2 

měsíce uvězněni.
45

   

 

Později byl Vídeňský dobrovolný sbor opět sestaven. Roku 1909 je vybaven 

nejmodernější technikou a jeho jmění činí již dva a půl milionu korun, které mu v tu dobu 

Pražský dobrovolný sbor mohl jen závidět.
46

  

 

2.6 Spolupráce Praha x Vídeň 

Dle stanov Vídeňské záchranné společnosti se chtěl uspořádat také Pražský dobrovolný 

sbor ochranný. Tento návrh byl vznesen na výroční schůzi Pražského dobrovolného sboru 

ochranného, konané 23. března 1890.
47

 Je zřejmé, že Pražská a Vídeňská dobrovolná 

společnost spolu byly v kontaktu. Vídeňský sbor se v 19. století těšil většímu zájmu 

a rozhodně také lepší finanční situaci. Vídeňský sbor se rozhodl podpořit pražský v záměru 

založit první záchrannou stanici a celý proces urychlil velkorysým darem – kompletní 

                                                   
43

 Převzato z http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Freiwillige_Rettungsgesellschaft, 5. dubna 2012. 
44

 Převzato z http://www.wien.gv.at/rettung/adressen.html#zentrale, 5. dubna 2012. 
45

 Národní politika, 9. března 1907, roč. 25, č. 68. 
46

 Národní lity 10. května 1909 
47

 Národní listy, 24. března 1890, roč. 30, č. 82. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Freiwillige_Rettungsgesellschaft
http://www.wien.gv.at/rettung/adressen.html#zentrale
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výbavou pro záchrannou stanici.
48

 Po povodni roku 1890 přijala Vídeňská záchranná 

společnost mezi čestné členy starostu pražských měst, Jindřicha Šolce, jeho zástupce 

dr. Eiselta a městského radního Josefa Kopeckého.
49

 O pár dní později dále pak také předsedu 

Pražského dobrovolného sboru pana Emanuela Suchého, náměstka Matyáše Novotného, 

Viléma Trinkse a Antonína Bentlera. 
50

 Poté, co se v září roku 1890 Vídeňská záchranná 

společnost dozvěděla o velké povodni, která Prahu postihla, neváhala Praze pomoci (více viz 

rok 1890 v kapitole 4. 2 – Přelomový rok 1890).
51

 V úzkém kontaktu byly tyto společnosti 

i nadále.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
48

 Národní politika, 15. září 1890, roč. 8, č. 253. 
49

 Národní politika 14. září 1890, roč. 8, č. 252. 
50

 Národní politika, 17. září 1890, roč. 8, č. 255. 
51

 Národní politika, 7. září 1890, roč. 8, č. 246. 
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3. Vznik PDSO a jeho kontexty  

3.1 Praha v 19. století 

3.1.1 Městská správa Prahy 

Poté, co v roce 1784 došlo ke sjednocení pražských měst (Staré Město pražské, Nové 

Město pražské, Malá Strana, Hradčany), čímž byl vytvořen jednotný městský celek, přešla 

také správa všech čtyř měst pod jeden magistrát, který spravoval funkce v politickém, 

hospodářském, soudním a kriminálním senátě, a v jehož čele stál purkmistr a dva 

vícepurkmistři. Členové senátu byli voleni čtyřicetičlenným měšťanským výborem. Bohužel 

však naděje na zlepšení podmínek, kterou vkládali obyvatelé Prahy do volby představitelů, 

nebyla naplněna, jelikož pro mnohé z představitelů města převažovala povinnost vůči 

habsburské monarchii nad potřebami Prahy.
52

  

 

V první polovině 19. století se zájem obyvatel o politické aktivity zvyšoval, zlom však 

přinesla až francouzská revoluce. Necelé tři týdny po francouzské revoluci došlo 

ke shromáždění pražského lidu ve Svatováclavských lázních na Novém Městě, kde byla 

sestavena petice, která mimo jiné zahrnovala i požadavek na vytvoření vlastní obecní 

samosprávy. Poté, co odstoupil purkmistr Josef rytíř Müller, byly 22. března 1848 vypsány 

nové obecní volby. Vedle magistrátu tak začal fungovat také velký a malý měšťanský výbor. 

V 50. letech došlo k rozdělení magistrátní agendy na šest úseků – tržní, hospodářský, berní, 

popisní, školský a zdravotní. Magistrát převzal také dohled nad nově založeným hasičským 

sborem (1853) a městskou policií (1858). V prosinci roku 1860 byly znovu vypsány obecní 

volby, které se konaly 11. března 1861 a vítězně z nich vyšla česká strana v čele s Františkem 

Pštrossem, který byl později také zvolen purkmistrem. Následovalo zrovnoprávnění českého 

jazyka s němčinou a od roku 1862 byla čeština zavedena jako vyučovací jazyk.
53

 

 

3.1.2 Policejní správa 

Funkci komisařů pro bezpečnost a policii měli v Praze od roku 1784 na starost čtyři 

členové politického senátu. Povinnosti státní policie spadaly pod policejní ředitelství, které 

bylo v Praze založeno roku 1785, jež kromě místodržitelství podléhalo také policejnímu 

                                                   
52

 Dějiny Prahy. II.: Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti, Pavel Bělina, Paseka, Praha, 

Litomyšl 1998, s. 15- 17. 
53

 Dějiny Prahy. II.: Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti, Pavel Bělina, Paseka, Praha, 

Litomyšl 1998, s. 141-147. 
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ředitelství ve Vídni. Tato dvojsečnost s sebou nesla mnohé problémy. Pražské policejní 

ředitelství se řídilo instrukcemi platnými ve Vídni od roku 1776, které byly roku 1787 

upraveny pro zdejší podmínky. Za panování Leopolda II. zajišťovalo místodržitelství 

komunikaci mezi policejními ředitelstvími. V roce 1793 došlo k návratu na původní systém, 

přičemž došlo k posílení místodržitelských pravomocí. 

 

Nejvyšší úroveň řízení policejních služeb po roce 1848 přešla pod ministerstvo vnitra. 

O čtyři roky později, tedy v době Bachova absolutismu, dochází k opětovnému obnovení 

Nejvyššího policejního úřadu. Tento úřad byl takřka na stejné úrovni, jako byla ministerstva. 

Zároveň zde fungoval stejný princip hierarchie vedení, což znamenalo, že vedoucí tohoto 

úřadu byl pod vedením císaře a zúčastňoval se zasedání vlády. Roku 1859 dochází 

k přejmenování na policejní ministerstvo, které roku 1865 zaniká. Po dva roky jej spravuje 

státní ministerstvo, v roce 1867 předsednictvo ministerské rady, od roku 1868 ministerstvo 

pro zemskou obranu a bezpečnost a od roku 1870 opětovně přechází pod ministerstvo vnitra. 

Vlastní řízení zajišťovali nižší orgány státní správy, pro české země to bylo místodržitelství.
54

  

 

3.1.3 Pražská infrastruktura 

Mezi lety 1816 až 1828 se vytvořením řady jednotlivých stok, které odváděly splašky 

do Vltavy, vytvořil nový, ovšem ne zrovna dokonalý kanalizační systém Prahy. Na druhou 

stranu, z hygienických důvodů Praze tento systém velmi ulevil. Při zavádění kanalizačního 

systému soustavně docházelo k dláždění ulic. Roku 1847 byla pražským kapitálem založena 

první pražská plynárna a plyn ve městě nahradil ve veřejném osvětlení dosavadní olejové 

lampy.
55

  

 

Velká změna nastala roku 1861, kdy se obecní správa natrvalo vrátila do rukou 

volených zástupců. S touto změnou došlo ke zlepšení problematických oblastí jako 

např. zásobování vodou, kanalizací, dláždění ulic, výstavbou mostů. Zavedení koněspřežné 

tramvajové dopravy dne 23. září 1875 (roku 1891 nahrazena tramvají elektrickou) a rozvoj 

elektřiny, kterou po vybudování pražské elektrárny v Holešovicích využívaly také soukromé 

                                                   
54

 Dějiny policie a četnictva I.: Habsburská monarchie (1526-1918), Pavel Macek, Lubomír Uhlíř, Themis, Praha 

1997, s. 51. 
55

 Dějiny Prahy. II.: Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti, Pavel Bělina, Paseka, Praha, 

Litomyšl 1998, s. 62-63. 



21 

 

domácnosti a počátky telefonizace jsou důkazem toho, že druhá polovina 19. století 

znamenala pro Prahu zařazení mezi evropská velkoměsta.   

3.1.4 Obyvatelstvo 

Je třeba si uvědomit, že ještě v roce 1846 měla Praha pouhých 115 436 obyvatel
56

. 

V roce 1850 bylo k Praze připojeno bývalé židovské město Josefov a Praha čítala 118 405 

obyvatel. Město se rozrůstalo, svou rozlohou se však ještě nemohlo řadit mezi evropská 

velkoměsta. V letech 1883 byla k Praze připojena obec Vyšehrad a roku 1884 Holešovice. 

Při sčítání obyvatelstva, které proběhlo roku 1900, žilo v Praze 194 469 obyvatel.
57

   

 

3.2 Založení Dobrovolného sboru ochranného  

Roku 1857 byl c. k. policejním ředitelem, dvorním radou Antonem von Päumannem 

(???? – 1870) založen Sbor dobrovolných ochránců při požárech a živelných nehodách
58

 

v Praze. Policejní ředitel si byl vědom nedostatků, se kterými se při požárech setkával 

nedávno zřízený sbor hasičů.
59

 Jednalo se především o špatnou koordinaci práce, která svou 

nejednotností snižovala efektivitu poskytované pomoci.  

 

„Dobromyslní pomocníci buď z přílišné ochoty a opatrnosti aneb také z bravury lezou po 

střechách stavení, jimž často pro vzdálenost aneb jiné okolnosti pražádné nebezpečí nehrozí, 

a počnou kryt strhávati, činíce tak zbytečně škodu větší, nežli kdy by stavení skutečně chytalo;  

jiní bez potřebí vnikají do bytů a vynášejí aneb docela okny na ulici vyhazují drahý, křehký 

nábytek, který pak málo kdy ujde bez úrazu a nad to ještě poskytuje příležitost  ke krádeži.“60 

 

Dne 8. prosince 1857 byl C. k. místodržitelským presidiem návrh na založení sdružení, 

které by při požárech a živelných pohromách pracovalo jednotně a organizovaně, schválen.
61

 

První stručná zmínka o založení tohoto sboru se objevila v Pražských novinách 16. 1. 1858.
62

 

                                                   
56

 Dějiny Prahy II., Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti, s. 62. 
57

 Josef Janáček, Malé dějiny Prahy, Panorama, Praha 1983, s. 277. 
58

 Již v 17. století plnil podobnou funkci kupecký stav, který měl za úkol opatrovat majetek zachráněný při 

požáru a dále pomáhat lidem při katastrofách. Roku 1825 nařídilo zemské gubernium, aby v každém z pražských 

měst působil představený obchodnického stavu s dalšími čtyřmi obchodníky jako dozorce nad věcmi 

vynesenými při požáru. Zachráněný majetek byl ukládán do kostelů, které byly v bezpečné vzdálenosti od ohně. 

Hasičský kalendář rodinný na obyčejný rok 1897, Karel Tichý, tiskem a nákladem J. Otty, Praha, 1897 s. 38. 
59

 Na samém počátku nešlo ani tak o založení hasičského sboru, ale o sbor 30 metařů ulic, z nichž bylo osm 

vycvičeno k obsluze stříkačky, ostatní měli v případě požáru pomáhat. Historie Hasičského sboru hlavního města 

Prahy 1853-1993, Václav Hladík, Milan Krchov, Fire Edit, Praha 1993, s. 13. 
60

 Pražské noviny, 17. ledna 1858, č. 15. 
61

 Pražské noviny, 17. ledna 1858, č. 15. 
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3.2.1 První členové PDSO 

Členem sboru se mohl stát kdokoliv, kdo byl bezúhonný, dosáhl věku 24 let 

a pocházel ze stavu obchodnického, továrnického či živnostnického. O přijetí ke sboru 

rozhodoval přímo c. k. policejní ředitel Anton von Päumann.    

 

Informace o členech sboru v době jeho založení se liší. V knize 145 let Záchranné 

služby hl. m. Prahy autoři uvádí, že v lednu roku 1858 byl zaslán c. k. místodržitelství seznam 

členů, který byl 10. února toho roku schválen.
63

 Kronika pražské záchranky naopak uvádí, 

že v únoru podalo přihlášku do sboru třicet sedm dobrovolníků.
64

 Dobový tisk ze 17. ledna 

1858 uvádí: „Sbor tento záležeti bude prozatím z šedesáti členů“
65

, avšak tato citace 

nevysvětluje, zda sbor již šedesát členů měl nebo to je pouze počet členů, jež vyžadují 

stanovy sboru.  Informaci o šedesáti členech v jeho počátcích potvrzuje také článek 

„K 75letému trvání pražského dobrovolného sboru ochranného“, který vyšel 9. dubna 1933 

v Národní politice
66

. Pravdivost verze Kroniky pražské záchranky, nasvědčuje i informace 

o přistoupení třiceti sedmi členů, kterou uvádí Pražské noviny vydané 20. února 1858.  

 

Ke sboru se hlásili: kupci a obchodníci - Josef Schubert, Vilém Tuvora, Vilibald 

Frühauf, Jos. Struppl, R. L. Steidl, August Sedmík, Arnošt Lederer, Fr. Sklenář, 

Fr. Štěpnička, J. B. Dostal, J. B. Haubtmann, S. Eichler, Jiljí Kriner, Alois R. Müller, Bedřich 

Blumauer, Ing. Langer, Ferd. Hosák, Al. Klimt, Jan Korb, Fr. Rothberger, Vácslav Rákosník, 

Aron Karpeles a šlechtic Bedřich Riedl, zlatník a klenotník – Jan Suchý, obchodník 

v čalounickém zboží – Jindř. Trenkwald, vyrobitel lučebnicích výrobků – Jiří J. Braun, učitel 

hudby – Fr. Itzelský, fabrikant vozů Fr. Zelinger, kr. stav. ingrosista Vácsl. Vodrážka, 

kupecký mládenec – Alojs Schaumann, obchodní jednatel – Koppelmann Reach, soustružničtí 

mistři Ferd. Lenz aj. Geitler, mistr jirchářský Fr. Burian, mistr pokrývačský Ferd. Charasim 

a mechanik na stav. polytechnice Fr. Božek. 
67

 

 

                                                                                                                                                               
62

 Pražské noviny, 16. ledna 1858, č. 14. 
63

 145 let Záchranné služby hl. m. Prahy, Boris Hlaváček, Jiřina Karabcová, Zdeněk Schwarz, ASA, Praha 2002, 

s. 11. 
64

 Převzato z http://kronikazzshmp.cz/wp/?p=198&page=2, 14. dubna 2012. 
65

 Pražské noviny, 17. ledna 1858, č. 15. 
66

 Národní politika, 9. dubna 1933, roč. 51, č. 99. 
67

 Pražské noviny, 20. února 1858, č. 44. 
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Dne 19. března 1858 Pražské noviny informují, že se ke sboru hlásí dalších 34 členů, 

ze kterých je třeba vystihnout především dvě jména a to Ferdinanda Friedlanda (1810 -

1868)
68

, pražského plynárníka a Františka Ringhoffera (1817 – 1873)
69

, majitele továrny.
70

  

 

K identifikaci členů sboru zpočátku sloužila červeno-bílá stuha, kterou dobrovolníci 

při zásahu nosili na levé paži. V dubnu roku 1858 byla stuha nahrazena bronzovou medaili, 

kterou obdržel každý člen sboru. Ne jedné straně stál nápis „Viribus unitis“ (spojenými 

silami) a na druhé „Freiwilliges rettungs corps in Prag“, tedy Pražský dobrovolný sbor 

ochranný.
71

 Poukažme tedy na nápis na medaili, který byl v této době pouze v německém 

jazyce. Ústup do té doby dominantního německého jazyka lze vysledovat na nových, zlatých 

a stříbrných záslužných medailích, které sbor nechal vyrazit po roce 1860, kde je dokonce 

český nápis „Pražský dobrovolný ochranný sbor“ zasazen do horní části medaile a původní 

německý nápis je umístěn až pod ním, v dolní části.
72

  

 

3.2.2 První nasazení sboru 

Začátkem srpna roku 1858 došlo v českém království následkem trvalých dešťů 

k rozvodnění řek. Hrozba povodní Prahu neminula. Voda zde vystoupala téměř dva metry 

nad stálou hladinu, došlo k roztržení lodního mostu v Karlíně a utržení několika vorů 

v Podskalí. Za této situace požádal policejní ředitel Anton von Päumann Pražský dobrovolný 

sbor ochranný, aby udržoval pohotovost pro případ, že by se nebezpečí zvyšovalo.
73

 Nejhorší 

situace panovala v Libni, kde se voda dostala do některých domů. Voda však rychle opadla 

a celá situace se opět uklidnila.
74

 

Na místech kde PDSO působil, byl ve dne vystaven červený prapor a v noci zapálena 

červená svítilna.
75

 

                                                   
68

 Spolumajitel karlínské plynárny, dlouholetý člen karlínské městské rady, předseda Občanské záložny 

v Karlíně, člen Průmyslové jednoty. Zisk z monopolní plynárny mu dovolil poskytovat četné dary na dobročinné 

účely – v době hrozícího krachu podpořil např. Národní listy, dále přispěl na stavbu Národního divadla, dostavbu 

chrámu sv. Víta a Národnímu muzeu věnoval řadu vzácných sbírkových předmětů. Po prodeji plynárny (1863) 

se odstěhoval do Vídně. Časopis Plyn, PhDr. Otto Smrček, CSc., 10/2010. 
69

 Majitel jednoho z největších průmyslových podniků v Rakousku Uhersku, Ringhofferových podniků. V letech 

1861 – 1865 zastával funkci starosty města Smíchova, v letech 1864 – 1873 byl poslancem Českého sněmu. 

Převzato z http://volby.ihned.cz/c4-10011430-22957660-v00000_d-frantisek-ringhoffer-ii-z-kotlare-baronem, 

15. dubna 2012. 
70

 Pražské noviny, 19. března 1858, č. 67. 
71

 Pražské noviny, 18. dubna 1858, č. 92. 
72

 Převzato z http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/25908, 15. dubna. 2012. 
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 Pražské noviny, 5. srpna 1858, č. 183. 
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 Pražské noviny, 6. srpna 1858, č. 184.  
75

 Hasičský kalendář rodinný na obyčejný rok 1897, Karel Tichý, tiskem a nákladem J. Otty, 1897, s. 38. 
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4. Vývoj Pražského dobrovolného sboru ochranného v letech 1872-1913 

v ohlasech dobového tisku 

Po roce 1858 bohužel ohlasy o činnosti Pražského dobrovolného sboru ochranného v tisku 

ustaly, což bylo především důsledkem toho, že aktivita sboru byla velmi nízká, až postupně 

sbor zanikl úplně. Až roku 1872 došlo k velkému požáru v Porgesově továrně
76

 na Smíchově. 

Zasahovaly zde všechny stanice Hasičského sboru hlavního města Prahy, dobrovolní hasiči, 

dělníci z továren, vojsko a policejní stráž. Mimo to se při zásahu sešlo také několik členů 

původního Pražského dobrovolného sboru.
77

 Tito bývalí členové se později obrátili 

na tehdejšího policejního ředitele Viléma Marxe se žádostí o obnovení PDSO. Policejní 

ředitel jim následně vyhověl. Pod jejich ochranu v té době spadala celá Praha, Smíchov, 

Karlín a Vyšehrad. K působení sboru Pražský deník uvádí: 

 

„… týká se buď místa samého, kde nebezpečí hrozí aneb nejbližšího okolí odnášením žen, 

dětí, churavých osob, střežením bytů neb chráněním a bezpečným ukládáním majetku.“  

 

Nově si sbor také zvolil starostu, jímž byl jmenován Alois Janka, kožešník a setník 

sboru ostrostřeleckého, jehož úkolem bylo přijímat nové členy (původně měl tuto funkci 

policejní ředitel), přičemž požadavky na přijetí ke sboru byly stejné, jako v době jeho 

založení. Členové sboru obdrželi k identifikaci červeno-bílou růžičku.
78

   

 

Ve stejném roce již sbor aktivně pomáhal při vyprošťování dělníků, kteří byli zasypáni 

po sesuvu téměř dokončené stavby čtyřpatrového domu pojišťovny Slavie. Tato záchranná 

akce byla velmi náročná, zejména psychicky, jelikož po prvním otřesu budovy následoval 

další, který přišel v době, kdy na místě probíhaly první záchranné akce.
79

 Při tomto neštěstí 

zemřelo 7 osob a 24 bylo zraněno, členové sboru PDSO vyvázli bez zranění.
80

  

 

O dva roky později je sbor vyzván k aktivitě při povodních. Poté, co tři dny pršelo, 

a hladina Vltavy stoupala, rozestavěl ochranný sbor své stráže kolem řeky.
81
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 Tzv. Porgesova kartounka byla továrna na potiskování kartónů. Ve velmi těžkých podmínkách zde pracovalo 
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Dne 27. února 1874 se konala za účasti 44 členů valná hromada, na které byl zvolen 

předsedou sboru JUDr. František Söllner (???? – 1890) a jeho náměstkem Matyáš Novotný.
82

 

Zároveň došlo ke zřízení ředitelství sboru, které se snažilo pracovat na zlepšení organizačních 

podmínek. Na první schůzi ředitelství bylo rozhodnuto, že na místech neštěstí, kde bude sbor 

zasahovat, musí být vždy vystaven nápis „ochranný sbor“. Dále se také rozhodlo o tom, že 

v případě zvýšení vltavské hladiny budou členové sboru rozmístěni na jednotlivých 

stanovištích poblíž místa jejich bydliště. Seznam členů sboru, včetně adres, byl předán všem 

bezpečnostním složkám, aby členové sboru mohli být o nehodách včasně informováni, 

což podpořilo také zřízení zvláštního rady pro každý okres, jenž měl za úkol svolávat všechny 

členy sboru v daném okrese.
83

  

 

Protektorem PDSO byl policejní ředitel rytíř Stejskal, který sbor podporoval a vážil 

si činnosti, kterou členové dobrovolně a obětavě vykonávali.
84

  

 

Jelikož při některých zásazích docházelo ke zneužívání jména sboru a cizí lidé 

se vydávali za jeho členy, zřídil sbor v roce 1882 pro tento účel členské legitimace.
85

 O čtyři 

roky později se na členské poradě rozhodlo o výměně těchto legitimací za nové, šedé barvy.
86

  

 

V roce 1884 se sbor účastnil 2 velkých a 10 menších požárů. Při pohybu plovoucích 

ker na Vltavě roku 1885 byl sbor svoláván výstřely z děl. I přesto, že aktivace sboru byla 

takto složitá, dočítáme se, že členové byli v pohotovosti již po prvním výstřelu.
87

  

  

Účast na požárech rok od roku rostla, o čemž svědčí zpráva z výroční schůze konané 

dne 27. března 1887, kde sbor pro rok 1886 udává účast na 10 velkých a 21 menších 

požárech. Prvně jsme také informováni o majetkových poměrech sboru. Jmění v této době 

činilo 157 zlatých.  

 

                                                   
82

Císařský rada působil jako městský radní, dlouholetý předseda PDSO, podplukovník a velitel pražského sboru 

ostrostřeleckého, dále jako ředitel vinohradského sboru hasičského a předseda Spolku pro ochranu zvířat. Za 

dlouholeté působení mu obec Královské Vinohrady udělila záslužný zlatý kříž.  Národní listy, 27. února 1874, 

roč. 14, č. 56. 
83

 Národní listy, 11. březen 1874, roč. 14, č. 68. 
84

 Národní listy 26. března 1885, roč. 25, č. 84. 
85

 Národní listy, 26. února 1882, roč. 22, č. 56. 
86

 Národní listy 26. listopadu 1886, roč. 26, č. 327. 
87

 Pražský deník, 19. února 1885, roč. 20. č. 40. 



26 

 

Roku 1888 se sbor skládal z protektora c. k. policejního ředitele Stejskala, předsedy 

sboru Emanuela Suchého, náměstka Matěje Novotného a 11 členného výboru, jehož členy 

byli Antonín Bentler, Jan Burggraf, František Dolejška, Jindřich Haas, Osvald Trauttenberg, 

Jindřich Trenkwald, Vilém Trinka, František Zelinger, Karel Sviták, Ferdinand Čelikovský 

a Adolf Míšner. Na Starém Městě pražském působilo 21 členů, na Novém Městě 22, na Malé 

Straně a Hradčanech 5, a pouze jedna osoba na Hradčanech. Členové sboru zastávali 

v pracovním životě nejrůznější profese. Byli zde kožešníci, úředníci, majitelé továren, 

stavitelé, advokáti. V této době nacházíme také zmínku o prvním lékaři u sboru. Byl jím 

MUDr. Jáchym Goldschmidt.
88

 

 

4.1 Emanuel Suchý (???? – 1868) 

Emanuel Suchý byl předsedou sboru od roku 1878. Již v roce 1885 vyjádřil sbor 

při výroční schůzi Emanuelovi Suchému poděkování za jeho činnost povstáním všech členů. 

Přízeň si zasloužil obětavým a zodpovědným přístupem ve sboru. Téměř ve všech 

novinových článcích, pojednávajících o případech, kterých se sbor účastnil, nalézáme také 

zmínku o jeho přítomnosti.
89

 K desetiletému výročí předsednictví Emanuela Suchého, 

uspořádal sbor slavnostní banket v restauraci U Černého koně. Za tu dobu pomáhal Suchý 

ve 142 případech. Dobrovolný sbor ochranný nebyl však jeho jedinou aktivitou, byl také 

členem zemské ústřední komise pro Čechy, protektorem hasičského sboru na Žižkově 

a členem hasičského sboru ve Velkém Břevnově, Karlíně, Košířích, Libni, Střešovicích 

a Vysočanech.
90

 Věnoval se také zlepšení podmínek poskytování první pomoci i v jiných 

organizacích. V hasičském sboru na Královských Vinohradech přišel s návrhem na zřízení 

speciálního zdravotního oddělení, které mělo mít při ruce vybavenou lékárničku.
91

 V roce 

1894 byl za svou dlouholetou činnost vyznamenán Rytířským křížem řádu Františka 

Josefa
92

.“
93

 K slavnostnímu předání tohoto řádu došlo 29. dubna 1894 v budově policejního 

ředitelství: 
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„Zvláště od té doby, co pan Suchý byl postaven v čelo, jeví se činnost a obětavost sboru 

příkladnou. Pan Suchý byl vždy jedním z nejhorlivějších, byl vždy prvním na místech, kde 

neštěstí se událo, a kde pomoci bylo za potřebí. Byl neunavným v plnění svého úkolu a proto 

Jeho Veličenstvo v uznání jeho blahodárné působnosti ráčil propůjčiti mu řád Františka 

Josefa.“ 

 

Toto vyznamenání bylo svým způsobem také vyznamenáním pro celý PDSO, který 

vykonával tak záslužnou činnost.  

 

V roce 1896 přichází bolestivá zpráva. Dne 27. února Emanuel Suchý umírá. Jeho 

pohřbu se zúčastnili představitelé významných pražských institucí a spolků, např. náměstci 

pražských měst dr. Podlipný a dr. Srh, starosta města Královských Vinohradů, pan Víšek, 

starosta města Smíchova, pan Elhenický. Samozřejmě nechyběli členové a lékaři záchranné 

stanice. Kondolenci a smuteční věnec zaslal také Vídeňský sbor ochranný. Emanuel Suchý 

byl pochován na Olšanských hřbitovech, kde jeho ostatky leží dodnes.
94

 

 

V hasičském kalendáři rodinném pro obyčejný rok 1897 pan Karel Tichý výstižně 

popisuje působení, význam a důležitost pana Emanuela Suchého, jemuž PDSO za mnohé 

vděčil:  

 

„V čele blahodárného sboru tohoto stál po šestnáct roků chvalně známý c. k. továrník hodin 

p. Emanuel Suchý. Česká veřejnost, najmě obyvatelstvo pražské zná s dostatek tohoto 

neúnavného, neohroženého a obětavého pracovníka na poli humanity, jenž své síly, své zdraví 

i své jmění kladl na oltář vznešeného lidumilství.“95 

 

4.2 Přelomový rok 1890 

V roce 1890 se PDSO těšil velkému zájmu veřejnosti, o čemž svědčí i samotný nárůst 

novinových článků. Spolkové jmění bylo již 4627 zlatých a sbor se rozhodl rozšířit svou 

činnost a za peníze nakoupil záchranné loďky a nosítka, které byly umístěny na různých 
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místech po obou březích Vltavy.
96

 Dne 5. července uspořádal sbor na Žofínském ostrově 

výcvik členů pro záchranu na loďkách a nová aktivita sboru dostála svému cíly.
97

 

 

Jako by snad sbor tušil, co potká Prahu za dva měsíce, neboť ve dnech 3. – 5. září 

postihla město velká povodeň. Informace o zvyšování hladin řek v jižních Čechách přicházely 

již 1. září a Praha se připravovala na příval vody.
98

 Třetí zářijový den ohlašovaly Pražanům 

o čtvrté hodině ráno dělové palby hrozící nebezpečí. Voda stoupala, s každou hodinou 

se situace zhoršovala a do Prahy byly zasílány další a další telegramy z venkova varující 

Prahu před další povodňovou vlnou. Došlo k zaplavení všech pražských ostrovů a 4. září 

dokonce ke zřícení pilířů Karlova mostu.
99

 Čelní představitelé PDSO, pan Emanuel Suchý 

a Matyáš Novotný při povodni neváhali přiložit ruku k dílu a dne 3. září od páté hodiny ráno 

do samotného poledne, společně s dobrovolným sborem hasičů Královských Vinohrad, 

organizovali vynášení nepoškozeného nábytku na zatopeném Střeleckém ostrově.
100

 Sbor 

se jistě angažoval i v jiných případech, ovšem v novinách nebylo více zmíněno. 

 

Jednatel Vídeňského dobrovolného sboru ochranného, dr. Jaromír Mundy, pobýval 

ve dnech, kdy v Praze vrcholila povodeň v Karlových Varech, a zpráva o tomto neštěstí na něj 

dolehla o to výrazněji. Dr. Mundy zaslal telegram policejnímu řediteli ryt. Stejskalovi, v němž 

Vídeňská záchranná společnost nabídla Praze pomoc zasláním 3 ambulančních kuchyňských 

vozů, které by osobám postiženým povodní poskytly alespoň teplé jídlo. Pražští zastupitelé 

tuto velkorysou nabídku přijali. Jeden kuchyňský vůz byl schopný připravit jídlo až pro 1000 

osob.
101

 Již 7. září v podvečer dorazily kuchyňské vozy do Prahy. Zároveň do Prahy přijel 

i samotný baron Mundy, společně s dalšími třemi členy Vídeňské ochranné společnosti. 

Na nádraží je očekávali přední pražští představitelé - místodržící hrabě František Thun (1847 -

1916), dvorní rada rytíř Stejskal, místodržitelský rada Harrmann, zástupce starosty dr. Eiselt 

a ředitel chudinského ústavu pan Kopecký. Vozy byly přemístěny do Hybernské ulice, kam 

se následující den shromáždily také veškeré suroviny. Hodinu před polednem se vozy 

s připravenými pokrmy převezly k výdeji na František, Svatojánské náměstí 

a do Holešovic.
102

 Druhý den se jídlo podávalo na Svatojánském náměstí. Při rozdělování 

                                                   
96

 Národní listy, 24. března 1890, roč. 30, č. 82. 
97

 Národní listy, 6. července 1890, roč. 30, č. 184. 
98

 Velká povodeň v Čechách ve dnech 2. až 5. září 1890, Jan Benešovský Veselý, Alois Hynek, Praha 1890, s. 4. 
99

 Povodeň v Čechách 1890, Jaroslava Kvapil, Tiskem a nákladem J. Otty, Praha 1890, s. 6 - 16. 
100

 Národní politika, 4. září 1890, roč. 8, č. 243. 
101

 Národní politika, 7. září 1890, roč. 8, č. 246. 
102

 Národní politika, 9. září 1890, roč. 8, č. 247. 



29 

 

pokrmů byl přítomen baron Mundy, dvorní rada rytíř Stejskal a městský radní Kopecký. 

Na klidný průběh po celou dobu dohlížela také policejní stráž.
103

 

  

Praha využila návštěvy váženého hosta z Vídeňské ochranné stanice, barona Mundyho 

a rozhodla se uspořádat v zimní zahradě Grand Hotelu přednášku pod názvem „Oheň a voda 

jakožto zachraňovací a ničící živel“.
104

 Návštěvnost přednášky bohužel nenaplnila předešlá 

očekávání a na přednášku dorazilo jen okolo desítky hostů. Na samém počátku přednášky 

se baron Mundy omluvil obecenstvu za to, že přednáška neproběhne v jejich mateřském 

jazyce, ale v jazyce německém. Vyjádřil Pražanům soucit s neštěstím, které Prahu potkalo, 

a popsal: 

  

„Když jsem uzřel hrdý ten most váš v sutinách, vzpomněl jsem si na verše Kolárovy Slávy 

dcery, v nichž velký básník ten pěje: Aj zde leží zem ta, druhá kolébka, mého národa rakev. 

Jak trefně můžeme nyní říci: Aj zde leží most ten, druhdy pýcha, nyní národa mého smutek!“.  

  

Dále líčil Mundy své působení v Paříži, za rakousko-pruské války, kde vykonával 

lékaře pro ty, kteří byli zranění v bojích. Popsal zavádění ambulantních vozů, líčil jednotlivé 

případy a sděloval své hrůzné dojmy z tohoto období. Na konci přednášky poděkoval 

přítomným za podporu těch, kteří následkem povodní byli připraveni o zdraví či střechu 

nad hlavou.
105

  

 

4.3 První záchranná stanice v Praze 

Hlavní náplní sboru zůstávalo po celá desetiletí pomáhat při požárech a povodních. 

Zřejmě se také Praha musela poučit katastrofickou událostí, aby i zde došlo konečně 

ke zřízení záchranná stanice. K jejímu založení nepochybnou měrou přispělo působení barona 

Mundyho v Praze po velké povodni roku 1890 a vůbec velkorysost Vídeňského sboru 

ochranného. Dne 12. září 1890 obdržel starosta pražských měst, Dr. Jindřich Šolle telegram 

od hraběte Hanuše Wilczka. Wilczek mu v něm nabízel,  že Praze během 24 hodin poskytne 

kompletní vybavení pro jednu záchrannou stanici a zároveň přislíbil podporu se zřízením 
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vodního záchranného sboru. Starosta Jindřich Šolle nabídku vděčně přijal a městská rada 

se mohla dát do příprav na zřízení záchranné stanice. Z článku zveřejněného v Národní 

politice dne 13. září 1890 vyplývá, že starosta zpočátku plánoval založit zcela novou 

společnost.
106

 V této době se však dobrovolné činnosti tohoto typu věnovala pouhá hrstka 

osob a Dobrovolný sbor ochranný měl s poskytováním pomoci v nutných případech 

již dlouholeté zkušenosti. Vedením záchranné stanice tak byl pověřen PDSO. Bylo třeba jen 

pozměnit organizační strukturu a zavést ve sboru pevnější řád.
107

 

 

„Hlavním účelem bude podporovati stálou denní a noční službou ochranné sbory od vlády, 

obcí a soukromníků již zřízené a to při nebezpečí ohně a vody (zejména povodně), 

při neštěstích všeho druhu (na ulicích, silnicích, v továrnách, veřejných budovách, na místech 

k veselí vykázaných při slavnostech a na drahách), pak při epidemiích, vpádu mobilizace 

a ve válce (ovšem jen uvnitř Prahy a v nejbližším okolí).“ 

 

Počáteční plány hovořily o zřízení několika záchranných stanic, které budou vybaveny 

dopravními vozy a nosítky pro ty, kdo na ulici onemocněly nebo přišly k  úrazu. Měla být 

zavedena denní i noční služba, přičemž v noci by lékaři dojížděli za nemocnými do jejich 

domovů. Protektorem záchranné stanice byl jmenován místodržící hrabě František Thun.
108

  

 

 Zakladatel Vídeňské dobrovolné ochranné společnosti, hrabě Wilczek, tedy zaslal kompletní 

zařízení záchranné stanice a dohledem při jejím zřizování pověřil svého kolegu, barona 

Mundyho. Vlak s výbavou pro první záchrannou stanici dorazil do Prahy v  neděli 

14. září 1890. Náklad si přebral osobně předseda sboru pan Emanuel Suchý společně 

s některými členy PDSO. Sbor obdržel koňský povoz určený k dopravě nemocných, nábytek 

na vybavení záchranné stanice, tři pryčny, rozkládací nosítka, stolici k přenášení, klasická 

nosítka a také vybavené skříně s léky a protijedy. Veškeré vybavení bylo uloženo v domě 

na Václavském náměstí č. 6. Právě v tomto domě došlo k otevření první záchranné stanice.  

 

Příjezd lokomotivy, která dar z Vídně převážela, byl pro Pražany vzrušující událostí. 

Zájem o vybavení pro záchrannou stanici projevil starosta Prahy, dr. Šolc, který si ještě v den 

příjezdu zařízení prohlédl a vyjádřil baronovi Mundymu poděkování za tak ušlechtilý dar. 
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Kromě pražského starosty stanici navštívili také policejní ředitel rytíř Stejskal a magistrátní 

rada dr. Malý.
109

 V začátcích poskytli ochranné stanici podporu také pražští obchodníci 

a soukromníci, bezplatně bylo zajištěno i telefonické zařízení. Chod stanice podporovala 

i pražská obec.
110

 

  

Bylo nutné sehnat potřebný personál a tak byl ve Všeobecné nemocnici vyvěšen leták, 

v němž se ochranný sbor obracel na lékaře obou lékařských univerzit (české i německé) 

s výzvou, aby se připojili k ochranné stanici.
111

 Výzva měla úspěch a k dobrovolné službě 

se přihlásilo 142 mediků, z nichž většina měla již po studiích.
112

 Mimo to se přihlásily i dvě 

pomocnice při porodu.
113

 

  

Záchranná stanice byla v provozu od 15. září 1890.
114

 Lékařská služba byla zavedena 

ihned poté, co se ke zdejší službě přihlásili první lékaři. Policejní rada rytíř Stejskal si zřízení 

a chod stanice pochvaloval a přislíbil brzké otevření druhé záchranné stanice.
115

 Mezi prvními 

případy bylo ošetření krvácení z nosu, mdloby, pád z tramvaje a poranění sklem.
116

 

 

Brzy po uvedení stanice do chodu se záchranné akce stávají novou atrakcí Pražanů. 

Vždy, když došlo k nějakému neštěstí a záchranný vůz byl povolán k akci, sešel se před 

záchrannou stanicí houf zvědavců, který svým přihlížením znemožňoval vozidlu plynulý 

průjezd. Nepříjemné pocity prožívali i nemocní pacienti, kteří byli převáženi do ochranné 

stanice za účasti přihlížejících. Z těchto příčin bylo nařízeno, aby převoz nemocných probíhal 

v tichosti. Užívání píšťalek
117

, které se používaly k upozornění v dopravě (předchůdce 

dnešních sirén), bylo doporučeno pouze před většími křižovatkami, při zatáčení 

či na frekventovaných místech.
118
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Na Václavském náměstí záchranná stanice dlouho nepobyla a již v listopadu roku 

1890 byla přemístěna do domu ve Spálené ulici č. 21, kde fungovala nepřetržitě 24 hodin 

denně.
119

  

 

V následujících týdnech noviny i nadále stručně informují o případech, kdy ochranná 

stanice zasahovala.
120

 Také kniha 145 let Záchranné služby hl. m. Prahy potvrzuje, 

že ochranná stanice a záchranný vůz byly hojně využívány: 

 

„V době od října do prosince roku 1890 bylo celkem 346 případů (z toho 46 chirurgických 

těžkých, 214 chirurgických lehkých, 4 porody, 52 interních případů těžkých, 59 interních 

lehkých, 2 psychózy, 5 pokusů o sebevraždu), při nichž byl ambulanční vůz použit 120krát.“121 

 

Rok 1890 lze tedy považovat za opravdu přelomový. Pražský dobrovolný sbor ochranný 

se již nadále nevěnuje zachraňování majetku a poskytování ochrany osobám v případě 

potřeby, ale jeho hlavním účelem se stalo poskytováním zdravotnické první pomoci. Od této 

chvíle lze skutečně mluvit o počátcích Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy 

v pravém smyslu slova. 

 

4.4 Rok 1891 a Všeobecná zemská jubilejní výstava království Českého z roku 1891 

V roce 1891 žila celá Praha pořádáním velkolepé hospodářsko-společenské akce. Byla 

jí Všeobecná zemská jubilejní výstava království Českého, jež se konala u příležitosti výročí 

první průmyslové výstavy v Praze roku 1791. Výstava představila pokrok českého průmyslu 

a přední české podnikatele.
122

 Tato událost se významně dotkla také PDSO, který byl 

požádán, aby na této akci zřídil provizorní ochrannou stanici. Přítomnost stanice na výstavě, 

se nakonec ukázala jako velmi prospěšná. V horkých dnech či při velké návštěvnosti, dolehla 

na návštěvníky nevolnost a v ochranné stanici o ně bylo okamžitě patřičně postaráno. 

Ochranná stanice byla umístěna zleva od vchodu na výstavu, za Uměleckým pavilonem, 

společně se strážnicí policejní a hasičskou. V přední místnosti se nacházela kancelář, zadní 

místnost sloužila jako ordinace. Vybavení této stanice bylo na tehdejší dobu samo o sobě 
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výstavní. Nacházel se zde operační stůl (mohl posloužit také k přepravě nemocného), židle 

k přenášení pacientů, krytá nosítka, vojenská polní nosítka a postel. Z materiálu pak můžeme 

uvést obvazy, dlahy, lékárničku, protijedy a chirurgické náčiní. Na výstavě byl samozřejmě 

přítomen také záchranný vůz.
123

 Pacient byl co nejrychleji přemístěn do ochranné stanice, kde 

byl následně ošetřen, bez účasti zvědavých přihlížejících. Službu, která trvala od rána 

do desáté hodiny večerní, měli vždy tři lékaři a jeden člen dobrovolného sboru ochranného.
124

 

Členové PDSO  po celou dobu trvání výstavy poskytovali své služby dobrovolně a bezplatně, 

ostatně jako ve všech ostatních případech po dlouhá léta jeho existence.
125

 

  

Záchranná stanice od doby založení do konce dubna roku 1891 poskytla pomoc v 1024 

případech. Sídlo měla stále v domě U Pelikánů, ve Spálené ulici. Tehdejší telefon záchranné 

služby měl číslo 727.
126

 

 

V tomto roce došlo také k nahrazení medailí z roku 1875, která sloužila k identifikaci 

členů PDSO. Na jednání městské rady podotknul dr. Baštýř, že na medailích je nápis 

v německém jazyce. Proto navrhoval, aby došlo ke změně a došlo alespoň k zavedení nápisu 

rovněž v jazyce českém. Ochranný sbor však nakonec zavedl nový odznak, bílou hvězdu 

v červeném poli. Nápis PDSO zde byl již v českém i německém jazyce.
127

 

 

V roce 1892 vydává sbor nové stanovy (jejich přesné znění viz příloha č. 6) , získává 

jasnou strukturu a pevný řád. Ke konci roku došlo uvnitř sboru ke zvláštnímu nařízení a sbor 

se rozhodl najmout do svého středu inspektora. K tomuto účelu podal v Národních listech 

inzerát:  

 

„Konkurs vypisuje tímto Pražský dobrovolný sbor ochranný na místo inspektora při stanici 

ochranné, s kterýmž spojena je ochrana 420 zl. r. č. jakož i svobodný byt, palivo a světlo. – Ti 

pánové, grad. MUDři, kdož obou zemských jazyků mocni jsou a o místo řečené ucházet se 

chtějí, podetež žádost svou doloženou patřičnými doklady k rukoum starosty sboru 

ochranného Eman. Suchého v Ovocné ulici nejdéle do 18. t. m.“128 
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Roku 1893 již pro sbor pracovali dva tito inspektoři, MUDr. F. Sýkora, MUDr. 

F. Hansmann, dále medici i služebnictvo, protektorem zůstával hrabě František Thun, 

náměstkem pak starosta dr. Šolc. Tohoto roku měl sbor 196 členů, 9 členů zakládajících, 

69 činných, 15 příznivců a 110 přispívajících.
129

 

 

Počátkem roku 1895 zveřejnili představitelé PDSO František Dolejška a Emanuel 

Suchý výzvu k pražskému lidu, aby sbor, který vykonává tak záslužnou činnost vždy 

s nasazením, dobrovolně a bezplatně, co nejvydatněji podporovali. 

 

„Přispějte, aby trvání ochranné stanice i nadále bylo zabezpečno!“130 

 

Finanční situace sboru se však nijak nelepší. Sami lékaři PDSO v tisku informují 

o nepříznivých podmínkách při výkonu jejich činnosti. Špatné hygienické podmínky, plynové 

hořáky a špinavé stěny, rozhodně neodpovídaly požadavkům záchranné stanice, která 

za těchto podmínek fungovala ve Spálené ulici. Lékaři rovněž poukazovali na zbytečný 

prostoj v dopravě k raněnému, který byl způsoben tím, že ambulanční vůz umístěný i s koňmi 

ve dvoře na Sokolské třídě, v případě výjezdu vyrazil nejprve pro lékaře do záchranné stanice 

a až poté k zásahu. Také doplňování léčiv činilo záchranné stanici značné problémy, jelikož 

předepsané recepty musely být nejprve schváleny u lékárníka z ulice Na Poříčí a jejich 

následné obstarání léků trvalo pak i několik dní. Na negativní stránku „dobrovolné“ služby 

naráží zmínka o tom, že se po lékařích požadovalo, aby žádali o příspěvky obratem za každý 

případ. Na konci stížnosti lékaři podtrhují skutečnost, že ačkoliv výbor sboru rozhoduje 

o lékařských záležitostech, není v něm zastoupen žádný lékař a přístup na jednání nemá 

ani lékař inspekční.
131

 V tomto roce, kdy slavil čtyřicetileté výročí svého působení, měl 

sbor 216 členů, z toho 2 zakládající, 81 činných, 37 příznivců a 95 přispívajících. K výročí 

sboru sepsal profesor Dolejška (???? – 1909)
132

 dějiny spolku, které bohužel otištěny 

nebyly.
133
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4.5 Období krize 

Pouhý jeden rok po smrti Emanuela Suchého záchranná stanice již není institucí, kterou 

kdysi bývala. Stále častěji se objevují stížnosti na to, že sbor neposkytl dostatečnou pomoc. 

Právo lidu doslova cituje:  

 

„Co to je s ochrannou stanicí? Ano, ptáme se veřejně, co mají znamenat ty ustavičné stížnosti, 

stížnosti přímo neuvěřitelné, jež nás vždy znova a znova docházejí na ústav tento, v nějž byly 

skládány největší naděje. Z posledních dnů sdělují se nám hned dva případy, jež konečně 

přesahují meze přípustnosti a jež musí donutit nejširší veřejnost, aby se domáhala radikální 

nápravy.“  

 

Autor článku nejdříve popisuje případ, kdy povozník spadl kolem půlnoci z koně, 

přičemž došlo k těžkému poranění nohy. Když však bylo v ochranné stanici požádáno 

o okamžitou pomoc, bylo volajícímu sděleno, že vůz přijede kolem šesté hodiny ranní. Jelikož 

se vůz ani v tuto hodinu nedostavil, byl raněný dopraven do nemocnice velmi bolestným 

způsobem. Vůz záchranné stanice přijel na místo až po deváté hodině, kdy již pomoci nebylo 

třeba. V druhém případě došlo ke zranění dělníka v Rademachrově továrně. Poté, co 

záchranná stanice odmítla k případu vyjet s vysvětlením, že do soukromých podniků nejezdí, 

byl i tento raněný do nemocnice odnesen. Oba ranění svým zraněním následně v nemocnici 

podlehly. Do hry zde vstupuje také otázka národnostní. V Rademachrově továrně se totiž 

tvrdilo, že jim pomoc nebyla poskytnuta z toho důvodu, že se jednalo o podnik německý. 
134

 

 

Mimo to také městská rada vydala zákaz, aby byl ambulanční vůz využíván 

na neplacené výjezdy a platba za převoz musela být potvrzena ještě před tím, než vůz 

k případu vyjel. Dobré jméno, kterým se záchranná stanice po celou dobu působnosti mohla 

pyšnit, bylo najednou pryč. Když například 19. října 1898 požádal dr. Schröter o zaslání 

ambulančního vozu, který jej dle pravidel měl vyzvednout v záchranné stanici, vůz do sídla 

záchranné stanice pro lékaře vůbec nedorazil. Lékař se tedy vydal na pomoc zraněnému sám. 

K jeho překvapení se však na místě dozvěděl, že ambulantní vůz již před nějakou chvílí 

raněného bez ošetření odvezl do nemocnice. 
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„V tomto případu nejlépe patrno, do jaké míry humánní ústav ve Spálené ulici prospívá. Nežli 

tak nadále, učiní rada městská nejlépe, když tuto instituci zruší. Před osmi lety byla velebena, 

teď se z ní tvoří výdělkářský závod.“135 

 

Poměry se i nadále zhoršovaly a dne 17. listopadu nepřišel ráno do služby ani jeden 

lékař, odpoledne toho dne pak pouze jeden.
136

 

 

Výbor PDSO na stížnosti lékařů, negativní přístup k výběru příspěvků a vzdorné 

chování, zareagoval jejich vyřazením z PDSO. Právo lidu okomentovalo situaci ve sboru 

těmito slovy: 

 

„Avšak medikové, které páni na stanici „trpěli“, nebyli dost pokorní a neklaněli se pánům tak 

hluboko, jak by toho žádala hodnost městského rady a několikanásobného domácího pána 

atd. Mimo to pak některý z nich dokonce opovážil se kritisovati v novinách některé nešvary 

z ochranné stanice. To bylo až příliš mnoho. Slavný ochranný sbor ukázal svoji disciplinární 

moc.“137 

 

Ve veřejném prohlášení, které sbor k této situaci podal, je vychvalován výborný stav 

po propuštění lékařů.
138

 Na pozadí této situace stála přesto také otázka národnostní: 

 

„Národní sebevědomí, hrdost atd., jak si je představují otcové pražští a důstojná jich mládež, 

zasáhly i sem. Němečtí lékaři byli ze služby propuštěni. Na stanici zůstalo jenom jedno 

německé: německé peníze.“139 

 

Na výroční schůzi v dubnu roku 1899 předseda sboru, městský rada pan Kopecký 

ujišťuje, že krize z loňského roku je nyní u konce a ve sboru působí celkem 9 lékařů. V tomto 

roce měl sbor 234 členů, z nichž 2 členové byli zakládající, 87 členů činných, 38 příznivců 

a 107 přispívajících členů. Ke sboru přistoupily toho roku dvě významné osobnosti, kníže 
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Karel ze Schwarzenberga a císařský rada Alois Oliver.
140

 Počet členů v následujících letech 

nijak výrazně nerostl, ještě roku 1911 ve sboru působilo pouhých 70 činných členů.
141

 

 

Na valné hromadě roku 1900 vyznali členové sboru poctu zemřelému kardinálovi 

Frant. de Paulovi. Jak je vidět, sbor společně prožíval chvíle radosti i smutku. Také 24. června 

stejného roku vyzývá sbor členy k účasti na pohřbu dlouholetého člena Leopolda Kuhé.
142

 

 

Roku 1901 byl do funkce předsedy sboru zvolen hrabě Bedřich Deym (1866 - 

1929).
143

 Za jeho předsednictví konfrontace kolem výjezdů ambulantního vozu neustávaly, 

v lednu přichází další kritika PDSO, řízeného městskou radou a výborem, který nedělal sboru 

dobré jméno už v minulosti, když rozhodoval o práci lékařů takřka bez lékařů. Tentokrát 

odmítla ochranná stanice převoz ženy, jež onemocněla po porodu horečkou omladnic a pro 

velký mráz nemohla být přenesena na fiakrech
144

. Sluha, který měl od lékaře nemocné ženy 

za úkol zajistit převoz ženy ambulančním vozem, byl nejprve odkázán do obecního dvora, 

kde vůz stál. Poté, co na místo dorazil, bylo mu sděleno, že ochranná stanice na Žižkov (kam 

bylo třeba pro ženu zajet) nejezdí. Do případu se tedy vložil samotný starosta této obce, který 

ochrannou stanici upozornil na fakt, že již několikrát odmítla převoz nemocnému do této 

pražské části i přesto, že obec přispívá PDSO částkou 400 korun ročně. Praxe byla totiž 

taková, že ještě před tím, než ochranná stanice k nemocnému vyjela, požadovala zaplacení 

poplatku (což tehdy činilo 6 korun).
145

 

 

Jak bylo o ženu nakonec postaráno, nevíme. Žižkovský městský úřad však potvrdil, že 

ochranná stanice skutečně požaduje od nemocných platbu za převoz a zastává se lékaře, který 

doporučil převoz ženy v ambulančním a ne infekčním voze, jelikož horečku omladnic nelze 

považovat za nakažlivou nemoc. Infekční vůz nemohla žižkovská obec využít, protože bylo 

třeba rodičku převézt vleže, což bylo možné jen ve voze ochranné stanice. Přiložená statistika 

dokazuje, že žižkovská obec poskytuje stanici dostatečnou finanční podporu, za kterou 

samozřejmě očekává poskytnutí první pomoci v případě potřeby.
146

 Ochranná stanice 

se následně obhajovala, že osoba, jež má horečku omladnic, nesmí být převážena 
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v ambulančním voze, ve kterém jsou následně převáženy také zdravé rodičky, a tak zaslala 

sluhu do obecního dvora pro infekční vůz, jehož majitelem však ochranná stanice nebyla. 

Okamžité vybírání poplatku zdůvodnil sbor tím, že i přes daný příslib zaplacení, nebyl 

v některých případech poplatek zaplacen. Zároveň upozorňuje, že opatření se netýká opravdu 

chudých, kterým přeprava byla vždy poskytována zdarma, což se sbor snažil prokázat 

přiloženou statistikou bezplatného poskytnutí převozu.
147

 

 

Situace v Praze se zhoršovala, město se zvětšovalo (připojena Libeň) a PDSO stále 

vlastnil pouze jednu ochrannou stanici ve středu města, což orgány, pod kterými sbor působil, 

nemohly dlouho přehlížet. Místodržitelství začalo plánovat reorganizaci ochranné služby, a to 

především ve spojení s nedostatky, kterými byla například přeprava rodiček, choromyslných 

a nemocných, jež mají nakažlivou chorobu. Doprava těchto osob se uskutečňovala především 

na nosítkách a ve výjimečných případech ve vozech, kde ovšem hrozilo šíření nákazy, 

pro nedostatek dezinfekčních prostředků. Pro zlepšení situace navrhlo místodržitelství 

součinnost všech orgánů ochranné služby (tedy již jakousi podobu dnešního integrovaného 

záchranného systému), přičemž poukázalo na pozitivní dopad zřízení zdravotnického oddělení 

při hasičských sborech v Českých Budějovicích, Liberci a také ve Vídni. Dále bylo nutné 

rozšířit počet ochranných stanic, a to i do odlehlých částí města.
148

 

 

V listopadu zveřejňují lékaři záchranné stanice podmínky, za jakých poskytují pomoc 

a podporu: 

 

„Záchranná stanice určena jest především k poskytování první pomoci lékařské osobám, které 

stiženy byly úrazem nebo nehodou na ulicích, v továrnách, hostincích a v místnostech 

veřejných vůbec; v privátních bytech poskytuje se stanicí prvá pomoc lékařská jen 

v případech otrav a nehod značného rozsahu (těžké popálení, pokusy sebevražedné). Lehčí 

úrazy a rány, o jichž ošetření lékařské dotyčné osoby v ordinační místnosti staniční žádají, 

ošetří se jen v těch případech, kde se jedná o poranění čerstvé a kde toto povahou svou 

rychlého zakročení lékaře vyžaduje.“ 

 

V ostatních případech doporučuje PDSO návštěvu ambulancí při fakultních 

nemocnicích. I po desetiletém působení vlastnila stanice pouze jeden ambulanční vůz 
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a přesto, zřejmě pro zlepšení finančních podmínek, zajišťovala placenou přepravu 

do nemocnic či přepravu nemocných, přijíždějících do Prahy vlakem, z nádraží domů. 

Přepravovaná osoba si však musela opatřit lékařské potvrzení o tom, že není nakažena 

infekční chorobou a že je nezbytný převoz nemocného vleže. Po zaplacení poplatku 6 korun 

pak mohla být osoba převezena, v případě že u nemocného byla průkazná chudoba, byl 

poplatek prominut.
149

 

 

V květnu roku 1903 se schází Výbor pro zřízení dobrovolného ochranného sboru 

pro Žižkov a okolí
150

 , který dosáhl svého na konci roku, kdy městská rada povolila zřízení 

této instituce.
151

 Další informace o této instituci se mi bohužel nepodařlo dohledat.  

 

Naděje na rozšíření sboru, kterou do Pražanů a především členů ochranné stanice 

vložilo roku 1901 místodržitelství, nebyla naplněna. Roku 1904 znovu přichází problémy, 

vycházející z faktu, že PDSO vlastní jediný ambulantní vůz, který nebyl schopný dostát 

požadavkům města.  

 

„Včera požádána byla záchranná stanice, aby převezla těžce nemocnou do všeobecné 

nemocnice. Sotva že vůz odjel, přinesl poštovní zřízenec telegram, v němž záchranná stanice 

žádána, aby vyslala na nádraží vůz k převozu těžce zraněného člověka. A do třetice zazněl 

telefon a dr. Kalmus volal záchrannou stanici, aby převezla těžce onemocnělou jeho služku 

z Příkopů do nemocnice.“152 

 

Z rozhodnutí městské rady musela ochranná stanice opustit dům ve Spálené ulici, 

ve kterém sídlila celých 14 let. Od května 1905 sídlila pak stanice na Havlíčkově (dnešním 

Senovážném) náměstí v domě č. 979/II.
153

 

 

Následujícího roku se znovu otevírá otázka reformy sboru, přičemž je třeba upozornit, že 

návrh má v podstatě stejné požadavky, které navrhovalo místodržitelství již roku 1901, 

ale tentokrát se řešení problémů nachází v návrhu na zřízení záchranných stanic při 

hasičských stanicích, kde by první pomoc poskytovali hasiči, vyškolení k tomuto účelu 
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lékařem.
154

 Špatný stav spolkové pokladny dokládá účetní rozvaha pro tento rok – příjmy 

byly 9821 korun a výdaje celých 14.826 korun. Působení stanice za takového stavu bylo 

nemožné, což si sbor samozřejmě uvědomoval.
155

 

 

Přesto si tato instituce zachovávala ctěné jméno. V dubnu roku 1907 byli členové 

PDSO, Matyáš Novotný a František Dolejška v čele s předsedou hrabětem Bedřichem 

Deylem, přivítáni na audienci u císaře Františka Josefa I.
156

 

 

Stanice potřebovala čím dál, tím více finančních prostředků. V květnu roku 1910 proto 

uspořádala koncert ve prospěch záchranné stanice. Předsednictví koncertu přijala kněžna Ida 

z Lobkowic
157

, manželka nejvyššího maršálka království Českého, Adolfa Josefa 

Schwarzenberga.
158

 Zemský výbor pro tento koncert povolil také výjimečný příjezd 

automobilů až do samotné Královské Obory.
159

 Lístky v předprodeji nabízela záchranná 

stanice na Havlíčkově náměstí a pražské podniky, např. Bratří Čížkové, Froreich a spol., 

Waldek a Wagner a také Laurin a Klement
160

.
161

 Koncert vynesl PDSO 6253 korun.
162

 

V tomto roce se sbor také pokoušel zřídit svaz záchranných společností a projednával zřízení 

nové ochranné stanice pro levý vltavský břeh. 
163

 

 

4.6 Administrativní a statistická evidence 

Po celou dobu svého fungování musel PDSO přežívat z darů a příspěvků od příznivců 

této humánní činnosti. Tyto příjmy se do účetních zápisů rozdělovaly na příspěvky 

od příznivců, příspěvky od členů, příspěvky za dopravu ambulantním vozem a příspěvky 
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z pokladničky staniční. Vybrané peníze se použily na výdaje za svítivo a palivo, náklady 

na léky a léčebné prostředky, správa nářadí a lékařské honoráře.  

 

Jednotlivé případy se evidovaly dle druhu, tj. na chirurgické (zlomeniny kostí, 

vymknutí, pohmoždění, střelné, bodné rány, popálení, otřes mozku, kýly, cizí tělesa v  hltanu, 

krvácení), vnitřní (případy mrtvice, záchvaty padoucnice, záchvaty histerie, záchvaty 

eklampsie
164

, chrlení krve, mdloby, otravy, případy choromyslnosti), oční onemocnění, 

pokusy o sebevraždu. 

 

Pacienti se převáželi do Všeobecné nemocnice
165

, k Milosrdným bratřím, k Milosrdným 

sestrám, k Alžbětinkám, do Izraelitské nemocnice, do bytů a jiných léčebných ústavů. 

Zapisovala se také statistika převozu na telegrafickou žádost a použití drožek
166

. Přepraveny 

byly jen ty osoby, které neměly žádnou infekční chorobu a musely ležet, přičemž uskutečnění 

převozu proběhlo jen tehdy, když měl objednavatel diagnostický lístek od lékaře, a po dohodě 

o odměně za převoz s inspekčním lékařem, který službu vykonával. 
167

 

 

4.7 Automobilizace 

Po vzoru evropských velkoměst - Londýna, Paříže či Berlína, byl také pro pražskou 

záchrannou stanici pořízen ambulanční vůz.
168

 Reakce obyvatel se však různily, jelikož 

se tehdejší společnost obávala škodlivého vlivu otřesů na lidský organismus, obzvláště 

pak u nemocných a zraněných osob. Automobil značky Laurin & Klement, který PDSO 

darovala Pražská městská pojišťovna, byl vyroben v továrně Praga.
169

 Dne 2. ledna 1911 

započal vůz za přítomnosti mnoho přihlížejících testovací jízdu ze sídla ochranné stanice 
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na Staroměstském náměstí do Mělníka. I přes nepříznivý stav zmrzlé vozovky a padající sníh, 

obstál vůz ve zkoušce na výbornou.
170

  

 

Poprvé automobil vyjel k případu poskytnutí první pomoci mladé ženě, která se otrávila 

fosforem z nešťastné lásky: 

„První použití automobilu záchranné stanice stalo se dnes v poledne. Tímto moderním 

vehiklem, plně vyhovujícím hlavní podmínce první pomoci: rychle a chvatně, byla dopravena 

oběť - nešťastné lásky. Marie Haklová, 28letá bývalá číšnice z Libušiny ulice č. 7 v Žižkově, 

požila včera večer ve víně roztoku ze šesti krabiček sirek. Dnes dopoledne odebrala se 

na Malou stranu k matce svého milence a sdělila jí, co z nešťastné lásky provedla. Matka 

odvedla otrávenou na malostranskou policejní strážnici, odkudž jí lékař záchranné stanice 

p. dr. Svoboda v automobilní ambulanci dopravil do všeobecné nemocnice.171  

  

Ve stejném roce se sídlo záchranné stanice znovu dostalo do ohrožení. Budova, 

ve které doposud sídlila, měla být zbourána a tak sbor začal hledat nové prostory.
172

 Ještě 

téhož roku začala záchranná stanice působit na Staroměstském náměstí, v budově bývalé 

mincovny, kde působila až do roku 1945.
173

 

 

Přestože se poměry měnily k lepšímu, stížnosti na práci PDSO neustávaly. V roce 

1912 však již zdarma poskytoval první pomoc při úrazech, neštěstích a náhlém onemocnění 

na ulici, v ústavech, továrnách a veřejných místnostech v policejním obvodu pražském 

a poplatek se vybíral pouze za převozy, přičemž chudým byl nadále poskytován bezplatně. 

Ačkoliv vlastnil automobil, byl i ten (stejně jako v minulosti koňský povoz) jediným 

automobilem záchranné stanice pro celou Prahu. Pražané již počítali s rychlým dojezdem 

ambulančního vozu k raněnému, což ale jediný automobil celé Praze zaručit nemohl. PDSO 

se tedy horlivě snažil o získání dostatečných prostředků pro zakoupení dalšího automobilu.
174

 

 

V říjnu dokonce došlo k nehodě ambulantního vozu a Praha byla na několik dní znovu 

odkázaná pouze na vůz tažený koňmi: 
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„Po přijetí nemocného jel chauffeur nazpět ulicí Spálenou a Ferdinandovou třídou. 

U Perlové ulice vyhýbal se motorovému vozu elektrické dráhy a sotva kolem něho zahnul, 

vrazil do automobilu vůz, jedoucí z opačné strany a tak se stalo, že automobil záchranné 

stanice byl mezi oba elektrické vozy vklíněn. Přední díl automobilu byl úplně rozmačkán, 

skleněné tabule roztříštěny.175 Naštěstí byl do jednoho dne opraven První Českomoravskou 

továrnou a odstávkou vozu netrpělo mnoho lidí.176 

 

Pořízení druhého automobilu (1913), který měl sloužit především k přepravě pacientů 

z venkova do pražských léčebných ústavů, tak znamenalo další krok dopředu. Bylo tím 

zajištěno, že převoz pacientů mohl PDSO poskytovat 365 dní v roce, a to i v případě, 

že u jednoho z vozů došlo k poruše.
177

  

 

Uplynulo více než padesát let a členové sboru se také začínají podílet na vzdělávání 

obyvatel v oblasti laické první pomoci. V doporučeném postupu k ošetření otevřené rány, 

který byl otisknut v srpnu roku 1913, stojí: 

 

„Aby osoby s ranou otevřenou byly, pokud možno bez doteku rychle obvázány a rychle 

na místo léčebné dopraveny, což nejlépe lékař může vykonati, který má obvazy pohotově; 

není-li lékař pohotově a v jeho nepřítomnosti má se glázou (organitem) pokrýti a tato 

obinadlem připevniti, čímž se také menší krvácení nejlépe omezuje. Lépe jest dle zkušeností 

ránu ponechati obyčejným prachem aneb na staveništi znečištěnou, nežli ji oplachovati vodou 

často podezřelou a tím choroboplodné organismy do rány vehnati, pročež každé omývání 

rány na místě i desinfekčními prostředky jest povážlivé, jakož i látky desinfekční na ránu 

přikládati; vata pak i sterilizovaná může škoditi, protože se do rány zaplsťuje a pak těžko 

odlupuje, tím vnikání mikroorganismu do rány umožňuje.“
178

 

  

Před konáním druhého mezinárodního kongresu pro záležitosti záchrany a zamezení 

nehod ve Vídni se začala znovu rozebírat otázka utvoření českého samaritánského svazu. 

Svaz českých měst pořádal v dubnu 1913 k projednání této otázky informační poradu.
179

 

Nakonec nedošlo k jeho vytvoření, jelikož kromě PDSO nepůsobila v českých zemích jiná 
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podobná záchranná instituce. PDSO z tohoto postu vyzval větší česká města a korporace, 

kterých by se kongres mohl týkat, aby se jej také účastnili.
180
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5. Závěr 

V bakalářské práci jsem zpracovala vývoj PDSO v prvních padesáti šesti letech jeho 

působení. PDSO fungoval přes 20 let jako pomocný článek při požárech a živelných 

pohromách. Ačkoliv bylo založení sboru vnímáno velmi pozitivně, po několika leté činnosti 

zanikl a byl obnoven až roku 1872. Největší rozmach zažil sbor za předsednictví Emanuela 

Suchého, který byl svým odhodláním a pracovním nasazením příkladem pro všechny své 

kolegy. Zlomový okamžik nastal v roce 1890, kdy se účelem sboru stalo poskytování první 

zdravotnické pomoci, a byla založena první záchranná stanice v Praze. 

 

Píše se rok 2012 a zdravotnická záchranná služba tvoří v dnešním 21. století jednu 

ze základních složek integrovaného záchranného systému. Tento systém je tvořen policií, 

hasiči a právě zdravotnickou záchrannou službou. Tyto tři složky tvoří „základní pilíře“ 

na ochranu zdraví a životů. V dnešní vyspělé a uspěchané době je chápeme jako 

samozřejmost a bez jejich přítomnosti si již nedokážeme život ani představit.  

 

Co však zůstává neustále beze změny po celá staletí, je princip. Princip, který je 

zaměřen na starost o zraněné a nemocné lidi, který se po celou dobu historického vývoje 

záchranné služby nezměnil. 

 

Považuji však za důležité, abychom na PDSO nehleděli pouze z pozitivního pohledu a tuto 

instituci si příliš neidealizovali. Ačkoliv hlavním účelem této instituce byla dobrovolná práce, 

angažovanost a ochota, tak i přesto sbor časem ovlivňovaly dlouhé prsty hamižných úředníků, 

kteří se spíše než o zdraví a ochranu lidí, zajímali o stav spolkové pokladny.  
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Příloha č. 1 

Požár ve vídeňském Okružním divadle (1. června 1881), při kterém zahynulo téměř čtyři sta 

obětí. Právě po tomto požáru došlo k založení Vídeňského dobrovolného sboru ochranného. 

Zdroj: http://www.umwelt-online.de/recht/arbeitss/uvv/bgi/810_6ges.htm, 4. května 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

Příloha č. 2 

Jaromír Mundy, moravský šlechtic a jeden ze zakladatelů Vídeňské dobrovolné ochranné 

společnosti. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Mundy, 4. května 2012. 
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Příloha č. 3 

Viceprezident Vídeňské záchranné společnosti Johann Nepomuk Graf Wilczek.  

Zdroj:  http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Freiwillige_Rettungsgesellschaft, 4. května 2012. 

 

 

 
 

 

 

Příloha č. 4 

Záchranná stanice Vídeňského dobrovolného sboru ochranného v domě na Fleischmarkt I. 

Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Freiwillige_Rettungsgesellschaft, 4, května 2012. 
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Příloha č. 5 

Centrální stanice Vídeňského dobrovolného sboru ochranného. Záchranná služba zde působí 

do dnešní doby. Uprostřed budovy můžeme vidět bustu Jaromíra Mundyho, zakladatele 

VDSO. 

Zdroj: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:WFRG_Fig02_Zentralstation.jpg&filetimesta

mp=20100129183056, 4. května 2012. 
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Příloha č. 6 

Plynárník Ferdinand Friedland, člen sboru PDSO od roku 1858.  

Zdroj: Časopis Plyn, PhDr. Otto Smrček, CSc., 10/2010. 
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Příloha č. 7 

Záslužné medaile Pražského dobrovolného sboru ochranného před a po roce 1860. 

Zdroj http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/25908, 4. května 2012. 
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Příloha č. 8  

Předseda sboru Emanuel Suchý. 

Zdroj: Hasičský kalendář rodinný na obyčejný rok 1897, Karel Tichý, tiskem a nákladem J. 

Otty, Praha, 1897. 
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Příloha č. 9 

Jeden z kuchyňských vozů Vídeňské dobrovolné společnosti ochranné, který tato společnost 

poskytla Praze po velké povodni roku 1890. 

Zdroj http://de.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Mundy, 4. května 2012. 

 

 

 
 

 

Příloha č. 10 

Nosítka ochranné stanice. 

Zdroj: Kalendář vydaný ke 150. výročí založení pražské záchranné služby. 
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Příloha č. 11 

Nosítka ochranné stanice. 

Zdroj: Kalendář vydaný ke 150. výročí založení pražské záchranné služby. 

 

 

 

 
 

 

Příloha č. 12 

Vůz ochranné stanice. 

Zdroj: Kalendář vydaný ke 150. výročí založení pražské záchranné služby. 
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Příloha č. 13 

Nosítka ochranné stanice. 

Zdroj: Kalendář vydaný ke 150. výročí založení pražské záchranné služby. 
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Příloha č. 14 

Dopis zaslaný starostou PDSO a jednatelm Františkem Dolejškou Veleslavnému cís. král.  

Místodržitelství, 24. října 1892.  

Zdroj: Státní ústřední archiv, Fond: České místodržitelství Praha – všeobecné – 1884 – 1900, 

JAF: 873/3/2, karton: 3915. 

 

.   
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Příloha č. 15 

Stanovy Pražského dobrovolného sboru ochranného z roku 1892 (první strana a poslední dvě 

strany). 

Zdroj: Státní ústřední archiv, Fond: České místodržitelství Praha – všeobecné – 1884 – 1900, 

JAF: 873/3/2, karton: 3915. 
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Příloha č. 16 

Stanovy Pražského dobrovolného sboru ochranného z roku 1892. 

Zdroj: Státní ústřední archiv, Fond: České místodržitelství Praha – všeobecné – 1884 – 1900, 

JAF: 873/3/2, karton: 3915. 

 

 

Stanovy 

Pražského dobrovolného sboru ochranného 

 

Článek I. 

 

V Praze ustavený dobrovolný sbor ochranný přijal ve své valné hromadě dne 13. prosince 

1891 následujcící stanovy a usnesl se, že stanovami těmi říditi se bude na místě „výkonného 

řádu jednacího“ schváleného dekretem c.k. policejního řiditelství v Praze ze dne 13. srpna 

1875 č. 3785. 

 

Z předpisův stanov těch zůstavají však vyloučena podrobná pravidla o chování se ochranného 

sboru v činnosti výkonné a ustanovení jich jest vyhraženo výboru. 

 

Až do vydání těchto pravidel zůstávají v platnosti příslušná ustanovení sboru dotčeného řádu 

jednacího zejména §§ 20 až 50. 

 

Podrobná pravidla o službě výkonné (návody služební instrukce) jež později budou změněna 

neb nově vydána, podléhají stvrzení příslušných úřadů. 

 

Článek 2. 

Účel sboru 

 

Účelem Pražského dobrovolného sboru ochranného jest poskytovati za každé doby první 

přímou pomoc, jakož i bráti podílu a podporovati úřední akci pomocnou při všech úrazech a 

nehodách bezpečnosti osoby a majetku se týkajících, budiž zejména při požárech, třenici ledu, 

povodni a jiných nehodách živelných, pak v případech zabití a onemocnění všeho druhu a 

zvlášť též v pádu mobilizace a války. 

 

Mimo první pomoc poskytne sbor ochranný také rychle dopravení znešťastnělého do bytu 

nebo do ústavu ať ve dne ať v noci. 
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Článek 3. 

Působení místní a sídlo sboru. 

 

Místní působnost sboru ochranného vztahuje se na hlavní město Prahu. Sídlo sboru jest Praha. 

Činnosť svou rozšíří sbor na předměstí dle zvláštních přihlášek a ujednání. 

 

Článek 4. 

 

Odznakem sboru ochranného jest bílá hvězda v červeném poli s nápisem: „Dobrovolný 

ochranný sbor Pražský – Prager freiwilliger Rettungs-Corps“. Členové činní nosí ve službě 

dosud obvyklou „plaque“. 

 

 

Článek 5. 

Jednací řeč. 

 

Jednací řečí sboru jest jazyk český a německý. 

 

Článek 6. 

Prostředky k dosažení účelu sboru. 

 

K dosažení účelu svého (čl. 2) slouží sboru následující prostředky: 

 

a) 

 

Zřízení a vydržování vlastních zdravotních stanic v různých částech města a okolí za příčinou 

poskytování první pomoci při tělesných úrazech a nehodách všeho druhu ať se přihodí na 

ulicích a jiných komunikacích i v budovách veřejných, závodech průmyslových a sice v čase 

míru i v době mobilizace a války. První pomoc v bytech soukromých poskytuje se pouze při 

otravách a zvláště závažných úrazech. 

 

Doprava z ústavu nenáleží sboru. 
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Ve stanicích zdravotních budou konati službu pomocnou členové sboru a pomocný personál 

k tomu ustanovený dle možnosti dnem i nocí. V těchto stanicích budou vždy v zásobě a 

pohotově prostředky dopravní, nástroje lékařské, prostředky sílící a oživovací a podobné. 

 

Bližší ustanovení o konání služby a zařízení stanic zdravotních budou obsažena v instrukci 

služební. 

 

b) 

Pořádání veřejných přednášek za účelem poučení obecenstva a záchraně při úrazech a neštěstí 

vůbec, jakož i vydávání obecně prospěšných spisů podobného obsahu a bez platné jich 

rozdělování mezi obecenstvo. 

 

 

Článek 7. 

Utvoření a složení sboru 

 

C.k. místodržitel v království Českém právě úřadující jest protektorem sboru, úřadující 

starosta král. hlavn. města Prahy a úřadující c.k. policejní řiditel Pražský jsou jeho zástupci. 

 

Sbor zvolí si protektora a dva zástupce jeho. 

 

Členové sboru jsou: 

 

a) 

Zakladatelé, tj. ty osoby, které darovaly sboru obnos nejméně 500 zl. r. č. najednou.  

 

b) 

Příznivci, kteří darujíc sboru částku nejméně 100 zl. r. č. najednou. 

 

c) 

Členové čestní, kteří byli zvoleni hromadou valnou pro zvláštní zásluhy o sbor. 
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Při jmenování čestných členů bude obzvláště hleděno k zasloužilým členům činným a členové 

tací budou jako členové činní na čestném odpočinku ohledně svých práv a povinností 

považováni za rovnoprávné a čestnými členy vůbec. 

 

d) 

Členové přispívající, kteří nejméně 5 zl. rč. ročního příspěvku zapravují. 

Členové pod lit a-d uvedení pokud nebydlí v policejním obvodu Pražském jsou zároveň členy 

dopisujícími. 

 

e) 

Členové činní jsou oni členové sboru mužského pohlaví, kteří v Pražském obvodu policejním 

bydlí a se zavazují, že veškerou vnitřní i zevní výkonnou službou při sboru dle platných 

předpisů a instrukcí bezplatně konati budou. 

Členové tito neplatí žádných příspěvků. 

Lékaři, medikové z vyšších ročníkův a jiné osoby pomocné, které se uvolí službou při sboru 

dobrovolně od případu k případu konati, nemají práv členských, jmenovitě též ne práva 

hlasovacího, leč by za členy činné do sboru byly přijaty a budiž se zavázaly, že všecky 

povinosti členů těchto konati budou. 

 

Článek 8. 

Přijímání a vystoupení členů. 

 

Za členy činné přijaty býti mohou do sboru ony osoby mužského pohlaví, které jsou zcela 

bezúhonné, 24 roků staré, a které zaujímají přiměřené postavení v společenském životě, mimo 

to pak také medikové, bez ohledu na stáří. Přijetí stane se hlasovacími lístky. V příčině členův 

ostatních (čl. 7 lit a-d) neplatí toto obmezení vyjmouc požadavek bezúhonosti. 

 

Žádost za přijetí do sboru buď podává starostovi sboru a má obsahovati jméno, příjmení, byt, 

stav, stáří a příslušnost, jakož i prohlášení, že žadatel podrobuje se předpisům stanov a 

zvláštních nařízení (instrukcí). 

 

O přijetí rozhoduje výbor sboru nadpoloviční většinou hlasů. Na odmítnutí nelze si stěžovat. 

Přijetí členů činných podléhá potvrzení protektora. 
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Každý přijatý člen obdrží dekret ustanovovací, výtisk stanov a instrukce služební, každý 

činný člen mimo to pak také i sborový odznak (plaqu). 

 

Členství pomíjí dobrovolný vystoupením, vyloučením a úmrtím. Vystoupiti ze sboru jest 

každému členu a v každou dobu dovoleno. Výbor má právo nadpoloviční většinou hlasů ze 

sboru vyloučiti každého člena, který opětně jedná proti stanovám a instrukcím aneb který 

jiným spůsobem proti důstojnosti a účelu sboru se zachová. 

 

Činní členové mohou zejména i tenkrát býti vyloučeni, pakli přes opětné napomenutí 

povinosti své zanedbávají. 

 

Proti vyloučení ze sboru nepřipouští se žádný právní prostředek mimo stížnosť k soudu 

rozhodčímu. 

 

Členové vystupující neb vyloučení jsou povinni odznak sborový odevzdati starostovi sboru. 

Každé vystoupení a vyloučení člena činného sboru buď oznámeno protektorovi.  

 

Článek 9. 

 

Zakladatelé a  příznivci sboru jakož i členové čestní a činní mají právo účastniti se valných 

hromad, činiti v nich návrhy (§12) a hlasovati, voliti hodnostáře sboru a pokud v Praze nebo 

policejním obvodu Pražském (čl. 3) bydlí, též voleni býti. 

 

Povinnosti členů seznati lze z předpisů těchto stanov a z instrukcí služební. 

 

Podrobnější ustanovení o chování se členů činných ve službě jsou obsažena ve zvláštních 

instrukcích služebních a pokud tyto vydány nejsou, platí v té příčině, výkonný řád „jednací 

z roku 1875“ (§§ 20-50) 
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Článek 10. 

Jmění sboru 

 

Aktivní jmění sboru tvoří se: 

a) 

z příspěvků členů (čl. 7. lit. a, b,c,d,) ; 

b) 

z dobrovolných věnování darů, odkazů a podobných, dále z výtěžku dobročinných slavností a 

veřejných přednášek sborem pořádaných a konečně z veřejných sbírek, které k tomuto cíli se 

svolením úřadním konány budou. 

Jmění sboru spravuje pokladník a účetní (kontrolor), kteří se při tom, dle zvláštního 

služebního předpisu (instrukce) říditi mají. 

 

Veškerý materiál pro nemocné a raněné jako: nosítka, zdravotní skříně, přístroje, obvazy a 

podobné, tvoří fundus instruktus sboru. 

Spravování, udržování a rozmnožování jeho přísluší správci výborem volenému jakož i 

inspektoru (lékaři) stanice. 

 

Článek 11. 

O správních orgánech a hodnostářích sboru. 

 

Záležitosti dobrovolného sboru ochranného spravují: 

 

1. valná hromada, 

2. výbor sboru, 

3. starosta sboru, pokud se týče jeho náměstek, 

4. jednatel, 

5. lékař službu řídící (inspektor), 

6. pokladník, 

7. účetní, 

8. správce, 

9. náčelníci obvodní, 

10. rozhodčí soud. 
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Článek 12. 

O hromadě valné. 

Hromada valná skládá se ze všech členů (§ 9) sboru. Protektor, oba jeho náměstkové jakož i 

zástupce městské rady Pražské mají právo do schůze valné hromady kdykoli se dostaviti, 

tamtéž debatovati, návrhy činiti a hlasovati. 

 

Valná hromada budiž každoročně z pravidla v měsíci březnu starostou svolána a jím řízena. 

Den, hodinu a místo hromady valné buďtéž spolu s udáním denního pořádku nejméně 14 dní 

napřed a sice protektorovi a jeho zástupcům písemně, členům sboru pak vyhláškou 

v novinách ohlášeny. Samostatné návrhy členů pokud má býti o nich rokováno a hlasováno, 

musí nejméně 8 dní před sestoupením se valné hromady starostovi písemně býti předloženy. 

 

Mímořádná hromada valná svolá se buď z usnesení výboru, aneb na žádost nejméně polovice 

členů (§ 9). 

 

Hromada valná jest způsobilá usnášeti se, je-li přítomna 1/3 členů. Jestliže potřebný počet 

členů v ustanovenou dobu se nedostaví, zahájí se valná hromada o hodinu později za každého 

účastenství. 

 

Valná hromada usnáší se z pravidla nadpoloviční většinou hlasů, k platnému usnesení o 

změně stanov, o přijetí členů čestných, anebo o zrušení sboru jest potřebí přítomnosti nejméně 

2/3 členů, a při hlasování většiny dvou třetin přítomných. 

 

Článek 13. 

O působnosti valné hromady. 

 

Valné hromadě náleží právo usnášející a dozorčí vzhledem k veškeré činnosti sboru a jeho 

orgánů. 

 

 

 

Jmenovitě přísluší valné hromadě: 

 

a) usnášeti se o změně stanov; 
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b) usnášeti se o zrušení sboru; 

c) zkoušení a schvalování výročních zpráv jednacích a účetních; 

d) volba členův čestných po návrhu rady správní; 

e) volba výboru, revisorů účtův a soudu rozhodčího. 

 

Veškeré volby dějí se za pomocí lístků hlasovacích a nadpoloviční většinou hlasů, pouze 

při volbě čestných členů jest potřeby většiny dvou třetin hlasů. 

 

Nedocílí-li se při některé volbě v příčině některé osoby nadpoloviční většina hlasů, 

vykoná se volby užší, při které obmeziti se jest ohledně jednoho místa vždy na ony dvě 

osoby, které při první volbě obdržely poměrně nejvíce hlasů. 

 

Nemá-li ani užší volba výsledku, rozhodne los mezi osobami posléze jmenovanými.  

O jednání valné hromady sepíše jednatel zápisník, který podepíše starosta a dva členové.  

 

Článek 14. 

O výboru 

 

Výbor sestává z předsedy, z 11 členů a 5 náhradníků. Předsedu a členy výboru volí valná 

hromada vždy na 3 léta, náhradníky pak na rok. 

 

Mimo to přísluší radě král. hlavn. města Prahy právo do výboru vyslati jednoho svého 

zástupce, který má jako ostatní členové ve výboru místo a hlas. 

 

Tento zástupce Pražské rady městské může se zúčastniti též valných hromad, v nich 

debatovati a hlasovati. 

 

Výbor jest výkonným orgánem valné hromady; on spravuje jmění sboru, usnáší se o 

zásadách výkonné služby a řídí veškerou činnost sboru, vydává instrukce služební a 

návody, volí vždy na jeden rok starostu, jeho náměstka, jednatele, pokladníka, účetního 

(kontrolora), správce a náčelníky obvodní, přijímá nové členy (§ 8) (vyjma členy čestné), 

pak lékaře co řiditele služby, jakož i potřebný personál zdravotní a pomocný, dohlíží 

k hospodářství sborových hodnostářů a k činnosti členů, podává návrhy valné hromadě o 

předmětech v působnosť její padajících a předkládá jí výroční zprávy s účty, usnáší se o 
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svolání valné hromady a obstarává vůbec veškeré záležitosti, které nejsou vyhraženy 

výslovně valné hromadě, aneb přikázány jednotlivým hodnostářů sborovým.  

 

Výbor koná své schůze dle potřeby nejméně jednou měsíčně, ve kterých starosta neb jeho 

náměstek předsedá a jednání řídí. Výbor usnáší se za přítomnosti nejméně polovice svých 

členů nadpoloviční většinou hlasů. 

 

Jeli rovnost hlasů rozhodne předseda, který jinak nehlasuje. 

 

Členové výboru jsou povinni schůzí výboru se zúčastniti. 

 

Každý člen jenž tři schůze za sebou bez důvodu vynechá, může výborem hodnosti své 

býti zbaven a na jeho místo buď povolán náhradník, který poměrně nejvíce hlasů při volbě 

obdržel. 

 

O konání voleb platí totéž pravidlo jako při volbách na valné hromadě. 

 

Kdykoli toho potřeba káže povolá výbor do schůze znalce s poradním hlasem. 

 

Článek 15. 

Starosta a jeho náměstek. 

 

Starosta předsedá ve valné hromadě a ve výboru, řídí jich jednání, vykonává jich usnesení 

a zastupuje sbor proti úřadům a osobám třetím. Starostovi přísluší vůbec výkonná moc 

ohledně všech záležitostí sboru, které nejsou výslovně vyhraženy hromadě valné nebo 

výboru. 

 

Starosta podpisuje jménem sboru společně s jednatelem veškeré písemnosti od sboru 

vycházející, právní listiny musí býti mimo to podepsány ještě jedním členem výboru. 

 

Starostův náměstek, který výborem z jeho středu na jeden rok se volí, zastupuje starostu 

ve všech funkcích tomuto náležejících, avšak jen tehdy, jeli starosta jinak zaměstnán, 

kromě toho případu má pouze místo a hlas ve výboru jako každý jiný člen. 
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Starosta, pokud se týče jeho náměstek, hlasují ve schůzích valné hromady a výboru jen při 

rovnosti hlasů a v případu tom jest hlas jejich rozhodujícím. 

 

Článek 16. 

Jednatel. 

 

Jednatel, jehož volí výbor ze svého středu na jeden rok, obstarává veškeré písemné práce 

sboru, vede seznam členstva, sepisuje protokoly ve schůzích, sestavuje zprávu 

jednatelskou pro valnou hromadu a podpisuje společně e starostou všecky písemnosti a 

listiny sboru. 

 

Jednateli náleží jako ostatním členům výboru místo a hlas v sezeních výborových. 

 

Článek 17. 

 

Lékař službu řídící bdí nad tím, aby osoby jimž svěřeno poskytování první pomoci při 

nehodách tělesných a při náhlém ochuravění, přísně dle instrukce se zachovávaly 

v mezích účelu sboru, účastní se zvláště porad v této instrukci a přihlíží k tomu i 

napomáhá, aby znalost způsobu i zručnosť u vykonávání služby se zdokonalovala i šířila. 

Z té příčiny účastní se zejména při poradách a vydávání a při redigování poučných spisů, 

jakož i o pořádání poučných přednášek. 

 

Článek 18. 

Pokladník a účetní, 

 

Pokladník a účetní (kontrolor) volí se výborem z jeho středu na jeden rok a mají všecka 

práva ostatních členů výboru. 

 

Pokladník spravuje veškeré peněžité a nemovité jmění sboru, přijímá příspěvky členské a 

peníze vůbec sboru docházející a provádí na poukázky starosty výplaty.  

 

Pokladník ručí za správné hospodaření sboru svým vlastním jměním vedle ustanovení 

všeobecného zákona občanského. 
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Účetní (kontrolor) vede knihu účetní a seznam příspěvků členských, jakož i všech příjmů 

a vydání sboru, potvrzuje spolu s pokladníkem příjem a výplaty peněz a sestavuje výroční 

účet pro další valnou hromadu. 

 

Článek 19. 

Revisoři účtů. 

 

Valná hromada volí každý rok správní ze středu činných členů dva revisory účtů, kteří 

mají právo a povinnosť občas, nejméně však dvakrát do roka pokladnu skontrolovati a 

pokladní knihy jakož i jiné účetní doklady přehlížeti. Revisoři účtů podávají písemně o 

každé revisi zprávu výboru a o účtu výročním valné hromadě. 

 

Revisoři účtů nemohou býti členy výboru a nesmí úřad svůj zastávati po dvě léta za sebou. 

 

Článek 20. 

Správce. 

 

Správce volí výbor ze svého středu na jeden rok. Týž má se starati o evidenci udržení a  

rozmnožení veškerého jmění movitého sboru a jest zodpovědný přímo výboru. 

 

Článek 21. 

Náčelníci obvodní. 

 

Výbor volí pro řízení a dozor nad výkonnou službou sboru v jednotlivých částech města a 

okolí (čl.3) ze středu činných členů potřebný počet náčelníků obvodných a jejich zástupce.  

 

Každý činný člen (vyjímaje činné členy na čestném odpočinku) jest povinnen, volbu za 

obvodního náčleníka neb jeho zástupce přijmout a povinosti s úřadem tím spojené věrně 

vykonávati. 

 

Obvodní náčelníci a jich zástupci jsou přímo podřízeni a odpovědni starostovi sboru, 

nepřímo výboru. Doba jich úřadování trvá jeden rok a může býti opět obnovena. Bližší 

ustanovení o služebních povinnostech obvodních náčelníků a pak nástupců obsahovati 

bude instrukce služební. 
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Článek 22. 

Rozhodčí soud. 

 

Spory vzniklé mezi členy, jakož i mezi členy a výborem z poměru sborového jsou z pořadu 

práva vyloučeny a rozhodují se platně rozhodčím soudem. 

 

Rozhodně soud volí hromada valná na dobu tří let. 

 

Týž sestává z devíti člen, kteří nesmějí býti členy výboru. Členové rozhodčího soudu volí ze 

svého středu nadpoloviční většinou hlasu předsedu a místopředsedu. Byla-li soudu 

rozhodčímu stížnosť podána, jest předseda povinnen svolati do 14 dnů rozhodčí soud a obě 

strany ku stání předvolati. Předseda má se především pokusiti o narovnání cestou míru a 

nevedeli pokus ten k cíli má zahájiti řízení. 

 

Každá strana má právo dva rozhodčí soudce odmítnouti, tak že vždy jen čtyři členové a 

předseda sbor rozhodčích soudců tvoří a nález činí. Neužijeli jedna strana práva zamítacího 

vylosuje předseda soudce přespočetné. 

 

Rozhodčí soud jedná v přítomnosti obou stran pokud možno krátce a stručně a může strany a 

svědky vyslýchati, nikoli však také do přísahy bráti. 

 

Porada koná se ve schůzi důvěrné, vyhlašení nálezu však u přítomnosti stran. Řízení před 

soudem rozhodčím a vyhlášení nálezu smí jen členové sboru býti přítomni. Každý člen sboru 

jest povinnen právomoci a rozhodnutí soudu rozhodčího se podrobiti. 

 

Nedostavíli se jedna strana přes opětné předvolání k řízení před soudem rozhodčím, budiž, 

jestli za to druhá strana žádá, jednání zahájeno a nález vynešen i v nepřítomnosti strany první. 

 

Rozhodčí soud usnáší se nadpoloviční většinou hlasů, jeli rovnosť hlasů rozhodne předseda.  

 

Před soud rozhodčí náleží jmenovitě též stížnosti členů na výbor pro udělení důtek a 

vyloučení ze sboru. Proti nálezům rozhodčího soudu nepřipouštějí se další stížnosti neb 

právní prostředky. 
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Článek 23. 

Rozpuštění sboru. 

 

Usnese-li se hromada valná platně o rozpuštění sboru, aneb bude-li sbor od příslušného úřadu 

rozpuštěn, připadne celé jeho jmění obci král. hlav. města Prahy, která nabude ihned práva 

s ním ve prospěch humanitních účelů naložiti. 
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Příloha č. 17 

Legitimace pro členy PDSO z let 1883, 1883, 1887, 1888. 

Zdroj: Státní ústřední archiv, Fond: České místodržitelství Praha – všeobecné – 1884 – 1900, 

JAF: 873/3/2, karton: 3915. 
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