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VÁCLAV IGNÁC STRATÍLEK 

áclav Ignác Stratílek se narodil 

31. 7. 1873 jako syn Petra 
Stratílka (1844 – 1904), mistra 
kočárnického a sedlářského. 

Řemeslu se vyučil v továrně na příbory 
v Moravské Třebové. Poté, jak bylo 

tenkrát zvykem, šel do světa. Vystřídal 
různé zaměstnavatele v Rakousku a 
Německu. Šest let strávil v cizině, kde 

získával cenná osvědčení o praxi, aby 
na základě získaných zkušeností 

založil v roce 1899 továrnu na výrobu 
ručních hasičských stříkaček a ruč-
ních pump ve Vysokém Mýtě. 

Zpočátku sám, pouze za spolupráce 
manželky Anny, rozené Kozlové 
(9. 11. 1869 – 22. 6. 1925), byl své 

vlastní firmě šéfem, konstruktérem, 
mistrem i dělníkem. Během tří let ale 

už měl 12 zaměstnanců. 

První světová válka znamenala konec 
výroby ve většině civilních továren. 

Nejinak tomu bylo i u Stratílka. 
Zaměstnanci odešli na frontu a kola 
závodu se zastavila. Vysoké Mýto, jako 

staré vojenské město, se stalo rušným 
válečným táborem. Při rekvizicích 

materiálu vojsko bralo především 
ušlechtilé kovy. Rekvizicím tak padly 
za oběť nejen zvony, ale všechny bronzové a mosazné součásti stříkaček. Bez 

ohledu na to, že se tím znehodnotily stroje, určené pro ochranu obyvatelstva před 
požáry.  

Těsně po válce se jen stěží dařilo výrobu obnovit. Zakázek bylo málo, obchodní 
kontakty byly přerušeny. Stratílkova továrna tak musela vyrábět i jiné výrobky, 
například tělocvičné nářadí. 

V polovině 20. let se však situace obrátila, a tak konec 20. let a léta třicátá byla 
zlatým věkem vysokomýtské továrny. V roce 1930 byla vyrobena tisící dvoukolová 
motorová stříkačka (pro hasičský sbor v Pardubicích). 

V polovině třicátých let předal zakladatel podnik svým dvěma synům. 
Vlastimilovi (20. 3. 1906 – 6. 11. 1983), který se stal novým šéfem firmy, a 

Václavovi (4. 9. 1907 – 27. 3. 1986), který dostal na starost její obchodní činnost. 
Pokud šlo o kvalitu výrobků, to byla starost všech zaměstnanců bez rozdílu 
zařazení. Starý pán ji ovšem sám ještě dlouho poté kontroloval.  

Oba dva jeho synové byli absolventy průmyslové školy v Pardubicích, ale od 
dětství se zapojovali do rodinného podnikání, ať už pod dozorem otce, nebo i 

matky Anny. Ta byla svému manželovi velkou pomocnicí a oporou a svým dvěma 
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synům přísnou dílenvedoucí.  Žádná práce jim nesměla být cizí, od zametání až 

po pečlivou technickou práci. Když se jim něco nepovedlo, čekal je pohlavek a k 
tomu další práce navíc. A tak, když jim byl předán prosperující podnik, byli velmi 

dobře připraveni. 

Oba synové mimo své povinnosti v podniku cestovali po hasičských sborech, 
kde nejen předváděli výrobky, ale také přesvědčovali hasiče nebo starosty měst a 

vesnic o jejich kvalitě. Cestovali i do ciziny, a pokud tu zahlédli nějakou novinku 
či získali pozitivní zkušenost, ihned ji uplatnili ve výrobě.  

Svou firmu představili na řadě hospodářských výstav, obesílali pražské 
vzorkové veletrhy. Jejich výrobky získaly zlaté a stříbrné medaile i na 
mezinárodních výstavách, například v Polsku a v sovětském Rusku. 

Firma vzkvétala a založila své filiálky i na Slovensku (v Žilině) a na 
Podkarpatské Rusi (v Užhorodě), a to pod značkou A. Stárek – sklad pro Slovensko 

a Podkarpatskou Rus. 

 

 

     
Václav Stratílek 

1907 - 1986 

Vlastimil Stratílek 

1906 - 1983 
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Zprava zakladatel firmy Václav Ignác, jeho synové Václav, Vlastimil 

a Vlastimilova žena Bedřiška (roz. Burešová) v roce 1930 

 

 

 
Zakladatel firmy se svým výrobkem 
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V. Ig. Stratílek při předání motorové stříkačky vysokomýtským hasičům,  

kde byl i činným členem sboru – 4. srpen 1929 

 

 

 
Vlastimil Stratílek, syn zakladatele 
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24. července 1940 zemřel zakladatel firmy Václav Ignác Stratílek. Odešel v době, 

kdy hořel největší požár - druhá světová válka. 

 

  Poválečné roky se ve firmě nesly ve znamení nadšení a dalších plánů rozvoje 
továrny. V roce 1946 se rýsovaly znovu možnosti exportu do zahraničí a mimo 

jiné i spolupráce s Velkou Británií. Potvrzením mimořádného postavení 
Stratílkovy továrny byl i úspěch na mezinárodním vzorkovém veletrhu v Praze v r. 

1947. Zdálo se, že pro blížící se 50. výročí založení firmy v roce 1949 nestojí nic v 
cestě, aby se mohla prezentovat a rozvíjet dál a svými výrobky obstát ve světové 
konkurenci. Přišel však únor 1948. Václav a Vlastimil museli odejít z podniku, 

který léta společně budovali. Václav byl vzápětí Státní bezpečností obviněn 
z napomáhání přípravy opuštění republiky a za velezradu. Odsouzen byl na 15 let 
do vězení. Vlastimil nemohl najít zaměstnání, až po čase se mu podařilo sehnat 

místo skladníka v nově budovaném státním podniku Mototechna, ale i to jen 
dočasně. Jméno firmy Václav Ignác Stratílek zaniklo. Začaly se psát jiné dějiny. 

 
4. srpna 1929 - ukázka při slavnostním předání motorové stříkačky 

vysokomýtským hasičům 

 


