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TOVÁRNY NA HASICÍ ZAŘÍZENÍ – THZ národní podnik 

1948 - 1950 

dubnu 1948 byla továrna V. Ig. Stratílek dána pod národní správu 
československých závodů kovodělných a strojírenských.  

 

 
Dodávka přívěsných vozíků s přenosnou stříkačkou PS – 8 do Sofie v Bulharsku 

 

Výrobky firmy Stratílek již pod hlavičkou národního podniku Sigma pumpy Lutín 

V 
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V říjnu byla továrna začleněna do národního podniku Sigma pumpy Lutín - 

Olomouc jako závod Vysoké Mýto (na výrobních štítcích z této doby je uveden 
výrobce - Sigma Lutín národní podnik, závod Stratílek). 

Vyhláškou ministerstva průmyslu č. 1644 z roku 1949 a vyhláškou č. 400 ze 
dne 4. 1. 1950 byl zřízen samostatný podnik „Továrny na hasicí zařízení“ – 

THZ n.p. – jehož základní závod byl zřízen ve Vysokém Mýtě. 

Z národního podniku Sigma pumpy byly do nového národního podniku THZ 
vyčleněny závody: 

 Vysoké Mýto (bývalá firma V. Ig. Stratílek) 

 Slatiňany (bývalá firma R. A. Smekal)  

 Brno - Královo Pole (bývalá firma Hrček & Neugebauer) 

 Frýdlant v Čechách (bývalá firma Minimax) 

 Stržanov (bývalá firma Record) 

 Nitrianská Streda (bývalá firma J. Batelka). 

Z národního podniku Transporta Chrudim byla do n.p. THZ vyčleněna: 

 slévárna a strojírna Vysoké Mýto (bývalá firma Rainberg a Novák). 

Od svého založení v roce 1950 zaznamenala struktura podniku THZ řadu změn, 

byly delimitovány a opět vyčleněny závody Stržanov, Čadca, Nitrianská Streda, 
Poděbrady a jiné tak, jak to vyžadovalo zajišťování výrobních úkolů a ekonomická 

hlediska.  

Výroba probíhala v prostorách bývalé Stratílkovy firmy a na sklonku 50. let byla 
mobilní hasičská technika vyráběna v závodě 02 (jízdárna bývalých kasáren).  

 
Ochranná známka THZ byla registrovaná v 19-ti zemích. V současné době je 

majitelem ochranné známky firma SPS - VKP s.r.o. Slatiňany 
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1951 - 1962 

V roce 1951 bylo v bývalé textilní továrně J. Lošan v Zámrsku vybudováno 

výrobní středisko armatur THZ. V témže roce byl z národního podniku Kovopol 
Police nad Metují do n.p. THZ vyčleněn závod Litomyšl, který však byl v roce 1960 
převeden do národního podniku Elektropraga Hlinsko v Čechách. 

V průběhu těchto let byly zaznamenány další četné změny v členitosti 
národního podniku THZ, které však byly pouze přechodné a některé se prakticky 

neuskutečnily. Od roku 1953 se závody n.p. THZ stabilizovaly v tomto rozsahu: 

Základní závod Vysoké Mýto a pobočné závody: 

 Slatiňany 

 Brno - Královo Pole 

 Hořice 

 Frýdlant v Čechách 

 Beroun.  
Začátkem padesátých let byla nosným programem výroby přenosná motorová 

stříkačka PS-8, dvoukolová motorová stříkačka (DS), automobilové stříkačky 
cisternové (ASC), automobilové stříkačky (AS) a dopravní automobily (DA) na 

podvozcích Praga RN a komunální vozidla jako automobilový kropicí vůz (AKV) a 
vůz na fekálie (FEK), rovněž na těchto podvozcích. V pobočných závodech Beroun 
a Frýdlant se vyráběl úplný sortiment ručních hasicích přístrojů, několik typů 

pojízdných hasicích přístrojů a později i dva typy přívěsných hasicích přístrojů. 
Mimo těchto výrobků byla v roce 1950 ukončena výroba startovacích navijáků 

Steyr. 
 

 
Zkušebna požárně technických prostředků a hasicích látek 

 



THZ národní podnik 

4 

 

Velkým přínosem pro rozvoj a technický pokrok výrobků THZ bylo vybudování 

vývojové dílny, zkušebny požárně technických prostředků a hasicích látek a 
chemické laboratoře v letech 1952 – 53, protože do této doby se konstrukční 

dokumentace neověřovala stavbou prototypu, ale byla ihned zahájena sériová - dá 
se říci kusová výroba a její první vyrobený kus se teprve ověřoval velmi 
jednoduchými funkčními zkouškami a jeho provozní spolehlivost ověřoval 

uživatel. Nutno však podotknout, že výrobky to svojí jednoduchostí umožňovaly a 
že nelze ani opomenout řemeslnou zručnost a fortel lidí, kteří tyto výrobky tvořili. 

 
Ukázka hašení požáru letadla pomocí mechanické těžké pěny 

Ve zkušebně byly ověřovány hasební schopnosti zařízení a metody na 
skutečných požárech například požáry olejů, benzinu, nových a umělých hmot, 
vysoce hořlavých a explosivních kapalin, speciálních látek, energetických zařízení 

apod., které řešili vývojoví technici THZ v konstrukčním oddělení, ve zkušebně i v 
chemické laboratoři. Následně byly stanoveny prostředky, kterými je možno 

úspěšně likvidovat tyto vysoce nebezpečné požáry, které byly dosud označovány 
jako nekontrolovatelné. 

Jedním z takových úspěšných zařízení a metod vyvinutých v THZ byla tak 

zvaná vodní mlha. Je to prakticky rozstřik vody na mikroskopické částečky, 
rozdělený pomocí speciálních proudnic, který má vynikající a universální hasební 
schopnosti při desateronásobně menší spotřebě vody. Vodní mlhou lze hasit 

prakticky všechny požáry hořlavých kapalin, pevných látek a za určitých 
podmínek dokonce i elektrických zařízení pod napětím. 

Došlo i k zdokonalení vzduchomechanické a chemické pěny, smáčecích 
prostředků, hasební kapaliny na hašení speciálních látek a dalších. 

V THZ se plnily i speciální požadavky jednotlivých výrobních odvětví. Byly vyvi-

nuty hasicí přístroje pro důlní požáry, lafetové proudnice pro hasičské lodi, 
hasicím zařízením se vybavovaly osobní lodě, vyráběly se speciální hasicí zařízení 

pro letadla, pro osobní automobily, pro ochranu letišť apod.  
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Zkouška mlhových hubic 

Ve druhé polovině padesátých let byla v konstrukci vyčleněna skupina 

pracovníků, pověřená řešením problémů stabilních hasicích zařízení, která se do 
této doby řešila pouze okrajově bez konkrétního zaměření a výhledu. Také 
konstrukce mobilní hasičské techniky byla reorganizována, aby mohla plnit stále 

se zvyšující požadavky na tuto techniku a byla rozdělena na vývojovou a sériovou. 

První uskutečněnou dodávkou stabilního hasicího zařízení THZ byla dodávka 

pro rafinérii ropy ve městě Homs v Sýrii v hodnotě přesahující tehdejších 3 
miliony korun. 

Dodávka stabilního systému pro Sýrii byla tak počátkem zavedení tohoto 

nového druhu výroby v THZ. Následovaly dodávky stabilních hasebních zařízení 
například pro Kaučuk Kralupy, Slovnaft Bratislava a další podniky domácí i 
zahraniční. 

Výrobky THZ byly dodávány do řady zemí. Například za první pololetí 1959 
vyvezl národní podnik THZ své výrobky do 22 různých zemí. Kromě prakticky 

všech tehdejších socialistických byly mezi nimi i Mexiko, Barma, Egypt, Island, 
Kuba, Irán, Eritrea, Indonésie a řada dalších. 

Jelikož narůstaly požadavky na dodávky stabilního hasicího zařízení, byl v roce 

1961 na základě příkazu ministra všeobecného strojírenství vytvořen v THZ útvar 
hlavního a finálního dodavatele (HFD). Sloučením THZ s n.p. Karosa v roce 1962 

byla vyšší dodavatelská funkce a ostatní činnosti s ní související převedeny do 
podniku Karosa. 

Ke sloučení podniků THZ a Karosa došlo podle rozhodnutí ministra 

všeobecného strojírenství ze dne 27. prosince 1961 č.j. M/97026/61 a dnem 1. 
ledna 1962 přešel veškerý majetek a závazky na národní podnik Karosa Vysoké 
Mýto. Tímto aktem zanikl národní podnik Továrny na hasicí zařízení.  
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Alegorický vůz THZ n.p. – prezentace podniku v 50. letech 20. Století 
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Výrobky THZ n.p. byly k vidění na četných regionálních i  

mezinárodních veletrzích a výstavách. 
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