
 

Jednání Okresní odborné rady pro historii při OSH Svitavy konané 12. 5. 2014 

v kanceláři OSH Svitavy 

Přítomni: Josef Černý – Pazucha, Vratislav Dittrich – Bystré, Ladislav Dvořák – Desná, 

Oldřich Kladivo – Desná, Jaroslav Šimon – Telecí, Rudolf Vágner – Staré Město, Vojtěch 

Zindulka – Sebranice, Ladislav Műller – Jevíčko, Josef Jiruše – starosta OSH Svitavy, Anna 

Souralová – vedoucí kanceláře a hospodářka OSH Svitavy.  

Omluvena Dagmar Lišková – Mladějov na Moravě 

Přítomné přivítal a jednání řídil Ladislav Dvořák, člen ÚORH a muzejnictví SH ČMS a člen 

VV OSH Svitavy. Program jednání měl 18 bodů. 

1. Informace z jednání ÚORH v Čechách pod Kosířem 

2. Informace o přípravě XXII. mezinárodního setkání historiků v Celle (Německo – téma  

Vzdělávání a hasičské školy) 

3. Aktivity v rámci akce 150 let českého dobrovolného hasičstva 

4. VI. propagační jízda SH ČMS 17.5. – 18.5. 2014 a 24.5.2014 

5. Informace – „Litoměřické slavnosti“ – 6. – 8. června 2014 

6. Informace – PYROCAR 2014 (Přibyslav 29.8. – 31.8.2014) 

7. Aktivity CHH Přibyslav v roce 2014 – možnost badatelství a studie a přespání přímo 

v CHH 

8. Připravované akce sekce filatelie a sběratelství 

9. Informace o přípravě certifikace CTIF pro požární techniku 

10. Dokončení almanachu o praporech a charakteristika SDH – rozdělení okrsků členům 

rady 

11. Příprava zmapování staré techniky v okrese Svitavy 

12. Přijetí nového člena 

13. Soutěž o nejhezčí prapor 

14. Hasičská muzea v ČR 

15. Úprava seznamu členů OORHM 

16. Informace ze shromáždění starostů 

17. Informace MS Svitavy 

18. Zajímavosti a sbírky, diskuze, závěr 

K jednotlivým bodům podali zprávy Ladislav Dvořák, Josef Černý, Josef Jiruše.  

První podával informace p. Ladislav Dvořák. Jeho zpráva se týkala putovní výstavy 

praporů, která začala v Moravské zemské knihovně v Brně. Přítomné informoval o 

odhalení památníku JUDr. Miroslava Řepiského na nádvoří CHH v Přibyslavi. Připomenul 

brzké oslavy ve Velvarech – 150 let českého dobrovolného hasičstva. Stručně sdělil 

program propagační jízdy k tomuto výročí, která bude ukončena 24. května. Následně 



budou zahájeny hlavní oslavy ve Velvarech. Vzpomenul významnou hasičskou slavnost na 

začátku června 2014 v Litoměřicích. Připomenul připravovaný průběh PYROCARU, který 

se uskuteční na konci měsíce srpna v Přibyslavi. Krátce se vedla diskuze k vydané známce 

k výročí dobrovolného hasičstva i k vydání knihy k tomuto výročí. Zmínil se o hasičských 

muzeích, kladně hodnotil expozici hasičského muzea v Čechách pod Kosířem i muzea 

v Olšanech u Prostějova. Ladislav Dvořák upozornil, že pro badatele hasičské historie jsou 

v CHH Přibyslav připraveny velmi dobré podmínky. Dal návrh pokusit se zmapovat 

historickou hasičskou techniku ve sborech našeho okresu.  

Za nového člena ORH OSH Svitavy byl schválen p. Josef Kopecký z Lezníku.  

K bodu č.10 referoval p. Josef Černý. Stále přetrvávají velké nedostatky pro vytvoření 

Almanachu praporů. Na okrese Svitavy sbory vlastní téměř 40 hasičských praporů. Jsou 

okrsky, kde je praporů více, jsou okrsky, které hasičské prapory nemají. Zatím jsou jen 

čtyři okrsky v rámci OSH Svitavy, které svůj úkol o praporech, stuhách a charakteristikách 

sborů splnily (Litomyšl, Staré Město, Křenov, Čistá). Přes veškerou snahu Josefa Černého 

a Oldřicha Kladiva se to ke spokojenosti nepodařilo. Znovu p. Josef Černý požádal o 

nápravu.  

V dalším průběhu jednání ORH pokračoval p. Josef Jiruše. Svoji zprávu zaměřil na 

Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi dne 25.4.2014 a na přípravu Mistrovství světa 

dorostu a juniorů ve Svitavách. Na jednání v Přibyslavi byla účast 71 starostů ze 77 

starostů OSH SH ČMS. Velká část programu byla věnována přípravám hasičského sjezdu 

v roce 2015 v Pardubicích. Sjezd bude jednodenní a proběhne v Sukově hudební síni. 

Počet delegátů z OSH na sjezd je dán poměrem 1: 1200 (jeden delegát na 1200 členů, 

tzn. z OSH Svitavy 5 delegátů). Bylo zde projednáno hospodaření SH ČMS za uplynulý rok 

2013. Projednány byly nejvyšší soutěže na úrovni mistrovství republiky dospělých a 

mládeže. Byla celá řada dalších bodů v jednání (změny ve stanovách, univerzita třetího 

věku, nová soutěž mladých hasičů – český halový závod, …). Dosti podrobně se Josef 

Jiruše věnoval přípravám V. Mistrovství světa dorostu a III. Mistrovství světa juniorů 

v požárním sportu od 13.7.-do 20.7.2014 ve Svitavách. Podané podrobné informace jsou 

založeny v zápisové sloze ORH OSH Svitavy.  

Při projednávání hasičských historických zajímavostí vznikala také diskuze k předloženým 

materiálům. Byly velmi dobře členy odborné rady hodnoceny:  

Jaroslav Šimon přivezl velmi zajímavé sbírky. Předložil k nahlédnutí „Statistiku českého 

hasičstva v království Českém“  ze dne 31.12.1901 – autorem Adolf L. Seidl. Druhou 

knihou k nahlédnutí byl „Almanach českého dobrovolného hasičstva“ z roku 1931. 

Ladislav Dvořák předložil nabídkové kalendáře hasičských historických potřeb 

předepsaných Zemskou hasičskou jednotou království Českého. Přivezl ukázat Sborník 

vyznamenání od dob Rakousko-Uherska po současnost, ale také sletové sokolské 

odznaky z dob, kdy hasiči a sokolové v mnoha obcích byly jednotným spolkem.  



Ladislav Műller požádal o pomoc dohledat jevíčskou hasičskou kroniku, která byla v roce 

1964 zapůjčena na oslavy pro potřebu výstavy v Litomyšli. Pokus dohledat kroniku zkusí 

p. Vojtěch Zindulka v Archivu města Litomyšl.  

Byl předložen návrh na medaili ORH Svitavy v počtu 20 kusů. Původní cena byla 

s výrobcem medaile schválena za 300,- Kč za 1 kus. Výrobce nyní cenu navýšil na 350,- Kč 

za 1 kus. Členové ORH navýšení diskutovali a dali souhlas ke zhotovení. Cena ovšem musí 

být schválena zasedáním VV OSH Svitavy. 

Usnesení z jednání Okresní rady historie OSH Svitavy 

Člen odborné rady p. Josef Kopecký z Lezníku je vhodným kandidátem na sepsání 

hasičské kroniky OSH Svitavy. 

Členové ORH ve spolupráci se členy VV OSH Svitavy se budou snažit řešit nedostatky ve 

vytváření Almanachu praporů ve sborech ve svých spádových okrscích. 

Členové ORH se pokusí zmapovat hasičskou historickou techniku ve své oblasti a při 

příštím jednání podají informace. 

Byla odsouhlasena cena za fotografie členů VV OSH a vedoucích odborných rad bez 

zarámování 30,- Kč za 1 kus. Fotografie jsou k dispozici v kanceláři OSH Svitavy. 

 

 

                                                                                     Zapsal: Vratislav Dittrich 

 

 

       

 

 


