
Jednání  Okresní odborné rady pro historii při OSH Svitavy konané 26. 1. 2015  

v kanceláři OSH Svitavy 

 

Přítomni:  Josef Černý, Vratislav Dittrich, Ladislav Dvořák, Oldřich Kladivo, Jaroslav Šimon, Rudolf 

Vágner, Vojtěch Zindulka, Ladislav Műller, Dagmar Lišková, Josef Jiruše – starosta OSH Svitavy, Josef 

Bidmon – starosta KSH Pardubického kraje, Jiří Pátek – ředitel CHH Přibyslav a vedoucí ústřední ORH 

a muzejnictví SH ČMS, Anna Souralová – vedoucí kanceláře OSH Svitavy 

Omluven: Josef Kopecký 

Přítomné přivítal a jednání řídil Ladislav Dvořák. Program jednání měl 14 bodů: 

1. Informace z jednání ÚORH v Praze 

2. Informace XXII. mezinárodního setkání historiků v Celle – Německo 

3. Aktivity v rámci akce 150 let českého dobrovolného hasičstva 

4. VII. propagační jízda SH ČMS 30.4. – 4.7.2015 

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

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

7. Historie a aktivity CHH Přibyslav –připomenutí možnosti badatelství, studie  

8. Záměr sběratelské skupiny vytvořit katalog medailí a odznaků 

9. Dokončení almanachu o praporech a charakteristika SDH 

10. Zmapování staré techniky v okrese Svitavy 

11. Výsledek soutěže o nejhezčí prapor 

12. Informace ze shromáždění starostů 

13. Informace MS Svitavy 

14. Vystavení pověření pro představitele německo-českého spolku na M.T. V rámci zjišťování 

historie hasičů v Sudetech 

K jednotlivým bodům podali zprávy Ladislav Dvořák, Josef Jiruše, Jiří Pátek, Josef Bidmon,... 

Bod 1 – Zasedání ÚORH proběhlo 18.11.2014 v Praze – Kolčavka. Toto výjezdní zasedání řídil 

vedoucí ÚORH a muzejnictví Jiří Pátek. Projednány byly stanovené body programu, připraven 

plán práce na I. pololetí roku 2015. Náměstek starosty Lubomír Janeba informoval členy rady o 

přípravě V. sjezdu v roce 2015 a změnách stanov Sdružení hasičů ČMS. Zároveň byla podána 

zpráva ze sekce filatelie a sběratelství. Připravuje se nová soutěž kronikářů v roce 2015, soutěž 

bude propagována prostřednictvím Hasičských novin a informacemi z OSH.  

Bod 2 – Ve dnech 1. – 4. října 2014 se v německém Celle uskutečnily 22. mezinárodní  rozhovory 

k dějinám hasičství. Zaměřily se na historii hasičských škol. Dolnosaská akademie pro požární a 

civilní ochranu hostila na sto účastníků ze 13 evropských zemí, mezi kterými byla i Česká 

republika. Tu zastupovali pánové Janeba, Pátek, Pekar a Bárta. Každý stát představil dějiny 

hasičského školství své země. Prezentaci za českou stranu sdělil Stanislav Bárta. Příští 

mezinárodní rozhovory v roce 2015 se uskuteční v Přibyslavi.  



Bod 3 – Aktivity v rámci akce 150 let českého dobrovolného hasičstva měly významnou oslavu 

k založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech 22. května 1874. 

Oslava tohoto výročí se konala 24. května 2014 ve Velvarech, kde kromě domácích hasičů se 

oslav zúčastnilo přes šedesát  SDH z různých koutů ČR a mnoho významných hostů. S oslavou byl 

spojen příjezd vozidel a hasičů VI. propagační jízdy SH ČMS z Libereckého kraje do Velvar i uctění 

památky zakladatele tohoto sboru Karla Krohna položením věnce na jeho hrob na místním 

hřbitově. K oslavám patřil i bohatý doprovodný program s výstavou praporů a techniky. K tomuto 

významnému výročí zrodu českého dobrovolného hasičstva bylo připraveno během celého roku 

mnoho akcí. Uvedeny jsou postupně v tomto zápise. 

Bod 4 - K  VII. propagační jízdě SH ČMS z Ostravy do Pardubic podal informace Josef Nitra při 

jednání  ÚORH a muzejnictví. 

Bod 5 – Litoměřické slavnosti patřily mezi trojici vrcholných akcí k 150. výročí českého hasičstva. 

Do Litoměřic přijelo s historickou technikou celkem dvěstěpadesát sborů, které ve dnech 6. -8. 

června 2014 předvedly historicky ceněnou hasičskou techniku na náměstí v Litoměřicích. 

Program doplnili příslušníci HZS ČR s moderní technikou. Ladislav Dvořák doporučil členům rady 

navštívit příští ročník těchto slavností. 

Bod 6 – Hlavní program v pořadí IV. největšího setkání hasičů a moderních hasičských automobilů 

byl v sobotu 30. srpna na letišti v Přibyslavi. Mezi 303 požárními automobily prošlo na třicet tisíc 

návštěvníků. Program zajistilo naše SH ČMS společně s HZS ČR. Výstavní plochu využilo i 58 firem  

zaměřených na požární bezpečnost. Dobře připravený program narušily dvě silné průtrže mračen. 

Připomenout je třeba i další události oslav: - vydání poštovní známky k 150. výročí, hasičská pouť 

na sv. Hostýně, vyhodnocení 40. ročníku republikového kola Požární ochrana očima dětí, … 

Bod 7 – V průběhu roku 2014 bylo zaregistrováno 79 kontaktů badatelů s archivem a knihovnou 

CHH Přibyslav. Badatelské zájmy a studie se nejvíce dotýkaly požární ochrany a hasičské techniky. 

Z aktivit CHH byly realizovány čtyři velké výstavy v Brně, ve Velvarech, v Litoměřicích i na 

německém hradě Schönfels.  

Bod 8 – Pracovníci CHH Přibyslav spolupracovali na mnoha výstavách a akcích se členy sekcí 

sběratelů  a filatelie na mnoha oslavách hasičů po celé České republice. Obě tyto sekce dvakrát za 

rok 2014 společně jednali v CHH. Chtějí vytvořit katalog medailí a odznaků. 

Bod 9 – Členové odborné rady historie OSH Svitavy znovu projednávali nedostatky pro dokončení 

almanachu praporů sborů. Přibyly čtyři nové hasičské prapory ve sborech Strakov, Lezník, Janov a 

Lubná. Svůj úkol v odevzdání úplné dokumentace pro almanach splnily hasičské okrsky Litomyšl, 

Čistá, Staré Město a Křenov, v ostatních okrscích jsou nedostatky. 

Bod 10 – Odborná rada historie začíná připravovat zmapování historické hasičské techniky 

v našem okrese Svitavy. Je to další velmi dobrý počin uchovat historii hasičstva. Členům ORH 

Josefu Černému a Oldřichu Kladivovi byly předány dokumenty za SDH Bystré, Předměstí a 

Svojanov. 

Bod 11 – V průběhu roku byla vyhodnocena soutěž o Nejkrásnější prapor. Vyhrál prapor SDH 

Dolní Třešňovec z okresu Ústí nad Orlicí.  O vítězství rozhodlo hlasování, tento prapor obdržel 

4112 hlasů.  



Bod 12 – Informace ze Shromáždění starostů OSH ze 17.10.2014 v Přibyslavi sdělil Josef Jiruše.  

Při tomto jednání byla uctěna památka  zesnulých hasičů K. Herolda, J. Krajči, studenta P. 

Vejvody. Starosta SH ČMS ing. Karel Richter přednesl zprávu o všech akcích roku 2014, referoval 

o mnoha sportovních akcích od mladých hasičů po dospělé. Na jednání byla předložena zpráva o 

hospodaření Sdružení hasičů za rok 2014 ing. Ivanem Jirotou. Na shromáždění starostů byly dány 

informace k přípravám V. sjezdu a také k programu činnosti do roku 2020. Podrobně zde  byl 

komentován  proces úprav a doplnění stanov SH ČMS. Informace byly k HVP a.s. i 

připravovanému plesu hasičů ČR v únoru 2015 ve Starém Městě. 

Bod 13 – Starosta KSH Pardubického kraje Josef Bidmon podrobně probral průběh V. mistrovství 

světa dorostu a III. mistrovství světa juniorů v požárním sportu v době 13. – 20. 7. 2014 na 

městském stadionu ve Svitavách. Mladí sportovci ČR zde získali celkem 24 medailí – 8 zlatých, 8 

stříbrných a 8 bronzových. Organizační tým tvořilo na 200 lidí, kteří odvedli kvalitní práci. Jak 

uvedl starosta KSH Josef Bidmon – Netroufám si zde, při jednání rady, uvádět jména sponzorů, 

hasičů, dobrovolníků, sborů, také města a obce, kteří mistrovství světa připravovali a jeho průběh  

zajišťovali, protože bych mohl někoho opomenout. Velké poděkování, jak sdělil, patří jednotkám 

HZS. 

Bod 14 – Členové ORH souhlasí, aby bylo vydáno písemné pověření pro člena VV OSH Svitavy 

Michala Počku k jednání s představiteli Německo-českého spolku k zajišťování historie hasičstva 

našeho okresu. Toto pověření vystaví OSH Svitavy. 

Jednání ORH OSH Svitavy byl přítomen ředitel CHH v Přibyslavi a vedoucí ÚORH a muzejnictví SH 

ČMS Jiří Pátek. Jménem vedení SH ČMS a také celého kolektivu pracovníků Centra hasičského 

hnutí Přibyslav pozdravil naše jednání. Členům rady sdělil mnoho zajímavého z historie i 

současnosti CHH: - zaujala nás historie přibyslavského zámku, který potřebám dobrovolných 

hasičů ČR slouží 40 let, - za celý rok hasičské muzeum shlédlo pět tisíc návštěvníků a všechny 

expozice byly veřejnosti přístupny po celý rok. CHH Přibyslav podporovalo poslední ročník 

z tříletého studia Univerzity dobrovolného hasiče, které organizovalo SH ČMS ve spolupráci s VŠB 

Ostrava. Mezi 30 posluchači studia byl i vedoucí naší ORH Ladislav Dvořák. Jiří Pátek vzpomenul 

všechny další pořádané akce v roce 2014 v CHH (zasedání VV SH ČMS, shromáždění starostů OSH 

a KSH, zasedání odborných rad, slavnostní odhalení pamětního sloupku JUDr. Miroslavu 

Řepiskému, Slavnostní předávání medailí Za záchranu života, Za odvahu a statečnost, předávání 

titulu Zasloužilý hasič, slavnostní odhalení plastiky sv. Floriána na nádvoří přibyslavského zámku). 

Informoval nás také o činnosti Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR za rok 2014. Poděkoval 

členům rady za práci pro hasičskou historii a společně se starostou OSH Svitavy Josefem Jirušem 

a vedoucím ORH Ladislavem Dvořákem předali členům rady Pamětní medaile. 

Celý průběh zasedání ORH probíhal ve slavnostním a přátelském duchu. Ředitel CHH Jiří Pátek 

pozval členy naší rady do Přibyslavi k uskutečnění příštího jednání. Členy rady toto pozvání 

potěšilo a podpořili danou možnost. V případě společné cesty do Přibyslavi by člen rady Jaroslav 

Šimon zajistil dopravu. 

 

                                                                                  Zapsal: Vratislav Dittrich 


