
Odborná rada hasičské historie a Klub historické hasičské techniky OSH Brno-venkov 

Byl založen před 5 lety. Odborná rada se schází pravidelně v Oslavanech nebo v Neslovicích. 
Jako hosté bývají i členové z Klubu historické hasičské techniky a sběratelů při OSH Žďár 

nad Sázavou. 

15. tradiční hasičská pouť ve Křtinách 

V neděli 24. dubna 2016 se uskutečnila 15. hasičská pouť v moravském poutním 
místě Křtiny. K registraci se dostavili zástupci 44-ti SDH se 458 hasiči z Jihomoravského 

kraje, z kraje Vysočina i z Dolního Rakouska. Průvod čítal téměř čtyři desítky kusů zásahové 
techniky, od trojice historických stříkaček tažených koňmi až po moderní. Hlavním 

celebrantem byl duchovní pro hasiče v rámci brněnské diecéze Mgr. Pavlem Rostislav 
Novotný. Na závěr byl požehnán nový slavnostní prapor Moravské hasičské jednoty, 

památeční stuha a korouhev. Hrot žerdi byl „korunován“ korouhví s Moravskou orlicí. 
Hasičská pouť ve Křtinách se koná vždy poslední neděli v dubnu, tj. ta 16. se uskuteční 30. 4. 

2017. 

Hasičská pouť Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje 

V sobotu 7. 5. 2015 u příležitosti svátku sv. Floriána přivítalo poutní místo Zvěstování Panny 
Marie v Brně-Tuřanech hasičskou pouť KSH Jihomoravského kraje. Dorazilo 36 

registrovaných hasičských sborů a 364 hasičů. Celou akci doprovázely tematické prezentace a 
bohatý doprovodný program - pro návštěvníky byla v  sokolovně nachystána výstava 

hasičských artefaktů – hasičské uniformy, medaile a modely požárních vozidel Odbornou 
radou hasičské historie OSH Brno-venkov a Skupiny sběratelů předmětů hasičstva a požární 

ochrany při CHH Přibyslav a expozice „Prezidenti a jejich bankovky“. 

20. ročník setkání hasičů s historickou technikou v Radňovsi 

Již 20. ročník setkání hasičů s historickou technikou se uskutečnil v sobotu 20. srpna 2016 
v obci Radňoves na místním cvičišti. Sjelo se 9 koňských stříkaček a 3 motorové hasičské 

stříkačky z okresu Žďár nad Sázavou, Brno-venkov, Znojmo. Při slavnostním nástupu předal 
náměstek starosty OSH Žďár nad Sázavou Miroslav Jágrik a vedoucí Okresní odborné rady 
Zasloužilých hasičů Ladislav Fajmon plaketu Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina za 

vzornou reprezentaci Kraje Vysočina v roce 2015 na soutěži koněspřežných stříkaček 
v Polsku. V kategorii zahraničních účastníků vystoupili na stupeň nejvyšší. Přítomné 

pozdravili zástupci Odborné rady hasičské historie – Klubu hasičské historické techniky OSH 
Brno-venkov František Růžička, Jindřich Mazzolini a Zdenek Moural. 

VIII. propagační jízda SH ČMS 

Ve čtvrtek 25. 8. 2016 si na oslavanském zámku udělala zastávku propagační jízda SH ČMS. 
Letošní jízda byla zaměřena na propagaci hasičských sportů a symbolicky propojovala místa 

konání mistrovství republiky v požárním sportu České Budějovice a Brno. Započala ve 
čtvrtek 18. 8. 2016 v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě a poslední zastávku před cílem 

měla symbolicky v původně prvním ženském klášteře cisterciaček na Moravě. Na nádvoří 
zámku podal hlášení velitel jízdy Jiří Pátek místostarostovi Oslavan Ing. Svatopluku 

Staňkovi, vedoucí Odborné rady hasičské historie a Klubu hasičské historické techniky Jan 
Kocáb připnul na praporec pamětní stuhu v barvách Oslavan. Účastníci jízdy si prohlédli 
všechna zámecká muzea: Hasičské muzeum, Muzeum hornictví a energetiky s rozsáhlou 

sbírkou rádií a spotřebičů, Muzeum regionu, Muzeum krátkých palných zbraní. Po pozdním 



obědě pokračovali do Brna, kde na druhý den jízda na náměstí Svobody byla oficiálně 
ukončena při zahájení mistrovství ČR v požárním sportu profesionálních a dobrovolných 

hasičů. 

V. sraz hasičské historické techniky 
 

V sobotu 10. září 2016 se uskutečnil v prostorách zámeckého parku V. sraz hasičské 
historické techniky. Mezi vystavenými exponáty byly koňské, motorové přenosné i přívěsné 
stříkačky a požární automobil z okresu Brno-venkov. V 11 a ve 13 hodin proběhly ukázky 
s historickou technikou. Největší zájem u diváků vzbudila hasičská show mladých hasičů 

z Jám. Vystupují spolu ve zmenšených historických uniformách a přilbách čtyři roky. To jim 
bylo dohromady deset let. Dva roky vystupovali se zmenšenou replikou koněspřežné 

stříkačky a nyní s replikou historického automobilu Škoda 154 mini. Dle starosty SDH Jámy 
Petra Starého viděli diváci Oslavanských slavností, pravděpodobně jejich poslední 

vystoupení. Kluci dětským uniformám odrostli. 
Letos poprvé proběhlo také setkání hasičských sběratelů „Hasičské hobby“. V bývalé 

zámecké sýpce byla po celý víkend 10-11. 9. 2016 pro návštěvníky připravena výstava všeho, 
co souvisí s hasičinou. Výstava byla koncipována, aby zaujala napříč všemi generacemi. 

Zastoupení sběratelů z OSH Žďár nad Sázavou; z OSH Brno-venkov; z OSH Vyškov; z OSH 
Blansko. 

Hasiči v Tvarožné na Brněnsku si připomněli 125 let své existence 

Tvaroženský sbor funguje už 125 let. Výročí založení si připomněli o víkendu 4. – 5. června  
V sobotu 4. června proběhla slavnostní schůze. V neděli 5. června byla připravena výstava 
historické a současné techniky. Odpoledne následoval na návsi před společnou budovou 

obecního úřadu a hasičské zbrojnice slavnostní nástup a od 14 hodin XXV. ročník soutěže 
hasičských družstev „O putovní pohár obecního zastupitelstva obce Tvarožná“, kterého se 

zúčastnila družstva žen a mužů. Mezi jednotlivými soutěžními koly probíhali ukázky 
historického hašení a ukázka hašení hořícího oleje. 

Dobrovolní hasiči v Hrušovanech u Brna oslavili 110 let své činnosti 

V letošním roce si připomíná 110 let od svého založení. Pro laickou i hasičskou veřejnost 
v průběhu celého roku pořádá množství sportovních i kulturních akcí tak, aby oslava výročí 

byla důstojná a poskytovala možnost účasti co největšímu počtu zájemců. Vyvrcholením 
oslav byla sobota 11. června 2016. Pozvání přijali významní představitelé hasičstva, obce 

Hrušovany u Brna i Jihomoravského kraje. Ve sportovní hale bylo možné zhlédnout 
fotografickou výstavu z aktivit hrušovanských hasičů. Svoji sbírku hasičských předmětů zde 
představil pan Pavol Herda z Benešova u Boskovic a Zdeněk Moural z SDH Viničné Šumice. 
V průběhu slavnostního dne mohla široká veřejnost shlédnout výstavu historické i současné 

hasičské techniky doprovázenou nejrůznějšími ukázkami 

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Kounice oslavoval 140. výročí svého založení 

V sobotu 25. 6. 2016 proběhly v Dolních Kounicích oslavy 140. let založení sboru. Pro 
návštěvníky oslavy byly připraveny atraktivní ukázky hašení historickou koněspřežnou 

stříkačkou s datem výroby kolem roku 1910, kterou představil SDH Nové Bránice 
v dobových stejnokrojích. Na místě byla k vidění rozmanitá historická a současná hasičská 
technika. Soukromý sběratel Jiří Kremz z obce Snovídky u Bučovic představil historické 

součásti hasičské výstroje a výzbroje. Vítaným zpestřením programu byla ukázka záchrany 



tonoucí osoby z řeky Jihlavy. Oslavám předcházelo vydání brožury o historii SDH Dolní 
Kounice, upomínkových předmětů a videoprezentace. Sbor dobrovolných hasičů má 
k dnešnímu dni celkem 113 členů, z toho 50 mužů, 24 žen a 39 mladých hasičů do 

patnácti let. 

Ale slavilo s i jinde v okrese 120 let oslavili v Nových Bránicích, V Hostěnicích kde si 
připomněli 110 výročí převzali novou cisternu. Začátkem září oslavil i sbor dobrovolných 

hasičů Lesní Hluboké 105 let. 

 

IV. Mezinárodní setkání sběratelů a historiků Polsko  

16. a 17. září 2016 proběhlo IV. mezinárodní setkání sběratelů a historiků v polském 
Cieszynie. Setkání hostili dobrovolní hasiči OSP Cieszyn-Bobrek. Setkání se zúčastnilo 
celkem 36 zástupců ze čtyř států  - Česka, Polska, Slovenska a Německa. Následovala 

návštěva hasičského muzea v Českém Těšíně. Příští proběhne v České republice. 

Hasičští historici zasedali v Oslavanech 

Ve dnech 25 a 26. října 2016 se v Oslavanech na svém pravidelném jednání sešla Ústřední 
odborná rada historie a muzejnictví SH ČMS v čele s ředitelem CHH v Přibyslavi Jiřím 

Pátkem a náměstkem starosty SH ČMS Lubomírem Janebou. V úterý 25. 10. si pod vedením 
členů Odborné rady hasičské historie-Klubu hasičské historické techniky OSH Brno-venkov 

prohlédli Zámecký pivovar a zámecká muzea. Vedoucí odborné rady Jan Kocáb přítomné 
seznámil s průběhem budování hasičského musea a renovací historických stříkaček. Ve středu 

26. 10. proběhlo zasedání 12 hasičských historiků z celé ČR. Příští rok 9. a 10. června 2017 
proběhnou hasičské slavnosti Litoměřicích. 

Propagace hasičské historie OSH Brno-venkov k 14. 10. 2016 – 9 článků (publikováno 25x). 

Odborná rada historie se snaží dlouhodobě o prosazení medaile „Za péči o historické 
dědictví“ pro členy zabývající se hasičskou historií a péčí o historickou hasičskou techniku. 

Autorem výtvarného návrhu, modelu a grafické úpravy je Bohuslav Cerman. 

 
 

 

 

 

Děkuji za pozornost 

Kocáb Jan 

Předseda odborné rady historie 

 

 


