
Zpráva o činnosti odborné rady hasičské historie OSH  Brno – venkov v roce 2017 
 

Odborná rada hasičské historie pracuje ve složení – Jan Kocáb (vedoucí), Zdeněk Moural, 
Zdeněk Žalud, František Růžička, Jindřich Mazzolini, Mgr. David Dvořáček (host). 

Byla založena před 6 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. 

3. 4. 2017 – schůze odborné rady hasičské historie a klubu historické hasičské techniky 
v Oslavanech na zámku. Zhodnocení činnosti na poli hasičské historie OSH Brno-venkov. 
Příprava oslav 15 výročí otevření hasičského muzea v Oslavanech a 6 ročníku setkání 
s historickou hasičskou technikou v zámeckém parku v Oslavanech 
 
25. 5. 2017 – zasedání Odborné rady hasičské historie a klubu historické hasičské techniky 
OSH Brno-venkov v Neslovicích 

2. 11. 2017 – zasedání Odborné rady hasičské historie a klubu historické hasičské techniky 
OSH Brno-venkov v Neslovicích 

16. tradiční hasičská pouť ve Křtinách 

V neděli 30. dubna 2017 se uskutečnila 16. hasičská pouť v moravském poutním 
místě Křtiny. K registraci se dostavili zástupci 39-ti SDH se 340 hasiči z Jihomoravského 
kraje i z kraje Vysočina. Průvod z křtinského koupaliště městysem vedly za historickou 
koněspřežnou stříkačkou z SDH Kanice taženou koňmi mažoretky Hvězdičky z Rosic, za 
doprovodu dechové hudby Sivická kapela a dále četa 12 praporečníků s hasičskými 
zástavami. Za vyzvánění zvonů vešli hasiči do barokního chrámu Jména Panny Marie. 
V úvodu slavnostní mše přivítal páter Novotný všechny hasiče – zástupce SH ČMS, ČHJ, 
MHJ, HZS ČR i zástupce podnikových hasičů. Hasičská pouť ve Křtinách se koná vždy 
poslední neděli v dubnu. 

Druhá Hasičská pouť Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje Brno-Tuřany 

Prastaré mariánské poutní místo Zvěstování Panny Marie v Brně-Tuřanech, přivítalo v sobotu 
6. 5. 2017 u příležitosti svátku sv. Floriána již druhou hasičskou pouť KSH Jihomoravského 
kraje. Letošní hasičské pouti se zúčastnilo méně sborů než v loňském roce. Nicméně účast 
potvrdilo 24 SDH v historických, dobových nebo současných uniformách. Hlavním bodem 
pouti se stala mše svatá za živé a zemřelé hasiče, jejíž celebraci vedl brněnský děkan Mons. 
Václav Slouk společně a tuřanský farář Luboš Pavlů. Pro návštěvníky byla v místní sokolovně 
nachystána výstava hasičských artefaktů – hasičských uniforem, šavlí, sekerek, přileb, 
medailí, odznaků a výstava z činnosti pořádajících sborů.  

Hasičské slavnosti Litoměřice 

Ve dnech 9 až 10. 6. 2017 se konal VII. celorepublikový sraz hasičstva. Zahájení Hasičských 
slavností v sobotu 10. 6. dopoledne proběhlo na Mírovém náměstí velkolepým nástupem 
sborů. V průvodu bylo více než 121 slavnostních praporů. Po zdravicích mnoha významných 
hostů se odehrála slavnostní přehlídka techniky profesionálních i dobrovolných hasičů. 
Pěknou prezentaci za okres Brno – venkov předvedl sbor z Čebína. 



Premiér Bohuslav Sobotka se setkal s jihomoravskými hasiči 

Ve čtvrtek 10. srpna 2017 se sešel premiér Bohuslav Sobotka na zámku v Oslavanech 
s profesionálními i dobrovolnými hasiči z Jihomoravského kraje. V doprovodu náměstka 
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro integrovaný 
záchranný systém a operační řízení brigádního generála Františka Zadiny, náměstka ředitele 
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje plukovníka Mojmíra Richtra, starostky 
Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zdenky Jandové, starostů a jejich náměstků 
okresních sdružení hasičů, prezidenta Moravské hasičské jednoty Zdeňka Milana a bývalého 
hejtmana Michala Haška, navštívil zámecký pivovar. Hasičským muzeem jej provedl 
zástupce starosty sboru dobrovolných hasičů v Oslavanech a vedoucí odborné rady hasičské 
historie a klubu historické hasičské techniky OSH Brno-venkov Jan Kocáb. 

120 let od založení a 20. výročí znovuobnovení SDH Těšany oslavili hasiči o prvním 

zářijovém víkendu 

V sobotu 2. září 2017 proběhla na pomezí Hanáckého Slovácka a Brněnska v obci Těšany 
oslava 120 výročí založení a 20 výročí znovuobnovení činnosti místního sboru dobrovolných 
hasičů. Ve srubu byla pro diváky připravena výstava z historie a současnost SDH Těšany a 
sbírka hasičských artefaktů člena odborné rady historie Zdeňka Mourala. Dárkem k výročí je 
stavba nové hasičské zbrojnice v centru obce, kterou ozdobí socha sv. Floriána, kterou sbor 
pořídil za 2 místo v Anketě dobrovolný hasič roku 2016. S dokončením se počítá 
koncem roku. Během oslavy byla vystavena jak stará, tak i nová hasičská technika. 

Další sbory v okrese slavily  

 

 

VI. sraz hasičské historické techniky 

 
V sobotu 9. 9. 2017 uspořádala Odborná rada hasičské historie-Klub hasičské historické 
techniky OSH Brno-venkov ve spolupráci s SDH Oslavany a městem Oslavany 6. ročník 
setkání s historickou hasičskou technikou. V zámeckém parku byla k vidění technika SDH 
Senorady dopravní automobil ARO 240 se stříkačkou PS 8 z roku 1974; SDH Ketkovice s 
dvoukolovou motorovou stříkačkou DS 12 Stratílek z roku 1937; SDH Sudice s dopravním 
automobilem Praga RN z roku 1953 a ruční koněspřežnou stříkačkou Smekal z roku 1929; 
SDH Blučina s ruční koněspřežnou stříkačkou Hiller a syn Brno; SDH Osová Bítýška  s ruční 
koněspřežnou stříkačkou R. A. Smekala Praha z roku 1900; SDH Rouchovany s ruční 

Čučice   80. výročí založení 

Kanice 125. výročí založení 

Nesvačilka   75. výročí založení 

Přibyslavice 120. výročí založení 

Silůvky 120. výročí založení 

Sokolnice 125. výročí založení 

Těšany 120. výročí založení 

Žatčany 115. výročí založení 



koněspřežnou stříkačkou F. Smekala vdova Čechy u Prostějova z roku 1897; SDH Neslovice 
s ruční koněspřežnou stříkačkou Smekal Čechy u Prostějova z roku 1904; SDH Nových 
Bránic s ruční voznicovou stříkačkou Hiller vdova a syn Brno z roku 1897; SDH Řícmanice s 
dopravním automobilem Praga RN z roku 1953; SDH Pozořice s automobilovou stříkačkou 
Chevrolet z roku 1947; Veteran Praha Car Club Brno s automobilem Aero 150 z roku 1948. 
V 11 a ve 13 hodin proběhly ukázky stříkaček z Nových Bránic a z Neslovic. Součástí srazu 
byla malá výstavka hasičských přileb od 19. století po dnešek, kterou připravil člen sekce 
sběratelů při Centru hasičského hnutí Přibyslav Zdeněk Moural z SDH Viničné Šumice.  
 
Články z akcí jsou prezentovány jak v Hasičských novinách, tak na internetu pozary.cz. 
 
Nadále budeme propagovat hasičskou historickou techniku v okrese i mimo. V případě zájmu 
jsme schopni zorganizovat výstavy a nebráníme se přijmout nové členy, co mají zájem se 
věnovat historii hasičstva.  

Děkuji za pozornost 

Kocáb Jan  

Předseda odborné rady historie 

 

 
 


