
ÚSTŘEDNÍ ORBORNÁ RADA HISTORIE A MUZEJNICTVÍ 

 

Jednání  a složení ÚORH: 

Ústřední odborná rada historie a muzejnictví se v roce 2016 sešla dvakrát. Obě jednání 

byla výjezdní. První  bylo 13. a 14. dubna 2016 v Rožmitále pod Třemšínem a druhé 25. a 26. 

října 2017 v Oslavanech u Brna. Účast členů na těchto jednání byla velice dobrá a jednání 

probíhala dle plánu práce. Zápisy z těchto jednání byly dány na stránky Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska. 4. srpna  2017 zemřel člen odborné rady pan Vít Blaha.  

 

Projednávaná důležitá témata: 

1) Metodická práce s hasičskými muzei v ČR 

ÚOR nadále řešila možnosti spolupráce jednotlivých hasičských muzeí. Jednotliví členové 

byli pověřeni zmapováním situace ve svých regionech. ÚOR se rozhodla během svých 

zasedání navštěvovat vybraná hasičská muzea. Odborní pracovníci CHH poskytovali 

metodickou odbornou pomoc − individuální konzultace. Byly realizovány fyzické návštěvy 

některých expozic.  

 

2) Soutěž kronikářů 

Vyhodnocení „Soutěže kronikářů“. 

Hodnocení prací provedla pracovní skupina ve složení: Stanislav Bárta, Hanuš Vídršperk, 

Miroslav Kružík. Výsledky prezentoval Miroslav Kružík, který rovněž vypracoval záznam o 

hodnocení v písemné podobě. Byla udělena dvě 1. místa: SDH Dlouhá Loučka, SDH 

Čisovice, 2. místo SDH Plesná, 3. místo SDH Desná. Ocenění jednotlivým autorům předali 

Lubomír Janeba a Jiří Pátek v součinnosti s příslušnými KSH a OSH. Předání bylo provedeno 

v rámci schůzí těchto orgánů. Hanuš Vídršperk dále připomněl, že je třeba získat od 

jednotlivých autorů souhlas s publikováním těchto prací.  

 

3) Syntéza hasičských dějin 

Redakční rada pokračovala v nezměněném složení v badatelských úkolech a přípravách 

podkladů k jednotlivým kapitolám.  

 

4) Mezinárodní rozhovory 

Místo Dánska se opět konaly v Přibyslavi, 5. – 7. října 2016 na téma: „Motorizace 

hasičských sborů“. Jednání Komise pro historii CTIF bylo zahájeno odpoledne ve středu 5. 

10. 2016 ve 14 hodin. Náplní jednání byla otázka příslušnosti komise do gesce vybraného 



prezidenta CTIF, další postup při certifikaci hasičských muzeí a oceňování veteránů. Večer 

následovalo slavnostní zahájení, na němž starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Karel Richter oficiálně rozhovory zahájil. Na rozhovory zavítalo asi 70 účastníků ze 13 

evropských zemí (Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, 

Norsko. Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko a Česká republika). Poděkování patří 

panu Vasilu Pekarovi, který za českou stranu napsal referát, který je součástí vydaného 

sborníku. 

V pátek 7. října účastníci rozhovorů navštívili brněnský hrad Špilberk a dále především 

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR v Brně. Instruktoři výcviku provedli účastníky po areálu 

a seznámili je s jednotlivými trenažéry a nácvikem vybraných situací. Exkurze byla 

zakončena plavbou na brněnské přehradě. Příští rozhovory budou jubilejní dvacáté páté, a 

proto se opět uskuteční v Přibyslavi, místě svého zrodu, a to ve dnech 4. - 6. října 2017. 

Tématem budou sportovní soutěže.  

5) VIII. propagační jízda 

Formálně byla zahájena VIII. Propagační jízda 1. července v Českých Budějovicích 

současně se začátkem Mistrovství republiky dětí a dorostu. Jízda byla symbolicky věnována 

městům, která organizují soutěže dětí a mládeže, zaměřena byla na propagaci hasičských 

sportů. Vyjíždělo se z Vyššího Brodu. Trasa vedla Jihočeským a Jihomoravským krajem. Jako 

hlavní vozidlo jel automobil Praga z CHH Přibyslav za doprovodu historických vozidel SDH. 

Velitelem byl Jiří Pátek. Cílem jízdy bylo Brno, kam jízda dorazila 26. srpna v rámci 

slavnostního zahájení Mistrovství ČR v požárním sportu dospělých. 

 

6) Informovanost o dění v CHH a ve sdružení 

 ÚOR byla pravidelně informována o činnosti CHH a akcích, které CHH pořádalo. 

Stejně jako o akcích pořádaných Sdružením, které se dotýkají nejen činnosti ÚOR 

 

7) Činnost sekcí 

Pravidelnými účastníky jednání ÚOR byli i zástupci sekce filatelie a sekce sběratelství. 

Na zasedání informovali o aktivitách svých sekcí o pořádání výstav, vydávání tiskovin a 

činnosti svých členů. 

 

Z jednání Ústřední odborné rady historie a muzejnictví jsou pořízeny zápisy, které jsou na 

stránkách www.dh.cz  

 

Jiří Pátek  

vedoucí ÚORHM 

  

http://www.dh.cz/


 


