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Zápis z jednání Aktivu Zasloužilých hasičů a Komise historie konaného dne 

17. června 2020 v Restauraci Opera, Dolínek – Odolena Voda 

 

Přítomni: 

Aktiv Zasloužilých hasičů: 

Vedoucí AZH – p. Josef Páv 

Benešov – p. Karel Drábek 

Beroun – p. Bohuslav Vokáč, p. Jaroslav Nejedlý 

Kolín – p. Jan Bradna 

Kutná Hora – p. Václav Zeman  

Mělník – p. Jaroslav Havel 

Mladá Boleslav – pí. Ivanka Aulická 

Nymburk – p. František Hep 

Praha-východ – p. František Pokorný 

Omluveni zástupci OSH: Kladno, Praha-západ, Příbram, Rakovník  

 

Za Komisi historie: 

Benešov – p. Josef Mlíkovský 

Nymburk – p. Josef Bidmon 

Praha-západ – Petra Myslínová Cejpková  

Kolín – pí. Jana Vavřinová 

 

Dále přizváni: 

KSH Středočeského kraje – p. Oldřich Lacina 

OSH Benešov – pí. Dana Vilímková 

OSH Praha-západ – Ing. Josef Myslín  

Průběh jednání:  

1/ Zahájení  

Jednání bylo zahájeno p. Josefem Pávem ve 12.20, který přivítal přítomné a poděkoval p. 

Pokornému za organizaci dnešního jednání, jemuž předcházela prohlídka Památníku odboje 

umístěného v Horním zámku Panenské Břežany. Poté je p. Pokornému předáno slovo, aby 

informoval o postupující práci na mapování hasičského odboje. 
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2/ Plánovaná publikace o hasičském odboji  

P. Pokorný – upozornil na skutečnost, že by bylo dobré oslovit sbory s výzvou o zapojení se do 

mapování hasičského odboje, k tomuto účelu byl již před časem připraven dotazník, který p. 

Pokorný rozeslal na jednotlivá OSH. Pokud mají sbory jakékoliv podklady, které by mohly 

pomoci vzniku plánované publikace o zapojení hasičů do odboje, spolupráce je v tomto ohledu 

vítána.1 

Z důvodu pandemie koronaviru se neuskutečnila původně plánovaná návštěva Okresního 

archívu Praha-západ. P. Pokorný prosí, aby kdo již má jakékoliv písemné materiály k dispozici, 

bylo by dobré, aby uvědomil ostatní členy komise historie, aby se vše mohlo zkompletovat a 

aby více subjektů neshánělo stejné informace. Při shromažďování informací je možno jít cestou 

studia disertačních a dalších prací tohoto typu, neboť informace jsou zpravidla kusé v různých 

zdrojích, tudíž pátrací proces není snadný, zejména se velmi špatně vyčleňuje, zda lidé zapojení 

do odboje byli rovněž hasiči. Pomoci by mohl seznam obětí z řad hasičů z Hasičských rozhledů, 

který na předchozí schůzce všem členům AZH a Komise historie poskytl p. Bidmon. Jako cesta 

se nabízí mapovat osudy jednotlivých jmen spjatých s každým okresem, což rozhodně není 

práce snadná. Získané informace by byly soustřeďovány na jednom místě a vzájemně 

koordinovány.  

 P. Bidmon – v této souvislosti doplňuje, že hasičský odboj vznikl spontánně, některé skupiny 

byly sdruženy, vznikla odbojová skupina. Podal statistické informace o odbojové činnosti 

související s hasiči z doby protektorátu. Pro zajímavost v roce 1942 měli hasiči železnou zásobu 

benzinu pro revoluční vozidla. Hasičských obětí bylo dle dostupných informací 954, avšak toto 

číslo nikdy nebylo definitivně uzavřeno.  

3/ Informace o mapování hasičského odboje z jednotlivých okresů 

Benešov – vyhledávání informací bylo problematické s ohledem na proběhnuvší situaci 

s pandemií. Na Benešovsku bylo dohledáno celkem 15 osob z řad hasičů zapojených do odboje, 

nicméně problémem je určit, zda lidé v odboji byli či nebyli hasiči. Neexistuje poválečná či 

válečná evidence ve sborech, mnoho neříkají ani obecní kroniky. P. Mlíkovský se domnívá, že 

budou velké problémy s kompletací plánované publikace. Hovoří také o Neveklovsku, kde 

došlo k zabrání velkého prostoru pro potřeby protektorátu, avšak zatím není dohledatelné, zda 

zde existovala jakákoliv forma odboje. Pokusí se oslovit lidi z jednotlivých sborů, zda by mohli 

být nápomocní v poskytnutí informací.  

Beroun – Berounsko, Hořovicko a Podbrdsko jsou bohaté na historii odboje, je ovšem problém 

zjistit, zda lidé zapojení do odboje byli či nebyli hasiči. Zástupci Berounska se domnívají, že 

by bylo vhodné vypracovat nějakou společnou zprávu. Prosí všechny, kdo budou dávat 

dohromady informace, aby tyto informace byly jednoduše zaslány, neboť je problém 

s vyplňováním formulářů. Odkazují na publikaci o sokolech v odboji z Rokycanska, kterou 

mají k dispozici, kdy je třeba se pokusit zjistit, zda byli někteří sokolové také hasiči.  

Mělník – z předloženého seznamu bylo vybráno 37 osob a poté osloveny jejich domovské sbory 

(jednalo se celkem o cca 12 sborů). Druhým dopisem byli osloveni přímo starostové sborů. 

Přišla zpětná vazba v podobě otázky, zda je možno se zmínit o těch hasičích, kteří byli zapojeni 

 
1 Pozn. zapisovatelky: V průběhu jednání byla vedena diskuze o tom, zda byl dotazník na jednotlivá OSH 
skutečně rozeslán. Kanceláří KSH bylo dohledáno, že k zaslání dotazníku došlo mailem členům VV KSH (resp. 
starostům OSH) přímo p. Oldřichem Lacinou, starostou KSH, dne 19. února 2020.  
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do odboje a válku přežili. P. Havel je na badatelskou práci sám, ale dle svých možností se 

problematice věnuje. Zatím ještě neuskutečnil návštěvu v archívu.  

Kolín – badatelská činnost byla přibrzděna situací s pandemií, avšak mají k dispozici mapování 

historie hasičů na Kolínsku, ucelená stať je věnována zapojení hasičů do odboje. P. Bradna 

přislíbí poslat tento materiál p. Pokornému. 

Kutná Hora – zde již byl odboj zpracován.  

Mladá Boleslav – nemá stále zástupce, který by se této činnosti věnoval. 

Nymburk – hasičský odboj byl zpracován, publikace vydána. 

Praha-východ – byly prostudovány materiály dostupné v Říčanech a v Brandýse nad Labem, 

k dispozici informace o odboji v oblasti Čelákovic, Říčan a okolí. Některé informace v sobě 

prolínají Benešovsko a Prahu-východ. Není snadné shánění podkladů.  

Praha-západ – na základě předloženého seznamu hasičských obětí byl zkompletován příběh 

rodiny z obce Čisovice, která byla zapojena do odboje, o čemž hovoří i obecní kronika, avšak 

nikdy nebylo jméno rodiny zmíněno v souvislosti s hasiči. Hasičské rozhledy však toto jméno 

uvádí. Potomci rodiny poskytli souhlas s publikováním osudu svých předků, kteří byli za 

odbojovou činnost popraveni na Pankráci. Svědectví o věznění rodiny jsou obsažené 

v publikaci „Žaluji“ vydané těsně po skončení 2. světové války. Dvoudílná publikace 

obsahující zejména dopisy a další výpovědi těch, kteří prošli pankráckou věznicí, byla 

předložena přítomným k nahlédnutí.  

Zástupci ostatních okresů nejsou přítomni.  

4/ Diskuze k tématu hasičského odboje  

P. Páv – ve svém diskuzním příspěvku uvedl, že od 10. března 2020, kdy proběhlo poslední 

jednání Aktivu ZH a Komise historie, nezazněly nové informace, proto doporučuje ustanovit 

redakční radu, na kterou budou směřovány příspěvky jednotlivých badatelů. Domnívá se, že 

v tuto chvíli lez plně vyloučit skutečnost, aby se projekt nazýval odbojové hnutí hasičů, neboť 

toto nelze plně doložit.  

P. Pokorný – reaguje příspěvkem, že badatelský projekt je pojat jako hasiči v odboji.  

Následovala krátká debata, v níž bylo konstatováno, že je nutné, aby veškeré informace, s nimiž 

bude pracováno, byly podloženy řádným zdrojem. Pro příští jednání bude nutné, aby písemné 

podklady z každého okresu byly zaslány předem mailem redakční radě. Zástupci Berouna 

uvádí, že nejsou schopni do příštího jednání dát informace písemně, domnívají se, že na 

informace je požadován tlak. Pan Páv vysvětluje, že je třeba, aby se neopakovaly stejné věci, 

proto bude vhodné předem zasílat příspěvky redakční radě, z čehož bude patrno, kterak v jakém 

okrese bádání pokročilo. Redakční rada by poté vypracovala podklad, co se dělo na určitých 

místech v kraji a vypracovala by souhrn ze zaslaných informací.  

P. Pokorný uvádí, že na jednání v archivu v Brandýse nad Labem byla přislíbena pomoc 

s odborným zpracováním publikace na základě soustředění podkladů, které budou k dispozici. 

Odborně zdatná osoba poté publikaci zkompletuje na základě sebraných podkladů. Přikláněl by 

se k tomu, aby podklady byly soustřeďovány cestou krajského sdružení, bude dobré, aby tuto 

činnost vykonával jeden člověk, neboť základem je shromažďování podkladů. Počítá se s tím, 

že zdroje čerpání budou různé, ale výsledek je nutno vyselektovat, což je třeba v současné době 

zkoordinovat.  
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P. Hep doplňuje, že není možné za každou cenu u každého sboru trvat na mapování zapojení 

jeho členů do odboje, jde o to udělat obraz části těch dějin, jak se hasičská organizace zapojila 

do odboje. Nelze mapovat každý okres a sbor, ale spíše vnímat problematiku jako celek. 

Upozorňuje na možný kolizní problém u těch členů, kteří byli současně sokoly i hasiči, neboť 

případné zásluhy by si mohly nárokovat obě organizace.  

P. Bidmon doplňuje, že bychom neměli zpochybňovat písemné materiály, které vznikly krátce 

po válce a dokládají odbojovou činnost.  

Resumé: 

Z krátké diskuze vyplynulo, že pracovní název publikace bude „Hasiči v odboji“. Jak již bylo 

zmíněno – každá přednesená informace musí být doložena písemně. O spolupráci bude dle 

předchozí nabídky požádáno muzeum Brandýs nad Labem. Jako odborní poradci (redakční 

rada) jsou stanoveni: p. Pokorný, p. Bidmon a p. Polák. Ostatní členové budou dodávat své 

podklady těmto poradcům prostřednictvím KSH Středočeského kraje. Veškeré informace 

musí být podloženy řádnými zdroji.  

Pan Lacina je požádán, aby o této činnosti komise historie informoval shromáždění delegátů, 

kde by v usnesení bylo zanesen úkol pro dalších 5 let, což je práce na zmíněné publikaci o 

hasičském odboji. Pan Lacina přislíbí prodiskutovat tento návrh na Výkonném výboru KSH.  

5/ Informace z Aktivu Zasloužilých hasičů  

Pan Páv informuje o průzkumu, který učinil na jednotlivých okresech, zda je zájem uspořádat 

zrušené setkání ZH Středočeského kraje, které se mělo uskutečnit v Kutné Hoře. Všechny 

okresy kromě jednoho jsou pro to, aby se setkání udělalo příští rok. Poslední jednání VV KSH 

(minulý týden) odsouhlasilo zrušení této akce pro letošní rok a její uskutečnění v roce příštím. 

Podává dále informaci, že VV KSH odsouhlasil finanční prostředky na uskutečnění dnešního 

setkání a také na uskutečnění výjezdového zasedání krajského Aktivu ZH. Plán připraví starosta 

KSH a p. Páv bude požadovat informaci od jednotlivých vedoucích okresních AZH, zda se 

budou moci zúčastnit.  

6/ Volba vedoucího Aktivu ZH pro další volební období  

Na návrh p. Hepa se přítomní zástupci jednotlivých okresních Aktivů Zasloužilých hasičů 

rozhodnou na tomto svém zasedání zvolit svého vedoucího pro další volební období. V podstatě 

jednomyslně se přítomní shodují na tom, aby ve své funkci pokračoval p. Josef Páv. O tomto 

návrhu je dáno hlasovat. 

Výsledek hlasování: všichni přítomní PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se nezdržel hlasování. 

Na vedoucího krajského Aktivu ZH je na příštích 5 let navržen p. Josef Páv.  

7/ Slovo starosty KSH  

Slovo je předáno p. Lacinovi, který podal informace z posledního jednání Výkonného výboru 

KSH Středočeského kraje. Tyto informace jsou k dispozici v zápise z jednání VV KSH, jenž je 

zveřejněn na webových stránkách KSH, proto přinášíme pouze stručný přehled:  

- V neděli 7. června proběhlo vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 

2020, kdy předtím dodali všichni okresní starostové postupové práce vyhodnocené na 

svých okresech. 

- Krajská soutěž v požárním sportu byla zrušena z důvodu pandemie. Uskuteční se soutěž 

pouze v požárních útocích, která bude pojata jako soutěž O pohár starosty KSH. Termín 

je stanoven na 27. září 2020. Jednotlivé okresy mají zasílat návrhy na místa, kde by bylo 

možné tuto soutěž uspořádat.  



5 
 

- Krajská soutěž hry Plamen a dorostu – zrušena bez náhrady. 

- Krajská soutěž v TFA – proběhne přípravný kemp v Bílých Poličanech v polovině 

srpna. Přihlášení závodníci budou trénovat disciplíny TFA, poté se utkají o postup na 

MČR TFA v Královéhradeckém kraji.  

- Krajské setkání přípravek – soutěž se bude konat 20. září v Bojanovicích na okrese PZ. 

- Krajské setkání ZH – VV KSH odsouhlasil, že letos se konat nebude. 

- Výjezdové zasedání pro vedoucí Aktivů ZH – je předběžně domluveno s pí. Jandovou 

z Jihomoravského kraje 

- V loňském roce byl poskytnut devíti sborům ve Středočeském kraji příspěvek na 

pořízení historického praporu (33.000,- Kč), v letošním roce se jedná o 10 sborů a 

částku 30.000,- Kč. Tyto částky jsou součástí dotace od Středočeského kraje.  

- Dotační prostředky pro letošní a příští rok schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje 

v plné výši na svém zasedání v dubnu t. r.  

- Z původně plánovaných osmi oslav výročí 140. založení sborů proběhnou pouze dvě 

oslavy, a sice Brandýs nad Labem (11. září) a Chlumín (26. září). Těchto oslav se 

zúčastňují zástupci Středočeského kraje, kteří zde předávají stuhu na prapor.  

- V průběhu měsíců srpna a září proběhnou okresní shromáždění, většina nahlášených 

shromáždění se bude konat v září.  

- Krajské shromáždění se bude konat v sobotu 24. října. Bylo upuštěno od původního 

plánu uskutečnit tuto akci v budově Krajského úřadu z důvodu krajských voleb, 

jednotlivé okresy byly vyzvány, aby doporučily místa, kde by bylo možno setkání 

uskutečnit.  

- Jednotlivým okresním starostům bylo také uloženo, aby vytipovali ty sbory, které se 

výrazně zapojily do boje s pandemií, těm bude předáno na shromáždění poděkování za 

KSH.  

- KSH bylo vyzváno p. radním Bezděkem, aby byli za Středočeský kraj nominováni ti 

hasiči, kteří se výrazně zapojili do boje s pandemií, na Medaili Středočeského kraje. Na 

návrhy okresů bylo vybráno 10 osob, jejichž návrhy se zdůvodněním zaslal starosta 

KSH na Krajský úřad Stř. kraje.  

8/ Různé 

- Pí. Aulická upozornila na skutečnost, že je třeba zajistit v Bílých Poličanech zdravotní 

dozor. 

- Pí. Vilímková a p. Myslín hovořili o problémech s rejstříkem sportu na svých okresech. 

 

 

9/ Konec jednání – p. Páv zakončil jednání ve 13.40 hod., kdy poděkoval všem přítomným za 

účast a popřál šťastnou cestu domů.  

 

Za Aktiv ZH ověřil Josef Páv: …………………………………………………. 

 

Za Komisi historie ověřil František Pokorný: ………………………………….. 

 

Zápis vypracovala: Petra Myslínová Cejpková  


