
 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 11.6.2017 

 

HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOMĚŘICE 2017 

VII. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou hasičské techniky 

9. a 10 červen 2017 výstaviště Zahrada Čech Litoměřice 

 

Letošní Hasičské slavnosti Litoměřice 2017 proběhly z pohledu pořadatelů úspěšně. 

Akce se v průběhu obou dnů zúčastnilo téměř 27.000 návštěvníků, 250 hasičských sborů 

s technikou a vystaveno bylo přes 300 kusů techniky. Na slavnostním nástupu defilovalo 

přes 300 sborů a vidět jsme mohli 121 historických praporů. 

Osobně se slavností zúčastnili Ministr vnitra Milan Chovanec, kardinál Dominik 

Duka, generální ředitel HZS Drahoslav Ryba, starosta SH ČMS Karel Richter, hejtman 

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč a mnoho 

dalších hostů 

V letošním roce šlo již o sedmý celorepublikový sraz hasičstva spojený s výstavou 

hasičské techniky, kdy první proběhl v roce 1998. Jedná se o největší setkání tohoto 

druhu u nás. Mezinárodní spolupráci dokládá opětovná účast vystavujících sborů ze 

zahraničí  - Slovenska, Maďarska, Německa a Polska, v pavilonech se za Slovenskou 

republiku prezentovalo Hasičské muzeum Priekopa, z Čech pak Hasičské muzeum Kočí a 

Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi.  

Hasičské sbory přivezly na litoměřické výstaviště staré zápřahové a parní stříkačky, 

nechyběly ani historické hasičské automobily. Nejstarší celodřevěná stříkačka byla z roku 1807 u 

sboru dobrovolných hasičů Drahenice a nejstarší automobil z roku 1915, od výrobce Praga, v majetku 

HZS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. 

Většina techniky se aktivně prezentovala v rámci celodenních ukázek.  Velký úspěch 

zaznamenaly jednotlivé ukázky sborů dobrovolných hasičů, které si hasiči samy secvičili. Profesionální 

hasiči se v Litoměřicích naopak pochlubili  nejmodernější technikou a technikou speciální, jako jsou 

hasičské  tanky,  letištní speciál Panther, moderní zemní stroje upravené pro specifické potřeby  

hasičů, sací bagr a další těžká technika. Hasičský záchranný sbor ČR měl svojí expozici již 

tradičně v pavilonu K a profesionální hasiči předvedli, jak náročné je například 

vyprošťování osob z havarovaných vozidel.  



 

 

 

 

 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, podporuje slavnosti pro 

jejich jedinečnost a význam, protože slavnosti pod jednou myšlenkou – pomoci v nouzi – 

a spojují společně jak dobrovolné, tak profesionální hasiče, kteří jsou nedílnou součástí 

integrovaného záchranného systému.    

Akce se těší i podpoře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které Hasičské 

slavnosti vítá jako jedinečnou příležitost demonstrovat co nejširší veřejnosti hodnoty 

soudržnosti a pospolitosti předávané z generace na generaci prostřednictvím nejstarší 

dobrovolné organizace v naší zemi.   

Důležitou věcí pro zdárný průběh oslav a speciálně sobotního slavnostního 

nástupu jsou koňská spřežení. Jelikož v okolí Litoměřic není dostatek tažných párů, hasiči 

si z celé republiky koně přivážejí s sebou. Letos bylo dovezeno 9 párů, celkem stříkačky 

při slavnostním průvodu táhlo 17 párů koní.  

Součástí slavností byla jako vždy webová soutěž o nejlepší www stránky SDH – 

letos šlo již o 5.ročník. Celkem se přihlásilo 52 sborů, ze kterých bylo vybráno deset 

webů. Zástupci těchto nejlepších deseti SDH byli pozváni na Hasičské slavnosti na  

slavnostní vyhlášení výsledků. Vítězem se stal Sbor dobrovolných hasičů Suchý. Výherci 

převzali hodnotné ceny z rukou generálního ředitele HZS Drahoslava Ryby a generálního 

ředitele společnosti MEVA a.s.,pana Vladimíra Lapihuska. MEVA dodala hodnotné ceny, 

mimo jiné dýchací přístroj PLUTO Fireman, tzp 3075F pro vítěze.  

         Otevřena návštěvníkům byla též stanice profesionálních hasičů v Litoměřicích, 

která při příležitosti slavností uspořádala po oba dny Den otevřených dveří s bohatým 

programem pro děti i dospělé – v průběhu oslav ji navštívilo 8.400 zájemců. 

         Na výstavišti byl letos novinkou stánek Registru dárců kostní dřeně, který 

v průběhu dvou dnů zaregistroval 108 nových dárců, což výrazně převýšilo očekávání 

IKEMu. 

         Nedílnou součástí oslav je také páteční Floriánská mše, celebrovaná v katedrále 

sv.Štěpána v Litoměřicích. Sbory přinesly 38 praporů a katedrála byla naplněna do 

posledního místa. 

Závěrem oslav je vždy sobotní večerní program na Lodním náměstí, který je 

zaměřen na prezentaci Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR, a jeho 

speciální záchranné techniky, nasazované v boji proti živelním katastrofám. Příchozí 

mohli vidět čerpadlo a mobilní monitor AMBASSADOR o celkovém výkonu 24.000 litrů za 

minutu při tlaku 10 barů. Dostřik byl 120 metrů do dálky a 67 metrů do výšky. Dále pak 

Bambi bucket (bambivak) a vrtulníky, které se používají na shášení např. lesních požárů.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

S nadcházející tmou připravili členové osmi dobrovolných hasičských sborů z českolipska 

pro návštěvníky Hasičskou hudební fontánu, což je světelná show na způsob Křižíkovy 

světelné fontány, stříkaná hasičskými proudnicemi. Akci ukončil ohňostroj. 

 

Hasičské slavnosti Litoměřice 2017 by nemohly proběhnout bez výrazné podpory města 

Litoměřice, Generálního ředitelství HZS ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a 

Ústeckého kraje. 

Hlavními partnery Hasičských slavností Litoměřice 2017 byly Nadace Agrofert, společnost 

Tatra Truck a Česká Pošta 

 

Aktuální informace jsou umístěny na webových stránkách Sdružení pro obnovu 

hasičských tradic – www.hasicsketradice.cz, nebo na facebookových stránkách oslav. 

Více informací poskytne Alena Borlová, místopředsedkyně sdružení a tisková mluvčí 

slavností, telefon: 720 704 459, mail: media@hasicskeslavnosti.cz 
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