TISKOVÁ ZPRÁVA
HASIČSKÉ SLAVNOSTI V LITOMĚŘICÍCH 2014
VI.celorepublikový sraz hasičstva s výstavou hasičské techniky
6. a 7.června 2014
Proběhly pod záštitou
Prezidenta České republiky Miloše Zemana
Ministra vnitra Milana Chovance
Hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
Starosty SH ČMS Karla Richtra
brig. gen. Ing. Drahoslava Ryby
starosty Města Litoměřice Ladislava Chlupáče
Pořadatelem akce bylo Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic ve
spolupráci s městem Litoměřice, GŘ HZS ČR a SH ČMS.
Partnery byly MV ČR, PČR, AHZSP

V Litoměřicích proběhl již šestý celorepublikový sraz hasičstva spojený
s výstavou hasičské techniky – Hasičské slavnosti Litoměřice 2014. Vzhledem
k faktu, že dvoudenní oslavy navštívilo 17.000 návštěvníků, do Litoměřic se sjelo
celkem 250 sborů a vystavujících hasičů bylo 2.500 , jedná se o největší setkání
tohoto druhu nejen u nás, ale i v Evropě. Mezi vystavovateli se opakovaně objevily
také hasičské sbory z okolních států – Slovensko, Maďarsko, Německo.
Letošní slavnosti byly pořádány v náhradním termínu za zrušené Hasičské
slavnosti v roce 2013, kdy většinu území Ústeckého kraje zasáhly povodně a vyhlášený
nouzový stav nedovolil Hasičské slavnosti uspořádat. Proto v pátek proběhla velice
emotivní vernisáž fotografické výstavy o povodních v roce 2013 od autora
fotografa Karla Pecha. Knihu společně s autorem pokřtil i starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč a předseda Sdružení pro obnovu a zachování historických
hasičských tradic Jindřich Hejduk. Spolu s touto knihou byla křtěna i kniha věnovaná
hasičským praporům.
Pátečnímu večeru dodala krásnou atmosféru Floriánská mše v katedrále sv. Štěpána,
vedená litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem
V rámci tohoto celorepublikového srazu hasičstva s výstavou hasičské historické
techniky měly samozřejmě největší zastoupení sbory dobrovolných hasičů obcí, mnoho ze
své techniky ale předvedli i profesionální hasiči. K vidění byl tzv.Bobr, tedy
obojživelné pásové vozidlo Záchranného útvaru nebo letištní speciál Panter.
Nesnažila se ale jen moderní technika. Diváci byli pokropeni i vodou z proudnice z roku
1910 v rámci unikátní ukázky zásahu s ruční zápřahovou stříkačku, kterou si připravili
členové sdružení Naše hasičská minulost z Expozice požární ochrany ve Zbirohu. Jednalo

se o cvičení, které je přesně secvičeno podle metodiky vydané Zemskou ústřední
hasičskou jednotou v roce 1899.
Nejmodernější hasičská technika letos netradičně zahajovala i průvod techniky,
který proběhl na náměstí v sobotu dopoledne. Poté průvodem projela koňská
spřežení s historickými stříkačkami, historické automobily a poté následovalo
dlouhé defilé zúčastněných hasičských sborů.
Hasičům přede všemi požehnal kardinál Dominik Duka, spolu s ním pak
průvodu přihlížel a hasiče z tribuny pozdravil místopředseda vlády a ministr financí
Andrej Babiš, ministr vnitra Milan Chovanec, generální ředitel HZS ČR, brig. gen.
Drahoslav Ryba, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a starosta
Litoměřic Ladislav Chlupáč. Na závěr všech řečníků vystoupil starosta Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Karel Richter.
Moderní i historická technika byla rozmístěna nejen volně na plochách výstaviště
ale i uvnitř samotných pavilonů. Nejstarší stříkačkou na výstavišti byla koňská
dřevěná stříkačka z r. 1807, v majetku SDH Drahenice
Jeden pavilon byl věnován GŘ HZS - nejmodernější techniku reprezentoval
například potápěčský automobil, pásový záchranný automobil Hägglunds,
nakladač Bobcat, vyprošťovací tank nebo traktorbagr Huddig. Mnohá z této techniky
byla nasazena i loni při červnových povodních.
Již čtvrtý ročník soutěže o nejzajímavější webové stránky SDH byl vyhlášen
v sobotu odpoledne. Vítězem se stalo SDH Nové Město na Moravě. Ocenění si
převzali z rukou generálního ředitele HZS ČR, brig. gen. Drahoslava Ryby, který zde
zastupoval ministra vnitra, patrona celé soutěže.
Na hasičské stanici, která je hned naproti výstavišti, čekala po oba dny na
návštěvníky komentovaná prohlídka všech prostor stanice, tedy i těch, které není
normálně možné navštívit. Dále byl k prohlédnutí vrtulník, technika, se kterou
litoměřičtí hasiči dnes a denně vyjíždějí k zásahům, čerpadlo na dálkovou dopravu vody
Somati nebo dekontaminační sprcha. Během dvou dnů prošlo prostory stanice
neuvěřitelných 7 000 návštěvníků.
Na sobotní večer si příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR připravili ukázky
speciální techniky sloužící hasičům pro zásahy na vodě. Prezentovala se i Asociace
hasičských záchranných složek podniků. Na Lodním náměstí probíhaly ukázky
záchrany osob z vody, plavba soulodí obojživelných pásových transportérů PTS nebo
hašení pomocí „bambi“ vaku s nabíráním i shozem do Labe.
Slavnostní tečkou celých slavností byla hasičská hudební fontána, kdy po
vzoru Křižíkovy fontány ( atedy světelné show), stříkalo více než 60 proudnic vodu podle
předem pečlivě připravené choreografie od SDH okresu Česká Lípa.
Po fontáně vše ukončil krásný ohňostroj.

Aktuální informace jsou umístěny na webových stránkách Sdružení pro obnovu
hasičských tradic – www.hasicsketradice.cz , případně více informací poskytne Alena
Borlová, místopředsedkyně sdružení, telefon: 720 704 459, mail: alena.borlova@volny.cz

