
HASIČSKÝ DEN 

SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ 

BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 

16. DUBNA 2016 

Organizační výbor: OSH ČMS Blansko, Sadová 2, 678 15 Blansko 

__________________________________________________________________________________ 

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté. Dovolujeme si vás pozvat na Hasičský den do města 

Boskovice. U této příležitosti proběhne v Muzeu Boskovicka slavnostní otevření expozice, 

která je zaměřena na historii i současnost hasičstva. 

Setkání hasičů, techniky a požárních automobilů od zrodu hasičstva v českých zemích se 

uskuteční v sobotu 16. dubna 2016 v Boskovicích na Masarykově náměstí. 

PROGRAM:  

830 - 930 PŘÍJEZD VYSTAVOVANÉ TECHNIKY 

900  MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. JAKUBA 

1000  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKCE (horní část náměstí) 

PRŮVOD K MUZEU MĚSTA BOSKOVIC K SLAVNOSTNÍMU OTEVŘENÍ 
EXPOZICE, KTERÁ JE ZAMĚŘENA NA HISTORII I SOUČASTNOST HASIČSTVA 

PO CELOU DOBU NA NÁMĚSTÍ BUDE K NAHLÉDNUTÍ HISTORICKÁ A 
NOVODOBÁ HASIČSKÁ TECHNIKA 

UKÁZKY DOVEDNOSTÍ MLADÝCH HASIČŮ  

UKÁZKY ČINNOSTÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE 

Slavnostní zahájení celého dne v 10:00 hodin bude provedeno nástupem praporů před 
radnici formou organizovaného průvodu praporů SDH obcí za doprovodu čestné stráže 
(praporečník a 2 hasiči – sraz v 9:00 před muzeem Boskovice, kde budou vyzvednuty prapory 
a předány další pokyny). Ostatní členové SDH mohou vyčkávat na slavnostní zahájení 
v prostoru před radnicí. 

 

VÝSTAVA V MUZEU BOSKOVICKA POTRVÁ OD 16.4. 2016 DO 29.5. 2016. 

OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA: ÚTERÝ – PÁTEK 900  –  1700 

SOBOTA – NEDĚLE 1300  –  1700 



 

Organizační zabezpečení pro účastníky SDH – vystavovatele techniky 

 

- Hasičská vozidla, která nebudou vystavena na Masarykově náměstí, mohou parkovat na 

parkovišti u Zlaté růže, kde bude ostrahu vozidel a organizaci parkování zajišťovat 

technická četa OSH Blansko. 

- Hasičská technika určená k vystavování bude parkována postupně (od počátku vývoje 

pro současnost) a bude umístěna v horní části náměstí, po pravé straně, pod pořadovým 

číslem – umístění a časy příjezdu jsou uvedeny v příloze č.1 a č.2. 

- Starostové a velitelé SDH obcí, kteří budou vystavovat požární techniku, budou po celou 

dobu v kontaktu s panem Herdem, a to na tel. 605 369 049. Je nezbytné hlásit 

neprodleně jakoukoliv změnu či problém, aby bylo možno na situaci adekvátně 

zareagovat. 

- Každé SDH si platí náklady na dopravu z vlastních zdrojů (doporučujeme využití 

kondičních jízd). 

 

 

Organizační zabezpečení pro účastníky SDH – hasičské prapory 

 

- Sraz praporečníků SDH obcí (praporečník a dva členové SDH jako doprovod praporu) je 

určen na sobotu 16. dubna 2016 v 9:00 hodin u muzea města Boskovice, ul. Hradní (nad 

náměstím, ulice směrem k zámku). 

- Za řazení a podání informací o průběhu je odpovědný pan Kobylka z odborné rady 

velitelů (tel. 603 959 316). 

- Výstroj praporečníků a doprovodu praporu (1+2) je stanoven: 

o slavnostní vycházková uniforma, 

o vycházková čepice, 

o lehká vycházková obuv – černé polobotky, 

o bílé textilní rukavice. 

- Pokud má SDH ve výbavě starou dobovou hasičskou uniformu (bílá), je do průvodu s 

praporem vítána. 

- Většina hasičských praporů bude uložena do muzea k nahlédnutí široké veřejnosti. Pro 

lepší organizaci a kvalitnější průběh předání praporu je nutno vystavované prapory 

předat do muzea už během předchozího dne a to v pátek 25. dubna 2016 od 10:00 do 

18:00 hodin (stojany na prapory s sebou). Zde budou předány předávací protokoly a 

bude určeno přesné umístění. V sobotu v den konání hasičského dne si tento prapor do 

průvodu vyzvednou (v 9:00) na základě předloženého protokolu vydaného předchozího 

dne OSH Blansko. Po průvodu bude prapor opět umístěn do expozice. 



- Pokud některý ze sborů bude v následujících dnech prapor potřebovat (například mše sv. 

Floriána), je ho možno vyzvednout po telefonické domluvě s ředitelkou muzea 

Mgr.Hamalovou (tel. 602 249 400) nebo po domluvě s panem Herdou (tel. 605 369 049), 

a to opět na základě předávacího protokolu. 

- Předpokládaná trasa průvodu je vyznačena v příloze č.3. 

 

Další informace je možné získat na OSH Blansko a nebo přímo u pana Herdy.  

 

Kontakty: 

Pavol Herda, tel. 605 369 049 

Michal Kobylka, tel. 603 959 316 

 

Příloha č. 1  Rozpis vystavované techniky 

Příloha č. 2 Organizace náměstí - technika 

Příloha č. 3 Organizace průvodu praporečníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č.1 Rozpis vystavované techniky 

č. exponát SDH čas příjezdu poznámka 

1. Koňská stříkačka Sebranice 8:30  

2. Parní koňská stříkačka Bořitov 8:30  

3. Motorová koňská stříkačka Chrudichromy 8:30  

4. AS 16 Jabloňany 8:45  

5. PS 2 Valchov 8:45  

 PS 8 Boskovice Mazurie 8:45  

 PS 12 Boskovice Mazurie 8:45  

6. DS 16 Kladoruby 9:00  

 DS 16 Benešov 9:00  

7. CAS 16 - Praga Erena Roubanina 9:00  

8. Požární automobil T 805 Vratíkov 9:00  

9. CAS 25 – ZIL 131 Suchý 9:15  

10. Požární žebřík AZ 30 - IFA Velké Opatovice 9:15  

11. CAS 25 – Š706 Ludíkov 9:15  

12. CAS 25 – Liaz 301 Benešov 9:15  

13. CAS 8 – ROS VIZA Újezd u Boskovic 9:15  

14. CAS 32 – T138 Rájec 9:30  

15. CAS 32 – T815 Žďárná 9:30  

16. CAS 20 –T815 Boskovice I. 9:30  

17. CAS 24 – T815 Velké Opatovice 9:30  

18. CAS 25 - MAN  Okrouhlá 9:30  

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 Organizace náměstí - technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.3 Organizace průvodu praporečníků  

 

Trasa A (modrá) – místo seřazení ul. Zborovská – seřazení v 9:30 – po nástupu na povel vedoucího pochod po „Trase A“ na náměstí do prostoru radnice (Tvar 

A). Zde v žlutém sektoru nástup praporů na značky (Tvar B).  

Trasa B (fialová) – po proslovech seřazení do „Tvaru A“, následuje pochod k okolo náměstí (horní polovina), dále k Muzeu. Za prapory se mohou přidat ostatní 

členové SDH.  

U muzea – četa HZS se postaví vedle vchodu, prapory vchází dovnitř Muzea a umisťují se do podstavců, stráže praporů SDH (a doprovod čeká před muzeem). 

Po té následuje za přítomnosti hostů slavnostní otevření Muzea a prohlídka – místo organizuje p. Herda. 



Tvar A 

 

 

Pozn.: místo seřazení ul. Zborovská – nejpozději v 9:30 hod. Na pokyn pana 

Kobylky se vychází – směr radnice po „Trase A“. Tam přestavení to „Tvaru 

B“, po proslovech na pokyn seřazení do „Tvaru A“ a odchod k museu po 

„Trase B“. 

 

 

 

 

Tvar B 

 

Pozn. Pro SDH (praporečníky) je nutno naznačit značky na zem. Musí být 

přesně dáno místo předávání hlášení. Mezera mezi prapory min 2 m. 


