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Údaje o stříkačce

Původní německý sbor byl založen v roce 1868 a stal se součástí  krajinské župy v Liberci, posléze jablonec-
kého okresního hasičského svazu č. 47 až do záboru pohraničí v říjnu 1938. Další údaje o sboru chybí. V roce 
1972 je odkoupena automobilová stříkačka od SDH Benešov u Semil. V letech 1973 - 1976 zajistil sbor její 
renovace s cílem uvést ji do původního stavu. Generální oprava motoru byla provedena v roce 1996. Stříkačka 
je funkční a v pojízdném stavu. Z technických parametrů vyjímáme:

HZS Jablonec nad Nisou

Typ:

Výrobce:

Rok výroby:

0488 - kovový závěsný naviják hadic skrývá mohutné čer-
padlo vozidla

automobilová stříkačka Praga L 
se závěsným dvoukolovým hadi-
covým navijákem

Praga - První automobilová 
továrna na stroje v Praze

1918, výrobní číslo 5227



41

Motor:

- benzinový SV čtyřválec, 4000 ccm, 40 HP
- maximální rychlost 45 km/h
- brzdy mechanické, nožní na kardan, ruční na zadní 

nápravu
- horská vzpěra

0488 - litá paprsková kola s původní plnopryžovou obručí

0489 - detail páky ruční brzdy, řadící páky a lanové ovlá-
dání horské vzpěry

0490 - elektrická houkačka BOSCH, výkyvná boční smě-
rovka, řadící páka a páka ruční brzdy

0489 - mohutný chladič tvoří předek vozidla

0490 - volant s pákou ručního plynu
Čerpadlo:

- pohon od motoru kardanovým hřídelem
- celomosazné čerpadlo
- výkon asi 800 l/min.
- nádrž asi 200 litrů slouží k naplnění čerpadla 

vodou

Nástavba:

- 1 + 7 hasičů
- naviják, 2 hasicí přístroje, mosazné proudnice, půl-

spojky ROTT a další vybavení
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0490 - historický ruční hasicí přístroj, 
který se zachoval z výbavy vozidla

0490 - v jedné ze zakrytých skříněk 
vozidla je umístěn mohutný sací koš

0490 - další z průvodních ručních hasi-
cích přístrojů na vozidle

0489 - dřevěné sedačky jsou vybaveny koženou opěrkou 
a bezpečnostními pásy

0489 - horní objímka úchytu proudnice je vyložena plyšo-
vým pouzdrem

0489 - jednohákový závěsný žebřík a trhací hák 0489 - horská vzpěra sloužící k zajištění vozidla v příkrém 
svahu
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0489 - štítek výrobce vozidla

0490 - detail nádherně renovované houkačky vozidla

0490 - přepravní uložení proudnice na vozidle s kolmou 
stěnou přístrojové desky

0490 - třícestný kohout ovládání čerpadla s manometry sání 
a výtlaku

0489 - poměrně jednoduché vybavení přístrojové desky 
vozidla


