
Vážené sestry a bratři hasiči, milí hosté dovolte mi, abych Vás seznámil s činností okresní 
odborné rady velitelů. 
Rada velitelů se v období uplynulém od shromáždění v roce 2009 sešla celkem třikrát. 25. května 
v Častolovicích, 1. prosince v Opočně a poslední zasedání se konalo 13. tohoto měsíce opět v 
Opočně. I nadále se potýkáme se slabou účastí velitelů na těchto poradách. Někteří velitelé se 
neobtěžují poslat za sebe zástupce nebo se alespoň omluvit. 
Prvního kola soutěže v požárním sportu se zúčastnilo 129 družstev mužů a 21 družstev žen z 18 
okrsků. 
Druhé kolo soutěže v požárním sportu se konalo 7. června na fotbalovém hřišti v Malé Čermné za 
účasti 14 družstev mužů, 4 družstev žen bez věkového omezení a 3 družstev mužů nad 35 let. 
Vítězové této soutěže postoupili do oblastního kola, které se konalo 27. června na stadionu v 
Jičíně. V kategorii žen postoupilo vítězné družstvo z Kvasin, v kategorii mužů družstvo z 
Bystrého v Oh a z SDH Sněžné. Muži z Bystrého obsadili 1. místo a druhý účastník v této 
kategorii místo 4. z 9 účastníků. Ženám z Kvasin se podařilo rovněž zvítězit ze 7 zapojených 
družstev. Vítězstvím v krajském kole získali ženy z Kvasin a muži z Bystrého v O.h. možnost 
zastupovat Královéhradecký kraj na mistrovství ČR v Ústí nad Labem, které se konalo 18.-20. 
září 2009. Muži z Bystrého obsadili 6. místo z 15 zúčastněných družstev a ženy z Kvasin 
skončily celkově 3 rovněž z 15 družstev. 
Tímto děkujeme oběma družstvům za vzornou reprezentaci našeho okresu i kraje. Náš dík patří 
rovněž mužům z SDH Sněžné za reprezentaci okresu v krajském kole. Dále děkujeme SDH Malá 
Čermná a dalším sborům sedmnáctého okrsku, hasičům záchranného sboru Královéhradeckého 
kraje-územnímu odboru Rychnov nad Kněžnou a všem rozhodčím za pomoc při přípravě a 
konání okresního kola soutěže v PS dospělých, které proběhlo na velmi dobré úrovni. 
V roce 2009 proběhl již X. ročník soutěže"O putovní pohár Podorlické ligy" v požárním útoku. 
Do soutěže bylo započítáno 9 pohárových soutěží, které uspořádaly jednotlivé sbory našeho a 
Královéhradeckého okresu. Do klání se zapojilo 51 soutěžních družstev mužů a 21 družstev žen. 
Celkovými vítězi se stali muži ze Střežetic a ženy z Vrbice. Děkujeme touto cestou všem sborům, 
které uspořádaly některou ze soutěží Podorlické ligy, případně jinou soutěž s hasičským 
zaměřením a tím přispěly k propagaci hasičských soutěží v očích široké veřejnosti. 
V uplynulém roce rovněž proběhla odborná cyklická příprava velitelů jednotek a velitelů 
družstev a strojníků JPO II. a III. Tuto odbornou přípravu organizuje a řídí hasičský záchranný 
sbor Královéhradeckého kraje - územní odbor Rychnov n.Kn. Účast byla u strojníků 82% a u 
velitelů 95% ze všech pozvaných. 
Ohledně stálých připomínek ze strany velitelů JPO V., že nemají cyklickou přípravu, došlo k 
nápravě. Jelikož odbornou přípravu absolvují všichni velitelé družstev a velitelé jednotek SDH 
obcí JPO V po pěti letech od vydání osvědčení o odborné způsobilosti k prodloužení platnosti 
osvědčení v délce trvání kurzu 24 hodin, Hasičský záchranný sbor v Rychnově n.Kn. uspořádal 5. 
6. 2009 velitelský den těchto velitelů. Na tuto odbornou přípravu se jich dostavilo velmi málo, 
pouze 30% ze všech pozvaných a nevíme z jakých důvodů. Hasičský záchranný sbor tvrdí, že 
obeslal všechny obecní úřady, které mají jednotky zařazeny do kategorie JPO V. Pozvánky byly 
zaslány e-mailovou poštou. Domníváme se, že pozvánka nebyla ze strany obecního úřadu veliteli 
předána nebo ji tento ignoroval. To je špatný přístup ze strany OÚ nebo velitelů. Myslím si, že 
pokud o něco žádáme a naší žádosti je vyhověno měli bychom toho využít. I pro letošní rok 
plánuje HZS toto školení uskutečnit. 
Stejně jako v uplynulých letech i v loňském roce probíhaly zkoušky odbornosti Hasič III. stupně. 
V současné době má náš okres 192 nositelů odznaku Hasič III. stupně, 4 nositele II. stupně a 1 
nositele I. stupně. Pro letošní rok plánujeme větší rozšíření nositelů odbornosti Hasič II. stupně. 



V roce 2009 v našem okrese došlo ke 134 požárům se škodou 10 323 000,-Kč. V Rychnovském 
okrese bylo nejvíce technických zásahů v celém Královéhradeckém kraji. Více informací najdete 
ve zpravodaji. 
Jménem HZS žádáme sbory našeho okresu, pokud získaly v uplynulém období novou speciální 
techniku (např. elektrocentrály, čerpadla aj.), která by se dala využít při zdolávání mimořádných 
událostí, aby to nahlásily p. Zahradníkovi na HZS ÚO Rychnov n.Kn. 
Ještě bych se chtěl vrátit k hasičskému záchrannému sboru-územní odbor Rychnov n.Kn. a 
poděkovat za předání ochranných oděvů a obuvi určených pro JPO V. V loňském roce byla HZS 
Královéhradeckého kraje předána na některé obce také nadbytečná technika HZS, a to 2 vozy DA 
8 AVIA, 2 přívěsy-odsavač kouře a osvětlovací techniku a 39 přileb GALETT. 
Pokyny pro pořádání I. a II. kola soutěže požárních družstev v roce 2010 najdete ve zpravodaji. 
Okresní soutěž v PS se bude konat 5. 6. v Kvasinách a oblastní kolo 19.6. v Hradci Králové. 
Rada velitelů děkuje všem sborům za odvedenou práci na úseku požární ochrany v uplynulém 
volebním období a do nového období přeje mnoho úspěchů. 
 
Děkuji za pozornost. 
 


