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 Vážené sestry a bratři hasiči, milí hosté, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil 
s činností okresní odborné rady represe. 
 
 Rada se v období uplynulém od posledního shromáždění sešla celkem 3 krát. 19. 
května a 24. listopadu v kanceláři OSH a poslední zasedání se konalo 9. března tohoto 
roku v hasičské zbrojnici v Opočně. 
 
 6. února proběhly zkoušky nových rozhodčích a přezkoušení stávajících rozhodčích 
v požárním sportu v hasičské zbrojnici v Častolovicích. Všichni adepti na rozhodčí 
zkoušky úspěšně složili a jsou platnými rozhodčími II. stupně na dobu 5 let. Chtěl 
bych poděkovat bratru Jiřímu Řeháčkovi a bratru Michalu Dusílkovi, kteří na sebe 
vzali úlohu lektorů a hasičům z Častolovic za propůjčení jejich klubovny. 
 
 Do základního kola soutěže v požárním sportu a jiných soutěží se zapojilo 136 
družstev mužů a 55 družstev žen. 
 
 Okresní kolo soutěže v požárním sportu se konalo 4. června na hřišti v Křovicích za 
účasti 8 družstev mužů bez věkového omezení, 7 družstev mužů nad 35 let a 3 
družstva žen bez věkového omezení. Soutěže se zúčastnila i 2 družstva dorostenců, 2 
družstva dorostenek, dále 3 děvčata a 4 chlapci v kategorii jednotlivců, tito soutěžili 
dle platných směrnic pro celoroční činnost dorostu. Vítězové v kategorii dospělých 
postoupili do krajského kola, které se konalo 25. června na stadionu HZS v Hradci 
Králové. Muži z Bystrého v OH obsadili 2. místo, muži z Kvasin 6. místo a družstvo 
žen z Kvasin se umístilo na 3. místě. Tímto děkujeme všem družstvům za vzornou 
reprezentaci našeho okresu. Poděkování patří rovněž SDH Křovice za uspořádání a 
zabezpečení okresního kola soutěže v požárním sportu dospělých. Děkujeme také 
Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje – územní odbor Rychnov 
nad Kněžnou a stanici Dobruška za pomoc při zabezpečení soutěže, například 
dopravu překážek, dopravu vody na požární útok atd., a všem rozhodčím za pomoc 
při zabezpečení této soutěže. 
 
 V roce 2016 proběhl již XVII. ročník soutěže O putovní pohár Podorlické ligy 
v požárním útoku pro ženy a muže. Do této soutěže bylo započítáno 10 pohárových 
soutěží, které uspořádaly jednotlivé sbory našeho a sousedních, náchodského a 
hradeckého okresu. 
Do soutěže se zapojilo 19 družstev mužů a 16 družstev žen. Celkovými vítězi se stali 



muži SDH Trnov a ženy SDH Dlouhá Ves. Děkujeme touto cestou všem sborům, 
které uspořádaly některou ze soutěží Podorlické ligy, případně jinou soutěž 
s hasičským zaměřením a tím přispěly k propagaci hasičského dění. 
 
 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – územní odbor Rychnov nad 
Kněžnou uspořádal v roce 2016 pro jednotky požární ochrany obcí: 
 
Odbornou přípravu k prodloužení odborné způsobilosti velitele JPO obce ve dvou 
termínech 4. a 12. března, s celkovou účastí 102 velitelů, na stanici HZS v Rychnově 
nad Kněžnou. 
2. července proběhl I. velitelský den pro velitele jednotek a družstev všech kategorií 
JPO na stanici HZS v Dobrušce. Tento den byl zaměřen na záchranu osob z vody. 
S účastí 44 členů z 11 jednotek požární ochrany obcí. 
 
22. října se konal II. velitelský den na stanici HZS v Rychnově nad Kněžnou, tento 
den byl zaměřen na taktické hašení systémem COBRA. S účastí 75 členů z 29 jednotek 
požární ochrany obcí. 
 
Je potěšující zprávou, že se těchto akcí účastní stále více velitelů JPO obcí. Děkujeme 
příslušníkům HZS, kteří na sebe vzali úlohu lektorů a připravili zajímavá témata. 
 
 V roce 2016 došlo v našem okrese celkem k 1013 událostem, z toho k 105 požárům. 
Jednotky PO obcí zasahovaly u 426 událostí. Největší požár v našem okrese byl požár 
roubené chalupy na Luisině údolí v Deštném v Orlických horách dne 7. 10. se škodou 
3,5 mil. Kč a uchráněnými hodnotami 2 mil. Kč. 
 
 V současné době má náš okres 271 nositelů odbornosti Hasič III. stupně, 15 nositelů 
odbornosti Hasič II. stupně a 3 nositele I. stupně. 
V loňském roce žádní nositelé odbornosti Hasič nepřibyli, na čemž největší podíl 
viny nesu já. I když zájem byl, nebyl jsem schopen vyhlásit termín zkoušek. 
 
 Pokyny pro pořádání I. a II. kola soutěže v požárním sportu družstev pro rok 2017 
naleznete ve zpravodaji. Dále bych vám chtěl připomenout, že od loňského roku je 
povinností každého sboru vyplnit přihlášku pro každé soutěžní družstvo, které se 
zúčastní I. kola soutěže v PS. Vyplněnou přihlášku č. 1 přiveze na soutěž k prezentaci 
a přihlášku č. 2 po soutěži zašle na OSH, kde bude uložena k archivaci. Vzorové 
přihlášky naleznete na stránkách dh. cz. 
Okresní kolo soutěže v požárním sportu dospělých se bude konat 3. června 
v Dobrušce, společně s dorostem. Krajské kolo se uskuteční 24. června, mělo se konat 



v Hradci Králové na stadionu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého 
kraje. Pořadatelem této soutěže je Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje a 
organizátorem Okresní sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou. Jelikož v současné 
době na tomto stadionu probíhá druhá etapa výstavby, je celý objekt uzavřen. Nyní je 
na nás a na krajském sdružení najít náhradní prostory, kde se tato soutěž uskuteční. 
Včas vás budeme o místě konání soutěže informovat. 

  
 Jak si jistě všichni vzpomínáte, tak jarní soutěži mladých hasičů v Jílovicích počasí 
nepřálo. Přesto, že v sobotu panovalo letní počasí v odpoledních hodinách přišla 
průtrž mračen, krupobití s následnou bleskovou povodní. V okamžiku se celý 
stanový tábor ocitl pod vodou. Touto cestou chci poděkovat Hasičskému 
záchrannému sboru a jednotkám požární ochrany obcí z okresu Hradec Králové a 
Rychnov nad Kněžnou za rychlou a účinnou pomoc. 
 
 Dále bych chtěl poděkovat všem jednotkám našeho okresu za odvedenou práci při 
zásazích. Dík patří také městským a obecním úřadům za kladný postoj k našim 
jednotkám. 
 
 
 
 Děkuji za pozornost. 
  


