
Zpráva o činnosti okresní odborné rady represe v roce 2017. 
 

Rada se v období uplynulém od posledního shromáždění sešla celkem 3 krát. 18. května v 
Častolovicích, 23. listopadu a 8. března tohoto roku v nových prostorách kanceláře OSH. 
 
7. dubna proběhly zkoušky odbornosti Hasič II. a III. stupně. Zkoušky se konaly v Javornici v 
restauraci U Rufrů. Za účasti 11 adeptů na Hasiče II. stupně a 4 adeptů Hasič III. stupně. V 
současné době má náš okres 3 nositele odbornosti Hasič I. stupně, 26 Hasič II. stupně a 275 
nositelů Hasič III. stupně.  
 
Do základního kola soutěže v požárním sportu se zapojilo 81 družstev mužů a 26 družstev žen. 
Touto cestou bych chtěl požádat vás zástupce jednotlivých sborů a okrsku, abyste připomněli 
vašim velitelům včasné odeslání přihlášek soutěžních družstev ze základního kola na OSH. V 
roce 2017 přihlášky včas neodevzdalo 8 okrsků. 
 
Dne 3. června se konalo na stadionu v Dobrušce okresní kolo soutěže dospělých a dorostu. 
Účast družstev bez omezení věku byla velice slabá, muži 2 družstva a ženy také 2 družstva. 
Kategorie muži nad 35 let se zúčastnilo 8 družstev. 
Poděkování patří SDH Křovice, SDH Javornice obec, SDH Třebešov, SDH Domašín u Dobrušky, 
Pavlu Hamerskému z SDH Zdelov, Petru Michálkovi z SDH Mělčany, Vladimíru Javůrkovi a 
Zdeňku Kopeckému z SDH Čestice, městu a technickým službám Dobruška A všem rozhodčím za 
zabezpečení okresního kola soutěže. Děkujeme rovněž Hasičskému záchrannému sborů 
královéhradeckého kraje – územní odbor Rychnov nad Kněžnou a stanici Dobruška za pomoc při 
zabezpečení soutěže.  
Ještě jednou bych chtěl hlavně vás zástupci jednotlivých okrsků požádat o vyslání alespoň 
jednoho soutěžního družstva na okresní soutěže v požárním sportu, pokud možno bez věkového 
omezení. Měl by to být vítěz základního kola, nebo družstvo složené z jednotlivých sborů, které 
by soutěžilo za daný okrsek. 
 
24. června proběhlo na stadionu Sokol v Hradci Králové krajské kolo soutěže v požárním sportu. 
Spolupořadatelem soutěže bylo OSH v Rychnově nad Kněžnou. Náš okres zastupovali muži z 
Třebešova (5. místo) a ženy z Kvasin (4. místo). Děkujeme oběma družstvům za dobrou 
reprezentaci okresu. Dále děkujeme OSH Hradec Králové, především Marcele Hlávkové a 
Technické četě, kterou doplnili hasiči z Olešnice v OH a ing. Miloši Moravcovi z SDH Provoz.  
 
Hasičský záchranný sbor královéhradeckého kraje – územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
uspořádal v roce 2017 pro jednotky požární ochrany obcí: 
 
24.2, 3.3. a 11.3. proběhl na stanici HZS – RK kurz V8 k prodloužení odborné způsobilosti velitelů 
JPO. Velitelé si mohli vybrat některý z těchto termínů. Účast 115 velitelů s odbornou 
způsobilostí V 40. 
  



Dále byly připraveny dva velitelské dny pro velitele JPO obcí. 24.6. na stanici Dobruška – požáry 
hořlavých kapalin, účast: 31 členů JPO a 23.9. na stanici Rychnov nad Kněžnou – základy lanové 
techniky, účast: 45 členů. 
 
V roce 2017 HZS královéhradeckého kraje rozdělil obcím v okrese Rychnov nad Kněžnou v rámci 
neinvestičních dotací na akceschopnost jednotek kategorie JPO II 1.100 000,-Kč a za odbornou 
přípravu, zásahy a věcné vybavení 830 00,-Kč. 
 
V rámci investičních dotací byly schváleny další finanční prostředky, zejména na pořízení nových 
dopravních automobilů a rekonstrukci hasičských zbrojnic pro JPO obcí, které splnily hodnotící 
kritéria. Chtěl bych Vás touto cestou upozornit, na včasné podání případných žádostí o dotaci na 
další rok. Pokud Vám nebude v letošním roce vyhověno, je třeba tyto žádosti podávat 
opakovaně na každý další rok. 
  
V roce 2017 došlo v našem okrese celkem k 1251 událostem, z toho 109 požárům. Jednotky PO 
obcí zasahovaly – vyjížděly celkem 1943 krát, z toho JPO obcí zasahovaly – vyjížděly 771 krát. 
 
Pokyny pro pořádání I. a II. kola soutěže v požárním sportu družstev pro rok 2018 a vyhlášení 
zkoušek pro získání odbornosti Hasič II. a III. stupně naleznete ve zpravodaji a na stánkách OSH. 
Okresní kolo soutěže v požárním sportu dospělých se bude konat 2. června v Křovicích společně 
s dorostem. Krajské kolo se uskuteční 23. června v Hradci Králové na stadionu HZS. 
Možná jste již zaslechli, že vyšla nová pravidla požárního sportu. Tato pravidla platí od 16.2.2018 
a veškeré postupové soutěže se budou konat dle těchto pravidel, která by měla být od poloviny 
března dostupná na stránkách www.dh.cz. 
 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem jednotkám našeho okresu za odvedenou práci při zásazích. 
Dále patří dík městským a obecním úřadům za kladný postoj k našim jednotkám. 

http://www.dh.cz/

