
ZPRÁVA KSH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 

Rok 2015 byl pro Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje rokem volebním, 

kdy na všech úrovních proběhly volby do výborů SDH, okrsků, výkonných výborů Okresních 

sdružení a konečně také do orgánů Krajského sdružení Královéhradeckého kraje. 

Rok 2015 byl pro náš kraj rokem, kdy jsme snažili splnit to, k čemu jsme se zavázali 

v pracovních plánech vedení a výkonného výboru. Výkonný výbor se v uplynulém roce sešel 

na jednání čtyřikrát a vedení také čtyřikrát. Shromáždění představitelů OSH se konalo jednou. 

Shromáždění delegátů OSH se konalo 11. 4. 2015 ve Velichovkách za účasti představitelů 

Královéhradeckého kraje včele s prvním náměstkem hejtmana Otakarem Rumlem, delegací 

HZS vedenou plk. Josefem Petrákem, Policie ČR vedenou plk. Janem Pavelkou a dalších 

složek IZS, místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, poslanců Parlamentu ČR Zdeňka 

Ondráčka, Jana Birkeho, Martiny Berdychové.  SH ČMS zastupoval první náměstek starosty 

Lubomír Janeba a HVP její generální ředitel Josef Kubeš. 

Vyvrcholením volebního roku byl V. sjezd SHČMS, kterého se zúčastnili delegáti 

Okresních sdružení našeho kraje a je potěšující, že se zařazením do pracovních komisí sjezdu, 

zasloužili o jeho zdárný průběh. 

Stěžejní akcí uplynulého roku bylo spolupořádání Mistrovství České republiky 

v požárním sportu dobrovolných a profesionálních hasičů. Za spolupráce s Hasičským 

záchranným sborem Královéhradeckého kraje a s dobrovolníky z řad hasičů napříč krajem, a 

dá se říci, republikou, se nám podařilo uspořádat soutěž s vysokou úrovní dosažených 

výsledků jednotlivců i družstev, a také s dobrým zázemím pro soutěžící, doprovod, 

organizační pracovníky a také diváky a fanoušky. Je mou povinností všem zúčastněným a 

také sponzorům ještě jednou poděkovat.   

 V uplynulém roce jsme nadále pokračovali v administraci udržitelnosti projektu 

z Operačního programu ČR – Polsko (získáno 11 kusů CAS 20 – T815 ). Jako vedoucí 

projektu spolupracujeme se všemi účastníky projektu, abychom plnili povinnosti vyplývající 

s udržitelnosti projektu a připravili se na rok 2016, který je rokem ukončení a vyhodnocení 

projektu. 

 KSH nadále spolupracovalo s Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech, kde 

jsme uskutečnili řadu společných akcí. Budeme i nadále spolupracovat s vedením školy 

s cílem zlepšit technický stav areálu se záměrem odkoupit část areálu (objekt bývalé kotelny a 

přilehlou část pozemku) k vybudování táborové základny spolu se školícím centrem mládeže 

a ochrany obyvatel. 

 Činnost KSH a jednotlivých Okresních sdružení hasičů kraje jsme finančně 

zabezpečovali díky vstřícným krokům Královéhradeckého kraje, který přes všechny peripetie 

s tvorbou rozpočtu kraje dotoval naši činnost částkou 2 mil. korun, částkou která přispěla ke 

stabilizaci rozpočtů jednotlivých okresních sdružení a samozřejmě chodu kanceláře KSH a 

pokrytí nákladů na činnost. Za tento vstřícný krok děkujeme zastupitelům kraje včele 

s hejtmanem Bc. Lubomírem Francem a jeho prvním náměstkem Ing. Otakarem Rumlem. 

 Vedení KSH, výkonný výbor a všechny odborné rady pracovaly dle plánu práce. 

Informace o činnosti lze sledovat na webových stránkách kraje – www.kshradeckr.cz. 

 V roce 2015 proběhly ve všech okresních sdruženích postupové soutěže, z nichž 

kolektivy mladých hasičů a dorostenců postoupily do krajského kola. Mládežnické a 

http://www.kshradeckr.cz/


dorostenecké kolektivy a jednotlivci Královéhradeckého kraje soutěžily v Týništi nad Orlicí a 

v Bystrém u Dobrušky. Krajské kolo v požárním sportu mužů a žen se uskutečnilo společně 

s Pardubickým krajem 13. června v Lanškrouně, kde den před tím soutěžila družstva 

profesionálních hasičů obou krajů. 

 Na Mistrovství ČR Plamenu a dorostu v Praze jsme se radovali z mladých hasičů 

z  SDH Brada Rybníček za 2. místo, ze 4. místa dorostenek z Horního Lánova, 5. místa 

dorostenců z Kvasin a 1. místa a titulu mistryně ČR v kategorii mladších dorostenek Anny 

Vodehnalové z SDH Hřibojedy. 

 Na Mistrovství ČR v požárním sportu v Trutnově obsadili muži z Tuře 7. místo, ženy 

ze Slatin 3. místo a ve finále běhu na 100 metrů žen obsadila 3 místo Natálie Honců s SDH 

Horní Lánov. 

 26. září 2015 se uskutečnilo VI. mistrovství ČR v tradičních disciplinách CTIF, 

kterého se zúčastnilo celkem 15 družstev a z toho tři domácí družstva žen, čtyři družstva 

mužů, jedno družstvo profesionálních hasičů, tři družstva mužů z Německa, jedno družstvo 

mužů ze Slovenska, jedno družstvo mužů z Polska, jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen 

ze Slovinska. Závod se uskutečnil za krásného počasí, pod záštitou hejtmana 

Královéhradeckého kraje, senátora Bc. Lubomíra France a předsedy Českého národního 

výboru CTIF, brig. gen. Ing. Drahoslava Ryby. Soutěž poctili svou přítomností také náměstci 

hejtmana Královéhradeckého kraje, poslanci a senátoři Parlamentu ČR. 

Na úseku prevence a výchovné činnosti se uskutečnila řada besed a školení, na nichž 

se podíleli členové odborných rad prevence jednotlivých OSH. Bylo provedeno vyhodnocení 

soutěže POOD v rámci kraje, vítězné práce byly oceněny a slavnostně předány soutěžícím 

v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech za hojné účasti rodičů a příbuzných 

vyhodnocených dětí. KORP připravila ve spolupráci s oddělením prevence HZS 

Královéhradeckého kraje další, v pořadí již sedmý, seminář zaměřený na odborná témata 

týkající se protipožárních uzávěrů, ochranných nátěrů a nástřiků odolných proti požárům. 

Akce se konala ve školícím středisku HZS Velké Poříčí za hojné účasti preventistů z celého 

kraje. Poděkování za tuto velmi zdařilou akci patří Jaroslavu Vrbovi, vedoucímu KORP a plk. 

arch. Josefu Petrákovi, řediteli odboru prevence HZS Královéhradeckého kraje. 

 

Významné akce: 

8. květen 2015 – Pivovarské náměstí v Hradci Králové – ocenění dobrovolných hasičů, kteří 

se zasloužili o rozvoj Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje: 

Václavu Sýřiště (JC), Marii Kneifelové (HK), Josefu Netíkovi (RK), Jiřímu Chrtkovi (TU), 

Milanu Kliglovi (NA). Dále zde byly předány Záslužné medaile KSH Královéhradeckého 

kraje a to plk. Ing. Františku Menclovi, plk Ing. Radku Vymlátilovi, Ing. Josefovi 

Táborskému, Ing. Vladimíru Vondruškovi, Karlu Nývltovi, Petru Hanušovi, Josefu 

Bidmonovi, Josefu Válkovi, Václavu Černému, Jaroslavu Pichovi, za zásluhy o rozvoj 

dobrovolné požární ochrany v kraji. 

8. říjen 2015 – Zámek Kuks – setkání Zasloužilých hasičů Královéhradeckého kraje za účasti  

osmdesáti Zasloužilých hasičů a představitelů Okresních sdružení a Krajského úřadu, Policie 

ČR, zástupců HZS Královéhradeckého kraje. 



15. listopad 2015 Bílé Poličany – schůzka s představiteli Polských dobrovolných a 

profesionálních hasičů k možným okruhům spolupráce na úseku ochrany obyvatel a ochrany 

přírody, výměnných stáží a společných cvičení v rámci udržitelnosti společného projektu. 

Listopad – příprava na VVH  a shromáždění k zajištění roku 2016. 

Na závěr konstatuji velmi dobrou spolupráci s Královéhradeckým krajem, Hasičským 

záchranným sborem a dalšími institucemi a s Krajským sdružením hasičů Pardubického kraje. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na splnění úkolů, které jsme si vytýčili pro rok 2015. 

  

Jiří Orsák starosta KSH 

 

 


