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Zpráva velitele SDH a velitele JSDHO Rozb ěřice 

Vážené sestry, vážení brat ři, vážení hosté, 
 

rok 2008 skončil a nyní Vám předkládám zprávu o činnosti, průběhu výcviku, zvyšování 
odborné způsobilosti členů jednotky požární ochrany, údržbě svěřené techniky a dosažených 
úspěchů při požárním sportu za minulý rok. 

 
 

V minulém roce náš sbor za pomocí obce Všestary zakoupil sportovní požární stříkačku 
PS12 (1800ccm). Jelikož jsme byli třetími majiteli stroje, rozhodli jsme se dát stříkačku začátkem 
roku ke kontrole technického stavu motoru a čerpadla konstruktérovi panu Ing. Karlovi Gábovi 
z Kelče. Při této příležitosti jsme nechali vyměnit u motoru vačku za ostřejší kvůli dosažení vyššího 
výkonu stříkačky. Po přivezení stříkačky z 210km vzdálené Kelče jsme začali měnit vzhled 
stříkačky. Byl odstraněn veškerý starý lak a nahrazen novým. Výsledek práce lze vidět na 
následujících obrázcích: 

 

  
Dlouhá léta výcviky na požární sport našeho sboru probíhaly na místní komunikaci k areálu 

zemědělského družstva. Tento prostor byl bohužel nedostačující, velmi frekventovaný a velmi 
často docházelo na tomto asfaltu k poničení techniky, zejména k prodření hadic. Tudíž se pro 
výcvik používaly starší hadice a samotné soutěže probíhaly s jinými, sportovními hadicemi, které 
jsme nechtěli na asfaltu poničit. Proto nebyl výcvik plnohodnotný. Z těchto důvodů se začal shánět 
prostor, kde by se dalo cvičit na travnatém povrchu. Ten se podařilo sehnat u zdejšího rybníka. 
Tato lokalita byla velmi výhodná vzhledem k dostupnému množství vody a vzdálenosti od vodního 
zdroje. Tráva byla zaseta 18.4.2008 a první výcvik proběhl 9.a 10.8.2008. Jelikož letošní jaro bylo 
velmi suché, bylo zapotřebí častého zalévání a samozřejmě také pravidelného sekání. Rozdíl mezi 
tréninkem na asfaltu a trávě byl znamenitý a výsledky se dostavily na následujících soutěžích. 
  
 K velké prověrce naší jednotky a celého SDH došlo 22.června při požáru místního seníku 
v areálu ZD Všestary. Požár byl nahlášen v 17:50 hodin. Na místo požáru dorazili profesionální 
hasiči z Hradce Králové a dobrovolní hasiči z Chlumu, Hořiněvsi, Lochenic,  Předměřic nad 
Labem, Rozběřic, Břízy, Nedělišť, Střezetic, Světí a Všestar. Členové naší jednotky začali ihned po 
ohlášení požáru připravovat dálkovou dopravu vody z hydrantu vzdáleného asi 150m od požářiště. 
První jednotka (JSDH Chlum) dorazila na místo požáru za deset minut od nahlášení požáru. Naší 
jednotce se podařilo na místo dopravit vodu z hydrantu ihned po příjezdu této jednotky. Seník o 
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rozměrech zhruba 50 x 20 metrů byl v té době již celý v plamenech. Požár byl již ve čtvrté, tedy 
poslední fázi rozvoje a zničil ocelovou konstrukci haly i letošní uskladněné seno. Hasiči nasadili 
několik vodních proudů a snažili se především ochránit halu, která by se mohla v důsledku silného 
žáru zřítit. Voda na hašení byla do cisteren doplňována kyvadlově,  z hydrantové sítě a dálkově 
pomocí tří PS12. Po 40 minutách se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. Dodávka vody 
z hydrantové sítě byla z neznámých důvodů ukončena ve 23:40 společností VAK. Ve 22:30 část 
zasahujících jednotek na povel HZSHK ukončila zásah a velitel zásahu mi požářiště předal na 
dohašení a noční dozor nad požárem. Na místě přes noc zůstaly jednotky z Rozběřic, Chlumu, 
Břízy, Všestar, Střezetic a se záložní PS12 Světí. Zásah byl ukončen na pokyn HZSHK ráno 23.6. 
v 8:30 hodin. Při tomto požáru bylo zapotřebí zajistit nejen organizaci při hašení požáru, ale i také 
vytvořit zázemí pro více jak 40 dobrovolných hasičů, kteří celou noc s ohněm bojovali. (Touto 
cestou bych chtěl poděkovat nejen své jednotce, ale též všem členům jednotek, kteří celou noc 
pomáhali s dohašováním požáru a zkrátka všem lidem, kteří jakýmkoliv způsobem při zásahu 
asistovali).  

 
Poprvé v historii našeho sboru se podařilo zřídit sportovní družstvo žen, které nám svými 

výkony a snahou se zlepšovat dělalo celý rok velkou radost. Celkový počet navštívených soutěží 
jsme oproti minulému roku rozšířili na 18 a také se zúčastnili velmi kvalitních soutěží ve 
Velichovkách a Pšánkách, tedy Východočeské hasičské ligy a Podorlické ligy. Na druhé zmíněné 
soutěži se oběma družstvům na naše poměry a zkušenosti podařilo dosáhnout kvalitních časů. 
Jednotlivé soutěže, počty zúčastněných družstev a dosažené umístění uvádím v následující 
tabulce: 

 

Soutěže 2008 
Muži Ženy 

Datum  Místo     Název sout ěže 
Umíst ění Počet 

družstev Umíst ění Počet 
družstev 

5.4. Březhrad Memoriál M. Pekárka 6 16 6 6 

3.5. Střezetice Pohár starosty obce 4 6 1 4 

10.5. Světí Pohár starostky obce 3.   4. 9 1 3 

31.5. Máslojedy Okrsková soutěž 1 6 1 1 

6.6. Hořiněves Noční soutěž 6 27 1 8 

7.6. Plačice Plačický pohár 1 9 1 3 

14.6. Holohlavy Pohár starosty SDH 3 10 2 4 

21.6. Smiřice Pohárová soutěž 6 7 1 1 

28.6. Sovětice Pohár starosty obce 4 14 1 5 

12.7. Velký V řešťov Pohárová soutěž 3.   5. 8 1 3 

23.8. Velichovky VČHL 19 23 7 9 

30.8. Dubenec Noční soutěž 6 11 2 3 

6.9. Sloupno Memoriál Míly Kulicha 2 13 1 5 

7.9. Pšánky Podorlická liga 18 26 8 12 

13.9. Habřina Pohár starostky SDH 3 15 7 7 

20.9. Chlum Pohár starosty 
o.Všestary 

4.   6. 12 1 2 

21.9. Nedělišt ě Závěrečná sou OSH 2.   15. 15 2 6 
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6.9. Černožice Pohár starosty obce 1 14 1 4 

 
 
Největších úspěchů jak v mužské, tak i v ženské kategorii se podařilo dosáhnout na noční 

soutěži v Hořiněvsi. Zde muži obsadili ve velmi silné konkurenci 6. místo z celkového počtu 27 
družstev a velmi pěkným časem. Ženy svojí kategorii v konkurenci 8 družstev vyhrály. Dalším 
významným úspěchem byla v obou kategoriích celková vynikající druhá místa v seriálu soutěží „O 
pohár starosty okresního sdružení Hradec Králové“, který tvořilo 6 soutěží a zúčastnilo se ho přes 
50 družstev. Během roku se podařilo získat celkem 13 vítězství , 8 druhých míst a 4 místa třetí. 
V příštím roce bychom se rádi zúčastnili více soutěží Východočeské hasičské ligy, nebo Podorlické 
ligy. 

 
 
Během letošního roku bylo pro JSDH a SDH odpracováno přes 2500 hodin. Do tohoto 

počtu je zatnuta následující činnost: Účast na soutěžích, tréninky, účast na požáru seníku, oprava 
a údržba techniky, vybudování tréninkové dráhy, její zalévání a sekání. 

 
V letošním roce se podařilo získat několik sponzorů, kteří se podíleli na vybavení techniky 

pro požární sport. Těmi sponzory jsou: VitalTech Rozběřice (ZD Všestary), Autodoprava Libor 
Novák a Jaroslav Černý (Dlažby, obklady, kámen a realizace staveb).   

 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům jednotky a družstev mužů i žen za jejich 

tvrdou a poctivou práci během celého roku a přístupu k povinnostem.  
 

muži:  Beneš Jiří, Brixí Martin, Čechura Radek, Černý Pavel, Franc Martin, Kosař David, 
 Netušil Marek, Otčenáš Radek, Rieger Tomáš, Ryba Zbyněk, Skořepa Jan, Svoboda 
 Lukáš, Šotola Rudolf a Štus Martin,  
  
ženy:  Dubická Eva, Nováková Kateřina, Pavlíková Denisa, Raticová Jana, Rybová Renáta, 
 Ságnerová Hana, Skořepová Naďa, Šotolová Jitka a Šotolová Tereza. 
 
  
 
 
 Tímto končím výčet aktivit za minulý rok a doufám, že za podpory sboru a sponzorů bude 
naše aktivita příští rok minimálně na stejné úrovni jako v uplynulém roce.  
 
  
 Děkuji za pozornost a přeji za celou jednotku a obě družstva všem hodně zdraví a štěstí 
v novém roce. 
 
 
 
 
 
 
 

        
          Pavel Černý 
12.12.2008       Velitel SDH a JSDH Rozběřice 
 


