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Jednotka požární ochrany kategorie V  

Obec Lhoty u Potštejna má jako organizační složku obce zřízenou Jednotku požární 

ochrany (JPO) kategorie V dle § 68 odstavce (1) zákona číslo 133/1985 Sb. o požární 

ochraně. Oblast působnosti JPO je katastr obce Lhoty u Potštejna a dle ustanovení 

§ 69a odstavce (3) zákona číslo 133/1985 Sb. sdružuje prostředky požární ochrany 

s obcemi Borovnice a Chleny. Celková rozloha katastrů je 17,98 km
2
 a ochrana se týká 

přibližně 920 obyvatel v těchto obcích.  

Velitelem jednotky byl v roce 2017 Martin Růžička ml., zástupcem velitele Václav 

Morávek, velitelem družstva Lukáš Horáček, strojníky Jiří Horáček a Lukáš Horský 

a hasiči Milan Dědek, Libor Hájek, Jan Havel, Petr Horáček, Jiří Marek, Jan Růžička 

a Jaromír Starý ml.  

Na přelomu roků 2016 až 2017 dodala firma 

R. D. Engineering s. r. o. z Pardubic nové svolá-

vací zařízení. Zařízení pracuje pomocí GSM 

modulu, který rozesílá SMS zprávy členům JPO. 

Poplach jednotce může takto vyhlásit krajské 

operační středisko v Hradci Králové, případně 

velitel jednotky nebo starosta obce. Tlačítko, kterým se dříve spouštěla siréna na požární 

zbrojnici, bylo přepojeno na tento svolávač. Po jeho stisku dojde k automatickému 

cyklování sirény, rozeslání SMS zpráv na členy jednotky a odeslání informace na operační 

středisko o vyhlášení poplachu.  

V pátek 3. března 2017 se Martin Růžička ml. a Václav Morávek zúčastnili školení 

Odborná příprava velitelů V-8 na územním odboru Hasičského záchranného sboru České 

republiky v Rychnově nad Kněžnou. Od pondělí 20. března do neděle 26. března 2017 

se Petr Horáček zúčastnil v Bílých Poličanech školení obsluhy motorové pily. V sobotu 

23. září 2017 se Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský a Martin Růžička ml. 

zúčastnili Velitelského dne - Jištění a sebezáchrana, které se konalo v Rychnově 

nad Kněžnou. Členové JPO se v průběhu roku vzdělávali teoretickou a praktickou 

odbornou přípravou, kterou vedl velitel jednotky dle nařízení generálního ředitele HZS ČR.  

V pátek 11. srpna 2017 krátce před druhou hodinou ranní vyjela lhotecká jednotka 

na žádost operačního střediska Hradec Králové ke spadlému stromu na komunikaci v obci 

Borovnice, místní části Přestavlky. Hasiči cestou k události museli odstranit několik 

dalších stromů, aby se na ohlášené místo dostali. Mezi Borovnicí a Přestavlky byla 

na místo přivolána plošina HZS z Rychnova nad Kněžnou, aby napomohla s odstraněním 



 - 49 - 

větví. Popadané stromy následně jednotka odstranila i v katastru Rájce a ve čtyři hodiny 

se vrátila zpět na základnu. 

V pátek 29. září 2017 

naplánoval velitel jed-

notky prověřovací cvi-

čení, které je povinen 

jednou za rok provést. 

Námětem cvičení byl 

požár na stavbě rodin-

ného domu ve Velké 

Lhotě. Jednotka prak-

ticky procvičila výjezd 

a dopravu na místo zá-

sahu, vytvoření dálko-

vé dopravy vody hadi-

covým způsobem. Na místě události byl procvičen zásah v dýchací technice, záchrana 

osoby z objektu, práce se čtyřdílným nastavovacím žebříkem a radiové spojení na místě 

zásahu. Cvičení velitel jednotky vyhodnotil jako úspěšné. 
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V neděli 5. listopadu 2017 v 13.53 hod. vyjela jednotka ke spadlému stromu 

na komunikaci mezi obcí Lhoty u Potštejna a Polom. Na místě zásahu ve spolupráci s HZS 

ČR (stanice Rychnov nad Kněžnou) a Policií ČR, provedla odstranění stromu 

z komunikace a její zametení. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. 

V neděli 12. listopadu 2017 v 8.00 hod. prováděla jednotka na žádost starosty dohled 

a řízení provozu při odstraňování stromů podél komunikace číslo 316 u křižovatky Rájec -

Kostelecká Horka. V 8.35 hod. se jednotka vrátila zpět za základnu.  

V roce 2017 byla pro JPO obce zakoupena motorová pila Oleo-Mac GS520 s příslušen-

stvím, čtyři kusy analogových radiostanic značky HYT, dva kusy izolačních dýchacích 

přístrojů Saturn S5, čtyři kusy tlakových lahví k těmto přístrojům, čtyřdílný hliníkový 

nastavovací žebřík, dva kusy 30 m lana, dva pracovní polohovací opasky, pěnové hasicí 

přístroje, sorpční materiál, dvě ruční svítilny a další drobný materiál. Již v roce 2016 bylo 

pořízeno pět kusů zásahových přileb, pět kusů zásahových rukavic, pět kusů ochranných 

kukel a pět kusů výstražných vest s nápisem HASIČI. 

V květnu 2017 byla obcí podána žádost o dotaci z programu generálního ředitelství 

HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu do 3,5 t na rok 2018. V srpnu 2017 

bylo dle pořadníku Královéhradeckého kraje rozhodnuto o přidělení dotace obci Lhoty 

u Potštejna. Na konci října se starosta obce s velitelem jednotky účastnili schůzky 

na generálním ředitelství HZS ČR, kde byli seznámeni s dalším postupem v čerpání dotace. 

V prosinci 2017 došlo ke schválení technických podmínek, které dle požadavků a potřeb 

JPO konzultoval na krajském ředitelství HZS Královéhradeckého kraje velitel jednotky. 

Nový dopravní automobil v provedení L1Z, který nahradí dosluhující Avii A30 z roku 

1972, by mohl být dodán v polovině roku 2018. Generální ředitelství HZS ČR 

na automobil poskytne dotaci ve výši 450 000 Kč a Královéhradecký kraj ve výši 

300 000 Kč, zbylé finanční prostředky budou doplaceny z rozpočtu obce. 

V listopadu bylo na územním odboru HZS ČR v Rychnově nad Kněžnou rozhodnuto 

o bezúplatném převodu cisternové automobilové stříkačky (CAS 25) na podvozku Škoda 

706 RTHP z obce Čermná nad Orlicí obci Lhoty u Potštejna. Před převzetím vozidla, 

které proběhlo zkraje roku 2018, byla v hasičské zbrojnici provedena instalace tlakového 

rozvodu vzduchu a upravena elektroinstalace, tak aby se při vyhlášení poplachu JPO spínal 

kompresor, který naplní CAS 25 tlakovým vzduchem před výjezdem jednotky. Hasičská 

zbrojnice byla dále vybavena 24 V konzervačním zdrojem pro údržbu akumulátorů nového 

vozidla.
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Sbor dobrovolných hasičů 

V sobotu 14. ledna 2017 se v místním pohostinství konala od 17.00 hod. Výroční valná 

hromada Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna. Na této valné hromadě byli přijati 

noví členové Sboru dobrovolných hasičů - Anna Hlávková, Kateřina Sýkorová, Nikola 

Hejlková, Martin Dudek a Jana Stejskalová. Na této valné hromadě proběhlo hlasování 

o změně ve výboru SDH. 

Starostou lhoteckého sboru dobrovolných hasičů byl v roce 2017 Milan Dědek, 

místostarostou Jan Růžička, velitelem Martin Růžička ml., zástupcem velitele Václav 

Morávek, jednatelem Jan Havel, strojníkem Lukáš Horský, hospodářem Libor Hájek, 

revizorem Jiří Fibikar a členem výboru byl Jiří Horáček a Renata Zavacká. 

Členský příspěvek na rok 2017 činil 100 Kč. 

V průběhu roku 2017 se výbor scházel pravidelně jednou měsíčně (zpravidla první středu 

v měsíci) ve lhotecké hospodě na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce 

a organizační věci.  

Na konci roku 2017 měl lhotecký hasičský sbor 38 registrovaných členů (Petr Bečička, 

František Břečťan, Milan Dědek, Martin Dudek, Jiří Fibikar, Libor Hájek, Jan Havel, 

Veronika Havlová, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Jiří Horáček, Lukáš Horáček, Petr 

Horáček, Lukáš Horský, Lenka Jakubcová, Barbora Kopecká, Martin Kroul (Přestavlky), 

Jiří Marek, Ladislav Matějka, Patrik Matějka, Martin Morávek, Tomáš Morávek, Václav 

Morávek, Libor Provazník (Rájec), Jan Růžička, Marek Růžička, Martin Růžička ml., 

Jaromír Starý ml., Jana Stejskalová, Kateřina Sýkorová, Věra Sýkorová, Josef Vašátko, 

Michal Vavruška, Bohuslav Zámečník, Petra Zámečníková, Soňa Zářecká, Nikola Zavacká 

a Renata Zavacká) a 18 členů přispívajících (Jiří Břečťan, František Dostál, Jaroslav 

Hájek, Milan Horský, Josef Hylák, Jaroslav Charvát, Josef Jiruška, Jaromír Kameník, 

František Kozel, Josef Provazník, Radek Provazník, Jiří Rychtařík, František Starý, Milan 

Stejskal, Jaromír Vavruška ml., Jaromír Vavruška st., Zdeněk Zahradník ml. a Zdeněk 

Zahradník st.). 

Ve čtvrtek 2. února 2017 od 18.00 hod. se ve lhotecké hospodě konalo Školení řidičů, 

které zajistili hasiči. Přednášku o novinkách v dopravních předpisech provedl Jan Kubias, 

majitel autoškoly z Kostelce nad Orlicí.   

V pátek 17. února 2017 se v Rájci konala Okrsková valná hromada okrsku číslo osmnáct. 

V sobotu 4. března 2017 provedli hasiči v obecním lese za Velkou Lhotou (na Žižkovci) 

pálení po těžbě v lese. Brigády se zúčastnili Milan Dědek, Martin Dudek, Libor Hájek, 

Lukáš Horský, Erik Matějka, Tomáš Morávek, Václav Morávek, Jan Růžička, Martin 

Růžička ml. a Jaromír Starý ml. Další sobotu 11. března 2017 se konala další brigáda, 
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které se zúčastnili Milan Dědek, 

Martin Dudek, Libor Hájek, 

Veronika Havlová, Lukáš Horá-

ček, Petr Horáček, Lukáš Horský, 

Barbora Kopecká, Jan Růžička, 

Martin Růžička ml., Jana Stej-

skalová a Nikola Zavacká. V so-

botu 25. března 2017 se opět 

konala brigáda v lese. Této brigády se zúčastnili Martin Dudek, Libor Hájek, Jiří Horáček, 

Lukáš Horáček, Michal Horáček, Lukáš Horský, Jan Růžička a Martin Růžička. Poslední 

brigáda se konala v sobotu 1. dubna 2017 a zúčastnili se jí Milan Dědek, Martin Dudek, 

Veronika Flegelová, Lukáš Horáček, Michal Horáček, Lukáš Horský, Václav Morávek 

a Jan Růžička. 

V sobotu 25. března 2017 se v Tutlekách konalo Okresní shromáždění hasičů, kde se hod-

notila práce hasičů v rámci okresu. Zároveň byl zvolen novým starostou okresního výboru 

Jiří Řeháček z Častolovic. 

V sobotu 22. dubna 2017 dopoledne proběhl 

sběr železa. Celkem byly svezeny čtyři vleky 

(tři v Malé Lhotě a jeden ve Velké Lhotě), 

celkem 3 850 kg. Sběr železa provedli Milan 

Dědek, Martin Dudek, Jiří Horáček, Lukáš 

Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Václav 

Morávek a Martin Růžička ml. Prodejem želez-

ného šrotu hasiči získali částku 11 550 Kč.  

V neděli 30. dubna 2017 hasiči opět zajistili tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou. 

Brigáda na zajištění dřeva na čarodějnice proběhla ve středu 19. dubna 2017. Hranice byla 
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postavena v pátek 28. dubna 2017. Veškeré občerstvení zajistili také hasiči. Hasičky 

připravily pro děti cestu za pokladem, na které děti plnily různé úkoly a nakonec na hřišti 

děti našly schovaný poklad. Již potřetí v řadě byla letos vztyčena májka před obchodem, 

tentokrát o výšce přibližně 15 metrů. Čistý výnos z pořádání čarodějnic byl 7 952 Kč. 

Zástupci lhoteckého hasičského sboru se v sobotu 10. června 2017 vydali do Litoměřic, 

kde se konal 7. ročník hasičských slavností. 

Ve čtvrtek 15. června 2017 odpoled-

ne provedli hasiči vyčištění požární 

nádrže od nánosu usazenin. Požární 

nádrž má objem 150 m
3
 a je zare-

gistrována na krajském operačním 

středisku v Hradci Králové. 

V sobotu 2. září 2017 uspořádaly 

lhotecké hasičky bramborákové hody. 

Výnos z prodeje bramboráků činil 

2 970 Kč. 

V sobotu 25. listopadu 2017 Lukáš Horácek, Jan Růžička a Martin Růžička ml. postavili 

před obchod vánoční strom, který byl slavnostně rozsvícen v neděli 3. prosince 2017. 
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Hasičské soutěže 

Lhotecký Soptík: V pondělí 8. května 2017 se v Kostelecké Lhotě konala soutěž 

Lhotecký Soptík, které se zúčastnilo jedno družstvo dětí ze Lhot u Potštejna. Družstvo 

starších žáků se umístilo na sedmém místě. 

Okrsková hasičská soutěž: V sobotu 13. května 2017 se v Rájci konala Okrsková 

hasičská soutěž. Lhoty u Potštejna reprezentovalo jedno družstvo dětí (Ondřej Hlávka, 

Michal Horáček, Veronika Flegelová, Vojtěch Jakubec, Zuzana Kopecká, Marek Novotný 

(Kostelecká Lhota), Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, Matěj Zavacký a Vojtěch Zavacký), 

jedno družstvo žen (Veronika Havlová, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Barbora 

Kopecká, Jana Stejskalová, Kateřina Sýkorová, Věra Sýkorová a Nikola Zavacká) a dvě 

družstva mužů (A - Petr Bečička, Libor Hájek, Lukáš Horáček, Lukáš Horský, Ladislav 

Matějka, Martin Morávek a Tomáš Morávek, B - Milan Fabián, Jan Havel, Michal 

Horáček, Lukáš Horáček, Ondřej Jakubec, Jiří Marek, Martin Růžička ml. a Oldřich 

Zářecký).  

Děti se ve své kategorii, kde soutěžila 

čtyři družstva, umístily na třetím 

místě s časem 33.66 s.  Zvítězilo 

družstvo dětí z Rájce s časem 30.67 s.  

V kategorii žen soutěžilo pět družstev. 

Lhotecké ženy obsadily třetí místo 

s časem 29.18 s. Vítězkami se staly 

ženy z Vrbice B (čas 26.54 s.).  

Muži A skončili na sedmém místě 

s časem 31.24 s. a muži B se umístili na osmém místě (čas 32.18 s.). V mužské kategorii 

soutěžilo dvanáct družstev. 

Putovní pohár okrsku si odvezlo 

družstvo mužů z Rájce A s ča-

sem 24.06 s. 

Smíšené družstvo žen a mužů 

se ještě zúčastnilo soutěže o po-

hár SDH Rájec, kde se umístilo 

ze čtyř družstev na třetím místě 

s časem 33.18 s. Vítězem se sta-

lo družstvo z Rájce (23.56 s.).     
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Horní řada zleva: Vojtěch Jakubec, Michal Horáček, Oldřich Zářecký a Zuzana Kopecká. Dolní 

řada: Ondřej Hlávka, Marek Novotný (Kostelecká Lhota) a Vojtěch Zavacký.  
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Lhotecké vodní hrátky: V sobotu 

15. července 2017 se v Kostelecké Lhotě 

konala netradiční hasičská soutěž - II. ročník 

Lhoteckých vodních hrátek na téma Pepek 

námořník. 

Lhoty u Potštejna reprezentovalo jedno 

družstvo mužů (Libor Hájek, Jan Havel, Petr 

Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Martin 

Růžička ml. a Jaromír Starý ml.).  

Netradiční hasičský útok proběhl tak, 

že strojník dostal nafukovací křidélka na ruce, 

které měly představovat svaly Pepka 

námořníka. Další tři ostatní soutěžící šli 

směrem k základně, kde byla umístěna 

mašina a na druhé základně o kus dál bylo 

umístěno ostatní hasičské vybavení. Tito soutěžící museli sešroubovat sání a pak mohli 

pospojovat hadice B od mašiny k rozdělovači. Mezitím další tři soutěžící se strojníkem 

běželi okolo části vodní nádrže a tam nastoupili na člun. Na člunu museli obeplout bójku, 

přirazit ke břehu, vystoupit, uvázat člun a doběhnout k mašině, kde strojník nastartoval 

mašinu. Po nastartování se mohl hodit koš do vody a ostatní pokračovali v požárním útoku, 

který spočíval v tom, že soutěžící proběhli dveřmi a za dveřmi mohli spojit útočné proudy 

a poté shodit terče. Vyhrálo družstvo s nejrychlejším časem. 

Mužských družstev soutěžilo devět a lhotečtí muži se umístili na čtvrtém místě s časem 

1 min. 38.6 s. Zvítězilo družstvo z Kopidlna. 
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O pohár starosty Olešnice: V sobotu 12. srpna 2017 se v Olešnici u Rychnova nad Kněž-

nou konala hasičská soutěž O pohár starosty Olešnice. Soutěže se zúčastnilo jedno 

družstvo žen (Veronika Havlová, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Barbora Kopecká, 

Jana Stejskalová, Kateřina Sýkorová a Nikola Zavacká) a jedno družstvo mužů (Libor 

Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský a Martin 

Růžička ml.).  

Lhotecké ženy se ve svojí kategorii umístily na druhém místě s časem 45.57 s. Celkem 

soutěžila čtyři ženská družstva. Vítězem se staly ženy z Rájce (41.92 s.). 

V mužské kategorii soutěžilo devět družstev. Lhotečtí muži se umístily na třetím místě 

s časem 40.82 s. Vyhrálo družstvo z Rájce (čas 36.98 s.). 
 

Lhotecké vodní hrátky 
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O Horecký pohár: V Kosteleckých 

Horkách se v sobotu 9. září 2017 konal 

již sedmnáctý ročník soutěže O Horecký 

pohár.  

Za Lhoty u Potštejna soutěžila dvě 

družstva - ženské (Veronika Havlová, 

Nikola Hejlková, Anna Hlávková, 

Barbora Kopecká, Jana Stejskalová, 

Kateřina Sýkorová a Nikola Zavacká) 

a mužské (Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček, Lukáš 

Horský, Martin Růžička ml. a Jaromír Starý ml.).   

V ženské kategorii soutěžilo šest družstev. Lhotecké ženy se v této kategorii umístily 

na pátém místě s časem 39.53 s. Vyhrály ženy z Čánky (34.69 s.). 

V mužské kategorii - s úpravou sání soutěžilo šest družstev. Lhotečtí muži v této kategorii 

skončili na pátém místě s časem 49.76 s. Zvítězilo družstvo z Kosteleckých Horek 

(34.54 s.). Muži soutěžili také v kategorii bez úpravy sání, kde soutěžilo osm družstev. 

Lhotečtí muži se v této kategorii umístili na třetím místě s časem 43.17 s. V této kategorii 

zvítězilo družstvo z Rájce B (39.84 s.). 
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Podzimní hasičská soutěž v Kostelecké Lhotě: V sobotu 

23. září 2017 se v Kostelecké Lhotě konala podzimní hasičská 

soutěž.  

Lhotecké družstvo žen (Nikola Hejlková, Anna Hlávková, 

Barbora Kopecká, Zuzana Kopecká, Jana Stejskalová, Lucie 

Sýkorová a Nikola Zavacká) ve své kategorii vyhrálo.  


