
Náchodská hasičská liga 2022 

 

Vážení příznivci soutěží v požárním útoku, 

na okrese Náchod máme možnost soutěžit již mnoho let v rámci Náchodské hasičské ligy. Tato liga byla 

po mnoho let určena pouze družstvům z okresu Náchod (ostatní mohli startovat pouze na výjimku), dále 

byla omezena výkonem strojů a šířkou hadic. Takto specifická liga je určitým unikátem, má svůj náboj i 

kvalitu, a proto zůstane zachována. Ovšem její nevýhodou je uzavřenost pro mnoho družstev, která mají 

odlišné vybavení a nechtějí, nebo nemohou si koupit další sportovní materiál. Často jsem v rámci svých 

diskusí s hasiči slýchával, že je dobře, že na okrese Náchod máme hasičskou ligu, jelikož není nutné za 

bodovanou soutěží najezdit mnoho kilometrů, což je časově i finančně náročné, ale je škoda, že je takto 

uzavřená. 

Dlouho jsme přemýšleli, jak vyhovět všem stranám, a nakonec bylo rozhodnuto, že v rámci Náchodské 

hasičské ligy bude pod záštitou OSH Náchod zřízena volná kategorie, která bude otevřena všem 

družstvům, která chtějí soutěžit i se silnějším strojem a s užšími hadicemi. Podrobnější pravidla budou 

uveřejněna na internetových stránkách OSH Náchod. Jsem si vědom, že v rámci ČR je mnoho kvalitních 

ligových soutěží, ale málokterý sbor má možnost finančně i časově udržet družstva na ligách, které 

vyžadují přesuny na velké vzdálenosti. Náchodská hasičská liga je tzv. na plácku, což znamená, že sbory 

ani závodníky příliš nezatíží a pevně doufám, že tento fakt přiláká k požárním útokům další družstva. 

Dlouhodobě jsem přesvědčen, že právě díky disciplíně požární útok, je naše sdružení atraktivní pro mladé 

lidi, kteří mají možnost zajímavé aktivity i poté co opustí řady mladých hasičů a neutíkají nám k jiným 

zájmovým činnostem. Navíc máme možnost je postupně zapojovat i do dalších oblastí SH ČMS. 

Doufám, že se nám opět po dvou letech omezení, podaří požární sport nastartovat a účast co nejdříve 

vrátit do před Covidového období. 

 
Soutěže zařazené do Náchodské hasičské ligy 2022: 
 

21. 05.  Černčice   

11. 06.  Blažkov    

18. 06.  Ohnišov   

25. 06.  Vršovka   

27. 08.  Kramolna 

03. 09.  Nový Hrádek 

10. 09.  Bukovice 

24. 09.  Nahořany 

 
Na setkání na všech soutěžích se s Vámi těší  
 

Miloš Kratěna, starosta OSH Náchod 


