
Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012 

 

V roce 2012, v roce ve kterém jsme oslavili 40. výročí od založení 

hry Plamen, bylo ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

organizováno 49 254 dětí a mládeže ve věku 3 – 18 let. Zajímavý je 

rovněž ukazatel zapojení do činnosti v rozmezí věku 18 – 26 let, který 

činil 49 744 osob. Celkový počet organizované mládeže do 26 let tak 

docílil počtu 98 998, což SH ČMS stále řadí na první místo mezi 

nestátními neziskovými organizacemi, co do počtu organizovaných 

dětí a mládeže.  

  

V rámci okresních článků bylo registrováno 3 637 družstev mladých 

hasičů a 408 družstev dorostu. Jednotlivá družstva pracovala pod 

vedením 5 270 vedoucích a instruktorů.  

 

 Dne 10. ledna zahájila svoji činnost Ústřední odborná rada 

mládeže, která měla v roce 2012 celkem 6. Řádných jednání a 

pracovala dle schválené stálé osnovy a reagovala na skutečnosti vzniklé 

mezi jednotlivými jednáními.  

 

  

25. února 2012 se již tradičně konal tentokrát XXII. ročník 

Havířovské haly – halové pohárové soutěže mladých hasičů v Havířově. 

Této oblíbené akce republikového formátu, organizované Sborem 



dobrovolných hasičů Havířov Město se zúčastnilo 60 družstev mladých 

hasičů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. 

  

 Měsíc březen byl již tradičně věnován zimním soutěžím různého 

charakteru od „uzlovek“ až po rozmanité sportovní turnaje, dovednostní i 

vědomostní soutěže a zejména pak školením vedoucích III. a II. stupně. 

Tyto akce pořádají jednotlivé KORM a OORM a každým rokem si 

získávají na své popularitě. Jejich různorodá skladba nabízí nejen 

zpestření náplně pravidelných schůzek mladých hasičů v zimním 

období, ale přináší sebou i zvýšení motivační stránky k další činnosti.  

 

17. května 2012 se v Německu konalo 86. zasedání Mezinárodní 

komise vedoucích mládeže, kterého se za SH ČMS zúčastnili Jan 

Muška a Mgr. Eva Cápová.  

  

 V březnu 2012 byly rovněž zveřejněny výsledky přidělených 

státních dotací z MŠMT pro nestátní neziskové organizace pracující 

s dětmi a mládeží na rok 2012. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

respektive úseku mládeže SH ČMS byla schválena dotace ve výši 

17 132 700,- Kč v oblasti č. 1 – přímá práce s organizovanou mládeží a 

900 000,- Kč v oblasti č. 3 – investiční rozvoj materiálně technické 

základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.  

 

Nadcházející jarní měsíce byly věnovány přípravám na okresní a 

následně krajská kola sportovně branné hry Plamen a celostátní soutěže 

dorostu v požárním sportu.  

 



30.března 2012 se konalo školení hospodářů okresních a 

krajských sdružení v Přibyslavi. Tématem školení byly tradičně státní 

dotace na úseku mládeže SH ČMS v roce 2012.  

 

31. března 2012 se v Přibyslavi konala celorepubliková porada 

vedoucích okresních a krajských odborných rad mládeže.  

 

V termínu 4. – 6. května 2012 uspořádala ÚORM na základě 

akreditace MŠMT ČR v pořadí desátý vzdělávací kurz pro hlavní vedoucí 

táborů. Školení absolvovalo 21 posluchačů.  

 

Tradiční přehlídka činnosti nestátních neziskových organizací 

pracujících s dětmi a mládeží BAMBIRIÁDA,se konala 24. – 27. května 

2012. Organizátorem akce je Česká rada dětí a mládeže. Mladí hasiči 

prezentovali svou činnost výstavnou expozicí i praktickými ukázkami ze 

své činnosti v 9 pořadatelských městech.  

 

Předposlední týden v červenci se v lotyšské Valmieře uskutečnilo 

III. Mistrovství světa v požárním sportu dorostu. Organizátorem 

mistrovství byla Světová sportovní federace hasičů a záchranářů se 

sídlem v Moskvě. Česká republika měla na tomto vrcholném světovém 

klání své zastoupení v podobě reprezentačního družstva dorostenců 

SH ČMS v PS                                                                                                                           

Tento sehraný tým dokázal na MS posbírat 2 medaile a 

v celkovém hodnocení družstev obsadit 4. místo. Mistrem světa v běhu 

na 100 m s překážkami se ve své kategorii stal Martin Lidmila. 

Bronzové medaile získali čeští dorostenci v požárním útoku.  

 



Je již tradicí, že prázdninový čas v rámci našeho sdružení začíná 

Mistrovstvím České republiky hry Plamen a soutěže dorostu 

v požárním sportu a nebylo tomu jinak ani v roce 2012. Proběhlo 

v termínu 4. – 8. července 2012 v Sokolově.  

Patnáct nejúspěšnějších družstev mladých hasičů, dorostenců a 

dorostenek včetně 84 jednotlivců v kategorii dorostu z celé ČR změřilo 

své síly v tradičních sportovních hasičských disciplínách mladých 

hasičů, dorostenců a dorostenek.  

 

Mistrem republiky v kategorii mladých hasičů se stalo družstvo 

SDH Měník z kraje Královéhradeckého, následované stříbrnou Pískovou 

Lhotou z kraje Středočeského a bronzovými Těškovicemi z kraje 

Moravskoslezského. Mistryní republiky v běhu na 60 m s překážkami se 

pro rok 2012 stala Lucie Strouhalová z SDH Bludov a mistrem republiky 

Tomáš Gross z SDH Uhlířské Janovice.  

V kategorii dorostenek si titul vybojovala děvčata z SDH Poniklá 

z kraje Libereckého, druhé místo získala parta z SDH Úněšov, kraj 

Plzeňský a třetí skončilo družstvo z SDH Petrovice z kraje 

Středočeského. V kategorii dorostenců se mistry republiky stali 

dorostenci z SDH Zbožnov, kraj Pardubický, následovaní družstvem 

dorostenců z SDH Juřinka ze Zlínského kraje a třetím SDH Obora 

z kraje Plzeňského. Mezi jednotlivci byli v dorostenecké kategorii 

nejúspěšnější Markéta Marková z SDH Dolní Čermná a Marek Krotký 

z SDH Žernovice. 

 

Táborová činnost mládeže SH ČMS byla i tentokrát bohatá. 

Z celkového počtu 327 táborů (v rozmezí 7 – 21 dnů) uspořádaných 



jednotlivými články SH ČMS, jich bylo 28 zimních s účastí 472 dětí a 

mládeže a 299 letních s účastí 7 504 dětí. 

 

Letní prázdniny však nebyly v rámci Sborů dobrovolných hasičů 

respektive kolektivů mladých hasičů pouze signálem k bohaté a 

plnohodnotné táborové činnosti či odpočinku, nýbrž i k recipročním 

výměnám s partnerskými organizacemi zejména z Německa, 

Rakouska, Polska a Slovenska. Tradiční mezinárodní tábor hasičské 

mládeže, který se konal s podporou MŠMT ČR, proběhl v prostorách 

táborové základny v Jánských Koupelích.  

 

V průběhu července a srpna byly Ústřední odbornou radou 

mládeže rovněž organizovány dvě Letní školy instruktorů, tj. 

vzdělávací kurzy pro účastníky ve věku 15 – 18 let. Letní školy se konaly 

v prostorách TZ Jánské Koupele a v Malých Svatoňovicích. Tohoto 

vzdělávacího 14-ti denního semináře se zúčastnilo téměř 100 

posluchačů. 

 

V říjnu byla v souladu s podmínkami Programu státní podpory 

práce s dětmi a mládeží pro NNO pro roky 2011 – 2015 vyhlášeného 

MŠMT ČR podána žádost o dotační podporu na rok 2013 a to jak 

v programu č. 1 – přímá práce s dětmi a mládeží, tak v programu č. 3 – 

investiční rozvoj materiálně technické základny.  

 

14. – 15. září 2012 se konalo 87. zasedání Mezinárodní komise 

vedoucích mládeže ve Francii. Českou republiku zastupovali Jan 

Muška a Mgr. Eva Cápová.  



Podzimní činnost mládeže SH ČMS tradičně směřovala 

k přípravám a průběhu prvních částí okresních kol nového ročníku hry 

Plamen a činnosti dorostu 2012/2013 a bezesporu se v tomto časovém 

období nezahálelo ani v oblasti klasických volnočasových aktivit. 

V roce 2012 bylo uspořádáno 1 143 víkendových akcí (2 - 6 dnů), 

kterých se zúčastnilo 22 003 dětí. 

 

19. – 21. října se v Linzu konalo školení mezinárodních rozhodčích 

soutěží mládeže CTIF, kterého se za Českou republiku zúčastnili: Jan 

Muška, Lída Vlášková a Mgr. Martina Crháková. 

 

28. října 2012 se ve Skutči za více zimních než podzimních 

podmínek konala kvalifikační soutěž na 19. Mezinárodní soutěž mladých 

hasičů do Francie 2013. V kategorii dívek si právo reprezentace 

vybojovala děvčata z SDH Písková Lhota a v kategorii chlapců chlapci 

z SDH Poniklá. 

 

3. listopadu 2012 se uskutečnil XII. ročník Memoriálu Marty 

Habadové v běhu na 60 m s překážkami. Této velice populární 

celorepublikové akce se zúčastnilo více jak 550 dětí ve věku od 6 – 15 

let. 

 

17. – 18. listopadu 2012 proběhlo a Přibyslavi školení I. KS 

rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS, kterého se zúčastnilo 57 

absolventů. 

Ve stejném termínu a témže místě se konal i kurz zakončený 

kvalifikační zkouškou pro vedoucí mládeže I. stupně. Kvalifikaci úspěšně 

získalo 25 vedoucích. 

 



8. prosince se v Jánských Koupelích uskutečnilo celorepublikové 

setkání u příležitosti oslav 40.výročí od založení hry Plamen. Vydány 

byly pamětní medaile, listy a odznaky. 

 

 V průběhu celého roku rozvíjely ve všech krajích a okresech svou 

činnost Krajské a Okresní odborné rady mládeže SH ČMS. 

Přímým důkazem aktivní práce s dětmi a mládeží v okresních, 

krajských a především základních článcích našeho sdružení je 

uspořádání 11 973 besed s tématikou preventivní činnosti v požární 

ochraně a jiných jednodenních kulturních a společenských akcí, 

kterých se zúčastnilo 221 512 dětí a mládeže.  

Okresním a krajským radám napomáhalo 2 710 rozhodčích 

soutěží mládeže SH ČMS s kvalifikací II. stupně a 154 rozhodčích 

s kvalifikací I. stupně.  

 

 I v tomto roce vyhlásilo SH ČMS celorepublikovou literární a 

výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí“, která je 

organizována zejména pro školská zařízení ČR, Sbory dobrovolných 

hasičů a další občanské subjekty. Soutěže se zúčastnilo celkem 

40 683 dětí a mládeže z 1 165 škol, 478 SDH a 26 jiných zájmových 

subjektů z celé ČR (DDM apod.).  

 

 V oblasti publikační a propagační byl v roce 2012 s dotační 

podporou MŠMT ČR proveden dotisk drobných propagačních tiskovin 

typu – pohlednice, dotisk propagačních banerů prezentujících činnost 

mládeže SH ČMS, doplněny byly propagační předměty pro děti a mládež 

– trika a cukrovinky. Zásadní část propagačních materiálů pořízených 

v roce 2012 byla přerozdělena organizátorům Bambiriády v jednotlivých 



městech, zbývající byly použity v rámci volnočasových a propagačních 

akcí republikového, krajského i okresního charakteru, pořádaných 

zejména pro neorganizované děti a mládež (veřejné akce, tábory, 

setkání, soutěže, besedy, přednášky, festivaly,…). Pokračovalo 

vydávání informačního zpravodaje úseku mládeže SH ČMS – Hasíkovy 

novinky, který rovněž vycházel s dotační podporou MŠMT ČR.  

 V závěru roku došlo k dokončení rozsáhlejších změn Směrnice hry 

Plamen, které byly zveřejněny jako Dodatek č. 3 k této směrnici. 

 Spuštěna byla centrální evidence vedoucích a instruktorů. 

  

 V roce 2012 došlo ke změně Stanov SH ČMS, z pohledu úseku 

mládeže velmi podstatných. Mezi hlavní cíle činnosti SH ČMS byla 

začleněna i práce s dětmi a mládeží a rovněž všeobecná sportovní 

činnost v duchu principu „sport pro všechny“. 

 

 SH ČMS je členem střešní organizace sdružení dětí a mládeže a 

pracujících s dětmi a mládeží – České rady dětí a mládeže. 

  Jak již bylo uvedeno výše, úseku mládeže SH ČMS byla 

v roce 2012 poskytnuta na část jeho činnosti státní dotace z MŠMT ČR 

a to v oblasti neinvestiční i investiční podpory. Státní dotace je 

základním pilířem při realizaci běžných volnočasových aktivit včetně 

pravidelných schůzek a materiálně technické základny a zajištění 

nezbytného administrativního a organizačního servisu Kanceláří KSH a 

OSH ve vztahu k vedoucím kolektivů mladých hasičů a funkcionářům 

odborných rad mládeže. Za tuto podporu náleží Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy upřímné poděkování.  

 



Členská základna dětí a mládeže našeho sdružení si již 

dlouhodobě udržuje konstantní nebo mírně se zvyšující charakter. Trvalý 

a četný zájem o naši činnost z řad dětí a mládeže i uznání státních a 

dalších institucí nás samozřejmě těší, jelikož ho vnímáme jako 

nejpřísnější hodnotící faktor kvality naší práce. Do určité míry je i 

příjemnou odměnu pro všechny vedoucí a instruktory hasičské mládeže 

za jejich obětavou dobrovolnickou práci.  

                                                    

                                                                               Josef Bidmon 

                                                                              Vedoucí ÚORM 


