
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2005 
 

Činnost s dětmi a mládeží patřila i v uplynulém roce 2005 k hlavním činnostem 
našeho sboru. Přípravě nastupující hasičské generace na hasičskou práci bylo 
věnováno velké množství času a energie. Dělo se tak v souladu s celkovým 
trendem, kdy práce s mládeží je jednou z nejúspěšnějších činností celého 
našeho sdružení. Dělo se tomu tak i přesto, že někteří členové našeho sboru i 
výboru samotného význam této práce podceňují a usilují o její omezení. 
V průběhu roku 2005 nedošlo k výraznějším výkyvům členské základny 
kolektivů mladých hasičů i dorostu. Členská základna je stabilním základem 
pro běžnou práci s kolektivy. Sbor navázal spolupráci s dětským domovem 
v Sedloňově za účelem zajištění přílivu nových členů do  našich družstev. 
Navázaná spolupráce však zatím neprobíhá k maximální spokojenosti obou 
stran a bude nutné podmínky této spolupráce dále zpřesňovat a zlepšovat.  
V uplynulém roce tak ve všech soutěžních družstvech aktivně působilo 32 
mladých hasičů a dorostenců. Přes veškeré dosažené úspěchy v naší práci však 
naše organizace není doposud v situaci, kdy by rodiče projevovali větší zájem o 
zapojení svých dětí do práce sboru. 
Jedním z předpokladů úspěšné práce s mládeží je kvalifikované a efektivní 
vedení. V této oblasti organizace pokročila i v právě uplynulém roce. Díky 
absolvování Letní školy instruktorů a školení pořádaných okresním sdružením 
máme nyní v naší organizaci 4 instruktory a 1 vedoucího mládeže. Vedoucí 
kolektivu a člen okresní odborné rady mládeže Michal Dusílek absolvoval 
společně s vedoucím rady Jiřím Řeháčkem kurs činovníků v Přibyslavi, kde 
získal nejvyšší kvalifikaci – činovníka. Po dlouhé době je tak okres Rychnov 
nad Kněžnou v situaci, kdy si muže nejen organizovat svá vlastní školení, ale i 
absolventy těchto školení sám zkoušet.  
Nyní se již dostáváme ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev.  
Do družstva mladších docházelo v uplynulém roce celkem 13 dětí, z toho 11 se 
aktivně zapojilo do pořádaných soutěží. Zahajovacím podnikem každé sezóny 
je již po léta závod požárnické všestrannosti. Ten se konal dne 9. října 2004 ve 
Valu. Družstvo mladších do něj nastoupilo v plné síle a umístilo se na 
celkovém 4. místě. Již na podzim si tak vytvořilo dobrý základ pro jarní část 
sezóny. Na tento úspěch pak navázalo v okresním kole hry Plamen, které se 
konalo ve dnech 27. – 29. května v Ještěticích. V této soutěži zvítězil kolektiv 
ve dvou disciplínách, ve zbylých třech obsadil 2. místa. S celkovým součtem 12 
bodů pak celkově vybojoval vynikající 1. místo a tím i titul mistra okresu. 



Několik členů družstva se zapojilo i do soutěže jednotlivců, kde v konkurenci 
starších žáků obsadili Ondřej Matouš 22., Václav Dyntar 30., Filip Kratochvíl 
32. a Daniel Jára 40. místo.  
V letním období se někteří členové družstva společně s družstvem starších 
zúčastnili dalšího pokračování Her bez hranic v Bystrém. 
Na úspěch z minulého ročníku chtělo družstvo navázat v závodě požárnické 
všestrannosti, který se konal 8. října v Houdkovicích. V tomto závodě se 
nevyhnulo některým chybám a obsadilo celkové 6. místo. Přestože zatím 
poslední výsledek nenaplnil představy vedení družstva, můžeme být s prací 
tohoto družstva spokojeni. Doufejme, že se tomuto družstvu bude dařit i 
v budoucnu, po přechodu do kategorie starších, který nastane na podzim tohoto 
roku.  
V již existujícím družstvu starších působilo v uplynulém roce celkem 10 
mladých hasičů. Toto družstvo se společně s družstvem mladších zapojilo do 
závodnické všestrannosti ve Valu. Jediná hlídka, která byla do soutěže zapojena 
se, však nedokázala s nástrahami trati úspěšně vyrovnat a obsadila celkové 12. 
místo. Další část sezóny věnovalo vedení družstva přípravě v tělocvičně 
v Dobřanech, která se v minulosti již několikrát osvědčila. Jarní část přípravy 
byla komplikována malou účastí členů družstva na pravidelných schůzkách a 
některé disciplíny se tak nepodařilo dostatečně natrénovat. To se plně projevilo 
v okresním kole hry Plamen v Ještěticích. Zde družstvo obsadilo dvě 5., jedno 
15. a v požárním útoku dokonce až 19. místo. Potěšil tak pouze výsledek ze 
štafety požárních dvojic, kde se družstvo umístilo na 3. místě. Celkové 6. místo 
tak bylo spíše malým zázrakem než dobrým výsledkem. I z družstva starších se 
někteří členové zúčastnili soutěže jednotlivců. Největšího úspěchu zde dosáhl 
Martin Štainer, který v celé soutěži zvítězil. Marek Duška obsadil 6., Markéta 
Dyntarová 5. a Veronika Dyntarová 26. místo. Společně s členy družstva 
mladších se členové družstva starších zúčastnili dalšího ročníku Her bez 
Hranic. Zde obsadili celkové 8. místo. V podzimní části roku se družstvo 
starších zúčastnilo zahajovacího závodu požárnické všestrannosti 
v Houdkovicích, kde obsadilo 9. místo. Nepříliš úspěšnou sezónu pak družstvo 
ukončilo účastí v pohárovém závodě požárnické všestrannosti v Mezilesí, kde 
obsadilo 23. místo. Z výše uvedeného vyplívá, že zatímco v letech minulých 
patřila činnost družstva starších ke chloubám naší činnosti, v současné době 
nemůžeme být s touto částí naší činnosti v žádném případě spokojeni. Družstvo 
výkonnostně stagnuje a za poslední období neudělalo jako celek téměř žádný 
pokrok. Další existence tohoto družstva se tak jeví jako neperspektivní. 



Vzhledem k tomu tak bude družstvo zapojeno již pouze do okresního kola hry 
Plamen a poté bude jeho činnost ukončena. Vedení družstva však nehodlá přijít 
o ty členy, kteří projevili o činnost u sboru zájem a byli pro družstvo přínosem. 
Tito členové budou od nové sezóny převedeni do kategorie dorostu a to buď 
jako nové družstvo dorostu B nebo jako jednotlivci a doplní tak již existující 
družstvo dorostenců. Tím se doufejme, podaří tyto členy pro práci u sboru dále 
motivovat.  
Již existující družstvo dorostenců se v roce 2005 zapojilo do druhé sezony své 
existence účastí v závodě požárnické všestrannosti ve Valu. Tento závod byl 
však kvůli poškození značení trati anulován a všechna zúčastněná družstva tak 
do jarní části soutěže vstupovala s jedním bodem v celkovém hodnocení. 
V zimní části sezóny družstvo zajíždělo do tělocvičny v Olešnici a několikrát 
využilo i možnost trénovat ve větší hale v Lewině Klodzkém. Činnost v tomto 
období pak byla zaměřena zejména na zvládání technických částí běhu na 100m 
s překážkami jednotlivců. Úspěšnost této přípravy si mohlo družstvo poprvé 
ověřit 7. května při okrskové soutěži v Bohdašíně. V prvním pokusu štafety 
působilo družstvo poněkud rozpačitě a tento pokus nedokončilo. Druhý pokus 
však byl mnohem lepší a družstvo se časem 66,4 s. zařadilo na 2. místo za 
štafetou Dobřan, která si vybudovala slušný náskok 6 sekund. O celkovém 
umístění však rozhoduje i druhá disciplína – požární útok. Ten se v prvním 
pokusu družstvu opět nepodařil. Spíš z tréninkových účelů si družstvo uhradilo 
kauci na druhý pokus, ve kterém dosáhlo času 30,5 s. Tímto časem se nejen 
podařilo vylepšit první pokus, ale zrodilo se tak první milé překvapení této 
sezóny. Dosažený čas totiž stačil nejen na smazání náskoku družstva Dobřan, 
ale i na celkové vítězství v soutěži. Tento výsledek na jedné straně potěšil, na 
druhé straně však odstartoval vlnu zbytečně vyhrocených projevů vzájemné 
rivality mezi družstvy mužů a dorostenců, které se objevovaly prakticky 
v celém průběhu roku.  
O týden později nastoupilo družstvo do okresního kola soutěže dorostu 
v Kvasinách. Zde chtělo prolomit smůlu z posledních let a vybojovat si tak 
účast v krajském kole. Za splněním tohoto cíle družstvo vyrazilo již v běhu na 
100 m jednotlivců, kde s náskokem 3 sekund obsadilo 1. místo. V druhé 
disciplině, štafetě na 4 x 100 metrů se již mohlo rozhodnout. Družstvo zde 
dosáhlo času 73,28 s. a se ztrátou 13 setin obsadilo 2. místo. O všem tak musel 
po nerozhodném výsledku z testu požární ochrany rozhodnout požární útok. 
Zde již družstvo časem 28,51 sekundy neponechalo nic náhodě a zaslouženě si 
vybojovalo postup do krajského kola. Toto se konalo 11. června na stadionu 



v Novém Městě nad Metují. Do této soutěže vstupovalo družstvo s obavami na 
straně jedné, na straně druhé s určitou nadějí, že práce v uplynulém období 
přinese v téměř domácím prostředí své plody. V úvodní disciplíně dosáhlo 
družstvo za deštivého počasí maximálních možných výkonů a se ztrátou 2,1 s. 
se zařadilo na slibné 2. místo. V následující štafetě družstvo mírně zaváhalo a 
obsadilo v ní rovněž 2. místo. Do závěrečné disciplíny tak družstvo 
nastupovalo se ztrátou 2 bodů na vedoucí Hajnice. Požární útok také 
zinscenoval největší drama celé soutěže. Díky vylosování nastupovalo naše 
družstvo na tuto disciplínu jako první. Nervozita způsobila nezvládnutí celého 
pokusu a veškeré naděje se zdály být ztraceny. Do soutěže však poprvé svoji 
nefunkčností zasáhla technika. Nefunkční terče vyvolaly protesty zúčastněných 
družstev a opakování všech soutěžních pokusů. Naše družstvo tak dostalo 
druhou šanci. V opakovaném pokusu dosáhlo času 33,1 s. a čekalo na výkony 
ostatních. Po pokusu družstva z Chlumce se naše družstvo udrželo ve vedení a 
rozhodnout musely Hajnice. Jejich pokus se však nevydařil a naše družstvo se 
tak mohlo radovat z historicky prvního postupu dorostenců z Bystrého na 
Mistrovství České republiky. Ke skvělému výsledku přispělo i 1. místo Václava 
Novotného v celkovém hodnocení jednotlivců. V rámci přípravy na MČR se 
družstvo zúčastnilo okresního kola v požárním sportu dospělých, kde po 
dobrých výkonech obsadilo 2. místo za družstvem mužů. Těsně před 
Mistrovstvím ČR pak družstvo absolvovalo spíše tréninkovou soutěž 
Podorlická stovka v Kvasinách. Samotné mistrovství se konalo v Plzni ve 
dnech 9. – 11. července. Do celé soutěže vstoupilo družstvo dvěma 
neúspěšnými pokusy ve štafetě 4 x 100 m. Čas na úrovni 71 vteřin byl velmi za 
možnostmi družstva a zařadil ho na 14. místo. Bezchybný byl jako obvykle test 
z požární ochrany, po kterém se družstvo posunulo na průběžné 12. místo. 
Následujícího dne se rozeběhla nejatraktivnější disciplína celé soutěže – běh na 
100 m překážek jednotlivců. V této disciplíně si většina družstva zaběhla 
nejlepší osobní časy. Přesto však celkový součet časů 104,12 sekund znamenal 
11. místo v této disciplíně a pokles na průběžné 13. místo. Naděje družstva se 
tak upíraly k poslední disciplíně – požárnímu útoku. Na ten družstvo 
nastupovalo krátce po průtrži mračen. Přesto v tomto útoku podalo vynikající 
výkon na hranici 30 sekund. Tento čas v tu chvíli znamenal šanci na celkové 
medailové umístění v této disciplíně. Chyba na koši však znamenala 
diskvalifikaci celého družstva. Místo 8. místa, na které by se družstvo v případě 
platného pokusu posunulo, se tak družstvo muselo spokojit s celkovým 13. 
místem. Na závěr sezony přišel tedy opticky nejhorší výsledek. Jedině ti, kteří 



s družstvem pracují pravidelně, však vědí, co všechno obnáší vybojovat i tento 
výsledek. Novou sezonu družstvo zahájilo dvěma závody požárnické 
všestrannosti v Houdkovicích a Mezilesí. V obou těchto závodech zvítězilo a 
úspěšně tak vstoupilo do další sezony svého působení.  
Kromě postupových soutěží se družstvo dorostenců zúčastňovalo v průběhu 
celé sezony společně s družstvem mužů seriálu soutěží v požárním útoku 
Podorlická liga. Zde se družstvu dařilo se střídavými úspěchy a výsledky 
v konkrétních soutěžích pak byly následující: 
 
Houdkovice  7. místo 
Ohnišov  14. místo 
Rájec   5. místo 
Dobré   10. místo 
Trnov   10. místo 
Častolovice  15. místo 
Dobruška  10. místo 
Myštěves  20. místo 
 
Celkově se družstvo umístilo na 14. místě. Je to tak o jedno místo horší celkový 
výsledek než v minulé sezoně.  
V průběhu sezony jednotlivci Václav Novotný a Tomáš Matějů vypomohli 
soutěžnímu družstvu z Dlouhé Vsi v krajském kole v požárním sportu a svými 
výkony přispěli k dobrému umístění i tohoto družstva.  
Činnost dorostu byla v uplynulém roce nejúspěšnější činností našeho sboru na 
poli práce s mládeží. Za tuto činnost patří družstvu především poděkování. Aby 
však tato činnost byla nadále úspěšnou, je nutné splnit několik podmínek. 
Družstvo se musí vyvarovat situace, kdy usne na vavřínech své slávy a poleví 
v intenzitě přípravy. Tuto přípravu musí naopak zefektivnit, zejména 
v požárním útoku. Je také nanejvýš nutné zamezit snahám o rozdělení družstva 
„půjčováním“ jeho jednotlivých členů na soutěže, kde se to právě hodí, a 
zbytku družstva tak znemožnit v těchto soutěžích účast. Tento postup byl již 
v minulost použit a vedl pouze k rozdělení a rozpadu celého družstva za cenu 
dobrého výsledku ve dvou soutěžích. Pokud vůbec můžeme vyjmenovat jeden 
jediný zdroj úspěchu existujícího družstva dorostenců, pak je to právě jeho 
jednota.    



Všechna soutěžní družstva vedou o své činnosti pravidelně doplňovanou 
kroniku a dokumentace o jejich činnosti je zveřejňována na internetové stránce 
sboru. 
Nedílnou součástí práce s mládeží je spolupráce s mladými hasiči v zahraničí. 
Hlavním projevem této spolupráce jsou každoroční Hry bez hranic, které se 
v právě uplynulém roce konaly v Bystrém. Jednalo se již o 5. ročník a proto 
nastala chvíle k ohlédnutí se zpět. Hry se za dobu své existence proměnily jak 
po stránce organizační tak i po stránce finančního zabezpečení. Díky trvalosti 
této spolupráce se poměrně úspěšně daří získávat finanční prostředky na tyto 
akce. Po „nafouknutí“ celé akce před dvěma lety se opět podařilo akci vrátit do 
přiměřených mezí. Přesto však nastal čas ke společnému setkání jednotlivých 
zástupců zúčastněných organizací, při kterém bude určeno směřováni celé akce 
do budoucna. Přes veškerou snahu se totiž nedaří odbourat jazykové bariéry 
mezi mladými hasiči. Jedním z řešení tohoto problému může být pro náš sbor 
účast našich mladých hasičů na plánované akci v německém Diedersdorfu. Tato 
akce by měla být zaměřena mimo jiné i na společnou odbornou přípravu 
mladých hasičů. Již po tři léta usiluje náš sbor o navázání spolupráce 
s holandskými hasiči. Po několika neúspěšných pokusech se zdá, že tato snaha 
přinese konečně očekávané plody.  
Závěrem této zprávy je třeba poděkovat za celoroční činnost mládeže 
vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, pomocným vedoucím Daně Francové 
a Marii Martínkové. Poděkování je třeba vyslovit i Jiřímu Tomášovi mladšímu i 
staršímu, Zdeně Tomášové, Lukáši Krejčímu, Josefu Dusílkovi, bez jejichž 
pomoci by nebylo možné realizovat činnost kolektivu mladých hasičů ve výše 
uvedeném rozsahu. Poděkování patří i všem, kteří se organizačně podíleli na 
letních Hrách bez hranic a fanouškům, kteří byli ochotni podpořit družstvo na 
soutěži v Plzni. Děkujeme tímto i sponzorům dětského kolektivu, tělovýchovné 
jednotě Sokol v Dobřanech, Základní škole v Olešnici a všem, kteří svým dílem 
přispěli k úspěšné práci s mladou generací v uplynulém roce. 
                     


