
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2010 

 

Před několika málo dny uplynulý rok 2010 byl v oblasti práce s mládeží 

v našem sboru rokem několika významných zlomů. O jaké zlomy se jedná a 

jaká je další perspektiva činnosti mládeže v našem sboru se mimo jiné dozvíte 

z mé letošní zprávy.  

Ke konci roku 2010 bylo členem našeho sboru 51 mladých hasičů a dorostenců 

a tvořilo tak téměř 40% naší členské základny.  

Ne všichni se však aktivně zúčastňují běžné činnosti sboru a tak se v roce 2010 

zapojilo do organizovaných soutěží 33 z nich. Kromě těchto členů pak náš sbor 

reprezentovali další 4 členové jiných sborů.  

Všichni aktivní členové byli zapojeni do 4 soutěžních družstev. Část členů se 

v podzimních soutěžích zapojila do soutěží v kategorii dorostenců jednotlivců.  

Při zimní, jarní i podzimní přípravě strávila družstva více než 100 hodin a 

patřila tak již k tradičně nejaktivnějším složkám sboru.  

I v roce 2010 se podařilo udržet a dále rozvíjet odbornou úroveň vedoucích 

družstev.  

Všichni získali požadovaný kvalifikační stupeň č. 2 „Vedoucí“. Kromě školení 

získávají vedoucí potřebné zkušenosti účastí v soutěžích a vzájemnou výměnou 

vědomostí s dalšími vedoucími. Díky tomuto se podařilo odstranit některé 

problémy, se kterými se družstva potýkala v minulých letech.  

Vedoucí kolektivu Michal Dusílek byl v měsíci březnu zvolen členem okresní 

odborné rady mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Zde se věnuje zejména 

dalšímu vzdělávání vedoucích v oblasti metodiky práce s dětskými kolektivy.  

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

V minulých letech byla práce s mládeží ve sboru zaměřena především na 

družstva starších. Již druhý rok však můžeme rádi konstatovat, že se podařilo 

obnovit i činnost našich nejmladších. Nárůst jejich počtu umožnil vytvoření 

dvou soutěžních družstev v jarní části sezóny.  

Družstvo mladších vstoupilo do soutěžního ročníku tradičním Závodem 

v požárnické všestrannosti, který se konal 10. října 2009 v Záměli. Zde 

družstvo obsadilo 10. místo. V průběhu zimní a jarní přípravy došlo k rozdělení 

do dvou soutěžních družstev a úpravě plánu přípravy tak, aby všechna soutěžní 

družstva měla umožněna optimální přípravu na soutěže.  

Hlavní soutěží pro družstvo bylo okresní kolo hry Plamen, které se konalo 21. – 

23. května 2010 v Ještěticích. Družstvo mladších B, složené téměř ze samých 

prvňáčků se ani přes velmi nízký věkový průměr nezaleklo ostatních soupeřů a 



v celkovém hodnocení obsadilo 13. místo. Zkušenější družstvo mladších A 

vstupovalo do soutěže s 10. místem z podzimu a mělo tedy co dohánět. Díky 

dobrým výkonům zejména v běžeckých disciplínách se družstvo posouvalo 

v průběžném pořadí stále výše a v celkovém hodnocení nakonec obsadilo 2. 

místo. Od vítězství jej nakonec dělilo 5 bodů, které družstvo bohužel ztratilo již 

v podzimní části soutěží.  

Společně s družstvem starších se naši mladší zúčastnili dalšího ročníku Her bez 

hranic, které se konaly od 23. do 27. července 2010 v Bystrém u Poličky. Zde 

obsadili 4. místo.  

Do nového ročníku hry Plamen pak obě družstva vstoupila opět Závodem 

požárnické v Česticích, ve kterém obsadila 8. a 15. místo.  

Kromě soutěží se družstvo mladších zúčastnilo 19. února 2010 besedy s Policií 

ČR v Křovicích. Ve dnech 25. – 27. června 2010 uspořádali vedoucí pro 

družstvo třídenní pobyt, naplněný návštěvou bazénu v Kudowě Zdroji, mlýna 

ve Velkém Dřevíči a exkurzí do hasičské stanice v Dobrušce.  

Pro družstvo starších byl rok 2010 posledním soutěžním rokem v kategorii 

Mladých hasičů. Chtělo proto tento ročník využít k dosažení co nejlepších 

výsledků a v závěru své činnosti uspět v kvalifikaci na další mezinárodní 

soutěž Mladých hasičů.  

Za splněním těchto cílů družstvo úspěšně vykročilo 1. místem v závodě 

požárnické všestrannosti 2009 v Záměli. Kromě družstva uspěli i jednotlivci 

v běhu na 60 m s překážkami, kteří obsadili první čtyři místa výsledkové 

listiny.  

Po dlouhá léta je zimní příprava družstva starších spojena s bazénem a 

pravidelnými tréninky v tělocvičně v Dobrušce. V roce 2010 byla tato příprava 

rozšířena o atletickou přípravu. Tato příprava je realizována ve spolupráci 

s atletickým oddílem TJ Dobruška.  

V duchu hesla „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ využívá družstvo možnosti 

účastnit se soutěží pořádaných OSH Náchod. Účast v těchto soutěžích 

umožňuje odstranit nedostatky a celou přípravu úspěšně zvládnout. První 

soutěží, které se družstvo zúčastnilo, byla soutěž v Nízké Srbské v neděli 2. 

května 2010. V této soutěži působilo družstvo velmi nevýrazně a žádná 

disciplína se mu nevydařila. Výsledkem tak bylo až 11. místo. Touto soutěží 

započalo období, kdy se část družstva zabývala spíše myšlenkami, jak se 

tréninkům vyhnout nežli skutečným tréninkem. Ani spolupráce s rodiči tuto 

situaci nezlepšovala a vedení družstva zvažovalo možnosti dalšího vývoje spíše 



s obavami. Situace se začala zlepšovat po vítězství v soutěži v Bohdašíně, která 

se konala 15. května 2010.  

Jistota, že jedeme o týden později na okresní kolo do Ještětic bezvadně 

připraveni, však scházela. Nepomohla ani odvolaná účast člena družstva 

v předvečer okresního kola. V tomto kole družstvo mohlo spoléhat spíše na své 

zkušenosti než na vynikající časy. Přes všechny problémy se družstvu podařilo 

projít soutěží úspěšně a v celkovém hodnocení zvítězit. Společně s družstvem 

z Houdkovic si tak družstvo vybojovalo třetí postup do krajského kola v řadě za 

sebou. V rámci přípravy na toto kolo se družstvo zúčastnilo pohárové soutěže 

„O pohár újezdecké sekyrky“ v Bílém Újezdě, kde opět zvítězilo.  

Krajské kolo hry Plamen 2010 se konalo ve dnech 12. – 13. června 2010 

v Nové Pace. Část členů družstva byla zraněna a družstvo spíše připomínalo 

marodku. O to více je třeba družstvo pochválit za skutečně vydřené 3. místo. 

Jedním z cílů soutěžního ročníku byla účast družstva v kvalifikaci na další 

mezinárodní soutěž Mladých hasičů ve Slovinsku. Nadšení z možnosti účastnit 

se takto významné soutěže a z výkonů, které se v průběhu prázdnin začaly 

zlepšovat, však brzy vyprchalo. Účast již přihlášeného družstva byla krátce 

před jejím konáním odvolána a cíl účasti tak nebyl splněn. Poslední společnou 

soutěží tak byl další ročník Her bez hranic v Bystrém u Poličky, kde družstvo 

nenašlo konkurenci a 1. místem tak ukončilo své soutěžní působení mezi 

Mladými hasiči.  

V podzimní části sezóny nás již v kategorii starších reprezentovalo úplně nové 

družstvo složené z bývalých členů družstva mladších. To zahájilo své působení 

v nové kategorii 11. místem zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti 

v Česticích. O čtrnáct dnů později pak družstvo zakončilo podzimní část své 

činnosti účastí v Závodě požárnické všestrannosti v Mezilesí, kde obsadilo 18. 

místo.  

Stejně jako družstvo mladších se i družstvo starších účastní odborné přípravy 

mladých hasičů, která je povinnou součástí jejich práce v našem sdružení. 

Všechna soutěžní družstva Mladých hasičů se zapojují také do činnosti v obci, 

zejména výpomocí při čištění požární nádrže U Koupaliště.  

Družstvem, o jehož práci je třeba informovat, je i družstvo dorostenců. To 

vstoupilo do soutěžního ročníku rovněž účastí v Závodě požárnické 

všestrannosti v Záměli. Za deštivého počasí v podstatě splnilo svoji základní 

povinnost a obsadilo 1. místo. Mohlo tak vstupovat do další části přípravy 

s pocitem alespoň minimálního náskoku. Společně s družstvem starších 

zajíždělo družstvo do tělocvičny v Dobrušce, kde se věnovalo zejména nácviku 



běhu na 100 s překážkami. Družstvo také bylo doplněno o Jana Felcmana 

z Křovic a Libora Přibyla z Nového Hrádku.   

První jarní soutěží byla soutěž v běhu na 100 s překážkami v Rychnově nad 

Kněžnou, 24. dubna 2010. Společně s družstvem mužů se pak družstvo 

zúčastnilo 15. května 2010 okrskové soutěže v Deštném. Zde vybojovalo 3. 

místo.  

O tři týdny později, 5. června 2010 pak družstvo vyrazilo na okresní kolo 

celoroční činnosti dorostu do Kvasin. Od prvních běhů nenašlo v soutěži 

konkurenci a zaslouženě zvítězilo. Současné také bojovalo v kategorii mužů o 

postup do krajského kola v požárním sportu. Nepovedený požární útok však 

družstvo odsunul na nepostupové 3. místo.  

Krajské kolo soutěže dorostu se konalo 12. června 2010 na stadionu v Nové 

Pace. Družstvo zde chtělo zvítězit a vrátit se tak po dvou letech zpět na 

Mistrovství České republiky. Po štafetě 4 x 100 m a běhu na 100 m 

s překážkami se zdálo být vše jasné. Dvě disciplíny 2 body. Chyba v testech 

hasičských znalostí však situaci značně zkomplikovala a o všem tak jako již po 

několikáté musela rozhodnout poslední disciplína požární útok. Ten se však 

družstvu vůbec nepodařil a čas na úrovni 47 sekund vidinu postupu dále 

smazal. Právě na požárním útoku je nutné v nejbližším období velmi 

zapracovat. Situace, kdy družstvo nemůže na tuto disciplínu maximálně 

spoléhat je dále neudržitelná. Největší konkurent v boji o postup, družstvo 

z Nové Paky, však předvedlo útok ještě horší a proto se mohli z vítězství a 

postupu na Mistrovství České republiky radovat naši dorostenci. Ti se pak 

týden před tímto mistrovstvím zúčastnili tréninkového pobytu dorosteneckých 

družstev v Úpici.  

Perfektně připravené Mistrovství České republiky se v roce 2010 konalo ve 

dnech 10. – 11. července v Litomyšli. Soutěž byla zahájena za úmorného vedra 

běhy na 100 m s překážkami. Ve velmi silné konkurenci, která se do Litomyšle 

sjela, se naši chlapci spíše trápili a po prvním dnu jim patřilo až 13. místo. 

Zahajovací disciplínou druhého dne byl běh 4 x 100 m s překážkami. V prvním 

pokusu podalo družstvo slušný výkon a zařadilo se na průběžné 7. místo. 

Zranění běžce na začátku druhého pokusu neumožnilo další zlepšení tohoto 

času. Po tentokrát bezchybném testu se družstvo posunulo na průběžné 9. 

místo. Atmosféra v družstvu se před požárními útoky zlepšila a družstvo se 

chtělo v celkovém hodnocení posunout ještě výše. Velmi dobře rozběhnutý 

požární útok však krátce před jeho závěrem zhatila závada na sacím vedení a 

stroj tak na delší dobu prakticky přestal dodávat vodu do obou proudů. V té 



chvíli do jejich naplnění scházelo asi půl sekundy. Následný protest vedení 

družstva podaný na technickou závadu jednotného materiálu nebyl uznán a 

soutěž tak pro družstvo skončila. V celkovém hodnocení družstvo obsadilo 12. 

místo.  

Kromě těchto soutěží se družstvo zúčastnilo i tří soutěží Podorlické ligy 

v požárním útoku. V Houdkovicích obsadilo 3. místo, v Meziměstí místo 4. a 

v Trnově 37. místo.  

Na podzim roku 2010 bylo vytvořeno nové družstvo dorostenců ze členů 

bývalého družstva starších. To se zapojilo do zahajovacího Závodu požárnické 

všestrannosti v Česticích, kde obsadilo 2. místo za družstvem z Lukavice. Do 

stejného závodu jsme zapojili i dva dorostence jednotlivce, kteří obsadili 4. a 5. 

místo.       

Již po soutěži v Litomyšli se mezi družstvy i ve výboru SDH rozpoutala místy 

vášnivá diskuse o dalším směřování družstev mládeže. V úvahu připadaly dvě 

varianty dalšího postupu. První znamenala ponechat 2 družstva dorostenců a na 

nějakou dobu opustit soutěže v požárním sportu. Druhá pak ponechávala ve hře 

jedno družstvo dorostenců a stávající dorostence posílala do kategorie mužů. 

Výbor organizace se nakonec po dlouhém zvažování rozhodl pro druhou 

variantu. Během měsíců září a říjnu výbor rovněž rozhodl o pravidlech pro 

zapojení našich členů do jiných soutěžních družstev. Do budoucna by se tak 

mělo předejít situaci, kdy členové našeho sboru proti tomuto sboru soutěží 

v jiných soutěžních družstvech. Jestli byla tato rozhodnutí správná, však ukáže 

až budoucnost.  

Na tomto místě chci poděkovat oběma družstvům, která v roce 2010 ukončila 

činnost ve svých kategoriích. Přestože to s nimi občas byla velmi těžká práce a 

trápení, obě družstva vždy dokázala táhnout za jeden provaz a úspěšně 

reprezentovat náš sbor. I když jsem to ne vždy dával najevo, byl jsem hrdý na 

výkony, kterých dosáhli. Pro velkou většinu z nich však hasičský život 

nekončí. Nyní již bývalému družstvu starších přeji hodně úspěchů v kategorii 

dorostu a našim úspěšným dorostencům úspěšný vstup mezi hasičské dospělé.   

Ani snaživí sportovci však nedokáží nic bez svých vedoucích. Za celoroční 

činnost s mládeží je třeba poděkovat vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, 

Daně Francové, Marii Martínkové, Adamovi Novotnému a Michalu 

Stodůlkovi, kteří se ujali družstev mladších. Poděkování je třeba vyslovit i 

Jiřímu Tomášovi staršímu, Zdeně Tomášové, Josefu Dusílkovi, Lukáši 

Krejčímu a Zdeňku Martínkovi, bez jejichž pomoci by nebylo možné realizovat 

činnost kolektivu mladých hasičů ve výše uvedeném rozsahu. Poděkování 



náleží i Jaroslavu Duškovi za obstarání finanční dotace, díky které mohla být 

pořízena výstroj pro družstvo dorostenců účastnícího se mistrovství České 

republiky. Děkujeme rovněž i TJ Dobruška za spolupráci při atletické přípravě 

družstev. Poděkování patří pochopitelně i rodičům, kteří svým dílem přispívají 

k úspěšné práci s mladou generací v našem sboru. 

                     


