
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2015 

 

Právě uplynulý rok 2015 byl dalším rokem, ve kterém se náš sbor staral o 

nemladší hasičskou generaci a tím i o své budoucí nástupce. Byl to rok velmi 

úspěšný, co se výsledků týká. Byl to ale i rok, ve kterém přetrvávaly některé 

problémy z minulosti, ke kterým se přidaly problémy především s personálním 

zajištěním mládežnické práce. To, jakým způsobem se sbor dokázal s problémy 

poprat, se dozvíte z následujícího textu zprávy.  

K 31. prosinci roku 2015 bylo členem našeho sboru 33 mladých hasičů a 

dorostenců ve věku do 18 let. Podíl mládeže na celkové členské základně byl 

v tomto roce 31%.  

Kromě členů našeho sboru se do družstva dorostu zapojil i 1 člen z SDH 

Provoz.  

Všichni aktivní členové byli v roce 2015 zařazeni do 1 družstva mladších, 1 

družstva starších a 1 družstva dorostenců.  

Celoroční práce s mládeží si vyžádala mnoho hodin trpělivé a poctivé práce. 

V průběhu roku došlo k dlouhodobému onemocnění vedoucí družstva mladších 

D.Francové, což mělo značný vliv na četnost a efektivitu schůzek družstva 

mladších. To se tak nezapojilo do některých pro družstvo tradičních soutěží a 

nezúčastnilo se rovněž několika plánovaných akcí. Sbor řešil otázku vedení 

obou soutěžních družstev snahou o zapojení dvou členů odcházejících 

z družstva starších pravidelné práce. Ti si však prozatím vyhodnotili, že pro 

jejich práci není žádného školení a kvalifikace třeba. Situaci s personálním 

zajištěním se tak v roce 2015 vyřešit nepodařilo.    

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Členem družstva mladších bylo na počátku roku 2015 11 dětí, v podzimní části 

celoroční činnosti však již pouze dětí 8. Družstvo zahájilo svoji soutěžní 

činnost zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti, který se konal 11. října 

2014 v Rokytnici v Orlických horách. Do soutěže nasadilo družstvo 2 soutěžní 

hlídky, které získaly v celkovém hodnocení závodu 3. místo a zajistily si tak 

dobrý vstup do soutěžní sezóny. Dlouhé zimní období roku 2015 pak družstvo 

k přípravě téměř nevyužilo. Okresní kolo hry Plamen se v roce 2015 konalo ve 

dnech 29. – 31. května v Přepychách. Ve třech z pěti disciplín vybojovalo 

družstvo 1. místa, k nim přidalo 5. místo z požárního útoku a bohužel až 7. 

místo z požárního útoku CTIF. I přes ztráty v technických disciplínách obsadilo 

družstvo celkové 2. místo za družstvem z Opočna.    



Po okresním kole se družstvo společně s družstvem starších zúčastnilo dalších 

soutěží Ligy mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. V průběhu letních 

prázdnin byl pro členy družstva uspořádán tradiční prázdninový pobyt. Před 

začátkem nového ročníku hry Plamen překročily 3 děti z družstva věkovou 

hranici pro účast v družstvu mladších a úspěšně se zapojily do družstva 

starších. Obměněné družstvo mladších se zúčastnilo zahajovacího Závodu 

požárnické všestrannosti, který se tentokrát konal 24. října 2015 ve Slatině nad 

Zdobnicí. Zde družstvo nenavázalo na předchozí výsledky a obsadilo 8. místo 

v celkovém hodnocení. Soutěží ve Slatině pro družstvo mladších soutěžní rok 

2015 skončil.    

Družstvo starších bylo v roce 2015 tvořeno 12 členy a bylo v průběhu sezóny 

stabilní, což se pozitivně projevilo na dosažených výsledcích.    

Stejně jako družstvo mladších, zahájilo i družstvo starších soutěžní ročník hry 

Plamen v říjnu 2014 zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti 

v Rokytnici v Orlických horách. V závodě se nevyvarovalo některých chyb a 

do nového soutěžního ročníku hry Plamen vstoupilo 4. místem. Po krátké 

přestávce vyplněné odbornou přípravou zahájilo každoroční zimní přípravu 

společně s družstvem dorostenců v tělocvičně gymnázia v Dobrušce. Zde se 

nejprve připravovalo na halovou soutěž v Havířově. Sem vyrazilo 28. února 

2015. Na rozdíl od let minulých se zde družstvu příliš nedařilo a to obsadilo 

v celkovém hodnocení až 20. místo.  

Během jarní přípravy se družstvo zapojilo do soutěží Ligy hasičské mládeže 

okresu Rychnov nad Kněžnou. Po krátké přestávce se družstvo znovu vrátilo do 

soutěží pořádaných na okrese Náchod. Již 25. dubna 2015 vyrazilo do Náchoda 

na memoriál J.Beka v disciplínách CTIF. Po vítězné štafetě si družstvo 

vyzkoušelo požární útok CTIF s 30 trestným body, což nemohlo stačit na lepší 

než 2. místo. Druhou soutěží na Náchodsku byl pohár starosty SDH Nízká 

Srbská. Zde družstvo předvedlo průměrnou štafetu 4 x 60 m a požární útok. 

Naopak ve štafetě požárních dvojic si družstvo vytvořilo první osobní rekord 

sezóny s časem 54,34 s. To družstvu stačilo na stříbrnou příčku v této soutěži.  

Další soutěží ročníku již bylo okresní kolo hry Plamen v Přepychách. Do této 

soutěže vstupovalo družstvo vzhledem ke svým minulým výsledkům jako jedno 

z favoritů. Svoji roli favorita splnilo. Ve čtyřech disciplínách obsadilo první 

místa a k nim přidalo 3. místo z požárního útoku, který byl spíše větrnou loterií. 

V požárním útoku CTIF po prvním neplatném pokusu zaznamenalo druhý 

osobní rekord v sezóně za čas 50,25 s. . O celkovém vítězství družstva a jeho 



postupu do krajského kola nemohlo být pochyb. Družstvo se tak mohlo plně 

soustředit na krajské kolo hry Plamen, které se letos konalo na domácí půdě.  

V přípravě na krajské kolo se družstvo zúčastnilo závodu Ligy mládeže 

v Jílovici. Na krajské kolo vyrazilo družstvo v sobotu 20. června 2015 na 

stadion v Týništi nad Orlicí. Za velmi proměnlivého počasí začalo družstvo 

usilovat o postup na MČR.  Do soutěže vstoupilo 3. místem ve štafetě 

požárních dvojic, na které navázalo 1. místem v požárním útoku, 2. místem ve 

štafetě 4 x 60 m (v rekordu družstva) a 3. místem ve štafetě CTIF. Do domácího 

prostředí se pak vracela na průběžném 1. místě s náskokem 1 bodu. Za 

sychravého nedělního počasí pak přidalo vítězství v požárním útoku CTIF a 

zvýšilo hubený náskok na 2 body. O celé soutěži tak musela rozhodnout 

poslední disciplína – závod požárnické všestrannosti. Zde se však štěstí od 

družstva odvrátilo. Chyba na topografii znamenala 5 trestných bodů. Na 3. 

místo v disciplíně, které by stačilo k postupu na mistrovství České republiky, 

scházelo 1,5 minuty, tj. například o 2 sestřelené špalíčky více. V celkovém 

hodnocení tak družstvo obsadilo 2. místo za vítězi z Brady – Rybníčka, kteří 

posléze vybojovali na  MČR stříbrné medaile. Při závěrečném nástupu sice 

došlo i na slzy smutku, družstvo se však vůbec nemuselo za nic stydět. Soutěží 

prošlo od začátku až do konce na maximum a ukázalo, že trpělivá a efektivní 

práce přináší výsledky.  Všichni členové družstva si za tento výkon zasloužili 

poděkování.  Náladu si zpravilo v dalších soutěžích Ligy mládeže a hlavně 

účastí na 43. setkání dolnorakouské hasičské mládeže v rakouském 

Wolfsbachu, kam vyrazilo ve dnech 9. – 12. července 2015. Na tomto setkání 

se sešla konkurence v podobě 213 družstev soutěžících o bronzový odznak, 159 

družstev soutěžících o stříbrný odznak a 865 jednotlivců. V konkurenci 5 500 

mladých hasičů se družstvo neztratilo. Otáčku na hadici v požárním útoku 

CTIF napravilo dobrým běžeckým výkonem ve štafetě CTIF. To mu stačilo na 

zisk 2. místa mezi zahraničními účastníky a 13. místa absolutně. I za tento 

výsledek si družstvo vysloužilo uznání od rakouských hasičských kamarádů.        

Nový ročník hry Plamen družstvo zahájilo zahajovacím Závodem požárnické 

všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí, kde obsadilo 2. místo. Toho jistě dosáhlo 

i díky kvalitní přípravě, jejíž součástí byla účast na memoriálu J. Kárníka 

v ZPV v Mezilesí, kde jeho hlídky obsadily 3. a 10. místo.  

V celé dosavadní zprávě byla několikrát zmíněna Liga hasičské mládeže okresu 

Rychnov nad Kněžnou. V jejím třetím ročníku podávala všechna soutěžní 

družstva dobré výkony a začal se tak naplňovat cíl, se kterým byla Liga 



mládeže před několika lety zakládána. A jak se v Lize mládeže dařilo našim 

soutěžním družstvům? 

Družstvo mladších se zapojilo do 9 soutěží ročníku. V žádné soutěži Ligy 

nezvítězilo. Vybojovalo tři 2. místa (Bystré, Houdkovice, Křovice), jedno 3. 

místo (Čánka), čtyři 5. místa (Provoz, Kvasiny, Opočno, Ledce) a jedno 6. 

místo (Jílovice). To stačilo na zisk 4. místa v celkovém hodnocení ročníku. 

Družstvo starších vstupovalo do dalšího ročníku Ligy mládeže jako obhájce 

celkového vítězství a absolvovalo všech 10 soutěží. V šesti z nich vybojovalo 

vítězství (Bystré, Houdkovice, Jílovice, Opočno, Čánka, Křovice), ve dvou 2. 

místa (Provoz, Ledce) a ve dvou 3. místa (Lukavice, Kvasiny). S velkým 

náskokem 22 bodů se družstvu podařilo obhájit loňské vítězství. Svoji 

suverenitu neztratilo ani na počátku dalšího ročníku Ligy v ZPV, 19. září 

v Lukavici. Zde opět zvítězilo. Kromě soutěží s účastí celého družstva se 

několik členů družstva zúčastnilo závodu v běhu na 60 m s překážkami 

v Jablonci nad Nisou, který se konal 28. března 2015. V dlouhé soutěži 

nedosáhli jednotlivci žádných výrazných výsledků. Toto jenom potvrdilo, že 

hlavní síla družstev starších z našeho sboru je v dobře sladěném nasazení do 

jednotlivých disciplín, kterému pomáhá i konkurence uvnitř družstva.  

I v roce 2015 jsme pracovali s družstvem dorostenců. S prací v této kategorii 

jsme nemohli být v uplynulých letech v žádném případě spokojeni. Toto se 

bohužel nezměnilo ani v prvním pololetí, kdy se družstvo nezúčastnilo žádné 

soutěže a prakticky se tak rozpadlo. Nevyužilo tak šance získané 4. místem 

v ZPV v Rokytnici v Orlických horách. Tato situace je pro sbor nadále 

neúnosná. Před začátkem soutěžního ročníku tak bylo vytvořeno družstvo nové, 

na jehož přípravě se budou podílet členové družstva mužů. Budou tak moci 

družstvo s dostatečným předstihem připravit na vstup do soutěží požárního 

sportu dospělých. První soutěží v novém ročníku byl pro družstvo Memoriál J. 

Kárníka v ZPV, který se konal v Mezilesí. Zde družstvo zvítězilo. O týden 

později ve Slatině nad Zdobnicí pak obsadilo místo 2. . Doufejme, že družstvo 

zcela využije potenciál získaný v kategorii mládeže a vrátí naše dorostence tam, 

kde jsme na ně byli v minulých letech zvyklí.      

Již několik let je bohatá soutěžní činnost družstev mládeže doplňována o 

neméně bohatou celoroční mimosoutěžní činnost.  Sem patří především 

pravidelná účast na čištění místního koupaliště, konání zkoušek odbornosti MH 

a výlety. I v roce 2015 se družstva zapojila do sběru starého papíru a do sbírky 

Ligy proti rakovině „Květinový den“, kterou získali 5 530 Kč.  

        



Závěrem mé zprávy chci poděkovat všem, kteří se na práci s mládeží v Bystrém 

podílejí a to konkrétně Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové a 

Adamu Novotnému, který se začal zapojovat do přípravy družstva dorostenců. 

Velké poděkování náleží všem maminkám a babičkám, které připravily pro děti 

vynikající občerstvení na okresním kole v Přepychách. Poděkování je třeba 

vyslovit i Jiřímu Tomášovi staršímu, Leoši Ševcovi, Zdeňku Martínkovi a 

veliteli sboru Františku Sozanskému, bez jejichž pomoci by nebylo možné 

realizovat činnost kolektivu mladých hasičů a dorostenců. Velké poděkování 

náleží všem, kteří pomohli se zvládnutím jarního poháru hasičské mládeže, 

krajského kola hry Plamen v Bystrém a v neposlední řadě školení vedoucích 

mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou, které se rovněž konalo na naší půdě za 

účasti 83 vedoucích z celého okresu. Největší dík si ale zaslouží tolerantní 

rodiče, kteří nám své potomky s důvěrou svěřují a bez nichž by činnost mládeže 

v našem sboru nebyla možná. 


