
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2016 

 

Rok 2016 byl dalším rokem, kdy náš sbor šel příkladem sborům ostatním 

v tom, co nazýváme prací s nejmladší hasičskou generací. V tomto roce se 

sboru podařilo zúročit dlouholeté zkušenosti s touto prací a zařadit naše 

nemladší hasiče mezi nejužší republikovou špičku. Mladí hasiči tak dali velký 

dar mateřskému sboru k 130. výročí jeho založení. Vrcholných okamžiků však 

bylo v činnosti mladých hasičů mnohem více. Pojďme se proto na ně společně 

podívat.  

K 31. prosinci roku 2016 bylo členem našeho sboru 40 mladých hasičů a 

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

v tomto roce 36,7 %.  

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

a v kategorii mladých hasičů 2 členové SDH Ohnišov.  

Všichni aktivní členové byli i v roce 2016 zařazeni do 1 družstva mladších, 1 

družstva starších a 1 družstva dorostenců.  

Celoroční práce s mládeží si vyžádala mnoho trpělivé a poctivé práce, která by 

nebyla možná bez kvalifikovaných vedoucích a dalších pomocníků, jež této 

práci obětovali velkou část svého volného času.  

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Družstvo mladších se na počátku roku 2016 potýkalo s krizí v počtu členů a 

vypadalo to dokonce tak, že se družstvo nebude moci zapojit do jarních soutěží 

hry Plamen a Ligy hasičské mládeže. Problém se však podařilo do zahájení 

hlavní části sezony úspěšně vyřešit a počet členů družstva se rozrostl na 16.  

Družstvo zahájilo svoji soutěžní činnost zahajovacím Závodem požárnické 

všestrannosti, který se konal 24. října 2015 ve Slatině nad Zdobnicí. V tomto 

závodě nás reprezentovala jedna soutěžní hlídka, která obsadila 8. místo. 

Během dlouhého zimního období roku 2016 pak družstvo trávilo čas převážně 

v klubovně sboru. Jarní část soutěží zahájilo družstvo účastí v soutěžích Ligy 

hasičské mládeže a poté již všechno směrovalo k tradičnímu vyvrcholení jarní 

části sezóny, okresnímu kolu hry Plamen. To bylo naplánováno do Jílovice ve 

dnech 27. – 29. května 2016. V prvním dnu soutěží se družstvu poměrně dařilo 

a to obsadilo druhá místa v požárním útoku CTIF, požárním útoku a třetí místo 

ve štafetě 4 x 60 m. Pak však všechna sportoviště zasáhla blesková povodeň, 

evakuace všech soutěžících a ukončení soutěže. Avšak i při těchto okolnostech 

bylo určeno celkové pořadí soutěže. Družstvo mladších z našeho sboru tak 



v celkovém pořadí okresního kola obsadilo 3. místo za družstvem z Ledců a 

domácích Jílovic.   

Po okresním kole se družstvo společně s družstvem starších zúčastnilo dalších 

soutěží Ligy mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. V průběhu června byl pro 

členy družstva uspořádán tradiční společný 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 7. října 2016 v Česticích.  Zde družstvo obsadilo 6. 

místo. I v roce 2016 byl zahajovací závod požárnické všestrannosti poslední 

soutěží, které se družstvo v tomto roce zúčastnilo. 

Družstvo starších bylo v roce 2016 tvořeno 13 zkušenými 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 2015 zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti ve Slatině 

nad Zdobnicí. Zde víceméně navázalo na předchozí výsledky sezony a obsadilo 

v tomto závodě 2. místo. Stejně jako každý rok zajíždělo družstvo v zimním 

období do tělocvičny v Dobrušce, kde se společně s družstvem dorostenců 

připravovalo na jarní soutěže. Tou první „jarní“ soutěží byla Havířovská hala 

2016, která se konala 27. února 2016. Do tohoto ročníku haly vstoupilo 

družstvo 3. místem ve štafetě požárních dvojic, na které navázalo 7. místem 

v uzlové štafetě. Do štafety 4 x 40 m vstupovalo družstvo z velmi dobré pozice. 

Štafeta je však pro naše družstva v Havířově prokletá. Chyba na hadicovém 

úseku znamenala až 12. místo v této disciplíně a pokles na celkové 5. místo 

z 35 družstev starších. Bez této chyby bychom z tohoto halového mistrovství 

odvezli domů bronzové medaile.  

Stejně jako družstvo mladších se i družstvo starších zapojilo před okresním 

kolem do soutěží Ligy hasičské mládeže a kromě toho i do Memoriálu J. Beka 

v Náchodě – Bělovsi. Z této soutěže si družstvo tentokrát odvezlo celkové 

vítězství a naznačilo své ambice do jarních soutěží. Z důvodu nemoci byla 

soutěž v Bělovsi jedinou jarní soutěží mimo území našeho okresu. Družstvo se 

pak po celý měsíc květen intenzivně připravovalo na okresní kolo hry Plamen, 

které pro něj mělo být jen povinnou překážkou před kolem krajským. Druhé 

místo v požárním útoku a 1. místo ve štafetě 4 x 60 m, byly v propršené soutěži 

jedinými výsledky, které si družstvo v soutěži připsalo. I tyto však družstvu 

stačily k celkovému vítězství a postupu do krajského kola. Při přípravě na 

krajské kolo se družstvo zúčastnilo soutěže v Jílovici a pak již nezbývalo nic 



jiného než vyrazit do Nové Paky. Sem družstvo vyrazilo 18. června 2016 

s chutí zabojovat o další dobrý výsledek, ale i trochu s vědomím toho, jak 

blízko bylo k postupu v roce 2015 a vše nakonec v poslední disciplíně družstvu 

uteklo. Do soutěže družstvo vstoupilo 4. místem ve štafetě požárních dvojic, ve 

které obdrželo trochu spornou 10 s. penalizaci. K výsledku z dvojic poté 

družstvo přidalo tři 1. místa a to ve štafetě 4 x 60 m, štafetě CTIF a požárním 

útoku. Po prvním dnu se družstvo dostalo do čela celé soutěže s poměrně 

slibným náskokem 8 bodů před druhým družstvem v pořadí. Do nedělní části 

soutěže vstupovalo družstvo s vědomím, že stačí podat dobrý výsledek 

v požárním útoku CTIF a o celkovém výsledku bude rozhodnuto. Nastupovat 

za této situace s prvním startovním číslem do disciplíny nebylo jednoduché, ale 

družstvo vše zvládlo na výbornou. Bezchybný a rychlý požární útok CTIF 

rozhodl o tom, že družstvo našich starších vybojovalo po dlouhých 26 letech 

trpělivé práce vítězství v krajském kole a tím i postup na Mistrovství České 

republiky. Na tomto nemohlo změnit nic ani 2. místo v závěrečné disciplíně – 

závodu požárnické všestrannosti. O tom, že družstvo vyhrálo, se mohli občané 

obce přesvědčit, když se hasičská Avie vracela s hlasitým houkáním zpět domů.  

Po chvílích radosti se opět rozběhla plná příprava na Mistrovství. To se konalo 

ve dnech 1. – 3. července 2016 v Českých Budějovicích. Do soutěže vstoupilo 

družstvo závodem požárnické všestrannosti, kde obsadilo 14. místo. Druhý den 

byly na programu tréninky požárních útoků a po slavnostním zahájení se již 

rozběhly běhy na dráze. V bouřlivé atmosféře obsadilo 13. místo ve štafetě 

CTIF, 9. místo ve štafetě požárních dvojic a 13. místo v požárním útoku CTIF, 

na který jsme ovšem v celé soutěži nejvíce spoléhali. Smůla se družstvu lepila 

na paty i v první disciplíně závěrečného dne soutěží – štafetě 4 x 60 m. Zde 

družstvo obsadilo 14. místo. Trochu smolnou soutěž pak družstvo zakončilo 6. 

místem v požárním útoku. Celkové 14. místo na Mistrovství České republiky 

bylo trochu zklamáním, přesto mít družstvo mezi nejlepšími družstvy z celé 

České republiky je výsledek, na který by se nemělo zapomínat.  

Do nového ročníku vstupovalo družstvo ve zcela novém složení, protože 5 

členů družstva přesáhlo věkovou hranici hry Plamen a zapojilo se do soutěží 

dorostu. Dlouho to vypadalo, že žádné družstvo starších v novém ročníku hry 

Plamen startovat nebude. Nakonec se vše podařilo dovést do zdárného konce a 

družstvo se tak mohlo zapojit do zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti 

v Česticích. Zde sice startovala pouze jedna hlídka, ale ta vybojovala 1. místo a 

udělala tak důležitý krok k dalším bojům ve hře Plamen. Družstvo starších pak 



o týden později zakončilo soutěžní rok 13. a 16. místem mezi hlídkami 

v Memoriálu J. Kárníka v Mezilesí.   

I v roce 2016 probíhal na okrese Rychnov nad Kněžnou seriál soutěží mládeže 

Liga hasičské mládeže. V tomto seriálu byla naše družstva v minulých letech 

velmi úspěšná a o cenné výsledky bojovala i v roce 2016. A jak se jim v bojích 

dařilo?  

Družstvo mladších se zapojilo do 7 soutěží ročníku. Ve třech soutěžích 

zvítězilo (Bystré, Houdkovice, Kvasiny), ve dvou obsadila 2. místa (Provoz, 

Jílovice) a ve zbylých soutěží obsadilo 5. (Ledce) a 6. místo (Opočno). To 

družstvu stačilo na celkové 4. místo v celkovém hodnocení Ligy.  

Družstvo starších vstupovalo do dalšího ročníku Ligy z pozice obhájců 

celkového vítězství a zapojilo se do 8 soutěží seriálu. Vítězství si odvezlo ze 

čtyř míst (Lukavice, Bystré, Provoz, Opočno), 2. místo z Ledců, 3. místo 

z Houdkovic, 4. místo z Jílovic a 5. místo z Kvasin. Tyto výsledky stačily 

družstvu na 3. místo v celkovém pořadí ročníku.  Do nového ročníku Ligy 

vstoupilo družstvo 17. září 2016 v Lukavici, kde v závodě požárnické 

všestrannosti obsadilo pro družstvo nezvyklé 8. místo. V jarní části Ligy má 

tedy družstvo hodně co dohánět.  

Kromě doposud uvedených soutěží se několik členů družstva starších 

zúčastnilo soutěže v běhu na 60 metrů s překážkami v Jablonci na Nisou. Zde 

však nezaznamenali žádný výrazný výsledek.  

Dalším družstvem, které zaznamenalo v roce 2016 zajímavé výsledky, bylo 

družstvo dorostenců. To v průběhu celého ročníku působilo převážně pod 

vedením Adama Novotného. Do soutěžního ročníku vstoupilo stejně jako 

ostatní soutěžní družstva Závodem požárnické všestrannosti ve Slatině nad 

Zdobnicí, kde obsadilo 2. místo. Ještě před konáním okresního kola se družstvo 

zapojilo do soutěže Podorlické ligy na domácí půdě v Bystrém, kde obsadilo 

10. místo a okrskové soutěže ve Sněžném, odkud si odvezlo 4. místo. Okresní 

kolo soutěže dorostu se konalo 4. června 2016 v Křovicích. V zahajovací 

disciplíně celé soutěže, běhu na 100 m s překážkami družstvo těsně zvítězilo a 

to se mu podařilo i ve štafetě 4 x 100 m s překážkami. K těmto dvěma prvním 

místům přidalo družstvo dvě 2. místa v požárním útoku a testu z požární 

ochrany. To v celkovém pořadí znamenalo 1. místo a postup do krajského kola. 

V rámci družstev dospělých bylo družstvo hodnoceno na místě 3. Na krajské 

kolo vyrazilo družstvo 18. června 2016 do Nové Paky. V první disciplíně, běhu 

na 100 m s překážkami obsadilo 3. místo, ve štafetě 4 x 100 m rovněž 3. místo a 

velkou radost udělalo družstvu 1. místo v požárním útoku. Smolným se stal 



družstvu opět test z požární ochrany, kde družstvo zaznamenalo 5. místo. To 

znamenalo 3. místo v krajském kole. Nebýt chyb v testu, stačily by výsledky 

z disciplín družstvu na vítězství a postup na mistrovství republiky. O to více 

nás výsledek z testu musí mrzet a je to jedna z oblastí, na kterou se družstvo 

musí více soustředit.  

Do nového ročníku hry Plamen vstoupilo družstvo 7. října 2016 v Česticích, 

kde obsadilo 2. místo. Náladu si pak zpravilo o týden později v Mezilesí, kde 

zvítězilo.  

Bohatá soutěžní činnost družstev mládeže je doplňována o neméně bohatou 

celoroční mimosoutěžní činnost.  Sem patří především pravidelná účast na 

čištění místního koupaliště, účast v akci „Ukliďme Česko“, konání zkoušek 

odbornosti MH a výlety. I v roce 2016 se družstva zapojila do sběru starého 

papíru a do sbírky Ligy proti rakovině „Květinový den“, kterou získala 4 719 

Kč.  

Rok 2016 byl pro všechna naše mládežnická družstva velmi úspěšný a patří jim 

za to velké poděkování. Nesmíme však usínat na vavřínech. Je třeba 

nepolevovat v práci s nemladší generací a usilovat o zisk co nejlepších 

výsledků pro náš sbor. Ty nám totiž nepřinášejí jenom dobrý pocit z práce, ale 

mají i význam při hodnocení projektů předkládaných naším sborem v rámci 

různých dotačních a grantových řízení.         

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 zapojil do přípravy družstva dorostenců. Velké 

poděkování náleží všem maminkám a babičkám, které připravily pro děti 

vynikající občerstvení na okresním kole v Jílovici a rodičům, kteří pomohli 

s evakuací dětí z této soutěže. 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. Děkujeme rovněž firmě Škoda 

Auto a.s. za sponzorský dar na činnost hasičské mládeže. 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. 


