
Zápis z jednání ÚORM ze dne 10. 12. 2021 
 

Přítomno: 13 členů, omluveni: 3 členové. Přizváni: členové ÚORM z let 2015 - 2021 

 

PROGRAM: 

 Příprava plánu činnosti ÚORM na rok 2022 

 MČR 60 m překážek jako samostatná soutěž 

 Rámcové doporučení pro organizátory soutěží TFA MH 

 Přepracování Směrnice činnosti dorostu a hry Plamen  

 Dotace z MŠMT - vyhodnocení, vyúčtování, specifické aktivity 

 Informace o konání: II., III. a IV. kola ČHP v Ostravě 

 Příprava vyhlášení ČHP na rok 2022 

 Vyhodnocení školení vedoucích mládeže I. KS 

 Aktualizace seznamu lektorů SH ČMS 

 OZ – školení rozhodčích soutěží mládeže I. Stupně; OZ – kurz HVT; OZ – školení Vedoucích mládeže 

KS I; OZ – školení Garantů  

 Výročí 50 let hry Plamen v roce 2022 

 

Příprava plánu práce ÚORM na rok 2022 

Rada projednala a aktualizovala plán činnosti ÚORM na rok 2022. Vedoucí ÚORM, Dana Vilímková, 

informovala, že: 

 Na základě usnesení VV SH ČMS z 2. 12. 2021 bude platnost kvalifikací, které nebylo z důvodu 

rušení kurzů v roce 2021 možné obnovit, prodloužena do konce roku 2022.  

 Přepracovaný Statut rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS bude předložen na jednání Vedení SH ČMS  

6. 1. 2022 a následně VV 20. 1. 2022. 

 

Rada schválila plán činnosti ÚORM na rok 2022. 

 

MČR 60 m překážek jako samostatná soutěž  

Rada projednala následující kvalifikační klíč na MČR 60 m překáže: z každého kraje se v každé kategorii 

zúčastní 4 závodníci + další závodníci, jejichž počet se stanoví na základě počtu sportovců do 15 let v daném 

kraji (dle VZ za rok 2021) tak, aby v každé kategorii mohlo soutěžit cca 120 sportovců. Soutěž bude otevřena 

pro kategorie: mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci, starší dívky. 

 

Jakým způsobem se budou sportovci kvalifikovat na MČR z jednotlivých krajů stanoví KORM respektive 

VV KSH. Možností je několik: Každý kraj uspořádá buď vlastní kvalifikační soutěž na MČR 60 m překážek, 

nebo zvolí jednu již existující soutěž jako kvalifikační, případně zvolí seriál více již existujících soutěží apod. 

 

Souhrnnou přihlášku na MČR 60 m překážek zašle příslušné KSH do 31. 8. 2022 na mail stanovený v OZ 

MČR.  

 

MČR 60 m překážek se bude konat 25. září 2022 v okrese Benešov.  

 

Rámcové doporučení pro organizátory soutěží TFA MH 

Rada projednala připomínky k Rámcovému doporučení pro organizátory soutěží TFA MH. Z diskuse 

vyplynuly tyto závěry:  

1) Doporučení je zpracováno zejména pro začínající organizátory a závodníky. Zátěže uvedené 

v dokumentu odpovídají požadavkům Vyhlášky č. 180/2015 Sb. V případě organizace soutěže pro již 



zkušené závodníky, lze zátěže upravit na základě odpovídajících schopností závodníků, přiměřeně 

věku a pohlaví. 

2) Vzhledem k charakteru disciplín TFA bude materiál obsahovat doporučení, aby organizátor VŽDY 

vyžadoval písemný souhlas rodičů. 

 

Rada schválila Rámcové doporučení pro organizátory soutěží TFA MH. 

 

Přepracování Směrnice činnosti dorostu a hry Plamen  

Obě směrnice budou přepracovány tak, aby byly v souladu se Strategií mládež 2030+.  

Směrnice pro celoroční činnost dorostu: 

Zásadní změnou je striktní rozdělení činností:  

1) Výchovně – vzdělávací část: Koncepce činnosti s kolektivy MH - bude obsahovat aktivity jako jsou např. 

ZPV, TFA, Rescue Campy, volnočasové akce pro veřejnost, letní školy, Junior univerzita atd. 

2) Sportovní část: Koncepce činnosti se sportovními oddíly mládeže - bude přepracována tak, aby provedení 

disciplín korespondovalo s Pravidly požárního sportu s tím, že odchylky nezbytné pro kategorii dorostu 

(zejména v hodnocení, starty apod.) budou ve směrnici přesně specifikovány. Do sportovní části přibyde 

disciplína – výstup na věž. 

 

Směrnice hry Plamen: 

O spolupráci na úpravě sportovní části hry Plamen bude požádán p. Martin Sobotka. Cílem je stručný popis 

disciplín a jasně definované hodnocení disciplíny. 

ZPV bude vyjmut ze sportovní části hry Plamen a stane se součástí výchovně - vzdělávací části práce s 

kolektivy MH. Tímto rozšíříme možnosti účastnit se závodu požárnické všestrannosti a brannosti i např. pro 

skupiny neorganizované v našem spolku, školy, DDM atd. a umožníme účast ve vyšších kolech (která by byla 

pro tuto příležitost zorganizována) i těm kolektivům, které se nechtějí věnovat výhradně sportu, navíc se 

otevřou možnosti i menším (5 členným) kolektivům. 

 

Za přepracování obou směrnic zodpovídá Lucie Šulcová. 

 

Dotace z MŠMT - vyhodnocení, vyúčtování, specifické aktivity 

Josef Orgoník představil vyúčtování dotace z MŠMT za rok 2021. 

ÚORM vyúčtování schválila. 

 

Monika Němečková podala podrobnější informace o specifických aktivitách. Jsou to aktivity, které se 

vyúčtovávají podobně jako volnočasové aktivity. Jde o akce, které pořádá kolektiv mladých hasičů. Do těchto 

aktivit pro rok 2021 patří Mezigenerační dialog (akce kolektivu MH se seniory), Zelená/udržitelná Evropa 

(akce kolektivu MH týkající se zlepšování a ochrany životního prostředí) a Propojování neformálního a 

formálního vzdělávání (akce v podstatě totožné se „letními kempy“, jen jsou součástí projektu Mladí hasiči 

2021). 

 

Informace o konání: III. a IV. kola ČHP v Ostravě 

Tomáš Zdražila podal informace o konání ČHP v Ostravě. Za strany účastníků a trenérů byl velmi kvitován 

model dvouzávodu. 

Počet účastníků ČHP se v roce 2021 snížil o 700 účastníků na 800 oproti roku 2019 (poslední ročník, který 

nezasáhla pandemie Covid-19. Po organizační stránce byla poslední dvě kola ČHP velice kladně hodnocena 

a výkony účastníků byly navzdory pandemii nesmírně kvalitní, dokonce nejlepší v historii.  

 



Možná je na místě zvážit úvahu, zda by závěrečný závod neměl zůstat jako dvou kolo s tím, že druhý závod 

je čistě finále pro prvních xy v kategorii. 

 

Příprava vyhlášení ČHP na rok 2022 

ČHP na rok 2022 bude vyhlášen po dalším jednání ÚORM nejpozději do 18. 2. 2022. 

 

Termíny ČHP 2022: 12. - 13. 3. 2022 Jablonec 

   26. 3. 2022  Ostrava 

   12. - 13. 11. 2022 Praha 

   19. – (20.) 11. 2022 Ostrava 

 

Vyhodnocení školení vedoucích mládeže I. KS 

Martina Crháková zhodnotila školení, které se konalo 12. – 14. listopadu v Sázavě. Školení hodnotila velice 

kladně, spokojenost byla jak s lektory, tak s aktivitou účastníků. 

 

T. Zdražila připomínkoval testové otázky, které se používají při skládání zkoušek na kurzech pořádaných SH 

ČMS, a uvedl, že připomínky zašle M. Crhákové. 

 

Aktualizace seznamu lektorů SH ČMS 

Rada se dohodla, že současní lektoři SH ČMS budou osloveni, zda chtějí ve své práci pokračovat a budou 

dotázáni, ve které oblasti se cítí být odborníci, aby bylo možné lépe zacílit na konkrétní lektory při přípravě 

kurzů. 

Navrhovaní kandidáti na lektory budou osloveni s nabídkou lektorského kurzu a též budou dotázání, zda 

jsou již nyní schopni specifikovat svou odbornost. 

OZ – kurz HVT 11. – 13. 2. 2022 Přibyslav  

OZ – školení rozhodčích soutěží mládeže I. Stupně obnovy 19. a 20. 2. 2022 Přibyslav 

OZ – školení Vedoucích mládeže KS I obnovy 12. – 13. 3. 2022 Přibyslav 

OZ – školení Garantů nováčci 25. – 27. 3. 2022 Přibyslav 

Rada mládeže schvaluje navrhované OZ výše zmíněných kurzů. 

Výročí 50 let hry Plamen v roce 2022 

K výročí budou vyrobeny pamětní medaile a zápichy do uniforem. L. Šulcová zašle na okresy dotaz, o kolik 

zápichů by měly jednotlivé okresy zájem. 

L. Šulcová zašle na členy ÚORM seznam pozvaných hostů a pamětníků ze 45. výročí hry Plamen, který bude 

dle komentářů členů aktualizován. 

V průběhu roku (přibližně v březnu, červnu a říjnu) budou vydány rozhovory s osobnostmi, pamětníky, 

zakladateli hry. 

Na MČR hry Plamen budou jako hosté pozváni zakladatelé hry Plamen.  

Slavnostní setkání k výročí hry Plamen proběhne v listopadu 2022 v Přibyslavi. Kulturní program na setkání 

připraví mladí hasiči z KSH Vysočina 

 

Různé 

Na webu je třeba zaktualizovat prezentaci měření materiálu – zodpovídá J. Orgoník. 

 

 

Zapsala: Lucie Šulcová dne 10. 12. 2021 


