
Zápis ze školení vedoucích KORM a ORM 1. 4. 2022 v Přibyslavi 

Přítomní:   viz prezenční listina 

Program:  

1. Zahájení  

2. Úvodní slovo starostky SH ČMS 

3. Zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2021 

4. Informační blok 

a. Státní dotace 

b. Datové schránky 

c. Informace o tisku plastových průkazek 

d. Pojištění 

e. MČR v běhu na 60 m překážek  

f. Rejstřík sportu + Můj klub, tréninkový deník 

g. Letní školy 

h. TFA – rámcové doporučení 

i. Rescue campy 

j. Výročí 50 let Plamen 

k. Strategie mládeže 2030+ 

l. Registrační list – kolektiv + sportovní oddíly 

m. Aktualizace směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční činnosti dorostu 

5. Různé 

a. Bazárek úseku mládeže SH ČMS 

b. Instagram Mládež SH ČMS 

c. Děti z Ukrajiny 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

1. Zahájení  

Jednání zahájila vedoucí Ústřední odborné rady mládeže Dana Vilímková 

2. Úvodní slovo starostky SH ČMS 

Úvodní slovo jednání přednesla starostka SH ČMS Monika Němečková, představila členy rady. 

3. Zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2021 (Dana Vilímková) 

- Vzdělávání 

- Volnočasové aktivity 

- Vzdělávací kurzy pro vedoucí 

- Vzdělávací dny 

- Letní kempy 2021 

- Školení hospodářů 

- Tisk výukových materiálů 

- Akce pro veřejnost 

- Junior univerzita 

- Dobrovolnické projekty 



- TFA mladého hasiče 

- POOD 

- Sportovní činnost 

4. Informační blok 

V úvodu informačního bloku proběhla prezentace společnosti Elektorwin týkající se ochrany životního 

prostředí. Vzniká nový projekt: Připoj se k nám, nebuď lhostejný, sbírej! V rámci okresních kol hry 

Plamen dostanou všichni účastníci možnost zapojit se do projektu Mladí hasiči 2022 část Specifické 

aktivity, podprogram Zelená udržitelná Evropa. Předmětem sběru se stanou vysloužilé mobilní 

telefony.  Zájemci se zapojí tím, že vhodí starý mobilní telefon do připravené krabice od společnosti 

Elektrowin.  

4 a. Státní dotace 

 Státní dotace MŠMT na projekt Mladí hasiči 2022 činí: 22.600.000,- Kč – MTZ, provoz, 

vzdělávání, tábory, specifické aktivity, volnočasové aktivity,… 

o Specifické aktivity (OSH žádali konkrétní částky na podzim 2021):  

 Zelená udržitelná Evropa 

 Mezigenerační dialog (upřesňujeme dle dohody na místě: Poměr účastníků 

akce senior x dítě není dán! Tj. není stanoveno, kolik musí být dětí a kolik 

seniorů.) 

 Spolupráce ZŠ a SŠ (propojení neformálního a formálního vzdělávání, 

vzdělávací akce konané společně se školami) 

V případě této části dotace není možná změna účelu. Každé OSH musí 

vyúčtovat částku, o kterou si požádalo, v  případě že se tak nestane, bohužel 

bude v příštím roce krácena o danou částku dotace na provoz OSH. Pokud 

některé OSH nemá zájem o nahlášenou dotaci, je třeba to oznámit  

J. Orgoníkovi (orgonik@dh.cz, 602 731 808) nejpozději do 17. 04. 2022. 

 Státní dotace Ministerstva vnitra – GŘ HZS pro výcvik a odborné vzdělávání dětí a mládeže 

v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a 

vzájemné pomoci při mimořádných událostech – týká se: 

o TFA (dotace bude přidělena jako celek pro KSH, rozdělení na SDH je plně v kompetenci 

KSH) 

o POODM – řeší rady prevence 

 NSA – zatím není rozhodnuto o přidělení finančních prostředků, žádosti se uzavírají v pondělí 

4. 4. 2022 

 Můj klub – dotace, o kterou žádají přímo SDH – vzhledem k tomu, že některá SDH nepodala 

vyúčtování dotace Můj klub za rok 2022 včas, žádáme vedoucí OORM, aby připomněli SDH, že 

vyúčtování dotace mělo být podáno do 15. 2. 2022. SDH která nepodala vyúčtování, musí 

vyúčtování neprodleně podat, datovou schránkou nebo doporučeně na adresu NSA. Za 

pozdní podání jim bude FÚ vyměřena „pokuta“ v řádu stovek korun. 

4 b. Datové schránky 

Od 1. 1. 2023 budou datové schránky ze zákona automaticky zřízeny pro všechny pobočné spolky  

SH ČMS (tj. SDH, OSH a KSH). Statutární zástupci všech pobočných spolků obdrží na adresy trvalého 

bydliště přístupové údaje ke schránkám a budou povinni datové schránky používat.  

 

orgonik@dh.cz


4 c. Informace o tisku plastových průkazů 

Jsou stanoveny pevné termíny uzávěrky objednávek, dodání plastových průkazů trvá cca 1 měsíc. 

EYCA – Evropská slevová karta mládeže již nebude součástí nově vystavených plastových průkazů a 

bude se o ni žádat samostatně. Pokud sbory projeví zájem o slevovou kartu EYCA, pošlou 

prostřednictvím OSH žádost na e-mail eyca@dh.cz a následně proběhne komunikace přímo s ČRDM o 

vystavení slevové karty. 

4 d. Pojištění 

Rozcestník pro všechny druhy úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti je k dispozici na: 

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni 

Od 1. 1. 2022 je v platnosti nová pojistná smlouva týkající se úrazového pojištění mladých hasičů od 

pojišťovny Generali. Pro pojistné plnění rozhodující činnost a datum úrazu – úrazy do 31. 12. 2021 se 

vypořádávají podle staré úrazové smlouvy.                                                        

Pojištění odpovědnosti se týká pouze vedoucích s platnou kvalifikací. 

4 e. MČR v běhu na 60 m překážek 

MČR proběhne 25. 9. 2022 v Benešově, ÚORM stanovila postupový klíč: z každého KSH se v každé 

kategorii zúčastní 4 závodníci + další závodníci. Počet „dalších závodníků“ se stanoví klíčem, na základě 

počtu registrovaných sportovců do 15 let v daném kraji. Celkový počet startujících v dané kategorii je 

120.   

Soutěž bude otevřena pro kategorie: mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci, starší dívky. 

 

Počet postupujících závodníků z KSH v každé kategorii 

Kraj 
4 závodníci 
z každého kraje 

Počet „dalších 
závodníků“ za 
KSH  

Celkový počet 
závodníků  
za KSH 

Praha 4 1 5 

Středočeský 4 8 12 

Jihočeský 4 5 9 

Plzeňský 4 5 9 

Karlovarský 4 1 5 

Ústecký 4 2 6 

Liberecký 4 3 7 

Královéhradecký 4 4 8 

Pardubický 4 5 9 

Vysočina 4 7 11 

Jihomoravský 4 6 10 

Olomoucký 4 5 9 

Zlínský 4 4 8 

Moravskoslezský 4 8 12 

Celkem   120 

Pozn.: postupový klíč se bude každý rok aktualizovat dle počtu registrovaných sportovců do 15 let 

v daném kraji. 

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni


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 15. 9. 2022 na mail stanovený v OZ 

MČR (pokud bude některý z krajů pořádat kvalifikační soutěž po 15. 9. 2022, lze zažádat ÚORM o 

výjimku a přihlášku poslat po stanovém termínu – je třeba koordinovat s Ing. Lucií Šulcovou). 

4 f. Rejstřík sportu + Můj klub, tréninkový deník 

Dotace můj klub je určena pouze pro sportovní činnost dětí a mládeže!!!. Podmínky pro čerpání 

dotace jsou vždy uvedeny ve Výzvě pro podání dotace na daný rok. Prosíme vedoucí OORM, aby 

apelovali na SDH, aby si zřídily datové schránky před podáváním dotace – podávání dotace je pomocí 

datové schránky rychlejší a jednodušší. Zároveň prosíme, aby SDH nenechávaly podání žádosti na 

poslední chvíli, protože může dojít k zahlcení systému a o dotaci se nemusí podařit zažádat. 

Dotaz: pokud má SDH v rejstříku sportu uvedený sportovní oddíl, který již neexistuje – lze záznamy 

v rejstříku úplně vymazat. 

Rejstřík sportu je potřeba průběžně aktualizovat, zapisují se do něj všichni sportovci sportovního oddílu 

SDH (děti, dorost, dospělí). V souvislosti s dotací Můj klub 2022 – 31. 12. 2022 bude NSA porovnávat 

aktuální počet sportovců zaregistrovaných v rejstříku sportu. Počet sportovců nesmí klesnout o více 

než 15% oproti datu podání žádost (listopad 2021). 

Byl vytvořen VZOR tréninkového deníku, který je k dispozici trenérům. Tréninkový deník slouží jako 

doklad o tréninkové činnosti (účasti na tréninku) a rovněž na soutěžích. Doporučujeme založit pro 

každou kategorii soubor zvlášť (mladší x starší x dorostenci x dorostenky). Lze použít i jeden soubor pro 

všechny kategorie dohromady, ale hůře se potom v excelu orientuje. Tréninkový deník se využívá jako 

podkladový materiál pro NSA při kontrole dotace Můj klub. V posledním listě je vidět, kolika tréninků 

a závodů se jednotliví sportovci zúčastnili. 

Na stránkách SH ČMS bude také zveřejněn Kalendář soutěží SH ČMS, kde budou uvedeny všechny 

sportovní soutěže, které jsou pořádány SH ČMS, KSH nebo OSH – jen tyto soutěže bude možné 

započítávat pro účast na soutěžích do dotace Můj klub.  

4 g. Letní školy instruktorů 

Byla podána informace o termínech letních škol a počtu účastníků. Kapacity obou letních škol jsou již 

naplněny. 

4 h. Rámcové doporučení pro TFA mladého hasiče 

J. Trojancová podala informace ohledně Rámcového doporučení pro TFA mladého hasič, které vytvořila 

ÚORM především pro začínající pořadatele soutěží TFA pro MH a dorost. Soutěže TFA jsou zařazeny do 

výchovně – vzdělávací oblasti práce s kolektivy mladých hasičů. 

4 i. Rescue campy 

D. Urbánek informoval o pořádání Rescue campů. Rescue campy jsou vzdělávací specifickou aktivitou 

pro kategorii dorostu a je určeno pro členy SH ČMS. Náplní je výcvik pro budoucí práci v JSDHO, 

součástí Rescue campů je spolupráce s odbornými školami a složkami IZS. 

 



4 j. 50. výročí hry Plamen 

V rámci oslav výročí byly vydány publikace Filatelie pro mladé hasiče a Regáči (povídky se 

záchranářskou tématikou). Na Shromáždění starostů, které proběhlo 9. dubna 2022, obdržel každý 

okres výtisky obou publikací, které budou určeny pro ocenění dětí za mimořádné přispění, případně za 

umístění v soutěži POODM.  

Zápichy k výročí byly též distribuovány na Shromáždění starostů 9. dubna. OSH byl zaslán Pamětní list, 

který bude volně k použití.  

5. – 6. listopadu proběhne v Přibyslavi slavnostní celorepublikové setkání k příležitosti oslav 50. výročí 

hry Plamen. Zástupci budou vysláni prostřednictvím KSH a počet zástupců se bude rovnat počtu OSH 

v daném kraji. Původní zakladatelé hry Plamen budou pozvání centrálně Kanceláří SH ČMS. 

12. dubna 2022 vyjde v časopise ABC článek k 50. výročí hry Plamen. 

Logo 50 let hry Plamen bylo rozesláno na OSH. 

4 k. Strategie mládež 2030+ 

- Strategie reaguje a navazuje na státní koncepce a je rozdělena na výchovně – vzdělávací část a na 

sportovní část. Každá část má své klíčové aktivity, návrhy opatření i příklady dobré praxe. Výchovně 

vzdělávací činnost a sportovní činnost jsou dvě odlišná odvětví práce s hasičskou mládeží, s různými 

druhy financování, které vychází z rozdílných vnitřních dokumentů (Směrnice činnosti s kolektivy MH 

> Registrační list pro kolektivy MH) x Směrnice sportovních oddílů SH ČMS  > Registrační list pro 

sportovní oddíly SH ČMS). 

Na základě jednotlivých koncepcí dojde k aktualizaci Směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční 

činnosti dorostu. Směrnice jsou živým dokumentem, který reaguje na plnění opatření stanovených ve 

Strategii mládež 2030+.  

ROZDĚLENÍ ČINNOSTI: 

o Kolektiv MH – výchovně – vzdělávací aktivity mládeže (tzv. volný čas) 

o Sportovní oddíly mládeže – registrovaní sportovci, sportovní aktivity 

Vzhledem k charakteru náplně disciplíny Závod požárnické všestrannosti, bude tento přeřazen ze 

sportovní činnosti do výchovně vzdělávací činnosti.  

4 l. Registrační listy UPŘESNÉNÍ   

 Registrační list kolektivu – bude upraven podle nové koncepce, je určen pro kolektivy MH (3 – 

18 let) a souvisí s výchovně - vzdělávací částí, odevzdává se do 31. 1. příslušného roku 

 Registrační list sportovního oddílu – je určen pro sportovní oddíly SDH (registrovaní sportovci 

3 roky - neurčito), odevzdává se do 31. 1. příslušného roku 

4 m. Aktualizace Směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční činnosti dorostu. 

Obě směrnice budou novelizovány v souladu se Strategií mládež 2030+ viz. výše.  

Budou jednoznačně odděleny aktivity výchovně - vzdělávací (činnost kolektivů MH) a sportovní části 

(činnost sportovních oddílů). 

 

 

 



Dále: 

Závod požárnické všestrannosti 

ZPV, již nebude součástí sportovní části, jelikož svým charakterem více naplňuje cíle výchovně – 

vzdělávací části obou směrnic. Bude více zaměřen na ochranu obyvatelstva a brannost.  

Sportovní část ročníku 2022/2023 a další ročníky již proběhne pouze s pěti disciplínami, bez ZPV. 

Tzn., že letošní ročník hry Plamen je posledním, kdy bude ZPV součástí sportovní části (okresní, krajská 

kola i MČR).  

………………… 

Předpokládá se změna názvu ZPV na Závod hasičské všestrannosti a brannosti. 

Tato samostatná výchovně vzdělávací soutěž se bude konat jako postupová, pro pětičlenné hlídky 

z kolektivů MH, návrh harmonogramu: 

 první okresní kola se uskuteční do října 2023, 

 krajská kola pak do listopadu 2023,  

 Mistrovství České republiky se bude konat v březnu 2024.  

Účast v soutěži bude postupně umožněna i pro skupiny neorganizované v našem spolku, školy, DDM, 

ostatní organizace. Soutěž bude určena pro všechny věkové kategorie, tj. kategorie přípravka, mladší 

žáci, starší žáci a dorost, s postupem do vyšších kol v kategoriích mladší, starší a dorost. Pro každý 

ročník bude vydáno organizační zabezpečení a propozice (podobně jak je tomu pro PO očima dětí).  

 

Podzimu roku 2022 mohou OSH ve sportovní části využít k provedení některých disciplín sportovní části 

hry Plamen a ušetřit tak čas při pořádání jarního okresního kola.  Nebo se více věnovat volnočasovým 

aktivitám, např.  uzlové štafetě atd. 

 

Směrnice hry Plamen – sportovní část: 

Sportovní část hry Plamen se vyjma snížení počtu disciplín o ZVP zásadním způsobem měnit nebude. 

Snahou je stručný popis disciplín a jasně definované hodnocení.  

V rámci disciplín CTIF je cílem jednoznačně sjednotit hodnocení s mezinárodními pravidly. Se 

spoluprací souhlasil p. Martin Sobotka st. a Mgr. Martina Crháková (CTIF). 

Směrnice pro celoroční činnost dorostu – sportovní část: 

Sportovní část soutěže dorostu bude převzata z Pravidel požárního sportu s nezbytnými drobnými 

odlišnostmi (kategorie jednotlivců, počet soutěžících v družstvu apod.), které budou ve Směrnici 

vyspecifikovány barevně. O spolupráci s úpravou sportovní části Směrnice bude požádán p. Jaroslav 

Vlášek. 

Výstup na cvičnou věž bude zařazen jako nepovinná disciplína. Test z PO bude ze sportovní části 

Směrnice vyjmut. 

 

5. Různé 

- BAZÁREK pro kolektivy a sport úseku mládeže SH ČMS – na stránkách Inzerce – Bazar úseku 

mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (unas.cz) byl zřízen bazárek, kde mohou kolektivy i 

sportovní oddíly SDH nabídnou již nepotřebný materiál (sportovní i volnočasový) 

- Byl zřízen instagram úseku mládeže SH ČMS – lze najít pod sdruzeni_hasicu_mladez 

- Děti z Ukrajiny – všechny Ukrajince lze přijmout jako řádné členy SH ČMS, v evidenci je třeba zadat 

Ukrajinskou národnost a do políčka pro RČ uvést prvních 6 čísel z českého RČ bez lomítka podle data 

narození. Na členy Ukrajinské národnosti se vztahuje veškeré pojištění.  

http://dhbzr.unas.cz/
http://dhbzr.unas.cz/


Dotazy: 

- Doplňující informace k přihlášce MH (informace od rodičů týkající se zdravotního stavu dítěte atd.) se 

nebudou řešit centrálně. Každý vedoucí kolektivu se vybaví informace dle svých potřeb.  

- Informace týkající se úseku mládeže budou zasílány nejen OSH, ale také na e-maily vedoucích OORM 

a KORM, které byly uvedeny jako kontaktní.  

Jednání ukončené 18:10                                                                                  zapsala: Jana Trojancová                                  


