
 

Zápis z jednání ÚORM ze dne 17. 3. 2022 
 

Přítomni: Burdychová Julie, Crháková Martina, Dopitová Andrea, Hoffmann Josef, Hronek Pavel, Chlápek Jiří, 

Němečková Monika, Sobotková Milena, Šulcová Lucie, Urbánek David, Vaněčková Jana, Vilímková Dana, 

Zdražila Tomáš  

Omluveni: Orgoník Josef, Plačková Anna, Trojancová Jana  

 

PROGRAM: 

 Vyhodnocení školení rozhodčích soutěží mládeže I. stupně a školení vedoucích mládeže I. stupně 

 Vyhodnocení I. kola ČHP, Jablonecká hala 

 Pracovní porada pořadatelů Rescue campů 

 Letní školy instruktorů 

 Celostátní porada hospodářů a vedoucích OORM a KORM  

 Pracovní verze Metodického pokynu k čerpání dotace z MŠMT, rozdělení, možnosti čerpání a vyúčtování  

 Přehled krajských kol  

 Pracovní verze OZ MČR hry Plamen a OZ MČR dorostu v PS  

 Výročí 50 let hry Plamen 

 Aktualizace Směrnice celoroční činnosti dorostu a Směrnice hry Plamen 

 Sportovní centra mládeže 

 

Vyhodnocení školení rozhodčích soutěží mládeže I. stupně a školení vedoucích mládeže I. stupně 

Dana Vilímková zhodnotila školení rozhodčích soutěží mládeže I. stupně, kteří obnovovali svou kvalifikaci, a 

informovala, že úspěšnost u zkoušek byla přes 98%. 

 

Martina Crháková zhodnotila školení vedoucích mládeže I. stupně a informovala o pozitivní zpětné vazbě 

účastníků, kteří se rozhodli psát závěrečný test on-line formou. Testy jsou ihned vyhodnocené a účastníci 

okamžitě vidí, ve kterých otázkách udělali chyby. Jediným negativem byl slabý signál WIFI.  

 

Vyhodnocení I. kola ČHP, Jablonecká hala 

David Urbánek informoval o nízkém počtu přihlášených účastníků na I. kolo ČHP. Z důvodu nízké účasti 

soutěžily všechny kategorie v sobotu 12. března 2022. 

Milena Sobotková požádala pořadatele Jablonecké haly, aby s ohledem na závodníky, nebyla přerušována 

soutěž z důvodu vyhodnocení tj., aby vyhodnocení nebylo organizováno mezi prvními a druhými pokusy jiné 

kategorie. 

Členové ÚORM se shodli, že je potřeba nastavit lepší spolupráci s portálem www.stovky.cz, protože při 

přihlašování na I. koho ČHP se vyskytly potíže. 

 

Pracovní porada pořadatelů Rescue campů 

Dana Vilímková hodnotila pracovní poradu jako velice přínosnou. Pořadatelé jednotlivých Rescue campů 

z loňského roku si připravili krátké prezentace a předali si cenné rady a zkušenosti. 

Lucie Šulcová podala informaci, že Rescue camp je možno vyúčtovat i přes OSH. 

Centrální logo pro Rescue campy bylo zadáno grafičce Zuzaně Vanišové. 

http://www.stovky.cz/


 

 

 

Letní školy instruktorů 

Lucie Šulcová podala informaci o počtu přihlášených účastníků na Letní školy instruktorů. Obě letní školy jsou 

již plně obsazené. Seznam přihlášených účastníků a náhradníků je vyvěšen na stránkách mladez.dh.cz 

 

Celostátní školení hospodářů OSH a celostátní porada vedoucích OORM a KORM  

Rada schválila program setkání školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS a celostátní porady vedoucích 

OORM a KORM, které uskuteční 1. dubna 2022 v CHH Přibyslav. Stěžejními tématy budou: zpráva o činnosti 

úseku mládeže za rok 2021; aktualizace Směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční činnosti dorostu; MČR 

v běhu na 60 m překážek; státní dotace; pojištění; registrační listy; rejstřík sportu; dotace Můj klub; Letní 

školy; TFA; Rescue campy; datové schránky a výročí 50 let od založení hry Plamen a další. 

 

Pracovní verze Metodického pokynu k čerpání dotace z MŠMT, rozdělení, možnosti čerpání a vyúčtování  

Lucie Šulcová informovala, že poklady s konkrétními částkami k čerpání dotace z MŠMT obdrží okresy během 

měsíce dubna. Potřebné informace budou podány účastníkům školení hospodářů OSH 1. dubna 2022. 

Vzhledem k tomu, že v letošních dotacích z MŠMT je nutné plně vyčerpat částky za specifické aktivity, o které 

si okresní sdružení hasičů žádala v listopadu 2021, schválila ÚORM následující: 

 V případě že OSH nevyúčtuje částky, o které zažádalo, bude mu v příštím roce krácena o danou částku dotace na 

provoz OSH. 

o Do 17. 4. 2022 každé OSH nahlásí na e-mail dotace@dh.cz, zda je schopné zažádanou částku 

na specifické aktivity vyčerpat. Uvolněné finanční prostředky poté budou nabídnuty všem 

OSH, které si následně budou moci o dodatečné finanční prostředky na specifické aktivity 

zažádat. 

o Jedná se o dotaci na specifické aktivity v rámci mezigeneračního dialogu, zelené a udržitelné 

Evropy a spolupráce se ZŠ a SŠ. 

 

Přehled krajských kol 

Členové ÚORM informovali o konání krajský kol. 

 

Pracovní verze OZ MČR hry Plamen a OZ MČR dorostu v PS  

ÚORM schválila pracovní verzi OZ MČR hry Plamen a OZ MČR dorostu v PS. 

 

Výročí 50 let hry Plamen 

Lucie Šulcová, že 12. dubna vyjde článek do časopisu ABC k příležitosti výročí, byla vydána kniha pro mladé 

hasiče Regáči (povídky s motivem IZS), připravují se rozhovory s osobnostmi, podzimní slavnostní setkání 

zakladatelů a pamětníků k výročí hry Plamen, publikace Přehled republikových kol hry Plamen od historie do 

současnosti.  

 

Aktualizace Směrnice celoroční činnosti dorostu a Směrnice hry Plamen  

Obě směrnice budou novelizovány v souladu se Strategií mládež 2030+ v reakci na dotační výzvy MŠMT a 

NSA. Jednoznačně budou odděleny aktivity výchovně - vzdělávací (činnost kolektivů MH) a sportovní části 

(činnost sportovních oddílů). 

 

mailto:dotace@dh.cz


Obě směrnice budou novelizovány v souladu se Strategií mládež 2030+  

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. 

 

Na základě podnětu z KSH Karlovarského kraje rada diskutovala o možnosti startu dívek v kategorii 

dorosteneckých chlapeckých družstev. Rada nedospěla k jednoznačnému rozhodnutí, diskuse bude 

pokračovat na dalším jednání. 



 

Kategorie jednotlivců bude soutěžit pouze v disciplínách běh na 100 m překážek a dvojboj. O vítězi rozhodne 

součet pořadí, v případě shodného bodového součtu, rozhodne o konečném pořadí disciplína běh na 100 m 

překážek. Rada si stanovila úkol změnit název výše zmíněné disciplíny dvojboj, aby nedocházelo k záměně 

s disciplínou dvojboj z požárního sportu (výstup na cvičnou věž + běh na 100 m překážek). 

 

Rada schválila výše navrhované změny ve Směrnici hry Plamen a ve Směrnici celoroční činnosti dorostu. 

 

Sportovní centra mládeže 

Lucie Šulcová informovala radu o vzniku Koncepce sportovního centra mládeže v hasičském sportu na roky 

2022-2023. SCM v hasičském sportu má 2 detašovaná pracoviště pro odvětví požárního sportu (v Pardubicích 

a v Ostravě – Nové vsi) a pro odvětví CTIF má 2 sportovní střediska mládeže, a to v Bludově a v Pískové Lhotě 

(dle postupujících družstev na soutěž mladých hasičů v Celje, která se bude konat v červenci 2022). 

Výhledově plánuje ÚORM SH ČMS zřídit sportovní centra mládeže ve všech krajích ČR. 

 

Rada schválila Koncepci činnosti sportovního centra mládeže v hasičském sportu na roky 2022 – 2023. 

 

Různé 

Monika Němečková informovala o tom, že úsek mládeže SH ČMS má záměr podat na MŠMT žádost o dotaci 

na investice do táborových základen Jánské Koupele a Zruč nad Sázavou. V současné chvíli čekáme, až MŠMT 

vyhlásí výzvu. 

 

Lucie Šulcová informovala členy ÚORM o spolupráci SH ČMS a společnosti Elektrowin, která se týká zapojení 

mladých hasičů do ochrany životního prostředí. Na všech okresních kolech hry Plamen budou k dispozici 

krabice na sběr starých mobilních telefonů. Tyto krabice budou předány vedoucím OORM na pracovní 

poradě 1. dubna 2022. Výtěžek sběrové akce podpoří činnosti úseku mládeže SH ČMS.  

 

Lucie Šulcová informovala o vzniku instagramového účtu sdruzeni_hasicu_mladez, kde bude prezentována 

výhradně činnost kolektivů a sportovních oddílů mládeže SH ČMS. 

 

Zapsala: Lucie Šulcová dne 17. 3. 2022 


