
Zaměření činnosti na úseku práce s mládeží 
Okresního sdružení hasičů ČMS v Náchodě 

v období let 2020 - 2025: 
 

1. Podporovat základní principy SH ČMS 

 Hlavním posláním každého člena SH ČMS by mělo být budování dobrého jména Sdružení zejména 

připraveností k provádění zásahů při požárech, živelních pohromách, technických a jiných haváriích včetně 

připravenosti k ochraně obyvatelstva a životního prostředí v souvislosti s těmito událostmi v duchu hesla 

„Bližnímu ku pomoci - vlasti ku prospěchu“. Organizovaná činnost kolektivů MH jako nedílná součást 

spolkové činnosti by měla vycházet především z těchto základních principů zakotvených stanovami Sdružení 

a v rámci věkových možností je realizovat. Výchova a vzdělávání dětí a mládeže organizovaných v SH ČMS 

je realizována zejména plněním úkolů a disciplín dle Směrnice celostátní hry Plamen a Směrnice celoroční 

činnosti dorostu. 

2. Udržet stabilizaci členské základny na úseku mládeže 

 Počet registrovaných mladých hasičů zapojených do činnosti v kolektivech MH na náchodském okrese 

meziročně dlouhodobě nezaznamenává pokles, ba naopak mírně vzrůstá. Některé kolektivy svou činnost 

z nejrůznějších důvodů přeruší či ukončí, jiné naopak začnou. Prvořadým úkolem úseku mládeže je udržet 

stávající tendenci, připravit pro kolektivy MH zajímavou činnost, která přiláká nové zájemce o vstup mezi 

mladé hasiče. 

 Obdobně je potřeba dlouhodobě vyhledávat a získávat členy SH ČMS pro činnost s mládeží, ať již pro přímou 

práci v kolektivech mládeže, či ostatní oblasti úzce související. 

3. Zajistit kvalitní odbornou přípravu členů kolektivů mladých hasičů 

 V každém kolektivu MH je třeba zabezpečit a důsledně věnovat pozornost výchovné a vzdělávací činnosti 

mladých hasičů s důrazem na získávání a rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti PO, preventivně 

výchovné činnosti, chování při mimořádných událostech a seznámení s historií SH ČMS. Pomocí plnění 

celostátní hry Plamen a celoroční činnosti dorostu zdůraznit příslušnost k SH ČMS, respektive k domovskému 

Sboru dobrovolných hasičů SDH s jejich osobní přípravou jako potencionálních nástupců pro převzetí úkolů v 

rámci svých sborů. Prostřednictvím všestranné sportovní činnosti zvyšovat fyzickou kondici mladých členů 

SH ČMS. 

4. Dbát na rozvíjení všestranné celoroční činnosti kolektivů pracujících s mládeží 

 Má-li být úspěšně plněn výchovný cíl práce s mládeží, nelze činnost kolektivů MH omezovat pouze na 

získávání odborných znalostí a dovedností v oblasti požární výchovy. Proto jsou nedílnou součástí hry Plamen 

další okruhy námětů k celoroční činnosti, z nichž si kolektiv vybírá po jedné podmínce, kterou musí splnit do 

konání okresního kola hry Plamen a učiní o tom zápis do kroniky - ten pak slouží jako doklad o celoroční 

činnosti. 

5. Zabezpečovat ve spolupráci se SDH tradiční pohárové soutěže mládeže 

 Tradiční pohárové soutěže mládeže se nejen v okresním měřítku staly v posledních letech nedílnou součástí 

celoroční činnosti mládežnických kolektivů. Účast na těchto akcích stále stoupá a pomalu vchází i do 

podvědomí sousedních okresů. V rámci pohárových soutěží zahrnutých do Poháru starosty OSH Náchod, 

který je částečně zastřešuje, bude OORM tyto aktivity nadále podporovat a spolupodílet se na jejich přípravě a 

zabezpečení.  Ostatním sborům, které jsou ochotny uspořádat dětskou akci, bude vycházet dostupnými 

prostředky v ústrety, ať již případným zapůjčením soutěžního materiálu či mediální podporou. 

 OORM bude i v nastupujícím období podporovat realizaci jakýchkoliv námětů vedoucích k zatraktivnění 

nabídky pohárových soutěží či disciplín požárního sportu pro mladé členy SH ČMS 

6. Zabezpečovat pořádání okresních (případně krajských) kol postupových soutěží mládeže 

 Zajištění okresního kola hry Plamen a okresní soutěže dorostu je prvořadým úkolem každé OORM. Budeme 

se nadále snažit udržet co nejvyšší úroveň okresních kol mládeže, i když je to finančně a organizačně velmi 

náročné. Přesto si myslíme, že vynaložené úsilí stojí za spokojenost našich mladých hasičů. I do dalších let 



počítá OORM s postupovým klíčem pro okresní kolo hry Plamen s postupem z vyhlášených obvodů MH dle 

platného postupového klíče vydaného OORM. 

 Okresní kolo dorostu bude i v příštím období pravděpodobně organizováno společně s okresní soutěží 

v požárním sportu, neboť tato varianta je organizačně i ekonomicky nejvýhodnější pro pořadatele, pro 

soutěžící pak přináší mnohem lepší možnosti pro porovnání dosažených výkonů. 

 OORM se bude nadále snažit spolupracovat s HZS ČR na pořádání soutěží mládeže a dalších plánovaných 

akcí pro organizované mladé hasiče či veřejnost.  

7. Využívat možnosti plnění podmínek odborností a specializací v kolektivech MH 

 Přestože se využívání plnění podmínek odborností a specializací MH v posledních letech výrazně zlepšilo 

díky kontrole a hodnocení celoroční činnosti, přesto řada kolektivů s nimi stále vůbec nepracuje. Odbornosti a 

specializace přitom tvoří samostatný okruh v celoroční činnosti kolektivů - je tedy podle směrnic pro všechny 

družstva povinný. OORM se proto v příštím období zaměří především na podporu centralizovaného 

přezkoušení znalostí podmínek odborností a specializací. V rámci obvodů MH budou organizovány 

jednodenní, případně vícedenní kurzy zaměřené především na ověření znalostí podmínek jednotlivých 

odborností a specializací MH. 

8. Propagovat zapojení členů kolektivů MH do výtvarné a literární soutěže „PO očima dětí a mládeže“ 

 Rozvoj preventivně výchovné činnosti mezi všemi vrstvami obyvatel s důrazem na práci s mladou generací a 

tvorbě a ochraně životního prostředí je nedílnou součástí činnosti Sdružení. Zhotovení plakátu s preventivní 

tematikou je jednou ze základních podmínek pro získání odbornosti preventisty. Proto se účast kolektivů MH 

v této výtvarné soutěži neustále zvyšuje. OORM by se však chtěla v následném období ve spolupráci s ORP, 

která je vyhlašovatelem této soutěže, zaměřit nejen na kvantitu, ale také na kvalitu této soutěže. 

 Cílem je nejen propagace, další rozvíjení a zdokonalování výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima 

dětí a mládeže“, ale především podpora preventivně výchovného působení na mládež nejen v hasičských 

kolektivech, ale v co nejširším měřítku.  

9. Rozvíjet letní táborovou činnost, především pak okresní letní tábor MH 

 Letní táborová činnost je vyvrcholením celoroční činnosti v kolektivech MH. Naše okresní tábory mají již 

dlouholetou tradici. Účastníci si již zvykli na to, že nejde o tábory pouze zábavné a rekreační, ale že si zde 

mohou doplnit spoustu vědomostí nejen z hasičiny, ale také z tábornictví či zálesáctví. Podobně malé (i 

krátkodobé) tábory hasičských kolektivů v rámci vyhlášených školních prázdnin jsou jedinečnou příležitostí 

ke stmelení kolektivu a poznání jeden druhého. 

10. Zajistit návaznost odborné a fyzické přípravy mládeže, především pak dorostu na odbornou a 

fyzickou přípravu dospělých 

 Hlavním úkolem mládežnického hnutí je vychovávat sborům nové členy pro jejich aktivní činnost. K tomu je 

zapotřebí řada znalostí, které mohou získávat již jako mladí hasiči. Mládež nemůže být nikdy plně 

samostatnou jednotkou, ale musí vždy pracovat v koordinaci s činností sboru, který je jejím zřizovatelem, 

musí zde existovat návaznost, abychom neztráceli z členské základny ty, kteří dosáhnou určité věkové 

hranice. Především dorostenecké kategorie by se pak měly pomalu připravovat na aktivní zapojení do činnosti 

SDH, na získání hasiče III. stupně, na zapojení do výjezdových jednotek apod. 

11. Podchytit pro činnost dorosteneckou mládež ve věku 14 - 18 let 

 Práce s dorosteneckou mládeží je činností poměrně náročnou a řada sborů ji proto plně nevyužívá. Je to škoda, 

neboť tak často přichází o řadu kvalitních členů MH, kteří se okamžitě nevčlení do činnosti vlastního SDH. 

V posledních letech se situace částečně zlepšila díky zavedení soutěžních kategorií dorostu - jednotlivců. Je 
však třeba všestranně zájem členů v tomto věku podpořit, například jejich zapojením jako instruktorů do 

přípravy činnosti kolektivu MH. Další možnou variantou činnosti dorostu je spojování jednotlivců do skupin 

v rámci menších územních celků a jejich společné zapojení do celoroční činnosti. 

12. Podporovat činnost s předškolní mládeží v naší organizaci 

 Počet dětí v předškolním věku zapojených do organizované činnosti v našich kolektivech neustále stoupá. 

OORM se zavazuje tuto oblast nadále podporovat, rozvíjet spolupráci s předškolními zařízeními, stejně jako 

prezentovat tuto činnost veřejnosti, především zapojením do organizace festivalů přípravek 

 

 



13. Využívat k ocenění činnosti celoročního hodnocení aktivity kolektivů MH  

 „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“- proto je nutné ocenit nejen vítěze, ale také ty, kteří se zúčastňují 

pravidelně na pořádaných akcích. K tomu slouží celoroční hodnocení aktivity, ve kterém je právě toto 

prvořadým kritériem. I v příštím období proto bude rovnocennou součástí hodnocení Poháru starosty OSH 

Náchod. 

14. Rozvíjet oblast vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů 

 Podle platných Směrnic činnosti s kolektivy MH SH ČMS je doporučená kvalifikace „vedoucí mládeže II. 

stupně“ pro vedoucí družstev a kolektivů starších 18 let. Pro začínající vedoucí starší 18 let a pomocníky 

vedoucích (instruktory) ve věku od 14 do 18 let je předepsaná kvalifikace „vedoucí mládeže III. stupně“, 

kterou by měli získat do 1 roku od započetí práce s kolektivem MH. Přestože se situace v poslední době 

podstatně zlepšila, někteří naši vedoucí a instruktoři registrovaní u kolektivů MH bohužel tyto podmínky stále 

nesplňují. Proto bude OORM organizovat kurzy pro nové vedoucí a instruktory, instruktoři mají navíc 

možnost doplnit si svou kvalifikaci na Letní škole instruktorů. Souběžně, především formou obvodů MH, 

budou organizována krátkodobá školení za účelem obnovení platnosti získané kvalifikace vedoucích kolektivů 

MH, která má aktivní platnost 2 roky. 

 Celkově je třeba rozvíjet oblast vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů zejména pomocí 

vzdělávacích kurzů, seminářů, působit na zlepšení systému odborné přípravy, tvorbu a modernizaci 

didaktických a metodických pomůcek za využití nových dostupných technologií. 

 Současně je potřeba věnovat pozornost zvyšovaní odborné úrovně členů lektorského týmu, členů OORM, 

garantů vzdělávání či hlavních vedoucích táborů. 

 Dle možností bude OORM spolupracovat na dostupnosti vydaných metodických materiálů a pomůcek pro 

vedoucí kolektivů MH, případně připravovat dle potřeby vydání vlastních metodických materiálů. 

15. Zvyšovat kvalifikovanost rozhodčích soutěží mládeže 

 Kvalifikovanost rozhodčích, kteří rozhodují na soutěžích mládeže, nepřestává být palčivým problémem. I 

když se nám v uplynulém období podařilo proškolit základní kádr rozhodčích, stále je zapotřebí využívat jako 

pomocné rozhodčí nekvalifikované osoby z řad vedoucích a instruktorů. Proto je třeba dbát na jejich řádné 

poučení pro vykonávání svěřené funkce. Stejně tak vychází stále více dodatků a upřesnění k platným 

směrnicím, se kterými je třeba kvalifikované rozhodčí pravidelně seznamovat.  

 V příštích letech je zapotřebí nejen rozšiřovat řady kvalifikovaných rozhodčích, ale především zajistit 

zvyšování odborné úrovně rozhodčích všech typů disciplín a věkových kategorií požárního sportu. Toho lze 

docílit prováděním pravidelných cyklických přeškolení stávajících rozhodčích, včetně praktického nácviku, 

aby jejich znalosti byly dostatečné a aktuální. Stejně důležitým úkolem bude vyhledávání vhodných jedinců 

pro možné získání vyšších kvalifikačních stupňů rozhodčích soutěží mládeže. 

16. Využívat možnosti přípravy a zapojení instruktorů, cvičitelů a velitelů do činnosti kolektivů MH 

 Každý správný vedoucí mládežnického kolektivu by měl pracovat s dětským aktivem. Jeho stěžejním článkem 

jsou právě nositelé odbornosti mladého hasiče instruktor, cvičitel a velitel, kteří mohou plnit např. funkci 

velitelů družstev a hlídek, podílet se na přípravě programu či jinak pomáhat s činností kolektivu MH. Jsou to 

mladí členové, ze kterých by se jednou měli stát instruktoři, vedoucí, členové výjezdových jednotek - a na to 

je nejlépe připraví právě plnění podmínek odborností mladého hasiče. 

17. Využívat možnosti čerpání přidělených státních dotací a podávání vlastních projektů 

 Ministerstvo školství každoročně vyhlašuje projekty nejen na dotace táborové činnosti (a to jak letní, tak 

zimní), ale také dotace na činnost SDH (kolektivů MH pracujících v SDH), určenou na materiálně technickou 
základnu kolektivů MH a jejich volnočasové aktivity. OORM se bude i nadále snažit o maximální využití 

poskytnutých dotačních prostředků na přímou činnost v kolektivech MH. 

 OORM bude usilovat o získání dalších dotačních prostředků prostřednictvím podaných projektů do 

vyhlášených programů, které jsou určeny k rozvoji činnosti SH ČMS, především pak na podporu celoroční 

činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží. Za tímto účelem bude aktivně sledovat průběžně 

vyhlašované grantové programy a v rámci možností na ně reagovat zpracováním a podáním realizačních 

projektů. 

 Současně bude sledovat nové možnosti získání finančních prostředků pro činnost SH ČMS a pobočných 

spolků a rozšiřovat využití dotačních titulů na úrovni krajů, nadací a fondů. 



18. Důsledně pracovat s obvody MH 

 Zavedené obvody MH by v příštích letech neměly sloužit pouze k určení postupových ambicí do okresního 

kola hry Plamen. OORM hodlá i v příštím období přenést základní část vzdělávací činnosti, a to jak obnovu 

kvalifikací vedoucích, rozhodčích, tak i ověření znalostí pro získání odznaků odborností a specializací MH, 

právě na obvody MH, pracující v rámci našeho okresu. Současně by aktivity obvodů měly sloužit k aktivní 

metodické přípravě vedoucích a předávání aktuálních informací. 

19. Pracovat v souladu se Směrnicemi činnosti s kolektivy MH 

 Směrnice činnosti s kolektivy MH jsou nejdůležitějším souborem dokumentů pro kolektiv MH. Proto jej 

každý vedoucí i instruktor musí dokonale znát. Je zvláště důležitý v době, kdy dochází k vzájemnému 

prolínání věkových kategorií, což právě tyto Směrnice kromě jiného upravují. Kdyby všichni vedoucí tento 

dokument dokonale znali, předešli bychom řadě nejasností a drobných problémů při vlastní činnosti našich 

kolektivů mladých hasičů a jejich legislativním vedení. 

20. Průběžně doplňovat materiálně-technické vybavení OSH pro zabezpečení činnosti úseku mládeže 

 OORM hodlá i v následném období maximálně využívat dostupných finančních prostředků, grantů a dotací k 

dovybavení OSH potřebným materiálem pro soutěžní a další činnost úseku mládeže, z táborových prostředků 

pak postupně vybavovat táborové vybavení pro okresní tábor. 

 O tento movitý majetek ve vlastnictví OSH je třeba také řádně pečovat, provádět jeho údržbu a hospodárně jej 

využívat. Nutností je vedení řádné evidence jeho zápůjček a především kontroly materiálu při vracení. Když si 

něco vypůjčím v pořádku, v pořádku to také vrátím, nebo nedostatky alespoň oznámím. 

 OORM bude s dalšími subjekty spolupracovat při plánovaném budování zázemí pro sportovní aktivity OSH 

v prostoru sportovního areálu na Hamrech v Náchodě a podílet se na vytvoření materiální základny pro 

okresní soutěže a další sportovní akce. 

21. Zlepšovat evidenci činnosti na úseku mládeže 

 Díky bohaté činnosti se kvalitní evidence stává téměř nezbytností. Evidence činnosti a získaných kvalifikací 

musí být přehledná a přístupná široké veřejnosti. Proto se bude OORM snažit v tomto trendu pokračovat a 

zpřehlednit tak celou činnost na mládežnickém úseku. Současně je třeba v co nejširší míře využívat možností 

programu centrální evidence členské základny SH ČMS, zajistit průběžnou aktualizaci údajů, a to včetně 

průběžné aktualizace evidence aktivních sportovců a sportovců v soutěžích. 

22. Rozvíjet spolupráci s ostatními organizacemi a sdruženími, které pracují s mládeží 

 V práci s mládeží je dnes tolik závažných problémů, že je často nelze řešit samostatně. Proto je potřebné 

hledat společnou cestu s ostatními dětskými organizacemi, spolupracovat s nimi a vzájemně si předávat své 

poznatky. Cestou je aktivní členství v České radě dětí a mládeže, naší střešní organizaci pro jednání 

s legislativními články na nejvyšší úrovni. Je třeba se aktivně podílet na tvorbě a připomínkování 

legislativních norem a předpisů, které se přímo dotýkají oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase. 

 Podobně je nutné dlouhodobě prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy na úrovni krajů a 

obcí s cílem vytvořit pro činnost našich pobočných spolků, tedy i kolektivů MH co nejlepší podmínky. 

 Spolupráci je třeba rozvíjet také v oblasti součinnosti s Krajským sdružením hasičů a odbornými radami úseků 

mládeže ostatních okresů Královéhradeckého kraje, a to nejen při přípravě krajských akcí a aktivit, ale také 

především v oblasti vzájemné informovanosti a předávání zkušeností 

23. Plně využívat možnosti prezentace informací veřejnosti prostřednictvím webových stránek 

 Internetové stránky mladých hasičů okresu Náchod nejsou zavedeny jako zábavné, ale informativní médium, 

kde lze nalézt všechny podstatné aktuální informace. OORM bude nadále v tomto trendu pokračovat, stránky 
by se tak měly stát nejrychlejším způsobem předání nových informací vedoucím kolektivů MH a všem 

ostatním zájemcům o činnost na úseku mládeže. 

 Na rozdíl od veřejných webových stránek bude pro vnitřní rychlý přenos informací k cílové skupině 

využíváno především aktualizovaného mailového adresáře úseku mládeže, do kterého může být zařazen každý 

zájemce o zasílání informací a aktualit z úseku mládeže. 

24. Využívat více možnosti veřejné prezentace činnosti na úseku mládeže 

 V okresním časopise Soptík-záchranář se čas od času objeví článek či výsledková listina o mládeži - hlavní 

činnost se však odehrává jinde, přímo v kolektivech mládeže a o ní by se měli dozvědět ostatní - o tom, co se 

komu podařilo, veselé příhody, zážitky, rady a informace - váš příspěvek jistě v časopise nezanikne. 



 Obdobně je možné k prezentaci své činnosti využívat webové stránky okresního sdružení Náchod či úseku 

mládeže. 

25. Více využívat možnosti veřejné prezentace činnosti na úseku mládeže 

 Práce s mladou generací je věcí záslužnou nejen pro budoucnost SH ČMS, ale pro celou společnost. V řadě 

našich obcí se jedná o jedinou dostupnou mimoškolní organizovanou výchovu. Přesto jsme se dosud nenaučili 

dostatečně působit na veřejnost s cílem motivovat ji pro dobrovolnou činnost v požární ochraně nebo její 

podporu. 

 Aktivní propagace bohaté činnosti nejen úseku mládeže by se měla stát cílem každého člena SH ČMS, ať již 

v tisku, při tvorbě obsahu webových stránek sboru či veřejným vystupováním. 

 

 

 

Materiál byl projednán a schválen na jednání OORM Náchod dne 3. 3. 2020. 

  


