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Komentář k prvnímu vydání  

Směrnice celoroční činnosti dorostu platné od 1. 9. 2022 

Dne 24. 9. 2022 se v Benešově sešli zástupci ÚORM, vedoucích mládeže, trenérů a rozhodčích ze všech 

krajů ČR, aby společně vytvořili komentář k prvnímu vydání Směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční 

činnosti dorostu z roku 2022. Cílem je jednotný výklad směrnic napříč v SH ČMS. 

Aktualizace obou směrnic vychází ze Strategie mládež 2030+. Ta vymezuje hlavní dlouhodobé cíle pro 

práci s dětmi a mládeží v SH ČMS, mimo jiné rozčleňuje činnost mládeže na výchovně vzdělávací, 

kterou vykonávají kolektivy MH a sportovní, kterou vykonávají sportovní oddíly mládeže. Každá 

z těchto činností čerpá z rozdílných zdrojů financování. Pro orientaci vkládáme jednoduchý přehled: 

Přehled rozčlenění činnosti úseku mládeže SH ČMS 

Výchovně vzdělávací činnost 

kolektivů 

Sportovní činnost 

sportovních oddílů mládeže 

Organizační 
Prováděcí dokument - Směrnice činnosti s kolektivy 
MH 

Prováděcí dokument-Směrnice sportovních oddílů 
SDH 

Registrace činnosti kolektivu MH - Registrační list 
kolektivu MH 

Registrace činnosti sportovního oddílu - Registrační 
list sportovního oddílu SDH 

Vedení kolektivu MH - Vedoucí a instruktoři (s 
kvalifikací) 

Vedení sportovního oddílu -Trenéři (bez kvalifikace 
nebo s kvalifikací) 

1 kolektiv v SDH – min. 5 členů – 3 – 18 let Sportovní oddíl SDH – min. 1 sportovec 
Družstvo hry Plamen - min. 5 sportovců 
Družstvo v kat. dorostu – min. 7 max. 8 sportovců 

Evidence členů kolektivu - Centrální evidence SH ČMS Evidence sportovců - Centrální evidence + Rejstřík 
sportu NSA  

Financování 
MŠMT + lokální způsoby financování NSA + lokální způsoby financování 

Činnost 

Celoroční činnosti se dokládá kronikou a je 
„vstupenkou“ do Závodu hasičské všestrannosti a 
brannosti (ZHVB) 

Činnost sportovního oddílu je vedena v tréninkovém 
deníku (účast na trénincích a účast na soutěžích) 

- viz. okruhy celoroční činnosti ve směrnicích - tréninkový deník spolu s výsledkovými 
listinami, fotografiemi a diplomy ze závodů je 
využíván k ověření informací při kontrolách 
čerpání dotací 

- součástí celoroční činnosti jsou dle okruhů 
především pravidelné schůzky, vzdělávací 
akce, PO očima dětí, výlety kolektivu, 
víkendové pobyty kolektivu, tábory, výcvik 
např. ve formě účasti na soutěžích TFA, ZHVB 
či pohybové akce, které nemají spojitost s 
hasičským sportem (např. turnaj ve florbale, 
orientační běhy atd.) 

- součástí činnosti sportovní oddílu jsou 
tréninky a soutěže v hasičském sportu a 
sportovní soustředění. 

- hasičský sport hra Plamen: PÚ, štafeta 4x60 
m, štafeta požární dvojic, PÚ CTIF, štafeta 
CTIF a běh na 60 m s překážkami 

- hasičský sport dorost: pravidla sjednocena 
s pravidly požárního sportu: PÚ, běh na 100 
m s překážkami, běh na 100 m s PHP, štafeta 
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4x100 m, výstup na cvičnou věž, případně 
štafeta CTIF a útok CTIF 

Pojištění dětí do 18 let 
(detailní přehled viz: https://www.dh.cz/index.php/pojisteni) 

Úrazy, ke kterým dojde při volnočasových a 
vzdělávacích aktivitách do 18 let věku jsou pojištěny 
pojistkou České rady dětí a mládeže s pojišťovnou 
Generali. Pojištění se týká i přímých, aktivních 
účastníků akcí, kteří nejsou členy SH ČMS. 

Úrazy, které se staly při sportovní činnosti a jejich 
doba léčení je delší nad 21 dní, jsou pojištěny 
pojistkou Českého olympijského výboru s pojišťovnou 
VZP. Krátkodobé úrazy při sportovní činnosti – 
pojistka HVP. 

 

Přehled věkových kategorií postupujících do vyšších kol soutěží (krajské, republikové) 

Výchovně vzdělávací činnost 

kolektivů 

Sportovní činnost 

sportovních oddílů mládeže 
Závod hasičské všestrannosti a brannosti (ZHVB) Hasičský sport 

Mladí hasiči – 5-ti 

členné hlídky 

okres kraj MČR MH družstva okres kraj MČR 

Přípravka do 6 let ANO NE NE Přípravka do 6 let ANO NE NE 

Mladší do 11 let ANO ANO ANO Mladší do 11 let ANO NE NE 

Starší do 15 let ANO ANO ANO Starší do 15 let ANO ANO ANO 

Dor - smíš do 18 let ANO ANO ANO MH jednotlivci, běh na 

60 m s překážkami 

okres kraj MČR 

Dor - ky do 18 let ANO ANO ANO Přípravka do 6 let ANO NE NE 

Dor - ci do 18 let ANO ANO ANO Mladší do 11 let ANO ANO ANO 

Žáci ZŠ, SŠ a ostatní okres kraj MČR Starší do 15 let ANO ANO ANO 

1.st., 2. st., SŠ a další ANO zatím NE zatím NE Dorost družstva okres kraj MČR 

    Dor - smíš 15 – 18 let  

(+ 2x 13 let) 
ANO NE NE 

    Dor - ky 15 – 18 let  

(+ 2x 13 let) 
ANO ANO ANO 

    Dor - ci 15 – 18 let  

(+2x 13 let) 
ANO ANO ANO 

    Dorost jednotlivci okres kraj MČR 

    Mladší 13 – 14 ANO ANO ANO 

    Střední 15 - 16 ANO ANO ANO 

    Starší 17 – 18  ANO ANO ANO 

 

  

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni
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Směrnice celoroční činnosti dorostu 

První tři části směrnice jsou shodné se Směrnicí hry Plamen. Rozdíly jsou pouze v zacílení aktivit pro 

plnění okruhů celoroční činnosti na příslušnou věkovou kategorii. 

• Upřesnění, výklad ke směrnici jsou zvýrazněny červenou barvou 

• Doporučení jsou zvýrazněny modrou barvou 

Část 1 - Obecná část 

Obecná část je totožná ve Směrnici hry Plamen i v celoroční činnosti dorostu, navazuje na Strategii 

mládež 2030+. Rozdíly mezi Směrnicí hry Plamen a Směrnicí celoroční činnosti dorostu jsou pouze 

v zacílení aktivit na příslušnou věkovou kategorii.  

Směrnice je prováděcí dokument, který vychází ze Strategie a navazuje na Koncepci činnosti s kolektivy 

mladých hasičů a Koncepci činnosti se sportovními oddíly mládeže. 

Práce v kolektivech a sportovních oddílech se globálně nemění, jen jsou specifikovány aktivity směrem 

k rozčlenění činnosti na výchovně – vzdělávací a sportovní.   

K činnosti kolektivu i sportovního oddílu je nutná REGISTRACE. Provádí se každý rok od 1. do 31.1. 

V registračním listu kolektivu není nutné vypisovat všechny členy SDH 3 – 18 let, uvádí se pouze ti, kteří 

v kolektivu pracují a jsou členi jiného SDH, členové SDH jsou uvedeni v přiloženém seznamu z 

centrální evidence SDH. Obdobně se postupuje u registračního listu sportovního oddílu, kde se uvádí 

pouze sportovci s přestupem a dokládá se seznam sportovců z centrální evidence SDH. 

Část 2 – Výchovně vzdělávací část (volnočasové aktivity) - obecně 

Obecná část se netýká hasičského sportu – jde o všeobecnou mimoškolní výchovu a neformální 

vzdělávání dětí a mládeže s cílem motivace a přípravy na práci v JSDHO – pravidelné schůzky, 

volnočasové aktivity, vzdělávání, ekologie, dobrovolnictví, tábory a další. 

- Hra Plamen – zahrnuje výchovně vzdělávací aktivity pro děti 3 – 15 let, tj. včetně přípravky. 

- Dorost – zahrnuje výchovně vzdělávací aktivity pro mládež 15 – 18 let. 

- Kolektiv SDH tvoří nejméně 5 osob, v SDH je jen 1 kolektiv 

Okruhy celoroční činnosti – nově byla zapracována témata ze Strategie mládež 2030+ 

- zpracováno do 6 okruhů – u každého okruhu zůstává podmínka stanovená OORM – např. 

vyhotovit nástěnku na Valnou hromadu, udělat kulturní vystoupení na Valnou hromadu atd. – 

každý okres si může doplnit to, co danému okresu místně vyhovuje 

- okruhy mají spojitost se ZHVB – splnění celoroční činnosti (tj. aspoň jedné činnosti v každém 

ze šesti okruhů) je „vstupenkou“ do ZHVB – celoroční činnost se dokládá odevzdáním kroniky 

kolektivu OORM (termíny pro odevzdání kroniky jsou pouze orientační, je možné odevzdávat 

i elektronickou formou, např. www stránky, facebook apod. – vše si stanoví OORM) 

Část 3 - ZHVB (Závod hasičské všestrannosti a brannosti) 

- první okresní a krajská kola proběhnou na podzim 2023, na jaře 2024 proběhne MČR  
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- k ZHVB budou vydávány každoročně PROPOZICE, stejně jako je tomu u PO očima dětí 

– stanoviště nejsou uvedena ve směrnicích, aby mohla být aktualizována dle poznatků a návrhů 

na úpravy – stanoviště ZHVB se nebudou měnit, pouze případně upravovat, budou platná po 

dobu platnosti směrnice  

- závod bude určen jen pro 5členné hlídky - mladší, starší kategorie a dorostenecké kategorie 

postupují do vyšších kol; závod není určen pro jednotlivce 

– členové SH ČMS se ve vyšších kolech budou prokazovat průkazem člena SH ČMS a občanským 

průkazem (ne cestovním pasem) u všech kategorií, tedy i u mladší kategorie  

- školy a ostatní instituce v prvním ročníku do vyšších kol postupovat nebudou 

- závod budou hodnotit „rozhodčí dobrovolníci“ proškolení na místě nebo jindy před závodem 

– např. vedoucí, rodiče, dorostenci; na každém stanovišti by měla být vždy alespoň jedna 

odpovědná osoba (např. člen rady mládeže) 

- dorosteneckou kategorii mohou doplňovat děti z kategorie starší (libovolný počet), stejně tak 

mohou kategorii starších dětí doplňovat děti z mladší kategorie, zrovna tak mladší, děti z 

přípravky 

Po prvním ročníku proběhne porada se zástupci krajů – budou probrány zkušenosti z prvního ročníku 

a na základě výstupů případně proběhne úprava propozic ZHVB. 

• nové kolektivy – pokud nebudou mít možnost plnit celoroční činnost po celý rok, tj, např. 

registrují se až 1. 9., lze jim v rámci OORM udělit výjimku pro vstup do okresních kol ZHVB  

• celoroční činnost se do kroniky zaznamenává po celý rok, kontroluje se tedy zpětně za období 

(tj. 1. 9. – 31. 8.) 

Část 4 – Sportovní část - obecně 

- str. 28 – pozn.: UPŘESNĚNÍ K POČTU ČLENŮ V SOUTĚŽNÍM DRUŽSTVU – upravuje se na: 

Soutěže se může zúčastnit min. 7členné max. 8členné družstvo dorostenců a dorostenek (v 

okresech pak i smíšená družstva), ve věku 13–18 let. 

- str. 29 – příklad nahoře, druhý příklad – oprava - jde o ročník 2010 

-  ve vyšších kolech předloží při prezenci trenér sportovního oddílu jako doklad totožnosti členů 

družstva - průkaz člena SH ČMS a občanský průkaz (ne cestovní pasy) 

- závodníci nemusí mít ponožky 

- šířka koženého opasku je min. 45 mm s kovovou sponou 

- přilby nemusí být jednotné 

- upadne-li v průběhu jakékoli disciplíny soutěžícímu součást výstroje, se kterou disciplínu 

započal (např. přilba, opasek, obuv), musí závodník přerušit činnost a výstroj si upravit. Do 

provedení úpravy výstroje (nasazení přilby, obutí atd.) nesmí vykonat žádnou činnost (jinak je 

hodnoceno jako neplatný pokus) 

- trenéři:  

– trenérem bez kvalifikace je každý, kdo se soustavně věnuje přípravě sportovní činnosti  

– trenéři s kvalifikací – Trenéři požárního sportu – dle Směrnice o trenérských kvalifikacích SH 

ČMS.  

o SH ČMS připravuje ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů a UK FTVS speciální 

on-line kurz pro držitele kvalifikace Vedoucí III. kvalifikačního stupně (kurz proběhne 

začátkem roku 2023) – ve zjednodušeném on-line kurzu budou vynechána témata, 

která jsou shodná s tématy kurzu vedoucího III. stupně. Kurz umožní účastníkům získat 

trenérskou kvalifikaci Trenér požárního sportu III. třídy (půjde o e-learningový kurz)  
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- protest se podává pouze písemnou formou; při závadě materiálu dodaného pořadatelem lze 

pokus opakovat pouze za předpokladu, že byly splněny ostatní podmínky pro platnost pokusu  

- rozhodčí může při rozhodování nově využít videozáznam (rozhodčí rozhoduje na základě 

dostupných skutečností) 

- v celkovém pořadí mohou být hodnocena pouze ta družstva, která absolvovala všechny 

disciplíny (viz Pravidlo 27.2a) 

Část 5 – Disciplíny požárního sportu 

Disciplíny se dle nové směrnice od pravidla 22 shodují s aktuálně platnými pravidly požárního sportu – 

odlišnosti oproti pravidlům požárního sportu jsou v textu směrnice vyznačeny a zvýrazněny. 

Směrnice přejímá i Technickou přílohu pravidel požárního sportu vydaná GŘ HZS ČR v aktuálním znění 

(rozmístění překážek, rozměry překážek, parametry materiálu apod. – příloha č. 4). Specifika 

z Technické přílohy: 

- měření dráhy se provádí od cíle ke startu 

- cílová fotobuňka je umístěna ve výšce 110 cm 

PRAVIDLO 22 – DOBA NA PŘÍPRAVU POKUSU 

- beze změn 

PRAVIDLO 23 – PROVEDEDNÍ DISCIPLÍN 

- v kategorii dorostu je navíc oproti pravidlům požárního sportu disciplína: 

Běh na 100 m s PHP (bývalý Dvojboj) pro jednotlivce 

– váha přenosného hasicího přístroje práškového - min. 5 kg a max. 7 kg 

– pokud při měření pokusu elektrickou časomírou protnul závodník cílový paprsek úmyslným 

mávnutím horní končetiny, pokus je neplatný 

- str. 53, bod f) upřesnění – pokus je neplatný, pokud závodník překonal překážku s oknem 

nepovoleným způsobem např. například skokem plavmo 

Běh na 100 m s překážkami 

NÁŘADÍ 

- nejsou změny, parametry zůstávají, stejně tak překážky; specifikace v Technické příloze 

Pravidlo 03 

PROVEDENÍ 

- beze změn 

- upřesnění: doplňuje se: Běh na 100 m překážek plní max. 7 členů družstva. 

HODNOCENÍ 

- počítá se 5 časů oproti pravidlům požárního sportu (viz Pravidlo 27.5, str.62)  
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NEPLATNOST POKUSU 

- vyšlápnutí oběma nohama z dráhy s výjimkou opětovného překonání překážky nebo po pádu 

do sousední dráhy 

- úmyslné protnutí paprsku časomíry mávnutím horní končetinou  

- neprovádění pokusu v předepsané výstroji 

Povolení opakování pokusu, pokud byl soutěžící v sousední dráze prokazatelně omezen rozhozenou 

hadicí 

Štafeta 4 x 100 m 

MATERIÁL 

- Pravidlo 05 technické přílohy - u domečku specifikace druhé seskokové plošiny pro ženy a 

dorostenky, upravuje se: u PHP rozmezí vah 5 – 7 kg  

- družstvo má 2 pokusy a závodníci se mohou v pokusech libovolně střídat (viz Pravidlo 24.2, 

str.59) 

PROVEDENÍ 

- komentář: překonání domečku v kategorii dorostenky - žebřík je před startem opřen o 

domeček a závodnice se při seskoku musí dotknout obou plošin.  

NEPLATNOST POKUSU 

- přibylo vyšlápnutí z dráhy oběma nohama s výjimkou opětovného překonání překážky nebo 

po pádu do sousední dráhy 

- přibylo úmyslné protnutí paprsku časomíry mávnutím horní končetinou  

- neprovádění pokusu v předepsané výstroji 

- překonání okna nepovoleným způsobem např. skokem plavmo 

Poznámka: v Technické příloze je v nákresu dráhy na 4 úseku umístěna nádrž na hořlavou kapalinu – v 

tomtéž místě se umístí podložka pro PHP. 

Požární útok 

NÁŘADÍ 

- plnění nádrže vodou musí být ve spodní části  

- na šroubení víka čerpadla musí být nejméně 2,5 závitu, tj. i na šroubení savicového nástavce 

(přechodu) - viz. technická příloha str. 15 

- koš:  

– upřesnění rozměrů ok síta (10 x 10 mm) 

– musí být opatřen výstupky pro použití klíče na savici 

– šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu 

– rozměr koše: průměr sací části 220 mm a maximální výška koše 260 mm 

- hadice, savice a rozdělovač zůstávají beze změn, dle technické přílohy 



7 
 

- pravidla požárního sportu nehovoří o používání přetlakového ventilu a veškerého 

příslušenství k němu - i přesto, že byla pravidla požárního sportu dorostu sjednocena 

s požárním sportem, doporučujeme používání přetlakového ventilu v případě, že není 

v motorové stříkačce zabudován regulátor tlaku 

- pojistky lze umístit pouze na výtlačné hrdlo B motorové stříkačky, popř. přetlakového ventilu 

a na rozdělovači – viz. technická příloha str.17 

PROVEDENÍ  

- v době startu může být motorová stříkačka nastartována – str. 58 Požární útok, 3. odstavec – 

první věta se upravuje na: Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od 

jedné), nastartuje motorovou stříkačku (pokud tato již není nastartována), vytvoří přívodní, 

dopravní a útočné vedení a nastříká oba terče. 

- upřesnění: doplňuje se: Požární útok plní 7 členů družstva.  

- mezi ozuby spojek i mezi šroubením (košem a savicí) musí být mezera min. 0,5 cm 

- koš lze při upadnutí do kádě vylovit a mimo káď znovu našroubovat, jde o tzv. napravitelný 

úkon 

NEPLATNOST POKUSU 

- nástřiková čára je nedotknutelná, závodník se jí v žádném okamžiku provádění pokusu nesmí 

dotknout (proudnice přes čáru v pomyslném prodloužení být může – v případě proudnice je 

řeč pouze o dotyku čáry) 

- upřesnění str. 59 doplňuje se: u) pomáhá-li při naplnění terče či sražení plechovky druhý 

proud.  

- Pro posouzení pomoci při stříkání je rozhodující, jestli se vodní proud z proudnice dotkne 

terče (tj. štítu 50 × 50 cm, či jiné plochy určené k nástřiku - červený kruh apod. ne konstrukce 

stojanu). Rozhodčí rozhodují s ohledem na situaci, tj. u nástřikových terčů se neřeší dotknutí 

druhého terče proudem vody, ale viditelná pomoc při nástřiku 

Výstup na cvičnou věž (nepovinná disciplína) 

- DOROSTENKY a MLADŠÍ DOROSTENCI – zavěšený žebřík, po něm výstup do 2. podlaží a 

ukončení pokusu 

- STŘEDNÍ DOROSTENCI – žebřík nesen, proveden zápich, zaháknutí a výstup do 2. podlaží a 

ukončení pokusu 

- STARŠÍ DOROSTENCI – žebřík nesen, proveden zápich, zaháknutí a výstup do 3. podlaží a 

ukončení pokusu 

PRAVIDLO 24 A PRAVIDLO 25 

- ve všech disciplínách má družstvo (útok a štafeta 4x100) nebo jednotlivec (běh na 100 s PHP, 

běh na 100 m, výstup na cvičnou věž) možnost 2 pokusů 

- možnost opakovaného pokusu – upřesnění: pokus může být opakován z důvodu uvedených 

v pravidle 24.6., str. 59, doplňuje se: pokud byly splněny všechny ostatní podmínky pro 

platnost pokusu  

- platnosti pokusu – beze změn  

- u startu oproti požárnímu sportu možnost jednoho opakovaného startu – jinak beze změn  
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