
Zpráva o činnosti Odborné rady mládeže při OSH v     Ústí nad Orlicí za rok   

                              2016
Odborná rada mládeže pracovala v letošním roce dle schváleného plánu práce na 

rok 2016. Měla 5 jednání na OSH v Ústí nad Orlicí.
Účast členů na jednání je evidována na presenčních listinách, které jsou přílohami zápisů,  
které zpracovává Anna Vaněčková. 

Akce, které dle plánu práce dále organizačně zajišťovala ORM ve spolupráci s     OSH:  

…..Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí „
Vedoucím mládeže byly rozeslány pokyny s podmínkami účasti v soutěži.
Hodnocení  okresního  kola  prováděla  Odborná  rada  prevence  jeden  člen  ORM  byl 
přítomen v hodnotící komisi.

…..Školení a akce pro vedoucí mládeže 

Školení pro vedoucí bylo uspořádáno 12. dubna na HZS v Ústí nad Orlicí. 
Vedoucí  mládeže  byli  seznámeni  s podmínkami  poskytování  dotaci  z MŠMT. 
Organizační zajištění okresních kol soutěží mládeže a dorostu, bylo v součinnosti s nimi 
doplněno  o  zajištění  rozhodčích  na  všechny  prováděné  disciplíny  a  vedoucím  bylo 
rozesláno včetně zajištěných rozhodčích.
V dalším bodě byli seznámeni s aktuálními dodatky ke směrnicím pro činnost kolektivů 
MH a dorosteneckých kolektivů.

Další setkání s vedoucími proběhlo 6. září na HZS v Ústí nad Orlicí.
Bylo  věnováno  zahájení  nového  ročníku  PLAMEN  2016/2017  a  celoroční  činnosti 
dorostu  2016/2017.  Na  programu  jednání  byly  záležitosti  s tím  spojené  –  placení 
členských  příspěvků,  startovné  za  družstva,  vyplňování  registračních  listů,  nové 
přihlášky do soutěží  atd. V organizačním zajištění Závodu požárnické všestrannosti pro 
mládež a dorost bylo provedeno obsazení rozhodčích na všechny prováděné disciplíny 
a vedoucím bylo rozesláno včetně zajištěných rozhodčích.
V dalším bodě byli seznámeni s novými směrnicemi hry Plamen, které platí od 1. 9. 
2016.
 
Zvyšování  kvalifikace  vedoucích  mládeže  a  dorostu  proběhlo  ve  dnech  11.  -  12. 
listopadu  ve Škole v přírodě v Nekoři.  Školení se zúčastnilo celkem 53 vedoucích.
43  jich  splnilo  kvalifikaci  Vedoucí  III.  stupně  –  Minimum,  a  10  získalo  kvalifikaci 
Vedoucí II. Odborná rada mládeže zajišťovala činnost lektorů a zkoušejících.
Přezkoušení  na „Obnovení kvalifikace“  vedoucích mládeže  a dorostu proběhlo letos 
v rámci  školení  vedoucích,  kdy  si  vedoucí  mohli  vybrat  den  a  časové rozmezí,  ve 
kterém  zkoušku  uskuteční.  Členové  Odborné  rady  mládeže   tak  přezkoušeli  73 
vedoucích. 31 jich obnovilo kvalifikační stupeň II. – Vedoucí a 42 kvalifikační stupeň 
III. MINIMUM.

……Soutěže mládeže a dorostu

 Okresní vyhodnocení hry PLAMEN pořádal ve dnech 27. – 28. května  SDH Mladkov  ve 
svém hasičském sportovním areálu. 



Soutěže  se  zúčastnilo  39  družstev  v kategorii  mladších  a  vítězství  patřilo  družstvu 
z Lukavice  A.  Ve  starší  kategorii  soutěžilo  38  družstev.  Tu  vyhrálo  také  družstvo 
z Lukavice,  druhým postupujícím družstvem byl kolektiv  z Letohradu – Kunčice A a 
třetím postupujícím do krajského kola byla Dolní Dobrouč A. 
Z běhu na 60 m – přebor jednotlivce si zajistili  účast na  krajském kole Marek Jan 
(Letohrad-Kunčice),  Hubálek  Ondřej  a  Kocůr  Martin  (Lukavice),  Pecháček  Šimon, 
Krejčíř  Michal  a Ryšavý Lukáš - všichni  (Dolní  Dobrouč)  , kteří  byli  z postupujících 
družstev. Dalšími  byli Švec Petr (Vysoké Mýto), Kalous Zdeněk (Klášterec n.O.), Lukáš 
Daniel (Brandýs n. Orlicí), Pecháček Matyáš (Třebovice) a Grof Matyáš (Žichlínek).
Za dívky Haufová Zuzana,  Holečková  Libuše a  Uchytilová  Lucie  (všichni  Lukavice), 
Krejsová Anežka, Šulcová Karolína (Letohrad-Kunčice) a Peřinová Tereza a Nováková 
Klára (Dolní Dobrouč) z postupujících družstev. Další byly Janecká Nikola (Svatý Jiří), 
Sirová Pavlína a Fialová Tereza (Třebovice) a  Tomanová Kateřina (Letohrad).
V krajském kole, které bylo letos pořádáno samostatně pro  Pardubický kraj,  10. a 11. 
června ve Skutči Dolní Dobrouč vyhrála a zajistila si tak účast na Mistrovství republiky.  
Lukavice obsadila 3. místo a Letohrad – Kunčice skončil na 5. místě z 12 soutěžních 
družstev.   
V běhu na 60 m se ze zástupců našeho okresu nejlépe dařilo Petru Švecovi na 3. místě 
a Janu Markovi z Letohradu-Kunčic, který obsadil 5. místo. V kategorii dívek dosáhla 
nejlepšího umístění  Zuzana Haufová z Lukavice  na 3. místě, 4. místo brala Tereza 
Peřinová z Dolní Dobrouče. 
Mistrovství ČR konané v červenci Českých Budějovicích mělo po roční pauze opět  naše 
zástupce. Družstvo z Dolní Dobrouče, obsadilo v silné konkurenci 12. místo.

 Okresní vyhodnocení celoroční činnosti dorostu se konalo 29. května v Mladkově.
Soutěže  se  zúčastnila  4  družstva  dorostenců,  3  družstva  dorostenek  a  1  družstvo 
smíšené.
Postupujícími  do krajského kola byla v kategorii  dorostenek družstva z Letohradu – 
Kunčice  (1. místo)  a Dolní Dobrouč (2. místo) v okresním kole.
Postupujícími družstvy chlapců byl Letohrad – Orlice (1. místo) a Letohrad - Kunčice 
(2. místo) v okresním kole.
Dále byly na okresním kole zastoupeny tyto kategorie dorostu – jednotlivců.
Dorostenci – JED – starší – 10  soutěžících – vítězové  Matěj Rajnet z Dolní Dobrouče 
(1. místo), Vít Vranka z Horní  Čermné (2. místo) a Štěpán Dvořáček z Dolní Dobrouče 
( 3. místo)  postoupili do krajského kola.
Dorostenci – JED – střední – 9 soutěžících – vítězové Vojtěch Toman z Klášterce n. 
Orlicí (1. místo), Adam Požár z Běstovic (2. místo)  a Matěj Dvořák ze Žichlínku (3. 
místo)  postoupili do krajského kola.
Dorostenci  – JED – mladší  – 8 soutěžících – vítězové Robin Tošovský z Hylvát (1. 
místo) a Michal Krejčíř z Dolní Dobrouče (2. místo) postoupili do krajského kola.
 
Dorostenky – JED – starší – 7 soutěžících – vítězky Markéta Lešikarová z Dolní Čermné 
(1. místo),  Daniela Kulhavá z Horní Čermné  (2. místo)  a Marta Pirklová z Černovíru 
(3. místo) postoupily do krajského kola.
Dorostenky – JED – střední – 4 soutěžící – vítězky Samantha Hejl z Dolní Čermné  (1. 
místo),  Gabriela  Obermajerová z Klášterce n. Orlicí  (2.  místo)  a Hana Kulhánková 
z Černovíru (3. místo) postoupily do krajského kola.
Dorostenky – JED – mladší – 7 soutěžících – vítězky Barbora Marková z Horní Čermné 
(1. místo), Zuzana Haufová (2. místo)  a Uchytilová Lucie (3.místo) obě z Lukavice 
postoupily do krajského kola.



 Krajské  kolo  Pardubického  kraje  v soutěžích  dorostu  proběhlo  18.  června 
v Pardubicích.  
Tam nás reprezentovali v kategorii družstev dorostenců  chlapci z Letohradu - Orlice, 
kteří obsadili 3. místo a družstvo z Letohradu – Kunčic bylo na 4. místě.
V kategorii  dorostenek  se  soutěže  zúčastnila  obě  postupující  družstva.  Dorostenky 
z Dolní Dobrouče obsadily 5. místo a Letohrad – Kunčice  6. místo.  

V kategorii jednotlivců jsme měli zastoupení v těchto kategoriích:
Dorostenci – JED – starší: Vít Vranka (Horní Čermná) 4. místo, Matěj Rajnet (Dolní 
Dobrouč) – 5. místo  a Štěpán Dvořáček (Dolní Dobrouč) – 6. místo
Dorostenci  –  JED  –  střední:  Adam  Požár  (Běstovice)  –  2.  místo,  Vojtěch  Toman 
(Klášterec n. Orlicí) – 4. místo a Matěj Dvořák (Žichlínek) – 7. místo.
Dorostenci – JED – mladší: Michal Krejčíř (Dolní Dobrouč) – 4. místo, a Robin Tošovský 
(Hylváty) – 5. místo.
Dorostenky  –  JED  –  starší:  Daniela  Kulhavá  (Horní  Čermná)  –  1.  místo,  Markéta 
Lešikarová (Dolní Dobrouč) – 2. místo a Pirklová (Černovír) – 5. místo,
Dorostenky  –  JED  –  střední:  Samantha  Hejl  (Dolní  Čermná)  –  7.  místo,  Gabriela 
Obermajerová (Klášterec n.  Orlicí)  – 8. místo a Hana Kulhánková (Černovír)  – 10. 
místo.
Dorostenky – JED – mladší:  Barbora Marková (Horní Čermná) – 1. místo,  Zuzana 
Haufová (Lukavice) – 4. místo a Uchytilová Lucie (Lukavice) – 5 místo.

 Na MČR, které se konalo v červenci  v Českých Budějovicích reprezentovala  náš okres 
a  Pardubický  kraj  děvčata  z Horní  Čermné.  V kategorii  Dorostenky  –  JED  –  starší 
obsadila Daniela Kulhavá 7. místo a v kategorii Dorostenky – JED – mladší obsadila 
Barbora Marková 8. místo.   
 
……Nový ročník hry Plamen 2016/2017

Závod požárnické všestrannosti pro mládež i dorost, pořádal 22. října SDH  Dolní 
Čemná.
Na start závodu, který zahajoval nový ročník hry PLAMEN 2016/2017 se postavilo 
68 hlídek mladších ze  40 družstev a 60 hlídek starších z 39 družstev.
Celoroční  činnost  dorostu  zahájila 2 družstva dorostenců a 5 družstev dorostenek.
V kategoriích jednotlivců bylo zastoupeno všech 6 kategorií a soutěžilo celkem   52 
závodníků  – 26 chlapců  a  26 dívek.

……Liga MH v     běhu na 60m překážek 2016/2017  

S ročníkem 2016/2017 vyhlásila  ORM novou soutěž pro mladé hasiče „Ligu MH 
v běhu na 60m překážek“.  Tato soutěž bude postupovou soutěží  jednotlivců v této 
disciplíně do krajského kola. 
První závod pořádal v září SDH Černovír v rámci soutěže „Memoriál Zdeňka Veselého“ 
a startovalo 152 závodníků ve všech čtyřech kategoriích.
Druhý závod byl v říjnu v Mladkově a zúčastnilo se ho 140 závodníků.
Liga bude pokračovat na jaře dalšími závody v Chocni,  Žamberku, Bohousové a ve 
Svatém  Jiří.  Závěrečný  závod,  který  po  celkovém  vyhodnocení  rozhodne  o 
postupujících do kraje bude při Okresním kole Plamen v Mladkově.

ORM  tak dobře splnila všechny úkoly dané plánem práce na letošní rok. 



……Ostatní soutěže
Mimo soutěže  pořádané  OSH a  ORM proběhlo  v   našem okrese  třináct  dalších 

soutěží pro mladé hasiče. Osm z nich bylo započítáno do Orlickoústecké ligy mladých 
hasičů. 
Liga MH 2016 se skládala z 8 závodů ( Přívrat , Lukavice , Kunčice, Bystřec , Dolní 
Třešňovec, Dolní Dobrouč, Letohrad , Třebovice ) .
 Do těchto závodů zasáhlo 73 družstev ( 33 starších , 40 mladších ) 

      Průměrně v každém závodu nastoupilo 30 družstev. 

Děkuji všem pořadatelům za zdárný průběh Orlickoústecké ligy MH ročníku 2016. 
   

    
Rajnet Rudolf-vedoucí ORM 

                                                                               


