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Abstrakt 

Tato bakalářská práce, se zmiňuje o historii hasičského sportu od dob minulých, aţ po jeho 

současnost. Mapuje práci s mladými hasiči od roku 1836-1989. Práce dále popisuje 

jednotlivé disciplíny, kterým se věnují děti a mládeţ do 18. let. Porovnává práci s mládeţí 

ve sborech dobrovolných hasičů v České a Slovenské republice a na úplný závěr popisuje 

bezpečnost práce s dětmi při soutěţích.  
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Abstract  

 

This barchelor thesis mentions history of fire sport until nowadays. Describes work with 

youth in 1836-1889. The barchelor thesis summarizes individual disciplines of the fire 

sport for children and youth until 18. years. The practical part of the thesis compares 

performances of the child and youthint the individual disciplines of the game Plamen.  
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II. Teoretická část  

 

Úvod 

Od dětství mě bavil sport. Vzhledem k tomu, ţe jsem vyrůstala na vesnici, těšil se zde 

poţární sport velké oblibě mezi veřejností, neboť místní sbor dobrovolných hasičů 

se aktivně zapojoval jak do sportovního, tak i kulturního ţivota v obci. V dětství jsem často 

navštěvovala hasičské akce, ale do sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) jsem 

nedocházela. V období dospívání přišla moţnost dostat se k poţárnímu sportu blíţe. Začala 

jsem s místním Sborem dobrovolných hasičů v obci Močovice trénovat a účastnila  

jsem se s nimi soutěţí v poţárním sportu. 

Později jsem získala potřebné vzdělání pro vedoucí dětských skupin dobrovolných hasičů. 

Jako vedoucí dětského hasičského oddílu působím dodnes. Práce s dětmi a mládeţí,  

která je doplněna sportovními a dobrovolnými aktivitami mě baví a těší zároveň.  

Vnímám poţární sport jako rovnocennou sportovní disciplínu, která je mnohdy 

nedoceněna v očích veřejnosti. Vzhledem k tomu, ţe práce s mladými hasiči zabírá velké 

mnoţství mého volného času, rozhodla jsem se této problematice věnovat i ve své 

bakalářské práci a dozvědět se o tomto sportu ještě něco navíc.  

Práce je členěna do několika kapitol a obsahuje jak teoretickou, tak i praktickou část. 

V teoretické části se zaměřuji především na historii a vývoj poţární ochrany, historii práce 

s mládeţí ve SDH, podrobný popis disciplín ve hře Plamen pro jednotlivá druţstva  

i jednotlivce. Závěr teoretické části tvoří bezpečnost práce s dětmi při soutěţích, která je 

velice důleţitá pro veškeré činnosti, kde pracujeme s dětským kolektivem. Praktická část 

porovnává výsledky starších dětí v jednotlivých disciplínách ve hře Plamen ve vybraných 

SDH, jejichţ místo působiště spadá do Středočeského kraje. Dále se v praktické části 

zaměřuji na obtíţnost jednotlivých disciplín hry Plamen, s čímţ souvisí i to, jak míra  

a intenzita tréninků ovlivňuje jednotlivé soutěţní výsledky Souvislost počtu obyvatel 

v obcích, kde sídlí dotazované sbory dobrovolných hasičů š počtem členů v kategorii 

starších.  
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Cíle práce  

Hlavní cíl bakalářské práce  

Hlavním cílem bakalářské práce je dozvědět se o historii a vývoji poţárního sportu 

 a uvést tento sport do podvědomí více lidí. Vytvořit podrobný přehled a metodiku 

jednotlivých disciplín hry Plamen, který můţe poslouţit jako vodítko nejen vedoucím 

sborů dobrovolných hasičů, ale i všem, kteří se o tento sport zajímají. 

Dílčí cíle bakalářské práce  

 Dílčím cílem je komparace výsledků ze hry Plamen v kategorii starších ţáků, kteří jsou 

členy dotazovaných sborů dobrovolných hasičů na okrese Kutná Hora s dotazníkovým 

šetřením. Na tomto základě poté zjistit, jak míra a intenzita tréninků souvisí s úspěšností ve 

hře Plamen. 

Jestli souvisí počet členů v kategorii starších ve vybraných sborech s počtem obyvatel 

v obci, kde jednotlivé sbory působí.  

Které z disciplín hry Plamen povaţují jednotliví vedoucí dotazovaných sborů za 

nejobtíţnější a nejlehčí a jakých výsledků v těchto disciplínách dosahují.  
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1 Historie vývoje poţární ochrany a práce s mládeţí  

V následující kapitole se budu věnovat popisu historie poţární ochrany od dob starověkého 

Řecka. Zmíním se o tom, co ovlivnilo vývoj poţární ochrany v době středověku, první a 

druhé světové války Dále popíšu historii práce s mladými hasiči od roku 1836 aţ do roku 

1989. 

1.1 Historie boje s ohněm 

První zmínky o ohni pocházejí z dob starověkého Řecka. Jako příklad nám zde můţe 

poslouţit postava řeckého boha Prométhea, který se snaţil zachránit lidstvo tím, 

ţe ukořistil oheň z posvátného krbu boha Héfaista na hoře Olymp a následně ho daroval 

lidem. Oheň tak probudil lidstvo k ţivotu. 
1
 

První stopy organizovaného boje s ohněm nalézáme před 200 lety př. n. l. díky proslulému 

matematikovi Ktebisiovi v Egyptě, Babylóně a Asýrii, kdy se tento vzdělaný člověk 

zaslouţil o zkonstruování prvního čerpadla. První zmínky o protipoţárním opatření 

pochází ze starého Říma z roku 21 př. n. l. V těchto letech vládl v zemi císař Augustus, 

který zřídil bezpečnostní oddíl sloţený z 600 otroků a 700 muţů. V čele oddílu stál 

prefectus colegii, který tomuto oddílu velel a měl v té době totoţné postavení jako dnešní 

velitel hasičů. Jiţ v této době byli muţi chráněni výzbrojí, která byla tvořena uniformami, 

přilbami, ţebříky, bouracím náčiním, vědry na vodu, metlami a stříkačkami.  

Vývoj poţární ochrany v dalších stoletích značně zaostával. A není divu, jelikoţ  

se dostáváme do dob, kdy šlechta neměla zájem o ochranu středověkých vesnic a měst, 

jelikoţ ona sama bydlela na hradech a zámcích. Bylo zde několik hasebních zásad,  

které však byly značně primitivní. Existovaly cechy, jejichţ povinností bylo poskytnout 

 při poţárech dostatek nářadí a osob. Ti, kteří vlastnili koně, museli svá spřeţení zapůjčit 

k odvozu vody, poţárních ţebříků a nářadí.
 2

 

  

                                                 

1
  GRAWES, R. Řecké mýty. 1. vydání. Praha: Odeon, 1982. 

2
 KOLEKTIV AUTORŮ SH ČMS, Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých 

hasičů: Studijní materiál pro přípravu vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů k 
získání kvalifikace III. a II. stupně. 2. Vydání. Nové Město nad Metují: Hasiči, s.r.o. 2009. 
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Od roku 1611 došlo k zaloţení hasičského řádu, kde byla vypsána odměna pro první tři 

vozky, kteří dopravili vodu k ohni. První z nich dostal odměnu v hodnotě tří kop 

míšeňských. To nebyla však jediná odměna a motivace. Pilným hasičům se také dodávala 

energie v podobě piva za obecní groš. Ten, kdo si dovolil porušit hasičský řád, byl přímo 

na místě poţáru vhozen do ohně. Krádeţím při ohních měl předcházet v pozdějších letech 

vydaný tzv. Litomyšlský řád, na základě kterého byl vyhlášen přísný zákaz vstupu 

cizincům a neznámým osobám k poţárům.
3
 

O hlavní změnu v poţární oblasti v našich zemích se zaslouţilo období vlády  

Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Roku 1751 vydala Marie Terezie dokument s názvem 

,,Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny markrabství moravského.“ 

Dokonce i sám Josef II. vydal třicet let po své matce zcela nový řád, který zahrnoval 

povinnosti i pro samotné obyvatele. I přes vydání všemoţných nařízení nedocházelo  

k zamezení poţárů, jelikoţ zde pořád ještě chyběla dostačující technická zabezpečení. 

Důleţitým mezníkem, nejenom pro lidstvo, ale i pro hasičství se stala doba vynálezu 

parního stroje. Nová technika však také nestačila k tomu, aby zabránila ničivým poţárům. 

V této době zde ještě neexistovaly ţádné spolky, dobrovolné sbory hasičů, natoţ placené 

profesionální jednotky, které by cílevědomě bojovaly s ohněm. Vše bylo stále  

v rukou cechů a dobrovolníků.
 
 

Zásadní změny přinesl revoluční rok 1848 a především pád Bachova absolutismu. V tomto 

roce dochází k prvním pokusům o zakládání sborů dobrovolných hasičů.  

První hasičský sbor vznikl roku 1864 ve Velvarech. Po roce 1864 začaly vznikat další 

dobrovolné hasičské sbory na našem území, a to v Roudnici, Kutné Hoře, Nepomuku, 

Plaňanech a Táboře. Tyto dobrovolné hasičské sbory daly vznik organizované činnosti 

hasičstva v českých zemích.
4
 

  

                                                 
3
 KOLEKTIV AUTORŮ SH ČMS, Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých 

hasičů: Studijní materiál pro přípravu vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů k 
získání kvalifikace III. a II. stupně. 2. Vydání. Nové Město nad Metují: Hasiči, s.r.o. 2009. 
4
 LIŠKA,V.KOVANDA, F. Historie hasičského mládí. 1.vydání.Praha: Future 2000,1998. 
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V době první světové války nebyla situace lehká ani pro členy SDH, spousta  

z nich byla odvedena na frontu, coţ omezilo činnost sborů. Další nepříznivé časy přinesla 

druhá světová válka. Hasiči byli rozděleni do čtyř skupin: dobrovolní, z povolání, povinní  

a závodní. Činnost mohly vykonávat pouze sbory hasičů z povolání, které byly zřízeny jen 

v obcích s počtem obyvatel nad 50 tisíc. Ostatní hasiči byli nuceni vykonávat bojovou 

činnost. Velké mnoţství dobrovolných hasičů se věnovalo i odbojové činnosti. Řada z nich 

přišla během boje, likvidace ohně a leteckého bombardování o ţivot. Po tomto temném 

období bylo zapotřebí obnovit vše, co bylo zničeno a rozkradeno. 

Po druhé světové válce se Hasičská organizace přejmenovala na Svaz československého 

hasičstva a roku 1953 byl tento svaz přejmenován na Československý svaz poţární 

ochrany. Od té doby se oslovení hasič změnilo na poţárník. Roku 1973 byla poţární 

organizace přejmenována na Svaz poţární ochrany ČSSR. Revoluční rok 1989 přináší 

velké změny. Z poţárníků se stávají hasiči a oslovení soudruhu a soudruţko, které se 

uţívalo v letech 1948-1989 se nyní mění na oslovení bratře a sestro.
5
 

Během dalších let dochází ke vzniku sdruţení České hasičské jednotky a Moravské 

hasičské jednotky. Obě tato sdruţení existují dodnes a pomáhají udrţovat hasičskou 

tradici. Roku 1991 byl Svaz poţárníků přejmenován na Sdruţení hasičů Čech, Moravy  

a Slezska, který funguje dodnes. Jedná se o největší hasičkou organizaci, která dnes 

sdruţuje všechny sbory dobrovolných hasičů všech krajů.  

Jelikoţ naše doba přináší neustále pokroky, dochází i ve sborech dobrovolných hasičů a 

poţárním sportu k několika změnám, které však nejsou zásadní, jako tomu bylo doposud. 

Mění se především vyhlášky, stanovy, ale také pravidla soutěţí. Věc, která však zůstane v 

tomto sdruţení navţdy zakořeněna, je dobrovolná činnost vykonávána s láskou nikoli 

povinností.
6
 

                                                 
5
 MAŘÍK, Jiří a Josef MLÍKOVSKÝ A KOLEKTIV AUTORŮ. Hasičská kronika okresu Benešov. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 1999. 
6
 LIŠKA,V.KOVANDA, F. Historie hasičského mládí. 1.vydání.Praha: Future 2000,1998 
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1.2 Historie práce s mladými hasiči v letech 1836-1989 

Následující podkapitola se snaţí zachytit velmi důleţité historické milníky,  

které ovlivnily vývoj práce s mladými hasiči. Dále zde mapuji vývoj práce s mladými 

hasiči od období novověku aţ po současnost. 

1.2.1 1836-1917  

První mládeţnické hasičské oddíly zaloţené Sedleckým farářem Janem Ceybkem se staly 

mezníkem práce s mladými hasiči. Později byla tato skutečnost publikována ve třetím 

ročníku časopisu ,,Přítel mládeţe.“Jednalo se o poučení, jak se zachovat při činnosti 

 s ohněm. Vzděláváni byli ve školách ne jen dospělí, ale i děti. Kaţdý ţák u sebe musel mít 

hrubou zástěru, dvě lucerny nebo svíčku. Nicméně ţáci sami oheň hasit nemohli, byli 

pouze pomocnou rukou při hašení poţárů. Školy a přilehlá stavení byly vybaveny konvemi 

na vodu, které v této době slouţily k potlačení ohně. (Liška, V. Kovanda, 2000, s. 4) 

Roku 1902 Zemská ústřední hasičská jednotka schválila návrh ,,O zřizování hasičských 

skupin.“ Iniciátorem byl učitel z České Třebové J. B. Hubálek. Na tento popud vznikl 

dokument, který se jmenoval ,,Pravidla, dle nichţ lze zřizovati a spravovati jinošské 

druţiny při sborech dobrovolných hasičů.“ V tomto dokumentu bylo sepsáno doporučení, 

ţe do jinošské druţiny můţe vstoupit chlapec starší 15 let pouze se svolením svého otce. 

Současně byla věnována pozornost mravní a národní výchově, teoretický  

a praktický výcvik. I přes veškerou snahu tehdejších učitelů, se jinošské druţiny nijak 

nerozvíjely. 

Roku 1912 se zemská ústřední jednotka vrací k původnímu nápadu J. B. Hubálka a vydává 

příručku ,, Jinošské druţiny při sborech dobrovolných hasičů.“ Hlavním účelem jinošských 

skupin bylo vzbudit a prohloubit v nejmladších vrstvách občanstva zájem o hasičství, 

jelikoţ právě jimi byly později doplňovány hasičské sbory.
7
 

  

                                                 
7
 LIŠKA,V.KOVANDA, F. Historie hasičského mládí. 1.vydání.Praha: Future 2000,1998 
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 U dětí se rozvíjela nejen hasičská odbornost, ale kladl se velký důraz na znalosti v oblasti 

zemědělství, průmyslu, sportu a kultury. Na rozdíl od původního plánu zde byli přijímání 

chlapci ve věku od 14 do 17 let se souhlasem otce nebo svého mistra. Chlapci museli 

absolvovat praktická cvičení, jejichţ náplní byla cvičení s ţebříkem, obsluha stříkaček, 

poţárních hydrantů, výcvik s hadicemi a také první pomoc. Ani nejlépe vycvičení členové 

se nesměli zúčastnit zásahové činnosti. Při poţárech směli pouze konat stráţ, 

zpravodajskou sluţbu, osvětlovat poţářiště a dohlíţet na zachráněné předměty a hadice. 

1.2.2 1918-1936  

I po období první světové války se situace s nedostatkem mladých členů v hasičských 

sborech nezměnila. Cvičený dorost byl od roku 1915 po skončení války pouţíván  

k doplnění českého hasičstva, jeţ prošlo destrukcí. 

Nadále pokračovala snaha o práci s mládeţí. Jednalo se o chlapce rozdělené do dvou 

věkových kategorií, a to na ţactvo ve věku 8-14 let a 14-18 let. Mladí chlapci se vzdělávali 

v těchto oblastech: cvičení prostná, cvičení hasičská, atletika, hasičská teorie, zdravověda, 

orientace, ochranná sluţba, výchovná činnost, sport a kultura. 

V 2. polovině 30. let 20. století nastal prudký rozvoj druţin dětí a dorostu. V této době 

napomáhaly v kulturní a vzdělávací činnosti hasičstva například některé básně publikované 

v hasičských časopisech. Jednou z dobových básní je báseň s názvem Hasič, kterou 

věnoval Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek, slezskému hasičstvu  

a hasičstvu vůbec pro Památník sboru dobrovolných hasičů ve Skalici u Frýdku Místku. 

Petr Bezruč: 

Hasič 

,,Jenž v oheň, dým bez strachu jde 

s přilbou, sekerou a hadicí, 

muž pravý na svém místě je 

v světě širém i na Skalici. 
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Vynáší choré kmety ven, 

vyvádí z chlévů skot bučící, 

permy, obrazy ze stěn 

retuje robotnou pravicí.  

 

A spadne-li hořící strop 

či trám ohnivý, praskající,  

zůstane pod ním časem chlop, 

za bližní ohněm pracující. 

 

Chytrák jenž řeční v pozadí, 

nech jiným koryto a slávu! 

Chlop pravý život nasadí 

za druhé, choť to stojí hlavu.“(Liška, V. Kovanda, F.,2000. s.19-20) 

 

V prosinci roku 1934 se konal sjezd hasičských zástupců. Jiţ v této době byl kladen důraz 

na to, ţe hasičem můţe být pouze ten, kdo má dobré charakterové vlastnosti.  

Takový člověk musí být obětavý, ukázněný, střídmý, nezištný a poskytnout záchranu 

ţivota všem bez rozdílu náboţenství a politického vyznání. 

1.2.3 1939-1945 

V době protektorátu Čechy a Morava byl v našich zemích potlačován a ovlivňován ţivot 

občanů zejména mládeţe. Docházelo k uzavírání vysokých škol, zákazu Junáka, Sokola, 

Orla a dalších hnutí. Nemilá situace v době protektorátu Čechy a Morava ovlivnila i sbory 

dobrovolných hasičů. 
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Ode dne 31. 3. 1939 musely všechny dobrovolné spolky hlásit svou aktivitu a iniciativu, 

jinak jim hrozil zánik. Jedinou povolenou sloţkou v Protektorátu Čechy a Morava se stal 

Svaz Českého hasičstva se sídlem v Praze. 

Jiţ v této době existovala příručka pro vedoucí hasičského dorostu. V době okupace 

docházelo v dorosteneckých a ţákovských druţstev k poklesu počtu členů. Z hasičských 

sborů byli vyškrtnuti všichni neárijští členové, byl udělen zákaz nošení odznaků  

z bývalé republiky a původní pozdrav ,,Nazdar“ byl změněn na ,,Vlasti zdar.“ Během 

fašistické okupace byla v českých zemích uvězněna, popravena a mučena v koncentračních 

táborech velká část českého hasičstva.  

1.2.4 1948-1989  

Po ukončení druhé světové války docházelo k uvolnění a rozmachu společenských 

organizací a zájmových spolků, tedy i českého hasičstva. Bylo nutné projednat obnovu 

hasičstva v Čechách a na Moravě, a proto dne 10.6.1945 zasedala v Praze Zemská hasičská 

jednotka (dále jen ZHJ), která si mimo jiné toho dne kladla za cíl zvolit zpravodaj 

 pro dorost a ţactvo.  

21. října 1945 byl v Hasičském domě v Praze ustanoven Svaz československého hasičstva 

se zemskými jednotkami Čechy, Morava a Slovensko. Jednalo se o velice významnou 

hasičskou událost. Starostou byl v tomto období zvolen Emil Karpaš. Téhoţ roku došlo 

také ke zvolení dorostové komise. 

Důleţité období pro práci hasičských sborů ve spolupráci se školou nastává po roce 1946. 

Toto období můţeme charakterizovat jako prudký nárůst mladých členů do dobrovolných 

hasičských sborů, kde docházelo k výchově mladých muţů a dívek ve prospěch hasičské 

myšlenky a cílů. Členové sborů se učili odbornému výcviku a teorii, tělesným  

a pořadovým cvičením a občanské výchově.  

Plánovalo se zde i organizování různých tematických výletů. Od ledna 1949 existovaly 

hasičské sbory, okresní a krajské hasičské jednotky, neboť v této době došlo ke změnám 

 v územním uspořádání okresů a krajů. 
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Postupem času a hlavně v 50. letech dochází ke sloučení malých mládeţnických organizací 

a vzniká tak Československý svaz mládeţe. Nadále dochází k rozvoji dětských  

a dorosteneckých hasičských kolektivů. V těchto oddílech byla soustředěna pozornost 

především na poţární krouţky ve školách.  

Po roce 1952 došlo k velkým změnám. Poté co předal ministr vnitra,Václav Nosek, 

nejvyšším představitelům českého hasičstva dekret, byla hasičská organizace celostátně 

prohlášena za dobrovolnou organizaci a téhoţ roku byla ve dnech 15.-16.března 

uskutečněna celostátní konference Československého svazu hasičstva. Byla zde snaha  

o schválení nové náplně hasičské činnosti, zvýšení péče o hasičské jednotky a dorost.  

Po této konferenci byla vyhlášena soutěţ pro mládeţ. Tato hra procházela různými 

obměnami a stala se předchůdkyní dnes velice známé, mezi mladými hasiči oblíbené hry 

Plamen, která vznikla v roce 1972.  

Mladí hasiči nezaháleli ani v období prázdnin, kdy preventivně hlídkovali u tratí ţeleznic, 

výmlatových středisek, ale i na jiných místech vykonávali takzvané ţňové hlídky mládeţe. 

Do roku 1953 byla mládeţ nazývána jako mladí hasiči. To se však po roce 1953 změnilo, 

jelikoţ došlo ke změně názvu, a to z původního ,,Československý svaz hasičů‘‘  

na ,,Československý svaz poţární ochrany.“ (dále jen ČSPO) Od tohoto roku se mladí 

hasiči oslovovali jako poţárníci.  Ve dnech 28.-29.9.1956 se konal v Praze první celostátní 

sjezd ČSPO, kde byly hodnoceny výsledky péče o dorost a plnění úkolů. 

V roce 1957 byl díky Ústřednímu výboru Československé poţární ochrany zřízen při škole 

v Bílých Poličanech první běh letního tábora pro mladé poţárníky. Děti zde mohly získat 

své úplně první odznaky ,,Mladý poţárník.“ Nic však nebylo zadarmo, a tak pro získání 

odznaku museli poţárníci navštěvovat krouţek poţární ochrany alespoň jeden rok a splnit 

těchto sedm podmínek: 

1. být součástí preventivních hlídek při akci ,,Jarní úklid,“ 

2. účastnit se okrskové nebo okresní soutěţe poţárních druţstev, 

3. aktivně se podílet na práci a navštěvovat krouţek poţární ochrany, 

4. podílet se na preventivních prohlídkách v topném období,  

5. zapojit se v akci ,,Ochrana úrody a lesů‘‘ a to tak, ţe tvořily ţňové hlídky, 
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6. zúčastnit se dětské umělecké tvořivosti s poţárními náměty,  

7. splnit závěrečný pohovor, který se skládal ze základního učiva o poţární ochraně. 

(Liška, V., Kovanda, F.,2000, s.46-47) 

O tři roky později se konal druhý sjezd ČSPO, který přistoupil k hodnocení práce mezi 

dětmi a mládeţí. Došlo zde k ocenění preventivní akce ,,Chraňme děti před poţáry.“  

Tato akce byla vyhlášena z důvodu zakládání poţárů dětmi a mládeţí a měla je poučit, jak 

se zakládání poţárů vyvarovat.  

Od roku 1966 vznikly trvalé směrnice soutěţe, které rozdělovaly členy hasičských sborů 

do čtyř. kategorií podle věku. Soutěţilo se v disciplínách: teorie, pořadový výcvik, běh 

3×50 m a poţární útok. 

Třetí sjezd ČSPO se konal v roce 1964 na den 100. výročí zaloţení dobrovolné poţární 

ochrany. Byla zde oceněna snaha o ustanovení celostátního aktivu k boji proti dětské 

poţárnosti. 

V dalších letech se vyvíjela snaha o vytvoření kladných podmínek pro uspokojování 

různorodých zájmů mladých hasičů, organizování činnosti v přírodě, sportovní  

a tělovýchovné branné hry a turistika. Na tento popud se 11. listopadu roku 1968 konala 

celostátní konference Československého svazu poţární ochrany, na které byla provedena 

reorganizace ČSPO. O dva dny později byly výše unavené stanovy schváleny. V prosinci 

téhoţ roku došlo k vytvoření Sdruţení organizací dětí a mládeţe na kongresu českých  

a mládeţnických organizací ČSR a realizaci organizace Mladý poţárník, která byla roku 

1970 zrušena. 

V roce 1972 odstartovala hra Plamen. Čtvrtý celostátní sjezd ČSPO se uskutečnil v lednu 

roku 1973 v Praze. 
8
 

  

                                                 
8
 LIŠKA,V.KOVANDA, F. Historie hasičského mládí. 1.vydání.Praha: Future 2000,1998 
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1.2.5 1990-současnost  

Doba komunismu nebyla nakloněna vzniku nových volnočasových organizací, stejně tak 

jako tomu bylo po Sametové revoluci, kdy díky nově vzniklým organizacím  

pro děti a mládeţ docházelo k úbytku členů ve sborech dobrovolných hasičů. To však 

nebyl jediný problém, který zuţoval řady zájemců o poţární sport. Dalším ,,hřebíčkem  

do rakve“ byla evidence v rámci Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH 

ČMS) a zavedení členských průkazů a hrazení členských poplatků.
9
 

22. května 1990 se změnila základní organizace na SDH, Svaz poţární ochrany končí. 

Došlo k jeho přejmenování a vzniká SH ČMS. Jedná se o organizaci sdruţující dobrovolné 

hasiče v České republice.  

Podle dostupných zdrojů Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska je v České republice 

momentálně evidováno 359 116 členů organizovaných v 7 662 sborech dobrovolných 

hasičů. Co se týče vývoje sborů dětí a mládeţe do 18. let dochází od roku 2000 aţ do roku 

2018 k růstu počtu členů. V roce 2000 máme v České republice zaznamenáno 29 520 

členů. Coţ se do roku 2018 zvýšilo o více jak dvojnásobek. Dnes evidujeme v řadách 

dobrovolných hasičů do 18. let 61 205 členů. 
10

 

Další změny ve sborech dobrovolných hasičů přinesly Stanovy SH ČMS, došlo  

ke schválení Statutu hnutí mládeţe. Tento dokument slouţil jako příručka pro práci  

s mládeţí v dalším období.  

Od roku 1991 vzešel v platnost nový stejnokrojový předpis a symbolika hnutí,  

která zahrnovala deset nových specializací MP a odznak Připraven k poţární ochraně.  

Tyto změny se týkaly toho, ţe na stejnokrojích a odznacích byly vyobrazeny symboly 

socialistického svazu jako rudá pěticípá hvězda a zkratky bývalého ČSPO.  

Podle schváleného plánu práce a rozpočtu začaly pracovat odborové rady, které vznikly 

podle Statutu hnutí mládeţe.  

Některé z těchto odborových rad mládeţe se soustředily pouze na organizování soutěţí, 

coţ můţeme pozorovat na poklesu zajišťovaných letních činností a jiných aktivitách, které 

byly dříve odborovými radami běţně zajišťovány.  

                                                 
9
  ŠTIKA A., Mladý požárník, 2 vydání. Praha: Naše vojsko, 1985 

10
 Webové stránky Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska, 2020.  
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Odborná příprava vedoucích, úpravy směrnic pro činnost dětí a mládeţe, úpravy věkových 

kategorií v soutěţích, úprava Stanov SH ČMS pro úsek činnosti s mládeţí, tyto všechny 

změny přinesla Konference mládeţe, která se konala roku 1995.  
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2 Poţární sport  

Poţární sport spojuje prvky atletické přípravy s pohybovými činnostmi, které zahrnují vše, 

co by měl hasič zvládnout při zásahu. Rozvíjí fyzickou a psychickou odolnost, 

disciplinovanost, koordinaci, ale především spolupráci a schopnost rychlého rozhodování  

v mimořádných situacích 

2.1 Historie poţárního sportu  

Jako všechno na světě i poţární sport má svou historii. Počátky poţárního sportu spadají 

do dob bývalého Sovětského svazu. Jako doplněk výcviku hasičů, se zde roku 1937 

uskutečnily první závody tohoto druhu sportu. Roku 1945 došlo k oficiálnímu vypracování 

pravidel soutěţí. Disciplíny tehdejší doby se značně odlišovaly od dnešních disciplín, 

jejich obsah měl podobný charakter jako při opravdovém zásahu. Jednalo se o tyto 

disciplíny: 

1.  Výstup do  čtvrtého podlaţí cvičné věţe s pomocí hákového ţebříku 

2. Běh na 100 m s překáţkami 

3. Umístění třídílného vysunovacího ţebříku a výstup do okna třetí podlaţí  

cvičné věţe  

4. Poţární štafeta 6 ×100m 

5. Poţární útok  

6. Dvojboj (Kulhavý, 2010, s. 2) 

K ustálení disciplín a rozmístění překáţek na dráze jak je známe dnes  došlo v roce 1966. 

(Kulhavý, 2010, s. 3) 

První zmínky o poţárním sportu se k nám dostávají roku 1967 díky náčelníkovi Ing. Pavlu 

Stokláskovi, který se u nás stal jedním ze zakladatelů a propagátorem sportu, který nás měl 

naše hasiče vést ke zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti. Česká republika  

se poprvé v tomto sportu angaţovala na mezinárodní soutěţi v Leningradu roku 1968. 

 Měli jsme pouze jednoho reprezentanta, který získal krásnou stříbrnou medaili v disciplíně 

poţární útok. 

  



21 

 

V roce 1970 se stal poţární sport součástí odborné a fyzické přípravy všech 

profesionálních hasičů bývalé ČSSR. Téhoţ roku se v Ostravě uskutečnila první celostátní 

soutěţ v poţárním sportu. Jelikoţ se jednalo o první pokus soutěţe tohoto druhu, značně 

 se zde projevila nezkušenost, zejména v nedostatku kvalifikovaných rozhodčích, 

nedostačujících pravidlech a technickým pravidlům neodpovídající překáţky.  

Od tohoto roku se kaţdoročně na Slovensku a Česku konalo Mistrovství ČSSR 

profesionálních hasičů.
11

 

Roku 1973 se v Brně uskutečnilo sympozium Mezinárodního výboru prevence hašení 

poţárů (dále jen CTIF), které rozhodlo o tom, ţe se jednou za 4 roky budou konat 

olympijské hry v poţárním sportu. Do roku 1978 byl poţární sport určen výhradně  

pro profesionální hasiče, coţ se však po roce 1979 změnilo, kdy tento sport mohli 

vykonávat jedinci z řad dobrovolných hasičů.
12

 

Od roku 1990 dochází u profesionálních hasičů ke stagnaci v oblasti poţárního sportu. 

 K tomuto útlumu značně napomohlo rozpuštění reprezentačního druţstva a rozpad 

východního bloku, kde byly do této doby pravidelně organizovány mezinárodní soutěţe  

v poţárním sportu. K úplně jiné situaci dochází u dobrovolných hasičů, kde se tento sport 

činil a stále ještě činí vysoké oblibě  

Dnes se činí poţární sport velké oblibě, především mezi dobrovolnými hasiči, kteří jej 

vykonávají jako volnočasovou aktivitu.  

  

                                                 
11

 MINARSKÝ, A., Náš požární sport: 35 mistrovství světa České republiky hasičů z povolání 
1970-2006, 2. vydání. Karlovy Vary: Český hasič, 2007. 
12

 KULHAVÝ, M. Metodika plnění disciplín požárního sportu. V Ostravě: Sdružení požárního 
a bezpečnostního inženýrství, 2010 
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2.2 Disciplíny poţárního sportu  

V předcházející podkapitole jsem se zmínila o tom, ţe disciplíny poţárního sportu 

vyuţívají a imitují činnosti, které pouţívají hasiči při poţáru. Nejvíce se s tímto faktem 

setkáme v disciplíně poţární útok. V jednotlivých disciplínách soutěţí děti různých 

věkových kategorií, muţi i ţeny, všichni se mohou soutěţí zúčastnit jako jednotlivci nebo 

v druţstvech. Poţární sport pro muţe a ţeny zahrnuje čtyři základní disciplíny. 

Disciplíny poţárního sportu muţů a ţen:  

1. Běh na 100 m s překáţkami  

2. Výstup do 4. podlaţí cvičné věţe 

3. Štafeta 4 × 100 m s překáţkami 

4. Poţární útok 
13

 

Tyto disciplíny mají přísná a jasně vymezená pravidla. Jsou uskutečňovány na 

postupových soutěţích, které mají několik kol: okrskové, okresní (I.), krajské (II.), 

republikové, mezinárodní 

Okrsková kola se od ostatních kol odlišují tím, ţe chybí štafeta a výstup na cvičnou věţ. 

Jednotlivci i celá druţstva se musí zúčastnit všech disciplín, aby mohl být vyhlášen 

celkový výsledek v soutěţi. Výjimkou je disciplína výstup na cvičnou věţ. Této disciplíny 

se musí zúčastnit příslušníci hasičských záchranných sborů, ale pro členy sborů 

dobrovolných hasičů je dobrovolná. 
14

 

Po celém světě se konají soutěţe pořádané pro profesionální, ale i dobrovolné hasiče, které 

nejsou zahrnovány do poţárního sportu. Jedná se například o TFA (Toughes Firefigter 

Alive , nejtvrdší hasič přeţije). Dále mohou hasiči soutěţit například v cyklistice, jízdě na 

kajaku, orientačním běhu, triatlonu a spoustě dalších aktivitách. 

  

                                                 
13

 VELIČKO, V. M., TIMOŠENKO, S.I., PANKOV J.I. Současný požární sport. Přeložil Pavel 
Plachý, Praha: Tisková ediční a propagační služba, 1989. ISBN 80-7065-016-8. 
14

 stránky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Disciplíny požárního sportu [online]. 
2020 
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Výstroj soutěţících 

Ne jen jednotlivé disciplíny mají svá pravidla, ale ani výstroj soutěţících se neobejde bez 

pravidel. Kaţdý soutěţící, který se chce zúčastnit některé z výše uvedených disciplín, musí 

mít tričko s dlouhým nebo krátkých rukávem, které musí být vţdy zastrčené do kalhot. 

Kalhoty musí být dlouhé, aby překrývaly stehna a lýtka. Další součástí výstroje je opasek a 

ochranná přilba, která musí splňovat předem stanovené předpisy. Obuv by měla být 

sportovní, tretry jsou povoleny.  
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3 Hra Plamen  

Jedná se o celoroční volnočasovou aktivitu pro děti. Tato celorepubliková hra  

se snaţí u dětí rozvíjet dovednosti, vědomosti a znalosti v jednotlivých oblastech poţární 

ochrany.  

Během zpracování své bakalářské práce a prostudování jsem zjistila, ţe i kdyţ se jedná o 

celorepublikovou soutěţ, tak se pravidla hry Plamen odlišují. Zmíním tento fakt, jelikoţ 

byl i pro mě samotnou velice přínosný.  

Na Slovensku navštěvují sbory dobrovolných hasičů děti a mládeţ ve věku od 8-18 let 

 a dělí se pouze do dvou věkových kategorií: (o věkových kategoriích v České republice se 

zmiňuji v podkapitole Organizace hry Plamen) 

1. Mladí hasiči: 8-15 let  

2. Dorost 15-18 let  

Na Slovensku se smí účastnit hry Plamen devítičlenné druţstvo + náhradník. Stejně tak je 

tomu i u nás.  

Jednotlivé disciplíny jsou: poţární útok s překáţkami, štafetový běh na 400 m překáţkami, 

poţární útok s vodou. Mezi doplňkové disciplíny patří běh na 60 m s překáţkami a závod 

jednotlivce. V České republice je nabídka disciplín ve hře Plamen výrazně pestřejší. 

Jednotlivé disciplíny hry Plamen v České republice popisuji v podkapitole Metodika 

poţárně technických disciplín hry Plamen. 

Další odlišnost hry Plamen ve Slovenské republice je přihlíţení na věk závodníků. 

V disciplínách štafetový běh na 400 m s překáţkami a běh na 6, m přes překáţky získávají 

jednotlivá druţstva a jednotlivci bodovou výhodu za věk závodníků. Další odlišností jsou 

východiskové body, které druţstvo získá před započetím disciplíny. Od těchto 

východiskových bodů jsou poté odečítány body trestné. V naší hře Plamen získávají 

jednotlivci i druţstva pouze body trestné, které se sčítají a určují tak celkové pořadí ve hře 

Plamen. 
15

 

  

                                                 
15

 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Hasičský šport na Slovensku [online]. 
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Nyní uţ přistoupím k hlavním cílům a organizaci hry. 

Hlavním cílem hry Plamen je soutěţní formou podporovat celoroční aktivitu dětí, které  

se zajímají o poţární ochranu. Vyhlašovatelem hry Plamen je SH ČMS.  

Podmínkou účasti jsou nejméně devítičlenné kolektivy mladých hasičů ve věku  

do 15 let. V okresních soutěţích se mohou zúčastnit i druţstva s niţším počtem členů,  

tato druţstva se však nemohou postoupit do vyšších soutěţí. Jediné doporučení  

pro kolektivy je vstupní věk 6 let, ale zúčastnit se mohou i děti mladší. U takových dětí 

 je velice nutné vyuţívat výchovné metody, jako jsou hra, pochvala motivace. Pro děti 

mladší 6 let upravují v okresních kolech hry Plamen odborové rady mládeţe (dále jen 

OORM) OSH podmínky, které se týkají například úpravy překáţek případně nářadí,  

které se týkají například úpravy překáţek případně nářadí.(Sdruţení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, Učební texty pro vedoucí, 2008, s. 39) 

3.1 Historie hry Plamen  

Historie této hry začíná v roce 1970, kdy ústřední Svaz Československé poţární ochrany 

vydal příručku Zájmové krouţky poţární ochrany (dále jen ZKPO). Tato příručka 

obsahovala pouze pravidla soutěţí ve štafetě a poţárník útoku. Jedinou organizovanou 

soutěţí byly Ţňové hlídky. Jejich úkolem bylo dohlíţet na obilí, lesy kolem tratí  

a hospodářských objektů. O své činnosti si vedly záznam do deníku, který byl poté 

vyhodnocen komisí. Působení hlídek na našem území nemělo dlouhého trvání, jelikoţ 

během prázdnin došlo ke dvěma smrtelným zraněním.  

Celoroční zapojení mládeţe se ukázalo jako velice prospěšné, a proto hned následující rok 

vznikla celoroční soutěţ zvaná ,, Celostátní hra mladých poţárníků“. 

První ročník hry Plamen se konal v roce 1972. Tato hra trvá uţ celých 47 let  

a během této doby prošla řadou změn. V prvních letech se soutěţilo v následujících 

disciplínách: kvíz, branný závod, hadicové štafety, štafeta poţárních dvojic, vázání uzlů, 

rozvinování hadic na kuţelky a kulturní program, který byl však v dalších letech 

vypouštěn. Během vývoje hry Plamen došlo k několika změnám: z poţárnického čtyřboje 

se stal dvojboj, vznikla štafeta, poţární útok se začal provádět s vodou a branný závod byl 

převzat z pionýrské hry ,, O partyzánský samopal“. 
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V osmdesátých letech byla hra Plamen na velice vysoké úrovni, a proto si Československá 

republika mohla v roce 1981 dolovit pořádat jeden z ročníků soutěţe v Havlíčkově Brodě. 

Postupem času získala tato hra spoustu atletických a sportovních prvků, ale v základě 

zůstává stále tím, pro co byla stvořena. 

Od svého zaloţení aţ do roku 1989 měla hra několik základních oblastí: 

1. Ideově-výchovnou 

Jednalo se o besedy, kde se velice často formou testů prověřovaly znalosti dětí nejen  

o hasičské historii, ale historii celé naší republiky  

2.Preventivně-výchovnou 

Jednalo se o oblast, ve které mohly děti získat odznaky odborností, které dětem 

napomáhaly k získávání mnoha znalostí z protipoţární ochrany.  

3.Branně-sportovní 

Tato turistická činnost vedla děti do přírody, kde se zdokonalovaly v orientaci v terénu 

pomocí mapy, hodinek, kompasu, přírodních jevů, učili se zakládat oheň, vařit, maskovat 

pomocí přírodních materiálů, pravidla první pomoci, která se v průběhu hry Plamen 

neustále obnovovala. 

4.Poţárně-technickou 

Napomáhala technickému výcviku, součástí byla i takzvaná pořadová cvičení, která však 

byla postupem času ve hře Plamen opomíjena 

5.Veřejně-prospěšnou  

Jednalo se o brigádnickou činnost při zvelebování míst, úklidu zbrojnice, sběr materiálu  
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6. Kulturní činnost 

Děti navštěvovaly různá kulturně vzdělávací místa jako divadla, knihovny, kina, účastnily 

se různých besed, koncertů (Liška, V. Kovanda, F. 2000, s. 69-73) 

Jistě stojí za povšimnutí, ţe spousta z těchto oblastí si zachovala svou podstatu  

aţ do dnešní doby. I dnes se u dobrovolných hasičů usiluje o to, aby děti znaly historii 

České republiky, obce nebo SDH ve kterém působí. Nadále se získávají odznaky 

odbornosti od toho nejútlejšího věku aţ po dorostence. Ke zdokonalování orientace  

v terénu napomáhá jedna z disciplín hry Plamen.  

Konkrétně se jedná o branný závod, kde se děti orientují v terénu pomocí buzoly, 

překonávají překáţky a dokáţou si poradit s poskytnutím první pomoci.  

Jako všichni dobrovolní hasiči, tak i děti a mládeţ se v rámci SDH snaţí být prospěšní 

sobě a svému okolí.  V rámci brigád probíhá například sběr kovů, nebezpečného odpadu, 

čistění krajiny a vodních toků. Co se týče kulturní oblasti i dnes děti v rámci krouţku SDH 

navštěvují různé kulturní akce. Jako příklad bych ráda uvedla náš SDH Močovice,  

který uspořádal loňský rok pro děti exkurzi do HZS hlavního města Prahy.  

3.2 Organizace hry Plamen  

Věkové Kategorie:  

Druţstva soutěţí bez rozdílu pohlaví v těchto kategoriích: 

-přípravka: děti mladší 6 let 

-mladší děti: do 11 let 

-starší děti: od 11 do 15 let 

Kategorie mladší nesmí být doplněna o ţádného soutěţícího z kategorie starší a naopak, 

ţádný soutěţící z mladší kategorie nesmí dovršit 11 let, v kategorii starší nesmí dovršit 

věku 15 let v roce zahájení příslušného ročníku hry Plamen. Děti starší 15 let nemohou 

soutěţit ve hře Plamen, ale pouze v kategorii dorostu. 
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Časová datace:  

Hra začíná od 1. září a trvá aţ do 31. srpna dalšího roku. Je nutné, aby se všechna 

obvodová a okresní kola uskutečnila v průběhu roku, a to do termínu konání vyšších kol. 

Vyšší kola jsou kola nad rámec okresu (oblastní, krajské, republikové, mezinárodní)  

a uskuteční se do konce července. Do vyšších kol mohou postoupit pouze druţstva 

v kategorii starší. 

Obvodová a okresní kola jsou vţdy rozdělena na 2 části:  

1. část - podzimní kolo soutěţe 

Koná se v měsících září aţ listopad Náplní podzimního kola je zahájení celoroční činnosti 

a závod poţárnické všestrannosti (ZPV)  

2. část - jarní kolo soutěţe  

Probíhá v jarních měsících. Náplň jarního kola tvoří soutěţe poţární útok, štafeta 4×60 

metů s překáţkami, poţární útok s překáţkami CTIF, štafeta CTIF, štafeta poţárních 

dvojic, přebor jednotlivců běh na 60 m, vyhodnocení celoroční činnosti  

Okruhy:  

Nedílnou součástí hry Plamen je to, aby se jednotlivé hasičské sbory zapojily do celoroční 

činnosti. Existuje zde několik okruhů, které obsahují různé náměty. Kaţdý kolektiv si 

vybere z těchto okruhů jednu podmínku. Je nutné, aby kolektiv sboru dobrovolných hasičů 

splnil svou vybranou aktivitu a učinil zápis do kroniky do termínu konání druhé části 

okresního, nebo obvodového kola.  

I. Okruh  

-uskutečnit nejméně dvě besedy 

- uskutečnit nejméně tři výlety  

-navštívit tři muzea nebo výstavy 

-uskutečnit minimálně tři společenské akce (beseda, výstava), mezi které se nepočítají 

pravidelné schůzky 

- uspořádat před začátkem soutěţe nejméně 7 denní letní tábor 
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 - uskutečnit o jarních nebo zimních prázdninách nejméně 7 denní tábor  

II. Okruh  

-kaţdý člen za účelem zlepšení ţivotního prostředí odpracuje minimálně dvě brigádnické 

hodiny  

- kaţdý člen za účelem údrţby výstroje, výzbroje či zbrojnice odpracuje minimálně dvě 

brigádnické hodiny  

- odevzdání druhotných surovin za alespoň 5 Kč od kaţdého člena  

- odevzdání léčivých rostlin za alespoň 5 Kč od kaţdého člena  

- kolektiv mladých hasičů se stará minimálně po dobu tří měsíců o nemocného nebo 

starého občana  

- kolektiv uspořádá pro ostatní dětské hasičské kolektivy soutěţ v poţárním sportu  

- podmínka nabídnuta štábem hry obvodového nebo okresního kola  

III. Okruh  

- povinností všech kolektivů je to, aby kaţdý kolektiv získal minimálně pět odznaků 

odborností nebo specializací, jejichţ obsah vám přiblíţím v další podkapitole bakalářské 

práce-tyto odznaky jsou získávány podle věkových kategorií:  

• věková kategorie 6-15 let:  

Preventista-junior: zná příčiny vzniku poţáru, telefonní čísla tísňových linek, časté 

poţární závady, základy hoření 

Strojník-junior: zná jednoduché hasební prostředky, přenosné hasící přístroje a hydranty, 

povinnosti strojníka při zásahu  

Kronikář: zná jednotlivé kroniky a jejich druhy, způsoby zápisu do kroniky, okruhy 

celoroční hry Plamen, historii hasičstva, místní historii hasičů a obce, základní strukturu 

SH ČMS  

Preventista: zná hlouběji všechna opatření jako preventista junior 
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Strojník: zná části a údrţbu běţné techniky pouţívané u hasičů, zná běţné technické 

prostředky poţární ochrany a optické signály  

Cvičitel: je nositelem odbornosti preventista a strojník, dokáţe organizovat nástup a podat 

hlášení, je pomocníkem vedoucího, zná uzly a smyčky pouţívané v poţární ochraně (PO) 

• věková kategorie 14-18 let:  

Preventista 

Strojník  

Kronikář  

Cvičitel 

Instruktor: je nositelem odbornosti cvičitel, zná hlavní zásady při výjezdu jednotky 

k poţáru a mimořádné události, ví jak si počínat při zásahu i po jeho ukončení, prokazuje 

znalosti jak si počínat při nebezpečí, hrozícím na místě poţáru nebo zásahu 

Velitel- je nositelem odbornosti cvičitel, zná hlavní okruhy a zásady v oboru psychologie  

a pedagogiky, jak si bezpečně počínat při práci s dětmi, ovládá základy zdravovědy  

IV. Okruh 

 - úkolem kolektivu je uskutečnit minimálně dva kulturní programy (mateřská nebo 

základní škola, valná hromada, jiné)  

- kolektiv vyrobí minimálně dvě nástěnky s tématikou poţární ochrany - kolektiv se zapojí 

do hry,,Poţární ochrana očima dětí‘‘ tak, ţe zhotoví kresbu či povídku s tématikou poţární 

ochrany  

- kolektiv se zúčastní alespoň dvou sportovních nebo turistických soutěţí, které se konají 

nad rámec kol hry Plamen 
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Kronika  

do kroniky kolektivu se zaznamenávají veškeré celoroční aktivity z jednotlivých okruhů, 

které se jednotlivé kolektivy rozhodly absolvovat 

- kronika kolektivu mladých hasičů se předkládá vţdy při 2. části okresního nebo 

obvodového kola a ve vyšších kolech hry Plamen- kroniku můţe vést celý kolektiv pouze 

jednu, v takovém případě jsou jednotlivá druţstva v tomto kolektivu hodnocena podle této 

kroniky 

- druhá moţnost vedení kroniky je taková, ţe mohou dle rozhodnutí OORM kroniku vést i 

jednotlivá druţstva, v takovém případě je kaţdé druţstvo hodnoceno dle své vyhotovené 

kroniky 

Kulturní program  

- pokud hovoříme o celoroční činnosti kolektivu mladých hasičů jedním z velice důleţitých 

námětů  

je zrealizovat vhodný kulturní program, který je předveden pří vhodné příleţitosti jakou 

můţe být například valná hromada nebo oslavy zaloţení hasičského sboru  

-hra Plamen je nakloněna přehlídce kulturních programů, jejich hodnocení se však nepočítá  

do příslušného kola soutěţe (Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Směrnice hry 

Plamen, 2016, s. 23-24) 
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3.3 Poţárně technické disciplíny hry Plamen  

Před začátkem samotného popisu sportovních disciplín a jejich pravidel, bych ráda 

vymezila cíl a obsah těchto disciplín. Cílem těchto sportovních disciplín zahrnutých  

do hry Plamen je zvýšit fyzickou výkonnost mladých hasičů, obratnost a zručnost 

s nářadím, které je nezbytnou součástí poţárního sportu a atletickou pohyblivost při 

štafetách. Důleţitým kritériem v těchto disciplínách je výsledný čas jednotlivých pokusů. 

Čas se stopuje tehdy, kdy hlídka, štafeta nebo soutěţní druţstvo ukončilo provádění 

disciplíny, zapisovatel zapsal dosaţený čas, platnost nebo neplatnost pokusu, udělené 

trestné body a rozhodčí průběh disciplíny zhodnotil.
16

 

3.3.1 Poţární útok  

Mezi hasiči je tato disciplína nazývána královskou. Je tomu tak, jelikoţ se jedná o hlavní 

disciplínu soutěţe, která nejvíce ovlivňuje celkové pořadí. Druhým z důvodů, proč je tato 

disciplína nazývána královskou, je ten, ţe se nejvíce podobá skutečnému zásahu. V této 

disciplíně soutěţí 7 členné smíšené druţstvo, které je poskládáno z několika následujících 

členů: 

Košař- úkolem je spojit savici s košem 

Spojař-spojuje první a druhou savici 

Strojník:ovládá čerpadlo, napojuje první savici na čerpadlo- béčkaře: napojuje do čerpadla 

první hadici typu B, spojuje první a druhou hadici typu B 

Rozdělovač slangově rozdík: napojuje druhou hadici typu B a dvě hadice typu C na 

rozdělovač, běţí s ním na vyznačenou značku směrem k terčům 

Proudaři slangově brci- spojí dvě hadice typu C a druhou hadici typu C napojí na 

proudnici, stříkají na terče  

  

                                                 
16

 KULHAVÝ, M. METODIKA PLNĚNÍ DISCIPLÍN POŽÁRNÍHO SPORTU. V Ostravě: Sdružení 
požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010 
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Materiál k plnění disciplíny: 

-plošina: velice často dřevěná o rozměrech 2×2 m, musí být o 10 cm vyvýšená od terénu, 

 u plošiny se mohou nacházet gumové nebo textilní běhouny, které se umisťují pod 

přívodní vedení a zabraňují tak kluzkému a blátivému povrchu, na kterém hrozí nebezpečí 

úrazu 

- 2 savice včetně šroubení  

- 1 sací koš se zpětnou klapkou  

- 2 izolované hadice B 75  

- 4 izolované hadice C 52 

- 1 rozdělovač 

 - 2 proudnice C 52 

- 1 přenosná motorová stříkačka s přetlakovým ventilem, nesmí obsahovat nasazené víčko 

na sacím hrdle stroje 

- 1 nádrţ na vodu, jejíţ obsah je nejméně 1000 l  

- 2 terče, u dětí se pouţívají sklopné terče (jedná se o terče, na které děti nemusí nastříkat 

10l vody, ale stačí se jen dobře trefit do kulatého otvoru na terči) 

Nářadí:  

- 1 hadice B 75 na odpadní vodu  

- 4 hákové klíče- nemusí být nutnou součástí vybavení  

Popis základny a rozmístění nářadí  

Disciplína poţární útok je realizovaná na dráze (viz obrázek č. 1), která má přesně dané 

rozměry. Kaţdé závodní druţstvo si smí samo zvolit, jak si poskládá základnu. Musí však 

dodrţovat několik zásadních pravidel, která nesmí během závodu porušit. Součástí 

základny je startovní čára, která se nachází čelem nebo bokem ve vzdálenosti 10 m  

od středu základny Na levé straně ve vzdálenosti 2,5 m od středu základny se nachází 

nádrţ s vodou, která musí být vţdy před započatým pokusem plná vody a po celou dobu 

trvání poţárního útoku vodou doplňována Ve vzdálenosti 35 m od středu základny  
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ve směru útoku je vyznačena čára stříkání, kterou nesmí proudaři v průběhu útoku 

přešlápnout ani se jí dotknout ţádnou částí svého těla. Nástřikové terče (viz obrázek č. 2) 

se nachází za čárou stříkání ve vzdálenosti 5 m.. Samotnou základnu tvoří plošina, kde 

najdeme motorovou stříkačku s napojeným přetlakovým ventilem a nářadí. Motorová 

stříkačka ani ţádné ostatní nářadí s výjimkou savic, nesmí přesahovat okraje základny, 

mezi jednotlivými spoji a závity musí být prostor pro proloţení archu papíru. 

 

Obrázek č. 1 Dráha poţární útok 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2004, s. 31) 
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Obrázek 2 Trče 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2004, s. 34) 

 

Popis provedení disciplíny poţární útok  

Před samotným zahájením poţárního útoku si soutěţící umístí veškeré nářadí včetně 

motorové stříkačky k základně. Všichni soutěţící musí být vybaveni ochrannou přilbou 

schváleného typu. Na pokyn rozhodčího ,, Na základnu‘‘ se měří časový interval  

5 minut, coţ je přípravná doba, během které musí soutěţící umístit veškeré nářadí  

a stříkačku na základnu. Během této přípravy je nezbytné veškeré závity nářadí značně 

promazat bambusem nebo jiným pouţívaným prostředkem.  

Při přípravě základny je povolena pomoc pouze od vedoucího kolektivu, který smí 

manipulovat pouze se strojem. Při přípravě základny si můţe kaţdé soutěţní druţstvo 

umístit na dráhu takzvané závodní terčíky, nebo jiné povolené značení, které slouţí 

například k odloţení rozdělovače. 
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Po přípravě k zahájení disciplíny se všichni soutěţící postaví na startovní čáru v takovém 

pořadí, kterému odpovídá postavení základny. Velice často před samotným startem 

můţeme slyšet bojovné pokřiky, které slouţí k podpoře závodníků. Aby mohl začít 

samotný útok, je nezbytné, aby dospělý strojník nastartoval motorovou stříkačku.
17

 

Na povel startéra vybíhá celé soutěţní druţstvo k plošině a postup provedení poţárního 

útoku se zde začíná dělit podle věkových kategorií: 

Starší kategorie - košař našroubuje sací koš na savici před ponořením do nádrţe a vytvoří 

tak pomocí spojaře přívodní vedení, aby se voda dostala do mašiny, béčkař, rozdělovač  

a dva proudaři utvoří pomocí dvou hadic B, rozdělovače, čtyř hadic C a dvou proudnic C 

dopravní a útočné vedení, strojař si ve starší kategorii obsluhuje mašinu sám  

Mladší kategorie- pro usnadnění pokusu se sací koš připojí na předem připravené přívodní 

vedení, obsluhu stroje vykonává dospělá osoba, dopravní a útočné vedení je stejné jako 

 u starší kategorie. 

Kategorie přípravka- jediná kategorie, u které je povolena dopomoc. V této kategorii jde 

především o bezpečnost dětí, a proto vedoucí dohlíţí na druţstvo po celou dobu provádění 

pokusu. Vedoucí můţe pomáhat s ponořením do vodního zdroje, vyjmutím savice s košem 

z vodního zdroje, vedoucí smí dále zasáhnout v případě nebezpeční při nesení rozdělovače 

nebo nástřiku na terč  

Pokus je ukončen po signalizaci obou terčů po naplnění vodou nebo nástřiku. Počítá  

se vţdy horší nástřikový čas. Kaţdé druţstvo má na realizaci této disciplíny dva pokusy. 

Můţeme vidět různá provedení poţárního útoku. Hadice se mohou spojovat na základně, 

rozvinovat, tahat nebo přenášet.  

  

                                                 
17

 ] ŠKODOVÁ, B., Metodika disciplíny požární útok, 1.vydání, 2014 
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Neplatné pokusy  

K neplatnému pokusu dojde tehdy, není li splněna jedna z následujících podmínek:  

• Sací koš není přišroubován na savici před i po ponoření do vodního zdroje, závodník jej 

nesmí upustit ani šroubovat pod hladinou, savice nejsou sešroubovány po celou dobu 

poţárního útoku  

• Útočné proudy nestříkají na svůj terč, ale pomáhají si a provádí takzvaný kříţový nástřik 

• Pomoc cizí osoby při plnění disciplíny, cizí osobou se rozumí kaţdá osoba, která není 

součástí kolektivu, slovní pomoc je povolena 

• Doba PÚ je delší neţ 2 minuty a vodní čerpadlo není zavodněno do 1 minuty od povelu 

startéra  

• Pokud soutěţící překročí čáru nástřiku  

• Urychlení signalizace terčů pomocí mýdlového přípravku  

• Disciplína není dokončená v řádné výstroji a výzbroji (např. pokud závodníkovi upadne 

helma, musí si ji znovu nasadit a aţ poté pokračovat v plnění disciplíny) 

 • Je pouţita pouze část materiálu potřebná k plnění disciplíny 
18

 

  

                                                 
18

 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA, Směrnice hry Plamen: Metodická 
pomůcka pro vedoucí a instruktory, Praha, Sdružená hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2016 
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3.3.2 Poţární útok s překáţkami CTIF  

Jedná se o disciplínu, která se od poţárního útoku odlišuje ve všech směrech.  

Úkolem druţstva je správně překonat několik překáţek umístěných na dráze  

v co nejkratším čase, a to bez mluvení či jiných signálů. Soutěţní druţstvo se skládá  

z 8 členů a velitele. 

Materiál potřebný k disciplíně: 

 -vodní příkop: délka 1,8 m, šířka 2,0 m 

- bariéra: výška 0,7 m, šířka 2,0 m 

- tunel: délka 0,6 m, šířka 0,6m, výška 0,8 m  

- lávka: délka 2,0 m, šířka 0,2 m, nad povrchem země 0,35 m  

- bedna na odloţení hadicových nosičů 

- 4 hadice C 52  

- 2 dţberové stříkačky s hadicemi D a proudnicemi 

- rezervní nádoba s 10 l vody  

- nástřikové stěny  

- stojan s nákresy uzlů: výška 1,0 m, šířka 2,0 m- 4 lana 

- hadice C s napojenou proudnicí C  

- stojan s technickými prostředky 
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Soutěţní dráha disciplíny poţární útok s překáţkami CTIF 

Na rozdíl od klasického poţárního útoku, se na dráhu nesmí umisťovat ţádné pomocné 

značky. Dráha je rozdělena do tří úseků: (viz obrázek č. 3) 

 

Obrázek č. 3 Dráha poţární útok s překáţkami CTIF 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2004, s. 43) 
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 První úsek dráhy  

Jedná se o část, která měří 60 m, v tomto prostoru se nachází napříč ve směru běhu čtyři 

značky, vodní příkop a bariéra (viz obrázek č. 4), tunel (viz obrázek č. 5)  

a lávka (viz obrázek č. 6) se nachází ve směru běhu, konec hadicového vedení je označen 

čárou na 59 m. Na startu jsou připraveny 4 dvojitě svinuté hadice opatřené speciálními 

nosiči a pevně umístěna spojka C 

Obrázek č. 4 Bariéra 

 

 

Obrázek č. 5 Tunel 

 

 

Obrázek č. 6 Lávka 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2004, s. 40) 
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Druhý úsek dráhy  

Jedná se o část dráhy od značky 60 m aţ po značku 65 m. Na značce 60 m se nachází 

hadice typu D spolu s proudnicemi a dvěma dţberovými stříkačkami. Ty musí být 

postaveny tak, aby měl závodník kaţdou v jedné ruce, na značce 65 m jsou umístěny 

nástřikové stěny 

Třetí úsek dráhy Tato předposlední část dráhy je vyznačena od značky 65 m aţ po značku 

70 m Na pravé straně 70 m dráhy je umístěn stojan s nákresy uzlů (lodní, proudnicový 

úvaz, tesařský uzel a plochou spojku) Uzlový stojan je dále opatřen 4 lany (viz obrázek 

 č. 7) označenými čísly 6-9, z toho musí být tři lana horolezecká nebo alespoň spletená do 

spirály poslední čtvrté lano slouţí k uvázání na proudnici, a proto je společně se svinutou 

hadicí typu C a proudnicí umístěno před stojanem Na levé straně 70 m jsou na stojanu 

umístěné 4 tabule (viz obrázek č. 8), které vyobrazují technické prostředky (proudnici C 

spolu s uzávěrem, hadici C, sběrač, hadicový vazák, hadicový nosič, klíč na spojky a 

šroubení, sací koš a rozdělovač), tyto prostředky se nachází pod stojanem s tabulemi a jsou 

označeny čísly 2-5. 

 

Obrázek č. 7 Uzlový stojan 

 

(Zdroj: Směrnice hry Plamen, 2004, s. 41) 
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Obrázek č. 8 Tabulový stojan 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2004, s. 41) 

 

Čtvrtý úsek dráhy Jedná se o poslední část dráhy ve vzdálenosti 70-75 m, slouţící jako 

nástupní plocha, kde celé druţstvo ohlašuje konec disciplíny. 

Popis provedení disciplíny 

Druţstvo v počtu 9 členů nastoupí na startovní čáru. Kaţdému členovi je přiděleno jedno 

číslo od 2-9. Číslo jedna má vţdy velitel druţstva. Čísla jsou rozdělena podle barev.  

Číslo 1 je bíle, 2-5 červené a 6-9 ţluté. Velitel druţstva přivede celé své druţstvo před 

rozhodčího do prostoru nástupiště a provede hlášení:,, Druţstvo SDH je nastoupeno  

k přípravě disciplíny“.Poté si druţstvo na pokyn rozhodčího připraví dţberové stříkačky  

s hadicemi a opět nastoupí do nástupního prostoru.  

Velitel podá opět hlášení:,, Druţstvo je nastoupené k plnění disciplíny“.Následuje povel 

hlavního rozhodčího: ,,Proveďte“. Velitel druţstva dá povel ke staru a hvízdne píšťalkou, 

která je signálem pro začátek měření času. Kaţdý člen týmu zastává v této disciplíně svou 

úlohu, kterou musí splnit co nejlépe v nejkratším čase. 
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První čtveřice v čele s kapitánem má za úkol překonat vodní příkop, bariéru, tunel, kladinu 

a dostat se aţ k dţberovým stříkačkám, které musí naplnit vodou a nastříkat v co 

nejkratším čase určité mnoţství vody. Po úspěšném nástřiku pokračují do třetího úseku 

dráhy, kde se snaţí správně přiřadit technické prostředky (viz obrázek č. 9) ke značkám na 

tabulích. Poté se přemisťují do posledního úseku dráhy, kde se seřadí a podají hlášení  

o ukončení disciplíny. 

 

Obrázek č. 9 Technické prostředky 

 

Zdroj:( Směrnice hry Plamen, 2004, s. 44) 

 

Druhá část druţstva se mezitím snaţí správným způsobem rozvinout hadicové vedení. 

Musí dávat pozor, aby bylo hadicové vedení poleţené na správné straně překáţky 

 a hadice nebyly nijak překroucené. Poté se přesouvají k plnění dalšího úkolu, kterým je 

vázání uzlů. Po úspěšném provedení se seřadí k dalším členům do nástupní plochy a podají 

hlášení o ukončení disciplíny.  
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Trestné body a neplatné pokusy  

Trestné body se přepočítávají na ztrátové sekundy a jsou udělovaný za následující situace: 

• Za nesprávné překonání překáţek za kaţdého soutěţícího hrozí druţstvu ztráta  

10 sekund 

•Pokud dojde k celkovému přetočení hadice o 360⁰, dostává druţstvo za kaţdou přetočenou 

hadici 5 trestných sekund 

•Za kaţdé rozpojení spojky nebo zapojení na jeden zub se připočítává 20 sekund 

• Nesprávné rozloţení hadic nebo nesprávné poloţení hadic 10 sekund 

• Pokud soutěţíc zapomene, ztratí, nebo špatně odloţí nářadí, dostává 5 trestných sekund 

• Nesprávné zařazení technických prostředků na stojanu 10 sekund 

• Za kaţdý nesprávně uvázaný uzel 10 sekund 

• Komunikace během plnění disciplíny 10 sekund 

• Pokud dojde k nesprávné činnosti, která není popsána ve směrnici. Pokud tuto chybu 

opraví hráč, který se jí dopustil, získává druţstvo 10 trestných sekund. Pokud je činnost 

opravena jiným soutěţícím získává druţstvo 20 trestných sekund 

Neplatné pokusy jsou v této disciplíně udělovány za: 

•Jestliţe nedojde k nástřiku terčů z jiného důvodu, neţ je závada materiálu  

•Soutěţící druţstvo nesplní předepsané úkony díky závad na vlastním materiálu 

• Pokud druţstvo nedokončí disciplínu se všemi potřebnými pomůckami 

Ukončení a hodnocení disciplíny  

Tuto disciplínu započne startér a k jejímu ukončení dojde po signálu velitele druţstva. 

Počítá se zde výsledný čas, ke kterému jsou následně připočteny trestné sekundy, které 

druţstvo získalo během plnění disciplíny.  
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3.3.3 Štafeta 4 × 60 m  

Jedná se o disciplínu, během níţ si soutěţní druţstvo předává štafetu na předávacím území, 

jednotliví členové druţstva překonávají překáţky umístěné na dráze. Všechna soutěţní 

druţstva vyberou ze svého týmu 8 zástupců, kteří vytvoří dvě čtyřčlenné štafety.  

Kaţdý můţe soutěţit pouze na jednom úseku jedné ze štafet. Kaţdá štafeta má pouze jeden 

pokus a do hodnocení se počítá lepší čas. 

Materiál k plnění disciplíny: 

Materiál potřebný k plnění této disciplíny představují překáţky, které mají své specifické 

rozměry:  

-kladina: délka 4 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země aţ k povrchu kladiny, kladina  

je podepřená dvěma kusy podpěr a opatřena dvěma sbíhavými můstky, z nichţ jeden  

je sbíhavý a druhý náběhový  

-bariéra: výška 1,50 m, šířka 2 m, minimální tloušťka 40 mm  

- břevno s výplní: výška 0,8 m 

-hasicí přístroj (PHP), jedná se prázdný přenosný práškový přístroj, který váţí 6 kg 

-2 kusy hadic C 52 

-rozdělovač: můţe být opatřen podpěrami  

-štafetová proudnice typu C  

-příčné břevno s výplní: výška 0,80 m, šířka 1,8-2 m, minimální tloušťka 40 mm  

-pevná podloţka: slouţí pro odloţení hasicího přístroje  

Dráha a umístění překáţek na dráze: 

Tato disciplína se můţe uskutečnit jak v jedné, tak několika drahách současně. Kaţdá  

z drah má šířku 2,5 m a je rozdělena na čtyři úseky, které mají délku  

60 m. Dráha (viz obrázek č. 10) můţe mít různý povrch, který však musí být rovný  

a bezpečný, jejich společný cíl musí být v jedné rovině. To jak na sebe jednotlivé úseky 

dráhy navazují, rozhoduje pořadatel soutěţe. 
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Pokud se jedná o okresní nebo obvodové soutěţe, mohou na sebe jednotlivé úseky 

navazovat různými způsoby například člunkově, nebo v přímce. Ve vyšších kolech  

se štafeta provádí na ovále. Pokud to dovolí povrch dráhy, je zapotřebí, aby byly všechny 

jednotlivé překáţky dostatečně upevněny k povrchu.  

 

Obrázek č. 10 Dráha štafeta 4×60 m 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2004, s. 49) 
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První úsek dráhy Jedná se o 60 m úsek dráhy, ve vzdálenosti 25 m od startu je postavena 

kladina (viz obrázek č. 11) s ohraničující čarou u sbíhavého můstku 

 

Obrázek č. 11 Kladina 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2004, s. 50) 

 

Druhý úsek dráhy V tomto úseku dráhy je ve vzdálenosti 30 m od etapové čáry postavena 

bariéra, která se rozlišuje podle pohlaví a kategorií: 

Chlapci překonávají 1,5 m vysokou bariéru (viz obrázek č 12). Dívky a mladší kategorie 

překonávají 0,8 m vysoké břevno s výplní.(viz obrázek č. 13) 

 

Obrázek č. 12 Bariéra starší 

 

Zdroj: (Směrnice hry plamen, 2004, s. 50) 
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Obrázek č. 13 Bariéra mladší 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2004. s. 50) 

 

Třetí úsek dráhy Na tomto úseku dráhy se ve vzdálenosti 30 m od etapové čáry nachází 

prázdný 6 kg hasicí přístroj, který je potřeba přenést o vzdálenost 5 m na pevnou podloţku  

Čtvrtý úsek dráhy Jedná se o část dráhy, kde jsou postaveny 25 m od etapové čáry dvě 

hadice typu C v kotoučích, je zapotřebí, aby se půlspojky hadic nedotýkaly země a mezi 

jejich ozuby se vešel arch papíru. Rozdělovač je postaven v základním postavení  

(ventily nahoru, libovolné natočení spojek) ve vzdálenosti 45 m od etapové čáry  

Popis provedení disciplíny: 

Jednotliví závodníci se nejprve mezi sebou dohodnou, kdo bude plnit a překonávat předem 

určený úsek dráhy. Na pokyn rozhodčího se rozestaví na svá stanoviště. První soutěţící  

se libovolně postaví se štafetou na startovní čáru. Ostatní soutěţící se v tento moment 

mohou postavit na začátek rozběhového území, které je vzdáleno maximálně 5 m před 

začátkem předávacího území. Po pokynu startéra se rozbíhá první soutěţící, překonává 

kladinu tak, ţe musí pro svou bezpečnost alespoň jednou šlápnout na můstek a následně 

seskočit za ohraničující čáru. V předávacím území předává štafetu druhému soutěţícímu. 

Druhý soutěţící má za úkol v druhém úseku překonat překáţku a předat v předávacím 

území štafetu třetímu soutěţícímu.  
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Soutěţící ve třetím úseku přenáší hasicí přístroj na předem vyznačenou podloţku 

 a předává štafetu v předávacím území čtvrtému soutěţícímu. Pokud by hasicí přístroj 

spadl dříve, neţ dojde k předání štafety, můţe se pro něj závodník vrátit a znovu ho na 

podloţku postavit. 

Ve čtvrtém úseku musí čtvrtý soutěţící libovolným způsobem rozloţit a spojit hadice. 

Jednu spojku připojí k rozdělovači, druhou spojku ke štafetové proudnici a zapojí hadice 

do rozdělovače. Následně probíhá cílem s viditelným drţením hadice nebo napojené 

proudnice, kterou smí v cíli rozpojit aţ na pokyn rozhodčího. 

Pokud by došlo k pádu štafety v momentu předávky, je nutné, aby štafetu zvedl pouze 

předávající. Při nepovedeném překonání překáţky je moţné pokus o překonání znovu 

opakovat.  

Neplatné pokusy disciplíny  

•Soutěţící nepřekoná kladinu předepsaným způsobem, nebo se na ni neudrţí a spadne  

před ohraničující čárou 

•Překoná-li překáţku na druhém úseku dráhy s cizí pomocí nebo zavětrovacími vzpěrami  

u bariéry není povolen skok plavmo 

•Hasicí přístroj se nachází mimo vyznačenou podloţku, dotýká se země nebo spadne před 

poslední předávkou  

•Pokud soutěţící nespojí spojky dostatečně a ony se v průběhu disciplíny rozpojí, 

 nebo jsou-li spojky zapojeny pouze na jeden ozub 

•Jestliţe soutěţící překoná překáţku bez štafety a není schopný se pro štafetu vrátit  

a překonat tuto překáţku znovu spolu s ní ¨ 

• Kříţí-li soutěţící dráhu svému soupeři, a tak mu znemoţňuje jeho pohyb, nebo dráhu 

soupeře vyuţívá ke zkrácení svého úseku dráhy 

•Štafeta nesmí být předána mimo předávací území, při pádu štafety během předávky  

ji nesmí zvednout ten, komu je štafeta předávána  

•Ţádný soutěţící nesmí startovat ve štafetě dvakrát  
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•Pomoc při plnění disciplíny od cizí osoby  

•Pokud poslední soutěţící odpojí proudnici v cíli bez pokynu rozhodčího, nedošlo vůbec 

 k jejímu spojení, byl při průběhu cílem drţena proudnice i hadice současně  

•Nářadí potřebné k disciplíně zasahuje do druhé dráhy a brání tak soupeři v plnění 

disciplíny 

• Pokud soutěţící nedokončí disciplínu s výzbrojí a výstrojí, se kterou byla započata 

 

3.3.4 400 m překáţkový běh s překáţkami CTIF  

Jedná se o disciplínu, ve které soutěţí 9 závodníků. Tito závodníci překonávají překáţky 

rozmístěné na 400 m dlouhé dráze. Pořadatel si v okresních kolech rozhodne, kolik pokusů 

druţstvo poběţí. Ve vyšších soutěţích se tato disciplína z pravidla odehrává ve dvou 

pokusech.  

Materiál potřebný k plnění disciplíny  

-ţebříková stěna se čtyřmi příčkami: výška 2 m, šířka 1,2 m  

-proudnice C bez uzávěru 

-hadice C 52 s nosičem hadic 

-dvě dřevěné podloţky: slouţí k odloţení hadice a hasícího přístroje  

-dva stojany s laťkou: výška 0,8 m, šířka 1,2 m 

-lehkoatletická překáţka: výška 0,6 m 

-prázdný (práškový) hasicí přístroj: váha 6 kg 

-dvě hadice C 52 v kotoučích 

-rozdělovač 
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Běţecká dráha a umístění překáţek na dráze:  

Celková dráha pro provedení této disciplíny měří 400 m a je rozdělena do 9 úseků. Šířka 

jedné běţecké dráhy musí být minimálně 1,2 m a umí být vyznačena startovní  

a cílovou čárou. (viz obrázek č. 14) Závodníci si v jednotlivých úsecích předávají štafetu 

(proudnice C 52 bez uzávěru), která nesmí být zaměňována se štafetovou proudnicí nebo 

jakýmkoliv způsobem upravována 

 

Obrázek č. 14 Běţecká dráha 400m s překáţkami CTIF 

 

Zdroj: (Směrnice hry plamen, 2004, s. 56) 
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První úsek dráhy Na tomto úseku dráhy se 20 m od startovní čáry nachází ţebříková 

stěna se čtyřmi příčkami (viz obrázek č. 15), po levé straně leţí proudnice typu C bez 

uzávěru  

 

Obrázek č. 15 Ţebříková stěna 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2004, s. 56) 

 

Druhý úsek dráhy. Jedná se o čistý úsek dráhy bez překáţek, v tomto úseku jde o správné 

předání štafety mezi prvním a druhým úsekem. Předávací území je vyznačeno půlící čárou 

vzdálenou 37,5 m od startu 

Třetí úsek dráhy. V tomto úseku jde o přenesení dvojitě svinuté hadice typu C, která  

se nachází 70 m od startu na o 5 m vzdálenou dřevěnou podloţku 

Čtvrtý úsek dráhy. Jedná se o čistý úsek dráhy, který je totoţný s druhým úsekem, není 

zde umístěna ţádná překáţka. Jde zde o předávku štafety mezi třetím a čtvrtým úsekem 

dráhy v předávacím území vzdáleném 125 m od startu 
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Pátý úsek dráhy. Na značce 175 m od startu jsou umístěny dva stejně vysoké stojany 

s laťkou (viz obrázek č. 16) 

Obrázek č. 16 Stojan s laťkou 

 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2004, s. 56) 

 

Šestý úsek dráhy. Na tomto úseku dráhy se ve vzdálenosti 225 m od startu nachází 

lehkoatletická překáţka s výškou 0,6 m (viz obrázek č. 17) 

Obrázek č.17 Lehkoatletická překáţka 

 

(Zdroj: Směrnice hry Plamen, 2004, s. 56) 
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Sedmý úsek dráhy. U značky 275 m je postaven prázdný hasicí přístroj (PHP) váţící 6 kg, 

ve vzdálenosti 280 m je umístěna dřevěná podloţka, na kterou se PHP přenáší 

Osmý úsek dráhy. Jedná se o čistý úsek dráhy shodný s druhým a čtvrtým úsekem, není 

zde umístěna ţádná překáţka, jde zde o předání štafety mezi sedmým a osmým úsekem 

dráhy v předávacím území vzdáleném 375 m od startu 

Devátý úsek dráhy. Najdeme zde ohraničující čáru vzdálenou 365 m od startu, úkolem 

této čáry je znázornit konec předávacího území mezi osmým a devátým úsekem dráhy.  

U značky 380 m se nachází v kotoučích dvě svinuté hadice typu C a vpravo od hadic  

je postaven rozdělovač, který nesmí být ţádným způsobem natáčen  

Rozestavení jednotlivých soutěţících na dráze 400 m  

V této disciplíně platí, ţe kaţdý soutěţící musí stát při startu štafety v místě určeném pro 

předávku ve svém úseku dráhy.  

Rozestavění soutěţících v jednotlivých úsecích dráhy je následující:  

1. Úsek- soutěţící stojí na startovní čáře 

2. Úsek- soutěţící stojí u značky 25 m  

3. Úsek- soutěţící stojí u značky 50 m  

4. Úsek- soutěţící stojí u značky 100 m  

5. Úsek- soutěţící stojí u značky 150 m  

6. Úsek- soutěţící stojí u značky 200 m  

7. Úsek- soutěţící stojí u značky 250 m  

8. Úsek- soutěţící stojí u značky 300 m  

9. Úsek- soutěţící stojí u značky 350 m  
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Popis provedení disciplíny  

Před samotným startem disciplíny, musí stát všichni závodníci ve svém úseku dráhy. 

Soutěţní disciplínu zahajuje startér.  

První člen druţstva stojí před startovní čarou a na pokyn startéra vybíhá, jeho úkolem je 

překonat první úsek dráhy následujícím způsobem. Na značce 20 m překonává ţebříkovou 

stěnu. Jeho ruce musí při výstupu i sestupu uchopit alespoň třetí a čtvrtou příčku a práce 

nohou spočívá v došlápnutí na první a druhou příčku. Při nesprávném překonání překáţky, 

ji můţe závodník překonat znovu tak, ţe musí překáţku znovu celou oběhnout, musí si 

však dávat pozor, aby při obíhání nevykročil z dráhy oběma nohama. Na levém konci 

ţebříkové stěny je umístěna štafeta, kterou musí soutěţící zvednout a předat ji druhému 

soutěţícímu ze závodního druţstva. 

Druhý člen druţstva překonává čistý úsek dráhy a na značce 70 m předává štafetu dalšímu 

závodníkovi. 

Třetí člen druţstva převezme štafetu, uchopí hadici s nosičem a odloţí ji  

na podloţku. Hadice ani nosič nesmí ţádnou svou částí přesahovat podloţku.  

Předává štafetu čtvrtému soutěţícímu. 

Čtvrtý člen druţstva překonává čistý úsek dráhy jako druhý člen druţstva a předává štafetu 

dalšímu závodníkovi. 

Pátý člen druţstva přebírá štafetu a bez shození podbíhá laťku. Pokud by došlo  

ke shození laťky, soutěţící ji můţe znovu upevnit na stojan tím způsobem, ţe projde zpět 

přes prázdné stojany, a poté překáţku znovu překoná. 

Šestý člen dráhy přebírá štafetu a překonává lehkoatletickou překáţku. Pokud by došlo  

ke shození překáţky, můţe ji znovu postavit a překáţku znovu překonat, stejně, 

 jako pátý člen druţstva. 

Sedmý člen přenáší hasicí přístroj na odkládací desku. Spadne li hasicí přístroj před 

předáním štafety, je nutné, aby jej závodník znovu postavil na desku. 

Osmý člen má za úkol převzít štafetu do úseku 325 m a překonat čistý úsek dráhy. 
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Devátý člen druţstva přebírá štafetu a na 365 m dobíhá k hadicím, jeţ musí spojit  

a připojit je k rozdělovači. S napojenou proudnicí (štafetou), kterou lze jako jedinou 

zapojovat za běhu, probíhá cílem. Je nutné, aby závodník při proběhnutí startem viditelně 

drţel hadici nebo proudnici, kterou smí v cíli odpojit aţ na pokyn rozhodčího. Velice často 

dochází u závodníků k tomu, ţe hadici nebo proudnici vyzvednou nad hlavu. 

Pro soutěţícího, jenţ předal štafetu dalšímu závodníkovi, plnění disciplíny končí  

a znamená to pro něj například to, ţe si můţe sundat přilbu. Nesmí však nikdy opustit 

závodní dráhu. Štafeta se během celé disciplíny musí předávat pouze z ruky do ruky  

a nesmí být nesena v ústech. Pokud by došlo k pádu štafety při předávce, můţe být 

zvednuta pouze předávajícím, jinak jsou uděleny trestné body. 

Trestné body a neplatné pokusy  

•Nesprávné spojení hadice, proudnice, rozdělovače získává 10 tb.=sekund 

•Pokud není proudnice napojená při proběhnutí startem, nehodnotí se toho provedení jako 

neplatný pokus u štafety 4×60 

•Nesprávné překonání překáţky a provedení špatného úkonu 10 tb.=sekund 

•Vyšlápnutí z dráhy oběma nohama 10 tb.=sekund 

Neplatné pokusy: 

•Chybí-li soutěţící ve stanovených úsecích 

• Dva chybné starty 

•Nepřekonání cílové čáry posledním soutěţícím 

•Špatné přenesení štafety-proudnice přes cílovou čáru, neproběhnutí cílem ve své dráze 

•Předání štafety mimo předávací území nebo ve špatném pořadí 

•V průběhu disciplíny nesmí ţádný ze soutěţících překáţet jinému závodníkovi 

• Nedokončení disciplíny s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla tato disciplína započtena, 

pokud by došlo při plnění disciplíny k pádu přílby, soutěţící musí přerušit plnění úkonu, 

přilbu si nasadit a aţ poté pokračovat v plnění disciplíny 

•Pomoc jiné osoby v plnění disciplíny  
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3.3.5 Štafeta poţárních dvojic  

Jedná se o disciplínu, ve které můţe kaţdé druţstvo postavit jednu nebo dvě štafety ve 

dvou různých variantách: 

A)1.štafeta= 4 členové druţstva + velitel  

2.šafeta= 4 členové druţstva + velitel  

B) dvě čtveřice + jeden velitel, v tomto případě je velitel společný pro obě štafety 

Materiál potřebný k plnění disciplíny:  

-2 pevné upevněné hydrantové nástavce: dodává pořadatel 

-2 přechody B 75 C 52 - 2 hadice C 52: minimální délka musí být 9,5 m a nesmí být nijak 

upravované 

-2 proudnice C 52 

-2 kuţely: slouţí pro značení mety, není moţné pouţít praporky nebo jiné ostré předměty, 

které by mohly závodníkům způsobit úraz  
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Dráha disciplíny a rozestavění nářadí:  

Vlevo od proudnice C je v kotouči spojkami vzad umístěna hadice C 2 m od startovní čáry. 

Čára na níţ je umístěn hydrantový nástavec s přechodem je umístěna 20 m od startovní 

čáry, 9 m od něj je vyznačena čára pro odloţení proudnice a ve vzdálenosti 15 m je 

vyznačena meta (viz obrázek č. 18) 

 

Obrázek č. 18 Dráha štafeta poţárních dvojic 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2004, s. 61) 

 

Popis provedení disciplíny: 

Celá disciplína začíná pokynem startéra. Jako první vybíhá velitel, který obíhá metu a vrací 

se zpět na startovní čáru. Při obíhání mety se ji nesmí ţádný závodník dotknout jakoukoliv 

částí těla, nebo ji oběhnout takzvaným úkrokem (meta nesmí být v ţádném okamţiku po 

levé ruce závodníka). 
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První dvojice dobíhá s nářadím (hadicí a proudnicí) k hydrantovému nástavci. Jeden  

ze dvojice závodníků rozvine hadici a připojí ji na hydrantový nástavec. Kotouč hadice 

musí dopadnout na vyznačenou čáru. Druhý z dvojice rozloţí hadici tak, aby leţela  

na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě a připojí na ni proudnici. Poté oba závodníci 

obíhají metu a vrací se na startovní čáru. 

Vybíhá druhá dvojice, obíhá metu. Jeden z dvojice odpojí proudnici, přeloţí jednou hadici 

a odpojí ji od hydrantu. Druhý z dvojice má za úkol svinout hadici tak, aby ani jeden  

z konců hadice nebyl delší, neţ průměr kotouče hadice. Obě tyto činnosti probíhají  

bez vzájemné dopomoci obou závodníků. Po skončení činnosti se oba vrací zpět  

na startovní čáru s nářadím. 

K ukončení pokusu dojde při proběhnutí posledním závodníkem nesoucím nářadí cílem. 

Nářadí se v cíli neodhazuje. Druţstvo smí opustit startovní prostor aţ poté,  

co rozhodčí provede kontrolu správného svinutí hadice. 

Trestné body a neplatné pokusy  

•Pomoc při svinování hadice = 10 sekund 

•Předčasné vyběhnutí všech závodníků kromě velitele = 10 sekund 

•Rozpadnutí kotouče, nesvinutí rozpadnutého kotouče = 10 sekund 

•Špatné rozloţení hadice- ţádná její část neleţí na vyznačené čáře = 10 sekund 

•Nesprávné spojení hadic, nesprávné zapojení hadice na hydrant = 10 sekund 

•Nesprávné rozvinutí hadice u hydrantového nástavce = 10 sekund 

•Nesprávné oběhnutí mety , nebo pokud dojde k vynechání mety = 10 sekund 

•Neúplné svinutí hadice na úroveň hydrantového nástavce = 10 sekund 

•Hození nářadím = 10 sekund 

•Chození po špatné straně mety, hydrantového nástavce nebo hadicového vedení = 10 

sekund 

•Nesprávné svinutí hadice = 10 sekund 

•Nesprávné odpojení hadice nebo proudnice od hydrantu = 10 sekund 
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Neplatné pokusy: 

•Neproběhnutí posledního člena cílem s nářadím 

•Nesvinutí hadice • Závodník opustí cílový prostor, aniţ by dostal pokyn od rozhodčího 

•Soutěţící dokončí disciplínu bez výstroje a výzbroje  

 

3.3.6 Závod poţárnické všestrannosti  

Cílem disciplíny je zvyšovat znalosti dětí a jejich sportovní zdatnosti po všech stránkách. 

Této poţární disciplíny se účastní hlídka, která se skládá ze 4 členů + velitele. Vedoucí 

můţe z jednoho druţstva dětí udělat dvě hlídky. Kaţdý člen druţstva, se však můţe 

zúčastnit této disciplíny pouze v jedné z těchto hlídek.  

Materiál potřebný k plnění disciplíny: 

-30 špalíků 7×5×2 cm + podkladové desky 7×5 cm pro špalíky 

-5vzduchovek + opory pro střelbu pro mladší kategorii 

-topografické značky: rozdělné pro mladší a starší 

-2 buzoly 

-cvičná mapa 1 : 50 000- 2 trojcípé šátky + svírací špendlíky 

-obrázky: jsou znázorněné hořící předměty nebo hořcí prostředí - grafické značky  

a technické prostředky PO 

-horolezecké lano 

-4 záchytná nebo horolezecká lana + 2 hadice C 52 + 1 proudnice C 52 s uzávěrem 

-sáček se záchranným lanem 
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Popis trati: 

Je nutné, zvolit vhodnou trať, která nebude příliš nebezpečná nebo obtíţná.  

Trať pro tuto disciplínu by se měla nacházet v mírně zvlněném terénu, který bude 

ohraničený barevnými ,,fáborkami“, nebo jinými dobře viditelnými značkami. Na trati jsou 

rozmístěna stanoviště, která označujeme jako K1-K6, tato stanoviště musí být dobře 

viditelná. 

Délka tratě se liší podle kategorií: dráha mladší kategorie měří 2 km a dráha starší 

kategorie měří 3 km. 

Popis provedení disciplíny: 

Jednotliví členové soutěţního druţstva této disciplíny tvoří tak zvanou hlídku,  

která odstartuje společně ve stejném čase. Po celou dobu překonávaní trati se však nemusí 

drţet pohromadě. Plnění úkolů na jednotlivých stanovištích začíná aţ v ten moment,  

kdy doběhne poslední člen hlídky. Časový interval mezi jednotlivými hlídkami určuje 

organizátor soutěţe, musíme vzít v potaz to, aby se na jednotlivých stanovištích hlídky 

nehromadily. Doporučený časový interval je 5 minut.  

K 1 Střelba ze vzduchovky  

Jedná se o velice přísně střeţený úkol. Vzduchovku a střelivo prověřuje pořadatel.  

Je nepřípustné, aby byla pouţita vlastní vzduchovka nebo střelivo. Závodník je při tomto 

plnění úkolu povinen drţet nabitou i nenabitou zbraň vţdy ve směru střelby. Je zakázáno 

nabíjet zbraň bez střelecké polohy mimo palebnou čáru. Závodník je povinen v případě 

závady, zvednou ruku a ohlásit tuto závadu.  

Závodník nesmí se zbraní ani s mířidly manipulovat bez přítomnosti rozhodčího. Rozhodčí 

můţe poskytovat dopomoc při nabíjení zbraní. 

Střílí se na 30 špalíčků, které jsou umístěné 10 cm od sebe na podkladové desce. Všichni 

členové hlídky smí začít střílet aţ na pokyn rozhodčího. Střelba probíhá z pěti stanovišť. 

Kaţdý člen hlídky zaujme polohu leţícího střelce a vystřelí ze vzduchovky  

(s oporou nebo bez opory) tři rány na tři špalíčky. Pokud by se některému ze soutěţících 

podařilo shodit všechny své tři špalíčky na méně neţ tři rány.  
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Nesmí zbývajícími náboji trefovat špalíčky ostatních soutěţících. Závodník ukončuje 

střelbu zdviţením ruky, zůstává však dále v poloze leţícího střelce. Je zde povolena 

dopomoc od rozhodčích při nabíjení vzduchovky.  

Hodnocení a trestné body:  

•Kaţdý nepovalený špalíček představuje 1 trestný bod 

•Pokud by došlo kterýmkoliv členem hlídky k výstřelu navíc, nezapočítává se ţádný 

předchozí pokus 

•Kaţdá hlídka zde můţe získat maximálně 15 trestných bodů 

 K 2 Základy topografie  

Tato disciplína se skládá ze tří úkolů 

První úkol: Kaţdý člen hlídky si vylosuje jednu topografickou značku (viz obrázek č. 19) 

a jeho úkolem je určit význam této značky, přesně tak jak je to uvedeno ve Směrnici. 

Pořadí jednotlivých názvů můţe být přehozeno, ale je nutné, aby byl název značky 

kompletní  

Obrázek č. 19 Topografické značky 

Zdroj: Směrnice hry Plamen, 2016, s. 86) 
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Druhý úkol: Hlídka společnými silami zorientuje mapu pomocí buzoly. Mapa musí být 

pomocí buzoly zorientována s tolerancí +- 5 stupňů, rozhodčí hodnotí pouze konečný 

výsledek zorientování mapy nikoli způsob, jakým hlídka k zorientování došla 

Třetí úkol: Hlídka si vylosuje jeden ze tří orientačních bodů a společně pomocí buzoly 

určí azimut viditelného bodu s tolerancí + - 5 stupňů 

Hodnocení a trestné body: 

•Nesprávně učená značka 1 trestný bod 

•Nesprávné zorientování mapy 5 trestných bodů  

K 3 Uzlování  

Kaţdý člen hlídky má za úkol si vylosovat a správně uvázat jeden z těchto uzlů- tesařský, 

zkracovačka, plochá spojka, lodí, úvaz na proudnici (viz obrázek č. 20) 

 

Obrázek č. 20 Typy uzlů 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2016, s.88) 
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Všechny z těchto uzlů mají rozdílný, ale přesný způsob vázání, který musí znát všichni 

závodníci, aby prošli tímto úkolem: 

Tesařský uzel 

Tento uzel můţeme pouţít například k upevnění lana ke kmenu, trámu, větvi, potrubí.  

V hasičském sportu se tento uzel váţe tak, ţe jeden konec je připevněn na leţící hadici, 

druhý konec provazu je libovolným způsobem upevněn na strom, větev apod. Čím více 

zatěţujeme nosné lano, tím pevněji je smyčka sevřená, po uvolnění zátěţe dochází 

k povolení uzlu, proto je velice důleţité po kaţdém uvolnění tahu tesařský uzel 

zkontrolovat Tento typ uzlu můţeme vyuţít také například k uvázání zvířat ve stájích 

 nebo pří kácení stromů. 

Plochá spojka  

Jiným názvem také ambulanční uzel. Jedná se o spojku, která se velice často vyuţívá 

v lékařství, jelikoţ je plochá, netlačí a rychle se váţe. Pokud bychom plochou spojku 

uvázali na hladkých syntetických materiálech hrozní klouzání smyčky, proto  

je tento uzel nevhodný v záchranářství. Smyčku uváţeme velice snadno. K jeho uvázání 

potřebujeme dva stejně široké provazy, nebo se váţe na koncích trojcípého šátku při 

různých úrazech. Jedná se o dva do sebe zavlečené ohyby, které se svírají navzájem. 

Zkracovačka 

Tento typ uzlu nám dokáţe velice snadno a rychle usnadnit práci. Slouţí hlavně  

ke zkracování lana. Základní typ se váţe ze tří závitů, prostřední závit roztáhneme  

do krajních závitů a poté utáhneme krajní závity. V hasičském sportu se zkracovačka váţe 

libovolně ať uţ na zemi, nebo v ruce na libovolném úseku provazu. 

Lodní smyčka 

Jedná se o jeden ze základních uzlů, které by měl znát ne jen kaţdý hasič, ale hodí  

se kaţdému z nás, jelikoţ se je díky své přilnavosti a nenáchylnosti ke klouzání po ploše 

nenahraditelný. V poţárním sportu se uvazuje na strom nebo na hadici, jedním koncem 

provazu, druhý konec provazu je upevněn. 
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Úvaz na proudnici  

Do této doby byla řeč o uzlech, které můţe vyuţít kaţdý běţný občan. Pokud mluvíme o 

úvazu na proudnici, jedná se o typ uzlu, který vyuţívají pouze hasiči. Slouţí k uvázání 

proudnice na lano, aby se mohlo vedení tahat přes překáţky, vodní toky  

či vytahovat do pater budov. 

U tohoto úkolu se hodnotí pouze funkčnost výše zmíněných uzlů 

K 4 Základy první pomoci  

Základním cílem této disciplíny je připravit mladé hasiče na poskytnutí první pomoci, 

která se jim nehodí pouze v soutěţi, ale i běţném ţivotě. Při zásahu rozhoduje  

o poskytnutí, rozsahu a prioritách poskytnutí první pomoci velitel, aţ do příjezdu 

záchranné sluţby, která poté přebírá velení. 

Provedení disciplíny  

Tato disciplína se skládá ze dvou úkolů a vyţaduje vzájemnou spolupráci. Před samotným 

počátkem úkolu se pětičlenná hlídka rozdělí na dvojici a trojici. 

 První úkol: 

Provádí tři členové druţstva, tato trojice provede na jednom ze dvou zbývajících členů 

druţstva obvaz zraněného kolena pomocí trojcípého šátku. Po obvazu je nutné zraněného 

přemístit 20 m z bodu A do bodu B pomocí stoličky z lidských rukou. Je nutné, aby byl 

šátek na koleno přiloţen a uvázán správným způsobem. Hlídka zde můţe vyuţít libovolný 

uzel z předcházejícího úkolu, doporučuje se plochá spojka, ale není podmínkou.  

Důleţité je pouze to, aby uzel nepřekáţel zraněnému.  

Správnost poskytnutí první pomoci a transportu se posuzuje podle následujících pravidel:  

• Zraněné koleno nesmí být v ţádném případě volné, je nutné, aby bylo překryto šátkem  

•Uzel na koncích trojcípého šátku musí být bezpodmínečně uvázán nad kolenem, nebo  

z vnější strany nohy 

•Zraněnému se při transportu nesmí šátek v ţádném případě posunout tak, aby zůstalo 

koleno odkryto  
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•Zraněný se při transportu pomocí ruční stoličky nesmí dotknout země  

Trestné body: 

•Při nesprávném ošetření ve dvojic získává četa 5 trestných bodů 

•Za nesprávný transport, kdy se například zraněný dotknou podloţky 3 trestné body 

Druhý úkol:  

Provádí navzájem zbývající dvojice soutěţících, jejich úkolem je poskytnutí první pomoci 

při zrnění horní končetiny pomocí trojcípého šátku a doprovod na 20 m vzdálenost pomocí 

ţivé berle. Prsty zraněné ruky musí být fixovány v šátku a nesmí z něj vyčnívat o více neţ 

2 cm. Šátek je nutné uvázat takovým způsobem, aby byla horní končetina fixována  

po celou dobu transportu, šátek uvazujeme za krkem pomocí jakéhokoliv uzlu. U lokte 

pouţijeme k úvazu šátku uzel, nebo spínací špendlík 

Posuzování správného provedení disciplíny: 

• Posuzuje se umístění cípů šátku. Cíp, jenţ má soutěţící blíţ k tělu, vede na stranu krku 

 u zraněné ruky, vzdálenější cíp na stranu krku ke zdravé ruce. 

• Prsty zraněné ruky nesmí ze šátku vyčnívat o více neţ 2 cm 

• Loket zraněné ruky musí být zpevněn pomocí svíracího špendlíku, nebo libovolného uzlu  

na trojcípém šátku. Způsob uvázání uzlu se nehodnotí. •Zraněný a transportovaný musí mít 

po celou dobu transportu svou zdravou ruku kolem ramen ošetřovatele, ošetřovatelova ruka 

musí být po celou dobu transportu kolem pasu zraněného. 

• Zraněný člen hlídky nesmí po celou dobu poskytování první pomoci pomáhat nebo 

spolupracovat s ošetřovateli. 

Trestné body: 

•Za nesprávně provedené ošetření ve dvojici získá četa 5 trestných bodů. 

• Při nedokončeném nebo chybném transportu na vzdálenost 20 m získává četa  

2 trestné body 
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Poţární ochrana  

Tato disciplína má za úkol prověřit znalosti dětí z poţární ochrany. Pokud se řekne poţární 

ochrana, snad kaţdý dobrovolný hasič si uvědomí, ţe se jedná o souhrn opatření, pomocí 

nichţ lze zabránit vzniku poţáru. Jelikoţ i mezi dětmi a dorostem se mohou nacházet tací, 

kteří jednou vstoupí do jednotky SDH a budou se potýkat s opravdovým ohněm. Je proto 

nutné v tomto směru vzdělávat děti jiţ od útlého věku.  

Popis provedení disciplíny: 

Tato část se skládá ze dvou částí.  

První části disciplíny: 

Kaţdý člen hlídky vylosuje sám za sebe jednu značku technických prostředků poţární 

ochrany (viz obrázek č. 21), která je znázorněná graficky a přiřadí k ní odpovídající 

prostředek. Tyto prostředky mohou být jednak v podobě obrázků a fotografií, ale to pouze 

pokud se nepovede zajistit všechny technické prostředky fyzicky.  

Celkem existuje v této disciplíně 10 grafických značek, se kterými pracuje pouze kategorie 

starších a dorostu. Pro kategorii mladší platí pouze prvních 5 značek.  

 

Obrázek č. 21 Prostředky poţární ochrany 

 

Zdroj: (Směrnice hry Plamen, 2016, s. 91) 
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Druhá část disciplíny: 

Skládá se z určování vhodného a nevhodného hasicího přístroje, pro určitou skupinu 

hořlavých látek. Je nutné, aby mladí hasiči věděli, ţe existují různé druhy takzvaných 

přenosných hasicích přístrojů a k čemu se vyuţívají.  

Hodnocení disciplíny a trestné body: 

• Při hodnocení správné odpovědi ve druhém úkolu se řídí rozhodčí pouze takovou 

odpovědí, která je uvedena ve Směrnici, není uznána ţádná jiná odpověď, která by však 

měla v běţné praxi své opodstatnění, coţ se povaţuje za jednu z nevýhod této disciplíny, 

rozhodčím však ulehčuje její hodnocení. 

• Při určování vhodného a nevhodného hasicího přístroje stačí zmínit pouze jeden. 

Trestné body:  

• Pokud dojde ke špatnému přiřazení grafické značky, obdrţí hlídka 1 trestný bod. 

• Za kaţdý špatně přiřazený hasební prostředek získá hlídka 1 trestný bod 

 

K 6 Překonání překáţky  

Jedná se o disciplínu, ve které se prověří především fyzická zdatnost všech soutěţících.  

Popis provedení disciplíny: 

Úkolem všech soutěţících je překonat pomocí ručkování nebo jiného libovolného způsobu 

lano zavěšené mezi dvěma stromy.  

Délka lana je odlišná podle kategorií:starší kategorie 4 m a mladší kategorie pouze 3 m. 

Tato vzdálenost je většinou vyznačena barevnou páskou. Jelikoţ se nejedná o celkovou 

délku lana, ale o vzdálenost, kterou musí závodník překonat rukama. Lano je 

v maximálním bodu prohnuto nad terénem 2 m. (viz obrázek č. 22) 
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Obrázek č. 22 Překáţka 

 

Disciplínu vykonává kaţdý člen hlídky zvlášť. Na laně nesmí být nikdy více neţ jeden 

závodník. Není povolena ţádná dopomoc s výjimkou mladší kategorie, kde je povolena 

pomoc rozhodčích.  

Hodnocení a trestné body:  

• Je nutné, aby se soutěţící při náskoku na lano dotkl oběma rukama před značkou 

označenou na laně. Pokud tak neučiní, je disciplína povaţována za nesplněnou. 

• Pokud se dotkne soutěţící při překonávání lana země 

• Při překonávání lana je nutné, aby se na konci úseku označeném značkou dotkl závodník 

oběma rukama. 

• Dojde- li k zahájení disciplíny (naskočení na lano) dříve, neţ disciplínu dokončí 

předcházející soutěţící. 

• Dopomoc při výskoku na lano 

Trestné body: 

• Soutěţící získávají v této disciplíně trestné body za nedokončení, nesplnění nebo 

předčasné zahájení, dotyk země trestné body, v takovém případě jsou kaţdému členovi 

uděleny 3 trestné body.  
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3.4 Soutěţe v poţárním sportu pro kategorii dorostu  

 

Závodní druţstvo se skládá ze 7 členů dorostenců a dorostenek. V závodním druţstvu 

můţe být i osmý člen, který vykonává funkci náhradníka. V okresních kolech mohou být 

tato druţstva smíšená. 

Před zahájením ročníku soutěţe je zveřejněna pomocná tabulka, kde najdeme přehled 

rozdělení do věkových kategorií: 

mladší: 13-14 let  

střední: 15-16 let  

starší: 17-18 let  

Předpokladem účasti v soutěţích po celou dobu konání soutěţe je kultivované ‚ 

a disciplinované chování druţstva nebo jednotlivce a dobrý zdravotní stav všech jedinců 

potvrzený vedoucím na přihlášce kolektivu k soutěţi. 

Před účastí v jakékoliv soutěţi je vedoucí druţstva povinen předloţit průkazy členů 

druţstva SH ČMS s fotografií a občanský nebo cestovní průkaz soutěţících k prokázání 

totoţnosti.  

Dorostenci soutěţí v obvodových a okresních kolech, která se uskutečňují do termínu 

konaní vyšších kol. Tato kola jsou rozdělena zpravidla na dvě části a těmi jsou podzimní a 

jarní kolo. Pro účast v krajském kole je nutné, aby všichni závodníci, kteří reprezentují 

příslušný okres, měli trvalé bydliště v příslušném katastru okresu.  

Vyšší kola soutěţí (krajské, republikové, mezinárodní) probíhají po obvodových  

a okresních kolech zpravidla od měsíce července. Do vyšších kol postupuje vítězné 

druţstvo z krajského kola v počtu 8 soutěţících, při čemţ jeden z nich je  

náhradník + vedoucí a řidič. Dále jednotlivci, kteří se umístili na prvních místech ve všech 

věkových kategoriích dorostenců + jejich vedoucí. Pro účast v republikovém kole je nutné, 

aby měli všichni reprezentující soutěţící trvalé bydliště v příslušném katastru daného kraje.  
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Jednotlivé disciplíny obsaţené v obvodových, okresních kolech a vyšších soutěţích: 

Závod poţárnické všestrannosti  

Poţární útok  

Štafeta 4 ×100 m  

Běh na 100 m s překáţkami  

Dvojboj  

3.4.1 Štafeta 4 ×100 m  

Jedná se o disciplínu, které se účastní 8 členů. Z těchto osmi členů jsou poskládány dvě 

štafety. Platí zde pravidlo libovolného soutěţícího. Štafeta se uskutečňuje v jedné nebo 

více drahách současně. Kaţdá štafeta má pouze jeden pokus. 

Štafeta můţe probíhat v okresních kolech a obvodových kolech v různé návaznosti, 

 ta je určována pořadatelem soutěţe- ovál, v přímce, protisměrně neboli člunkově.  

Pokud je štafeta realizována člunkovým způsobem neplatí zde pravidlo o rozhodujícím 

postavení proudnice při předávce. 

Při předávce jsou rozhodující pouze nohy závodníka, nesmí došlápnout do vytyčeného 

území před dokončením překáţky. Ve vyšších kolech je štafeta realizována pouze na 

oválu. 

Materiál potřebný k provedení disciplíny:  

Jednotlivé překáţky mají své charakteristické rozměry, které se v této disciplíně liší podle 

pohlaví. Důleţité je všechny překáţky řádně ukotvit, aby nedošlo k úrazům závodníků. 

- Překáţka: výška překáţky je totoţná s její šířkou 2 m, konstrukce překáţky je ocelová  

s dřevěnou deskovou výplní  

- Nízká překáţka: nahrazuje překáţku u dorostenek, liší se především výškou, která činí 

0,7 m  

- Kladina: délka 8 m, šířka 18 cm, výška od země je rozdílná u dorostenců měří 1,2 m  

a u dorostenek 0,8 m, doplněna náběhovými můstky s dřevěnými laťkami pro lepší náběh 

na samotnou kladinu 
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- Domeček: tato překáţka je určena pouze pro dorostence u dívek je tato překáţka 

nahrazena překáţkou s oknem, rozměry: délka 2,5 m, šířka a výška hřebene střechy  

činí 2,5 m, na obou stranách střechy nalezneme z přední strany zářez pro lepší ukotvení 

ţebříku, zadní část domečku je tvořena plošinou s výškou 1,75 m a šířkou 1 m  

- Překáţka s oknem: jedná se o překáţku nahrazující domeček u dorostenek ve všech 

soutěţních kolech, v obvodových a okresních klech můţe překáţka s oknem nahrazovat 

domeček i u dorostenců, konstrukce této překáţky můţe být ocelová nebo dřevěná, 

důleţité je, aby byla před závodem řádně ukotvena, překáţka se skládá z desky s rozměry 

2×2 m a okna (průřez v desce) o rozměrech 0,6×0,6 m. 

- Podloţka pro PHP: jedná se o podloţku slouţící k umístění PHP s rozměry 0,8×0,8  

K realizaci štafety nejsou zapotřebí pouze překáţky, ale také nářadí:  

- 2 hadice: minimální délka 19 m a minimální hmotnost 2,5 kg spolu e spojkami  

- třícestný rozdělovač se všemi ventily  

- proudnice: pouţívána jako štafetový kolík, minimální délka 25 cm, minimální hmotnost 

0,5 kg, tato proudnice můţe být upravena na přenášení v zubech nebo za opaskem 

- ţebřík: u dorostenců plní funkci pomocníka při překonávání domečku, ţebřík se skládá 

 z 8-9 rovnoměrných příček, výška ţebříku je v rozmezí 300-315 cm, nesmí být v ţádném 

případě zakončen hroty nebo bodci, aby při závodě nebo tréninku nedocházelo k úrazům-

přenosný hasící prášková přístroj: minimální hmotnost PHP je 5 kg.  

Dráha a rozmístění překáţek na dráze: 

Terén dráhy musí být z vhodného a především bezpečného materiálu. O realizaci štafety na 

travnatém terénu rozhoduje pořadatel soutěţe. Délka dráhy je 400 m.  

Pokud by byla štafeta běţena člunkově je délka takové dráhy 100 m bez označeného 

předávacího území.  
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První úsek dráhy: ve vzdálenosti 30 m od startu je umístěn domeček pro dorostence  

a okno pro dorostenky  

Druhý úsek dráhy: překáţka pro dorostence a nízká překáţka pro dorostenky je umístěna 

50 m od začátku druhého úseku  

Třetí úsek dráhy: 15 m od začátku třetího úseku jsou umístěny hadice10 m od hadic  

je umístěna kladina a 55 m od začátku úseku je umístěn rozdělovač 

Čtvrtý úsek dráhy: 20 m od začátku čtvrtého úseku je postaven přenosný hasicí přístroj a 

30 m od PHP je umístěna podloţka pod PHP 

Popis průběhu disciplíny: 

Soutěţní druţstvo má 5 minut na umístění nářadí, pomocných značek a rozmístění 

soutěţících na jednotlivé úseky dráhy. 

První soutěţící je připraven na startovní čáře, ostatní soutěţící mohou být připraveni 

v rozběhovém území, které je maximálně 10 m dlouhé. Dorostenky startují bez ţebříku  

u dorostenců je ţebřík na startu umístěn tak, aby se kteroukoliv svou částí dotýkal země. 

Ţebřík i ruce závodníka (pokud svírají ţebřík) mohou přesahovat startovní čáru podle 

potřeby závodníka. Na povel startéra vyběhne závodník, který pomocí ţebříku zdolává 

domeček takovým způsobem, aby se dotkl plošiny jakoukoliv částí těla a při seskoku 

dopadl do vlastní dráhy. V pásmu předání předává štafetu druhému soutěţícímu. Je nutné,  

aby byla štafeta podána nikoli hozena. Při předávce rozhoduje pouze poloha štafety, nikoli 

poloha těla nebo končetin soutěţících. Pokud by došlo při předávce k pádu štafety, musí 

být vţdy zvednuta předávajícím. 

Druhý soutěţící zdolá libovolným způsobem překáţku- nesmí však pouţít k jejímu 

zdolání skok plavmo ani dopomoc jiné osoby a předá štafetu třetímu soutěţícímu  

v nedávkovém území. 

Na třetím úseku dráhy rozvine soutěţící při běhu nebo v klidu hadice a překoná kladinu, 

při seskoku z kladiny musí dbát na to, aby došlápl za ohraničující čáru.  
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Ve vlastní dráze, spojí hadice- jednu půlspojku připojí k rozdělovači na druhou je před 

pásmem odpojení zřetelně našroubována proudnice. Zřetelné napojení je provedeno na 

všechny ozuby a závodník nese napojenou proudnici v jedné ruce za hadici, nebo za 

proudnici. Následuje pásmo odpojení proudnice a pásmo předání. 

Čtvrtý soutěţící má za úkol přenést hasicí přístroj na podloţku. PHP se nesmí dotýkat 

země, ani spadnout do dokončení soutěţe.  

Hodnocení a neplatné pokusy:  

Štafeta je realizována dvěma pokusy, o celkovém umístění v této disciplíně rozhoduje lepší 

čas z obou štafet. K neplatným pokusům dojde tehdy pokud:  

• Nepřekoná soutěţící překáţku z jakéhokoliv důvodu.  

• Špatné spojení, nespojení nebo rozpojení hadic.  

• Pokud je napojená proudnice při probíhání odpojovací čáry drţena nezřetelně, nedojde li 

k odpojení proudnice v pásmu odpojení.   

• Kříţení dráhy a omezení soupeře při výkonu. 

• Doskok z kladiny před nebo na doskokovou čáru, doskočí-li z jakékoliv překáţky  

do sousední dráhy. 

• Špatné realizovaná předávka, takovou předávkou se rozumí, pokud došlo k pádu 

proudnice a ta byla následně sebrána někým jiným neţ předávajícím, hození či předání 

proudnice mimo předávkové území. 

• Není li hasicí přístroj postaven na podloţku, dotýká-li se země nebo spadne  

do proběhnutí soutěţícího startem. 

• Nesení rozdělovače při šroubování půlspojky. 

• Při překonání domečku se soutěţící nedotkne plošiny domečku a při seskoku doskočí  

do sousední dráhy.  

• Dopomoc cizí osoby nebo pomocných prostředků jako jsou například vzpěry při 

překonávání překáţek.  
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• Dokončení disciplíny bez předepsaných ochranných pomůcek a nářadím, se kterým byla 

disciplína započata. 

• Pouţití nářadí, jeţ není evidováno ve směrnici. 

• Překročení časového limitu 5 minut na přípravu pokusu. 

3.4.2 Běh na 100 m s překáţkami  

Jedná se o disciplínu, které se zúčastní 7 členů druţstva. Kaţdý z těchto členů má v této 

disciplíně dva pokusy. V této disciplíně mohou také soutěţit pouze jednotlivci.  

Materiál potřebný k uskutečnění disciplíny :  

- Překáţka: její ocelová konstrukce musí být dostatečně ukotvena, šířka a výška činí 2 m 

-Nízká překáţka: nahrazuje překáţku u dorostenek, výška 0,7m, šířka v rozmezí 1,8-2 m 

- Kladina: délka 8 m, šířka 18 cm, výška od země 1,2m pro dorostence, dorostenky 0,8 m 

od země, součástí kladiny jsou také náběhové můstky s dřevěnými laťkami 

Nářadí:  

- 2 hadice s minimální délkou 19 m a nejmenší hmotností 2,5 kg  

- Třícestný rozdělovač se všemi ventily  

- Proudnice s minimální délkou 25 cm a minimální hmotností 0,50 kg. Proudnice můţe být 

upravena 

 pro komfortnější umístění za opasek nebo přenášení v ústech  

Dráha a rozmístění překáţek na dráze: 

Tato disciplína je realizována na jedné nebo více dráhách o šířce 2,4 m a délce 100 m. 

Důraz se klade především na povrch drah kvůli bezpečnosti soutěţících. O travnatém 

terénu rozhoduje jako v disciplíně štafeta 4×100 pořadatel soutěţe. Překáţka nebo nízká 

překáţka je umístěna 23 m od startovní čáry Hadice jsou vzdálené 5 m od překáţky 

Kladina a náběhový můstek kladiny je vzdálen 10 m od hadic Rozdělovač je vzdálen 25 m 

od cílové čáry  
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Popis provedení disciplíny: 

Do 2 minut je nutné umístit a připravit nářadí na startovní dráhu. Jednotlivé překáţky 

mohou soutěţící překonávat libovolným způsobem kromě skoku plavmo. Při jejich 

překonávání nesmí být soutěţícímu poskytnuta dopomoc jiné osoby ani podpůrnými 

prostředky jako jsou například vzpěry.  

Závodníci mohou také libovolným způsobem pracovat s nářadí. Spojení hadic mohou 

soutěţící realizovat za běhu, na kladině i mimo kladinu. Proudnice můţe být nesena 

libovolným způsobem aţ na úsek cílové čáry, kde musí být zřetelně viděna rozhodčím. 

Soutěţící zaujme postavení na startu. Na povel startéra vyběhne k překáţce, kterou 

překoná libovolným způsobem. Následuje rozvinutí hadic vpřed. Proběhne kladinu, 

seskočí za doskokovou čáru. Jednu z hadic napojí na rozdělovač, ke druhé připojí 

proudnici, se kterou probíhá startem tak, aby byla zřetelně vidět.  

Hodnocení disciplíny a neplatné pokusy:  

Tato disciplína je hodnocena podle nejlepších časů pěti závodníků z druţstva.  

Součet těchto časů se pouţívá jako výsledný čas, podle kterého je poté určeno celkové 

umístění v této disciplíně. Pokud se jedná o závod jednotlivců, vyhrává ten, kdo dosáhne 

nejlepšího času ze dvou pokusů. Pokud by došlo ke shodě časů, rozhoduje o pořadí horší 

čas z těchto pokusů.  

Neplatné pokusy:  

• Nepřekonání překáţky  

• Špatné spojení nebo rozpojení hadic  

• Při proběhnutí startem je proudnice drţena nezřetelně a není připojena k hadici  

před cílovou čárou. 

• Soutěţící překáţí nebo kříţí dráhu soupeři.  

• Seskok z kladiny za doskokovou čáru nebo do cizí dráhy  

• Odpojení proudnice před pokynem rozhodčího  

• Nesení rozdělovače při zapojení půlspojky 
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• Překonání překáţek s dopomocí  

•Disciplína není dokončena se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a nářadím, 

případně nejsou překonány překáţky.  

•Při závodě je pouţito jiné nářadí nezaznamenané ve směrnici.  

•Je překročena doba 2 minuty na přípravu pokusu. 

3.4.3 Závod poţárnické všestrannosti  

Závodu poţárnické všestrannosti (ZPV) se smí zúčastnit jak jednotlivci, tak čtyřčlenné 

druţstvo s velitelem. Jedná se o závod sloţený ze šesti úkolů, které prověřují jednak 

fyzickou zdatnost a znalosti poţární ochrany.  

Materiál potřebný k realizaci této disciplíny:  

-30 ks špalíků s rozměry 7×5×2 + podkladové desky  

- 5 ks vzduchovek s náboji 

- Lano pro šplh  

- Kartičky zobrazující hořlavé látky  

- Kartičky a věcnými prostředky poţární ochrany  

- Kartičky s optickými signály poţární ochrany  

- Body k změření azimutů 

- Kontrolní razítka spolu s podloţkou a poduškou  

- Vyznačený začátek a konec běhu podle azimutu 

- Vlastní buzola 

Trať závodu: 

Délka tratě je různá podle kategorií u dorostenců 4-5 km a dorostenek 3-4 km.  

Trať závodu probíhá v bezpečném terénu označeném fáborky, fáborky nejsou pouze v té 

části tratě, kde se bude celé druţstvo nebo jednotlivci pohybovat podle azimutu, najdeme 

zde body k změření azimutů.  
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Popis průběhu disciplíny: 

Hlídka nebo jednotlivec podávají na startu hlášení, poté obdrţí startovní průkaz,  

do něhoţ si zapíše včetně vzdáleností tři azimuty a informaci od rozhodčího, za jakým 

stanovištěm začíná přesun podle azimutu. Startovní azimut musí mít jednotlivec  

nebo hlídka po celou dobu závodu u sebe, jelikoţ jsou do něj zapisovány výsledky 

jednotlivých úkolů. 

Úkolem jednotlivce nebo hlídky je překonat trať a plnit na ní různé úkoly na stanovištích. 

Úkoly se začínají plnit aţ po doběhnutí posledního člena. To však neplatí při opouštění 

stanoviště. Celá hlídka opouští stanoviště společně pouze u střelby. Doporučený startovní 

interval mezi hlídkami či jednotlivci je 5 minut. Pokud by došlo k doběhnutí jednotlivce 

nebo hlídky, měří se čekací čas na jednotlivých stanovištích, který je následně v cíli 

odečten od celkového času. Čas v cíli je měřen po doběhnutí posledního člena hlídky. 

Hodnocení a trestné body:  

Rozhodujícím faktorem v této disciplíně je výsledný čas. K tomuto času se v cíli přičítají 

trestné minuty (1 trestný bod= 1 trestná minuta). Pokud by došlo k doběhnutí jednotlivce 

nebo skupiny na jenom ze stanovišť je tento čas odečten od výsledného času.  

Disciplíny: 

Střelba ze vzduchovky  

Úkolem jednotlivce nebo skupiny je trefit své tři špalíčky na maximálně tři rány.  

Celé druţstvo absolvuje střelbu společně v poloze leţícího střelce bez pevné opory zbraně. 

Je přísně zakázáno střílet na špalíčky ostatních členů hlídky. Kaţdá soutěţící ohlašuje 

konec střelby zvednutím ruky. 

Poté, co dostřílí poslední člen, se hlídka společně posouvá na další stanoviště.  

V tomto úkolu se hodnotí počet nepovalených špalíčků, za které získávají soutěţící trestné 

body. Maximální počet trestných bodů pro celou hlídku je patnáct  
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Šplh  

Jedná se o překonání lana kaţdým členem hlídky nebo jednotlivcem libovolným 

způsobem. Výška šplhu pro dorostence je 4 m a pro dorostenky 3 m, tato výška musí bát 

jasně a zřetelně označena Hodnotí se dotyk aspoň jednou rukou za předepsanou výškou. 

Pokud se soutěţícímu nepodaří vyšplhat, získává 3 trestné body 

Přeskok přes vodní příkop  

Tuto disciplínu plní všichni členové hlídky. Můţe se jednat o skutečný vodní příkop, nebo 

můţe být pouze znázorněný. Pro dorostence je vzdálenost skoku dlouhá 2,5 m pro 

dorostenky 2m, v obou případech nutné, aby nedošlo k přešlapu odrazové a poskokové 

čáry.Hodnotí se přešlapy. Pokud dojde k přešlapu, získává soutěţící 3 trestné body. 

Základy první pomoci  

Je zde nabídka pěti různých zranění, tato zranění určuje Ústřední odborová rada mládeţe 

SH ČMS vţdy před začátkem daného ročníku. Kaţdý soutěţící si vylosuje pouze jednu 

kartičku s jedním druhem zranění a u něj popíše příznaky, ošetření a transport zraněného 

Hodnocení této disciplíny je následující:  

Pokud dojde k nesprávnému určení příznaků zranění, získává soutěţící 1 trestný bod. 

Chybné nebo neúplné popsání poskytnutí první pomoci se trestá udělením  

2 trestných bodů  

Základy topografie  

Kaţdý člen i vybere a určí jednu topografickou značku. 

Hodnocení této disciplíny je následující: 

 Za nesprávné zorientování mapy získá druţstvo 5 trestných bodů.  

Přesun podle azimutu  

Jednotlivec či hlídka si na startu zapíše tři azimuty včetně vzdálenosti dále od rozhodčího 

získá informaci, kde začíná přesun podle azimutu. Všechny úseky přesunu podle azimutu 

mají totoţnou délku 500m. Při kaţdé změně azimutu je na dráze poduška s razítkem nebo 

jiným značením, které si hlídka či jednotlivec otiskne nebo opíše do startovního průkazu 
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Hodnocení disciplíny: 

5 trestných bodů- chybí jedno razítko  

10 trestných bodů- chybí 2 razítka 

Pokud chybí tři a více razítek hlídka nebo jednotlivec není v ZPV hodnocena  

Test z poţárnické ochrany  

Jedná se o test z pěti okruhů: represe, prevence, technika + technické prostředky poţární 

ochrany, historie + legislativa a stanovy SH ČMS, zdravověda. Disciplínu plní  

všech 7 členů druţstva a také kategorie jednotlivců 

Jednotlivé okruhy testu:  

Represe- tvoří jednu část z celku poţární ochrany, cílem poţární represe je co nejdříve 

uhasit a zneškodnit poţár. Je nutné, aby měli jednotliví soutěţící přehled o této 

problematice, jelikoţ vzniklý poţár dokáţe do 60 minut způsobit nemalé škody.  

Prevence- snaţí se zabránit vzniku s šíření poţáru  

Technické prostředky a technika PO- jedná se o veškerou techniku a prostředky,  

jenţ slouţí zamezení, šíření a hašení poţárů, ochraně a záchraně osob a likvidaci 

ekologických havárií  

Historie, legislativa a stanovy SH ČMS 

Zdravověda- záchrana a poskytnutí první pomoci všem zraněným osobám 

3.4.4 Dvojboj 

Jedná se o disciplínu určenou pouze pro jednotlivce nikoli pro jednotlivá soutěţní druţstva. 

Uskutečňuje se v jedné nebo více 100 m dlouhých a 2,4 m širokých drahách. Povrch drah 

musí být pečlivě upraven jako v kaţdé závodní disciplíně uskutečňované na běţecké dráze, 

jelikoţ jde především o zabezpečení bezpečnosti pro jednotlivé závodníky. 

Materiální zabezpečení:  

- překáţka s oknem: jedná se o překáţku s ocelovou nebo dřevěnou konstrukcí, v ose 

překáţky je umístěno okno s rozměry 0,6×0,6 m, překáţka je vysoká taktéţ široká 2 m  

s tloušťkou 4 cm, je umístěna na 30 m od startovní čáry 
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- podloţka pro PHP a přenosný hasící přístroj: jedná se o podloţku 0,8×0,8 m na  

níţ je přenášen hasící přístroj s minimální hmotností 5 kg z bodu A do bodu B, PHP  

je vzdálen 30 m od překáţky s oknem a je přenášen na vzdálenost 20 m, kde je umístěná 

podloţka pro poţární hasící přístroj. 

Popis provedení disciplíny: 

Kaţdý soutěţící má na vykonání této disciplíny dva pokusy. Doba přípravy soutěţících 

včetně umístění nářadí na dráhu činí 2 minuty. Soutěţící zaujme postavení na startu, nesmí 

odstartovat dříve, neţ na povel soutěţícího, jinak se jedná o neplatný pokus. 

Po odstartování překonává proskočením nebo prolezením překáţku s oknem.  

Je nepřípustné tuto překáţku zdolat skokem plavmo. Dále pokračuje tato disciplína 

přenesením PHP na podloţku. Poţární hasící přístroj se nesmí dotýkat země ani spadnout 

do té doby, neţ soutěţící dokončí disciplínu proběhnutím cílovou čarou.  

Hodnocení: 

Hodnotí se pouze platné pokusy. Vítězem disciplíny se stává, ten kdo dosáhl nejlepšího 

času z obou pokusů. Pokud by došlo ke shodě časů mezi soutěţícími, je pořadí určováno 

podle horšího času z obou pokusů.  

Neplatné pokusy:  

• Nepřekonání překáţky či nedokončení disciplíny se všemi ochrannými pomůckami  

• Soutěţící překáţí v dráze při sportovním výkonu svému soupeři. 

• Dotýká-li se PHP země nebo spadne, neţ se dostane závodník do cíle.  

• Soutěţícímu se nepodaří protnout paprsek elektrického zařízení nebo nedojde k sepnutí 

kteréhokoliv měřícího zařízení v cíli.  

• Jakákoliv dopomoc při překonávání překáţek  

• Pouţití nedovoleného nářadí  

• Překročení přípravné doby 2 minuty  
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3.5 Bezpečnost práce s dětmi při soutěţích 

Závodění a soutěţení je stěţejním pilířem v kaţdém sportu. Samotný závod nepřináší 

pouze ovoce, ale nese sebou také značnou známku zodpovědnosti. To co dětem můţe 

připadat jako zábava, pro ně můţe být nakonec velmi nebezpečné. Abychom předešli 

případnému nebezpečí během soutěţí a závodů, je potřeba dodrţovat několik následujících 

zásad. Rozhodla jsem se tyto zásady vypsat, jelikoţ nemusí být přínosné pouze při práci 

s mladými hasiči, ale jsou uţitečné pro všechny činnosti s dětmi.
19

 

Je nutné, abychom při práci s dětmi dodrţovali několik zásad:  

A) Včasnou přípravou předejdeme zbytečnému stresu, shonu a neohrozíme zdraví dětí. 

B) Stanovíme hlavní cíle a úkoly. 

C) Zvolíme si vůdčí zodpovědnou osobu a podle věku, vyspělosti, počtů účastníků  

a druhu soutěţe vybereme místo a čas akce, pokud si zvolíme nám neznáme místo, 

je potřeba ho před zahájením akce prozkoumat. 

D) Zajistíme organizační zabezpečení (dostupnost místa, moţnosti stravování, ubytování, 

základní hygiena). 

E) Zajistíme dostatek pořadatelů, aby u kaţdého stanoviště či disciplíny byla aspoň jedna 

zodpovědná osoba starší 18 let, je nutné tyto osoby proškolit a seznámit je s průběhem 

soutěţe 

F) Prověříme navrhovaný terén trasy či sportoviště, pokud by hrozilo v některých 

místech nebezpečí, je dobré takové místo vynechat, pokud to nejde jinak aspoň toto místo 

jasně a zřetelně označíme.  

G) Všechny trasy a sportoviště musíme jasně a zřetelně označit takovým způsobem, aby 

označení odolávalo nepříznivým vlivům počasí. 

H) Nesmíme zapomenout na vytyčení prostoru pro zahájení a ukončení soutěţe a také 

pro diváky, tento prostor by měl být dostatečně vzdálený od všech okolních disciplín. 

                                                 
19

 Stibralová, J., Kutý, J., Bezpečně s dětmi a mládeží: Metodická příručka mladých 
ochránců přírody, 2017  
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CH) Příprava vyplňujícího programu pro ty, kteří nesoutěţí, jedná se o dobrovolnou 

zásadu.  

I) Včasná příprava všech pomůcek potřebných k plnění jednotlivých disciplín (překáţky, 

vzduchovky, lana), prověření jejich stavu a bezpečnosti. 

J) Včasné rozeslání všech potřebných organizačních pokynů všem účastníkům 

(vybavení, obuv, materiální zabezpečení). 

K) Pokud je to nutné a potřebné, označíme příjezdové cesty. 

L) Při větších pořádaných soutěţích či akcích zajistíme přítomnost kvalifikovaného 

zdravotníka.
20

 (Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska 77-99) 

  

                                                 
20

 HÁJEK B. HARMACH J. KRTIČKA K. RAMPOUCHOVÁ J. VESELÝ V. Děti, vedoucí, volný čas. 
1 vydání, Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT 
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II. Praktická část  

3.6 Cíle výzkumu  

 

Hlavní cíl výzkumu 

Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je porovnat výsledky v jednotlivých 

disciplínách hry Plamen v kategorii starších dětí, které působí ve SDH v okrese Kutná 

Hora a poté je na základně dotazníkového šetření vyhodnotit a zjistit, jak míra a intenzita 

tréninků ovlivňuje úspěšnost jednotlivých sborů v této hře.  

Dílčí cíle výzkumu  

1. Zjistit, zda počet obyvatel v obcích, kde působí dotazované sbory dobrovolných 

hasičů, souvisí přímou úměrou s počtem členů v kategorii starších dětí v těchto 

sborech 

2. Zjistit zda v disciplíně hry Plamen, kterou označili jednotlivé sbory jako 

nejobtíţnější, dosahují opravu špatných výsledků 

3.  Zjistit, která z disciplín je pro jednotlivé dotazované sbory nejjednodušší  

3.7 Hypotézy  

1. Předpokládám, ţe míra tréninku ovlivňuje výsledky ve hře Plamen  

2. Sbory s intenzivní přípravou dosahují lepších výsledků  

3. Počet obyvatel v obcích, kde působí dotazované sbory je přímo úměrná počtu dětí 

v kategorii starších  

4. Špatných výsledků dosahují sbory v disciplíně, kterou povaţují za nejobtíţnější  

3.8 Metodika výzkumu  

Pro zpracování bakalářské práce jsem pouţila tyto metody: kvalitativní a kvantitativní 

analýza, dotazník  

Sběr dat byl uskutečněn na základě výsledkových listin ze hry Plamen v okrese Kutná 

Hora. Stanovila jsem si, aby rozmezí datace výsledkových listin bylo od roku 2014-2019. 
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Výsledkové listiny byly pro výzkum poskytnuty Okresním sdruţením hasičů Kutná Hora. 

Dále jsem pro zpracování praktické části své bakalářské práce pouţila dotazníkové šetření, 

které bylo realizováno formou dotazníků. Dotazníky nebyly anonymní. Cílovou skupinou 

respondentů byly sbory dobrovolných hasičů na okrese kutná Hora, které musely splňovat 

následující podmínky: účast ve hře Plamen od roku 2014-2019, místo působiště sboru je 

okres Kutná Hora, minimálně jedna kategorie starších ţáků. Tato kritéria splňovalo pět 

sborů dobrovolných hasičů. Těmto vyhovujícím respondentům byl zaslán dotazník 

v elektronické podobě. Při tvorbě dotazníků jsem čerpala z hlavního cíle, dílčích cílů a 

hypotéz, které jsem si stanovala na začátku výzkumu. Dotazník byl vytvořen na základě 

zkušeností práce vedoucího dětského kolektivu ve sboru dobrovolných hasičů a 

prostudování odborné literatury (Metody pedagogického výzkumu, 2007, s. 163). 

Dotazník obsahoval oslovení respondentů a deset otázek (viz příloha č. 1). Jednotlivé 

otázky v dotazníku jsou otevřené, uzavřené, kvalitativní a kvantitativní. Otázky byly 

tvořeny tak, aby byly pro jednotlivé respondenty jasné, stručné, srozumitelné a časově 

nenáročné.  

Distribuce dotazníků proběhla pomocí emailu, kde jsem oslovila vedoucí jednotlivých 

sborů dobrovolných hasičů a poprosila je o vyplnění dotazníků. Respondenti byli 

seznámeni s tím, ţe jejich odpovědi budou uvedeny v bakalářské práci a pouţity pro 

realizování výzkumu. Oslovila jsem všech pět sborů dobrovolných hasičů na okrese Kutná 

Hora, které splňovaly mnou stanovené podmínky.  

Časová datace dotazníkového šetření probíhala v měsíci květen aţ červen. Návratnost 

dotazníků činila 100%.  
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4 Vypracování praktické části  

Otázka číslo jedna je zaměřena na místo působiště vybraných SDH. Tato otázka byla 

důleţitým vodítkem pro zjištění, o který sbor dobrovolných hasičů se jedná a jestli je 

návratnost dotazníků 100%. 

 Počet dotazovaných respondentů byl pět.(SDH Církvice, SDH Močovice, SDH Uhlířské 

Janovice, SDH Záboří nad Labem, SDH Ţleby). 

Z níţe uvedeného grafu vyplývá, ţe návratnost činila 100%, jelikoţ z pěti dotazovaných 

respondentů odpovědělo pět.  

 

Graf č. 1 Místo působiště SDH 
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Otázka číslo dva zjišťovala počet dětí v kategorii starších ţáků ve vybraných SDH: 

Z níţe uvedeného grafu vyplývá, ţe nejvyšší počet dětí v kategorii starších ţáků má SDH 

Močovice. V kolektivu SDH Močovice je v roce 2020 evidováno 12 členů starší kategorie.  

Druhý nejvyšší počet členů v kategorii starších ţáků má SDH Uhlířské Janovice. Počet dětí 

starší kategorie je v tomto sboru 11.  

Třetí nejvyšší počet dětí starší věkové kategorie mají SDH Církvice a SDH Záboří nad 

Labem. Počet dětí v těchto sborech je deset.  

Na posledním místě je SDH Ţleby s počtem 8 dětí ve starší kategorii.  

Průměrný počet dětí starší kategorie ve sborech dobrovolných hasičů je 10,2. 

Graf č. 2 Počet starších ţáků 
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Na základě této otázky jsem vytvořila svou hypotézu: Počet obyvatel v obcích, kde působí 

dotazované sbory je přímosměrná počtu dětí v kategorii starších  

Tabulka č. 1 Počet obyvatel a datace zaloţení sboru  

 

SDH Počet obyvatel Zaloţení SDH 

Církvice 1300 1906 

Močovice 347 1887 

Uhlířské Janovice 3045 1873 

Záboří nad Labem 824 1873 

Ţleby 1233 1880 

(Zdroj: Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji, historie a současnost, 2013) 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe nejvyšší počet obyvatel pro rok 2020 má obec 

Uhlířské Janovice. Nejniţší počet obyvatel je pro rok 2020 uváděn v obci Močovice.  

 

Tabulka č. 2 Srovnání počtu členů starší věkové kategorie a počtu obyvatel v obcích 

Pořadí SDH –počet členů  Pořadí  Obec-počet obyvatel  

1 SDH Močovice  1 Uhlířské Janovice 

2 SDH Uhlířské Janovice  2 Církvice 

3 SDH Záboří nad Labem  3 Ţleby 

3 SDH Církvice  4 Záboří nad Labem  

4 SDH Ţleby  5 Močovice  
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe: 

 SDH Močovice se v počtu dětí umístilo v tabulce na prvním místě. Obec Močovice má 

však nejniţší počet obyvatel z výše uvedených obcí.  

SDH Uhlířské Janovice se v počtu dětí umístilo v tabulce na druhém místě. Obec Uhlířské 

Janovice se v počtu obyvatel umístila na druhém místě. 

SDH Záboří nad Labem se v počtu dětí umístilo v tabulce na třetím místě. Obec Záboří nad 

Labem se v počtu obyvatel umístila na čtvrtém místě. 

SDH Církvice se v počtu dětí umístilo v tabulce na třetím místě. Obec Církvice se v počtu 

obyvatel umístila na druhém místě.  

SDH Ţleby se v počtu dětí umístilo v tabulce na čtvrtém místě. Obec Ţleby se v počtu 

obyvatel umístila na třetím místě  

Po analyzování jednotlivých faktů, jsem zjistila, ţe souvislost počtu obyvatel a datace 

zaloţení jednotlivých sborů s počtem dětí v kategorii starších nesouvisí. Tímto faktem 

jsem VYVRÁTILA svou hypotézu: Počet obyvatel v obcích, kde působí dotazované sbory 

je přímoúměrná počtu dětí v kategorii starších. 
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V otázce číslo tři jsem se zaměřila na to, kolikrát v týdnu probíhá trénink starších dětí.  

Graf č. 3 Intenzita tréninků 

 

Na základě odpovědí v dotazníkovém šetření od vedoucích jednotlivých SDH vyplývá, ţe 

nejčastěji pořádají trénink starších ţáků SDH Uhlířské Janovice a SDH Záboří nad Labem, 

a to dvakrát týdně. Tato fakta porovnávám s výsledky ve hře Plamen.(viz tabulka č. 3,4) a 

POTVRZUJI svou hypotézu:  

 

Tabulka č. 3 Výsledky Plamen 2015-2016 
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Tabulka č. 4 Výsledky Plamen 2016-2017 

 

 

SDH Uhlířské Janovice se v sezóně 2015/2016 umístilo druţstvo A na 1. místě (viz tabulka 

č. 3) V sezóně 2016/2017 se druţstvo A umístilo na 1. místě (viz tabulka č. 4).  

SDH Záboří nad Labem se v sezóně 2015/2016 umístilo na 3. místě. V sezóně 2016/2017 

na 2. místě (viz tabulka č. 4).  

Po porovnání výsledků ve hře Plamen v letech 2015-2019 lze potvrdit, ţe sbory (SDH 

Uhlířské Janovice a SDH Záboří nad Labem), které v dotazníkovém šetření uvedly, ţe je 

jejich intenzita tréninků vyšší, neţ u zbývajících sborů se ve hře Plamen v celkovém 

hodnocení umisťují lépe neţ ostatní dotazované sbory.  

Sbory, které více trénují, dosahují v celkovém umístění ve hře Plamen lepších výsledků. 
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Otázka číslo čtyři navazuje na předcházející otázku číslo tři. Zjišťuje, jestli se před účastí 

ve hře Plamen zvyšuje intenzita tréninku u starších ţáků.  

 

Graf č. 4 Zvýšení tréninků před závodem 

 

 

Zvyšování intenzity tréninků před účastí ve hře Plamen v kategorii starších ţáků uvedly 

čtyři následující sbory:SDH Církvice, SDH Močovice, SDH Uhlířské Janovice, SDH 

Záboří nad Labem. Intenzitu tréninků před účastí ve hře Plamen nezvyšuje pouze SDH 

Ţleby. 

 Po prozkoumání a analyzování výsledkových listin (viz tabulka č. 3,4 v otázce číslo 3), 

jsem analyzovala, ţe SDH Ţleby se umisťuje v celkovém hodnocení hry Plamen 

v kategorii starších ţáků v roce 2015-2019 na sedmém a osmém místě. Všechny ostatní 

sobory, které uvedly, ţe se míra tréninků před účastí ve hře Plamen zvyšuje , se v těchto 

letech umístily v celkovém pořadí lépe.  

Po analyzování výsledků ve hře Plamen jsem došla k závěru, ţe týmy, které zvyšují 

intenzitu tréninků před zahájením soutěţe, dosahují v celkovém hodnocení hry Plamen 

lepších výsledků.  
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V otázce číslo pět jsem zjišťovala, jak navýšené tréninky probíhají. Tato otázka byla 

povinná pouze pro SDH, které v předcházející otázce uvedly, ţe se míra a intenzita 

tréninků před účastí ve hře zvyšuje. Proto se v otázce číslo pět setkáváme pouze se čtyřmi 

odpověďmi. Po prostudování odpovědí vedoucích jednotlivých sborů v dotazníkovém 

šetření jsem zjistila, ţe se jedná o velice individuální přístup. Jednotlivé odpovědi od 

vedoucích sborů jsem uvedla níţe, abych dokázala, ţe se opravdu jedná o individuální 

přístup, kaţdého vedoucího.  

SDH Močovice: ,, Zaměřujeme se především na individuální schopnosti a dovednosti 

kaţdého jedince. Kaţdý jedinec se věnuje svému postu, ve kterém je zdatný a který ho 

baví.“ 

SDH Církvice: ,, Jednotlivé disciplíny opakujeme vícekrát, nebo se je snaţíme znáročnit.“ 

SDH Uhlířské Janovice: ,, Záleţí na disciplíně, tréninky protahujeme a ztěţujeme.“ 

SDH Záboří nad Labem: ,,Snaţíme se zdokonalit v disciplíně, která je pro nás 

nejobtíţnější. „  

V jednotlivých odpovědích jsou znatelné rozdíly. Kaţdá disciplína ve hře Plamen vyţaduje 

jednak technickou, ale i fyzickou přípravu.  

SDH Močovice se zaměřuje na individualitu kaţdého jedince.  

SDH Církvice a Uhlířské Janovice se snaţí v těchto tréninkách ztíţit podmínky, aby byly 

děti v kategorii starších dobře připraveny. Takové tréninky se provádějí například se 

starými hadicemi, které jsou těţké a jdou špatně zacvaknout, nebo se provádí nástřik na 

terče se zavřenýma očima atd,.. 

Z výše uvedených odpovědí vyplývá, ţe podmínky a realizace tréninků v jednotlivých 

SDH je individuální.  
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V otázce číslo šest se zaměřuji na to, jestli jednotlivé sbory uskutečňují tréninky ve svých 

sborech také v zimním období.  

Graf č. 5 Zimní příprava 

 

 

Po analýze jednotlivých odpovědí v dotazníkovém šetření z výše uvedeného grafu vyplývá, 

ţe čtyři sbory ţ pěti realizují zimní přípravu.  

Jediným sborem, který tak nečiní je SDH Uhlířské Janovice. 

 Tréninky v zimním období probíhají odlišnou formou, neţ tréninky v jarních a letních 

měsících jelikoţ jsou většinou velmi často realizovány v sokolovnách nebo jiných 

dostupných vnitřních zařízeních. Tréninky v zimním období jsou dobrou přípravou 

například na Závod poţárnické všestrannosti. Děti se učí vázat uzle, procvičí si 

topografické značky a zaměří se především na teoretickou přípravu.  

I přes to, ţe SDH Uhlířské Janovice nerealizují tréninky v zimním období, dosahují ve hře 

Plamen vynikajících výsledků  
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Otázka číslo sedm analyzuje, která disciplína je ve hře Plamen pro jednotlivé sbory 

nejobtíţnější.  

Tabulka č 5 Nejobtíţnější disciplína 

SDH Disciplína  

Církvice PÚ CTIF 

Močovice PÚ CTIF 

Uhlířské Janovice PÚ 

Záboří nad Labem  ZPV 

Ţleby PÚ CTIF  

 

Tři sbory z pěti oslovených uvedly jako nejnáročnější disciplínu Poţární útok CTIF.  

Na základě komparace této skutečnosti s reálnými výsledky v poţární hře Plamen vychází 

najevo, ţe sbory, které tuto disciplínu uvedly jako nejtěţší, dosahují v této disciplíně  

i více trestných bodů neţ ostatní sledované sbory dobrovolných hasičů nebo získávají 

v disciplíně neplatné pokusy.(viz tabulka č 11). 

 SDH Záboří nad Labem uvedl jako nejtěţší disciplínu Závod poţárnické všestrannosti. V 

sezóně 2014/2015 získalo Záboří nad Labem nejvíce trestných bodů (viz tabulka č.7) 

a umístilo se tak na posledním devátém místě. V této disciplíně získalo Záboří nad Labem 

43 trestných bodů, coţ je o 33 trestných bodů více neţ získaly Uhlířské Janovice, které se 

umístily na prvním místě. 

SDH Uhlířské Janovice uvedl jako nejobtíţnější disciplínu poţární útok, byť v této 

disciplíně dosahuje dlouhodobě nejlepších výsledků.(viz tabulka č. 8,9,10) V otázce číslo 

pět uvedl SDH Uhlířské Janovice, ţe v přidaných trénincích před sezónou hry Plamen 

trénují především problémové disciplíny, coţ by mohlo znamenat jejich úspěšnost.  

Tři SDH z pěti oslovených se shodují na tom, ţe nejtěţší disciplínou je Poţární útok 

s překáţkami CTIF.  
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Tabulka č. 6 Výsledky ZPV 2014/2015 

 

 

Tabulka č. 7 Výsledky PÚ 2014-2015 
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Tabulka č. 8 Výsledky PÚ 2015/2016 

 

 

Tabulka č. 9 Výsledky poţární útok 2016/2017 
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Tabulka č. 10 Výsledky poţární útok s překáţkami CTIF 2016/2017 

 

 

Otázka číslo osm navazuje na otázku číslo sedm a zjišťuje, v čem spočívá obtíţnost 

jednotlivých disciplín, které uvedly v předcházející odpovědi vedoucí sborů, jako 

nejobtíţnější. Níţe cituji jednotlivé odpovědi od vedoucích dotazovaných SDH 

SDH Církvice: Poţární útok CTIF- ,, V náročnosti celkové přípravy a souhře, ale i v tom, 

ţe tato disciplína děti moc nebaví.  

SDH Močovice: Poţární útok CTIF- ,, Obtíţnost této disciplíny spočívá v souhře všech 

závodníků.“  

SDH Uhlířské Janovice: Poţární útok- ,, V celkové souhře a vyváţení výkonů.“ 

SDH Záboří nad Labem: ZPV- ,, Fyzická náročnost.“ 

SDH Ţleby: Poţární útok CTIF ,, Moţnost udělat spoustu zbytečných chyb, souhra všech 

týmů.“ 
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Všechny výše uvedené sbory, které napsaly jako nejobtíţnější disciplínu Poţární útok 

s překáţkami CTIF ve svých odpovědích uvedly problematiku souhry týmu a vyváţenosti 

týmu. Jedním z problémů této disciplíny je fakt, ţe celá tato disciplína od startu do cíle 

musí probíhat bez mluvení, coţ působí dětem nejen v kategorii starších ţáků nemalé obtíţe  

a získávají za mluvení nejvíce trestných bodů. (Směrnice pro celoroční činnost kolektivu 

mladých hasičů, Praha 2004) 

Tři SDH z pěti oslovených, které uvedly jako nejobtíţnější disciplínu PÚ CTIF, se shodují 

na tom, ţe obtíţnost této disciplíny spočívá v nedokonalé souhře závodníků.  

Otázka číslo devět se dotazuje jednotlivých vedoucích, která z disciplín ve hře Plamen je 

podle jejich názoru pro starší ţáky nejméně obtíţnou a proč.  

SDH Disciplína  

Církvice Poţární útok  

Močovice Poţární útok  

Uhlířské Janovice Štafeta s překáţkami CTIF 

Záboří nad Labem  Štafeta s překáţkami CTIF 

Ţleby Poţární útok  

 

Tabulka č. 11 Nejjednodušší disciplína hry Plamen 

Jednotlivé odpovědi od vedoucích dotazovaných SDH:  

SDH Církvice: ,,Nejjednodušší disciplínou je pro náš sbor disciplína Poţární útok. Tuto 

disciplínu trénují děti uţ od přípravky a s přibývajícím věkem a zkušenostmi se v této 

disciplíně zdokonalují.“ 

SDH Močovice: ,, Jedná se o věkovou kategorii starších ţáků, které vše víceméně umí  

a pouze se zdokonalují na svých postech, které obsadily uţ v kategorii mladších, méně 

časti uţ z přípravky.  
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SDH Uhlířské Janovice: ,, Kaţdý člen týmu se specializuje na určitý úsek dráhy a určitou 

překáţku.“ 

SDH Záboří nad Labem: ,, Specializace na jeden úkon, překáţku.“ 

SDH Ţleby:,, Jedná se o disciplínu, kterou děti znají od útlého věku.“ 

Tři z výše uvedených sborů SDH Církvice, SDH Močovice, SDH Ţleby uvedly jako 

nejjednodušší disciplínu Poţární útok. Všechny tyto sbory se také shodují ve svých 

odpovědích, ţe jednoduchost této disciplíny spočívá v tom, ţe děti se seznámí s poţárním 

útokem jiţ v kategorii přípravky a postupem času se v této disciplíně pouze zdokonalují.  

SDH Uhlířké Janovice a SDH Záboří nad Labem uvedly jako jednodušší disciplínu 

štafetový závod. Oba tyto sbory se shodují na tom, ţe jednoduchost těchto disciplín 

spočívá ve specializaci na určitou překáţku nebo úkon.  

Z výše uvedených odpovědí vyplvá, ţe pro kategorii starších ţáků, jsou nejjednodušší 

disciplíny, ve kterých se pouze zdokonalují, nebo se v nich soustředí pouze na jedinou 

překáţku. U kategorie přípravky, nebo mladších dětí, by byl poţární útok jednou 

z nejtěţších disciplín, jelikoţ je tato disciplína zaloţena na souhře celého týmu a děti  

se s touto disciplínou v tomto věku teprve seznamují.  

Tři SDH z pěti dotazovaných se shodují na tom, ţe nejjednodušší disciplínou ve hře 

Plamen je poţární útok. Shodují se také na tom, ţe malá obtíţnost této disciplíny spočívá 

v tom, ţe ji děti trénují od útlého věku a postupem času se pouze zdokonalují.  
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Otázka číslo deset se zabývá tím, jestli má intenzita tréninků vliv na výsledky starších 

ţáků ve hře Plamen.  

 

Graf č. 6 Intenzita tréninku 

 

Graf č. 7 Intenzita tréninku 

Všechny dotazované sbory se shodly na tom, ţe vliv a intenzita tréninků hraje důleţitou 

roli v celkovém umístění ve hře Plamen. Všechny disciplíny ve hře Plamen vyţadují 

fyzickou kondici, ale také teoretické znalosti a vědomosti, které se děti musí naučit. Pokud 

se nejedná o soutěţe jednotlivců, soutěţí jednotlivé věkové kategorie v druţstvech, kde je 

velice důleţitá souhra celého týmu. Během tréninků dochází především k zdokonalování 

týmové spolupráci, která je poté v soutěţi a jednotlivých disciplínách velkým přínosem.  

Pět z pěti dotazovaných SDH se shodují na tom, ţe míra a intenzita tréninků má vliv na 

umístění v poţárním sportu a tím potvrzují moji hypotézu.  
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4.1 Diskuze  

Na začátku výzkumu jsem si zvolila jeden hlavní cíl a tři dílčí cíle. Hlavním cílem 

praktické části bakalářské práce bylo zjisti, jak míra a intenzita tréninku ovlivňuje 

úspěšnost jednotlivých sborů ve hře Plamen.  

Prvním dílčím cílem bylo zjistit, zda počet obyvatel v obcích, kde působí dotazované sbory 

dobrovolných hasičů, souvisí přímou úměrou s počtem členů v kategorii starších dětí 

v těchto sborech.  

Druhým dílčím cílem bylo zjistit, zda v disciplíně hry Plamen, kterou označily jednotlivé 

sbory jako nejobtíţnější, dosahují pravdu špatných výsledků. 

 Třetím dílčím cílem bylo zjistit, která z disciplín je pro jednotlivé dotazované sbory 

nejjednodušší.  

K realizaci a naplnění hlavního i dílčích cílů jsem zvolila formu dotazníkového výzkumu, 

oslovila jsem pět SDH, které musely splňovat podmínky: působnost v okrese Kutná Hora, 

účast ve hře Plamen od doku 2014/2019 a minimálně jedno druţstvo v kategorii starších 

dětí.  

Hypotéza č. 1, Předpokládám, ţe míra a intenzita tréninku ovlivňuje výsledky ve hře 

Plamen. Po analyzování dotazníkového šetření a porovnání výsledků ve hře Plamen mohu 

svou hypotézu POTVRDIT.  

Hypotéza č. 2, Sbory s intenzivní přípravou dosahují lepších výsledků. Sbory, které uvedly 

v dotazníkovém šetření vyšší intenzitu tréninků, dosahují ve hře Plamen lepších výsledků. 

Po této analýze mohu svou hypotézu POTRVDIT  

Hypotéza č. 3, Počet obyvatel v obcích, kde působí dotazované sbory je přímo úměrná 

počtu dětí v kategorii starších. Po analyzování dotazníkového šetření a porovnání velikostí 

obcí, ve kterých dotazované sbory působí, musím svoz hypotézu VYVRÁTIT.  

Hypotéza č. 4, Špatných výsledků dosahují sbory v disciplíně, kterou povaţují za 

nejobtíţnější. Po analyzování výsledků ve hře Plamen, které jsem porovnala s jednotlivými 

odpověďmi, mohu potvrdit, ţe téměř všechny sbory, dosahují v těchto disciplínách 

špatných výsledků. Výjimkou je pouze SDH Uhlířské Janovice, které uvedlo jako nejtěţší 
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disciplínu poţární útok, přesto v této disciplíně dosahují vynikajících výsledků. Jelikoţ je 

tato skutečnost 1:5 mhu tuto hypotézu POTVRDIT.  

Jako nejjednodušší disciplína byl označen poţární útok. Tuto disciplínu označily tři SDH 

z pěti. Mě osobně vůbec nepřekvapilo ani to, ţe všechny tyto sbor se shodly na tom, ţe 

jednoduchost této disciplíny spočívá v mnohaleté zkušenosti. Zbývající SDH uvedly jako 

nejjednodušší disciplínu štafetové soutěţe. Ani zde mě nepřekvapil fakt, ţe jednoduchost 

těchto disciplín spočívá v tom, ţe soutěţící trénuje pouze jednu překáţku nebo určitý úsek 

dráhy.  

Mezi nejobtíţnější disciplíny hry Plamen patří podle dotazovaných sborů poţární útok 

s překáţkami CTIF. Tuto disciplínu označily tři SDH z pěti jako nejobtíţnější. Shodly se 

také na tom, ţe obtíţnost disciplíny spočívá v souhře všech členů týmu. Musím s jejich 

jednotnou odpovědí souhlasit. Poţární sport je kolektivní sport, ve kterém hraje souhra 

důleţitou roli. Poţární útok s překáţkami CTIF je z mého hlediska velice obtíţnou 

disciplínou, jelikoţ se zde získávají trestné body za mluvení, které je v kolektivních 

sportech velice důleţité, ale právě mlčení při vykonávání disciplíny prověří souhru celého 

druţstva. 

4.2 Závěr výzkumu  

Hlavním cílem výzkumu bylo porovnat výsledky hry Plamen s dotazníkovým šetřením 

v pěti vybraných SDH, které musely splňovat předem stanovená kritéria:působnost na 

okrese Kutná Hora, účast ve hře Plamen od roku 2014/2019, minimálně jedno druţstvo 

v kategorii starších dětí. Tyto podmínky splňovalo pět sborů dobrovolných hasičů: SDH 

Církvice, SDH Močovice, SDH Uhlířské Janovice, SDH Záboří nad Labem a SDH Ţleby. 

Po analýze dat a dotazníkové šetření jsem dospěla k hlavnímu i dílčím cílům, které jsem si 

předem stanovila. 

Hlavním cílem bylo porovnat jednotlivé výsledky a na základě dotazníkového šetření 

zhodnotit, jak míra a intenzita tréninku souvisí s úspěšností ve hře Plamen. Sbory, které se 

tréninkům intenzivně věnují, realizují zimní přípravu a zintenzivňují tréninky před účastí 

ve hře Plamen, mají lepší výsledky, neţ týmy, které trénují jen jednou v týdnu.  
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Dalším kritériem, kterým jsem se ve výzkumu zabývala bylo jak souvisí počet obyvatel 

s počtem dětí starší věkové kategorie v jednotlivých sborech. Po analyzování dat jsem 

vyhodnotila, ţe počet dětí starší věkové kategorie nesouvisí s počtem obyvatel v obcích, 

kde sídlí oslovené sbory dobrovolných hasičů. 

Jedním z dílčích cílů bylo, které z disciplín jsou pro jednotlivé sbory nejjednodušší  

a naopak nejobtíţnější. V tomto případě došlo ke shodě, jelikoţ tří z pěti sborů uvedly jako 

nejjednodušší disciplínu poţární útok, jelikoţ ji dětí trénují od útlého věku a mají s ní 

bohaté zkušenosti. Ke shodě odpovědí došlo i v otázce kterou z disciplín povaţují 

jednotlivé sbory za nejobtíţnější. Opět se zde shodly tři SDH na tom, ţe nejtěţší disciplína 

je poţární útok s překáţkami CTIF, jelikoţ je zaloţena na souhře členů týmu.  

Během výzkumu došlo k realizaci hlavního i dílčích cílů a potvrzení i vyvrácení mnou 

stanovených hypotéz.  

 

Závěr  

.Cílem bakalářské práce bylo shromáţdit veškeré informace o disciplínách hry Plamen  

a vytvořit tak přehledný metodický popis těchto disciplín, který by poslouţil jako vodítko 

pro vedoucí při práci s mládeţí, ale i pro všechny, kteří se poţárnímu sportu věnují.  

Po podrobném metodickém popisu jednotlivých disciplín ve hře Plamen si myslím,  

ţe moje bakalářská práce bude přínosná, jelikoţ kaţdý, kdo si přečte tuto práci, by měl mít 

povědomí nejen o historii a vývoji poţární ochrany, poţárním portu, disciplínách hry 

Plamen, ale také o bezpečnosti práce s dětmi. V praktické části jsem zjišťovala jak míra  

a intenzita tréninků souvisí s úspěšností ve hře Plamen. Po analýze výsledků jsem dospěla 

k závěru, ţe sbory dobrovolných hasičů, kteří trénují intenzivně po celý rok, zahrnují  

do svých tréninků zimní přípravu a navyšují tréninky před zahájením hry Plamen, dosahují 

v celkovém hodnocení lepších výsledků. Věřím, ţe tato práce bude někoho natolik 

motivovat, ţe vstoupí do řad dobrovolných hasičů.  
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Příloha č. 1 dotazník  

Váţení vedoucí SDH,  

prosím o Vaši účast v dotazníkovém šetření, které slouţí ke sběru podkladů pro mou 

bakalářkou práci s názvem ,,Disciplíny poţárního sportu dětí a mládeţe.“K účasti ve 

výzkumu jsou vyzvána všechny sbory dobrovolných hasičů s působností v okrese Kutná 

Hora, které se v letech 2014-2019 účastnily hry Plamen v kategorii starších ţáků.  

Dotazník je zaměřen na kategorii starších ţáků a jejich účast ve hře Plamen. 

Účasti kaţdého z Vás v dotazníkovém šetření si velmi váţím.  

https://www.dh.cz/
https://www.hzscr.cz/clanek/discipliny-pozarniho-sportu.aspx
https://www.dposr.sk/index.php/mladez
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S pozdravem Martina Lukáčová  

1.Ve které obci působí Váš sbor dobrovolných hasičů?  

Uhlířské Janovice 

Močovice 

Církvice 

Záboří nad Labem 

Ţleby 

2.Kolik dětí a mládeţe z Vašeho SDH spadá do kategorie starších ţáků? 

Napište počet dětí, které spadají do kategorie starších ţáků. 

3. Kolikrát v týdnu probíhá trénink starších ţáků? 

Vyberte jednu odpověď  

Jednou 

Dvakrát 

Třikrát 

Čtyřikrát 

Pětkrát 

Šestkrát 

Sedmkrát 

4.Zvyšujete před účastí ve hře Plamen intenzitu tréninků u starších ţáků?  

Vyberte jednu odpověď  

Ano  

Ne  
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5.Pokud zvyšujete intenzitu tréninku, uveďte jak. 

 

6.Realizujete v kategorii starších ţáků trénink i v zimním období? 

Vyberte jednu odpověď  

Ano 

Ne 

7.Která z disciplín hry Plamen je podle Vás pro kategorii starších ţáků nejobtíţnější?  

Napište název jedné disciplíny  

8. V čem podle Vás spočívá obtíţnost této disciplíny pro výše zmíněnou kategorii?  

 

9. Kterou disciplínu hry Plamen povaţujete pro starší kategorii za nejjednodušší  

a proč?  

 

10. Domníváte se, ţe intenzita tréninku má vliv na výsledky starších ţáků  

ve hře Plamen?  

 

Příloha č. 2 Seznam zkratek 1 

Seznam pouţitých zkratek  

CTIF- Comité technice international de prevention et d´extincion du feu- mezinárodní 

výbor prevence hašení poţárů  

ČSPO- Československý svaz poţární ochrany 

OORM- Odborná rada mládeţe  

OSH- Odborový svaz hasičů  

PHP- Přenosný hasící přístroj  

PO- Poţární ochrana  
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PÚ- Poţární útok 

SDH- Sbor dobrovolných hasičů 

SH ČMS- Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

TFA- Toughes firefighter alive- nejtvrdší hasič přeţije  

ZKPO- Zájmové krouţky poţární ochrany  

ZMJ- Zemská hasičská jednotka 

ZPV- Závod poţární všestrannosti  
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