
Soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů, sborů 
dobrovolných hasičů podniků, HZS  a HZSP zařazených 

do Integrovaného záchranného systému 
ve Skalici u České Lípy 

dne 28. června 2008. 
 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
 

Pořadatel: JSDH Skalice u České Lípy  
Místo konání soutěže: Skalice u České Lípy náměstí  
Presentace: 28. 6. 2008 od 8:00 do 9:30 hod  
Zahájení soutěže: 10:30 hod, nástup 10:00 hod.  
Velitel soutěže: Jiří Havner  
Tajemník soutěže: Jiří Sucharda  
Hlavní rozhodčí: pplk. Ing. Jiří Kunst  
Rozhodčí disciplín:  
Přihlášky zasílejte do 30. května 2008 na adresu: Jiří Havner, Skalice u České 
Lípy 526, 471 17 Skalice u České Lípy, nebo e-mailem na adresu: 
havner.sk@seznam.cz  
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášených  
Kontaktní osoba: Jiří Havner – 723 976 178 
Startovné je ve výši 100 Kč/družstvo, úhrada na místě proti stvrzence. 
Jednotky nastupují do soutěže v pořadí jakém se zaregistrovaly po příjezdu na 
místě 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ  
 

• Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v 
hotovosti ve výši 200 Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny, 

• disciplína bude provedena na dráze s asfaltovým povrchem, 
• každé družstvo má právo absolvovat jeden pokus. 

 
Pořadatel nezajišťuje technické prostředky a pomůcky pro plnění disciplíny, 
mimo uvedené v propozicích. 
Měření disciplíny bude prováděno elektronickou časomírou.  
Pořadatel nezajišťuje dopravu a ubytování. V místě konání soutěže je možné za 
úhradu 30 Kč/člen zajistit občerstvení ve formě guláše s chlebem a bude zde 
otevřena restaurace a stánky s občerstvením. 

 
 



Soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů, sborů 
dobrovolných hasičů podniků, HZS  a HZSP zařazených 

do Integrovaného záchranného systému 
ve Skalici u České Lípy 

dne 28. června 2008. 
 
  
Program soutěže: 
 
 
1) Příjezd jednotek na náměstí a příprava na nástup do    9,50 
 
 
2) Nástup jednotek na náměstí                 10,00 
 
 
3) Hlášení velitele soutěže starostovi města                10,05  
 
 
4) Seznámení se soutěží (velitelé družstev s velitelem soutěže)             10,15 
 
 
5) Zahájení vlastní soutěže        10,30 
 
 
6) Nástup, vyhlášení výsledků a ukončení soutěže závisí na počtu soutěžících družstev a 
časovém průběhu soutěže 

 
 
 
 
 
  
 .........................       ......................... 
   velitel SDH          starosta SDH 

 
 
 

Pořadatel zajišťuje na místě pořadatelskou, zdravotní službu a bezpečnost 
diváků. Závod je pořadatelem pojištěn. 
 
 
 
 
 



 
Podmínky soutěže 
 
 
- soutěže se mohou zúčastnit družstva mužů, nebo kombinovaná družstva, strojník musí 

splňovat podmínky řádu strojní služby a musí být starší 21 let 
 

DRUŽSTVO SE SKLÁDÁ ZE STROJNÍKA, DVOU ČLENŮ A VELITELE 
 
- velitel soutěžního družstva (mluvčí družstva) je podřízen veliteli soutěže a hlavnímu 

rozhodčímu 
 
- soutěže se může zúčastnit pouze družstvo s předepsanou výstrojí a výzbrojí, bez 

jakýchkoliv úprav , překontrolovanou startérem 
 
 

Předepsaná výstroj a výzbroj 
 
 
- jednotná ústroj družstva:  nástup na start - pracovní stejnokroj typu PS II 

vlastní soutěž – zásahový oblek 
 

- obuv:    nástup na start – sportovní obuv (tenisky apod.) 
vlastní soutěž – zásahová obuv 
 

- ochranná přilba:   vlastní soutěž – zásahová ochranná přilba schv. typu 
 
- opasek:      vlastní soutěž – schv. zásahový opasek BEZ sekyrky 
 
- CAS:    8, 16, 24, 32 dle vybavení jednotky – plná nádrž vody 
 
- materiál na provedení útoku 2 x hadice C – 20 m (neredukovaná), 1 x přechod „B“ na 

„C“, 1 x Al proudnice „C“ průměr 12,5 mm, 2 x klíč na 
hadice 

 
 
Doba přípravy na základně – max. 5 minut od pokynu startéra k nástupu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Průběh soutěže 
 
 

 Vlastní soutěž spočívá v provedení požárního útoku z automobilové stříkačky. Před 
vlastním startem si družstvo připraví na základnu zásahové vozidlo a na místo označené jako 
ŠATNA kompletní zásahové obleky (obleky s vnitřní vložkou, přilba, opasek, obuv, rukavice) 
dle propozic. Startér zkontroluje s velitelem družstva úplnost výbavy, vybavení vozidla, 
připravenost terče a zkontroluje volnost tratě. Družstvo 1 + 3 se připraví na start ve staničním 
oděvu PS II (kalhoty, blůza, tričko, tenisky), po startu doběhne do místa ŠATNA, kde se 
převlékne do zásahového obleku a nastoupí do připraveného vozidla. Vozidlo má před startem 
vypnutý motor. Vozidlo může zahájit jízdu až po nastoupení posledního člena družstva a 
zavřením všech dveří. Po dobu jízdy má vozidlo zapnutá potkávací nebo dálková světla 
zapnutá výstražná světla modré barvy – vozidlo při jízdě nepoužívá sirénu, ani nehouká! Do 
zastavení vozidla musí být na vozidle uzavřené dveře kabiny, i dveře příp. rolety nástavby. Po 
dojezdu na místo označené DOJEZDOVÝ BOX vozidlo zastaví v určeném prostoru a strojník 
jej zajistí pomocí ruční brzdy. Poté vystoupí a za použití ochranných rukavic! zajistí zadní 
nápravu vozidla připravenými klíny z obou stran proti pohybu. Z vozidla vystoupí velitel 
vozu a provede nástup členů družstva, se kterými v souladu s metodickým pokynem BŘ 
provede bojové rozvinutí: Družstvo, stroj CAS xx, vodní zdroj vlastní, jednoduché vedení, cíl 
nástřikový terč, 2 x „C“, VPŘED! 

 
Požární útok 

 
Útočné vedení 
 
Hadice „C“ budou ve vozidle uloženy v kotoučích a musí se při útoku rozhodit. Proud je 

tvořen ze dvou hadic „C“ a Al proudnice „C“ s uzávěrem. Nástřik do terče se provádí 
výhradně ve stoje. Velitel družstva se během útoku nesmí zapojit do žádné činnosti. 
 
Vlastní požární útok je prováděn podle Cvičebního řádu jednotek požární ochrany - technický 
výcvik (ML 1 DR3) - obecná činnost členů družstva 1+3 

 
1) Družstvo 1+3 vytváří jedno útočné vedení a jeden útočný proud. 
2) VD řídí činnost družstva a rozhoduje, jaký druh bojového rozvinutí družstvo provede, a 
určuje jednotlivá funkční čísla hasičů, vydává příslušné povely a organizuje spojení 
v družstvu a je odpovědný za bezpečnost práce družstva. Nemá pevné stanoviště, ale své 
postavení zaujme tak, aby účelně řídil, koordinoval a kontroloval činnost svého družstva. 
3) Strojník obsluhuje stroj, sleduje signály, rozvinuje první hadici od stroje, napojí hadici na 
stroj a spojuje první hadici s další před jejím rozložením. Před odjezdem jednotky z místa 
zásahu zkontroluje řádné uložení věcných prostředků ve vozidle a odpovídá za jejich 
kompletnost. 
4) Číslo 1 a číslo 2 vytvářejí útočné vedení a útočný proud. 

 

 

 

 

 



Schéma bojového rozvinutí s dvěma hadicemi C:  

 
 
Na pokyn startéra strojník dle pokynu velitele družstva najede se soutěžním vozidlem do 

startovního boxu, vozidlo zajistí proti pohybu a vypne motor. Vypnutím motoru začíná běžet 
5 minutový limit na přípravu družstva na základně. Příslušníci družstva si na stojan v prostoru 
označeném jako šatna připraví zásahový oblek, zásahovou obuv, opasek bez sekyrky, 
zásahovou přilbu a pracovní rukavice. Před nástupem jednotky na startovní čáru bude 
provedena kontrola vozidla, zda má plnou nádrž vody, platnou technickou kontrolu a zda jsou 
uzavřené všechny dveře, včetně nástavby a prostoru pro vybavení. Na startovní čáru družstvo 
nastoupí v jednotné ústroji – pracovní oděv PS II (příp. PS II lezec), tričko a sportovní obuv. 

Po výstřelu startéra družstvo přeběhne vzdálenost 10 m do prostoru označeného jako šatna, 
kde se všichni členové družstva převléknou do zásahového obleku (odkládané součástky 
pracovního stejnokroje, sportovní obuv, případně další výstrojní součástky odloží do 
připravených přepravek), přeběhnou k soutěžnímu vozidlu a nastoupí do něj. Před rozjezdem 
vozidla zkontroluje velitel soutěžního družstva uzavření všech dveří vozidla. Na pokyn 
velitele soutěžního družstva strojník nastartuje vozidlo, rozsvítí světla a výstražná světla 
modré barvy a provede přesun vozidla na 80 metrů. Po ujetí 80 metrů vjede bezpečnou 
rychlostí do dojezdového boxu, vozidlo nesmí porazit přední částí kužely označující konec 
boxu a zadní částí musí být za dojezdovou čárou. Po zastavení vozidla strojník zajistí vozidlo 
proti nežádoucímu pohybu pomocí ruční brzdy a na pokyn velitele posádka vystoupením 
opustí vozidlo, strojník provede v ochranných rukavicích zaklínování zadní nápravy pomocí 
dvou připravených klínů a je-li vozidlo vybaveno oranžovými světly na zádi vozidla rozsvítí 
je. Po kontrole zaklínování vozidla velitel zavelí k provedení požárního útoku a kontroluje 
provádění útoku, nesmí se však do vlastní činnosti nijak zapojit. Strojník, číslo 1 a 2 provedou 
požární útok na nástřikový terč za pomoci dvou hadic C s uzavíratelnou proudnicí. (strojník 
výkonem čerpadla dbá na bezpečnost zasahujících hasičů i diváků!)  

Po skončení útoku strojník vypne čerpadlo a celé družstvo bezodkladně zahájí balení 
materiálu a připravuje se na odjezd vozidla na určené místo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Z T R Á T O V É     B O D Y 
 
 
 
 
- za pomoc velitele 5 bodů 
 
 
- za ztrátu výstroje (za každý kus) 3 body 
 
 
- za odjezd bez uzavření dveří vozidla diskvalifikace 
 
 
- za otevření dveří před zastavením vozidla diskvalifikace 
 
 
- za nezaklínování vozidla strojníkem v dojezdovém boxu diskvalifikace 
 
 
- za poražení kuželů v dojezdovém boxu 10 bodů 
 
 
- za vyskočení člena jednotky z vozidla 5 bodů 
 
 
- za nepoužití ochranných rukavic při klínování  5 bodů 
 
 
- za nedodržení minimální vzdálenosti od terče 3 body 
 
 
- za nastříkání jiným než povoleným postojem 5 bodů 
 
 
- překročení doby přípravy na základně 1 bod 
 (za každou sekundu nad povolený limit) 
 
-     nerozsvícení světel, modrých výstražných světel, oranžových světel  3 body 
 
 
-  za nesplnění soutěžního útoku do 5 minut diskvalifikace 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



Přihláška  
Soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů, sborů 

dobrovolných hasičů podniků, HZS  a HZSP zařazených 
do Integrovaného záchranného systému 

ve Skalici u České Lípy 
dne 28. června 2008. 

  
Jednotka PO ……………………………………………………………………  
 
Soutěžící:  

 
Příjmení a jméno    datum narození 

 
1. ………………………… …….…………………… …………  
 
2. ………………………… …………………………. …………  
 
3. ………………………… …………………………. …………  
 
4. ………………………… …………………………. …………  
 
 
Vedoucí družstva …………………………………………………. …………  
 
 
Kontaktní osoba ………………………………… telefon ………..………  
 
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky 
stanovené v propozicích soutěže.  
 
V ………………………… dne …………… …………………………………..  
 
 
Razítko a podpis přihlašovatele  

 


