
Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 

XX. ročník hasičské soutěže 
 

„Útok na Novohradské kohouty 
o putovní pohár rytíře Toulovce“ 

 
 

Termín konání:  13. července 2019 (sobota) 
 
Místo konání:  Sportovní areál v Nových Hradech 
  (po levé straně silnice směrem na Proseč) 

 
 
Program:  

14:30 – 15:00 hodin  - prezence soutěžních družstev 
15:00 hodin - nástup a losování 
15:30 – 18:30 hodin - průběh soutěže (útoky družstev) 
19:00 hodin - vyhlášení výsledků a ukončení soutěže 
 
 
Občerstvení zajištěno po celou dobu konání akce. 
K poslechu bude hrát reprodukovaná hudba.  

 Možnost stanování na travnaté ploše sportovního areálu.  
 
 

Účast na soutěži prosím potvrďte do 12. 7. 2019 na: 
tel.: 723 922 092, nebo e-mail: sdhnovehrady@seznam.cz 

 

 
Startovné 100,- Kč za soutěžní družstvo. 

 
 

 



Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady od roku 2000 každoročně 

připravuje pro hasiče netradiční soutěž. Tato soutěž si v žádném případě 

neklade za cíl zařadit se mezi hasičské soutěže sportovního charakteru. 

Hlavním cílem této soutěže je rozvíjení zručnosti a myšlení hasičů 

v modelových situacích přibližujících se praktickým zásahům při 

požárech. Snahou organizátorů je tímto způsobem seznámit širokou 

veřejnost s dovednostmi hasičů zvládat složité situace při požárech, a tím 

chránit životy spoluobčanů a jejich majetek. Pravidla soutěže se proto 

snaží ctít základní principy bojového řádu a požární taktiky.  

Přijeďte si vyzkoušet záchranu životů a hašení požáru „na nečisto“ a 

nenechte se odradit zdánlivě složitými pravidly. Tuto soutěž úspěšně 

absolvovala i družstva mladých hasičů, jejichž průměrný věk byl 14 let. 

Cílem každého hasiče by měla být snaha co nejlépe odvést svoji práci a 

dokončit stanovené úkoly. Není důležité zvítězit, ale se ctí se zúčastnit. 

Ing. Vladimír Makeš, velitel SDH Nové Hrady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vítězové předchozích ročníků: 
 
 
  I.  ročník (27. srpna 2000)  SDH Nové Hrady – junioři 

 
 II.  ročník (23. června 2001)  SDH Zderaz - ženy 

 III.  ročník (7. září 2002) SDH Zderaz – muži (junioři) 

 IV.  ročník (23. srpna 2003)  SDH Leština – muži  

 V.  ročník (14. srpna 2004)  SDH Zderaz – muži (senioři) 

 VI.  ročník (13. srpna 2005)  SDH Zderaz – muži (junioři) 

VII.  ročník (12. srpna 2006)  SDH Nové Hrady – muži  

VIII.  ročník (7. července 2007)  SDH Nové Hrady – ženy 

 
 IX.  ročník (28. června 2008) SDH Nové Hrady – muži 
 

 X.  ročník (27. června 2009) SDH Zderaz – ženy  
 

 XI.  ročník (17. září 2010)  SDH Zderaz – muži 

 
XII.  ročník (13. srpna 2011) SDH Nové Hrady - muži 

 
XIII. ročník (11. srpna 2012) SDH Doubravice 

 
XIV. ročník (10. srpna 2013) SDH Leština – ženy  

 
XV.  ročník (9. srpna 2014)  SDH Leština – muži  

 
XVI. ročník (8. srpna 2015)  SDH Doubravice 

 
XVII. ročník (9. července 2016) SDH Doubravice 

 
XVIII. ročník (8. července 2017) SDH Nové Hrady – muži 

 
XIX.  ročník (14. července 2018) SDH Bučina – muži  

 
XX.   ročník (13. července 2019) ??? 



   
 

Příklad možné varianty uspořádání soutěžního prostoru: 
 

 
___ vymezení nebezpečného prostoru 



 
Pravidla  soutěže: 

Podmínky účasti: 
Zúčastnit se může 6-ti členné družstvo složené ze členů (5 + 1;  velitel družstva, 
strojník a 4 členové družstva) jakékoliv organizace, kteří mají úrazové pojištění 
platné pro hasičské soutěže. Velitel družstva odevzdá ve stanovené době pro 
prezenci řádně vyplněnou přihlášku a dále je zodpovědný za všechny členy svého 
družstva po celou dobu soutěže. Pokud velitel družstva není starší 18-ti let, musí mít 
družstvo určeného odpovědného vedoucího, který odpovídá po celou dobu soutěže 
za všechny členy družstva. 
  
Příprava: 
Na výzvu rozhodčího celé družstvo nastoupí do prostoru startu a rozhodčí po 
kontrole ústroje členů družstva vydá pokyn veliteli družstva k provedení přípravy. 
Čas na přípravu je 10 minut. 
Hasičské čerpadlo družstvo umístí libovolně ve vyhrazeném prostoru, tento 
vyhrazený prostor nesmí hasičské čerpadlo přesahovat žádnou svojí částí po celou 
dobu útoku. U motorových nebo automobilových stříkaček zůstává spalovací motor 
nenastartovaný. Technické prostředky (hadice, savice, koš, proudnice, rozdělovač, 
hadicové přechodky a hákové klíče družstvo umístí do přívěsu PPS 12 na určená 
místa a ve stanoveném tvaru i pozici (hadice smotány standardně v kotoučích!) 
Žádná jejich část nesmí vyčnívat ven z vnitřního prostoru přívěsu (vyjma savic 
delších jak 1,5m). Celé družstvo je připraveno před startem ve vyhrazeném 
startovním prostoru. Připravenost družstva hlásí velitel družstva rozhodčímu 
disciplíny. 

 
Provedení útoku: 
Každé družstvo má pouze jeden pokus (bez časového omezení, podmínkou 
započítání času je úspěšné dokončení všech stanovených úkolů). Celý prostor se dělí 
na „nástupní prostor“ a „prostor požářiště“. V nástupním prostoru je vymezeno místo 
pro požární přívěs PPS12, místo pro požární stříkačku, prostor ošetřovny, prostor 
startu a cíle. 
 

Úkoly: 
1. Provést průzkum (postavit všechny padací terče). 
2. Vyprostit a odnést do prostoru ošetřovny (na nosítkách) všechny zraněné osoby 

(figuríny). 
3. Provést likvidaci požáru (každý padací terč shodit samostatným útočným 

proudem – nelze použít jakoukoliv hadici nebo proudnici 2x na oba 

proudy!!). 
4. Neprodleně poskytnout pomoc každému „zraněnému“ hasiči (tj. ve dvojici jej 

odnést do prostoru ošetřovny). 
 
 

 



Taktická a bezpečnostní pravidla: 
1. Průzkum v nebezpečném prostoru provádí skupina minimálně dvou hasičů, tato 

skupina je v průběhu provádění průzkumu nedělitelná (hasiči jsou si navzájem na 
dosah ruky).  

2. Do vyznačené nebezpečné zóny (páska cca 10 cm nad zemí) smí vstoupit hasiči 
provádějící průzkum pouze jednou. 

3. Do prostoru označeného páskou cca 1 m nad zemí nesmí vstupovat žádní hasiči 
(ani v průběhu průzkumu – jedná se o pevnou překážku). Přes tuto pevnou 
překážku nelze ani stříkat. 

4. Vstup hasiče za hranice nebezpečné nebo zakázané zóny (vyjma případu v bodě 
2.) se hodnotí jako úraz. Vstupem hasiče je myšlen přešlap nebo dotyk vytyčovací 
pásky nebo kolíku. 

5. Vstup hasiče, který prováděl přípravné práce a vstoupí do prostoru požářiště bez 
rozkazu velitele k provedení požárního útoku se hodnotí také jako úraz. 

6. Pokud se za hranici nebezpečné zóny dostane jakýkoliv technický prostředek 
(zejména hadice) hodnotí se jako poškození a nelze ho již dále použít 
k dokončení útoku (rozhodčí zajistí jeho označení nebo odnesení). V případě že 
terč je shozen až po „poškození“ technického prostředku, musí být technický 
prostředek vyměněn a velitel tento terč musí opět postavit. 

7. Velitel může vydat rozkaz k provedení útoku až po dokončeném průzkumu (tj. 
postavení všech padacích terčů). Rozkazem velitele k útoku je dotek dlaně ruky 
minimálně jednoho hasiče v nástupním prostoru.  

8. Proudnici, která je nasazena na hadicovém vedení musí vždy držet minimálně 
jeden hasič. 

9. Otevřený rozdělovač, ze kterého volně vytéká proudem tlaková voda (z hrdla bez 
nasazené hadice) musí držet minimálně jeden hasič. 

10. Strojník se nesmí vzdálit od nastartované motorové stříkačky více jak 20m. 
11. Hasiči mají předepsané ochranné prostředky řádně nasazené a upevněné po celou 

dobu plnění úkolů. 
12. Při vyprošťování a poskytování první pomoci je nutné se zraněnou osobou 

zacházet šetrným způsobem (neházet s ní apod.). 
13. Velitel družstva nesmí přenášet, zapojovat ani obsluhovat žádné technické 

prostředky a zařízení, pouze řídí a koordinuje činnost družstva. Může také 
poskytnout první pomoc (odnést zraněnou osobu na ošetřovnu – vždy ale 
minimálně ve dvojici). Do pracovních činností se může velitel zapojit až 
v případě nouze, tj. po „zranění“ minimálně 3 členů jeho družstva. 

14. Sací koš musí být řádně našroubován na sací vedení před ponořením do vody a 
zůstat připojen k přívodnímu vedení po celou dobu až do ukončení útoku. 

 
Měření času: 
Čas se začíná měřit odstartováním družstva z prostoru startu. Měření času je 
ukončeno návratem všech členů družstva a všech použitých proudnic do prostoru 
startu po splnění všech úkolů. K naměřenému času se dále přičítají získané trestné 
časy. 
 
 



Trestný čas:  
1. 5 vteřin – porušení pravidla č.1 a 11, za každý případ; chyba v přípravě před 

startem družstva; první chybný start. 
2. 10 vteřin – porušení pravidla č.10, 12 a 14, za každý případ; druhý chybný start. 
3. 20 vteřin – porušení pravidla č.8, 9 a 13 za každý případ. 
Diskvalifikace je v případě neuposlechnutí příkazu rozhodčího nebo v případě 
porušení těchto pravidel, a nebo po třetím chybném startu. 
 
Povinné technické prostředky: 

a. hasičské čerpadlo (libovolné), 
b. tlakové požární hadice max. délky 20m (druh i počet libovolný), 
c. min. 2 ks savic s klasickým neupraveným šroubením a sací koš, 
d. rozdělovač (libovolný), 
e. proudnice (libovolné), 
f. vozidlo na uložení techniky PPS 12 (zajistí pořadatel), 
g. zdravotnická nosítka (zajistí pořadatel). 

 
Volitelné (nepovinné) technické prostředky: 

a. klíče na spojky, 
b. opasky, 
c. hadicové přechodky, 
 

Soutěžící je povinen: 
a. při provádění útoku být vybaven vhodnou obuví s plnou patou a špičkou 

(nelze použít obuv se špunty či kolíky), 
b. při provádění útoku být vybaven pracovními nebo zásahovými rukavicemi, 
c. při provádění útoku být vybaven ochrannou přilbou. 
d. mít ochranné pomůcky po celou dobu provádění útoku řádně nasazené a 

upevněné. Bez splnění této podmínky nebude družstvu umožněn start. 
e. dbát pokynů rozhodčích a pořadatelů. 

 
Protesty: 
Protest může podat písemně do 10 minut po skončení pokusu (od vyhlášení výsledků 
proti výsledkům) velitel družstva hlavnímu rozhodčímu a zároveň musí uhradit 
kauci 100,- Kč, která je v případě oprávněnosti protestu vrácena. O protestu 
rozhoduje hlavní rozhodčí. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího se může velitel 
družstva odvolat písemně do 10 minut po předání rozhodnutí hlavního rozhodčího o 
protestu veliteli soutěže a zároveň musí uhradit kauci 200,- Kč, která je v případě 
oprávněnosti protestu vrácena. Odvolací komise rozhoduje ve složení velitel soutěže, 
hlavní rozhodčí a rozhodčí dotčeného úseku. 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 
Podrobnější informace je možno získat na tel. 602 949 701, nebo e-mailu: sdhnovehrady@seznam.cz  


