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Požární útok trochu jinak 

       Tematická soutěž v požárním útoku družstev je již po dlouhá léta pravidelnou 

součástí většiny závodů, proto jsme se rozhodli uspořádat tyto závody jinou,  

neokoukanou, formou.   

V našem případě se jedná o zásah požárního družstva z automobilu včetně 

příjezdu na místo zásahu. 

Jednotka minimálním počtu 1 + 4 členů přijede zásahovým automobilem  po 

uzavřené komunikaci při zapnutém výstražném zařízení na místo zásahu (viz přiložená 

mapka) do vytyčeného prostoru, kde musí řidič zastavit přesně u červeně označené 

dřevěné latě uložené na podstavcích výška 100 cm.  Od chvíle otevření dveří velitele 

vozu se jednotce začíná měřit čas. 

Družstvo musí zahájit požární útok prostupem přes zaklíněné interiérové dveře 

uložené v kovovém rámu 200 x 80 cm, pomocí jakéhokoliv nářadí, které má ve vozidle. 

Po prostupu vytvoří útočný proud 2 x B, rozdělovač, 2 x 2C ve vyznačeném 

prostoru  (na plánku označen žlutě, šíře průchodu 200 cm),  projdou  přes  překážku, 

kdy jeden útočný proud jí přelézá (nízká bariéra 80 cm ) a druhý podlézá (tunel  80 cm). 

Po natažení útočného vedení musí oba proudy zasáhnout terče. 

Poté je družstvu ukončeno měření času. 

Celý útok bude probíhat s pouze nesenou DT. 

                       

      Akce se bude konat na pozemku Městské části Praha – Ďáblice. Při konání budou 

uzavřeny veřejné komunikace (část ul. K Náměstí a ul. Kučerové, viz mapka) a prostor 

příjezdu požárních vozidel od startu k zásahu bude ohraničen páskou. Příjezd vozidel 

od startu k prostoru zahájení zásahu není na čas z důvodu bezpečnosti diváků. 

Všechny zúčastněné jednotky budou podrobně seznámeny s dodržováním bezpečnosti 

při soutěži. 

Všechna zúčastněná vozidla budou po ukončení soutěže doplněna vodou 

z nadzemního hydrantu v uzavřené ulici Kučerové, zaparkována v tomto prostoru na 

protější travnaté ploše  a předvedena pro diváky. 

Pro všechny zúčastněné bude zajištěno občerstvení a sociální zařízení v přilehlé 

restauraci Pod Hvězdárnou. 
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Celkový pohled   

Uzavřené ulice - označeno červeně ul. K Náměstí a Kučerové 
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1, parkování  požární techniky před závodem 

2, start 

3, zastavení vozidla u latě 

4, průchod dveřmi  

5, bariéra-tunel 

6, terče 

 

rozměry na plánku jsou pouze ilustrativní  
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Propozice k zásahu 

 

Družstvo minimální počet 1+4 ,kompletní zásahový oděv  včetně DT 

 

Start 

vozidlo vyjíždí z místa startu se zapnutým výstražným zařízením  

čas se začíná měřit až po zastavení na místě zásahu a otevření dveří velitele         

proto prosím o ukázněnou jízdu 

Místo zásahu (přesnost zastavení)  

- prostor pro zastavení zasahujícího vozidla  vyznačen kužely  

  (šíře 2700 mm délka 9000 mm  vnitřní prostor mezi kužely) 

 přední strana opatřena dojezdovou latí ve výšce 1000 mm 

 (červená  lať 30x50 mm délka 3000 mm) 

Prostup dveřmi  

dveře interiérové uložené v kovovém rámu 2000 x 800 mm   

možnost použití jakéhokoliv  nástroje ve vozidle ( ne motorová pila ) 

Bariéra-tunel 

levý proud průchod přes bariéru výška 800 mm 

pravý proud  prostup tunelem čtvercového průřezu 800x800x1000m 

Terče  

vlastní výroba po shození lahví naplněných  vodou  

bude ukončeno měření 

 

penalizace  

: shození kuželu vozidlem - každý kužel 10 sekund 

: shození latě - oběhne celá jednotka jedno kolo kolem svého vozidla 

: měřena vzdálenost k lati od nárazníku vozidla 1 cm 10 sekund 

: každé protažení útočného vedení mimo vyhrazený prostor 10 sekund 
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Propozice k organizaci 

 

8.30                    Registrace  a rozlosování pořadí 

zaplacení startovného 200 Kč na jednotku 

9.00                    zahájení soutěže ( prvních 5 družstev) 

11.00-12.00       oběd v restauraci Pod Hvězdárnou 

(zajištěn Guláš s pečivem za 50 Kč pro závodníky oproti poukazu) 

12.30-14.00       soutěž (druhá část družstev) 

14.00-15.00       vyhlášení výsledků a předávání cen 

16.00                  ukončení soutěže 

od 19.00            zamluvena restaurace pro posezení a vzájemné 

vyhodnocení soutěže  :-)) 

Doprovodný program pro děti  :  statická ukázka požární techniky 

                                                           ukázka Policie ČR 

                                                           ukázka Městské Policie Praha 

                                                           Skákací hrad 

 

 

 

 

 Závěr: 

Tato soutěž by měla být odlehčenou verzí požárních útoků, i když za dodržení daných 

pravidel. Při dostatečné reklamě, přislíbené Městskou částí, bychom rádi na tuto akci 

přilákali dostatek diváků. Chtěli bychom jim přiblížit práci dobrovolných hasičů a 

ukázat, co dovedou.  

 

                                                                                          Za SDH Ďáblice  

                                                                                           Petr KOHOUT 




