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Obr. 1   1. POŽÁRNÍ ÚTOK

V požárním útoku sout ží 7 len . Organizáto i okresních kol rozhodnou o p í-
padné obsluze motorové st íka ky dosp lým strojníkem a provád ní jednoho 
nebo dvou pokus . Vyšší kola probíhají podle Sm rnice ve dvou pokusech.

Do hodnocení se zapo ítává lepší z obou pokus .

MATERIÁLNÍ ZABEZPE ENÍ:

• plošina 2 × 2 m zvýšená 10 cm od terénu, p ípadn  s podložkou pod 
 p ívodní vedení ve form  gumových nebo textilních b houn  (podložka 
 nemusí být pro všechna družstva jednotná, družstvo m že použít i vlastní)
• 2 savice o pr m ru 110 mm × 1,6 m ± 5 cm v etn  šroubení, s klasickým 
 savicovým šroubením (nikoli DIN)
• 1 sací koš o pr m ru 110 mm se zp tnou klapkou
• 2 hadice B 75, min. délka 9,5 m izolované => min. plošná ší e 
 hadic = 113 mm
• 4 hadice C 52, min. délka 9,5 m izolované => min. plošná ší e 
 hadic = 79 mm
• 1 t ícestný rozd lova
• 2 proudnice C 52 (výst iková hubice pr m r 12,5 mm ± 0,1 mm, max. 
 délka 45 cm v etn  p lspojky, jednotné pro všechna družstva – dodává 
 po adatel)
• 1 p enosná motorová st íka ka bez nasazeného ví ka na sacím hrdle 
 stroje. Je povoleno použití savicového nástavce nebo p echodu.
• 1 ks p etlakový ventil B (dodá po adatel, jednotný pro všechna družstva, 
 pr m r vstupu a výstupu 75 mm), nastavený na maximální tlak 0,3 MPa 
 v dopravním vedení a p íslušenství p etlakového ventilu pro odvedení 
 vody z jeho obtoku mimo základnu. P íslušenství p etlakového ventilu 
 m že sestávat:
 - ze za ízení, které p etlakový ventil zajistí v libovolné poloze na 
  výtla ném hrdle motorové st íka ky,
 - z p echodu B/C,
 - ze speciálního kolena B nebo C,
 - z odvád cí hadice B nebo C,
 - ze za ízení pro aretaci nastavených hodnot na p etlakovém ventilu.

 Nastavení p etlakového ventilu musí být zabezpe eno proti zm n  
 nastavených hodnot po celou dobu sout že. Obtok p etlakového ventilu 
 m že být redukován max. spojkou nebo kolenem 75/52. Je zakázáno jakým-
 koliv jiným zp sobem redukovat pr m r obtokového vedení. Koleno 
 obtoku musí být nastaveno do sm ru odvád cí hadice a ta nesmí být 
 p ekroucená ani zlomená.
 V p ípad  použití jednotné motorové st íka ky dodané po adatelem, 
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 která má od výrobce nainstalovaný regulátor tlaku erpadla, se nemusí 
 použít p etlakový ventil.
• 1 nádrž na vodu s obsahem nejmén  1000 litr  a o výšce 0,8 m,
• 2 ter e – Obr. 3,
• 4 hákové klí e (nejsou nutnou sou ástí).

Všechny hadicové koncovky v etn  koncovek rozd lova e a koncovky na 
motorové st íka ce mohou být osazeny pojistkami proti rozpojení.

Po adatel dodává tento materiál pro provedení útoku:
•  plošina 2 × 2 m,
•  2 proudnice C 52,
•  p etlakový ventil s p íslušenstvím,
•  nádrž na vodu,
•  ter e.

Ostatní materiál si zajiš uje sout žní družstvo vlastní (pokud dle rozhodnutí 
štábu nebude p ipraven ostatní materiál jednotný, který bude moci použít kte-
rékoliv družstvo).

Veškerý použitý materiál musí být bez úprav. Motorová st íka ka musí 
odpovídat podmínkám vedeným v p íloze . 2 vyhl.  69/2014 Sb. Na motorových 
st íka kách nesmí být provád ny žádné technické úpravy odporující bezpe nosti 
práce, technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spoušt e (nap . 
odstran ná zp tná klapka z výtla ného potrubí, pop . nadzvednutá a zajišt ná; 
upravené výfukové potrubí, upravená výv va, upravené ovládání plynu – zp -
sob ovládání jiný než p ímo na karburátoru, na sk íni erpadla nesmí být žádná 
vymezovací vložka apod.).

Rozd lova  je nutno použít klasický – dv  protilehlá hrdla B 75 a dv  hrdla 
C 52. Nezáleží na typu ventil  (šroubovací i kloubový). Není povoleno použít 
typ bez st edního výstupního hrdla B 75.

Savice nesmí být upravovány, tj. šroubení i matka savice musí mít nejmén  
2,5 závitu v celé jeho délce, na stran  matky pouze jednu t snicí gumi ku. Vodicí 
náb h nesmí být delší než 35 mm v etn  závitu, a to jak na stran  savice se 
závitem, tak na konci savice s matkou. Délka vodicího náb hu se m í na stran  
savice se závitem od ela savice po okraj zvýšeného lemu, na stran  savice 
s matkou od ela matky posunuté na doraz ke kraji savice po elo vodicího 
náb hu. Používání tzv. o-kroužk  je povoleno.

Plošná ší ka hadic se m í minimáln  1 m od koncovky hadice pomocí p í-
pravku, který umož uje úplné zplošt ní hadice. Ší ku hadice m že rozhod í 
m it na více místech (problém se speciáln  vyráb nými hadicemi – st ední ást 
je užší než okraje). Ší ka hadice se zpravidla m í p ed signálem startéra nebo 
jeho pomocníka, kterým za íná družstvu p íprava základny. M že být m ena 
i po skon ení útoku p i kontrole délky hadic.

Sací koš musí mít funk ní klapku ovládanou z venkovní strany koše a musí 
mít p vodní krycí m ížku nebo krycí m ížku s velikostí oka max. 25 mm².

P etlakový ventil musí být nastaven na 0,3 MPa. Rozhod í na základn  je povi-
nen p ed každým pokusem zkontrolovat, je-li nastaven správn . Doporu uje se 
jeho zaplombování v poloze nastaveného tlaku. Manipulace len  družstva nebo 
vedoucího s p etlakovým ventilem (zm na nastaveného tlaku) je nep ípustná 
a bude hodnocena jako p ípad hrubého porušení kázn  a vylou ení kolektivu 
ze sout že. Umíst ní vlastní koncovky B 75 na výstupním hrdle p etlakového 
ventilu není povoleno.

POPIS ZÁKLADNY A ROZMÍST NÍ NÁ ADÍ

Základnu tvo í plošina o rozm rech 2 × 2 m zvýšená 10 cm od terénu. Na plo-
šin  je ná adí a motorová st íka ka s napojeným p etlakovým ventilem. Ná adí 
a motorová st íka ka nesmí p esahovat obrysy základny. Mezi ozuby koncovek, 
p ípadn  mezi elem závitu koše a elem šroubení savice, musí být prostor pro 
proložení archu papíru. Veškeré ná adí na základn  se m že dotýkat, opírat 
nebo položit na stroj, s výjimkou zav šení koncovky hadice B na p etlakový ventil 
nebo motorovou st íka ku. U kategorie starší mohou být savice i postaveny nebo 
položeny p es motorovou st íka ku.

Koncovka hadice B nesmí být položena na p etlakovém ventilu, p ípadn  
p es n j p ehozena. Vyskládání ásti hadice B na její svinutý kotou  a následné 
položení koncovky na toto vyskládání není hodnoceno jako zav šení koncovky, 
tzn. je povoleno. V tomto p ípad  je nutno dodržet pravidlo o dodržení vzdále-
nosti mezi zuby koncovek.

Pokud je savice postavena nebo položena na stroji, nesmí p itom p esahovat 
obrysy základny. U kategorie mladší je p ívodní vedení, mimo sacího koše, 
našroubované na stroj, m že tedy p esahovat obrysy základny.

Základna musí být p ipravena k provedení disciplíny do 5 min. od pokynu roz-
hod ího disciplíny. Rozhod í m že dát pokyn k p íprav  základny tehdy, je-li na 
ní umíst na PS v etn  p etlakového ventilu, je-li používán. P i p íprav  základny 
m že pomáhat jen vedoucí družstva, po uplynutí asového limitu musí opustit 
prostor pln ní disciplíny. Pokud nap . spadne p ipravený sací koš ze základny 
po jejím schválení rozhod ím, m že sout žící nebo vedoucí požádat rozhod ího 
o opravu. Tato oprava musí být provedena v limitu na p ípravu základny. Pokud 
bude tento limit p ekro en, bude pokus odstartován bez možnosti provedení úpra-
vy materiálu na základn . Po zapo etí procesu startování není možno již žádat 
o opravu ani ji provád t. Pokud dojde k chybnému startu vinou po adatele (nevyjde 
náboj apod.) a vlivem prodloužení startu dojde k narušení základny, má družstvo 
možnost ná adí na základn  op tovn  upravit v dob  k tomu nezbytn  nutné.

P i p íprav  základny je povolena pomoc jiných dosp lých osob než vedoucího 
družstva pouze p i umís ování stroje na základnu nebo p i jeho odstran ní ze 
základny. Po dokon ení položení stroje na základnu musí tyto osoby bez prodlení 
opustit sout žní prostor. Tyto osoby nesmí nadále nijak družstvu pomáhat, tzn. 
nesmí ani umis ovat zna ky na sout žní dráhu apod. Nerespektování tohoto 
ustanovení bude hodnoceno jako pomoc cizí osoby p i pln ní disciplíny, a tím 
neplatný pokus.
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P i p íprav  základny si m že sout žní družstvo umístit na sout žní dráhu 
zna ky (ter íky) – nap . pro odložení rozd lova e apod. Tyto zna ky musí 
mít takovou formu, aby na dráze sout žícím nijak nep ekážely a aby v sou-
vislost s nimi nemohlo dojít k žádnému zran ní (ter ík z um lohmotné fólie, 
kousek hadru apod.). Kterýkoliv rozm r zna ky (výška × ší ka × hloubka) je 
max. 10 cm.

Startovní ára, vyzna ená 10 m od st edu základny, je elem k základn , to 
znamená je kolmá na myšlené prodloužení savicového vedení. Na levé stran , 
v rovin  s osou  základny – viz obrázek . 2 ; 2,5 m od st edu základny je nádrž 
s vodou. Nádrž musí být p ed každým útokem plná vody. Po dobu trvání dis-
ciplíny musí být nádrž dopl ována vodou. 35 m od st edu základny ve sm ru 
útoku je vyzna ena hranice ( ára st íkání), kterou sout žící nesmí v pr b hu 
nást iku p ešlápnout, ani se jí žádnou ástí t la dotknout. 5 m za árou st íkání 
jsou umíst ny ter e. Ter  je štít o rozm rech 50 × 50 cm, uprost ed s otvorem 
o pr m ru 50 mm ve výšce 160 cm nad zemí, za kterým je umíst na plechovka 
nebo sklopné za ízení. Mohou být použity mechanické i elektronické nást ikové 
ter e pro požární sport.

PROVEDENÍ ÚTOKU

P ed zahájením útoku nastartuje dosp lý strojník motorovou st íka ku. Povel 
ke startu se dává, až když je stroj v chodu. 

Na signál startéra vybíhá sout žní družstvo od startovní áry k motorové 
st íka ce, od níž:
 a) starší kategorie utvo í pomocí dvou savic a sacího koše p ívodní vedení, 
  dopravní a úto né vedení s použitím dvou hadic B, rozd lova e, dvou 
  hadic C a proudnice C pro první úto ný proud a dvou hadic C a proudnice C 
  pro druhý úto ný proud,
 b) mladší kategorie na p edem utvo ené p ívodní vedení p ipojí sací koš 
  a vytvo í dopravní a úto né vedení stejné jako u starší kategorie.

Sací koš musí být našroubován na savici p ed pono ením do vodního zdroje 
a rovn ž po vyjmutí savice z vodního zdroje po provedení pokusu. Do doby 
spln ní pokusu (nast íkání nebo sražení ter ) musí být celé p ívodní vedení 
(napojení na motorovou st íka ku, spoj savic a sací koš) sešroubováno. Útok 
se m že vykonávat libovolným zp sobem, hadice se mohou po odstartování 
spojovat na základn , mohou se p enášet, rozvinovat nebo tahat.

Ur ený len sout žního družstva starší kategorie obsluhuje pod dozorem 
dosp lého strojníka motorovou st íka ku a bez p ímé pomoci zavodní erpadlo. 
Hrozí-li nebezpe í poškození stroje, má osoba pov ená štábem sout že právo 
ú inn  zasáhnout, avšak pouze v p ípad , že se jedná o stroj dodaný po adate-
lem. V p ípad , že sout žící nastoupí s vlastním materiálem, má právo zasáhnout 
v p ípad  hrozby poškození stroje pouze „ ádn  ozna ená“ osoba (odpov dný 
vedoucí družstva nebo osoba jím pov ená). V p ípad  ohrožení života nebo zdraví 
má právo zasáhnout kterákoli osoba. V t chto p ípadech se pokus neopakuje.

V kategorii mladších vykonává obsluhu stroje dosp lá osoba starší 18 let. Tato 
osoba se nezapo ítává jako len družstva. Dle rozhodnutí po adatele je tato 
osoba:

•  pov ená štábem sout že (stejná pro všechna družstva) v p ípad
   jednotného materiálu dodaného po adatelem,
•  jednotliví vedoucí družstev i osoby jimi pov ené (každý u svého družstva) 
   v p ípad  vlastního materiálu.

Tato dosp lá osoba p i provád ní disciplíny obsluhuje pouze motorovou st íka -
kou a má zakázáno se dotýkat jakéhokoliv jiného materiálu. M že pouze dávat 
slovní pokyny ostatním len m družstva.

Vzájemná pomoc jednotlivých len  družstva je povolena (nap . držení proud-
nice, vzájemná opora lena o lena, spojování hadic apod.).

Disciplína je ukon ena sražením obou plechovek, resp. signalizací obou ter .

PO ET ROZHOD ÍCH

•  1 rozhod í disciplíny
•  4 rozhod í (rozhod í na základn , rozhod í u kád , 2 rozhod í u ter )
•  1 startér
•  1 pomocník startéra (závod í na start)
•  3 asom i i
•  1 dosp lý strojník u motorové st íka ky
•  1 zapisovatel

HODNOCENÍ

Pokus je neplatný, nejsou-li spln ny p edepsané podmínky pro požární útok:
 a) není-li sací koš p išroubován na savici p ed pono ením do nádrže, rovn ž 
  po provedení útoku a vyjmutí vedení z vodního zdroje a není-li celé 
  p ívodní vedení do spln ní pokusu (nast íkání nebo sražení ter ) 
  sešroubováno.
  Rozumí se, že sací koš musí být našroubován na savici p ed svým 
  pono ením do kád , tzn. pokud vypadne sout žícímu z ruky a spadne do 
  kád  ješt  p ed našroubováním, je to hodnoceno jako neplatný pokus, 
  i když jej závodník vytáhne, našroubuje a teprve potom savici i s košem 
  pono í do kád . Po vyjmutí savice z nádrže musí koš na savici proka-
  zateln  držet. Rozhod í se jej p i hodnocení nem že dotýkat. Závodník 
  nesmí koš pod hladinou vody dotahovat.
 b) nest íká-li úto ný proud do svého ter e (k ížení) nebo pomáhá-li p i 
  napln ní ter e i sražení plechovky druhý proud.
  K ížením se rozumí situace, kdy proud z levého hrdla C rozd lova e 
  st íká do pravého ter e a opa n . P i hodnocení k ížení musí být roz-
  d lova  postaven na nožkách, tzn. pokud je oto en kohouty k zemi 
  a proudy jsou p ek íženy, je nutno jej oto it.
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  Pro posouzení pomoci p i st íkání je rozhodující, jestli se vodní proud 
  z proudnice dotkne ter e, do n hož podle pravidel nesmí st íkat. Nemusí 
  p itom nutn  dojít ke sražení plechovky nebo napln ní ter e.
c)  pom že-li p i pln ní disciplíny sout žnímu družstvu jiná (cizí) osoba.
  Cizí osobou se rozumí každá osoba, která není lenem družstva, tzn.
   i vedoucí družstva nebo dosp lý strojník. Pomocí se rozumí jakákoliv 
  fyzická pomoc (nap . dotek na ovládání plynu stroje, zvednutí upadnutého 
  materiálu apod.) v pr b hu pln ní disciplíny. Slovní pomoc p i pln ní 
  disciplíny (nap . pokyny vedoucího strojníkovi) se nehodnotí jako pomoc. 
  Do tohoto bodu spadá i tzv. „vedení“ – pokud vedoucí nebo jiná osoba 
  b ží v pr b hu pln ní disciplíny kolem dráhy, a tím sout žící vede, je 
  pokus hodnocen jako neplatný.
  Cizí osobou se také rozumí jiná osoba než vedoucí družstva, která by 
  pomáhala družstvu s p ípravou základny nebo s umíst ním zna ek na 
  sout žní dráhu.
d)  pokud není zavodn no erpadlo do 60 sekund od povelu startéra a pokud 
  není útok ukon en do 120 sekund.
  erpadlo se považuje za zavodn né, pokud se voda dostane z výtla -
  ného hrdla stroje do hadice B (nezáleží na tom, jak daleko). Rozhod í,
  jemuž toto hodnocení p ísluší, musí upozornit rozhod ího disciplíny na 
  p ekro ení asového limitu pro zavodn ní erpadla (nap . zvednutím 
  erveného praporku). Toto upozorn ní musí následovat ihned po p ekro-
  ení asového limitu, nikoli až po ukon ení pokusu.
e)  p ekro í-li v pr b hu st íkání do ter  kterýkoli sout žící áru nást iku 
  nebo se jí dotýká.
  Pr b h st íkání do ter  je deÞ nován jako doba od výst iku proudu 
  vody z proudnice do ukon ení pokusu. Nezáleží p itom na tom, jestli 
  proud st íkal do ter e nebo mimo n j. Pokud sout žící p ekro í vlastní 
  áru st íkání nebo její pomyslné prodloužení v celé ší ce dráhy disciplíny 
  p i st íkání, je toto hodnoceno jako neplatný pokus. Dotek áry st íkání lze 
  hodnotit pouze na vyzna ené á e st íkání, nikoli na jejím pomyslném 
  prodloužení. Doporu uje se proto vyzna it áru st íkání nep erušovanou 
  po celé ší ce dráhy požárního útoku. P i hodnocení se jedná pouze 
  o hodnocení dotyku áry nebo p ekro ení áry sout žícím – p esáhnutí 
  kolmé roviny áry nap . proudnicí se nehodnotí.
f)  použije-li sout žní družstvo saponát nebo jiný prost edek k nap n ní 
  a tím i rychlejší signalizaci ter .
  Použití mýdlového nebo jiného prost edku pro mazání závit  savic 
  nebo hadicových p lspojek není považováno za chybu dle tohoto 
  pravidla.
g)  pokud sout žící nedokon í nebo neplní disciplínu s výstrojí a výzbrojí,
   se kterou byla zahájena.
  Nap . pokud sout žícímu upadne v pr b hu pln ní disciplíny p ilba nebo 
  jiná sou ást výstroje, musí zastavit, nasadit si ji a teprve potom pokra ovat 
  v pln ní disciplíny. Není p ípustné, aby ji jen vzal do ruky, plnil disciplínu 

  bez ní a p ed ukon ením pokusu si ji nasadil – pokus bude hodnocen 
  jako neplatný.
h)  pokud p i pln ní disciplíny není použit všechen materiál, který je pro pln ní 
  disciplíny p edepsán. Pokud není p i vytvo ení vedení použit materiál, 
  který je k tomu ur en (nap . zapomenutá hadice B nebo C na základn ), 
  a p esto se poda í družstvu pokus dokon it, je tento pokus neplatný, 
  protože nebyly spln ny podmínky, které jsou popsány v kapitole Provedení 
  pokusu.  
  Hákové klí e mohou být na základn , není však nutné je použít pro sešrou-
  bování hadic. 
i)  pokud po provedení útoku není zjevné, že je sací vedení sešroubováno, 
  požádá rozhod í vedoucího družstva, aby „natáhl“ sací vedení tak, aby 
  se spojka mezi savicemi zvedla, rozpadne-li se sací vedení, pokus je 
  hodnocen jako neplatný.

Obr. 2 / Požární útok
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Obr. 3 / Plechovka umíst ná za štítem o rozm rech 50 × 50 cm s otvorem 5 cm 
nebo sklopné i nást ikové ter e pro PS

  2. POŽÁRNÍ ÚTOK S P EKÁŽKAMI CTIF

V požárním útoku s p ekážkami CTIF sout ží 8 len  + velitel. 
V okresních kolech si o po tu provedených pokus  rozhodne po adatel, ve 

vyšších kolech bude disciplína probíhat ve dvou pokusech. Do hodnocení se 
zapo ítává lepší z obou pokus .

SOUT ŽNÍ DRÁHA

V dráze požárního útoku není sout žícím povoleno umís ovat žádné pomocné 
zna ky.

• Je-li pro m ení asu použito elektronické asomíry (h íbku), je 0,5 m 
 p ed startovní arou další ára, p ed níž si družstvo nastoupí. Na startovní 
 á e (viz nákres) je pak umíst no za ízení vysílající paprsek, jehož protnu-
 tím prvním závodníkem dojde ke spušt ní elektronické asomíry.

První úsek dráhy od startu až ke zna ce 60 m.

• V tomto úseku se nachází 4 p ekážky, které jsou postaveny ve st edu 
 dráhy – nap í  ve sm ru b hu (vodní p íkop a bariéra) a ve sm ru b hu 
 (tunel a lávka).

1.  Vodní p íkop – 1,8 m dlouhý a 2,0 m široký – ve sm ru b hu (st ed na 
  zna ce 8 m)
2.  Bariéra (Obr. 6) – 0,7 m vysoká a 2,0 m široká (na zna ce 23 m)
3.  Tunel (Obr. 7) – 6,0 m dlouhý, 0,6 m široký, 0,8 m vysoký (st ed na 
  zna ce 38 m)
4.  Lávka (Obr. 8) – 2 m dlouhá, 0,35 m nad povrchem zem , 0,2 m široká 
  (st ed na zna ce 53 m)
  Povrch lávky m že být chrán n spolehliv  p ipevn ným pryžo-
  vým materiálem zlepšujícím adhezi o maximální tlouš ce 12 mm. 
  Rozm ry lávky musí být zachovány. Na za átku a na konci lávky 
  jsou na dráze vyzna eny za átek a konec p ekonávaného úseku 
  (p ekážky). 

• Ve vzdálenosti 58 m od startu je vpravo, 0,5 m od pravého okraje dráhy, 
 umíst na bedna na odložení hadicových nosi .
• U zna ky 59 m je zakreslena ohrani ující ára vyzna ující místo ukon ení 
 hadicového vedení.
• Na startu ve st edu startovní áry je pevn  umíst na koncovka C, jejíž 
 spodní okraj je ve výšce max. 40 cm od zem . 
 Vlevo, t sn  za startovní arou, jsou postaveny koncovkami ve sm ru 
 b hu 4 dvojit  svinuté hadice C 52 dlouhé min. 14,90 m a opat ené 


