
CVIČITEL (od 11 do 18 let) 

 

Teoretická část 

• Směrnice hry Plamen 

 

1. ZPV 

i. Z kolika soutěžících se skládá družstvo (velitel + 4 členové) 

ii. Jaké jsou disciplíny (K1-střelba ze vzduchovky, K2-základy topografie, K3-

uzlování, K4-základy první pomoci, K5-požární ochrana (grafické značky a 

technické prostředky PO), K6-překonání překážky po vodorovném laně) 

 

2. Štafeta požárních dvojic 

i. Z kolika soutěžících se skládá družstvo (velitel + 4 členové) 

ii. Jaký materiál se používá na dráze (hydrantový nástavec, proudnice, hadice 

typu C) 

iii. Popiš provedení (velitel oběhne metu, první člen družstva rozvine hadici a 

připojí ji na hydrant, druhý člen družstva převezme druhou koncovku hadice, 

rozvine ji a připojí na ni proudnici, oba pak oběhnou metu, další dva oběhnou 

metu, poté třetí člen odpojí proudnici, přeloží hadici a odpojí ji od hydrantu, 

čtvrtý člen hadici svine) 

 

3. Štafeta 4 x 60 m 

i. Z kolika soutěžících se skládá družstvo (1 nebo 2 čtyřčlenné hlídky) 

ii. Jaké jsou disciplíny (1 – kladina, 2 – přeskočení překážky/bariéry, 3 – 

přenesení přenosného hasícího přístroje, 4 – rozvinutí a spojení dvou hadic, 

připojení k rozdělovači a napojení štafetové proudnice, kterou si soutěžící na 

trati mezi sebou předávají; nakonec proběhnutí cílem) 

 

4. Štafeta CTIF 

i. Z kolika soutěžících se skládá družstvo (9 členů) 

ii. Průběh disciplíny 

1. žebříková stěna se 4 příčkami,  

2. běh bez překážek,  

3. přenesení hadice C v kotouči,  

4. běh bez překážek, 

5. podběhnutí laťky,  

6. přeskočení  překážky, 

7. přenesení PHP na podložku, 

8. běh bez překážek,  

9. spojení hadic, připojení k rozdělovači, napojení štafetové proudnice, 

proběhnutí cílem 

 



5. Požární útok CTIF 

i. Z kolika soutěžících se skládá družstvo (velitel + 8 členů) 

ii. Průběh disciplíny 

1. Velitel překonává překážky a běží ke džberovkám (mezi nástřikové 

stěny), 

2. soutěžící s čísly 2 až 5 překonávajípřekážky,  běží ke džberovkám, 

nastříkají terče, poté přiřazují technické prostředky) 

3. soutěžící s čísly 6 až 9 překonávají překážky (vodní příkop, přeskočení 

překážky, tunel, kladina), přitom rozvinují a spojují hadice,potévážou 

uzly 

 

6. Požární útok s vodou 

i. Z kolika soutěžících se skládá družstvo:  7 

ii. Materiál použitý při disciplíně: sací koš, 2 x savice, požární stříkačka (stroj), 2 

x hadice B, rozdělovač, 4 x hadice C, 2 x proudnice C 

iii. Provedení disciplíny: 

1. Před provedením disciplíny si soutěžící nachystají základnu pro 

provedení disciplíny požárního útoku, poté se postaví na startovní 

čáru a čekají na odstartování disciplíny 

2. Po odstartování se každý soutěžící zhostí své funkce v týmu 

a. „košový“ – připojí sací koš na savici a ponoří ji do kádě (koš 

musí být se savicí pevně spojen, nesmí se po ponoření do 

kádě od savice oddělit) 

b. „spoj savic“ – spojení savic probíhá pouze u starších, mladší 

mají savice spojeny již před disciplínou 

c. „strojník“ – připojí savici na stroj a ovládá jej podle potřeby 

družstva 

d. „béčka“ – připojí hadici B ke stroji, provede spoj hadic B a 

rozloží je 

e. „rozdělovač“ – připojí na základně k rozdělovači 2 hadice C a 

1 hadici B 

f. „proud“ – spojí 2 hadice C, připojí na jednu z nich proudnici a 

běží k terčům 

  



• Spolupráce cvičitele s velitelem a pořadový výcvik 

 

1. Hlášení veliteli (i), pojem velitel (ii), z čeho se skládá povel (iii) 

i. „Pane veliteli, družstvo SDH …………….. je nastoupeno k přípravě disciplíny“, 

„družstvo je nastoupeno k plnění disciplíny“ apod. 

ii. Velitel = ovládá činnost jednotky požární ochrany a hasičů při pořadovém 

výcviku pomocí povelů 

iii. Povel se skládá z: 

1. Oslovení (např. „Jednotko, … !“ nebo „Družstvo, … !“) 

2. Obsahu (třeba směr nástupu a druh tvaru, např. „…, směr požární 

zbrojnice, v řad (nastoupit)!“) 

3. Výkonného povelu, po jehož zaznění se povel provede (např. 

„Pozor!“ nebo „…, (v řad) nastoupit!“) 

 

2. Druhy tvarů 

i. Nástupový tvar čety (hasiči stojí vedle sebe s rozestupy – stejné jako nástup 

před a po hasičské soutěži) 

ii. Pochodový tvar (slouží pro přesun z místa na místo, vypadá stejně jako 

nástupový tvar s tím rozdílem, že je určen k přesunu a ne jen ke stání) 

iii. Řad (hasiči stojí vedle sebe na stejné úrovni, důležité! Rozestupy mezi hasiči 

jsou na „pokrčenou ruku do pasu“) 

iv. Dvojřad (hasiči tvoří dvě řady za sebou, důležité! Rozestupy mezi hasiči jsou 

na „pokrčenou ruku do pasu“) 

v. Zástup (hasiči jsou seřazeni v zákrytu za sebou, důležité! Rozestup mezi hasiči 

je na „předpaženou ruku“) 

vi. Dvojstup (hasiči jsou seřazeni v zákrytu za sebou ve dvou řadách, důležité! 

Rozestup mezi hasiči je na „předpaženou ruku“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástupový tvar čety - trojstup zástup dvojstup 

dvojřad řad 


