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XV. ročník soutěže jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v záchranářských disciplínách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RALLYE HAMRY 2018 
 

Sklad HZS Olomouckého kraje, Plumlov - Hamry 19. 5. 2018 
 

Harmonogram soutěže:  
 

Sobota  19. 5. 2018  Předpokládané zahájení v 10:00 hod   
 
     Předpokládané ukončení v 18:00 hod 
 
Časy budou upřesněny na základě počtu přihlášených družstev. 
 

Přihlášky do soutěže zasílejte nejpozději do 4. 5. 2018. 
 

Vzhledem ke kapacitním možnostem je možné přihlášení pouze 10 jednotek.  
 

Informace k soutěži naleznete na:  http://rallye-hamry.cahd.cz/ 

 
 

Akci finančně podpořil: 
 

 
Soutěž podpořili:  

 
 

 



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE 
 

ČESKÁ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ 

 

 
        http://rallye-hamry.cahd.cz/ 

Propozice soutěže 
 
1. Základní informace 

1.1. Soutěže se mohou účastnit členové JSDH obcí kategorie JPO II, JPO III a JPO V. 
Podmínkou účasti je absolvování základní odborné přípravy hasiče.  

- Žádný člen posádky nesmí být příslušníkem Hasičského záchranného sboru 
České republiky. 

- Minimálně čtyři hasiči v posádce jsou odborně a zdravotně způsobilí k používání 
dýchací techniky.  

- Minimálně jeden člen posádky je držitelem osvědčení pro obsluhu přenosných 
motorových pil. 

1.2. Soutěžní posádka je složena z velitele, strojníka a čtyř hasičů. Družstvo může 
doprovázet jeden fotograf. Fotograf je označen vlastní reflexní vestou. 

1.3. Přeprava posádky je zajištěna jedním vozidlem jednotky (CAS). Pokud jednotka 
disponuje cisternou s menším počtem sedadel než 6, přepravuje se po trati v CAS a 
DA.   

1.4. Posádky se pohybují po trase, kde plní jednotlivé úkoly. Úkoly jsou připraveny tak, 
aby co nejvíce simulovaly reálný zásah. Posádka se o dalším úkolu dozví základní 
informace z „Poplachové SMS zprávy“. 

1.5. Řidiči vozidel při přepravě dodržují pravidla silničního provozu a nepoužívají 
zvláštní výstražné zvukové a světelné zařízení. 

1.6. Během soutěže není hodnocena celková doba jízdy. Na čas se hodnotí pouze plnění 
úkolů.   

1.7. Pořadatel soutěže nepřebírá odpovědnost za škody způsobené posádkou, popřípadě za 
škody na zdraví a vybavení posádky. 

 
2. Vybavení posádek a postup startování  

2.1. Vybavení posádky: 
- Cisternová automobilová stříkačka v REDUKOVANÉM  provedení, dle 

vyhlášky MV ČR č. 35/2007 Sb., Příloha č. 3, ve znění pozdějších předpisů 
- osobní ochranné prostředky hasiče (zásahový oděv, zásahová obuv, rukavice, 

přilba)  
- chirurgické rukavice (minimálně 40 párů) 
- osobní svítilny  
- min. 4 kusy vzduchových dýchacích přístrojů, včetně 4 ks náhradních 

tlakových lahví  
2.2. Posádky startují dle přiděleného startovního čísla. Velitel posádky obdrží na startu 

informace k etapě (např. mapu, kontrolní body apod.). 
2.3. Velitel posádky převezme při startu společně s mapou kontrolní list. Hlavní rozhodčí 

úkolu potvrdí do kontrolního listu absolvování úkolu. Kontrolní list předá velitel 
posádky rozhodčímu v cíli soutěže.   

2.4. Posádka musí být připravena v místě startu nejpozději 15 minut před startem. Pokud 
startující vozidlo nebude v době startu na místě startu, nebude do soutěže vpuštěno 
a posádka nebude hodnocena.  

2.5. V rámci soutěže bude probíhat kontrola požívání alkoholických nápojů, v případě 
pozitivního výsledku je posádka diskvalifikována.  
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3. Plnění úkolů v jednotlivých etapách a hodnocení  

3.1. Hlavní rozhodčí úkolu informuje velitele posádky o základní situaci na místě úkolu. 
Další informace může velitel posádky získat od figurantů. Velitel posádky při plnění 
úkolu plní funkci velitele zásahu.  

3.2. V případě, že v době příjezdu posádky na místo plnění úkolu je ještě na stanovišti 
předcházející družstvo, přijíždějící družstvo zastaví před stanovištěm. Družstvo 
přejede na místo plnění úkoly až po odjezdu předcházejícího družstva.  

3.3. Posádka využívá pouze materiál z vlastní CAS. Po případné výzvě rozhodčího může 
využít materiál, který je umístěn na přípravné ploše v místě úkolu (vybavení nad 
rámec CAS –R).  

3.4. Při řešení úkolu se postupuje jako při řešení reálné mimořádné události. Komunikace 
s OPIS se nahradí informacemi velitele jednotky, uvozenými slovním spojením 
„informace pro operační středisko“.  

3.5. Maximální doba plnění úkolu je oznámena hlavním rozhodčím úkolu při příjezdu 
posádky na místo. Čas se měří od vystoupení prvního člena posádky z vozidla. Velitel 
posádky bude upozorněn hlavním rozhodčím úkolu 2 minuty před vypršením 
časového limitu. V okamžiku vypršení časového limitu jednotka ukončí činnost 
a odjíždí z místa úkolu. 

3.6. Hodnocení splnění úkolu se provádí kladnými body. Celkové hodnocení úkolu je 
dáno součtem bodu v jednotlivých kritériích. V jednotlivých kritériích jsou 
přidělovány body v rozmezí 1-10. Hodnocena jsou kriteria:  

- taktika 
- bezpečnost práce 
- plnění úkolu velitele zásahu 
- komunikace jednotky s operačním střediskem.  

 
Počet získaných bodů rozhodčí po splnění úkolu nesdělují.  

 
4. Celkové hodnocení, protesty 
  

4.1. Celkové pořadí posádek je stanoveno na základě součtu všech dosažených bodů. 
V případě rovnosti bodů rozhoduje počet kritérií, v nichž posádka získala maximální 
bodové ohodnocení.  

4.2. Ceny jsou připraveny pro posádky, které se umístí na 1-3 místě. Vítězná posádka 
obdrží putovní pohár. V případě, že jednotka zvítězí v pěti ročnících následujících po 
sobě, získá putovní pohár do svého vlastnictví.     

4.3. Protesty je možné podat proti úhradě kauce 500,- Kč u ředitele soutěže. Nebude-li 
protest uznán, kauce propadá pořadateli.  

4.4. Posádky, se nesmí pohybovat na trase etapy jinde, než je jim určeno.  
4.5. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu 

a uhrazení startovního poplatku za posádku ve výši 600,- Kč.  
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PŘIHLÁŠKA 

 
XV. ročník soutěže jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v záchranářských disciplínách 

RALLYE HAMRY 2018 
 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce:…………………………………….. 
 
Posádka: 
 

Funkce Příjmení, jméno Nositel dýchací 
techniky 

(ANO/NE) 

Obsluha 
MŘP 

(ANO/NE) 

 

Velitel     
Strojník     
Hasič     
Hasič     
Hasič     
Hasič     

 
Prohlašuji, že žádný člen posádky není příslušníkem HZS ČR. 
 
Posádka bude využívat k přepravě vozidlo:    CAS *)     Typu:………………… 
 
 
Spojení na velitele: 
 
Mobil: 
 
e-mail: 
 
 
V ……………..dne…………………..   Velitel JSDH obce   
 
        ……………………..  
Přihlášku zasílejte na adresu:  
mjr. Ing. Marek Sobek 
HZS Olomouckého kraje – ÚO Prostějov  
Wolkerova č.6, 796 01 Prostějov 
e-mail: marek.sobek@hzsol.cz , FAX: 950 775 002, mobil: 724 179 111 
www: http://rallye-hamry.cahd.cz/ 
 
*)- CAS – vybavené minimálně v souladu s REDUKOVANÝM provedením vyhl. 35/2007 Sb. MV ČR 
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Vybavení cisternové automobilové stříkačky v REDUKOVANÉM  provedení, 
dle vyhlášky MV ČR č. 35/2007 Sb., Příloha č. 3, ve znění pozdějších předpisů 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------                               

                                                                    Provedení          
Název                                                             R  Jednotka 
----------------------------------------------------------------------------------------------                                                       

Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu2        shodně s počtem sedadel        ks 
Ejektor ležatý                                                    1     ks 
Hadicový držák v obalu                                            4     ks 
Hadicový můstek                                                   2     ks 
Hydrantový nástavec                                               1     ks 
Izolovaná požární hadice 75x5 m                                   2     ks 
Izolovaná požární hadice 52x20 m                                8     ks 
Izolovaná požární hadice 75x20 m                                  8     ks 
Kbelík 10 l                                                       1     ks 
Klíč k nadzemnímu hydrantu                                        1     ks 
Klíč k podzemnímu hydrantu                                        1     ks 

Klíč na hadice a armatury 75/52                                   2     ks 
Klíč na sací hadice                                               2     ks 
Kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud             2     ks 
Krumpáč                                                           1     ks 
Lékárnička velikost III3                                          1     ks 
Lopata                                                            2     ks 
Náhradní tlaková láhev5                                      50 % z počtu dýchacích 
                                                            přístrojů, nejméně 2 ks 
Nízkoprůtažné lano6 s opláštěným jádrem typu A 30 m,              2     ks 
průměrem min. 10 mm 
Nízkoprůtažné lano6 s opláštěným jádrem typu A 60 m,              1     ks 
průměrem min. 10 mm 
Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu                   4     ks 
Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu                   4     ks 
Papírové ručníky                                                  1     balení 
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu                               1     ks 
Ploché páčidlo                                                    1     ks 
Požární sekera bourací                                            1     ks 
Požární světlomet s kloubovým držákem,                            2     ks 
není-li použit osvětlovací stožár 
Protichemický ochranný oděv typu 3 podle ČSN EN 14605             3     ks 
pro opakované použití 
Proudnice 52 s uzávěrem                                           1     ks 
Proudnice 75                                                      1     ks 
Přechod 75/52                                                     2     ks 
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností             1     ks 
34A a zároveň 183B9 
Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B9             1     ks 
Přenosný přiměšovač                                               1     ks 
Přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro               1     ks 
tři osoby s dostupnou výškou min. 8 m 
Přetlakový ventil                                                 1     ks 
Rozdělovač                                                        1     ks 
Ruční svítilna                                                    2     ks 
Rukavice proti tepelným rizikům do 600 st C                       2     pár 
Rukavice lékarské pro jednorázové použití nesterilní             10    pár 
Sací hadice, celková délka sady 10 m                              1     ks 
Sací koš                                                          1     ks 
Savice přiměšovače                                                1     ks 
Sběrač 2 x 75                                                     1     ks 
Skříňka s nástroji                                                1     sada 
Tekuté mýdlo 500 ml                                               1     ks 
Termofólie 2x2 m                                                  1     ks 
Trhací hák                                                        1     ks 
Ventilové lano na vidlici                                         1     ks 
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy                     2     ks 
Vytyčovací páska 100 m                                            1     ks 
Záchranné a evakuační nosítka                                     1     ks 
Záchytné lano na vidlici                                          1     ks 
----------------------------------------------------------------------------------------------                                                            


