
Závod požárnické všestrannosti 

FRYČOVICKÝ „BRAŇÁK“ 

 

KATEGORIE: 
     Družstva soutěží v soutěži bez rozlišení pohlaví v kategoriích: 

- mladší žáci: do 10 let včetně 

- starší žáci: od 11 do 15 let včetně 

- dorostenci jednotlivci do 18 let včetně 

- dorostenky jednotlivkyně do 18 let včetně 

- veřejnost - rodiče s dětmi (2 dospělí + 1 dítě nebo 1 dospělý + 2 děti. Alespoň jeden člen hlídky je ve věku do 26 let.) Hlídky 

v této kategorii se řídí pravidly pro mladší s výjimkou pravidel o věku. 

 

     Ke dni konání soutěže (včetně) nesmí soutěžící mladší kategorie dovršit 11 let, v kategorii starší nesmí dosáhnout 16 let, v kategorii 

dorost nesmí dosáhnout 19 let.  

     Kategorie mladší nesmí být doplněna ani jedním členem kategorie starší. Kategorie starší může být doplněna mladšími. 

     Pro účast v kategorii mladší je nutno prokázat (u všech členů hlídky) věk dítěte libovolným dokladem obsahujícím fotografii a 

datum narození (kontrola při registraci a na startu). Dítě, u kterého nebude prokázán nárok soutěžit v kategorii mladší, bude zařazeno do 

kategorie starší. 

 

Účast: 

     Hlídky o 3 členech (nemusí být organizováni v SDH, mohou závodit i děti z řad široké veřejnosti, pokud utvoří trojici; nemusejí mít 

vedoucího) 

     Z jednoho SDH mohou závodit max. 3 hlídky v každé kategorii, tedy max. 6 hlídek z jednoho SDH. Každý člen může běžet pouze 

jednou. Počet jednotlivců v kategorii dorostu na jedno SDH není omezen. 

Vyhodnocuje se pořadí všech hlídek. V kategorii dorostu se vyhodnocuje pořadí dívek a pořadí chlapců zvlášť. 

Každá hlídka si může u registrace zvolit jméno hlídky (např. Zelení tygři). 

 

Popis tratě 

     Trať je umístěna v mírně zvlněném terénu a může být vyznačena barevnými značkami na zemi a ohraničující páskou, popř. barevně 

označenými kolíky. Na trati jsou rozmístěna a viditelně označena stanoviště (6 pro kategorii mladší a 7 pro kategorii starší a 8 pro dorost), 

úměrně po celé trati, o jejich pořadí rozhoduje organizátor podle terénních podmínek. Trať pro mladší kategorii měří cca 2 km, pro starší cca 

2,5 km, pro dorost cca 3 km. 

 

Provedení 

     Hlídka musí absolvovat trať a plnit úkoly na všech stanovištích. Časový interval startů hlídek určuje organizátor tak, aby se na kontrolách 

nehromadily (předpokládá se min. 3 minuty). 

     Plnění úkolů na kontrolách začíná teprve po doběhnutí posledního člena hlídky. Na trať nemá nikdo přístup s výjimkou těch závodníků, 

kteří jsou na trati podle časového rozpisu, rozhodčích a členů štábu (kteří mohou doprovázet hosty). 

 

Hodnocení 

     Základem pro hodnocení je počet získaných bodů a čas, v němž hlídka absolvuje závod. Za splněné úkoly na kontrolách se získávají body 

a odečítá se čekací čas (doba nezaviněného zdržení hlídky na kontrolních stanovištích). 

     Pořadí je stanoveno dle počtu bodů. V případě shody počtu bodů rozhoduje čas. Vítězí hlídka s nejvyšším počtem bodů a nejnižším 

časem.  

      

     Příklad: 

Název hlídky čistý čas běhu počet získaných bodů pořadí 

Tygři - Horní Lhota 22:38 19 1 

Bouchači – Prostřední Lhota 23:16 19 2 

Kobylky – Dolní Lhota 19:14 18 3 

 

Hlídka je vyloučena z Braňáku: 

- opustí-li předstartovní prostor s cílem získat informace o trati a tím i neoprávněné zvýhodnění 

     Na trať Braňáku nesmí bez povolení štábu soutěže nejen hlídka, ale ani vedoucí kolektivu, popř. instruktoři, trenér a další osoby, které ke kolektivu patří. 
 

- vynechá-li kontrolní stanoviště (stačí jeden člen) nebo si prokazatelně zkrátí vyznačenou trať 

     Za šířku tratě se obecně považuje prostor o šířce 10 – 15 metrů na každou stranu od vytýčené tratě. Pokud družstvo opustí tento prostor, je to 
považováno za porušení tohoto pravidla, pokud si tímto způsobem hlídka prokazatelně zkrátila trať nebo pokud neproběhne cílem Braňáku. 
 

- přijme-li na trati pomoc jiné osoby (s výjimkou při zranění člena hlídky) 

     Povolenou pomoc mohou poskytnout pouze rozhodčí na kontrolních stanovištích, např. na kontrole Střelba ze vzduchovky při nabíjení  
- poruší-li nebo znehodnotí značení tratě nebo jinak naruší průběh závodu 

     Vedoucí je povinen upozornit soutěžící svého kolektivu na toto pravidlo. Narušením průběhu závodu je i pozdní dostavení se hlídky na start Braňáku. 
- neproběhne-li cílem úplná hlídka 

     Při zranění člena hlídky mu mohou ostatní členové hlídky pomoci dostat se do cíle. V případě, že není schopen pokračovat v plnění disciplíny, je hlídka 
posuzována podle tohoto pravidla. 
- ztratí-li startovní průkaz – pokud byl vydán 

- pokud manipuluje s mířidly na stanovišti střelby 

     Za manipulování s mířidly lze považovat i situaci, kdy soutěžící nešetrně zachází se vzduchovkou (úmyslně s ní uhodí o zem apod.). 



K 1 – Střelba ze vzduchovky 
 

Úkol 

     Střílí se na špalíčky o rozměrech 7 x 5 x 2 cm, postavené na podkladové desce. Špalíčky jsou postaveny 10 cm od sebe, ve výšce 30 cm 

nad zemí. Střílí se na plochu 7 x 5 cm. Všichni členové soutěžní hlídky střílí na pokyn rozhodčího ze tří stanovišť. Každý člen hlídky vystřelí 

dvě rány na dva špalíčky ve vzdálenosti 10 m v poloze ležícího střelce bez pevné opory (u mladší kategorie opora povolena). Podaří-li se 

některému ze soutěžících povalit své dva špalíky na méně než dvě rány, zbývajícími náboji nesmí vystřelit na špalíky jiného člena ani je 

žádnému věnovat. Každý soutěžící signalizuje ukončení střelby zdvižením ruky. Po skončení střelby posledním členem hlídky pokračuje 

hlídka v závodě. 

 

Vzduchovky a střelivo 

     Zabezpečuje a technicky prověří pořadatel. Použít vlastní zbraň a střelivo je nepřípustné. Rozhodčí i soutěžící dbají na přísnou disciplínu 

a na důsledné dodržování bezpečnostních předpisů. 

     Na střeleckém stavu je závodník povinen držet zbraň vždy ve směru střelby bez ohledu na to, je-li zbraň nabita nebo ne. Nabíjet zbraň 

mimo palebnou čáru a před zaujetím střelecké polohy je zakázáno. V případě, že se vyskytne závada na zbrani, závodník zvedne ruku a 

zavolá „Závada“. Dále smí manipulovat se zbraní jen v přítomnosti rozhodčího a za jeho pomoci. Závodník nesmí manipulovat s mířidly. Je 

povolena pomoc rozhodčího při nabíjení zbraní. 

 

Hodnocení 

     Za každý povalený špalíček obdrží hlídka 1 bod. V případě, že kterýkoliv člen hlídky vystřelí potřetí (použije vlastní nebo nalezený 

náboj), nezapočítává se mu žádný předchozí pokus. (max. 6 bodů) 

 

Tzn., pokud člen vystřelí potřetí, automaticky obdrží nula bodů. 
Pomoc rozhodčího při nabíjení zbraně je povolena jak pro mladší, tak i pro starší kategorii. 
     Za povalený špalíček se považuje ten, který po ukončení střelby nestojí na plošce 5x2 cm (pokud se zásahem pouze pootočí do jiné polohy a zůstane 
stát na plošce, na kterou byl postaven, není to hodnoceno jako povalený špalíček). 
     Pokud závodník manipuluje s mířidly nebo zachází se zbraní nešetrně, bude hlídka hodnocena podle pravidla Vyloučení z hodnocení ZPV. 
     Soutěžící, který již vystřelil všechny rány, musí zůstat na stanovišti ležet až do okamžiku, než ukončí střelbu poslední soutěžící této hlídky. Poté teprve 
všichni soutěžící vstanou a mohou opustit kontrolní stanoviště (bezpečnostní opatření). 
 

 

K 2 – Základy topografie 
 

1. úkol – každý člen hlídky si vylosuje a určí 1 topografickou značku (viz obr. 7) 

Hodnocení: za každou správně určenou značku obdrží hlídka 1 bod (ml., st. max. 3 b., dorost 1 b.). Pomoc jiným členem hlídky se hodnotí 

jako nesprávná odpověď. 

 

     Při hodnocení správnosti odpovědí je nutno, aby soutěžící odpověděl přesným názvem topografické značky. Pořadí jednotlivých názvů může být 
přehozeno, název však musí být kompletní. 
 

Mapové značky: 
 

 

 

 

 

1. louky 

2. mosty 

3. prameny 

4. kaple 

 

5. kostel 

6. jeskyně 

7. zřícenina 

 

8. elektrárny 

9. telefonní stanice 

10. vodní mlýny 

 

 

 

 

 
  

 

2. úkol – hlídka libovolným způsobem správně určí (tj. ukáže rukou) sever v kategorii mladších; všechny světové strany (S,J,V,Z) v kategorii 

starších a dorostu. Je možné využít pořadatelem dodanou buzolu (k dispozici na stanovišti). 

Hodnocení: za každou správně určenou světovou stranu 1 bod, max. 1 bod v kategorii mladších, max. 4 body v kategorii starších ž. a dor. 

 

 



K 3 – Uzlování 
     Každý člen hlídky si vylosuje jeden z těchto uzlů: TESAŘSKÝ, PLOCHÁ SPOJKA, LODNÍ 

 

Způsob vázání 

     Libovolný na hadici nebo na tyči, plochá spojka se může vázat mimo. 

 

Hodnocení: za každý správně uvázaný uzel 1 bod  max. 3 b. 

(pomoc i slovní – jiným členem hlídky či jiné osoby se hodnotí jako nesprávně uvázaný uzel) 

 

U uzlů se hodnotí pouze funkčnost, a to tak: 
TESAŘSKÝ – je funkční, pokud jsou na něm dvě celé otočky konce lana (při vázání soutěžící musí třikrát provléci konec lana smyčkou, protože ve 

skutečnosti první otočení provazu dává dohromady pouze 1/2 otáčky) 
PLOCHÁ SPOJKA – je funkční tehdy, je-li dodržena kresba uzlu tak, jak je uvedena na obr. 8 
LODNÍ – je funkční tehdy, je-li dodržena kresba uzlu tak, jak je uvedena na obr. 8 
 
     Rozhodčím se doporučuje před vlastním hodnocením uzlu zeptat se soutěžícího, jestli ukončil vázání uzlu. Po zhodnocení uzlu je vhodné soutěžícímu 
ukázat, proč je uvázání uzlu hodnoceno jako chybné. Při hodnocení chybně uvázaného uzlu je vhodné, pokud jsou přítomni min. 2 rozhodčí (oba potvrdí 
chybné uvázání) z důvodu eliminace možných neshod při projednávání případného protestu. Rozhodčí nesmí žádným způsobem zasahovat do vázání uzlů 
mimo přidělení jednotlivých vázacích míst soutěžícím. 
 

 
 

K 4 – Základy první pomoci
 

1. úkol – ve trojici přenesou jednoho člena na vzdálenost 10 m (pomocí stoličky 

z lidských rukou).  

 

Posouzení správnosti transportu: 
- zraněný soutěžící se během transportu nesmí v žádném okamžiku dotknout jakoukoliv částí těla 

země 
Při transportu je možno vytýčit trasu pro transport tak, aby začátek i konec transportu byl na jednom 
místě. 
 

Hodnocení 

1. Za správné sestavení stoličky z lidských rukou (viz obr. 9) – 1 bod 

2. Za správný transport na určenou vzdálenost 1 bod 

 

2. úkol – hlídka si vylosuje jednu z otázek a ústně na ni odpoví. 

Otázky: 

Jak poznáme, tepenné krvácení? – Krev je světlá a stříká z rány. 

Jak poznáme žilní krvácení? – Krev je tmavá a volně vytéká (nestříká) z rány. 

Můžeme vyndávat cizí tělesa z velké rány např. velký střep? - NE. 

Je ÚPAL a ÚŽEH totéž? – NE. 

Dělíme zlomeniny na otevřené a uzavřené? - ANO 

Krvácí otevřená zlomenina? - ANO 

Musím u člověka v bezvědomí zkontrolovat, jestli dýchá? - ANO 

Musí umělé dýchání provádět pouze lékař? - NE 

 

Hodnocení 

Za správnou odpověď – 1 bod 

 

Kategorie dorostu:  

Soutěžící si vylosuje jeden z pěti druhů zranění ze ZPV Plamen a ústně popíše 

1. příznaky vylosovaného zranění – 1 bod 

2. ošetření zranění za pomoci běžného vybavení lékárničky, popř. nutnost 

transportu k lékaři – 1 bod 

Druhy zranění pro aktuální ročník jsou na www.dh.cz (Úsek mládeže » Dokumenty » 

Směrnice pro celoroční činnost dorostu…). 

 

obr.9

http://www.dh.cz/
https://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=50
https://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=143&Itemid=86


K 5 – Požární ochrana 
 

Každý člen hlídky si vylosuje 1 otázku z oblasti požární ochrany a ústně odpoví. (pomoc jiným členem hlídky se hodnotí jako nesprávná 

odpověď) 

 

Otázky: 

Jaké je telefonní číslo tísňového volání: Policie? – 158. 

Jaké je telefonní číslo tísňového volání: Hasiči? – 150. 

Jaké je telefonní číslo tísňového volání: Záchranná služba? – 155. 

Jaké je telefonní číslo tísňového volání: Městská policie? – 156. 

Jaké je telefonní číslo tísňového volání: IZS – integrovaný záchranný systém? – 112. 

Smí se ukládat láhve s propan-butanem ve sklepě?   NE. 

Můžeme vypalovat suchou trávu?  NE.  

Můžeme kdekoli v lese rozdělávat oheň? NE. 

Můžeme doma v sudu skladovat benzín? NE. 

Je dovoleno kouřit na čerpací stanici? NE. 

Je vhodné hasit benzín vodou? NE 

Je vhodné hasit elektrický rozvaděč pod proudem vodou? NE 

Je správné nechávat hořlavé věci na topidle? NE. 

Je v pořádku, když má dům rozbitý komín? NE 

Pomáhají hasiči i při autonehodách? ANO 

Je nutné pravidelně kontrolovat plynové spotřebiče? ANO 

Je potřeba pravidelně vymetat komín? ANO 

Je dovoleno doma topit v krbu? ANO 

 

 

Hodnocení 

Za správnou odpověď 1 bod (žáci max. 3 b., dorost 1 b.). 

 

 

K 6 – Hod granátem na cíl 
 

Úkol 

     Všichni členové hlídky postupně hází jedenkrát granátem do kruhu vytýčeného pneumatikou ze vzdálenosti 5 m. 

 

 

Hodnocení 

    První dopad granátu na zem musí být uvnitř nebo na hraně pneumatiky. Za splnění úkolu obdrží každý člen hlídky 1 bod (žáci max. 3 b., 

dorost 1 b.).  

 

 

K 7 – Překonání překážky – přeskok přes vodní příkop 
 

Úkol 

     Stanoviště je určeno pouze kategorii starších žáků a dorostu. Všichni členové hlídky postupně překonají 1,8 m široký vodní příkop. 

Pro dorostenky 2 m a pro dorostence 2,5 m. Vodní příkop je možno i znázornit. Přešlap u odrazové nebo doskokové čáry (to je dotek čáry 

nebo prostoru mezi nimi libovolnou částí těla) je považován za nepřekonání překážky. 

 

Hodnocení 

     Za splnění úkolu obdrží každý člen hlídky 1 bod (žáci max. 3 b., dorost 1 b.).  

 

 

K 8 – Získání razítka 
 

Úkol 

     Stanoviště je určeno pouze kategorii dorostu. Jednotlivci musejí po vyznačené trati doběhnout k metě, kde bude připevněno razítko, 

které si otisknou do svého startovního průkazu na místo k tomu určené. 

 

Hodnocení 

     Za splnění úkolu obdrží 2 body.  

 

 

 

POVINNOSTI A PRÁVA VEDOUCÍCH 
     Vedoucí odpovídá za dodržování všech nařízení a pokynů pořadatelů soutěže. Jedná jménem družstva s pořadateli soutěže o jeho 

potřebách, požadavcích a technických otázkách při plnění kolektivních disciplín. Podává ve stanovené době písemné protesty a odvolání, má 

právo po ukončení pokusu svého družstva znát výsledek. 

 


