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Základná štruktúra vybudovania hasičského športu a výchovy mládeže 

DHZ Rovinka 
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1. Koncept 

Jedným so základných cieľov dobrovoľného hasičského zboru „DHZ“ je aj výchova mládeže. Cieľom tejto výchovy je 

vedenie detí k hasičskému športu, ale aj prevencia pred požiarmi, prvá pomoc atď. Táto činnosť má slúžiť ako 

príprava budúcich členov na nástup do DHZ. 

 

2. Štruktúra 
 

Forma výchovy mládeže bude prebiehať periodickou formou 2x resp. 4x mesačne na vopred určenom mieste buď 

v interiéri alebo v exteriéri pri jazere Rovinka „štrčka“. Miesto bude pripôsobené poveternostným podmienkám aj 

ročnému obdobiu (zimné mesiace / letné mesiace). 

 

Veková kategória:  10r – 15r (chlapci aj dievčatá v zmiešanej skupine) 

 

Jednotná kontaktná adresa pre všetkých členov je sport@dhzrovinka.sk 
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3. Skladba činností 

 
- Športová príprava členov 

Požiarný útok 3.1 

Štafetový beh 3.2 

- Práca s hasičskou technikou 

- Požiarna prevencia 

- Prvá pomoc 

- Návšteva hasičskej zborojnice 

- Kooperácia so skautským krúžkom – orientácia v prírode, prežitie v prírode ... 

- Kooperacia s kynologmi 

 

3.1   Požiarny útok 

V tejto disciplíne súťaží 8 členov, ktorí si pripravia náradie na požiarny útok na základňu. Súťažiaci po štarte vytvoria 

nasávacie vedenie, dopravné vedenie, zavodnia čerpadlo. Súťaţiaci na útočných prúdoch striekajú vodu do 

nástrekových resp. sklápacích terčov. 

Popis: 

Družstvo v počte 8 členov si pripraví na základňu motorovú striekačku a taktiež si pripraví na základňu všetko náradie 

potrebné na vykonanie požiarneho útoku. Uloženie náradia na základni je ľubovoľné, nesmie však prečnievať cez 

okraj základne s výnimkou nasávacích hadíc, ktoré môžu prečnievať najviac 100 cm. Motorová striekačka sa v dobe 

prípravy na základni nesmie štartovať. Po ukončení doby prípravy sa nesmie žiadny z členov požiarneho družstva 

vrátiť na základňu a manipulovať s uloženým náradím. Štart družstva sa povoľuje zo zadnej alebo bočnej strany 

základne. Po štarte vybehne súťažné družstvo zo štartovacej čiary, naštartuje motorovú striekačku, vytvorí prívodné 

vedenie – nasávací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí z nádrže. Ďalej súťažné 

družstvo vytvorí ľubovoľným spôsobom dopravné vedenie, útočné prúdy a nastrieka do oboch terčov vodu. Požiarny 

útok sa považuje za ukončený vtedy, ak obidva terče signalizujú ukončenie. Požiarny útok musí byť ukončený do 

dvoch minút po štarte. 
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Technické parametre: 

Základňa pre motorovú striekačku a náradie má rozmery 2m x 2m a vysoká je do 10 cm, Štartovacia čiara je vzdialená 

10m od stredu základne. 

Náradie na požiarny útok:  

- 1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu bez viečka,  

- 2 ks nasávacie hadice s dĺžkou 2,5m (±10 cm ) vrátane koncoviek, priemer 110 mm so skrutkovým 

spojením alebo 4 ks nasávacie hadice s dĺžkou 1,6m (±10 cm) vrátane koncoviek s priemerom 110 mm 

so skrutkovým spojením spojené po dvoch dieloch,  

- 1 ks nasávací kôš s priemerom 110 mm so spätnou klapkou alebo ventilom bez úprav, 1 ks rozdeľovač 

s ľubovoľnými ventilmi bez úprav,  

- 2 ks hadíc B priemer 75 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m (±1 m), s minimálnou šírkou plochej hadice 113 

mm, 4 ks hadíc C priemer 52 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m (±1 m), s minimálnou šírkou plochej hadice 

79 mm,  

- 2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice 12,5 mm (±0,1 mm), dĺžky 40 - 50 cm, celokovové,  

- 2 ks kľúče na polospojky 

Súťažiaci súťažia jednotne ustrojený, spodný diel musí zakrývať lýtka a vrchný diel musí prekrývať ramená. 

Na ochranu hlavy musí pouţívať ochrannú prilbu a musí použiť ľahký služobný alebo bojový opasok. 
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3.2   Štafetový beh 

V tejto disciplíne súťaží 8 členov. Každý z 8 súťažiacich má svoj úsek, na ktorom musí splniť svoju úlohu a po 

prebehnutí svojho úseku odovzdáva štafetový kolík ďalšiemu súťažiacemu. Disciplína je zameraná prevažne na 

spájanie technických prostriedkov. 

Popis: 

Na pokyn hlavného rozhodcu 8 členov požiarneho družstva nastúpi na jednotlivé úseky a pripraví si náradie. Po 

odštartovaní disciplíny pretekár na prvom úseku vyštartuje so štafetovým kolíkom, spojí na mieste dve hadice C 

navzájom a za hranicou svojho úseku odovzdá štafetový kolík. Pretekár na druhom úseku prevezme kolík, pripojí 

hadicu B na vtokové hrdlo rozdeľovača, za hranicou svojho územia odovzdáva štafetový kolík ďalšiemu súťažiacemu. 

Pretekár na treťom úseku prevezme štafetový kolík, zapne karabínku ventilového lanka na klapku ventilu 

nasávacieho koša a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi. Pretekár na štvrtom úseku prevezme štafetový 

kolík, prenesie prenosný hasiaci prístroj a postaví ho na pripravenú podložku. Ak prístroj z podložky spadne do doby 

odovzdania štafetového kolíka ďalšiemu pretekárovi, môže sa vrátiť a prístroj znovu postaviť. Potom odovzdá 

štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi. Pretekár na piatom úseku prevezme štafetový kolík, na mieste napojí hadicu 

na prúdnicu a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi. Pretekár na šiestom úseku po prevzatí štafetového 

kolíka prenesie vrecko s objímkami (2 ks objímky C a 1 ks objímka B) a položí ho na pripravenú podložku. Vrecko s 

objímkami nesmie žiadnou časťou pri pohľade zhora presahovať hranicu podložky, resp. vyznačeného priestoru. 

Potom odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi. 

Pretekár na siedmom úseku prevezme štafetový kolík, naskrutkuje nasávací kôš na nasávaciu hadicu a odovzdá 

štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi. Pretekár na ôsmom úseku prevezme štafetový kolík, nadvihne a rozvinie 

hadicu C, jednu polospojku pripojí na rozdeľovač, na druhú polospojku pripojí štafetový kolík a po pripojení 

prebehne cez cieľovú čiaru a štafetový kolík položí na zem tak, aby vrátane polospojky bol položený za cieľovou 

čiarou. Štafetový kolík musí byť pripojený na oba ozuby ešte pred cieľovou čiarou. 

 Technické parametre: 

Dráha štafetového behu je dlhá 400metrov, rozdelená na 8 úsekov po 50 metrov. Dráha musí byť aspoň 1,5 metra 

široká. Rozdeľovač musí byť pred štartom postavený na troch podperách, ktoré môžu mať maximálnu výšku 60mm, 

pričom môže byť ľubovoľne natočený ventilmi nahor, spodná hrana polospojky C môže byť vzdialená od povrchu 

dráhy maximálne 60mm. Ako štafetový kolík slúži prúdnica C bez uzáveru o minimálnej dĺžke 25 cm a minimálnej 

hmotnosti 250g.  
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Náradie na štafetu x50 metrov: 

1. Úsek – vo vzdialenosti 25 m sú položené ležato v kotúčoch 2 ks hadíc C s polospojkami proti sebe,  

2. Úsek – vo vzdialenosti 25 m je položený rozdeľovač a 1 ks hadica B na ležato,  

3. Úsek – vo vzdialenosti 25 m je položený nasávací kôš a ventilové lanko zvinuté do klbka alebo na vidlici,  

4. Úsek – vo vzdialenosti 25 m je postavený prenosný hasiaci prístroj(prázdny pre všetky družstvá jednotný) a vo 

vzdialenosti 35 m je umiestnená podložka resp. vyznačený priestor 50x50 cm,  

5. Úsek – vo vzdialenosti 25 m je položená hadica C na ležato a prúdnica C,  

6. Úsek – vo vzdialenosti 25 m je položené vrecko s objímkami a vo vzdialenosti 35 m je umiestnená podložka alebo 

vyznačený priestor,  

7. Úsek – vo vzdialenosti 25 m je položená nasávacia hadica závitom smerom k cieľu a nasávací kôš  

8. Úsek – vo vzdialenosti 25 m je postavená v kotúči hadica C dĺžky 20 m ±1m a minimálnej hmotnosti 2,5 kg a vo 

vzdialenosti 35 m je umiestnený rozdeľovač bez úprav. 
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4. Práca s hasičskou technikou 

Pod pojmom sa chápe periodická ukážka hasičskej techniky a jej súčasti za účelom získania prehľadu a vzťahu 

k hasičskej technike. Aké sú použitia jednotlivých zariadení a ich možnosti použitia v zásahu. 

 

5. Požiarna prevencia 

Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany 

života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania 

pomoci pri týchto udalostiach. 

Súčasťou požiarnej prevencie je výuka ako predchádzať vzniku požiarov prípadne čo robiť ak už požiar vznikne. 

Neoddeliteľnou súčasťou je ochrana života a zdravia, teda spôsoby poskytovania prvej pomoci ktorá tvorí 

samostatnú kapitolu. 

 

6. Prvá pomoc 

Cieľom je príprava a výuka mládeže na poskytovanie prvej pomoci v prípade jej potreby za bežného života.  

Teoretická ale aj praktická výuka bude prebiehať za účasti školeného člena DHZ s ukážkou na figurínach. 

 

7. Návšteva hasičskej zborojnice 

8. Kooperácia so skautským krúžkom – orientácia v prírode, prežitie v prírode ... 

9. Kooperacia s kynologmi 

10.  Ukážky práce polície, armády, hasičov a pyrotechnikov 
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