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Věc: Dodatek Směrnice hasičských sportovních  soutěží pro muže a ženy schválené       

        VV SH ČMS  dne 16. 6. 2011  s účinností od 1. 1. 2012. 

 

 

Na základě usnesení komise požárního sportu při MV - GŘ HZS ČR, která na svém jednání 

dne 5. 10. 2015 schválila změnu Pravidel požárního sportu v pravidle 47 odst. 12 a pravidle 

48 odst. 3 schválil VV SH ČMS dne 26. 11. 2015  dodatek se změnou Směrnice hasičských 

sportovních  soutěží pro muže a ženy  v pravidle  47 odst. 12 a pravidle 48 odst. 3.   

 

  

V pravidle 47 odst. 12 Směrnice hasičských sportovních  soutěží pro muže a ženy se 

mění (kurzívou tučný text) Výška překážky z 0,8 m na 0,7 m:  
 

12)    Alternativní překážky: 

Nízká překážka nahrazuje překážku v disciplínách běh na 100 m s překážkami a 

štafeta 4 x 100 m s překážkami u žen . Konstrukce je dřevěná nebo ocelová, výplň desky 

hladké - tloušťka 4 cm. Výška 0,7 m, šířka  1,8 až  2,0 m (možné použít  

i příčné břevno s výplní). Povrch nízké překážky může být chráněn spolehlivě 

připevněným materiálem zlepšujícím adhezi o max. tloušťce 12 mm. V takovém případě 

musí být zachovány rozměry překážky. 

 

V pravidle 48 odst. 3 Směrnice hasičských sportovních  soutěží pro muže a ženy se 

vypouští  (kurzívou tučný podtržený text):  

  

3)           Mohou být použity motorové stříkačky, které se podle technických podmínek 
10)

 

přiřazují podle velikosti čerpadla až do skupiny PS 16 nebo s požárním čerpadlem do  

velikosti 10/1500 podle ČSN EN 1028-1. Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny 

žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce, technickým podmínkám výrobce 

s výjimkou instalace spouštěče. Není povoleno použití jakéhokoliv savicového nástavce 

nebo přechodu. Pro postupové soutěže SH ČMS v PS se v případě použití jednotné 

motorové stříkačky povoluje použití savicového nástavce a nebo přechodu. V případě 

dosažení národního rekordu nebude tento ovšem uznán. Rekord SH ČMS uznán bude.  

 

 
 

Dodatek schválil VV SH ČMS  dne  26. 11. 2015 s účinností od 1. 1. 2016 

 

  

                                                                                                            Jiří Henc v.r. 

                                                                                                         Vedoucí ÚORH 
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  Příloha č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb. 


