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1)

Taktická hodnota družstva 1+3 spočívá u družstva ve vytvoření
jednoduchého vedení nebo jednoho proudu. Družstvo 1+3 vytváří
přívodní, dopravní nebo útočné vedení. Vzhledem k objemu prací
členů družstva jsou však vedení zpravidla vytvářena postupně.
Útočná vedení mohou vytvářet od rozdělovače jiného družstva
1+5 nebo družstva 1+3. VD v odůvodněných případech rozhoduje
o souběžném vytvoření dopravního a útočného vedení.

2)

VD řídí činnost družstva a plní úkoly stanovené právními předpisy,
zejména

3)

a)

Provádí průzkum nebo vysílá průzkumnou skupinu.

b)

Rozhoduje, jaký druh bojového rozvinutí družstvo provede,
a určuje jednotlivá funkční čísla hasičů.

c)

Rozhoduje, jaké ochranné prostředky družstvo použije.

d)

Vydává příslušné povely a organizuje spojení v družstvu.

e)

Je odpovědný za bezpečnost práce družstva.

f)

Nemá zpravidla pevné stanoviště, ale své postavení zaujme
tak, aby účelně řídil, koordinoval a kontroloval činnost svého
družstva.

g)

Podílí se dle možností a situace na bojovém rozvinutí.

Strojník obsluhuje stroj, plní úkoly stanovené právními předpisy
a ostatní činnosti v rámci vnitřní dělby práce družstva, zejména
a)

Udržuje spojení s VD po dobu průzkumu, a pokud je to nutné,
i s příslušným operačním a informačním střediskem.

b)

Sleduje signály.

c)

Při tvoření přívodního vedení savicemi nebo od hydrantu
pomáhá číslu 2. Určuje počet savic a místo ustavení stroje.

Cvičební řád - ML č. 1/DR3

91

4)

d)

Rozvinuje první hadici od stroje, napojí hadici na stroj a spojuje
první hadici s další před jejím rozložením.

e)

Před odjezdem jednotky z místa zásahu zkontroluje řádné
uložení věcných prostředků ve vozidle a odpovídá za jejich
kompletnost.

f)

Spolupracuje se strojníky ostatních jednotek PO při doplňování
vody.

Číslo 1 a číslo 2 plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní
činnosti v rámci vnitřní dělby práce družstva, zejména
a)

Provádějí spolu s VD průzkum a záchranu osob.

b)

Vytvářejí útočné vedení nebo postupně přívodní a dopravní
vedení a proud.

c)

Vykonávají další činnosti při zásahu (odvětrání, jištění, příprava
věcných prostředků apod.).
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