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1.

Obecné požadavky na výkon práce

Členové jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků mohou samostatně vykonávat
službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy 1), být starší 18 let
a zdravotně způsobilí (§ 65 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů).
V souladu s § 40 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, se musí každý člen dobrovolné jednotky PO
zúčastnit základní odborné přípravy nejméně v rozsahu 40 pracovních hodin, nejpozději do
jednoho roku od ustanovení do funkce v jednotce SDH obce nebo jednotce SDH podniku.
Musí mít potřebné znalosti a dovednosti k plnění standardních úkolů stanovených jednotkám
PO a k bezpečnému zvládání činností hasiče v rámci výkonu služby samostatně i v družstvu
na místě zásahu.

1)

§ 72 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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2.

Požadavky na znalosti a dovednosti hasiče jednotky SDH obce nebo jednotky SDH
podniku
Skupina
znalostí

Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

JE SEZNÁMEN:
 se základními úkoly jednotek PO.
ZNÁ:
A
 výkon služby a organizaci řízení své jednotky PO s vazbou na funkci hasič
Organizace
v době operačního i organizačního řízení,
požární ochrany
 způsoby vyhlašování poplachu jednotce PO,
 úkoly hasiče na místě zásahu,
 povinnost mlčenlivosti.
JE SEZNÁMEN:
 s hasebním obvodem své jednotky PO,
 se základy teorie hoření a hašení a s rozvojem a šíření požáru,
 s výměnou plynů u požáru a se způsoby a zásadami odvětrání zplodin
hoření,
 s účelem a funkcí požárně dělících konstrukcí a požárně bezpečnostních
zařízení.
ZNÁ:
 organizaci výjezdu své jednotky PO, úkoly hasiče při výjezdu jednotky PO
a dopravě na místo zásahu,
 cíle a postup provádění průzkumu,
 zásady pohybu v neznámém prostředí,
 charakter jednotlivých druhů nebezpečí na místě zásahu a předpokládaný
výskyt,
 způsob ochrany před nebezpečím z hlediska činnosti a postupu hasiče,
 předepsaný způsob označování hlavních vypínačů a uzávěrů elektřiny,
vody a plynu,
 postup pro vypínání elektrického proudu,
D
 barevné značení tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými
Požární taktika
plyny a označení prostor, kde jsou umístěny,
 dělení hořlavých látek a charakter jejich nebezpečí,
 možnosti a způsoby záchrany osob, zvířat a majetku,
 způsoby pátrání po ohrožených osobách, jejich vyhledávání a značení
prohledaných prostor,
 vlastnosti a taktiku použití hasebních látek ve vybavení své jednotky PO,
 způsoby otevírání konstrukcí stropů, stěn, podlah a střech bez nepřiměřených
škod a s ohledem na zachování jejich stability,
 zásady ochrany stop a důkazů pro zjišťování příčin vzniku požárů,
 zásady usměrňování provozu na pozemních komunikacích.
UMÍ:
 aplikovat hasební látky,
 pohybovat se obvyklými způsoby na místě zásahu a je schopen vykonávat
pohyb bez možnosti vizuálního kontaktu s okolním prostředím a využívat
k tomu obvykle používané věcné prostředky,
 vyhledat a použít podzemní, nadzemní a nástěnné hydranty,
 dávat pokyny k usměrňování provozu a zastavování vozidel na pozemních
komunikacích.
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Skupina
znalostí

Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

E
Technický
výcvik

ZNÁ:
 obecné zásady při provádění bojových rozvinutí, pravidla přenášení věcných
prostředků,
 účel použití základních uzlů,
 zásady jištění pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a sebezáchrany.
UMÍ:
 při určeném bojovém rozvinutí plnit úkoly hasiče vyplývající z jeho
funkčního zařazení v družstvu a družstvu o sníženém početním stavu podle
stanoveného postupu,
 signály pro dodávku vody a varovné signály,
 vázat a používat základní uzly,
 zajistit sám sebe proti pádu, provést sebezáchranu včetně nouzových
způsobů slanění.

F
Věcné
prostředky

ZNÁ:
 druhy, vlastnosti, funkce a správný postup použití věcných prostředků,
kterými jsou přívodní, výtlačné a pomocné příslušenství, přenosné hasící
přístroje, přenosné požární žebříky, ochranné prostředky hasiče, izolační
dýchací přístroje 2), prostředky pro práci ve výšce, komunikační prostředky
a další věcné prostředky, pokud je jednotka PO jimi vybavena na základě
své předurčenosti,
 ochranné vlastnosti ochranných prostředků, rozsah uživatelské kontroly,
způsob ošetřování a důvody vedoucí k vyřazení těchto prostředků z používání,
 místo uložení věcných prostředků na požární technice a způsob jejich
zajištění proti samovolnému pohybu.
UMÍ:
 bezpečně a správným postupem použít věcné prostředky ve vybavení své
jednotky PO,
 udržovat používané ochranné prostředky.

H
Služby
v jednotce

JE SEZNÁMEN:
 s úkoly strojní, chemické, technické a spojové služby v jednotce PO.
ZNÁ:
 zásady komunikace a obsluhy prostředků radiové sítě a zásady radioprovozu
(pokud jsou ve vybavení jednotky PO),
 úkoly hasiče při používání věcných prostředků strojní, chemické, technické
a spojové služby ve vybavení své jednotky PO, zejména při jejich přejímání,
kontrole a údržbě.
UMÍ:

vést komunikaci v jednotce PO.

K
JE SEZNÁMEN:
Ochrana
 s obecnými úkoly jednotek SDH obcí nebo jednotek SDH podniků při
obyvatelstva,
ochraně obyvatelstva.
civilní ochrana

2)

Pokud je jednotka PO vybavena izolačními dýchacími přístroji.
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Skupina
znalostí
P
Zdravotní
příprava

Požadavky
potřebných znalostí a dovedností
JE SEZNÁMEN:
 s účinky zplodin hoření na organismus,
 se základními životními funkcemi člověka.
ZNÁ:
 základní zásady poskytování první pomoci,
 pravidla manipulace a transportu osob.

