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1.

Obecné požadavky na výkon práce

Úkoly stanovené jednotkám PO v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, upřesňují zejména vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a Bojový řád jednotek požární ochrany.
Velitel družstva a velitel jednotky SDH obce a jednotky SDH podniku musí mít
potřebné znalosti a dovednosti stanovené pro funkci hasič, ověřené nejméně jednoroční praxí
po získání odborné způsobilosti pro tuto funkci. Musí mít také potřebné znalosti a dovednosti
pro:
-

vedení a řízení činnosti družstva a jednotky při plnění standardních úkolů stanovených
jednotkám PO, včetně organizace a provádění odborné přípravy jednotky PO,
řízení zásahu jednotek PO v rozsahu I. stupně poplachu,
koordinaci složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) při zásahu.
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2.

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

Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

JE SEZNÁMEN:
 se systémem plošného pokrytí a požárním poplachovým plánem kraje,
 s úkoly operačního a informačního střediska,
 s kritérii a způsoby vyhlášení stupňů poplachu,
 s Řádem výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH
podniků,
 s účelem a významem dokumentace zdolávání požárů (operativní karta),
 se zásadami financování jednotky SDH obce (včetně dotačních titulů).
ZNÁ:
 podmínky akceschopnosti jednotky PO,
A
 dokumentaci jednotky SDH obce nebo jednotky SDH podniku,
Organizace
 dokumentaci o akceschopnosti jednotky PO,
požární ochrany  základní úkoly jednotek PO, předurčení a úkoly své jednotky PO v systému
plošného pokrytí a požárního poplachového plánu kraje,
 výkon služby a organizaci řízení své jednotky PO v době operačního
i organizačního řízení,
 práva a úkoly velitele jednotky PO a velitele zásahu,
 minimální podmínky a rozsah péče o zasahující osoby,
 povinnost mlčenlivosti,
 poskytování osobní nebo věcné pomoci, vstup na nemovitost,
 předání místa zásahu a nařízení opatření v souvislosti se zamezením
opětovného vzniku požáru,
 řízení a koordinaci složek IZS na taktické úrovni řízení.
JE SEZNÁMEN:
 s rozsahem kapitol Bojového řádu jednotek požární ochrany.
ZNÁ:
 základní takticko-technická data a taktické postupy nasazení požární techniky
a věcných prostředků své jednotky PO,
 organizaci řízení zásahu v rozsahu prvního stupně poplachu, pravidla
přednostního velení a určení velitele zásahu,
 taktické postupy při provádění průzkumu, záchraně osob, zvířat i majetku
a taktické postupy při zdolávání mimořádných událostí, na které je jednotka
D
PO předurčena nebo zpravidla zasahuje,
Požární taktika  zásady určení hlavního směru nasazení sil a prostředků při požáru,
 úkoly a činnost své jednotky PO při zásahu na nebezpečnou látku,
 nebezpečí na místě zásahu a ochranu před nimi,
 základy teorie hoření a hašení,
 dělení hořlavých látek a charakter jejich nebezpečí,
 hasební obvod své jednotky PO,
 způsoby provádění dálkové dopravy vody,
 zásady zpracování dílčí zprávy o zásahu a zprávy o zásahu a termíny
stanovené k jejich odevzdání,
 účel a funkci požárně dělících konstrukcí a požárně bezpečnostních zařízení.
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Skupina
znalostí

Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

H
Služby
v jednotce

JE SEZNÁMEN:
 s úkoly strojní, chemické a technické služby zejména při přejímání, kontrole
a údržbě vybraných prostředků.
ZNÁ:
 úkoly velitele jednotky PO na úseku strojní, chemické a technické služby,
 rozsah a požadavky na vedení předepsané dokumentace na úseku
jednotlivých služeb v jednotce PO,
 pravidla komunikace (signály, radiospojení, atd.) v jednotce PO,
 základy obsluhy výpočetní techniky (Internet, textový editor ...),
 způsoby vyhlašování poplachu jednotce PO,
 požadavky na obsah zpráv z místa zásahu na operační a informační středisko.
UMÍ:
 vést určenou dokumentaci a evidenci,
 organizovat spojení v místě zásahu a mezi místem zásahu a operačním
a informačním střediskem,
 obsluhovat spojové prostředky ve vybavení své jednotky PO.

JE SEZNÁMEN:
 s dostupnými informačními zdroji a vhodnou formou odborné přípravy
jednotky PO.
ZNÁ:
I
 účel a význam základní odborné přípravy, odborné přípravy k získání
Odborná
odborné způsobilosti a pravidelné odborné přípravy,
příprava členů
 rozsah a požadavky na vedení předepsané dokumentace o odborné přípravě.
jednotek
UMÍ:
 organizovat a provádět pravidelnou a základní odbornou přípravu členů své
jednotky PO, k tomu připravovat podklady pro požadovanou dokumentaci,
 vést určenou dokumentaci a evidenci.
J
ZNÁ:
Práce ve výšce  základní věcné prostředky používané jednotkou PO při práci ve výšce a nad
a nad volnou
volnou hloubkou a jejich bezpečné použití, postupy při sebezáchraně
hloubkou
a pracovním polohování.

