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1.

Obecné požadavky na výkon práce
Technik technické a chemické služby musí mít potřebné znalosti a dovednosti
stanovené pro funkci hasič (získané absolvováním základní odborné přípravy). Musí mít také
potřebné znalosti a dovednosti pro:
používání, obsluhu, ošetřování a udržování prostředků technické a chemické služby své
jednotky PO v provozuschopném stavu (dále jen „určené prostředky“),
taktiku nasazení určených prostředků,
vedení odborné přípravy své jednotky PO na úseku technické a chemické služby.
2.

Požadavky na znalosti a dovednosti technika technické a chemické služby jednotky
SDH obce nebo jednotky SDH podniku

Skupina
znalostí

Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

ZNÁ:
 způsoby označování nebezpečných látek, způsob identifikace nebezpečných
látek na základě dostupných informací,
 rozsah předběžných opatření jednotky PO při zásahu na nebezpečné látky,
D
 velikost nebezpečné zóny s ohledem na druh nebezpečné látky,
Požární taktika
 úkoly a činnost své jednotky PO při zásahu s přítomností nebezpečných látek.
JE SCHOPEN:
 podle charakteristických znaků viditelných na místě události vyhodnotit, zda se
může jednat o zásah s přítomností nebezpečné látky.

H
Služby
v jednotce

ZNÁ:
 úkoly technické služby a chemické služby u jednotky PO,
 dokumentaci technické služby a chemické služby vedenou u jednotky PO
(v písemné, popř. i v elektronické podobě),
 ustanovení Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH
podniků mající vztah k používání určených prostředků,
 postupy a podmínky pro ošetřování, údržbu, skladování a zajištění
provozuschopnosti určených prostředků v rozsahu stanoveném v návodu
k obsluze (používání),
 bezpečnostní limity pro používání určených prostředků a důvody, pro které je
zakázáno určené prostředky používat,
 postupy uživatelských kontrol určených prostředků,
 termíny provozních kontrol a revizí určených prostředků,
 způsoby nasazení určených prostředků,
 základní takticko-technická data určených prostředků,
 vlastnosti, určení a způsob použití sorbetů a hasebních látek,
 způsoby provedení dekontaminace určených prostředků.
UMÍ:
 vést dokumentaci o provozu, kontrolách, údržbě a zkouškách určených prostředků
(v písemné, popř. i v elektronické podobě),
 používat určené prostředky, provádět jejich ošetřování a údržbu a předepsaným
způsobem je skladovat.

