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Obecné požadavky na výkon práce

1.

Úkoly stanovené jednotkám požární ochrany 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 musí mít potřebné znalosti 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 při plnění standardních úkolů stanovených jednotkám
PO, včetně organizace a provádění odborné přípravy družstva,
řízení zásahu jednotek PO,
koordinaci složek IZS při zásahu.
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2.

Požadavky na znalosti a dovedností velitele družstva jednotky HZS kraje,
Záchranného útvaru HZS ČR a HZS podniku
Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

Skupina
znalostí

JE SEZNÁMEN:

 s dostupnými informačními zdroji a didaktickými pomůckami k provádění odborné
přípravy v rámci HZS kraje,
 se základními pravidly komunikace s médii, veřejností apod.,
 se systémem krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

ZNÁ:

 systém organizace a řízení požární ochrany,
 úkoly jednotek PO a systém plošného pokrytí,
 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
A
řízení,
Organizace
 zásady práce s podřízenými, zná zásady vedení a řízení pracovní skupiny (družstva),
požární ochrany  mechanizmus vzniku konfliktů na pracovišti a způsoby jejich možného předcházení
a řešení,
 práva a povinnosti velitele jednotky PO a velitele zásahu,
 práva a povinnosti fyzických a právnických osob v přímé souvislosti s řízením zásahu,
 princip IZS,
 organizaci jednotlivých služeb v jednotce PO a vazby velitele družstva na tyto
služby u své jednotky PO,
 ustanovení řádů služeb jednotek PO, která mají vazbu na práci ve funkci velitel družstva,
 povinnosti velitele družstva na úseku bezpečnosti práce,
 důvody, které mohou vést k rozhodnutí nedodržet stanovené normy či postupy
z hlediska bezpečnosti práce.

UMÍ:

 organizovat a provádět odbornou a fyzickou přípravu družstva, k tomu připravovat
podklady pro požadovanou dokumentaci,
 vést jemu určenou dokumentaci a evidenci.

ZNÁ:
C
Požární
prevence

 účel a funkci požárně dělících konstrukcí a požárně bezpečnostních zařízení (např.
EPS, SHZ, ZOTK).

UMÍ:

 používat dokumentaci zdolávání požáru.

4
Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

Skupina
znalostí

JE SEZNÁMEN:

 s úkoly operačního a informačního střediska.

ZNÁ:

D
Požární taktika

 organizaci řízení zásahu a doporučené úrovně řízení s ohledem na vyhlášené stupně
poplachu,
 taktické postupy při provádění průzkumu, záchraně osob, zvířat i majetku a taktické
postupy při zdolávání standardních mimořádných událostí a mimořádných událostí, na
které je jednotka PO předurčena,
 kriteria a způsoby vyhlášení stupňů požárního poplachu i stupňů poplachu IZS,
 úkoly a oprávnění velitele zásahu,
 dělení hořlavých látek a charakter jejich nebezpečí,
 základy teorie hoření a hašení,
 výpočet sil a prostředků potřebných pro hašení požáru,
 hasební obvod své jednotky PO,
 způsoby provádění dálkové dopravy vody a její výpočet,
 stanovené postupy při předávání místa zásahu včetně stanovení opatření nutných
k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru.

UMÍ:

 vyhodnotit situaci na místě zásahu a po průzkumu určit nasazení jednotky PO, síly
a prostředky potřebné ke zdolání mimořádné události,
 organizovat a řídit družstvo při zásahu,
 řídit zásah jednotek PO,
 koordinovat složky IZS při zásahu,
 se orientovat v terénu, mapách a schématech, odhadovat vzdálenosti a převýšení,
 organizovat spojení v místě zásahu a mezi místem zásahu a operačním a informačním
střediskem,
 stanovit nebezpečnou zónu s ohledem na druh nebezpečné látky a situaci na místě
zásahu,
 aplikovat stanovené postupy pro identifikaci nebezpečné látky,
 zpracovat zprávu o zásahu.

UMÍ:
E
Technický
výcvik

F
Věcné
prostředky

1)

 aplikovat Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik na činnost družstva.

OVLÁDÁ:

 práci na PC.

ZNÁ:

 povolené kombinace výstrojních součástek dle příslušného předpisu 1),
 základní takticko-technická data a taktické postupy nasazení požární techniky
a věcných prostředků své jednotky PO.

Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 57/2008 o používání a nošení služebního stejnokroje příslušníků
Hasičského záchranného sboru České republiky (stejnokrojový předpis), ve znění Pokynu generálního
ředitele HZS ČR č. 7/2012 (pouze příslušníci HZS ČR).
§ 43 až 45 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky
č. 226/2005 Sb.
Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění
pozdějších předpisů.
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Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

Skupina
znalostí

JE SEZNÁMEN:

 se základními zásadami „medicíny katastrof“,
 s možnostmi využití psychologické služby HZS ČR,
 s postupy při záchraně osob z hlediska jejich reagování v situacích masivní psychické
zátěže (zejména hluboký emoční otřes, panické stavy, dezorientace, dezintegrace,
sebevražedné úmysly a jednání, agresivní chování a jednání).

G
Předlékařská
pomoc
a psychologická ZNÁ:
příprava
 systém územně příslušné zdravotnické záchranné služby včetně letecké záchranné
služby,
 mechanizmus možného vzniku posttraumatické stresové poruchy u hasiče a umí
rozeznat první varující příznaky této poruchy.

Použité zkratky:
IZS - integrovaný záchranný systém
EPS - elektrická požární signalizace

ZOTK - zařízení pro odvod tepla a kouře
SHZ - samočinné hasicí zařízení.

