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Úkoly velitelů a hasičů před 
nástupem a v tvaru

1) Úkoly velitele před nástupem a v tvaru:
a) určit místo, čas, pořadí a tvar nástupu, druh výstroje a vybavení 

věcnými prostředky, 
b) zkontrolovat přítomnost podřízených své jednotky v tvaru, jejich 

vnější vzhled,
c) zkontrolovat úplnost, správnost, přizpůsobení, čistotu a úpravu 

výstroje a vybavení věcnými prostředky,
d) udržovat kázeň v tvaru a dbát, aby hasiči přesně vykonávali 

činnost na povely a plnili své povinnosti v tvaru,
e) při zjištění nedostatků neprodleně učinit opatření k nápravě,
f) před zahájením výcviku poučit hasiče o bezpečnostních 

opatřeních a vyžadovat jejich dodržování,
g) osobním jednáním a vystupováním být neustále příkladem pro 

podřízené ve vystupování a stejnokrojové kázni, 
h) při velení jednotce na místě stát v základním postoji,
i) vždy vyžadovat pravidla řádného vystupování a zdvořilosti 

u podřízených a hodnostně nižších.
2) Úkoly hasiče před nástupem a v tvaru:

a) přesvědčit se, zda má v pořádku výstroj a určené věcné 
prostředky, 

b) upravit si řádně výstroj, popřípadě ji přizpůsobit podle 
pokynů velitele a pomáhat ostatním odstraňovat zjištěné nebo 
zpozorované závady,
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c) znát své místo v tvaru, umět je rychle a klidně zaujmout; 
za pohybu udržovat vyrovnání, stanovené rozestupy 
a vzdálenosti, bez svolení velitele neopouštět své místo v tvaru,

d) v tvaru bez svolení velitele nemluvit a zachovávat klid, sledovat 
velitele a jeho povely, rychle a přesně je vykonávat a nepřekážet 
ostatním při jejich plnění,

e) povely předávat dále nezkomoleně, hlasitě a zřetelně,
f) dodržovat stanovená bezpečnostní opatření a hlásit veliteli jejich 

porušení,
g) před zahájením výcviku odložit osobní věci, pokud by hrozilo 

při výcviku jejich poškození nebo ztráta.


