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Základní úkoly JPO
Dle zákona 133/1985 Sb. ve znění pozd. předpisů
Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly:
a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární
ochrany,
b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech,
c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Základní úkoly JPO
Hlavní úkoly jednotky na místě zásahu :
a) provedení průzkumu,
b) záchrana osob,
c) záchrana zvířat,
d) záchrana majetku.

Základní úkoly JPO
Cílem průzkumu na místě zásahu je zjistit:
a) zda jsou ohroženy osoby, zvířata a majetek,
b) rozsah požáru, způsob a směry jeho šíření a druh hořících
materiálů nebo rozsah účinků mimořádné události,
c) přítomnost nebezpečných látek a předmětů, které mohou
nepříznivě ovlivnit průběh zásahu,
d) terénní a jiné podmínky významné pro použití požární techniky
a věcných prostředků
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Záchrana osob:
a) záchrana osob přednost před záchranou zvířat a majetku.
Cílem činnosti jednotky při záchraně osob a zvířat je
odstranění bezprostředního ohrožení jejich života.
b) velitel zásahu rozhoduje o zahájení a ukončení činnosti k
záchraně osob a určí, které osoby budou zachráněny
přednostně
c) k záchraně osob se využívají přednostně stavební a konstrukční
prvky a zařízení budov, určené k evakuaci osob
d) velitel zásahu může rozhodnout o nedodržení technických
podmínek požární techniky a věcných prostředků, jestliže
hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života osob

Základní úkoly JPO
Záchrana zvířat:
a) Velitel zásahu rozhoduje o zahájení a ukončení činnosti k záchraně zvířat a určí,
která zvířata budou zachráněna přednostně.
b) Záchranu zvířat lze rozdělit do dvou skupin. První skupina zahrnuje záchranu
hospodářských zvířat chovaných ve velkém množství (desítky kusů). Takovými
zvířaty jsou zejména hovězí dobytek, koně, skot, prasata, kožešinová zvířata,
drůbež. Druhou skupinu zahrnuje záchrana jednotlivých zvířat chovaných v
domácnostech.
c) Při vyvádění užitkových zvířat odvážeme jen tolik kusů, kolik jsme schopni
najednou vyvést. Úvazy je nejlépe uvolnit přestřižením. Přednostně vyvádíme
nejcennější (plemenná) zvířata.
d) Pokud je to možné, měl by velitel zásahu k vyvádění zvířat využít v maximální
míře obsluhující personál, který je na práci se zvířaty zvyklý a naopak zvířata
jsou zvyklá na něj. Velitel zásahu musí rovněž zvážit, zda personál nebude
vystaven nepřiměřenému nebezpečí, zajistí nad ním při jeho nasazení dohled,
popřípadě jej vybaví dostupnými ochrannými prostředky.
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Záchrana majetku:
a) Záchranou majetku se rozumí evakuace materiálu (věcí) z
dosahu bezprostředního ohrožení požárem, z dosahu účinků
živelní pohromy nebo jiné mimořádné události
b) zjistit množství a druh materiálu nutného k záchraně nebo
evakuaci, míru jeho ohrožení, případně rizika vzniklá
ponecháním materiálu na místě,
c) zajistit přítomnost personálu, využít evakuační plány nebo
jinou dokumentaci
d) volit vhodný způsob záchrany,
e) určit místo, kam bude materiál vynášen, zajistit jeho ostrahu,
popř. i soupis cenného materiálu. Materiál zajistit proti
poškození povětrnostními vlivy.
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Ostatní:
a) v přiměřeném rozsahu dodržovat BOZP,
b) spolupracovat s místně příslušným KOPIS,
c) dodržovat pravidla radioprovozu,

