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I.
Charakteristika
1)

Při soustředění většího množství sil a prostředků a při organizačně složitém nebo
rozsáhlém zásahu anebo při zásahu v rámci integrovaného záchranného systému
může velitel zásahu zřídit jednotlivé úseky a určit velitele úseků. Zřídí-li velitel zásahu
úseky, stanoví úkoly, které budou úseky plnit a vyčlení pro plnění těchto úkolů
potřebné síly a prostředky. Pro několik úseků může velitel zásahu zřídit společný
sektor a určit jeho velitele. Pokud nestanoví velitel zásahu jinak, jsou hasiči přímo
podřízeni svým velitelům jednotek. Velitelé jednotek jsou podřízeni veliteli úseku,
veliteli sektoru a veliteli zásahu. Při nebezpečí z prodlení může velitel úseku, velitel
sektoru nebo velitel zásahu vydat hasičům rozkaz nebo pokyn přímo 1.

2)

Zřízení úseku, případně sektoru, usnadňuje veliteli zásahu řízení zásahu, zaručuje
bezprostřednější reakci nasazených sil a prostředků na vzniklou situaci včetně
soustředěnější práce několika jednotek pro splnění společného specifického úkolu.
Úseky se zřizují zejména když:
a)
jejich zřízení vyžaduje z hlediska řízení zásahu členitost nebo rozsáhlost objektu,
b)
je prováděna určitá charakteristická činnost v určitém místě zásahu vyžadující
specifické řízení nebo stejný postup několika jednotek nebo dalších složek IZS.

3)

Velitele úseku, sektoru určí velitel zásahu zpravidla z některého velitele jednotky nebo
vedoucího další složky IZS.
II.
Úkoly a postup činnosti

4)

Velitel úseku je na místě zásahu podřízen veliteli zásahu nebo veliteli sektoru, pokud
byl sektor zřízen 2. Úkoly velitele sektoru ve svěřeném sektoru jsou obdobné jako
úkoly velitele úseku 3.

5)

Velitel úseku je označen zvláštní vestou s nápisem „Velitel úseku“ nebo červenou
páskou s nápisem „VU“. Velitel sektoru je označen vestou s nápisem „Velitel sektoru“
nebo červenou páskou s nápisem „VS“. Označení páskou se nosí na levé paži.
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6)

Velitel úseku 4:
a)
prostřednictvím velitelů jednotek řídí jednotky zařazené do úseku,
b)
organizuje podle rozhodnutí velitele zásahu průzkum a vyhodnocuje situaci
v úseku; v případě bezprostředního ohrožení života osob je oprávněn změnit
rozhodnutí velitele zásahu,
c)
podává veliteli zásahu informace o plnění úkolů a o situaci v úseku,
d)
řídí zásah sil a prostředků v úseku a spolupráci při poskytování osobní a věcné
pomoci,
e)
kontroluje činnost jednotek při zásahu a plnění svých rozkazů a pokynů,
f)
udržuje spojení s velitelem zásahu a s podřízenými jednotkami.

7)

Velitel úseku za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví zasahujících hasičů 5:
a)
analyzuje informace o nebezpečí v úseku a provádí jejich ověřování,
b)
určí jednotkám úkoly tak, aby odpovídaly vybavení hasičů v úseku, respektuje
zvláštnosti místa zásahu, zejména technologii, konstrukční a dispoziční řešení
objektů a vlastnosti přítomných nebo vznikajících látek,
c)
oznamuje veliteli zásahu poznatky o situaci v úseku.

8)

Pokud nastane situace, která vyžaduje odvolání jednotky nebo naopak zvýšení počtu
jednotek v úseku apod., řeší velitel úseku uvedenou potřebu s velitelem zásahu, resp.
velitelem sektoru, je-li sektor zřízen.

9)

Velitel úseku po zrušení úseku předá veliteli zásahu nebo náčelníkovi štábu dílčí zprávy
o zásahu jednotek zařazených v úseku, případně dohodne jiný způsob předání.
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