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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
Cvičební řád jednotek požární ochrany – pořadový výcvik 

Metodický list číslo 
8 

PŘV 

Název: 
Pozdrav v tvaru, mimo tvar 
Pozdrav a oslovení tvaru  
Oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru 
Příchod k nadřízenému mimo tvar na povel Vydáno dne 18. 12. 2006 Stran: 3 

I.  
Pozdrav v tvaru 

1) V tvaru zdraví rukou jen velitel tvaru. Pozdrav velitele tvaru rukou se provádí tak, 
že pravou ruku přiloží nejkratší cestou k hlavě do výše horní třetiny čela, přičemž se 
prostředník dotýká pokrývky hlavy nad spánkem. Prsty jsou semknuté (palec je přitažen 
k dlani), dlaň je v jedné přímce s předloktím, nadloktí je vodorovné, poněkud vpředu - obr. 1, 
obr 2. Velitel otáčí hlavu směrem k nadřízenému. Při otáčení hlavy zůstává ruka, kterou 
zdraví, beze změny. Jakmile nadřízený, kterého velitel zdraví, přejde jeden až dva kroky, 
otočí velitel hlavu zpříma a současně hbitě připaží. Zdravit rukou v tvaru se může 
s pokrývkou i bez pokrývky hlavy. 

obr. 1 obr. 2 
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2) Pozdrav v tvaru na místě  

a) Povel: „Družstvo (četo), POZOR!“, „Družstvo, (četo), vpravo HLEĎ!“.  

b) Provedení: Po těchto povelech provede velitel tvaru obrat ve směru k nadřízenému 
a pozdraví rukou viz odstavec 1. Hasiči na výkonný povel „HLEĎ“ současně otočí 
hlavu k nadřízenému kromě prvního hasiče v tvaru. Po pozdravu provede velitel tvaru 
obrat tak, aby byl bokem k tvaru a velí „Přímo HLEĎ! POHOV!“.  

3) Pozdrav v tvaru za pochodu  
a) Povel: „Družstvo (četo), POZOR!“, „Družstvo (četo), vpravo HLEĎ!“. Velitel tvaru velí 

ve vzdálenosti asi 10 kroků před příchodem tvaru k nadřízenému.  
b) Provedení: Hasiči přejdou do pořadového kroku a na výkonný povel „HLEĎ“ současně 

otočí hlavu k nadřízenému kromě pravého krajníka tvaru a zastaví pohyb svých rukou. 
Velitel tvaru zdraví rukou. Když tvar mine nadřízeného nebo dostane velitel tvaru 
pokyn, velí „Přímo HLEĎ! POHOV!“.  

II.  
Pozdrav a oslovení tvaru 

4) Nadřízený zdraví tvar rukou nebo zdravením rukou s oslovením: „Jednotko 
NAZDAR!“. Oslovení může být doplněno provoláním např. „Při příležitosti zahájení XX. 
mistrovství ... NAZDAR !“. Tvar po oslovení odpovídá „ZDAR!“.  

III.  
Zdravení mimo tvar 

5) Hasiči ve stejnokroji se vzájemně zdraví. Podřízení zdraví první. V případě, kdy 
není určena přímá podřízenost, zdraví hasič s hodností nižší jako první nebo hasiči zdraví 
jako první velitele (družstva, čety, jednotky PO, ředitele HZS kraje).  

6) Hasič mimo tvar zdraví tak, že otočí hlavu k osobě, kterou zdraví a sleduje ji 
očima. Pozdraví zpravidla „Dobrý den“. Zdravený odpoví stejným způsobem nebo mírným 
úklonem hlavy. V průběhu služby se hasiči vzájemně zdraví zpravidla jen jednou.  

7) Hasiči nezdraví při  

a) zásahu, pokud to situace nedovoluje, např. při práci v dýchacím přístroji,  

b) provádění fyzické přípravy a disciplín při sportovních soutěžích,  

c) výkonu práce, kterou nelze přerušit zdravením,  

d) jídle a provádění osobní hygieny.  

8) V učebně při příchodu vyučujícího na začátku vyučovací hodiny zdraví hasiči tak, 
že se postaví do základního postoje. Pokud to situace vyžaduje, podává vyučující 
nadřízenému hlášení. Na pokyn nadřízeného velí vyučující „POSAĎTE SE!“.  

IV. 
Oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru 

9) Oslovení v tvaru. Osloví-li nadřízený hasiče v tvaru jeho funkcí nebo hodností 
a příjmením, hasič zaujme základní postoj a odpoví „Zde!“. Osloví-li jej pouze funkcí nebo 
hodností, uvede hasič v odpovědi svoji funkci nebo hodnost a příjmení: „Zde, podpraporčík 
Novák!“. Při oslovení se nezdraví.  
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10) Vystoupení hasiče z tvaru  

a) Povel: „Hodnost, příjmení (funkce, příjmení), KE MNĚ!“. Povel se používá jen 
u nástupového tvaru.  

b) Provedení: Po povelu se hasič ohlásí „Zde!“. Provede jeden až dva kroky přímo a za 
pochodu provede obrat ve směru k nadřízenému, pořadovým krokem dojde na 
vzdálenost tří kroků před něj a hlásí příchod: „Pane poručíku, hodnost (funkce) 
a příjmení osloveného“. Během hlášení zdraví rukou. Po hlášení hasič odzdraví 
připažením ruky a zůstává v základním postoji. Má-li hasič vystoupit ze druhého řadu, 
dotkne se levou rukou ramene hasiče stojícího před ním, ten provede krok dopředu 
a současně pravou nohou úkrok vpravo. Propustí vystupujícího z tvaru a obráceným 
postupem se zařadí zpět na své místo. Ze třetího řadu hasič vystoupí tak, že se dotkne 
levou rukou ramene hasiče stojícího před ním, ten provede totéž a oba jej propustí 
stejným způsobem, jako při vystupování ze druhého řadu.  

c) Povel: „Hodnost, příjmení (funkce, příjmení), tam a tam (na moji úroveň, dva kroky 
vpřed, ...), VYSTUPTE!“.  

d) Provedení: Hasič vystoupí z tvaru obdobně jak je uvedeno v písmenu b), s tím rozdílem, 
že se zastaví na místě určeném v návěstí povelu a otočí se čelem k tvaru. V tomto 
případě také nepodává hlášení a nezdraví.  

11) Zařazení hasiče zpět do tvaru  

a) Povel: „Hodnost, příjmení (funkce,příjmení) ZAŘAĎTE SE !“.  

b) Provedení: Hasič provede obrat směrem k místu v tvaru, ze kterého vystoupil a odchází 
k němu pořadovým krokem. Na místě v tvaru se zastaví a provede obrat do směru, ve 
kterém stojí ostatní hasiči v tvaru. Pokud se zařazuje do druhého nebo třetího řadu, 
hasiči, kteří mu umožnili vystoupení z tvaru, mu uvolní cestu k zařazení. Uvolnění cesty 
provádí stejným způsobem jak je uvedeno v odstavci 10 písmenu b), bez jakéhokoliv 
předchozího podnětu od zařazovaného nebo velitele tvaru k uvolnění cesty.  

V. 
Příchod k nadřízenému mimo tvar na povel 

12) Příchod k nadřízenému mimo tvar na povel  
a) Povel: „Hodnost, příjmení (funkce, příjmení), KE MNĚ!“.  
b) Provedení: Jakmile hasič uslyší své příjmení, ohlásí se „Zde!“. Po té vykročí směrem 

k nadřízenému. Při příchodu k nadřízenému jde poslední tři až čtyři kroky pořadovým 
krokem. Ve vzdálenosti tří kroků před nadřízeným se zastaví a současně s přisunutím 
nohy pozdraví rukou a hlásí se: „Pane poručíku, hodnost, příjmení (funkce, příjmení), 
přišel jsem na Váš rozkaz!“.  

 


