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Okruh 1 – represe 

Č. Otázka Odp. 

1. Hasičské nezmenšené družstvo je v počtu: 
a) 1 + 5 
b) 1 + 7 
c) 1 + 8 

 

2. Lanem se signál „VODU“ provede: 
a) několikrát rychlým trhnutím 
b) jedním trhnutím 
c) dvojím trhnutím 

 

3. Signál „VPŘED VODU“ rukou nebo svítilnou provádíme: 
a) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou 
b) skrčenou paží několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy 
c) kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany 

 

4. Hadice počítáme směrem: 
a) od proudnice k rozdělovači a od rozdělovače ke stroji 
b) od stroje k rozdělovači a od proudnice k rozdělovači 
c) od stroje k rozdělovači a od rozdělovače k proudnici 

 

5. Hasiva můžeme rozdělit podle skupenství: 
a) zkapalněná (požární voda, pěna, zkapalněný oxid uhličitý), tuhá (hasicí prášky, 

písek, zemina), plynná (vodní pára) 
b) tuhá (prášek), kapalná (voda) 
c) plynná (oxid uhličitý, dusík, vodní pára), kapalná (voda, pěna), tuhá (prášek, 

písek) 

 

6. PHP pěnovým nelze hasit: 
a) hořící benzín 
b) el. instalaci pod napětím 
c) dřevěné piliny na volném prostranství 

 

7. Při zásahu jsou hasiči v jednotce přímo podřízeni: 
a) veliteli jednotky, pokud velitel zásahu neurčil jinak 
b) veliteli úseku, pokud byl určen 
c) veliteli zásahu 

 

8. Při zásahu v uzavřených a zakouřených prostorách musí hasiči používat: 
a) plynovou masku s univerzálním filtrem 
b) stačí respirátor, pokud se zakouření jeví jako slabé 
c) izolační dýchací přístroj 

 

9. Při nedokonalém hoření vzniká oxid uhelnatý (CO), který je: 
a) zdraví neškodný, ale při vyšších koncentracích způsobuje edém (otok) plic 
b) nehořlavý, zdraví neškodný a má samohasící účinky 
c) jedovatý a výbušný 

 

10. Střídání hasičů při zásahu se provádí: 
a) podle rozhodnutí a pokynů velitele zásahu 
b) podle únavy zasahujících hasičů 
c) libovolně 
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Okruh 2 – prevence 

Č. Otázka Odp. 

11. Vypalování travnatých porostů je: 
a) zakázáno 
b) povoleno 
c) povoleno se svolením OÚ (obecního úřadu) 

 

12. Za požární bezpečnost soukromého domku odpovídá: 
a) místní SDH 
b) obecní úřad 
c) majitel domku 

 

13. Jaké je tísňové telefonní číslo hasičů: 
a) 150 
b) 155 
c) 158 

 

14. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat pro osobní automobily nejvýše: 
a) 20 litrů pohonných hmot 
b) 40 litrů pohonných hmot 
c) 60 litrů pohonných hmot 

 

15. Může občan skladovat hořlavé látky v půdních prostorách: 
a) ano, nejméně ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa 
b) ano, nejméně ve vzdálenosti nejméně 60 cm od vnějšího povrchu komínového 

tělesa 
c) nemůže 

 

16. Stavební objekty musí být navrhovány tak, aby mimo jiné: 
a) bránily šíření požáru mimo objekt, např. na jiný objekt 
b) při požáru nevznikly takové škody, díky kterým by hrozilo zřícení objektu 
c) umožnily evakuaci osob dveřmi s min. šířkou nejméně 1 metr 

 

17. Kouřovod je konstrukce určená pro odvod spalin: 
a) od sopouchu po půdici 
b) od kouřového hrdla do sopouchu nebo volného ovzduší 
c) od sopouchu po průduch komínu 

 

18. Vnější povrch zděného komína: 
a) musí být omítnut nebo vyspárován 
b) musí být vyzděn pouze z pálených cihel 
c) musí být vzdálen více než 1 metr od jiné obvodové stěny objektu 

 

19. Před uskladněním hnědého uhlí ve sklepě se doporučuje: 
a) uhlí zvlhčit, např. vodou 
b) uhlí úplně vysušit 
c) odtřídit uhelný prach 

 

20. Bytové domy mají povinnost instalovat ve svém objektu přenosné hasící přístroje v počtu: 

a)      nejméně dva PHP na objekt 
b) jeden PHP na každých 200 m2 plochy 
c) jeden PHP na každých 100 m2 plochy 

 

 

 

 

 

 


