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CVIČITEL 

 

Při zkouškách bude hodnoceno: 

 test:  

o 5 otázek z testu strojník 

o 5 otázek z testu preventista 

o 15 otázek z testu cvičitel 

 praktické zkoušky: 
o 1 otázka z okruhu preventista nebo strojník 

o 1 otázka z okruhu hry Plamen 

o praktické uvázání dvou vylosovaných uzlů a vysvětlení jejich použití 

o praktické předvedení znalostí z oblasti pořadového výcviku 

TEST 

otázky z testu strojník (5): 

1. Tato grafická značka označuje: 

a) přetlakový ventil  

b) hadicový rozdělovač 

c) hydrantový nástavec 

 

2. Mezi základní věcné prostředky nepatři: 

a) přenosný hasicí přistroj   

b) záchranné lano 

c) hákový žebřík  

 

3. Tento opticky signál znamená: 

a) Nebezpečí - všichni zpět 

b) Vodu stav 

c) Snížit tlak 

 

4. Požární ejektor slouží k: 

a) zabránění vstupu hrubých nečistot do čerpadla stroje 

b) k ochraně hadicového vedení 

c) k čerpání vody z větších hloubek (7-20 m) 

 

5. Označeni požárního vozidla AP 27 znamená: 

a) automobilová plošina o výšce 27 metrů  

b) cisternová automobilová stříkačka o váze 27 tun 

c) automaticky pěnomet o výkonu 27 m3 
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otázky z testu preventista (5): 

6. Které zařízení nesmíme při odchodu z domu nechat zapojené v elektrické síti? 

a) varnou konvici 

b) nabíječku mobilního telefonu 

c) plynový sporák  

 

7. Nevychladlý popel:        

a) necháváme na zemi před kamny, až do vychladnutí 

b) ukládáme do nehořlavých uzavíratelných nádob  

c) vynášíme ihned do popelnice, aby nedošlo k jeho vznícení v kotelně 

 

8. IZS je zkratka pro:         

a) Integrovanou zdravotní službu 

b) Individuální záslužnou činnost 

c) Integrovaný záchranný systém 

 

9. Nádoby se stlačeným plynem Propan – Butan ukládáme: 

a) vždy na dobře větraném místě pod úrovní okolního terénu 

b) v kotelně 

c) vždy na dobře větraném místě nad úrovní okolního terénu 

 

10. V garáži se mohou skladovat PHM v množství: 

a) 40 l pro osobní automobil a 80 l pro nákladní automobil  

b) libovolném 

c) 50 l pro osobní automobil a 120 l pro nákladní 

 

otázky z testu cvičitel (15): 

11. Kolik soutěžících musí minimálně nastoupit v disciplíně „Štafeta požárních 
dvojic“? 

a) 9 

b) 5 

c) 10 

 

12. Kolik soutěžících plní disciplínu „Požární útok CTIF“? 

a) min. 7 

b) 10 

c) 9 
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13. Jaké překážky se používají na disciplíně „Štafeta 4x60 m“? 

a) kladina, bariéra s oknem, lehkoatletická překážka 

b) kladina, lehkoatletická překážka 

c) kladina, příčné břevno 

 

14. Kolik hadic „C“ používá družstvo na disciplíně „PÚ CTIF“? 

a) 3 

b) 6 

c) 5 

 

15. Které nářadí nepatří do disciplíny „Požární útok“ ? 

a) džberová stříkačka  

b) hákový klíč  

c) přetlakový ventil 

 

16. Na disciplíně „PÚ CTIF“ jsou umístěny tyto překážky: 

a) lávka, tunel, bariéra s oknem, vodní příkop 

b) lávka, tunel, bariéra 70 cm, vodní příkop 

c) kladina, tunel, příčné břevno, vodní příkop 

 

17. Mimo disciplínu „ZPV“ musí soutěžící při plnění všech disciplín mít: 

a) nasazenou přilbu 

b) s sebou průkaz člena SH ČMS 

c) nasazený opasek 

 

18. V disciplíně „ZPV“ plní soutěžní hlídka úkoly na: 

a) pěti kontrolních stanovištích 

b) sedmi kontrolních stanovištích 

c) šesti kontrolních stanovištích 

 

19. V disciplíně „ZPV“ na kontrolním stanovišti „Uzlování“ neváže hlídka uzel: 

a) dračí smyčka  

b) úvaz na proudnici 

c) lodní  

 

20. V disciplíně „Štafeta požárních dvojic“ je na dráze umístěn tento materiál: 

a) hydrantový nástavec, příčné břevno 

b) přetlakový ventil, meta 

c) hydrantový nástavec, meta 
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21. Mezi nástupové tvary nepatří: 

a) řad 

b) zástup  

c) dvojřad 

 

22. Pochodovým tvarem je: 

a) dvojstup 

b) trojřad 

c) dvojřad 

 

23. Zrušení tvaru provede družstvo na povel: 

a) „Volno“ 

b) „Odchod“ 

c) „Rozchod“ 

 

24. Ukončení vyrovnávání tvaru je na povel: 

a) „Upravit“ 

b) „Přímo hleď“ 

c) „Vyrovnat“  

 

25. Tato topografická značka značí: 

a) kostel 

b) elektrárny 

c) vodní mlýny  
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řešení: 

1. A 6. A 11. B 16. B 21. B 

2. B 7. B 12. C 17. A 22. A 

3. B 8. C 13. C 18. C 23. C 

4. C 9. C 14. B 19. A 24. B 

5. A 10. A 15. A 20. C 25. B 

 


