VELITEL
Být velitelem neznamená být diktátorem. Velitelem se nestává ten kdo umí nejlépe křičet, ale
ten kdo umí nejlépe poradit, pomoci, pochopit
1. Kolik členů družstva provádí PÚ ?
a) 7+1
b) 8+1
c) 10
2. Kolik potřebujeme hadic k provedení PÚ ?
a) 4
b) 6
c) 2
3. Základem pro hoření je splnit tyto podmínky ?
a) zápalná teplota, hořlavá látka, okysličovadlo
b) barva plamene, dřevo, vzduch
c) akumulátory obsahují hořlavou látku
4. Akumulátory jsou požárně nebezpečné, protože ?
a) při nabíjení vzniká vodík
b) akumulátory obsahují hořlavou látku
c) může vzniknout elektrický oblouk
5. Jaké nebezpečí představuje kysličník uhelnatý při požáru ?
a) žádné
b) možnost poleptání pokožky
c) možnost otravy a výbuchu
6. Při hašení hořící kapaliny vzduchopěnovým RHP pokládáme pěnu ?
a) od sebe do středu ohně
b) od středu ohně k sobě
c) zprava do leva
7. Závodu požární všestrannosti se účastní
a) pěti členná hlídka
b) čtyř členná hlídka
c) osmi členná hlídka
8. Při provádění štafety požárních dvojic, velitel ?
a) rozvinuje hadici
b) balí hadici
c) běží hladkou část s oběhnutím mety
9. Na prvním úseku štafety CTIF je umístěn ?
a) hasící přístroj
b) žebříková stěna
c) kladina

10. Ručním hasícím přístrojem pěnovým nelze hasit ?
a) hořící benzín
b) elektrická zařízení pod napětím
c) dřevěné piliny
11. Jaká protipožární opatření musí být dodržována při táboření ?
a) tábořit a rozdělávat oheň se může pouze na vyhrazených místech
b) tábořit a rozdělávat oheň můžeme kdekoliv
c) můžeme si rozdělávat jen malý oheň
12. Vypalování travin ?
a) je zakázáno
b) je dovoleno
c) je dovoleno pouze s dohledem velitele příslušného hasičského sboru
13. Mezi odznaky odbornosti nepatří ?
a) kronikář
b) velitel
c) zachránce
14. Odznak odbornosti velitele je ve znamení ?
a) kohouta
b) bílá stužka
c) oko
15. Mezi jednoduché hasební prostředky nepatří ?
a) tlumice
b) ruční hasící přístroj
c) vědro
16. Při hašení potravin používáme RHP ?
a) vodní
b) sněhový
c) práškový
17. Jak ukládáme horký popel ?
a) do nehořlavých nádob s víkem
b) na hromadu
c) do nádob z PVC
18. Při provádění závodu požární všestrannosti ?
a) si hlídka může zkrátit trať, pokud najde kratší cestu
b) musí hlídka absolvovat celou trasu po vyznačené trati a plnit úkoly na stanovišti
c) si hlídka dělá co chce, ale musí projít všechny stanoviště
19. Jaký má průměr hadice C ?
a) 80 mm
b) 75 mm
c) 52 mm

20. Jaký má průměr hadice B ?
a) 70 mm
b) 75 mm
c) 52 mm

