Ústníotázkypro lt|;stupeň
ob|ast;,A,.

.

1. Vysvět|ete
co je to h|avní
směrútokua j$ se vo|í.
2. Vysvět|ete
průzkum,kdo
co je průběžný
a závěrečný
a jakjej provádí
.
3. Co se mys|í
podpojmemakceschopnostjednotky
jakéjsoufrontybojové
4. Popište
činnosti
a kdyse pouŽívají.
5. Jakéjsouzásadya povinnostihasičepři otevírání
a roz.ebírání
konstrukcí
budov.
6. Kdyvznikánebezpečí
popá|ení
a opařenía jakse protinimchráníme
.
7. Kdymohouvzniknout
popá|eniny
žíhavé
a jakénebezpečíod
nichhrozí.
8. Vyjmenujtea stiučněpopištenebezpečí
se kteými se můžeme
u požárusetkat.'
9. Kterézásadyjenutnédodržet
při evakuacicennýchmateriá|ů
.
10.Jaké
nebezpečí
hrozíod kouřových
a jinýchp|ynů
.
jednot|ivé
jednotek,kter
11'Popište
fáze poŽáru,jejich
charakteristiku
a případnou
činnost
by se v jednottiv'ýcfr
fazicfrdostavily
jej provádíme
12.Coje průzkum,jak
a co jim zjišťujeme
.
. 13.jakezásadymusíhasič
při k|adení
dodržovat
hadicového
vedení.
14'Jekse odhadujemnožství
požáru
si|a prostředků
k hašení
.
15'Popiš
principa úko|y
požární
základní
taktiky.
16'Popište
záchranuzvířatpři požáru
a uved,3přík|ady
'
t7,Jakým
způsobem
se oh|ásípožár
a co všemusíobsahovat
18.Vysvětlete
dů|ežitost
záchranyIidípřizásahu,způsob
a ppřadízachraňovaných
.
povinnostistrojníka
1.9'Vyjmenujte
při zásahu.
zák|adní
.20.Co
je požární
taktika,její
definicea vysvět|ení.
2!.Jaké
při prácis proudnicí.
zásadymusíhasič
dodržovat
22'Jakrozdělujgme
požárypod|evelikostia pod|epo|ohy.
':
23. J ak éj s o u p o v i n n o s ti h a sičepř i'zá sa h u '
jaképr.ob|émy
24.Coto je sá|avé
tep|o.a
může
způsobit. ' '
25.Vysvět|i
co je to ku|turahašení.
26.Jaké
nebezpečí
hrozípři zásahuna e|ektrické
vedenípod
proudem.
27.Kdozodpovídáza jízduk požárua jakéjsou povinnostipříslušníků
jednotkypři jízdě
k zásahu.
28.Jaké
zásadypIatípři hašení
poŽáru'
bytového
29.Coznamenápovinnost
m|čenIivosti
jsoufrontyřízení
30.Jaké
zásahua kdyse používají.

,

3. Co znamenázkratkacAs.
4. Uvedtezák|adnívybavení
DA-72.
5. K čemus|ouží
jej'
oL-2,popište
6. Popište
proudnici,,B,.průtok.
7. popištekompaktní
proudnici,,C',průtoky.
8. Popište
nastavovací
žebřík
a jeho dé|ky
(!,2,3,adí|y).
9. Popište
přívodní
vedení.
10.Popište
dopravní
vedení.
11' Popišteútočné
proudy.
L2.Co.ieto ejektorakde.sepoužívá.
1.3.Popišterozdě|ovač
a kdese používá.
L4' Coje to PS-12,popisa použití'
L5,Požární
t|akové
hadice.(prů
měry,dé|ky)
16.Vyjmenujte
5 druhůpožárních
proudnic.
L7' Coje to přiměšovač
použití'
a 1.eho
1.8.Vyjmenujte
3 druhyvtývěv:
1.9'Popište
proudnici
TURBosoN.
20' Popištepožární
přet|akorný
ventiIa jeho použití.
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22.Vypočítejte
dobuvyprázdnění
CAS(zadázkoušející)
23.Popište
způsob
dodávkyvodyna požářiště.

26.Vyjmenujte
3 hasební
látkya jejichpoužit
í
27,Coje to sběrač
a k čemus|ouží.
28.Coje to Bristol,Nomex,Zahas
29.Vyjmenujdruhyhasicích
přístrojů
30.Kdozodpovídá
za provozuschopnost
a stavtechnikyu ISDH

