
Odznak odbornosti MH 

 

Ověření znalostí 

1. Tento grafický znak značí:  
a) proudnici B, C 
b) hákový klíč 
c) hadici v kotouči 

2. Tento grafický znak značí:  
a) ruční stříkačka (džberová stříkačka) 
b) přetlakový ventil 
c) sací koš 

3. Tato topografická značka značí:  
a) kostel 
b) elektrárny 
c) vodní mlýny 

4. Kolik soutěžících musí minimálně nastoupit v disciplíně „Štafeta požárních dvojic“? 
a) 5 
b) 9 
c) 10 

5. Kolik soutěžících může plnit disciplínu „ZPV“: 
a) 5 - jedna soutěžní hlídka 
b) 10 - dvě soutěžní hlídky 
c) libovolně dle rozhodnutí vedoucího 

6. Kolik soutěžících plní disciplínu „Požární útok“? 
a) 7 
b) 9 
c) 10 

7. Kolik soutěžících plní disciplínu „Požární útok CTIF“? 
a) min. 7 
b) 9 
c) 10 

8. Jaké překážky se používají na disciplíně „Štafeta 4x60 m“? 
a) kladina, bariéra s oknem, lehkoatletická překážka 
b) kladina, lehkoatletická překážka 
c) kladina, příčné břevno 

9. Na třetí dráze disciplíny „Štafeta 4x60 m“ plní soutěžící úkol: 
a) přenesení PHP 
b) přeskok přes lehkoatletickou překážku 
c) spojení hadic 



10. Kolik hadic „C“ používá družstvo na disciplíně „PÚ CTIF“? 
a) 3 
b) 5 
c) 6 

11. Které nářadí nepatří do disciplíny „Požární útok“? 
a) přetlakový ventil 
b) džberová stříkačka 
c) hákový klíč 

12. Na disciplíně „PÚ CTIF“ jsou umístěny tyto překážky: 
a) lávka, tunel, bariéra 70 cm, vodní příkop 
b) lávka, tunel, bariéra s oknem, vodní příkop 
c) kladina, tunel, příčné břevno, vodní příkop 

13. Disciplína „Běh na 60 m“ se: 
a) započítává do celkového hodnocení družstev 
b) započítává do celkového hodnocení družstev pouze pokud dosáhnou soutěžící z jednoho družstva pěti platných 
časů 
c) nezapočítává do celkového hodnocení družstev 

14. V disciplíně „Běh na 60 m“ se soutěží v těchto kategoriích: 
a) starší žáci, mladší žáci 
b) chlapci, dívky 
c) družstva starší a mladší žáci, jednotlivci mladší a starší žáci 

15. Ve hře Plamen může soutěžit soutěžící mladší 15-ti let. Rozhodující datum pro určení věku 
je: 
a) datum začátku ročníku hry Plamen - 1.9. 
b) začátek roku - 1.1. 
c) den konání soutěže 

16. Protest může rozhodčímu podat: 
a) poškozený závodník 
b) velitel družstva 
c) vedoucí družstva 

17. Na disciplíně „Požární útok CTIF“ je: 
a) povoleno mluvení 
b) zakázáno mluvení 
c) není určeno, zda soutěžící může mluvit nebo ne 

18. Mimo disciplínu „ZPV“ musí soutěžící při plnění všech disciplín mít: 
a) nasazenou přilbu 
b) s sebou průkaz člena SH ČMS 
c) nasazený opasek 

19. V disciplíně „ZPV“ plní soutěžní hlídka úkoly na: 
a) pěti kontrolních stanovištích 
b) šesti kontrolních stanovištích 
c) sedmi kontrolních stanovištích 

20. V disciplíně „ZPV“ na kontrolním stanovišti „Topografie“ plní hlídka kategorie starších: 
a) jeden úkol 
b) dva úkoly 
c) tři úkoly 



21. V disciplíně „ZPV“ na kontrolním stanovišti „Uzlování“ neváže hlídka uzel: 
a) lodní 
b) dračí smyčka 
c) úvaz na proudnici 

22. Při disciplíně „Požární útok CTIF“ se používají hadice „C“ dlouhé nejméně: 
a) 14,90 m 
b) 10 m 
c) 20 m 

23. V disciplíně „Štafeta 400 m CTIF“ soutěží za družstvo: 
a) dvě čtyřčlenné štafety 
b) celkem 8 soutěžících 
c) celkem 9 soutěžících 

24. Kolik je v disciplíně „Štafeta 400 m CTIF“ volných úseků (bez překážek nebo materiálu): 
a) dva 
b) tři 
c) čtyři 

25. V disciplíně „Štafeta 400 m CTIF“ musí soutěžící před startem stát: 
a) ve svém úseku dráhy 
b) v rozběhovém území před svým úsekem 
c) na libovolném místě dráhy vyznačeném pro štafetu 

26. V disciplíně „Štafeta požárních dvojic“ je na dráze umístěn tento materiál: 
a) hydrantový nástavec, příčné břevno 
b) přetlakový ventil, meta 
c) hydrantový nástavec, meta 

27. Mezi nástupové tvary nepatří: 
a) řad 
b) dvojřad 
c) zástup 

28. Družstvo se vyrovnává na povel: 
a) „Nastoupit“ 
b) „Vyrovnat“ 
c) „Seřadit“ 

29. Pochodovým tvarem je: 
a) dvojstup 
b) trojřad 
c) dvojřad 

30. Zrušení tvaru provede družstvo na povel: 
a) „Volno“ 
b) „Rozchod“ 
c) „Odchod“ 

31. Ukončení vyrovnávání tvaru je na povel: 
a) „Upravit“ 
b) „Vyrovnat“ 
c) „Přímo hleď“ 

  



32. Na povel „Končit“ hasič: 
a) ukončí chůzi pořadovým krokem 
b) zaujme základní postoj 
c) může přejít z tzv. Pozoru do Pohovu 

TEST CVIČITEL – SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 
1. - c   9. - a   17. - b   25. - a 
2. - b   10. - c   18. - a   26. - c 
3. - c   11. - b   19. - b   27. - c 
4. - a   12. - a   20. - c   28. - b 
5. - b   13. - c   21. - b   29. - a 
6. - a   14. - b   22. - a   30. - b 
7. - b   15. - a   23. - c   31. - c 
8. - c   16. - c   24. - b   32. – b 

V testu pro odbornost CVIČITEL nejsou uvedeny otázky odborností 
STROJNÍK a PREVENTISTA. 
 

Při zkouškách bude hodnoceno:     
Test:             

▪ 5 otázek z testu strojník       
▪ 5 otázek z testu preventista      
▪ 15 otázek z testu cvičitel       

Praktické zkoušky:        
▪ 1 otázka z okruhu preventista nebo strojník     
▪ 1 otázka z okruhu hry Plamen      
▪ praktické uvázání dvou vylosovaných uzlů a vysvětlení jejich použití  

▪ předvedení praktické práce s družstvem    


