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Preventista III.                   Test A 
 
1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku 
požární ochrany 

a) ústavou ČR 
b) zákonem o požární ochraně 
c) zákoníkem práce 

 
2. Mezi základní povinnosti fyzických osob patří 

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání 
tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a 
používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo 
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení 

b) každé jaro vypalovat suchou trávu a křoviny 
c) neskladovat v prostorách, které vlastní nebo užívá více než 40 litrů hořlavých 

kapalin 
 
3. Fyzická osoba je povinna 

a) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků 
nebo činností 

b) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti českých 
výrobků 

c) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků, 
vyrobených po roce 2000 

 
4. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit 
následky svého jednání, je povinen dbát 

a) aby si tyto osoby nemohly koupit zápalky 
b) aby tyto osoby nikdy nezapálily svíčky 
c) aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár 

 
5. Fyzická osoba je povinna 

a) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených 
místech 

b) kouřit všude tam, kde to není zakázáno 
c) nekouřit ve výškových objektech 

 
6. Fyzická osoba nesmí 

a) pořídit si požární automobil 
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou 

způsobilost požadovanou pro výkon takových prací 
c) zakoupit si velitelský vůz 

 
7. Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá 

a) do nehořlavých uzavíratelných nádob 
b) do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny 
c) nevychladlý popel se nesmí vybírat 



8. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru 
poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např. 

a) fotodokumentace probíhajícího zásahu  
b) připravení občerstvení pro zasahující hasiče 
c) provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob 

 
9. Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru 

a) pouze fyzická osoba a právnická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu 
požár vznikl a která je vlastníkem pozemku, ze kterého je veden požární zásah 

b) každý v rozsahu stanovené zákonem o požární ochraně 
c) pouze fyzická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl 

 
10. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru 
poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např. 

a) neopuštění místa požárního zásahu 
b) ohlášení neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečení jeho 

ohlášení 
c) nepřiblížení se k místu požárního zásahu 

 
11. Věcnou pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru 
poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně  

a) poskytnutí dopravních prostředků, zdrojů vody, spojových zařízení a jiných věcí 
potřebných ke zdolání požáru 

b) vyčištění zásahových obleků hasičů 
c) ohlášení zjištěného požáru na operační středisko HZS kraje 

 
12. Poskytnutí osobní a věcné pomoci při zdolávání požáru se ve smyslu zákona o 
požární ochraně vztahuje 

a) na všechny osoby 
b) pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
c) na všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v zákoně o požární ochraně 

 
13. Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl 

a) náhrada výdajů 
b) náhrada výdajů do výše 25.000 Kč 
c) náhrada výdajů mu nenáleží 

 
14. Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit 

a) do šesti měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku 
b) do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku 
c) do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku 

 
15. Propan - butan je 

a) plyn lehčí než vzduch 
b) plyn těžší než vzduch 
c) hořlavá kapalina těžší než voda 

 
 
 
 



16. 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 

 
17. V jednotlivých garážích lze ukládat pro nákladní automobily nejvýše 

a) 40 litrů pohonných hmot 
b) 60 litrů pohonných hmot 
c) 80 litrů pohonných hmot 

 
18. Rodinný dům, kolaudovaný v roce 2009 a mladším, přenosný hasicí přístroj být 

a) musí 
b) nemusí 
c) nemusí, pokud má obytnou plochu menší než 200 m2 

 
19. Rodinný dům, kolaudovaný v roce 2009 a mladším musí být vybaven 

a) stabilním hasicím zařízením  
b) zařízením autonomní detekce a signalizace 
c) zařízením pro odvod tepla a kouře 

 
20. Pevné palivo musím ukládat 

a) odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých nebo hoření podporujících látek 
b) jen odděleně od jiných druhů kapalných paliv 
c) vždy v samostatném objektu 

 
21. Fyzické osoby skladovat hořlavé látky v půdních prostorách  

a) mohou, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového 
tělesa 

b) mohou, je-li v půdním prostoru jen jediné komínové těleso 
c) nemohou 

 
22. Čištění a kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna  

a) automaticky ve stanovených lhůtách 
b) pravidelně 6x ročně územně příslušným kominíkem 
c) na základě objednávky fyzické osoby 

 
23. Komínový průduch je  

a) dutina v komínové vložce určená k odvodu spalin do volného ovzduší 
b) stavební díl, z něhož je postaven komín 
c) speciální dílec komína 

 
23. Lapač jisker je  

a) zařízení na ústí kouřovodu, které omezuje unikání jisker z komínového průduchu 
zpět do spotřebiče na pevná paliva 

b) zařízení na ústí komína pro spotřebiče na pevná paliva, které omezuje unikání 
jisker z komínového průduchu 

c) zařízení na ústí komína pro spotřebiče na plynná paliva, které omezuje unikání 
jisker z komínového průduchu 

 
 



25. Komínový nástavec je 
a) konstrukce komína nad střechou 
b) konstrukční prvek, prodlužující komínový průduch a tím účinnou výšku komína 

nad komínovou hlavou 
c) konstrukce  bránící vyhoření sazí 

 
26. Vymetací a vybírací otvory musí být  

a) osazeny do vnitřního povrchu komínového pláště 
b) uzavřeny uzamykatelně, pokud jsou z hořlavých materiálů 
c) uzavřeny těsnými dvojitými nebo zdvojenými komínovými dvířky z nehořlavých 

materiálů, např. kovovými 
 
27. Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené 

a) samostatným kouřovodem do samostatného komína  
b) samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu 
c) samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu 

 
28. V jednotlivých garážích smějí být instalovány spotřebiče 

a) elektrické 
b) na tuhá paliva 
c) otevřené spotřebiče 

 
29. Přestupek je definován 

a) nařízením vlády  
b) zákonem  
c) vyhláškou 

 
30. Za přestupek, týkající se vypalování porostů, lze uložit pokutu do výše 

a) 25.000 Kč 
b) 20.000 Kč 
c) 10.000 Kč 

 
31. Který zákon řeší problematiku ochrany obyvatelstva 

a) zákon o krizovém řízení (č. 240/2000 Sb.) 
b) zákon o integrovaném záchranném systému (č. 239/2000 Sb.) 
c) zákon o Hasičském záchranném sboru ČR (č. 238/2000 Sb.)  

 
32. Varovný signál „Všeobecná výstraha“ je 

a) nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin 
b) přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty 
c) kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin 

 
33. Evakuační zavazadlo obsahuje 

a) televizi a balenou pitnou vodu 
b) magnetofon a pitnou vodu, spací pytel 
c) přenosné rádio s rezervními bateriemi, přikrývku 

 
 
 
 



34. Před povodni 
a) vytipujeme bezpečné místo, které nebude zaplavenou vodou 
b) připravíme si loď 
c) připravíme se záchranné vesty pro všechny členy rodiny 

 
35. Fyzická osoba je při mimořádných událostech povinna 

a) poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou  
pomoc 

b) na pokyn starosty obce  poskytnout finanční příspěvek na humanitární pomoc 
c) nevzdalovat se z místa trvalého bydliště 

 
36. Jak si v případě úniku nebezpečné látky chránit dýchací cesty a oči 

a) brýlemi proti slunci s vysokým UV filtrem a přiložením ruky 
b) lyžařskými brýlemi a navlhčeným ručníkem či kapesníkem 
c) šátkem přes obličej v uzavřené prázdné místnosti 

 
37. Základními složkami Integrovaného záchranného systému jsou 

a) Armáda spásy, Horská služba, Česká pošta 
b) Zdravotnická záchranná služba, Armáda spásy, oblastní Charita 
c) Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor ČR 

 
38. Krizovou situací je 

a) mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo 
stav ohrožení státu 

b) když zazní varovný signál „Všeobecná výstraha“ 
c) když očekáváme povodeň 

 
39. Tísňovou informací se obyvatelstvu sdělují 

a) údaje o počtu zraněných osob při mimořádné události  
b) údaje o škodách vzniklých mimořádnou událostí a ochraně obyvatelstva 
c) údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a 

údaje o opatřeních k ochraně obyvatelstva 
 
40. Pod pojmem „ochrana obyvatelstva“ rozumíme 

a) opatření k zabezpečení činnosti krizových štábů 
b) opatření k likvidaci lesní kalamity 
c) plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 

obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku 
 
  
 
 
 
  

  
  

  
 
 


