
MATURITNÍ OKRUHY – POŽÁNÍ OCHRANA 

Praktická zkouška 

1)  Zásahový oděv I a II, zásahová obuv, zásahové rukavice, kukla, přilba, pracovní polohovací 

pás  

2) Protichemické oděvy, rozdělení popis, praktická ukázka nasazení  

3) Reflexní oděvy pro speciální hašení ohně, rozdělení popis, praktická ukázka nasazení  

4) Požární hadice , rozdělení, popis, skladování, údržba, kontroly, zkoušky  

5)  Izolační dýchací přístroj Saturn, popis, sestrojení, kontrola před použitím, výměna tlakové 

láhve  

6) Izolační dýchací přístroj přetlakový (kompozitní láhev), popis, sestrojení, kontrola před 

použitím, výměna tlakové láhve  

7) Obličejová maska, rozdělení, popis, zkoušky, praktické nasazení  

8) Zjednodušená dekontaminace, popis a postavení stanoviště  

9) Úplná dekontaminace, popis a postavení stanoviště  

10) Vyprošťování osob z havarovaných vozidel – rozdělení, popis, připojení nástrojů 

k pohonné jednotce  

11) Pneumatické vyprošťovací zařízení – rozdělení, popis, příprava a sestavení zařízení ke 

zvedání břemene  

12) Identifikace RAL, praktická ukázka zjišťování kontaminace hasiče RAL, způsob 

dekontaminace  

13) Identifikace BCHL, praktická ukázka zjišťování kontaminace hasiče BCHL, způsob 

dekontaminace  

14) Praktická ukázka dekontaminace BCHL a svlečení protichemického oděvu.   

15) VRVN 2, popis, využití, praktická ukázka, údržba, skladování, kontroly, zkoušky  

16) Lana, rozdělení, popis, použití, skladování, údržba, kontroly, zkoušky  

17) Požární savice, druhy, popis, kontroly, zkoušky  

18) Požární proudnice, druhy, popis , údržba, kontroly, zkoušky, praktická ukázka ovládání  

19) Krční límec, popis, velikosti, postup nasazení krčního límce, fixační prostředky, dlahy  



20) Nosítka, druhy, použití, upevnění, kontroly  

21) Přenosné žebříky pro hasiče, rozdělení popis, kontroly, zkoušky, praktická ukázka použití 

čtyřdílného nastavovacího žebříku  

22) Ruční křísící přístroj RK – 34, popis , praktická ukázka použití  

23)  Osobní ochranné a záchranné prostředky pro práci na vodní hladině, popis, skladování, 

údržba, kontroly, zkoušky, praktická ukázka použití házecího pytlíku  

24) Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, druhy, popis, využití, skladování, 

údržba, kontroly, zkoušky  

25) Skříňky s nástroji, s elektrotechnickým nářadím, zdravotnická skříňka, rozdělení, popis, 

kapesní radiostanice, popis, praktická ukázka navázání spojení  

 

 

 


