MATURITNÍ OKRUHY
Technická služba
1. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku PO (společné
povinnosti, povinnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím a povinnosti při
činnostech s vysokým požárním nebezpečím); Právní a technické předpisy a související
normy s TS

2. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (uvést konkrétní činnosti
v každé oblasti posuzovaného požárního nebezpečí); Řád technické služby
3. Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním
nebezpečím (popsat a vysvětlit obsah dokumentu); Věcné prostředky hadicové základní
4. Jaké organizační složky tvoří Hasičský záchranný sbor ČR, vysvětlete jejich organizační
strukturu a uveďte jejich pracovní náplň; Věcné prostředky hadicové pomocné
5. Základní povinnosti fyzických osob; Osvětlovací věcné prostředky
6. Přehled dokumentace PO a způsob jejího vedení (stručně vysvětlit obsah a význam
jednotlivých dokumentů); Varovné věcné prostředky
7. Dokumentace PO-dokumentace zdolávání požárů; Záchranné evakuační prostředky

8. Dokumentace PO-posouzení požárního nebezpečí; Ostatní účelové věcné prostředky

9. Dokumentace PO-stanovení organizace zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů, požární
kniha; Prostředky 1. pomoci
10. Dokumentace PO-požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán;
Vyprošťovací a destrukční věcné prostředky

11. Organizace a provádění školení o PO a organizace a provádění odborné přípravy;
Prostředky pro práce při povodních
12. Výkon státního požárního dozoru (uvést a vysvětlit jednotlivé úkony státního požárního
dozoru; Specifikace RAL, BCHL, B-agens
13. Odborně způsobilé osoby na úseku PO, technici a preventisté požární ochrany, osoby
zařazené v preventivních požárních hlídkách (vysvětlit činnost těchto funkcí při zajišťování
požární ochrany); Věcné prostředky technické služby, provozní prostory TS, BOZP (Lederer)

14. Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
(NV č.91/2010); Požární proudnice

15. Na koho se nevztahuje povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc při zdolávání
požárů; Vyhláška č. 35/2007 o technických podmínkách PO

16. Které činnosti se považují za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím; Pneumatické
vyprošťovací zařízení

17.

Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení (stručný popis a význam při zpracování

požárně bezpečnostního řešení stavby); Zásahové osobní a společné ochranné prostředky

18. Elektrická požární signalizace (podrobný popis jednotlivých komponentů EPS a význam
při zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby); Prostředky pro zadržení vody a
plovoucích látek

19. Stabilní a polostabilní hasicí zařízení (podrobný popis jednotlivých komponentů SHZ a
význam při zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby); Hasící prostředky

20. Zařízení pro odvod kouře a tepla (podrobný popis jednotlivých komponentů ZOTK a
význam při zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby); Zásahové osobní ochranné
prostředky

21. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stavby; Prostředky pro práci ve výšce
(žebříky)
22. Které činnosti se považují za činnosti s vysokým požárním nebezpečím; Prostředky pro
práci ve výšce a nad volnou hloubkou

23. Evakuace osob, únikové cesty (druhy, stanovení parametrů únikových cest – šířka, délka,
větrání); Prostředky pro práci na vodní hladině a pod vodou

24. Které činnosti se považují za složité podmínky pro zásah jednotek požární ochrany;
Rozsah uživatelské kontroly vybraných prostředků VVH před použitím

25. Podmínky požární bezpečnosti při svařování elektrickým obloukem a při nahřívání živic;
Vybrané prostředky TS – osobní ochranné prostředky pro hasiče; provádění uživatelské
kontroly prostředků TS

