
Označení materiálu:  VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_10 
Název materiálu: Ochrana obyvatel – Test znalostí  
Tematická oblast: Tělesná výchova – 1. ročník      
Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících 
 obyvatelstvo jako celek. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál,  
  přiměřeně odborný, pro žáky SOU,který by pomohl v informovanosti obyvatel.
       
Očekávaný výstup: Žák  rozpozná hrozící nebezpečí, ví jak reagovat, ví na koho se obrátit, 
    zná činnost integrovaného  záchranného  systému. 
Klíčová slova :               Integr.záchranný systém, lékař, hasiči, záchranáři, integr.záchranný systém, 
  velitel zásahu, složky IZS, varování, ochr.prostředky, úkryt, lékař 
Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k  procvičování v návaznosti na předcházející  výklad. 
 Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. 
Obor: žáci SOU 
Ročník: 1.  
Autor:   Bc.Ruml Jiří 
Zpracováno dne:  13. 12. 2012 
  
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální 
zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, 
autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) 
dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. 

 
Integrovaná střední škola,\slaný 



OCHRANA 
ČLOVĚKA ZA 

MIMOŘÁDNÝCH 
UDÁLOSTÍ 

Integrovaná střední škola,\slaný 



Ochrana 

 obyvatel 

 Test  znalostí   

 Integrovaná střední škola,\slaný 



Otázka 1. 

                    Napište, které z 
jmenovaných, jsou základní 
složky  Integrovaného 
záchranného systému ? 
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• Generální štáb Armády České rep. 

• Hasičský záchranný sbor České rep. 

• Český červený kříž 

• Česká národní banka 

• Horská služba 

• Zdravotnická záchranná služba 

• Česká pošta 

• Policie České rep. 

• Akademie věd České rep. 

• Jednotky požární ochrany zařazené do 
plošného pokrytí 
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      Na jaké číslo 
zavoláte, když ..? 

Otázka 2. 
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• Jste svědky požáru 

 

• Vidíte osoby, které vykrádají automobil 

 

• Naleznete  cyklistu, který  nehybně  leží  
na silnici 
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Jaké zásady je třeba 
dodržovat, když zazní 

varovný signál sirény  ? 

Otázka 3. 
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• Rychle se ukryjeme do budovy, zavřeme okna 
a dveře a zapneme rádio. 

 

• Okamžitě opustíme budovu a směřujeme do 
nejbližšího lesa či krytu civilní ochrany. 

 

• Rychle se přesuneme do svého bytu, k čemuž 
mužeme zastavovat civilní vozidla. Musíme 
mít cedulku s červeným nápisem POMOC o 
rozměrech 50 x 70cm. 
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Jaké varování ohlašuje 
kolísavý tón sirény, 

který trvá 140 vteřin ? 

Otázka 4. 
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• Požární poplach 

 

 

• Všeobecná výstraha 

 

 

• Konec prázdnin 
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Co uděláte, když 
uslyšíte signál 

 „ požární poplach „ 

Otázka 5. 
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• Okamžitě opustíme třídu a skrytě při zdi 
utíkáme domů 

 

• Okamžitě se někde schováme, např. pod 
lavicí a pomalejší odvádíme do sklepa školy 

 

• Signál je určen jednotkám požární ochrany. 
Pokračujeme v činnosti, pokud se nás požár 
bezprostředně netýká  
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Jak si v případě 
nebezpečí zamoření 
chránit dýchací cesty 

a oči ? 

Otázka 6. 
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• Brýlemi proti slunci s vysokým UV filtrem a 
přiložením ruky 

 

 

• Lyžařskými brýlemi  a navlhčeným ručníkem 

 

 

• Šátkem přes oči v utěsněné místnosti 
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Napište, co nepatří do 
evakuačního 

zavazadla 

Otázka 7. 
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• Kreditní karty 

• Porcelánový servis 

• Přenosná televize 

• Cenné obrazy 

• Tlaková obinadla 

• Rezervní baterie 

• Kartáček na zuby a pasta 

• Psací stroj 

• Dioptrické brýle 

• Toaletní papír 
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Kdo rozhoduje 

 o 

 evakuaci ? 

Otázka 8. 
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• Krizový štáb 

 

 

• Český rozhlas 

 

 

• Prezident republiky 
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Kdo je velitelem 
zásahu při 

mimořádných 
událostech ? 

Otázka 9. 
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• Hlavní lékař 

 

•  Řidič sanitky 

 

• Velitel hasičů 

 

• Starosta obce 
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

 
 

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 
Policie České rep. 

Zdravotnická záchranná služba 
Hasičský záchranný sbor České rep. 

 

1. 

2. 

150 , 158, 155. 
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3. 
Rychle se ukryjeme do budovy, zavřeme okna a dveře a 

zapneme rádio. 

 
 
4. 

Všeobecná výstraha 

 

5. 
Signál je určen jednotkám požární ochrany. 
Pokračujeme v činnosti, pokud se nás požár 

bezprostředně netýká  
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6. 
Lyžařskými brýlemi  a navlhčeným ručníkem 

 
 

7. 

Psací stroj 
Cenné obrazy 

Přenosná televize 
Porcelánový servis 

 
 8. 

Krizový štáb 
9. 

Velitel hasičů 
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KONEC 
 

PREZENTACE 
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Zdroje  informací  : 

 
Pokyn MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí 

do vzdělávacího procesu 
( Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. března 2003, č.j. 12050/03-22 ) 
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