
Dasnický branný závod zdatnosti (29.4.2012.) 

1.topografie - práce s mapou a buzolou, určování světové strany, odhad vzdálenosti dle
kuželu na metry, turistické a pochodové značky

a) Turistické – používající se bary  pro značení v ČR  červená,zelená,modrá,žlutá pásová
značka,šipka,turistická směrovka,naučná stezka, koncová značka, Místní
značka,odbočka k zřícenině ,hradu

(http://turistika.abchistory.cz/pasove-turisticke-znaceni.htm)

b) Pochodová značka – lom,elektrárna,hrad,zámek,tvrz,kaple,vysílač,hájovna a
myslivna,propast,osaměla skála,vrstevnice,pramen.

U topografie budou družstva přikládat k obrázkům správné odpovědi .

2.uzly - Ambulanční uzel, Dračí uzel, Liščí smyčka, Lodní smyčka, Pevné poutko. Každý
z družstva si vybere jeden uzel a bude jej muste uvázat .



3. střelba - každý z družstva má 5 střel na terč střílí každý z družstva. Přeručkování po laně
na 7 metrů provádí každý z družstva + překážková draha

4.besip – dopravní značky: zákaz vstupu chodců, zákaz vjezdu jízdních kol, nemocnice,
stezka pro chodce, zákaz vjezdu, přechod pro chodce, hlavní silnice, dej přednost  v jízdě.
U besipu budou družstva přikládat  správné odpovědi.

5. rostliny – kopřiva, chrpa, mák, heřmánek, jitrocel, pampeliška, blatouch, mrkev, bodlák



6. dřeviny – smrk, bříza, buk, dub, kaštan, lípa, javor, jasan, platan, borovice

7. morseova abeceda – A: akát,B: blý-ska-vi-ce, C: cí-lo-vní-ci,D: dá-la-va,E: erb, F: fi-li-pí-
ny,I: i-bis, S: se-ke-ra, T: trám, W: wa-gon-klád.
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U bodu 5,6,7 budou družstva přikládat správné odpovědi .

8.Požární ochrana – Hasicí přístroje, vodní HP, sněhový HP, pěnový HP, práškový HP,
Jakým písmenem značíme Hydrant?

Každy z družstva si vybere hasicí přístroj  a musí odpovědět na co se požívá a co se nesmí
s HP hasit.

Vodní – hasit: papír, dřevo a další pevné hořlavé látky
- nehasit: el. zařízení, látky prudce reagující s vodou(kyseliny), tuky a oleje
- nevhodný: benzín, nafta, plyny,

sněhový – hasit: el. zařízení, plyny, kapaliny,
- nehasit: hořl.prach a sypké látky
- nevhodný: pevné hořlavé látky

pěnový – hasit: pevné hořl.látky, benzín, nafta, tuky a oleje
- nehasit: el.zařízení,
- nevhodný: plyny

práškový – el.zařízení, hořlavé plyny, benzín, nafta, oleje
- nevhodný: dřevo, uhlí, textil

Hydrant – písmeno H

9 První pomoc – ošetření krvácení, zajištění a doprava zraněného na 3 m, obvaz hlavy,
resuscitace: umělé dýchání a nepřímá masáž srdce.

10. Důležitá čísla – 150, 155, 158, 156, 112  a jejich správné použití v daném případě.

    


