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Testové otázky
Otázka č.:

29243

Celostátní společné kmitočty "U, Y" :

þ
¨
¨

nesmí být používány u zásahu
smí být používány u zásahu
smí být používány u zásahu i při cvičení

Otázka č.:

29244

Oběžníkovou volací značku je oprávněna použít radiostanice :

þ
¨
¨

řídící
podřízená
základnová

Otázka č.:

29616

V radiové síti probíhá komunikace

þ
¨
¨

mezi vícě než dvěma radiostanicemi,přičemž jedna z nich musí být řídící, ostatní jsou podřízené
mezi dvěma radiostanicemi
mezi více než dvěma radiostanicemi, přičemž nemusí být stanovena řídící radiostanice

Otázka č.:

29617

Při běžném spojení se

þ
¨
¨

volací značky uvedou na začátku spojení
volací značky uvedou na konci spojení
vede hovor bez použití volacích značek
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29618

Obsluha prostředku ARS je

þ
¨
¨

osoba oprávněná obsluhovat prostředky ARS, která se zúčastňuje pravidelné odborné přípravy a je prokazatelně proškolena na
následující období
osoba, která pravidelně využívá prostředky ARS
osoba oprávněná obsluhovat prostředky ARS, která se zúčastňuje pravidelné odborné přípravy

Otázka č.:

29619

V radiové síti v místě zásahu je řídící radiostanicí

þ
¨
¨

radiostanice velitele zásahu
radiostanice řídícího důstojníka
radiostanice na KOPIS (OPIS)

Otázka č.:

29620

Tísňové volání

þ
¨
¨

má přednost před ostatním voláním
nemá přednost před ostatním voláním
přednost posuzuje KOPIS (OPIS)

Otázka č.:

29621

Obsluha předávaného prostředku ARS je povinna

þ
¨
¨

vždy potvrdit převzetí rdst ve Staničním protokolu radiových služeb vlastnoručním podpisem s vyjímkou případu, kdy naléhavost
plnění úkolu vylučuje tuto možnost
vždy potvrdit převzetí rdst ve Staničním protokolu radiových služeb vlastnoručním podpisem
vlastnoručně nebo v zastoupení potvrdit převzetí rdst ve Staničním protokolu radiových služeb

Otázka č.:

29622

Přezkoušení znalostí příslušníků z řádu ARS se provádí

þ
¨
¨

prokazatelně 1 x za 3 roky
prokazatelně 1 x za 2 roky
prokazatelně 1 x za 1 rok

Otázka č.:

29623

Jako otevřené volací značky se používají

þ
¨
¨

názvy funkcí, resp. složek IZS
jména
hodnosti
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V rámci kódu typické činnosti je pro tísňové volání užíváno číslo

þ
¨
¨

9
8
1

Otázka č.:

29625

Volací značka slouží k

þ
¨
¨

jednoznačné identifikaci rdst
rozlišení typu rdst
evidenci rdst

Otázka č.:

29626

Rdst se rozdělují podle funkce

¨
þ
¨

základnová, vozidlová, přenosná, speciální
řídící a podřízená
v provozu, v záloze, v přechovávání

Otázka č.:

29627

Celostátní společné kmitočty "U,Y"

þ
¨
¨
¨

jsou používány v radiových sítích při činnostech nesouvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi jednotek PO
smí být používány při záchranných pracích jednotek PO
smí být používány při záchranných pracích jednotek PO
smí být používány jen v mobilních prostředcích

Otázka č.:

29628

V radiové síti probíhá komunikace

¨
þ
¨

mezi dvěma radiostanicemi
mezi více než dvěma radiostanicemi, přičemž jedna z nich musí být řídící, ostatní jsou podřízené
mezi více než dvěma radiostanicemi, přičemž nemusí být ustanovena řídící radiostanice

Otázka č.:

29629

V rámci kraje organizuje ARS

þ
¨
¨

HZS kraje
MV-GŘ HZS ČR
Český telekomunikační úřad
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V radiové síti v místě zásahu je řídící radiostanicí

þ
¨
¨

radiostanice velitele zásahu
radiostanice řídícího důstojníka
radiostanice na OPIS

Otázka č.:

29631

Pro součinnostní spojení s letedlem, vrtulníkem, jednotkami PO ostatních zřizovatelů a dalšími složkami IZS se používá kmitočet

þ
¨
¨

"I"
"U"
"H"

Otázka č.:

29632

Celostátní kmitočet "N" nesmí být použit

¨
¨
þ

při zásahu
při prověřovacím cvičení
při činnostech nesouvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi

Otázka č.:

29633

Tísňové volání

þ
¨
¨

má přednost před ostatním voláním
nemá přednost před ostatním voláním
přednost posuzuje KOPIS (OPIS)

Otázka č.:

29634

V radiové síti náčelníka štábu se používají

þ
¨
¨

otevřené volací značky
stálé volací značky
volací značky uvedené v Povolení, resp. Dokladu

Otázka č.:

29635

Řídící radiostanice radiové sítě místně příslušného území Trutnov je umístěna

þ
¨
¨

na OPIS Trutnov
na PS Trutnov, PS Vrchlabí a PS Hradec Králové
u ředitele ÚO Trutnov
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29636

Staniční protokol radiových služeb je archivován

þ
¨
¨

po dobu jednoho kalendářního roku od data posledního záznamu
po dobu šesti měsíců od data posledního záznamu
po dobu pěti let od data posledního záznamu

Otázka č.:

29637

Provozní deník řídící radiostanice je archivován

þ
¨
¨

po dobu jednohu kalendářního roku od data posledního záznamu
po dobu šesti měsíců od data posledního záznamu
po dobu pěti let od data posledního záznamu

Otázka č.:

29638

V hláskovací tabulce písmeno "P" znamená

þ
¨
¨

Petr
Pavel
Patrik

Otázka č.:

29639

Probáhá-li komunikace pouze mezi dvěma radiostanicemi, jde o

¨
þ
¨

kmitočtový pár
radiový směr
radiovou síť

Otázka č.:

29640

Volací značka slouží k

þ
¨
¨

jednoznačné identifikaci rdst
rozlišení typu rdst
evidenci rdst

Otázka č.:

29641

Který kmitočet je prioritně používán jako zásahový

¨
þ
¨

"I"
"K"
"N"
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Stálou volací značku PTU 500 má přidělen

¨
þ
¨

ředitel územního odboru Trutnov
velící důstojník územního odboru Trutnov
řídící důstojník územního odboru Trutnov

Otázka č.:

29643

Mezi celostátní kmitočty nepatří

¨
þ
¨

I, K, N, U, Y
F, G, H, J, L, M, P
I, K, U, Y, M+, I+, G+, N

Otázka č.:

29644

Selektivní volba je používána zejména pro

þ
¨
¨

adresné volání radiostanic
k rychlému předání informace v typické situaci
volání radiostanice v tísni

Otázka č.:

29645

Komu náleží volací značka P.. 550

¨
¨
þ

velícímu důstojníkovi územního odboru
řediteli HZS kraje
řediteli územního odboru

Otázka č.:

29646

Pod pojmem SCAN rozumíme

þ
¨
¨

zařízení, které automaticky přepíná kanály
zařízení, které je ovládáno hlasem obsluhy a automaticky přepíná příjem-vysílání
zařízení, které ovládá citlivost přijímače

Otázka č.:

29647

Stálé volací značky se váží

¨
þ
¨

k určité rdst
k určité funkci
k určité funkci a určité rdst
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Oběžníková volací značka je určena

¨
¨
þ

pro volání mobilních radiostanic
pro volání přenosných radiostanic
všem, většině nebo předem určeným radiostanicím vlastní sítě

Otázka č.:

29649

Základní odbornou přípravu pro členy jednotek SDH obcí provádí

¨
þ
¨

Hasičský záchranný sbor kraje
velitel jednotky
SHČMS

Otázka č.:

29650

Kolik rdst může pracovat v radiovém směru

¨
þ
¨

libovolný počet
dvě
sudý počet

Otázka č.:

29651

Jakým způsobem zahajuje své volání radiostanice v tísni

þ
¨
¨

třikrát opakovaným slovem "POMOC", za nímž uvede svoji volací značku
slovem "POMOC", za nímž uvede svoji volací značku
uvede svoji volací značku a za ní třikrát opakované slovo "POMOC"

Otázka č.:

29652

V rámci ARS se používají volací značky

¨
þ
¨

otevřené, oběžníkové, stálé, volné
uvedené v Povolení nebo Dokladu, stálé, otevřené, oběžníkové
oběžníkové, volné, uvedené v Povolení nebo Dokladu, stálé

Otázka č.:

29653

Celostátní zásahový kmitočet "N"

¨
þ
¨

slouží k přenosu dat
smí být používán jen v prostoru zásahu
je velitelem zásahu používán prioritně jako propojovací
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Při spojení s letadlem, vrtulníkem a dalšími složkami IZS je používán kmitočet

þ
¨
¨

"I"
"G"
"I+"

Otázka č.:

29655

Radiostanice odpovídající stanici v tísni

¨
¨
þ

uvede svoji volací značku a zeptá se na místo události
zeptá se na volací značku stanice a uvede svoji volací značku
užije věty "VOLÁM STANICI V TÍSNI" připojí slovo "zde", svoji volací značku a slovo "příjem"

Otázka č.:

29656

Oběžníková volací značka je

þ
¨
¨

"všem, všem, všem"
"pozor, pozor, pozor"
není stanovena

Otázka č.:

29657

Používat jiné kmitočty než udělené Dokladem není dovoleno s vyjímkou

¨
¨
þ

špatné slyšitelnosti
velkému rušení na přidělených kmitočtech
společného zásahu jednotek PO dvou nebo více krajů

Otázka č.:

29658

Obsluha předávaného prostředku ARS je povinna

¨
þ
¨

povinnosti nejsou stanoveny
v radiovém provozu dodržovat stanovené zásady
při převzetí vždy provést výměnu akumulátoru

Otázka č.:

29659

Pod pojmem VOX rozumíme

¨
þ
¨

prohledávání kmitočtových kanálů na přitomnost signálu
automatické spínání vysílání radiostanice ovládané hlasem
citlivost přijímače rdst
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Na tísňové volání rdst, které není určeno konkrétní rdst, odpovídá vždy řídící rdst sítě, ve které bylo volání uskutečněno není-li možné ze
strany této řídící rdst reagovat

þ
¨
¨

odpovídají na volání ostatní rdst
rdst, které toto volání zachytí čekají až se předání tísňové zprávy podaří
rdst, které nejsou řídící v této síti na volání nereagují

Otázka č.:

29661

Při dojezdu jednotky na místo zásahu, kde již je zřízena radiová síť VZ se jednotka PO hlásí VZ na

¨
þ
¨

G-2
K-6
N-9

Otázka č.:

29662

V případě, kdy stanice potřebuje předat zprávu jiné s níž nemá možnost přímého spojení a požádá o zprostředkování jinou rdst, je tato

¨
þ
¨

vázána dle vlastního uvážení poskytnout pomoc
povinna, pokud je to v jejich možnostech zprávu zprostředkovat a nesmí na ní nic upravovat nebo měnit
povinna zprávu zprostředkovat, ale text zprávy co nejvíce zkrátí dle vlastního uvážení

Otázka č.:

29663

Klíčování je

þ
¨
¨

přepnutí radiostanice z režimu příjem do režimu vysílání pomocí klíčovacího tlačítka
zakódování přenášeného hovoru
tento pojem není v Řádu definován

Otázka č.:

29664

Činnost na úseku spojové služby v PO se provádí podle

¨
þ
¨

zákon č.67/2001Sb., o PO
Řádu analogové radiové sitě HZS ČR
Řádu spojové služby

Otázka č.:

29665

Kmitočet "I" je

¨
¨
þ

celostátní zásahový kmitočet
územní kmitočet
celostátní součinnostní kmitočet, který je mimo jiné používán pro spojení při přesunu odřadu mimo území vlastního kraje
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Volací značky okresu jsou tvořeny

þ
¨
¨

třemi písmeny a třemi číslicemi
třemí písmeny a jednou až třemi číslicemi
třemi číslicemi a třemi písmeny

Otázka č.:

29667

V radiové síti u zásahu se používají volací značky

þ
¨
¨

otevřené
stanovené v Dokladu
zjevné
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