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Příloha č. 1 – Správní obvod ORP Boskovice 

 

Zdroj: 

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/administrativni_mapa_so_orp_boskovice/$File/ORP6202

.jpg 
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Příloha č. 2 – Statistické sledování mimořádných událostí na území 

  

Mimořádné události 

Počet událostí 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Podíl [%] 

Požáry 75 89 101 84 86 87 20,4 

Dopravní nehody 114 102 99 77 131 79 23,5 

Živelní pohromy 11 25 49 16 0 0 4,0 

Úniky NL 18 15 18 10 8 24 3,6 

Technické havárie 204 165 137 187 220 174 42,4 

Záchrana osob a zvířat 10 8 8 11 12 11 2,4 

Planý poplach 18 15 16 16 19 10 3,7 

CELKEM: 450 419 429 402 477 385 100 

 

 

Rok Počet událostí Zranění Evakuovaní 
Počet 

usmrcených 

2006 450 51 2 3 

2007 419 32 12 2 

2008 429 22 0 5 

2009 402 10 0 5 

2010 477 72 0 6 

2011 385 81 9 9 

 

Zdroj: Statistické sledování událostí, modul pro vyhodnocení události. Verze databáze 

[5.0.0154]  (ORABM – oracle) 
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Příloha č. 3 – Dotazník 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

Jmenuji se Ivana Šaršonová a jsem studentkou VŠB – TU v Ostravě na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který 

poslouží jako podklad pro bakalářskou práci na téma „Mimořádné události a připravenost 

občanů k nouzovému přežití v obci Boskovice“. 

Informace z dotazníku budou použity pro odhalení nedostatků v informovanosti 

obyvatelstva při mimořádných událostech a budou sloužit pro zvýšení bezpečnosti obce. 

Dovoluji si Vás rovněž požádat o zodpovědné vyplnění dotazníku. Účast ve výzkumu 

je anonymní a dobrovolná. Správné odpovědi zakroužkujte. Je možná vždy jen jedna správná 

odpověď. 

Předem děkuji za spolupráci. 

(Mimořádnou událostí se rozumí událost velkého rozsahu, která ohrožuje život, zdraví, 

majetek osob nebo životní prostředí. Jedná se například o požár, povodně, vichřice, sněhové 

kalamity, nebo také havárie s únikem nebezpečných látek, havárie v dopravě, apod.) 

 

1. Jakého jste pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

 

2. Kolik je Vám let? 

a) 18 – 30  

b) 31 – 50  

c) 51 a více  

 

3. Jaké máte vzdělání? 

a) Základní 

b) Středoškolské 

c) Vysokoškolské 

 

4. Kam voláte, když vytočíte číslo 150? 

a) Hasičský záchranný sbor 

b) Zdravotnickou záchrannou službu 

c) Policii ČR 

 

5. Kolik máme v ČR varovných signálů pro obyvatelstvo? 

a) 1 

b) 3 

c) 4 

 

6. Co znamená kolísavý tón sirény? 

a) Zkouška sirén 

b) Všeobecná výstraha 

c) Požární poplach 
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7. Jakou maximální váhu může mít evakuační zavazadlo? 

a) Dospělí do 25 kg, děti do 10 kg 

b) Dospělí do 30 kg, děti žádné 

c) Dospělí do 20 kg, děti do 20 kg 

 

8. Co je to integrovaný záchranný systém? 

a) Koordinovaný postup jeho složek při obnově území 

b) Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. 

c) Součinnost jeho složek při záchraně životů a majetku 

 

9. Který hasicí přístroj je určen pro hašení elektrických zařízení pod proudem? 

a) Pěnový 

b) Vodní  

c) Práškový 

 

10. Jak se zachováte při vyhlášení akustického signálu všeobecná výstraha? 

a) Vyjdu na ulici a zeptám se kolemjdoucích 

b) Zapnu rozhlas a televizi 

c) Uzamknu se v bytě 

 

11. Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci? 

a) Zabedním okna i dveře a vypnu elektřinu 

b) Jak nejrychleji to půjde, byt opustím 

c) Vypnu elektřinu, plyn, uhasím topeniště a byt uzamknu 

 

12. Jak se provádí ukrytí při úniku chemických nebo jiných nebezpečných látek? 

(Nejedná se o únik plynu v domácnosti) 

a) Ve vyšším patře budovy, zavřít a utěsnit otvory, zapnout rozhlas či televizi 

b) Nejlépe ve sklepě, utěsnit otvory, zapnout rozhlas či televizi 

c) Otevřít všechny otvory, pro výměnu vzduchu a zapnout rozhlas nebo televizi 

 

13. Byl(a) jste někdy na besedě pořádané hasiči, policií nebo zdravotnickou 

záchrannou službou? 

a) Ano 

b) Ne 

 

14. Kde budete v případě potřeby vyhledávat informace o mimořádné události? 

a) Na obecním úřadě 

b) Zavolám na policii 

c) V médiích 

d) Jinde:  

 

15. Pokud máte návrhy ke zlepšení informovanosti občanů v krizových situacích, 

můžete napsat Vaše připomínky níže: 

 


