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PŘÍLOHA 

PŘÍLOHA 1 – Dotazník  

Dobrý den,  

chtěla bych Vás poţádat o spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem mé 

bakalářské práce. Cílem dotazníku je zjistit a zhodnotit úroveň informovanosti obyvatel v případě 

mimořádné události. 

Předem děkuji za Váš čas a přeji hezký den. 

Monika Hanušová, 4. ročník VŠB - TU Ostrava. 

 

Pokyny k vyplnění:  

Ke správné odpovědi napište kříţek. 

Kde je uveden text, prosím o Vaši písemnou odpověď.   

1. Jste? 

       Muţ  

       Ţena 

2. Jaký je Váš věk? 

      Méně neţ 20 

      21 – 40 

      41 – 60 

      Více neţ 60  

3. Jaké je Vaše vzdělání? 

      Základní 

      Vyučen (a) 

      Střední s maturitou 

      Vyšší odborné 

      Vysokoškolské  

4. V jakém městě bydlíte? (text) 

  

 

5. V jakém městě pracujete? (text) 

  

 

6. Setkal (a) jste se osobně s mimořádnou událostí (havárie v chemickém průmyslu, povodeň, 

atd.)? 

      Ano, setkal   

       Ne, nesetkal  

7. Víte, jak se zachovat v případě mimořádné události? 

      Ano, vím  

       Ne, nevím  

8. Víte, kde můžete získat informace o možném ohrožení? 

     Ano, vím 

      Ne, nevím  

9. Znáte varovný signál „Všeobecná výstraha“? 

     Ano, znám 

      Ne, neznám    
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10. Vyhledáváte tyto informace ze své iniciativy? 
     Ano, vyhledávám 

      Ne, nevyhledávám 

11. Znáte informační brožuru „INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI“? 

     Ano, znám ji  

      Ne, nikdy jsem ji neviděl          

 

12. Znáte způsoby varování a vyrozumění obyvatel v případě závažné havárie? 

     Ano, znám  

      Ne, neznám 

13. Znáte Portál krizového řízení Ústeckého kraje? 

     Ano, znám 

      Ne, neznám 

14. Kolikrát jste navštívil Portál krizového řízení Ústeckého kraje? 

      Nikdy 

      1x za ţivot 

      2x za ţivot 

      3x a více za ţivot  

15. Víte, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? (text) 

      Ano, vím 

1………………………………. 

2………………………………. 

3………………………………. 

      Ne, nevím 

16. Jste spokojen, jak Krajský úřad Ústeckého kraje preventivně informuje o ochraně 

obyvatelstva? 

     Velmi 

     Celkem ano 

     Moc ne 

     Vůbec ne 

     Nikdy jsem se s nimi nesetkal 

17. Zkuste navrhnout způsob, jak informovat obyvatele o mimořádné události. (text) 

 

 

 

18. Víte, kam se schovat v případě úniku chloru? 

     Do úkrytu v podzemí 

     Na kopec 

     Není potřeba se ukrývat. Chlor není ţivotu nebezpečný    
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PŘÍLOHA 2 – Leták  

 

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE RADÍ 

Obyvatelům žijícím nebo pracujícím v Ústeckém kraji 

 

V případě mimořádné události, kde nastává ohrožení života a zdraví obyvatel, bude 
spuštěn varovný signál – „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým 
tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových 
intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných 
informačních prostředků a vyrozumí obyvatelstvo, o jakou hrozící nebo vzniklou 
mimořádnou událost se jedná.  

 

KAM ZAVOLAT PRO DALŠÍ INFORMACE  
Podrobnější informace lze získat na speciální  
krizové telefonní lince  

477 010 500 
 

 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ZAZNĚNÍ VAROVNÉHO SIGNÁLU „VŠEOBECNÁ 
VÝSTRAHA“   

 okamžitě se ukryjte v nejbližší budově 

 zavřete okna a dveře a utěsněte je improvizovanými prostředky 

 zapněte rádio nebo televizi, kde získáte další informace 

 nerozšiřujte poplašné nebo neověřené zprávy   

 plňte pokyny záchranných složek IZS a doporučení médií, může nastat evakuace 

  
CO SI VZÍT S SEBOU PŘI EVAKUACI 

 osobní doklady, peníze 
 léky 
 základní trvanlivé potraviny a pití na 3 dny 
 toaletní a hygienické potřeby 
 předměty denní potřeby (jídelní misky, příbor, láhev na pití, nůž, šití apod.) 
 náhradní prádlo, obuv, pláštěnka, spací pytel  nebo  přikrývka, karimatka 
 bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač, bateriový rozhlasový přijímač 


