
 

 

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Příloha č. 1 – Dotazník – Možnosti opuštění vozidla při havárii do vody 

Možnosti opuštění vozidla při havárii do vody 

Dobrý den, 

jsem v posledním ročníku bakalářského studia na FTVS UK. Vyplněním tohoto dotazníku 

mi pomůžete zjistit obecné povědomí o možnostech úniku z potápějícího se automobilu, s 

čímž souvisí i má Bakalářská práce. Proto bych Vás chtěl požádat o zhruba 5-10 minut 

Vašeho času a vyplnění tohoto dotazníku. 

Všem Vám předem moc děkuji. 

*Povinné pole 

 

1. Jak dlouho máte řidičský průkaz skupiny B? * 

- 0-2 roky 

- 3-5 let 

- 6-10 

- 11-15 

- 16 a více 

 

2. Už se Vám stalo, že byste musel/a opouštět potápějící se vozidlo? * 

- ANO 

- NE 

 

3. Byl/a jste někdy svědkem toho, že někdo opouští potápějící se vozidlo? * 

- ANO 

- NE 

 



 

4. Nechal/a byste se k opuštění potápějícího se vozidla inspirovat většinou akčních scén z 

filmů? * 

- ANO 

- NE 

- Nikdy jsem takovou scénu neviděl 

 

5. Kdy je podle Vás nejlepší opouštět vozidlo, které se dostane do vody? * 

- dokud je na hladině 

- když se začne potápět 

- až se zcela potopí 

 

6. Jaký je podle Vás nejlepší způsob opuštění vozidla, které je potopené jen do půlky dveří? 

* 

- otevřít dveře a opustit vozidlo 

- otevřít boční okénko a opustit vozidlo  

- rozbít boční okénko a opustit vozidlo  

- vyrazit/rozbít přední okno a opustit vozidlo  

- rozbít zadní okno a opustit vozidlo 

- Jiné: 

 

7. Jaký je podle Vás nejlepší způsob opuštění vozidla, které je celé potopené, ale kabina 

není zaplavená vodou? * 

- automobil v tuto chvíli nelze opustit 

- otevřít dveře a vyplavat 

- otevřít boční okénko a vyplavat  

- rozbít boční okénko a vyplavat  

- vyrazit/rozbít přední okno a vyplavat  

- rozbít zadní okno a vyplavat 

- Jiné: 

 



 

8. Jaký je podle Vás nejlepší způsob opuštění vozidla, které je celé potopené a kabina je 

zcela zaplavená vodou? * 

- už není pomoci - následuje utonutí  

- otevřít dveře a vyplavat 

- otevřít boční okénko a vyplavat  

- rozbít boční okénko a vyplavat  

- rozbít/vyrazit přední okno a vyplavat  

- rozbít zadní okno a vyplavat 

- Jiné: 

 

9. Myslíte si, že po ponoření celého vozidla pod hladinu, kdy však ještě není zatopená 

kabina jde stáhnout boční okénko, pokud se stahuje manuálně? * 

- ANO  

- NE 

 

10. Jestli jste na předchozí otázku odpověděl/a NE, proč podle vás nepůjde stáhnout?  

- kvůli působení tlaku vody na okénko  

- pod vodou se stahování zablokuje 

- okénko se stihne rozbít působením tlaku vody hned jak je pod vodou  

- Jiné  

 

11. Jestli-že jste na otázku (o 2 výš) odpověděl/a ANO, do jaké hloubky pod vodou podle 

Vás půjde stáhnout?  

- půjde stáhnout v jakékoliv hloubce (dokud se kabina nezaplní vodou)  

- max do 2 metrů 

- max do 5 metrů  

- max do 8 metrů  

- max do 10 metrů  

- max do 20 metrů 

- Jiné: 

 



 

12. Myslíte si, že po ponoření celého vozidla pod hladinu a zaplavení celé kabiny jde stáhnout 

boční okénko, pokud se stahuje elektronicky? * 

- ANO  

- NE 

 

13. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a NE, proč si myslíte že nepůjde stáhnout? 

- elektrika pod vodou přestane fungovat a elektronicky stahovaná okénka nebudou 

fungovat 

- pod vodou se automaticky stahování zablokuje 

- na okénko bude působit tlak okolní vody a znemožní otevření  

- více odpovědí je správně 

- Jiné: 

 

14. Jestli jste na otázku (o 2 výš) odpověděl/a ANO, jak dlouho podle Vás půjde okénko 

stáhnout? 

- nezáleží na tom jak dlouho je automobil pod vodou  

- než se vyzkratují pojistky - max 20 vteřin od namočení  

- než se vyzkratují pojistky - max 40 vteřin od namočení  

- než se vyzkratují pojistky - max 60 vteřin od namočení 

- než se vyzkratují pojistky - max 100 vteřin od namočení  

- než se vyzkratují pojistky, ale nevím za jak dlouho to bude  

- záleží na hloubce a ne, jak dlouho bude auto ve vodě  

- Jiné:  

 

15. Jdou podle Vás otevřít dveře od vozidla, pokud je vozidlo zcela potopené, ale kabina není 

plně zaplavena vodou? * 

- ANO  

- NE 

 

 



 

16. Půjdou podle Vás otevřít dveře vozidla, které je celé pod vodou a které je plně zaplněné 

vodou? * 

- ANO  

- NE 

 

17. Kolik času podle Vás potřebuje průměrně člověk (pokud je sám řidič) na opuštění 

vozidla, které se dostane do vody? * 

- do 10 sekund 

- do 20 sekund 

- do 30 sekund 

- do 60 sekund  

- déle 

 

18. Kolik času podle Vás potřebuje průměrně čtyřčlenná posádka na opuštění vozidla, které 

se dostane do vody? * 

- do 20 sekund 

- do 40 sekund 

- do 60 sekund 

- do 90 sekund 

- do 120 sekund  

- déle 

 

19. Jak dlouho podle Vás trvá, než se osobní automobil se zavřenými bočními okénky zcela 

potopí pod hladinu? * 

- do 30 sekund 

- do 60 sekund 

- do 2 minut 

- do 5 minut 

- do 15 minut  

- déle 

 



 

20. Jak dlouho podle Vás trvá, než se osobní automobil s pootevřenými dveřmi zcela potopí 

pod hladinu? * 

- do 10 sekund 

- do 30 sekund 

- do 60 sekund 

- do 2 minut 

- do 5 minut  

- déle 

 

21. Za jak dlouho od kontaktu s vodní hladinou se podle Vás zaplaví kabina automobilu se 

zavřenými bočními okénky? * 

- do 60 sekund 

- do 2 minut 

- do 5 minut 

- do 10 minut 

- do 15 minut  

- déle 

 

22. Jak dlouho potrvá než se zaplní vodou celá kabina automobilu, jestliže má pootevřené 

boční dveře? * 

- do 30 sekund 

- do 60 sekund 

- do 90 sekund 

- do 120 sekund 

- do 5 minut  

- déle 

 

23. Hledal/a jste někdy na internetu návod, jak se zachovat v situaci, kdy se ocitnete s  

automobilem ve vodě? * 

- ANO a našel/našla jsem bez problému ANO, ale bez dobrého výsledku 

- NE, nikdy mě to nenapadlo 



 

- NE a ani bych nehledal je mi to jedno  

- Jiné: 

 

24. Jde podle Vás rozbít přední okno? * 

- ANO 

- ANO, ale pouze speciálním nástrojem se špičkou  

- NE 

 

25. Máte v autě speciální nástroj se špičkou na rozbíjení oken? * 

- ANO  

- NE 

 

26. Máte v autě řezák na pásy? * 

- ANO  

- NE 

 

27. Máte pocit, že víte jak postupovat, kdyby se Vám stalo, že se ocitnete s automobilem ve 

vodě? * 

- ANO, přesně vím co dělat 

- Spíše ne, ale myslím že bych se zachránil 

- Ne, nemám představu jak v takové situaci postupovat  

- Jiné: 

 

28. Myslíte si, že by bylo dobré, aby byl vytvořen ověřený a spolehlivý návod, jak opustit 

automobil po havárii do vody? * 

- ANO  

- NE 

 


