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Abstrakt 

 

Název:   Možnosti opuštění vozidla při havárii do vody  

 

Cíle:  Cílem bakalářské práce je vytvoření návodu na opuštění vozidla při 

havárii do vody a zjištění, zdali jsou v obecném povědomí dostatečné 

informace o této problematice. 

 

Metody: Hlavní metodou byla kompilace dat a jejich následná komparace. 

K dosažení dalšího cíle práce bylo použito metody dotazníkové, kde 

respondenti vyplňovali dotazník v elektronické podobě. Poslední 

metodou byla analýza všech získaných dat – psaných textů, videí i 

odpovědí na dotazník.  

 

Výsledky: Na závěr práce byly vytvořeny návody na opuštění vozidla po havárii 

do vody v upravených formách pro různé situace. Analýzou dat 

získaných z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že obecná 

povědomost o této problematice je na celkem vysoké úrovni, ale i 

přesto by povědomí o této problematice mělo být daleko větší. 

 

Klíčová slova:  Automobil ve vodě, potápějící se automobil, utopené vozidlo, 

utonulý v automobilu. 

  



Abstract 

 

Title:  The possibility of leaving the vehicle in a crash in water  

 

Objective: The aim of the bachelor thesis is to create instructions on how to leave a 

vehicle in case of a crash into water and to find out if there is sufficient 

knowledge regarding public awarness.  

 

Methods: The main method used was compilation of data and their subsequent 

comparison. Questionnaire method was used to achieve the next goal of the 

thesis where respondents completed the survey in electronic form. The last 

method used was the analysis of the obtained data – written text, videos and 

questionnaire answers. 

 

Results: In conclusion, a manual was created on how to exit a vehicle after a crash 

into the water in modified forms for different situations. Analysis of data 

obtained from the questionnaire showed that there is insufficient knowledge 

of this issue in general public awareness though it could get better. 

 

Keywords: vehicle in water sinking vehicle sunken vehicle drowned in vehicle. 
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1. ÚVOD 

V České republice je registrováno téměř šest miliónů osobních automobilů a rok od roku  

jejich počet roste. S tím přibývá i počet vozidel, která mohou z nějakého důvodu havarovat 

do vody.  

 

Mnoho diskuzí na téma opuštění vozidla v případě jeho pádu do vody se věnuje tomu, zdali 

je lepší opustit automobil ještě před tím, než se do vody vůbec dostane, je-li správné opustit 

automobil již na hladině, dříve než se začne potápět, nebo jestli počkat, až bude automobil 

naplněný vodou. Z toho vyplývá, že v obecném povědomí české veřejnosti, není dostatek 

informací jak by se měl člověk zachovat v případě, že by se s automobilem do vody 

skutečně dostal. Neví jak zachránit sebe, případně někoho dalšího, kdo s nimi v automobilu 

cestuje. 

 

Přestože existují zdroje popisující možnosti opuštění vozidla při jeho pádu do vody, nebyl 

dosud nalezen jednotný postup a dokonce ani jednotící názor, jak opustit vozidlo v případě 

havárie do vody. Nelze polemizovat o tom, jestli by takový dokument či návod IZS, 

BESIP, Ministerstvo dopravy nebo Ministerstvo vnitra mělo vydat, ale je možné 

konstatovat, že žádný takový návod dosud nebyl vypracován a nejspíše se jeho vydání ani 

nechystá. Jediné, co je v ČR dostupné, jsou návody na internetu, pocházející převážně 

z online magazínů. Po prostudování těchto návodů je jasné, že ani tyto nejsou stejného 

názoru a prezentované postupy se mnohdy výrazně liší.  

 

V zahraničí, převážně tedy v USA, bylo provedeno hned několik pokusů co se týče pádu 

vozidla do vody, v České republice byl první podobný experiment vykonán v roce 1974, 

konkrétně se Škodou 100, což se nedá plně považovat za relevantní zdroj informací 

s ohledem na dnešní automobily. Druhý pokus pochází z roku 2006, nicméně údaje o tomto 

počinu jsou minimální a z pokusu neexistují žádná volně dostupná data či podrobný popis o 

tom, jakým způsobem je nejlepší opouštět vozidlo. Pokus totiž nesloužil k výzkumu, jaký 

způsob je k opuštění vozidla nejlepší, ale jen k tomu, aby si únik z potápějícího se vozidla 

účastníci vyzkoušeli. 
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V této práci bude využívána především dotazníková metoda, aby mohlo být zjištěno, co je v 

podvědomí obecné veřejnosti o dané problematice, a následně porovnáno s nalezenými 

postupy z veřejných zdrojů. Dále bude vytvořen návod, jak by únik z vozidla, které se 

dostane do vody, měl vypadat dle komparovaného materiálu. Toto všechno bude porovnáno 

s výzkumem z Kanadské univerzity Manitoba, který provedli doktor Gordon Giesbrechta a 

jeho žák Gerren McDonald. (Giesbrecht, McDonald, 2010) 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V severní Americe ročně zemře zhruba čtyři sta osob v potopených vozidlech. V roce 1999 

jen v USA došlo k utonutí tři sta padesáti lidí v automobilu, což se rovnalo deseti 

procentům ze všech utopených v USA. Ve stejném roce se v Norsku utopilo v ponořeném 

automobilu sedmdesát osm lidí, což vychází na jedenáct procent ze všech utopených Norů. 

(Giesbrecht, McDonald, 2010)  

 

V České republice nejsou evidovány žádné statistiky o počtech utonulých v automobilu či 

jiném dopravním prostředku. Na webových stránkách Policie České republiky se však po 

zadání klíčových slov – voda, auto a autonehoda – do vyhledávacího pole zobrazí množství 

zpráv o nehodách, při kterých skončil automobil i s posádkou ve vodě.  

 

V rozhovoru pro Zelenou vlnu (Kuchtová, 2012) tehdejší ředitel Hasičského záchranného 

sboru Jihočeského kraje – ÚO Český Krumlov Pavel Rožboud uvedl, že dle nepsaného 

pravidla se každé dva roky proboří led pod autem na zamrzlé přehradě Lipno. 

 

Jediná spolehlivá práce, kterou bylo možné nalézt, pocházela z kanadské univerzity 

v Manitobě. Zmíněná práce se tématu možnostem opuštění vozidla při havárii do vody 

přímo věnovala a její součástí byl i praktický výzkum. Po výzkumu byla zahájena operace 

ALIVE, která měla za úkol informovat kanadskou veřejnost o nejlepších způsobech 

opuštění vozidla při havárii do vody, a dočkala se nebývalého úspěchu. Ve zmíněné studii a 

v programu ALIVE je uvedeno, že nejlepším časem pro únik z vozidla je fáze, při které je 

vozidlo stále na hladině vody. Byl vytvořen velice jednoduchý návod, jehož postup je 

následující: bezpečnostní pásy  okna  děti  ven. (Giesbrecht, McDonald, 2010)   
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2.1. Provedené pokusy 

Do současné doby bylo provedeno několik pokusů týkajících se možností opuštění vozidla 

po havárii do vody. Jednalo se však většinou o televizní show (Top Gear, 2009; Autoblog, 

2013).  

 

Většina těchto dokumentů či televizních show se natáčela převážně ve Spojených státech 

amerických. Na internetu se dají najít různá videa tohoto typu, převážně tedy na serveru 

youtube.com.  

 

Nejlepší výzkum byl proveden doktorem Gordonem Giesbrechtem a jeho žákem Gerrenem 

McDonaldem z univerzity Manitoba v Kanadě (Giesbrecht, McDonald, 2010). Tímto 

výzkumem bude z velké části inspirovaná i tato práce, bude přihlíženo k postupům a 

výsledkům ve zmíněném výzkumu. Výsledky této práce budou porovnány s  praktickými i 

teoretickými poznatky kanadského výzkumu pro vytvoření návodu na opuštění vozidla při 

havárii do vody.   

 

V České republice se uskutečnil obdobný pokus v roce 1974 se Škodou 100. (Autobazar.sk, 

2018)  

 

Aktuálnější pokus tohoto typu byl proveden v roce 2006 (AutoRoad.cz, 2006), na internetu 

ani nikde jinde však není k nalezení žádná podrobná zpráva či dokumentace, která by 

vypovídala o nejlepším možném způsobu opuštění vozidla po havárii do vody. 

 

2.2. Rychlost a fáze ponoření vozidla 

O rychlosti ponoru a přesném dění při kontaktu s vodní hladinou rozhoduje, jestli 

automobil do vody najede – zde bude záležet i na rychlosti nájezdu, spadne z vyvýšeného 

místa, či bude stát a proboří se například ledem. Záleží také na typu vozidla, jeho 

hmotnosti, v jaké části automobilu je umístěn motor, kolika a jak velkými místy bude 

propouštět vodu do vozidla, atd. Jelikož většina dnešních aut má díky motoru největší váhu 

vpředu, bude se s největší pravděpodobností zanořovat přední kapotou napřed. 
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Giesbrecht a McDonald (Giesbrecht, McDonald, 2010) rozeznávají ve své studii tři fáze 

potápění vozidla: 

1) Fáze PLOVÁNÍ (FLOATING Phase)  

- Tato fáze trvá do doby, než voda dosáhne spodní hrany bočních okének.  

2) Fáze KLESÁNÍ (SINKING Phase)  

- Když voda začne stoupat nad úroveň spodní hrany bočních okének a zároveň je 

hladina vody vně auta vyšší než hladina vody v automobilu (v prostoru pro 

cestující – ne v kufru automobilu)  

3) Fáze PONOŘENÍ (SUBMERSION Phase) 

- Poslední fáze průběhu zanoření vozidla nastává, když je vozidlo zcela pod 

hladinou vody a je téměř celé naplněné vodou.  

 

Při svém výzkumu Giesbrecht a McDonald (Giesbrecht, McDonald, 2010) použili dva 

automobily stejného typu, konkrétně Ford Tempo z roku 1992. První automobil byl zcela 

v pořádku a prostor pro cestující nebyl porušený (vozidlo I). Druhý automobil (vozidlo H) 

měl v podlaze rezavé otvory o celkové ploše dva tisíce dvě stě centimetrů čtverečních. Časy 

ponoru byly zcela rozdílné (viz tabulka 1). 

Tabulka 1 - Časy ponoření vozidel Giesbrecht, McDonald, 2010 

Pokus 
Čas (s) fáze 

PLOVÁNÍ  

Čas (s) fáze 

KLESÁNÍ 

Celkový čas (s) do 

PONOŘENÍ 

Vozidlo I – dveře a okna zavřená. 63 87 150 

Vozidlo I – dveře řidiče násilně 

otevřeny. 

9 21 30 

Vozidlo H (otvory v podlaze 

2200 cm – dveře a okna zavřená.  

15 22 37 

Vozidlo H (díry v podlaze 

ucpané) – dveře a okna zavřená. 

26 45 71 

Zdroj - Giesbrecht, McDonald, 2010 
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2.3. Funkčnost automobilu pod vodou 

V manuálu Škody Octavie (ŠKODA AUTO a.s., 2019) je uvedeno, že pro snížení rizika 

poškozené vozidla při průjezdu vodou (např. zatopených cest) se musí dodržovat 

následující pokyny: 

 

- Před průjezdem vodou zjistěte její hloubku. Hladina vody smí sahat maximálně 

ke spodní hraně prahu vozidla. 

- Jeďte maximálně rychlostí chůze, jinak se může před vozidlem vytvořit vlna, 

která by mohla způsobit proniknutí vody do systémů vozidla (např. sání 

motoru). 

- Ve vodě nezastavujte, necouvejte a nevypínejte motor. 

 

Z tohoto manuálu je jasně patrné nejen, že nebude funkční motor, ale jak uvádí Wiseman 

(1999), voda by mohla mimo jiné zabránit například centrálnímu zamykání ve funkčnosti, a 

tím pádem by nebylo možné odemknout automatický zámek a otevřít dveře.   

 

Na serveru Porovnej24 (Porovnej24.cz, 2017) uvádí, že je možné, že elektronický systém 

otevírání vlivem vlhkosti přestane fungovat. Zatímco na TNCZ AUTO (TNCZ: AUTO, 

2017) píší, že zamykání i elektrická okna fungují ještě několik minut i po úplném zatopení 

vozu.  

 

S největší pravděpodobností dříve či později přestane fungovat elektronický systém 

automobilu. Tím pádem nebude funkční například elektrické stahování okének, nepůjdou 

rozsvítit světla nebo nebude možné odemknout automaticky uzamykatelné zámky dveří aj. 
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2.4. Tlaky a jejich vliv na opuštění automobilu pod vodní hladinou 

Všude kolem nás působí tzv. okolní (atmosférický) tlak, který má na hladině zhruba 0,1 

MPa, což se rovná 100 KPa, nebo také 1 bar.  

 

Pod vodní hladinou působí hydrostatický tlak, který se s každými deseti metry hloubky 

zvyšuje o 100 KPa. To znamená, že v deseti metrech bude hydrostatický tlak 100 KPa, ve 

dvaceti metrech to bude 200 KPa a ve třiceti metrech 300 KPa. 

 

Celkový tlak, který působí na automobil či osoby nacházející se pod vodní hladinou, se 

zjistí součtem atmosférického a hydrostatického tlaku. V deseti metrech hloubky bude na 

automobil či jiná ponořená tělesa působit tlak 200 KPa, ve dvaceti metrech tlak 300 KPa 

atd.  

 

Automobil, který skončí z nějakého důvodu ve vodě, bude obsahovat vzduch o tlaku 100 

KPa, tedy atmosférického tlaku na hladině. Když se automobil začne potápět, tlak okolní 

vody bude daleko větší než tlak v automobilu a tento okolní tlak tak zabrání otevření dveří. 

Pokud bude automobil ponořen tak, že budou pod vodou i okénka, taktéž s největší 

pravděpodobností nepůjdou otevřít vlivem hydrostatického tlaku. 

 

Větší tlak působící na automobil z venku zabrání otevření dveří či bočních okének. Aby 

bylo možné dveře či okénka pod vodou otevřít, musí dojít k vyrovnání tlaku uvnitř 

automobilu s tlakem okolním, tedy s tlakem hydrostatickým. K vyrovnání tlaků dojde ve 

chvíli, kdy bude prostor automobilu zaplaven vodou do takové úrovně, že vrchní rám dveří 

bude zatopen i z vnitřní strany automobilu. V tu chvíli bude možné otevřít dveře 

automobilu, protože tlaky budou stejně velké uvnitř i vně automobilu.  
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3. CÍLE PRÁCE, ÚKOLY A POUŽITÉ METODY 

3.1. Cíle 

Cílem bakalářské práce je vytvoření návodu na opuštění vozidla při havárii do vody a 

zjištění, zdali jsou v obecném povědomí dostatečné informace o této problematice. 

 

3.2. Úkoly 

Cílů bude dosaženo shromážděním, porovnáním a uspořádáním všech dostupných zdrojů 

do návodu, který bude ověřen teoreticky a z části i prakticky díky výzkumu doktora 

Gordona Giesbrechta a jeho žáka Gerrena McDonalda (Giesbrecht, McDonald, 2010), a se 

kterým budou ostatní materiály porovnány, z čehož bude vyvozen závěr v podobě návodu 

na opuštění vozidla po havárii do vody v různých situacích.  

 

3.3. Metody 

Hlavní metodou byla kompilace dat a jejich následná komparace. K dosažení dalšího cíle 

práce bylo použito metody dotazníkové, kde respondenti vyplňovali dotazník 

v elektronické podobě. Poslední metodou byla analýza získaných dat. 

 

3.3.1. Kompilace  

Kompilace neboli shromažďování, je základním pilířem každé takovéto práce. Proto bylo 

důležité pro tuto práci shromáždit co největší množství dostupných materiálů souvisejících 

s tématem práce.  

3.3.2. Komparace  

Další metodou použitou k vytvoření této práce je komparace neboli porovnání. Všechny 

nashromážděné materiály mezi sebou budou porovnány za účelem zjištění, v čem se 

shodují a v čem jsou rozdílné. 
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3.3.3. Dotazníková forma sběru dat  

Pro tuto práci je důležité zjistit obecné povědomí o možnostech opuštění vozidla při havárii 

do vody, proto byl vytvořen dotazník (v elektronické podobě) který obsahuje 28 otázek (viz 

příloha č.1). Dotazník byl umístěn do několika skupin na sociálních sítích, které byli 

vybrané náhodně, pro rozšíření mezi veřejnost.  

 

3.3.4. Výzkumný vzorek 

Vzhledem k použitým metodám může být vzorek populace, na kterém se výzkum 

uskuteční, velmi široký. Prakticky je omezený použitým jazykem na občany České 

republiky. Poměrně logickým omezením je také dolní věková hranice, kterou představuje 

zákonný limit 18 let pro získání řidičského oprávnění pro řízení automobilů definované 

skupiny B, a dalšími zákonnými povinnostmi pro získání řidičského oprávnění dané 

skupiny, jako je například zdravotní způsobilost. 

 

Protože havárie automobilu do vody se při řízení týká všech věkových kategorií, kromě již 

vyloučené a to nezávisle na pohlaví, nebylo v tomto směru přistoupeno k dalším omezením. 

A dotazník tak byl zpřístupněn širokému spektru respondentů. 

 

3.3.5. Analýza zdrojů 

Byla potřeba analyzovat všechny dostupné droje, jako přečíst a nastudovat všechny psané 

zdroje, kouknout se na všechna videa dostupná k tomuto tématu a potřebná pro zpravocání 

této práce. Analýze byli podrobeny i odpovědi na dotazník, který byl vytvořený pro tuto 

práci. Odpovědi byli nastudované porovnané a nakonec zpravocané do grafů (viz kapitola 

Vlastní práce)  
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4. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Dotazník obsahoval 28 otázek (viz příloha č.1.), všechny uzavřené, u některých však byla 

možnost připsat i jinou odpověď. Na dotazník odpovědělo celkem 225 respondentů.  

 

4.1. Rozbor jednotlivých otázek dotazníku 

 

1) Jak dlouho máte řidičský průkaz skupiny B? 

Cílem otázky bylo zjistit, jak dlouho respondenti vlastní řidičský průkaz sk. B. 

 

Graf 1 - Jak dlouho máte řidičský průkaz skupiny B? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Jak lze z grafu č.1 zjistit, největší procento respondentů má řidičský průkaz 16 a více let, 

těsně druhou nejpočetnější skupinou jsou respondenti s řidičským průkazem 3-5 let. 
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2) Už se Vám stalo, že byste musel/a opouštět potápějící se vozidlo? 

Druhou otázkou bylo zjišťováno, jestli je mezi respondenty někdo, kdo musel opouštět 

potápějící se automobil.  

 

Graf 2 - Už se Vám stalo, že byste musel/a opouštět potápějící se vozidlo? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Pouze 1 z  225 odpovídajících uvedl, že někdy musel opouštět potápějící se vozidlo. 

Odpovědi tohoto odpovídajícího budou hlouběji prozkoumány na konci této kapitoly.  
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3) Byl/a jste někdy svědkem toho, že někdo opouští potápějící se vozidlo? 

Touto otázkou bylo zjištěno kolik respondentů bylo svědky toho, jak někdo opouští 

potápějící se vozidlo.  

 

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

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Na otázku odpovědělo 7 lidí kladně, což jsou zhruba 3 procenta.  

Z této a předchozí otázky vyplývá, že celkem 8 lidí z 225 má nějakou zkušenost 

s možnostmi opouštění vozidla při havárii do vody.  
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4) Nechal/a byste se k opuštění potápějícího se vozidla inspirovat většinou 

akčních scén z filmů? 

I když tato otázka nesouvisí přímo s tématem, je přinejmenším zajímavé, kolik lidí by se 

právě nechalo ovlivnit filmem v život ohrožujících situacích. 

 

Graf 4 - Nechal/a byste se k opuštění potápějícího se vozidla inspirovat většinou akčních 

scén z filmů? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Z grafu je patrné, že více než polovina lidí by se k úniku z potápějícího se vozidla 

nenechalo inspirovat scénami z filmů. 33 procent by se inspirovalo a jen 9 procent žádnou 

takovou scénu nevidělo.  
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5) Kdy je podle Vás nejlepší opouštět vozidlo, které se dostane do vody? 

Touto otázkou bylo zjišťováno, kdy je podle odpovídajících nejlepší opouštět vozidlo při 

havárii do vody.  

 

Graf 5 - Kdy je podle Vás nejlepší opouštět vozidlo, které se dostane do vody? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Jak je z grafu patrné, 75 procent respondentů by automobil, který se dostane do vody, 

opouštěli ještě na hladině.  

 

Je však překvapující, že celých 20 procent respondentů by počkalo, až se vozidlo zcela 

potopí.  
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6) Jaký je podle Vás nejlepší způsob opuštění vozidla, které je potopené 

jen do půlky dveří? 

Díky této otázce bylo zjištěno, jaký je podle respondentů nejlepší způsob opuštění vozidla, 

které je potopené jen do půlky dveří. 

 

Graf 6 - Jaký je podle Vás nejlepší způsob opuštění vozidla, které je potopené jen do půlky 

dveří? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Podle grafu č. 6 je nejčastěji volenou možností pro únik z vozidla, které je potopené do 

půlky dveří, „otevřít boční okénko a opustit vozidlo“.  
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7) Jaký je podle Vás nejlepší způsob opuštění vozidla, které je celé 

potopené, ale kabina není zaplavená vodou? 

Touto otázkou bylo zjišťováno, jak by respondenti opouštěli vozidlo, které je celé 

potopené, ale kabina vozidla přitom nebyla zaplněná vodou.  

 

Graf 7 - Jaký je podle Vás nejlepší způsob opuštění vozidla, které je celé potopené, ale 

kabina není zaplavená vodou? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

V tomto případě jsou tři možnosti hned po sobě v minimálním rozdílu počtu odpovědí. 

Největší podíl má možnost „rozbít boční okénko a vyplavat“, druhou nejčastější odpovědí 

byla varianta, že „automobil v tuto chvíli nelze opustit“, a jen o jednu odpověď méně 

získala možnost „otevřít boční okénko a vyplavat“.  

 

Z toho plyne, že v takové situaci by nejčastějším způsobem bylo opuštění automobilu 

pomocí bočního okénka. 
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8) Jaký je podle Vás nejlepší způsob opuštění vozidla, které je celé 

potopené a kabina je zcela zaplavená vodou? 

Otázkou bylo zjištěno, jaký je podle odpovídajících nejlepší způsob opuštění vozidla, které 

je celé potopené pod hladinu a u kterého je zatopena i kabina. 

 

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

je zcela zaplavená vodou? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Odpovídající v dotazníku zvolili možnost „otevřít dveře a vyplavat“ jako nejlepší způsob 

opuštění vozidla, které je celé pod hladinou a které má zaplavenou celou kabinu. Tuto 

možnost vybralo 94 respondentů. Naopak jako nejméně vhodnou shledali možnost „rozbít 

zadní okno a vyplavat“.  

 

Velmi překvapivým faktem je, že 24 odpovídajících by se v takové situaci smířili 

s utonutím.  
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9) Myslíte si, že po ponoření celého vozidla pod hladinu, kdy však ještě 

není zatopená kabina, jde stáhnout boční okénko, pokud se stahuje 

manuálně? 

Tato a dvě následující otázky slouží pro zjištění, zdali a proč si odpovídající myslí, že po 

ponoření celého vozidla, kdy však není zaplavená kabina, jde stáhnout boční okénko, které 

se stahuje manuálně.  

 

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

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

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Dle grafu č. 9 odpovědělo 65 procent respondentů, že ve chvíli, kdy je celé auto potopené, 

ale kabina není zaplavená vodou, bude možné stáhnout boční okénko, pokud se stahuje 

manuálně, 35 procent odpovídajících má opačný názor.  
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10) Jestli jste na předchozí otázku odpověděl/a NE, proč podle vás 

nepůjde stáhnout? 

Na tuto otázku odpovídalo celkem 81 respondentů (mělo odpovědět jen 78, tedy ti, kteří 

v předchozí otázce odpověděli "NE"). 

 

Na otázku účastníci dotazníku odpovídali, proč okénko, které se stahuje manuálně, nepůjde 

stáhnout ve chvíli, když je automobil celý potopený, ale kabina není zaplavená vodou.  

 

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

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Z dotazovaných si 73 lidí myslí, že okénko nepůjde stáhnout z důvodu působení tlaku 

vody. Možnost, že se pod vodou stahování okénka zablokuje, získala 7 odpovědí, a 

varianta, že se okénko stihne rozbít působením tlaku vody, hned jak je pod vodou, získala 

pouze 1 odpověď.  
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11) Jestli-že jste na otázku (o 2 výš) odpověděl/a ANO, do jaké hloubky 

pod vodou podle Vás půjde stáhnout? 

Na tuto otázku odpovídalo 154 respondentů (mělo odpovídat jen 147 - ti, kteří na otázku o 

dvě výš odpověděli „ANO“). 

 

Otázkou bylo zjišťováno, do jaké hloubky dle respondentů půjde otevřít boční okénko, 

které se stahuje manuálně, v případě, kdy je automobil celý potopený pod hladinu, ale 

kabina není zaplavená vodou.  

 

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

podle Vás půjde stáhnout? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Nejčastější odpovědí byla volba, že okénko půjde stáhnout v jakékoliv hloubce (dokud se 

kabina nezaplní vodou). Druhou nejčastější byla možnost, že okénko půjde manuálně 

stáhnout maximálně do 2 metrů hloubky.  
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12) Myslíte si, že po ponoření celého vozidla pod hladinu a zaplavení celé 

kabiny jde stáhnout boční okénko, pokud se stahuje elektronicky? 

 

Tato a následující dvě otázky se týkají stahování bočního okénka, pokud je stahování 

elektronické.  

 

Respondenti byli tázáni, jestli jde stáhnout boční okénko, pokud je stahování elektronické, 

a automobil je celý potopený, přičemž i kabina je zaplavená vodou.  

 

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

stáhnout boční okénko, pokud se stahuje elektronicky? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Dle grafu č. 12 je zřejmé, že 90 procent respondentů si myslí, že ve chvíli, kdy je automobil 

celý pod vodní hladinou a kabina je celá zaplavená vodou, nebude možné elektronicky 

stahované okénko stáhnout. Tudíž jen 10 procent dotazovaných si myslí, že okénko 

v takovém případě stáhnout půjde.   
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13) Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a NE, proč si myslíte, že 

nepůjde stáhnout? 

Na tuto otázku odpovídalo 200 respondentů (mělo jich odpovídat 202, tedy všichni ti, kteří 

na předchozí otázku odpověděli „NE“). 

 

Otázka byla zaměřena na zjištění, proč si odpovídající myslí, že nebude možné stáhnout 

okénko, které se stahuje elektronicky, pokud je automobil celý potopený a kabina je 

kompletně zaplavená vodou.   

 

Graf 13 - Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a NE, proč si myslíte, že nepůjde 

stáhnout? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Dle grafu č. 13 vidíme, že 149 odpovídajících zvolilo možnost, že elektrika v automobilu 

pod vodou přestane fungovat a elektronicky stahovaná okénka nebudou tudíž také 

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

půjde okénko stáhnout? 

Na tuto otázku odpovídalo 57 respondentů (mělo jich odpovídat 23, tedy všichni ti 

respondenti, kteří na otázku o dvě výš odpověděli „ANO“). 

 

Otázkou bylo zjišťováno, proč si dotazovaní, kteří odpověděli na otázku o dvě výš „ANO“, 

myslí, že elektronicky stahované okénko ve zcela potopeném automobilu, který má 

zaplavenou i kabinu, půjde stáhnout.  

 

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

okénko stáhnout? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Celých 60 procent odpovídajících vybralo možnost, že pokud se automobil zcela potopí a 

zaplaví se kabina vozidla, půjde elektronicky stahované okénko stáhnout do doby, než se 

vyzkratují pojistky vozidla, ale neví, za jak dlouho taková situace nastane.  
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15) Jdou podle Vás otevřít dveře od vozidla, pokud je vozidlo zcela 

potopené, ale kabina není plně zaplavena vodou? 

Otázka zaměřená na možnost otevření dveří automobilu, který je pod vodní hladinou, 

pokud kabina není zaplněná vodou.  

 

Graf 15 - Jdou podle Vás otevřít dveře od vozidla, pokud je vozidlo zcela potopené, ale 

kabina není plně zaplavena vodou? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Většina odpovídajících, konkrétně 85 procent, si myslí, že v situaci, kdy je vozidlo 

potopené pod hladinou, ale kabina není zaplavená vodou, nebude možné otevřít dveře 

automobilu.  
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16) Půjdou podle Vás otevřít dveře vozidla, které je celé pod vodou a 

které je plně zaplněné vodou? 

Dotaz podobný otázce předchozí, s rozdílem, že nyní je zaměřen na otevření dveří, pokud 

je kabina automobilu zaplavená vodou.  

 

Graf 16 - Půjdou podle Vás otevřít dveře vozidla, které je celé pod vodou a které je plně 

zaplněné vodou? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Z grafu č. 16 je patrné, že pouze 60 procent odpovídajících si myslí, že půjdou otevřít dveře 

od vozidla. Zbylých 40 procent respondentů si myslí, že by dveře od vozidla v takovém 

případě otevřít nešly.  
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17) Kolik času podle Vás potřebuje průměrně člověk (pokud je sám řidič) 

na opuštění vozidla, které se dostane do vody? 

Otázka, kterou bylo zjišťováno, jak dlouho podle respondentů potrvá únik z vozidla, které 

se dostane do vody, v případě, že v automobilu se nachází jen řidič.  

 

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

vozidla, které se dostane do vody? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Na otázku, kolik času potřebuje průměrně člověk (pokud je sám řidič) na opuštění vozidla, 

které se dostane do vody, nejčastěji respondenti odpověděli, že bude potřebovat maximálně 

30 vteřin. Druhou nejčastější odpovědí byla možnost, že bude potřebovat maximálně 20 

sekund.  
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18) Kolik času podle Vás potřebuje průměrně čtyřčlenná posádka na 

opuštění vozidla, které se dostane do vody? 

Druhou otázkou týkající se času bylo zjištěno, jak dlouhou dobu potřebuje na opuštění 

vozidla, které se dostane do vody, čtyřčlenná posádka.  

 

Graf 18 - olik času podle Vás potřebuje průměrně čtyřčlenná posádka na opuštění vozidla, 

které se dostane do vody? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Dle grafu č. 18 získala 61 odpovědí možnost říkající, že čtyřčlenná posádka zvládne 

automobil opustit do 60 vteřin. 52 respondentů zvolilo možnost trvání maximálně 90 vteřin. 
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19) Jak dlouho podle Vás trvá, než se osobní automobil se zavřenými 

bočními okénky zcela potopí pod hladinu? 

Tato otázka je zaměřena na zjištění, jak dlouho podle respondentů potrvá, než se celý 

automobil se zavřenými okénky potopí pod vodní hladinu. 

 

Graf 19 - Jak dlouho podle Vás trvá, než se osobní automobil se zavřenými bočními okénky 

zcela potopí pod hladinu? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Nejčastěji zvolenou variantou bylo, že se automobil se zavřenými okénky ponoří pod vodní 

hladinu do 2 minut a to s 81 odpověďmi. Druhou nejčastější odpovědí byla možnost, že se 

automobil potopí do 60 sekund.  
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20) Jak dlouho podle Vás trvá, než se osobní automobil s pootevřenými 

dveřmi zcela potopí pod hladinu? 

V tomto případě bylo zjišťováno, za jak dlouho se dle dotazovaných zcela potopí pod 

hladinu automobil s pootevřenými dveřmi.  

 

Graf 20 - Jak dlouho podle Vás trvá, než se osobní automobil s pootevřenými dveřmi zcela 

potopí pod hladinu? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Zde je zřejmé, že respondenti zvolili jako nejčastější odpověď možnost, že se automobil 

s pootevřenými dveřmi zcela potopí do 30 sekund, druhou nejčastější odpovědí byla 

možnost, že se tak stane do 60 sekund.  

  

27

80

67

34

14

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

p
o

če
t 

re
sp

o
n

d
en

tů

odpovědi na otázku

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



37 

 

21) Za jak dlouho od kontaktu s vodní hladinou se podle Vás zaplaví 

kabina automobilu se zavřenými bočními okénky? 

Otázkou bylo zjišťováno, za jak dlouho od kontaktu s vodní hladinou se podle respondentů 

zaplaví kabina automobilu, který má zavřená boční okénka. 

 

Graf 21 - Za jak dlouho od kontaktu s vodní hladinou se podle Vás zaplaví kabina 

automobilu se zavřenými bočními okénky? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Nejvíce respondentů se přiklání k variantě, kdy se kabina automobilu, který má zavřená 

boční okénka, zaplaví vodou do 2 minut, konkrétně tuto možnost volilo 71 respondentů. 

Těsně druhou se dle respondentů stala možnost, že se kabina zaplaví do 5 minut od 

kontaktu automobilu s vodní hladinou.  

  

30

71
68

35

14

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

p
o

če
t 

re
sp

o
n

d
en

tů

odpovědi na otázku

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



38 

 

22) Jak dlouho potrvá, než se zaplní vodou celá kabina automobilu, 

jestliže má pootevřené boční dveře? 

Poslední ze série otázek, zjišťující dobu ponoru a zaplavení automobilu.  

 

Touto otázkou bylo zjištěno, za jak dlouho se podle respondentů zaplní vodou celá kabina 

automobilu, jestliže má pootevřené boční dveře.  

 

Graf 22 - Jak dlouho potrvá, než se zaplní vodou celá kabina automobilu, jestliže má 

pootevřené boční dveře? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Jak je patrné z grafu č. 22 největší početnější odpovědí získala možnost, že se celá kabina 

automobilu zaplaví vodou do 30 sekund, tato možnost získala 78 odpovědí. Druhou 

nejpočetnější odpovědí se se 70 odpověďmi stala možnost, že se automobil celý zaplní 

vodou do 60 sekund.  
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23) Hledal/a jste někdy na internetu návod, jak se zachovat v situaci, kdy 

se ocitnete s automobilem ve vodě? 

Touto otázkou bylo zjišťováno, kolik z respondentů někdy hledalo na internetu návod, jak 

opustit vozidlo v případě, kdy se s ním dostanou do vody. Případně jestli se jim povedlo 

takový návod najít.  

 

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

automobilem ve vodě? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Celých 91 procent odpovídajících nikdy nenapadlo a tudíž ani nehledalo jak se zachovat 

v situaci, při které by se ocitli s automobilem ve vodě. Jen 7 procent hledalo na internetu, 

jak se správně zachovat v takové situaci a dokonce jen 3 procenta ze všech odpovídajících 

takový návod, či postup našlo.  
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24) Jde podle Vás rozbít přední okno? 

Dotazník obsahoval i otázku na možnost rozbití předního okna. Respondenti odpovídali na 

otázku, jestli jde podle nich rozbít přední okno automobilu.  

 

Graf 24 - Jde podle Vás rozbít přední okno? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Podle 54 procent všech odpovídajících jde přední okno automobilu rozbít speciálním 

nástrojem se špičkou, dle 28 procent odpovídajících jde rozbít jakkoli a jen 18 procent 

respondentů si myslí, že přední okno rozbít nejde. 
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25) Máte v autě speciální nástroj se špičkou na rozbíjení oken? 

Jednoduchá otázka, která má však velmi důležitou funkci, a to sice zjištění, kolik 

z odpovídajících má ve vozidle speciální nástroj na rozbíjení oken, který by se v případě 

havárie do vody mohl velice hodit. 

 

Graf 25 - Máte v autě speciální nástroj se špičkou na rozbíjení oken? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Jak můžeme z grafu č. 25, zjistit, jen 11 procent z respondentů má v automobilu speciální 

nástroj na rozbíjení oken.  
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26) Máte v autě řezák na pásy? 

Další důležitým nástrojem, který by měl v autě mít každý a který nám může pomoci 

zachránit život, je řezák na pásy. Touto otázkou tedy bylo zjišťováno, kolik 

z odpovídajících má řezák na pásy ve svém automobilu.  

 

Graf 26 - Máte v autě řezák na pásy? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Ani zde není bohužel počet kladných odpovědí vysoký. Jen 16 procent odpovídajících má 

ve svém automobilu řezák na pásy.  
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27) Máte pocit, že víte jak postupovat, kdyby se Vám stalo, že se ocitnete s 

automobilem ve vodě? 

Tato otázka slouží ke zjištění, jestli si respondenti myslí, že vědí jak postupovat v případě, 

kdy by se ocitli s automobilem ve vodě.  

 

Graf 27 - Máte pocit, že víte jak postupovat, kdyby se Vám stalo, že se ocitnete s 

automobilem ve vodě? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Jak je z grafu č. 27 patrné, nejpočetnější odpovědí byla se 47 procenty možnost, že spíše 

nevědí jak postupovat, ale i přesto si myslí, že by se zachránili. Jen o 2 procenta méně 

respondentů zvolilo možnost, že nemají představu jak v takové situaci postupovat, což je 

velmi vysoký počet. Dokonce jen 8 procent odpovídajících přesně ví, co dělat v situaci, kdy 

by se ocitli s automobilem ve vodě.  
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28) Myslíte si, že by bylo dobré, aby byl vytvořen ověřený a spolehlivý 

návod, jak opustit automobil po havárii do vody? 

Poslední otázka dotazníku byla, jestli si respondenti myslí, že by bylo dobré, aby byl 

vytvořen ověřený a spolehlivý návod, jak opustit automobil po havárii do vody. 

 

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

opustit automobil po havárii do vody? 

 

Zdroj - dotazník k BP (viz přílohy)  

 

Celých 96 procent ze všech odpovídajících si myslí, že by bylo dobré vytvořit spolehlivý 

návod, jak opustit vozidlo, které se dostane do vody.  
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4.2. Odpovědi respondenta, se zkušeností opouštění vozidla ve vodě X 

nejčastější odpověď respondentů v dotazníku 

Tato kapitola bude porovnávat odpovědi respondenta, který má jako jediný ze všech 

odpovídajících zkušenost s opouštěním vozidla, které se dostalo do vody, s nejčastější 

odpovědí všech respondentů na danou otázku.  

Odpověď respondenta se zkušeností opuštění vozidla X nejčastější odpověď na danou 

otázku 

 

Jak dlouho máte řidičský průkaz skupiny B? 

11 až 15 let X 16 a více 

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

ANO X NE 

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

NE X NE 

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

filmů? 

NE X NE 

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

dokud je na hladině X dokud je na hladině 

Jaký je podle Vás nejlepší způsob opuštění vozidla, které je potopené jen do půlky 

dveří? 

otevřít boční okénko a opustit vozidlo X otevřít boční okénko a opustit vozidlo 

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

není zaplavená vodou? 

automobil v tuto chvíli nelze opustit X rozbít boční okénko a vyplavat 

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

zcela zaplavená vodou? 

otevřít dveře a vyplavat X otevřít dveře a vyplavat 
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Myslíte si, že po ponoření celého vozidla pod hladinu, kdy však ještě není zatopená 

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

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

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

kvůli působení tlaku vody na okénko X kvůli působení tlaku vody na okénko 

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

stáhnout boční okénko, pokud se stahuje elektronicky? 

NE X NE 

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 

X  

elektrika pod vodou přestane fungovat a elektronicky stahovaná okénka nebudou fungovat 

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

není plně zaplavena vodou? 

NE X NE 

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

zaplněné vodou? 

ANO X ANO 

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

vozidla, které se dostane do vody? 

do 20 sekund X do 30 sekund 

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

které se dostane do vody? 

do 90 sekund X do 60 sekund 

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

zcela potopí pod hladinu? 

do 5 minut X do 2 minut 
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Jak dlouho podle Vás trvá, než se osobní automobil s pootevřenými dveřmi zcela 

potopí pod hladinu? 

do 2 minut X do 30 sekund 

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

se zavřenými bočními okénky? 

do 5 minut X do 2 minut 

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

pootevřené boční dveře? 

do 12 sekund X do 30 sekund 

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

automobilem ve vodě? 

ANO, ale bez dobrého výsledku X NE, nikdy mě to nenapadlo 

Jde podle Vás rozbít přední okno? 

NE X ANO, ale pouze speciálním nástrojem se špičkou 

Máte v autě speciální nástroj se špičkou na rozbíjení oken? 

ANO X NE 

Máte v autě řezák na pásy? 

ANO X NE 

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

ve vodě? 

Spíše ne, ale myslím, že bych se zachránil X Spíše ne, ale myslím, že bych se zachránil 

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

automobil po havárii do vody? 

ANO X ANO 

 

Výše zmíněné jsou odpovědi respondenta, který vykazuje jistou zkušenost s opuštěním 

vozidla, které se dostalo do vody, v porovnání s nejčastější odpovědí na dané otázky. Po 

porovnání odpovědí je patrné, že se ve 12 otázkách neshodují, nepočítají-li se první dvě.   
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5. DISKUZE 

V této kapitole budou porovnány odpovědi z dotazníku s výzkumem z Kanadské univerzity 

Manitoba, který provedl doktor Gordon Giesbrecht a jeho žák Gerren McDonald. (2010)  

 

Tímto porovnáním bude zjištěno, jak správné je povědomí obecné veřejnosti o této 

problematice. Porovnat se však dají jen některé otázky a odpovědi, neboť ne na všechny je 

ve zmíněném výzkumu odpověď.  

 

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

Respondenti v dotazníku nejčastěji volili možnost „dokud je na hladině“.  

K této variantě se přiklání ve svém výzkumu i doktor Gordon Giesbrecht.  

Jaký je podle Vás nejlepší způsob opuštění vozidla, které je potopené jen do půlky 

dveří? 

Ve zmiňovaném výzkumu je uveden jako nejlepší způsob opuštění vozidla v takové situaci 

otevřít boční okénko a opustit vozidlo Stejnou možnost zvolil největší počet respondentů 

v dotazníku. 

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

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

NE bylo nejčastější odpovědí dotazovaných, stejně tak to bylo vyzkoušeno pro účely 

výzkumu doktora Gordona Giesbrechta. 

Ve zprávě o výzkumu je uvedeno, že okénko nepůjde otevřít z důvodu působení tlaku vody, 

což bylo i nejčastější odpovědí v dotazníku. 

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

vozidla, které se dostane do vody? 

Ve výzkumu je uvedeno, že samotný řidič potřebuje k opuštění vozidla průměrně 10 

sekund. Stejnou možnost v dotazníku zvolilo jen 13 procent respondentů.  
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Kolik času podle Vás potřebuje průměrně čtyřčlenná posádka na opuštění vozidla, 

které se dostane do vody? 

Nejvíce respondentů v dotazníku zvolilo možnost, že čtyřčlenná posádka zvládne 

automobil opustit do 60 vteřin. Ve výzkumu je však uvedeno, že čtyřčlenná posádka 

zvládne automobil opustit průměrně do 29 sekund, v dotazníku byla možnost do 40 sekund 

(nejblíže skutečnosti) zvolena jako správná odpověď pouze 13 procenty respondentů. 

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

zcela potopí pod hladinu? 

Ve skutečnosti se dle výzkumu automobil v takovéto situaci zcela potopí pod hladinu vody 

za zhruba 150 sekund. Nejčastější odpovědí respondentů bylo, že se automobil se 

zavřenými okénky zcela potopí pod hladinu do 120 sekund, velké procento odpovědí pak 

získala i možnost do 5 minut.  

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

potopí pod hladinu? 

Správnou odpovědí dle výzkumu je, že se automobil s pootevřenými dveřmi zcela potopí 

pod hladinu do 30 sekund. Stejnou možnost zvolilo i nejvíce respondentů v dotazníku.  

 

Z tohoto porovnání je možné vyvodit závěr, že obecná povědomost o této problematice je 

na celkem vysoké úrovni, ale i přesto by však mělo být povědomí o této problematice 

daleko větší. Největší podíl nesouhlasu mají otázky týkající se času.  
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6. MOŽNOSTI OPUŠTĚNÍ VOZIDLA 

Jelikož se této problematice nevěnuje velká pozornost, je těžké konfrontovat současný stav 

bádání v tomto směru. Ovšem proti většině nalezených materiálů týkajících se nejlepších 

způsobů opuštění vozidla po havárii do vody, bylo v této práci dospěno k rozdílným 

názorům. 

 

Po zhodnocení všech materiálů získaných pro vytvoření této bakalářské práce (viz kapitola 

teoretická východiska), byly vytvořeny následující návody, jak by mělo vypadat opuštění 

automobilu po havárii do vody v různých případech. Při jejich vytváření bylo přihlíženo i 

na zkušenosti člověka, který má osobní zkušenost s opouštěním vozidla po havárii do vody.  

 

6.1. Návody na opuštění vozidla při havárii do vody v různých 

variantách 

 

Pokud je v automobilu sám řidič: 

1. Snažit se zachovat klid 

 Panika v tuto chvíli ničemu nepomůže, času je dostatek, ale ne přebytek, 

proto je nutné jednat okamžitě, nemístné je například sebrat telefon a volat 

pomoc. 

2. Stáhnout co nejrychleji okénko a odepnout pásy 

 Jestliže voda dosáhla přes okraj okénka, pokud to půjde, okénko stejně 

stáhněte. Pokud stáhnout nepůjde, rozbijte ho – přes proud vody by mělo být 

možné se z automobilu dostat). 

3. Opusťte vozidlo okénkem dříve, než okénkem začne téct voda do automobilu. 

 Pokud už voda okénkem začala natékat do automobilu, přes proud vody by 

mělo být možné automobil stejně opustit okénkem). 
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Pokud je v automobilu více osob: 

1. Snažit se zachovat klid 

 Panika v tuto chvíli ničemu nepomůže, času je dostatek, ale ne přebytek, 

proto jednejte okamžitě, nemístné je například sebrat telefon a volat pomoc. 

2. Stáhnout co nejrychleji okénka a odepnout pásy  

 Jestliže voda dosáhla přes okraj okének, pokud to půjde, okénka stejně 

stáhněte. Pokud stáhnout nepůjdou, rozbijte je – přes proud vody by mělo 

být možné se z automobilu dostat). 

3. Opusťte vozidlo okénky dříve, než okénky začne téct voda do automobilu. 

 Pokud už voda okénky začala natékat do automobilu, přes proud vody by 

mělo být možné automobil stejně opustit okénkem). 

 

Pokud jsou v automobilu děti: 

1. Snažit se zachovat klid 

 Panika v tuto chvíli ničemu nepomůže, času je dostatek, ale ne přebytek, 

proto jednejte okamžitě, nemístné je například sebrat telefon a volat pomoc. 

2. Stáhnout co nejrychleji okénko a odpoutat pásy 

 Jestliže voda dosáhla přes okraj okének, pokud to půjde, okénka stejně 

stáhněte. Pokud stáhnout nepůjdou, rozbijte je – přes proud vody by mělo 

být možné se z automobilu dostat). 

3. Nejstaršímu dítěti řekněte, aby opustilo automobil okénkem 

4. Mladší dítě podejte okénkem staršímu ven  

 Pokud máte jen malé děti, snažte se je vytáhnout ven první. 

5. Opusťte vozidlo okénkem dříve, než okénkem začne téct voda do automobilu. 

 Pokud už voda okénkem začala natékat do automobilu, přes proud vody by 

mělo být možné automobil stejně opustit okénkem).  
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Pokud je vozidlo pod vodou a kabina není zaplněná vodou: (tato situace může nastat, 

pokud například zpanikaříme, a nestihneme automobil opustit, dokud je na hladině) 

1. Snažit se zachovat klid. 

 Panika v tuto chvíli ničemu nepomůže, času je dostatek, ale ne přebytek, 

proto jednejte okamžitě, nemístné je například sebrat telefon a volat pomoc. 

2. Odpoutejte se a sedněte si tak, abyste měli hlavu až u stropu.  

 Pokud máte ve vozidle další lidi, ať udělají to samé. 

 Pokud máte ve vozidle děti, řekněte jim, ať si odepnou pásy, postaví se na 

sedačku a mají hlavu u stropu (pokud jsou děti malé, pomozte jim).  

3. Pokud je automobil na dně, čekejte a jakmile budete mít vodu po krk, zhluboka se 

nadechněte a zadržte dech. X Pokud auto stále klesá a vy nevíte, jak je voda 

hluboká, zhluboka se nadechněte a zadržte dech. Jestli zvládnete vyplavat proti 

proudu, udělejte to, pokud ne nevysilujte se a počkejte, až proudění ustane.  

4. Vyplavte z automobilu a plavte na hladinu. 

 

Pokud je vozidlo pod vodou a kabina je zaplněná vodou: (k této situaci by dojít nemělo, 

ale lepší je vědět, jak postupovat) 

1. Snažit se zachovat klid. 

 Panika v tuto chvíli ničemu nepomůže, času je dostatek, ale ne přebytek, 

proto jednejte okamžitě, nemístné je například sebrat telefon a volat pomoc. 

2. Odpoutejte se 

 Pokud máte v automobilu děti, pomozte jim.  

3. Otevřete dveře automobilu  

 Jestliže není kabina automobilu zaplněná až po strop, nemusí jít dveře 

otevřít, v takovém případě rozbijte boční okénko. 

4. Vyplavte z automobilu a plavte na hladinu  

 

Ve všech návodech záměrně chybí poslední krok a to volat IZS. Je tomu proto, že většina 

mobilních telefonů ve vodě nevydrží. V takovém případě zbývá doufat, že pomoc bude 

poskytnuta náhodnými kolemjdoucími/kolemjedoucími.   
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7. ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá především možnostmi opuštění vozidla při havárii do vody. Jelikož 

v České republice ani nikde ve světě není této problematice věnována velká pozornost, bylo 

obtížné najít adekvátní a ověřené zdroje k vytvoření této bakalářské práce. Na internetu 

existuje několik návodů, které však nemusí být úplně přesné. Proto by na většinu z nich 

nemělo být přihlíženo.  

 

Ve studii a v programu ALIVE je uvedeno stejně jako v této práci, že nejlepším časem pro 

únik z vozidla je fáze, při které je vozidlo stále na hladině vody. V programu ALIVE je 

velice jednoduchý návod – kroky, jak by měl únik z vozidla vypadat. Jejich postup je 

následující: bezpečnostní pásy  okna  děti (jsou-li přítomny) ven. Podobný program 

či operace by měly být uskutečněny i v České republice, aby se informace o možnostech 

opuštění vozidla při havárii do vody dostaly k co největšímu počtu lidí a tím se zvýšila 

informovanost Čechů o tomto tématu.  

 

Na dotazník vytvořený pro tuto práci odpovědělo celkem 225 respondentů z celé České 

republiky, odpovídající byli různých věkových skupin s různě dlouhou dobou držení 

řidičského průkazu sk. B, čehož bylo dosaženo rozesláním dotazníku do různých skupin na 

sociálních sítích. Z dat získaných vyhodnocením dotazníku je patrné, že většina otázek byla 

správně zodpovězena největším procentem respondentů. Tím pádem se dá usuzovat, že 

všeobecné povědomí o tomto tématu je na celkem vysoké úrovni, i přesto by však mělo být 

povědomí o této problematice daleko větší a rozšířit se mezi co nejvíce lidí. 

 

Na závěr této bakalářské práce byly vypracovány návody (viz kapitola Možnosti opuštění 

vozidla), jak nejlépe opustit automobil po havárii do vody v různých situacích jako 

například v situaci, kdy je v automobilu jen řidič, když se v automobilu nachází více osob, 

řidič s dětmi, nebo také rozdělení jak se chovat, když je automobil zcela potopen pod 

hladinu a je nebo není zaplavená kabina automobilu.  
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Stejně jako v programu ALIVE z kanadské univerzity i pro tuto práci byly shrnuty 

nejdůležitější body návodů a byl vytvořen velmi zjednodušený návod na opuštění vozidla 

při havárii do vody. Ve zkratce by návod vypadal následovně:  

 

1. Pásy (odpásat se) 

2. Okénko (otevřít/rozbít bočné okénko)  

3. Děti (pokud v automobilu jsou)  

4. Únik (vylézt ven z vozidla) 
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Graf 9 - Myslíte si, že po ponoření celého vozidla pod hladinu, kdy však ještě není zatopená 

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

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

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

podle Vás půjde stáhnout? 

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

stáhnout boční okénko, pokud se stahuje elektronicky? 

Graf 13 - Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a NE, proč si myslíte, že nepůjde 

stáhnout? 

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

okénko stáhnout? 
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Graf 15 - Jdou podle Vás otevřít dveře od vozidla, pokud je vozidlo zcela potopené, ale 

kabina není plně zaplavena vodou? 

Graf 16 - Půjdou podle Vás otevřít dveře vozidla, které je celé pod vodou a které je plně 

zaplněné vodou? 

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

vozidla, které se dostane do vody? 

Graf 18 - olik času podle Vás potřebuje průměrně čtyřčlenná posádka na opuštění vozidla, 

které se dostane do vody? 

Graf 19 - Jak dlouho podle Vás trvá, než se osobní automobil se zavřenými bočními okénky 

zcela potopí pod hladinu? 

Graf 20 - Jak dlouho podle Vás trvá, než se osobní automobil s pootevřenými dveřmi zcela 

potopí pod hladinu? 

Graf 21 - Za jak dlouho od kontaktu s vodní hladinou se podle Vás zaplaví kabina 

automobilu se zavřenými bočními okénky? 

Graf 22 - Jak dlouho potrvá, než se zaplní vodou celá kabina automobilu, jestliže má 

pootevřené boční dveře? 

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

automobilem ve vodě? 

Graf 24 - Jde podle Vás rozbít přední okno? 

Graf 25 - Máte v autě speciální nástroj se špičkou na rozbíjení oken? 

Graf 26 - Máte v autě řezák na pásy? 

Graf 27 - Máte pocit, že víte jak postupovat, kdyby se Vám stalo, že se ocitnete s 

automobilem ve vodě? 

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

opustit automobil po havárii do vody? 

 

Přílohy 

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

 


