Příloha 1: Ukázka vyplněného dotazníku od JSDHo z IMZ 2014
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Příloha 2: Dotazník „Předurčenost JSDHo k OOB v jednotlivých
krajích“
Dobrý den,
Jsem studentkou VŠB – TU Ostrava a zpracovávám pro HZS Jihomoravského kraje
diplomovou práci na téma „Realizace opatření ochrany obyvatelstva jednotkami sboru
dobrovolných hasičů“. Tímto bych Vás chtěla poprosit o pomoc se sběrem dat
z celorepublikové úrovně tím, že věnujete pár minut vyplnění tohoto dotazníku.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mne obrátit.
Předem moc děkuji za ochotu a za spolupráci.
Bc. Johana Tašlová
taslova@gmail.com, tel: 603 388 090
Za jaký kraj zpracováváte dotazník?

Je ve Vašem kraji zavedena předurčenost JSDHo k OOB?
Pokud ve Vašem kraji předurčenost na OOB není řešena, další otázky již vyplňovat nemusíte.



Ano



Ne

Mají jednotlivé JSDHo určeny specializace na úseku OOB?
Např. Specializace na osvětlení, na čerpání, atd.



Ano



Ne

Poskytl HZS kraje předurčeným JSDHo k OOB požární techniku a VPPO z vlastních
zdrojů?


Ano



Ne
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PT a VPPO na předurčenost OOB jsou ve vlastnictví?


HZS kraje



Jednotlivých JSDHo



Obou

Financování JSDHo předurčených k OOB je dále zabezpečeno z?

Problematiku předurčenosti k OOB v kraji má na starosti?


Jedna osoba



Jedno oddělení



Více osob

Kdo zabezpečuje problematiku OOB v jednotlivých JSDHo?


VJ



VD



TOOB



nikdo



Někdo jiný, napište

Zajišťuje HZS kraje odbornou přípravu JSDHo k OOB? Jak často?

Probíhají ve Vašem kraji součinnostní výcviky a cvičení JSDHo k OOB?


Ano



Ne

Plní předurčená JSDHo i jiné úkoly v rámci svojí předurčenosti?
Např. zajištění týlu při déletrvajících zásazích



Ano



Ne
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Předurčené JSDHo k OOB mají ve své výbavě (je uvažováno o):


Požární technika předurčená k nasazení při OOB: CAS



Požární technika předurčená k nasazení při OOB: DA



Požární technika předurčená k nasazení při OOB: ostatní



Čerpadla: plovoucí



Čerpadla: elektrická kalová



Čerpadla: motorová kalová



Čerpadla: požární stříkačka



Motorové pily



Elektrocentrály do 3kW



Elektrocentrály do 6kW



Elektrocentrály vyšší



Osvětlovací zařízení: přenosné



Osvětlovací zařízení: osvětlovací balón



Osvětlovací zařízení: akumulátorový osvětlovací systém (PELI, Rosenbauer RLS 1000)



Týlové zázemí: vojenský stan



Týlové zázemí: nafukovací stan



Týlové zázemí: stanový přístřešek



Prostředky pro ohřev a distribuci stravy



Prostředky pro zajištění odpočinku



Jiné, vypište

Jakékoliv dotazy, rady, nálady.

Odeslat dotazník
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Příloha 3: Fotografie a videa z Instrukčně metodického zaměstnání
2014
Přiloženy na CD.
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