
StatistickStatistickéé ššetetřřeneníí 20072007

Integrovaný Integrovaný 
zzááchranný systchranný systéémm



TazatelTazateléé, m, míísto, sto, ččasas

StatistickStatistickéé ššetetřřeneníí bylo provedeno bylo provedeno 
7. 7. ččervna 2007 ervna 2007 žžááky 9. A, C a ky 9. A, C a 

8. 8. ččervna  2007 ervna  2007 žžááky 9. B Zky 9. B Záákladnkladníí
šškoly Zlkoly Zlíín na Kvn na Kvíítkovtkovéé ulici. V dobulici. V doběě

od 8:30 do 13:30 a u budovy  od 8:30 do 13:30 a u budovy  
čč. 21 k n. 21 k náámměěststíí MMííru.ru.



OsobyOsoby

Celkem bylo osloveno 1133 osob. Celkem bylo osloveno 1133 osob. 
NeodpovNeodpověědděělo zhruba dvakrlo zhruba dvakráát vt vííce ce 
lidlidíí, odpov, odpověědděěl asi kal asi kažždý devdý deváátý.tý.



Text dotaznText dotaznííkuku

1.1. JakJakéé telefonntelefonníí ččííslo budete  volat vslo budete  volat v ppřříípadpaděě, , žže e 
budete potbudete potřřebovat pomoc hasiebovat pomoc hasičůčů? ? 

2.2. JakJakéé je jednotnje jednotnéé telefonntelefonníí ččííslo tslo tííssňňovovéého volho voláánníí
zz mobilnmobilníího telefonu, kterho telefonu, kteréé platplatíí vv EU?EU?

3.3. VVííte, co znamente, co znameníí zkratka IZS?zkratka IZS?
4.4. VVííte jakte jakéé sluslužžby poskytujby poskytujíí hasihasičči a pi a přři jakých i jakých 

ududáálostech pomlostech pomááhajhajíí obobččananůům?m?
5.5. VVííte, kterte, kteréé slosložžky jsou souky jsou souččáástmi integrovanstmi integrovanéého ho 

zzááchrannchrannéého systho systéému?mu?



1.1. JakJakéé telefonntelefonníí ččííslo budete  volat slo budete  volat 
vv ppřříípadpaděě, , žže budete pote budete potřřebovat pomoc ebovat pomoc 

hasihasičůčů??

Správně:
49%

Špatně:
33%

Neví:
18%

Z 1133 osob sprZ 1133 osob spráávnvněě odpovodpověědděělo celkem 457 lidlo celkem 457 lidíí, , 
ššpatnpatněě 303 lid303 lidíí, nev, nevěědděělo 162 lidlo 162 lidíí a odpova odpověědděět t 

odmodmíítlo 211 osob.tlo 211 osob.



2. Jak2. Jakéé je jednotnje jednotnéé ččííslo tslo tííssňňovovéého volho voláánníí z z 
mobilnmobilníího telefonu, kterho telefonu, kteréé platplatíí v EU?v EU?

Správně:

51%

Špatně:

13%

Neví:

36%

Číslo  112 znalo „jen“ 449 lidí, chybné číslo udalo 117 
dotázaných a nevědělo 318 osob, odpověď odmítlo 249 lidí.



3.V3.Vííte co znamente co znamenáá zkratka IZS?zkratka IZS?

Správně:
33%

Špatně:
10%

Neví:
57%

IZS je integrovaný záchranný systém vědělo 280 lidí, 
špatně odpovědělo 84 osob, 491 dotázaných 
nevědělo a vůbec neodpovědělo 278 osob.



4. V4. Vííte jakte jakéé sluslužžby poskytujby poskytujíí hasihasičči a pi a přři i 
jakých udjakých udáálostech pomlostech pomááhajhajíí obobččananůům?m?
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4. V4. Vííte jakte jakéé sluslužžby poskytujby poskytujíí hasihasičči a pi a přři i 
jakých udjakých udáálostech pomlostech pomááhajhajíí obobččananůůmm??
HaHaššeneníí popožžáárrůů odpovodpověědděělo 449 lidlo 449 lidíí, z, záásahy sahy 
ppřři dopravni dopravníích nehodch nehodáách ch řřekly 304 osoby, ekly 304 osoby, 

vyprovyproššťťovováánníí osob 306 dotosob 306 dotáázaných a zaných a 
žživelnivelnéé pohromy 466 lidpohromy 466 lidíí. . 

Mezi odpovMezi odpověďěďmi se objevily i nmi se objevily i náázory, zory, žže e 
hasihasičči chladi chladíí rozehrozehřřááttéé ddíívky, spojujvky, spojujíí

telefony a chodtelefony a chodíí na pna přřehlehlíídky.dky.



5. V5. Vííte, kterte, kteréé slosložžky jsou souky jsou souččááststíí
integrovanintegrovanéého zho zááchrannchrannéého systho systéému (IZS)?mu (IZS)?

Adra
0%

Dítě v tísnii
0%

Horská služba 
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ČČK
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Nevim
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30%



VVííte, kterte, kteréé slosložžky jsou souky jsou souččáástmi stmi 
integrovanintegrovanéého zho zááchrannchrannéého ho 

systsystéému?mu?

NejNejččastastěěji zaznji zazněěla odpovla odpověďěď hasihasičči, i, 
odpovodpověědděělo tak 574 lidlo tak 574 lidíí, potom policie 511 , potom policie 511 
dotdotáázaných a zzaných a zááchranka odpovchranka odpověědděělo 562 lo 562 

osob. Vosob. Vůůbec nevbec nevěědděělo 38 lidlo 38 lidíí..



VýmluvyVýmluvy

�� NemNemáám m ččas as -- nejfrekventovannejfrekventovaněějjšíší odpovodpověďěď
�� NemNemůžůžu, pospu, pospííchcháám nam na……(n(něějaký dopravnjaký dopravníí

prostprostřředek)edek)
�� Jdu k doktoroviJdu k doktorovi……
�� Jsem tady inkognitoJsem tady inkognito……
�� DDííttěě spspí…í…
�� JJáá vváám nerozumm nerozumíímm……
�� Jsem hluchý..Jsem hluchý..



Co vCo všše je IZS?e je IZS?

�� Je to Integrovaný ochranný systJe to Integrovaný ochranný systéémm
�� Je to InteligentnJe to Inteligentníí zruzruččný systný systéémm
�� Ale takAle takéé InformaInformaččnníí sluslužžba (kam se ztratilo ba (kam se ztratilo 

ppíísmeno smeno „„zz““ netunetušíšíme)me)
�� InteligentnInteligentníí zdravý smradzdravý smrad
�� InformaInformaččnníí zlzlíínský servisnský servis



OdpovOdpověědi a reakce obdi a reakce obččananůů

�� Anketa? To jAnketa? To jáá mmáám rm ráád. Takd. Takžže ve věěk 80..k 80..
�� VyplVyplňňoval jsem to voval jsem to vččera v Olomouci..era v Olomouci..



Co se nCo se náám nelm nelííbilobilo

�� VVššichni nichni něěkam spkam spěěchajchajíí
�� DevDevěět lidt lidíí z deseti nemz deseti nemáá ččasas
�� PPřříístup nstup něěkterých obkterých obččananůů
�� TrapnTrapnéé výmluvyvýmluvy



Co se nCo se náám lm lííbilo?bilo?

�� Ochota a výraz pouOchota a výraz pouččeneníí u nu něěkterých lidkterých lidíí
�� To, To, žže jsme se naue jsme se nauččili oslovovat cizili oslovovat cizíí lidilidi
�� LLííbilo se nbilo se náám, m, žže jsme si ude jsme si uděělali plali přřehled ehled 

o tom, co lido tom, co lidéé vvíí a co si mysla co si myslíí
�� Odpadlo nOdpadlo náám vyum vyuččovováánníí



SrovnSrovnáánníí výsledkvýsledkůů stejnstejnéého statistickho statistickéého ho 
ššetetřřeneníí, kter, kteréé jsme provjsme prováádděěli v roce 2006li v roce 2006

29. kv29. kvěětna 2006 v dobtna 2006 v doběě od 8:00 do od 8:00 do 
11:30 na n11:30 na náámměěststíí MMííru a v parku u ru a v parku u 
OblastnOblastníího muzea ve Zlho muzea ve Zlíínněě oslovili oslovili 

žžááci 9. tci 9. třřííd Zd Záákladnkladníí šškoly na koly na 
KvKvíítkovtkovéé ulici ve Zlulici ve Zlíínněě 1 255 lid1 255 lidíí se se 
stejnou anketou jako v letostejnou anketou jako v letoššnníím rocem roce



1. Jak1. Jakéé telefonntelefonníí ččííslo budete  volat slo budete  volat 
vv ppřříípadpaděě, , žže budete pote budete potřřebovat pomoc ebovat pomoc 

hasihasičůčů??

V roce 2007 znalo V roce 2007 znalo 
ppřřekvapivekvapivěě ččííslo slo 

hasihasičůčů o 12 %o 12 % mméénněě
oslovených lidoslovených lidíí nenežž

vloni. vloni. 

Otázka č. 1 - 2006

61%

39%

Ano

Ne

Otázka č. 1 - 2007

49%

51%
Ano

Ne



2. Jak2. Jakéé je jednotnje jednotnéé telefonntelefonníí ččííslo tslo tííssňňovovéého ho 
volvoláánníí zz mobilnmobilníího telefonu, kterho telefonu, kteréé platplatíí vv EU?EU?

V roce 2007 znalo V roce 2007 znalo ččííslo slo 
ttííssňňovovéého volho voláánníí 112              112              
o 4% vo 4% víícece lidlidíí nenežž

v roce 2006v roce 2006

Otázka č. 2 - 2006

47%

53%

Ano

Ne

Otázka č. 2 - 2007

51%

49%

Ano

Ne



3. V3. Vííte, co znamente, co znameníí zkratka IZS?zkratka IZS?

SloSložžky integrovanky integrovanéého ho 
zzááchrannchrannéého systho systéému mu 
znalo v letoznalo v letoššnníím roce m roce 

o 10% mo 10% méénněě
dotdotáázaných nezaných nežž v v 

loloňňskskéém rocem roce

Otázka č. 3 - 2006

43%

57%

Ano

Ne

Otázka č. 3 - 2007

33%

67%

Ano

Ne



4. V4. Vííte jakte jakéé sluslužžby poskytujby poskytujíí hasihasičči a pi a přři i 
jakých udjakých udáálostech pomlostech pomááhajhajíí obobččananůům?m?

�� V roce 2007 se lidV roce 2007 se lidéé domndomníívajvajíí, , 
žže nejve nejvěěttšíší podpodííl prl prááce hasice hasičůčů
se týkse týkáá pomoci ppomoci přři i žživelných ivelných 
pohrompohromáách (je to 10% vch (je to 10% vííce ce 
nenežž vloni vloni –– je to urje to urččititěě
ovlivnovlivněěno nedno nedáávnými vnými 
zzááplavamiplavami……) ) 

�� Jen o 1% mJen o 1% méénněě tvotvořříí hahaššeneníí
popožžáárrůů (ale je to o 9% m(ale je to o 9% méénněě
nenežž vloni)vloni)

�� StejnStejnéé procento lidprocento lidíí si myslsi myslíí, , žže e 
hasihasičči se stejnou mi se stejnou měěrou podrou podííllíí
svou pomocsvou pomocíí ppřři dopravni dopravníích ch 
nehodnehodáách a vyproch a vyproššťťovováánníí osobosob

Otázka č. 4 - 2006

36%

23%

16%

18%

6% 1% Hašení požárů

Dopravní nehody

Vyprošťování osob

Živelné pohromy

Jiné

Neví

Otázka č. 4 - 2007

27%

18%

18%

28%

9%

Hašení požárů

Dopravní nehody

Vyprošťování osob

Živelné pohromy

Jiné



5. V5. Vííte, kterte, kteréé slosložžky jsou souky jsou souččáástmi integrovanstmi integrovanéého ho 
zzááchrannchrannéého systho systéému?mu?

�� StejnStejněě jako v lojako v loňňskskéém roce m roce 
ppřřibliibližžnněě po 30 % IZS tvopo 30 % IZS tvořříí podle podle 
oslovených Policie oslovených Policie ČČR, R, 
ZdravotnickZdravotnickáá zzááchrannchrannáá sluslužžba a ba a 
HasiHasiččský zský zááchranný sborchranný sbor

�� ArmArmááda da ČČR, Sbory dobrovolných R, Sbory dobrovolných 
hasihasičůčů a a ČČeský eský ččervený kervený křříížž zvýzvýššil il 
svsvéé zastoupenzastoupeníí v IZS v IZS –– podle podle 
dotdotáázaných zaných –– stejnstejněě asi o 1%asi o 1%

�� ŽŽáádnou slodnou složžku IZS neznala 2% ku IZS neznala 2% 
lidlidíí, kterých jsme se ptali, kterých jsme se ptali

Otázka č. 5 - 2006

27%

29%

4%
1%

9%
1%

29%

HZS

Policie

ZZS

Armáda

SDH

ČČK

Ostatní

Otázka č. 5 - 2007

30%

28%

5%
2% 2%

2%

30%

1%

HZS

Policie

ZZS

Armáda

SDH

ČČK

Ostatní

Neví


