
StatistickStatistickéé ššetetřřeneníí



Integrovaný zIntegrovaný zááchranný chranný 
systsystéémm

ŠŠetetřřeneníí provprováádděělo 45 lo 45 žžáákkůů ttřřííd 9. A, C d 9. A, C 
ZZáákladnkladníí šškoly Zlkoly Zlíín, Kvn, Kvíítkovtkováá 4338 4338 

dne  29. kvdne  29. kvěětna 2006 v dobtna 2006 v doběě od 8:00 od 8:00 
do 11:30 na ndo 11:30 na náámměěststíí MMííru a v parku ru a v parku 

u Oblastnu Oblastníího muzea ve Zlho muzea ve Zlíínněě



Oslovili jsme 1 255 lidOslovili jsme 1 255 lidíí, kte, kteřříí nnáám odpovm odpověědděěli li 
na 5 otna 5 otáázekzek



DotaznDotaznííkk

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

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

3. V3. Vííte jakte jakéé sluslužžby poskytujby poskytujíí hasihasičči a pi a přři i 
jakých udjakých udáálostech pomlostech pomááhajhajíí obobččananůům?m?

4. V4. Vííte, co znamente, co znameníí zkratka IZS?  zkratka IZS?  
5. V5. Vííte, kterte, kteréé slosložžky jsou souky jsou souččáástmi stmi 

integrovanintegrovanéého zho zááchrannchrannéého systho systéému?mu?



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

hasihasičůčů??

�� z 1 255 oslovených lidz 1 255 oslovených lidíí 760 760 
odpovodpověědděělo sprlo spráávnvněě (bu(buďď
ččííslo 150 nebo 112 nebo slo 150 nebo 112 nebo 
950 670 111), co950 670 111), cožž je asi je asi 
61%61%

�� 495 oslovených 495 oslovených 
odpovodpověědděělo lo ššpatnpatněě, to bylo , to bylo 
asi 39%asi 39%
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2. Jak2. Jakéé je jednotnje jednotnéé telefonntelefonníí ččííslo tslo tííssňňovovéého ho 
volvoláánníí zz mobilnmobilníího telefonu, kterho telefonu, kteréé platplatíí vv EU?EU?

�� z 1 255 oslovených 592 (asi z 1 255 oslovených 592 (asi 
47%) odpov47%) odpověědděělo sprlo spráávnvněě, , žže e 
je to je to ččííslo 112slo 112

�� 663 (tedy asi 53%) lid663 (tedy asi 53%) lidíí z 1 255 z 1 255 
neznalo jednotnneznalo jednotnéé ččííslo slo 
ttííssňňovovéého volho voláánníí
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3. V3. Vííte jakte jakéé sluslužžby poskytujby poskytujíí hasihasičči a pi a přři i 
jakých udjakých udáálostech pomlostech pomááhajhajíí obobččananůům?m?

�� 36 % pr36 % prááce hasice hasičůčů, podle , podle 
oslovených, je haoslovených, je haššeneníí popožžáárrůů

�� 19 % jejich pr19 % jejich prááce je pomoc pce je pomoc přři i 
dopravndopravníích nehodch nehodááchch

�� 17 % tvo17 % tvořříí pomoc ppomoc přři i 
vyprovyproššťťovováánníí osobosob

�� 18 % jejich pr18 % jejich prááce je pomoc pce je pomoc přři i 
žživelnivelníích pohromch pohromááchch

�� 5 % pr5 % prááce tvoce tvořříí pomoc pomoc 
zvzvíířřatatůůmm

�� zbylých 5 % tvozbylých 5 % tvořříí likvidace likvidace 
nebezpenebezpeččných odpadných odpadůů, , 
otvotvíírráánníí bytbytůů, likvidace roj, likvidace rojůů
vvččel, evakuace osob, výel, evakuace osob, výšškovkovéé
operace, zoperace, zááchrana chrana 
sebevrahsebevrahůů,,……
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4. V4. Vííte, co znamente, co znameníí zkratka IZS?zkratka IZS?

�� 540 (tedy 43 %) 540 (tedy 43 %) 
oslovených voslovených věědděělo, lo, žže e 
zkratka IZS znamenzkratka IZS znamenáá
integrovaný zintegrovaný zááchranný chranný 
systsystéémm

�� 715 (celých 57 %) 715 (celých 57 %) 
zpovzpovíídaných nevdaných nevěědděělo, lo, 
co znamenco znamenáá zkratka IZSzkratka IZS
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5. V5. Vííte, kterte, kteréé slosložžky jsou souky jsou souččáástmi stmi 
integrovanintegrovanéého zho zááchrannchrannéého systho systéému?mu?

�� ppřřibliibližžnněě po 30 % IZS tvopo 30 % IZS tvořříí
podle oslovených Policie podle oslovených Policie ČČR, R, 
ZdravotnickZdravotnickáá zzááchrannchrannáá
sluslužžba a Hasiba a Hasiččský zský zááchranný chranný 
sborsbor

�� asi 3 % tvoasi 3 % tvořříí MMěěstskstskáá policie policie 
�� zbylých 7% jsou Sbory zbylých 7% jsou Sbory 

dobrovolných hasidobrovolných hasičůčů, Arm, Armááda da 
ČČR, R, ČČeský eský ččervený kervený křříížž, r, růůznznéé
nadace a obnadace a obččanskanskáá sdrusdružženeníí, , 
sprspráávnvníí orgorgáány a komunny a komunáálnlníí
sluslužžby, fyzickby, fyzickéé a pra práávnickvnickéé
osobyosoby
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Co Co „„taktaké“é“ znamenznamenáá zkratka IZS?zkratka IZS?

�� InformaInformaččnníí zzááchrannchrannáá sluslužžbaba
�� ImigraImigraččnníí hasihasiččský sborský sbor
�� IntegrovanIntegrovanáá zzááchrannchrannáá jednotkajednotka
�� Izolovaný zIzolovaný záástupce ststupce stáátutu
�� nněějakjakáá pojipojiššťťovnaovna
�� druh druh instantninstantnííhoho kafekafe
�� InformaInformaččnníí zzáákonnkonnáá sluslužžbaba
�� InformaInformaččnníí zemzeměědděělský systlský systéémm



ProPročč nnáám nm něěktekteřříí lidlidéé neodpovneodpověědděěli?li?

�� jdu k zubajdu k zubařřii

�� mmáám angm angíínu, nakazil nu, nakazil 
bych vbych vááss

�� spspěěchcháám do prm do práácece

�� jede mi autobus, vlak, jede mi autobus, vlak, 
trolejbustrolejbus

�� jdu pro djdu pro dííttěě do do šškolkykolky

�� neuhlneuhlíídala bych ddala bych dííttěě v v 
kokoččáárkurku

�� mmáám pm přředvolebnedvolebníí
ppřřestestáávkuvku

�� mmáám operovanm operovanéé oko, oko, 
kolenokoleno

�� jsem starý (jsem starý (áá))

�� spspěěchcháám na zm na zááchodchod

�� stojstojíím v m v řřadaděě, mus, musííte te 
postupovat se mnoupostupovat se mnou



PostPostřřehyehy

�� nejvnejvííce lidce lidéé zamzaměňěňovali tovali tííssňňovou linku hasiovou linku hasičůčů 150           150           
s s ččííslem zdravotnickslem zdravotnickéé zzááchrannchrannéé sluslužžby 155by 155

�� oslovenosloveníí, kte, kteřříí neznali neznali ččííslo 112, nslo 112, náám dm děěkovalikovali

za informace o tomto za informace o tomto ččííslesle

�� velkvelkáá ččáást oslovených si tst oslovených si tííssňňovovéé linky nepamatuje, ale linky nepamatuje, ale 
mmáá je napsanje napsanéé napnapřř. doma na lednici, u telefonu apod.. doma na lednici, u telefonu apod.



Co se nCo se náám lm lííbilobilo

OdpovOdpověědi na otdi na otáázku, co vzku, co vššechno dechno děělajlajíí hasihasičči:i:

„„MajMajíí toho stratoho straššnněě mocmoc…“…“

„„PomPomááhajhajíí lidemlidem…“…“

„„To jsou hodný lidi, ty by zaslouTo jsou hodný lidi, ty by zasloužžili metili metáál, hodnl, hodněě
penpeněěz a jsou jedinz a jsou jediníí, kdo v tomhle st, kdo v tomhle stááttěě nněěco co 
dděělajlaj´́…“…“



SrovnSrovnáánníí výsledkvýsledkůů stejnstejnéého ho 
statistickstatistickéého ho ššetetřřeneníí, kter, kteréé jsme jsme 

provprováádděěli v roce 2004.li v roce 2004.

Dne 13. kvDne 13. kvěětna 2004 v dobtna 2004 v doběě 8:00 do 11:30 8:00 do 11:30 
hodin na nhodin na náámměěststíí MMííru ve Zlru ve Zlíínněě 27 27 žžáákkůů

ttřříídy 9. A, B Zdy 9. A, B Záákladnkladníí šškoly Zlkoly Zlíín, Kvn, Kvíítkovtkováá
4338 provedlo stejn4338 provedlo stejnéé statistickstatistickéé ššetetřřeneníí, , 

oslovili 459 lidoslovili 459 lidíí..



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

hasihasičůčů??

V roce 2006 znalo V roce 2006 znalo 
ččííslo hasislo hasičůčů o 2 % o 2 % 
vvííce oslovených lidce oslovených lidíí
nenežž v roce 2004v roce 2004

Otázka č. 1 - 2004

59%

41%

Ano

Ne

Otázka č. 1 - 2006

61%

39%

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 2006 znalo V roce 2006 znalo 
ččííslo tslo tííssňňovovéého volho voláánníí
112 o 7% v112 o 7% vííce lidce lidíí nenežž
v roce 2004v roce 2004

Otázka č. 2 - 2004

40%

60%

Ano

Ne

Otázka č. 2 - 2006

47%

53%

Ano

Ne



3. V3. Vííte jakte jakéé sluslužžby poskytujby poskytujíí hasihasičči a pi a přři jakých i jakých 
ududáálostech pomlostech pomááhajhajíí obobččananůům?m?

�� V roce 2006 stejnV roce 2006 stejněě jako v roce jako v roce 
2004 si osloven2004 si osloveníí lidlidéé myslmyslíí, , žže e 
nejvnejvííce hasice hasičči hasi hasíí popožžááry, ry, 
pompomááhajhajíí ppřři i žživelných ivelných 
katastrofkatastrofáách a zachrach a zachraňňujujíí lidilidi

�� O 4 % mO 4 % méénněě podle nich tvopodle nich tvořříí
pomoc ppomoc přři dopravni dopravníích ch 
nehodnehodááchch

�� StejnStejnéé procento lidprocento lidíí v roce v roce 
2004 i v roce 2006 (1%) nev2004 i v roce 2006 (1%) nevíí, , 
kterkteréé sluslužžby poskytujby poskytujíí hasihasiččii

Otázka č. 3 - 2004
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Otázka č. 3 - 2006
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4. V4. Vííte, co znamente, co znameníí zkratka IZS?zkratka IZS?

V roce 2006 vV roce 2006 věědděělo, lo, 
co znamenco znamenáá zkratka zkratka 
IZS, o 7 % vIZS, o 7 % vííce ce 
oslovených oboslovených obččananůů
nenežž v roce 2004v roce 2004

Otázka č. 4 - 2004

36%

64%

Ano

Ne

Otázka č. 4 - 2006

43%

57%

Ano

Ne



5. V5. Vííte, kterte, kteréé slosložžky jsou souky jsou souččáástmi stmi 
integrovanintegrovanéého zho zááchrannchrannéého systho systéému?mu?

�� V roce 2006 si vV roce 2006 si vííce ce 
(3 (3 -- 8 %) oslovených 8 %) oslovených 
uvuvěědomuje, domuje, žže mezi e mezi 
nejdnejdůůleležžititěějjšíší sousouččáásti sti 
IZS patIZS patřříí policistpolicistéé, hasi, hasičči  i  
a za zááchranchranáářřii

�� O celých 9% mO celých 9% méénněě lidlidíí
nevnevíí, kter, kteréé jsou slojsou složžky ky 
IZSIZS

�� O 5% mO 5% méénněě oslovených oslovených 
lidlidíí neponepoččííttáá s ts tíím, m, žže IZS e IZS 
zahrnuje i Armzahrnuje i Armáádu du ČČR R 

Otázka č. 5 - 2004
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Otázka č. 5 - 2006

30%
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ZZáávvěěremrem

Tato anketa nTato anketa náás naus nauččila ptila ptáát se naprosto t se naprosto 
neznneznáámých lidmých lidíí na zna záákladnkladníí vvěěci, kterci, kteréé jim jim 
jsou prospjsou prospěěššnnéé. V. Věěttššinou jsme se setkali s inou jsme se setkali s 
pochopenpochopeníím oslovených, ktem oslovených, kteřříí brali nabrali našše e 
ototáázky vzky váážžnněě a svoji neznalost s a svoji neznalost s 
humorem. Srovnhumorem. Srovnáánníí výsledkvýsledkůů ankety roku ankety roku 
2004 a 2006 jsou zaj2004 a 2006 jsou zajíímavmavéé nejen pro nnejen pro náás, s, 
ale urale urččititěě i pro vi pro vššechny sloechny složžky IZS.ky IZS.


