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ÚVOD 
Zdravotně postižení lidé tvoří 10 % světové populace. Na celém světě je jasně definována 

snaha o integraci zdravotně postižených do „normálního“ života. Nevidomí a jinak zrakově 

postižení občané, stejně tak občané s poruchou sluchu, čelí velkému množství překážek jak v 

sociálním životě, tak i v životě soukromém, pracovním. Všichni tito lidé mají velmi ztížený 

kontakt s okolím. Je pro ně velmi obtížné oslovit kolemjdoucího nebo navázat kontakt 

v pracovním či jiném kolektivu.   

Problematikou zdravotně postižených osob se zabývá i stát. V období od 90. let do 

současnosti byly přijaty tzv. „Plány podpory“. V roce 2004 přijala vláda ČR Střednědobou 

koncepci státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením, z jejíchž cílů a úkolů 

vychází Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 

2009, přijatý v roce 2005. 

V rámci Evropské unie je rovněž snaha o začlenění zdravotně postižených lidí do společnosti. 

Z tohoto důvodu byly vydány tři základní dokumenty, věnující se postiženým osobám.  

Prvním z nich je Amsterodamská smlouva – je to pozměňující smlouva ke smlouvě o 

Evropské unii (dále již EU), věnuje se integraci zdravotně postižených do společnosti. 

Dalšími významnými dokumenty jsou potom Listina základních práv EU a Úmluva OSN o 

právech osob se zdravotním postižením. Rovněž byl přijat Evropský sociální program, 

zaměřený na dosažení strategických cílů. Program reaguje na změny probíhající v ekonomice 

a ve společnosti, orientuje se jak na produktivitu a konkurenceschopnost, tak na solidaritu a 

sociální soudržnost. 

Z hlediska ochrany obyvatelstva je velkým problémem informování postižených osob o 

mimořádné události, těmto lidem není věnována dostatečná pozornost. 

Cílem této diplomové práce je informování zrakově a sluchově postiženého obyvatelstva při 

mimořádné události. Toto samozřejmě nejde udělat bez prvotního průzkumu 

handicapovaných lidí. V oblasti informování obecně všech postižených lidí jsou značné 

rezervy. 
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REŠERŠE 
 

Při zpracování diplomové práce jsem nenarazil na odbornou publikaci ani práci, která by se 

zabývala problémem informování postižených lidí při mimořádné události.  

 

Informace týkající se institucí a různých asociací, které pracující se zdravotně postiženými 

osobami jsem získával z internetových stránek, také jsem několik organizací navštívil, rovněž 

jsem byl v přímém kontaktu se sluchově postiženou osobou [6], [7].  

 

Jednotlivé druhy kategorií postižení spolu s jejich popisem jsem zpracoval opět hlavně díky 

internetu, také existují odborné publikace [2], [3], [4]. Zdravotních postižení je celá řada, 

soustředil jsem se hlavně na zrakově a sluchově postižené osoby. 

 

Literatury zabývající se informováním obyvatelstva při mimořádné události je celá řada. 

Základním dokumentem, ze kterého jsem vycházel, byla publikace [1]. Odtud jsem zjistil 

základní poznatky o systému varování obyvatelstva, nejdůležitější prostředky pro předávání 

informací,technologii přenosu informace, legislativu, která se této problematice věnuje. Další 

zajímavé informace jsem získal  ze stránek Ministerstva vnitra ČR [8]. Zde je srozumitelně 

vysvětlen a objasněn způsob informování obyvatelstva při MU.  
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1. SYSTÉM VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA V ČR 
 
1.1. Legislativa 

 

Varování a vyrozumění je dáno zákonem č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů (§7, §10, §15, §16, §23, §25) a Vyhláškou MV č. 

380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (část druhá, §4-5 a část třetí, 

§ 6-11). Konkrétní opatření v této oblasti jsou, v souladu s Vyhláškou MV č.328/2001 Sb., o 

některých podrobnostech zabezpečení IZS, zahrnuty do plánů konkrétních činností jako 

součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu [8]. 

 

1.2. Pojmy 

 

Varování a tísňové informování obyvatelstva je nedílnou součástí všech opatření na ochranu 

obyvatelstva. Zabezpečení varování a tísňového informování má zásadní vliv na snížení 

následků mimořádných událostí na zdraví a životy obyvatelstva, majetek, ale i další hodnoty. 

Klíčovou roli v celém systému má Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS 

ČR). Základní a společnou podstatou varování, tísňového informování a vyrozumění jsou 

informace. Celý obor je tedy možno chápat jako otázky vzniku, toku a zpracování informací. 

Informace vyhodnotí řídící orgán, který je dle schématu varování předá dál k obyvatelstvu. Šíření 

informace je znázorněno na obrázku 1. Takto zpracované a předávané informace se nazývají 

varování, případně varování a tísňové informování. 

 
Obr. 1 Šíření informace 
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1.3. Jednotný systém varování a vyrozumívání obyvatelstva (JSVV) 

 

Je technicky, provozně a organizačně zabezpečen vyrozumívacími centry, telekomunikačními 

sítěmi a koncovými prvky varování a vyrozumění. Základní technologickou infrastrukturu 

JSVV tvoří systém selektivního radiového návěštění (SSRN). Umožňuje varování a tísňové 

informování obyvatelstva dálkovým ovládáním koncových prvků varování a vyrozumění 

předáváním zpráv na osobní přijímače (pagery). Systém je budován a provozován na krajském 

principu. 

Koncovými prvky varování jsou potom elektromechanické a elektronické sirény a místní 

informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén. 

 

1.4. Sirény, typy sirén 

 
Zabezpečují varování prostřednictvím varovného signálu a nověji i tísňové informování 

obyvatelstva. Mají schopnost reprodukovat stanovené průběhy, reprodukovat sedm verbálních 

informací z paměti zařízení, šířit tísňové informace prostřednictvím vestavěného mikrofonu. 

U řady zařízení je možnost šíření informací z externího zdroje modulace. Také je možno 

sirény ovládat pomocí místního ovládání a dálkového ovládání prostřednictvím JSVV-SSRN. 

U některých zařízení je možnost dálkového ovládání prostřednictvím autonomních systémů. 

 

1.4.1. Elektromechanické sirény 

 

Elektromechanické sirény (též nazývané rotační či motorové a podobně) mají z hlediska 

současných požadavků jen nízké užitné vlastnosti. Tvoří nejpočetnější typ koncových prvků 

varování, ovšem předpokládá se, že budou v časovém horizontu let 2006 až 2015 postupně 

nahrazovány elektronickými sirénami. Princip rotační sirény spočívá v tom, že zvuk vzniká 

rozkmitáním vzduchové masy rotací akustické části poháněné elektrickým motorem, 

napájeným napětím 400 voltů. Schématický průběh signálu je na obrázku 2. 

 
 

Obr. 2 Schématický průběh varovného signálu u elektromechanické sirény 
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1.4.2. Elektronické sirény 

 

Elektronické sirény jsou moderní a kompaktní, tudíž provozně spolehlivá zařízení s poměrně 

vysokými užitnými vlastnostmi. Princip elektronické sirény spočívá v tom, že signál je 

elektronicky generován v tónovém generátoru řídící jednotky (často jde o kombinaci více 

kmitočtů), nebo je reprodukován z audio-paměti, zesílen výkonovými zesilovači (výkon 

řádově ve stovkách wattů) a na zvuk přeměněn v elektroakustických měničích (tlakových 

reproduktorech). Schématický průběh signálu je na obrázku 3. Jsou nezávislé na 

elektrorozvodné síti, k tomu využívají vestavěné akumulátory jako záložní zdroj 

napájení.Mají nižší energetickou náročnost a vyšší účinnost ve srovnání 

s elektromechanickými sirénami. 

 

 
Obr. 3 Schématický průběh varovného signálu u elektronické sirény 

 

1.4.3. Místní informační systémy (MIS) 

 

Jsou to systémy různých principiálních řešení na bázi 100V nebo bezdrátových rozhlasů a 

kabelových televizí, přičemž původní technologie je rozšířena o komponenty (hardwarové nebo 

softwarové), zajišťující užitné vlastnosti elektronických sirén, nebo alespoň velmi podobných. 

Jsou vhodné zejména pro lokality, kde se nachází nízká koncentrace obyvatelstva na velké 

ploše, jako jsou například obce vesnického typu, části měst mimo hlavní zástavbu apod.         

U řady zařízení je možno akustický (u kabelových televizí i optický) signál distribuovat až do 

domácností, škol, ústavů, veřejných budov a dalších míst [2]. 

 

1.5. Standardní formy informování 

 
Varovné informace mohou být šířeny řadou přenosových kanálů a v řadě forem. Použitý pře-

nosový kanál vyžaduje určitou formu informace, určitá forma informace je přenosná pouze 

určitým kanálem.  
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Lidé mají pět smyslů, dominantní podíl na příjmu informací má zrak a sluch. Z toho hlediska 

může být varovná informace předávána ve formě přijímané sluchem a zrakem: 

• ve formě mluveného slova (verbální formě), nebo formě zvukového 

znamení (zpravidla v předem stanovené podobě s předem stanovenou 

činnosti  signálu, v této souvislosti varovného signálu), 

• v optické formě (optická návěstí, piktogramy, různé formy zpracování 

textu v elektronické i tiskové podobě a dalších), 

• v kombinovaných formách. 

 

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především 

prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha.“ Tento signál je vyhlašován 

kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových 

intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se 

sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné 

události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá 

i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.  

Obyvatelstvo je následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním 

rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo 

jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. V ČR veřejnost 

informuje Český rozhlas a Česká televize. V případě mimořádné události (dále jen MU) 

poběží v těchto médiích relace pro veřejnost týkající se žádoucího chování. 

Problém nastává v případech, kdy člověku jeden z těchto základních smyslů pro vstřebání 

informace chybí. Hluchý člověk těžko uslyší sirénu, a naopak slepý člověk si v žádném médiu 

nepřečte, co se děje [6]. 

Pro takovéto případy je potřeba mít i jiné alternativní formy předání informací. Pro zrakově a 

sluchově postižené osoby není vždy tento standardní systém varování vhodný.  
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, 

    STATISTIKA, KLASIFIKACE 
 
2.1. Statistika 

 

Obecně se uvádí, že zdravotně postižených je asi 10 % populace. V České republice (ČR) je 

asi 1 200 000 občanů s určitým zdravotním postižením, z čehož vyplývá, že ČR je lehce nad 

celosvětovým průměrem. Tato čísla nejsou přesná, neboť v České republice neexistuje žádný 

centrální registr zdravotně postižených. Dopátrat se proto nějakého pravděpodobného čísla je 

velice složité, statistiky existují pouze v rámci některých obecně prospěšných organizací, a 

ani ty nejsou kompletní. Situaci ještě komplikuje dosud používaná klasifikace, která zná 

pouze občany se změněnou pracovní schopností (ZPS) a občany se změněnou pracovní 

schopností s těžším zdravotním postižením (ZPS TZP). Občanů se ZPS je pronikavě více než 

TZP. Přitom získat klasifikaci ZPS je poměrně snadné a často ji mají i velmi lehce postižení 

občané, někdy dokonce i občané zdraví, kterým se nějakým způsobem podařilo zainteresovat 

posudkovou komisi.  

Počet 1,2 milionů postižených zahrnuje na jedné straně i lehká postižení, na druhé straně však 

opomíjí alarmující zjištění dětských lékařů, podle kterých každé třetí narozené dítě v Praze a 

podobně exponovaných oblastech trpí alergiemi anebo chronickými nemocemi dýchacích 

orgánů. Podobným odhadem lze dojít k tomu, že v ČR je asi 500 000 těžce zdravotně 

postižených. Na obrázku 4 vidíme počty postižených [32], [33].      

300 000

60 000

1 500

60 000

150 000300 000

300 000

480 000

150 000
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zrakově postižených, z toho 3 - 4 500
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Obr. 4 Statistika zdravotních postižení v ČR 
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2.2. Klasifikace podle vyhlášky č. 207/1995 Sb. 

 

Vyhláškou č. 207/1995 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí ve znění vyhlášek č.62/2008 

Sb. a č. 156/1997 Sb.se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro 

účely dávek státní sociální podpory [7]. 

Kapitola IV. - SMYSLOVÉ ORGÁNY 

2.2.1. Oddíl a – zrak 

Obecné posudkové zásady: 

• Stupeň postižení se stanoví podle zrakové ostrosti dosažené s korekcí, které může být 

trvale užíváno, rozsahu zorného pole a jejich vlivu na schopnost orientace v běžném 

životě. Vedle funkcí zrakového orgánu je nutno přihlédnout k prokazatelným 

dráždivým jevům, slzení, citlivosti na zevní účinky (světlo, prach, chemikálie atd.) 

stejně jako na onemocnění očních adnex. Stupně postižení udává tabulka 1. 

 
Tab. 1  Zrakově postižení podle vyhlášky [7] 

Položka  Druh zdravotního postižení  
Stupeň zdravotního 

postižení v % 

1. 

Slabozrakost lehkého až středního stupně 

- visus 6/18 (0,3), 3/10 - 6/60, (0,1), 1/10, 

kategorie zrakového postižení 1  

10-20 

2. 

Slabozrakost těžkého stupně 

- visus 6/60 (0,1) - 3/60 (0,05), 1/10 - 1/20, 

kategorie zrakového postižení 2 

a) u dětí do ukončení povinné školní docházky 

b) v ostatních případech  

a) 50-55 

b) 20 

3. 

Těžce slabý zrak 

- visus 3/60 (0,05) - 1/60 (0,02), 1/20 - 1/50, 

kategorie zrakového postižení 3 

a) u dětí do ukončení povinné školní docházky 

a) 60 - 70 

b) 40 
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b) v ostatních případech  

4. 

Praktická nevidomost obou očí  

- visus 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit s jistou projekcí 

světla nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem 

centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, 

kategorie zrakového postižení 4  

80 

5. 

Úplná nevidomost obou očí  

- zahrnuje stavy od naprosté ztráty světlocitu až po 

zachování světlocitu s chybnou projekcí světla, 

kategorie zrakového postižení 5  

90 

6. Ztráta jednoho oka  30 

7. 

Enukleace oka pro maligní tumor 

a) během onkologického léčení  

b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po 

dvou letech) 

c) neléčitelné formy tumorů  

a) 80 

b) 40 

c) 90 

8. 

Ztráta čočky bez postižení visu, při artefakii 

a) jednoho oka  

b) obou očí  

a) 10 

b) 20 

9. 
Ztráta čočky jednoho oka při slepotě nebo ztrátě druhého 

oka  
30 

10. Ptóza horního víčka s uzávěrem oční štěrbiny  20 

11. 
Obrny očních svalů na jednom oku, jestliže oko musí být 

vyloučeno z vidění  
20 

12. 

Výpady zorného pole úplné poloviční nebo kvadrantové 

výpady 

Posudkové hledisko: Při neúplných polovičních nebo 

kvadrantových výpadech je nutno sazby stupně postižení 

přiměřeně snížit. 

a) 30 

b) 30 

c) 20 

        d) 60 - 70 
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a) homonymní hemianopsie  

b) bitemporální hemianopsie  

c) homonymní dolní kvadrant  

d) výpad poloviny zorného pole (laterální) při ztrátě nebo 

slepotě druhého oka  

13. 

Koncentrická zúžení 

Posudkové hledisko: Oboustranné omezení zorného pole 

na 10 - 5 stupňů centrálně lze považovat za těžce slabý 

zrak; omezení zorného pole do 5 stupňů centrálně lze 

považovat za praktickou slepotu, i když zraková ostrost 

není porušena.  

 

13.1. 
Koncentrické zúžení na 5 stupňů vzdálenosti od centra při 

normálním zorném poli druhého oka  
20 

13.2. 
Koncentrické zúžení oboustranné na 30 stupňů vzdálenosti 

od centra  
20 

13.3. 

Koncentrické zúžení při chybění druhého oka 

a) na 50 stupňů vzdálenosti od centra  

b) na 30 stupňů vzdálenosti od centra  

c) na 10 stupňů vzdálenosti od centra  

d) na 5 stupňů vzdálenosti od centra  

a) 40 

b) 60 

c) 80 

d) 90 

14. 
Nepravidelné výpady zorného pole, velké skotomy v 50 

stupních zorného pole binokulárně  
30 

15. Glaukom (zelený zákal)  

stanoví se podle 

rozsahu zrakového 

postižení  

(ostrost zraková, 

zorné pole) 

16. Strabismus u dětí  10-20 

17. 
Ostatní oční choroby a poruchy vidění, záněty, zákaly, 

degenerativní změny, cévní uzávěry, odchlípení a trhliny 

a) 10-20 

b) 30-40 



 

 
 
 

11 

sítnice apod. 

Posudkové hledisko: Stupeň zdravotního postižení se 

stanoví s ohledem na omezení vizu, zorného pole, 

schopnosti orientace. 

a) lehké poruchy  

b) středně těžké poruchy  

c) těžké poruchy  

c) 50 

2.2.2. Oddíl b – sluch a ústrojí rovnováhy 

Obecné posudkové zásady:  

• Stupeň postižení je stanovován podle míry snížení sluchu pro řeč, přítomnosti ušních 

šelestů, bolestí, poruch rovnováhy, závratí nebo poruch řeči. Hodnocení v procentech 

se provádí podle Fowlera. Hodnocení ztráty sluchu v dB se provádí na lepším uchu a 

vypočte se jako průměrná ztráta sluchu naměřená při tónové audiometrii (bez 

sluchadla) na kmitočtech 500 Hz, 1000 Hz a 2000 Hz. 

• Úplná hluchota znamená, že sluchově postižený s jakýmkoliv zesílením zvuku 

nevnímá zvuk, pouze případné vibrace (ztráta slyšení 100%, více než 90 dB). 

• Praktická hluchota znamená, že sluchově postižený vybavený sluchadlem vnímá zvuk 

mluvené řeči (ztráta slyšení 85-90%, více než 70 dB), ale nerozumí. 

• Nedoslýchavost znamená, že sluchově postižený vybavený sluchadlem v tiché 

místnosti, ve které úroveň rušivých zvuků nepřesahuje 50 dB, rozumí bez odezírání 

smyslu vyslovených jednoduchých vět alespoň v 90%. Stupně postižení jsou uvedeny 

v tabulce 2. 
Tab. 2  Sluchově postižení podle vyhlášky [7] 

Položka  Druh zdravotního postižení  
Stupeň zdravotního 

postižení v %  

1. Oboustranná lehká až středně těžká  nedoslýchavost 10-20 

2. 

Vrozená nebo získaná oboustranná hluchota  

praktická nebo úplná u  dětí před 6. rokem života 

před rozvinutím    řeči, do ukončení povinné školní docházky          

70-80 
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3. 

Oboustranná úplná  nebo praktická hluchota 

u dětí,  ke  které  došlo  až po rozvinutí 

řeči(tj.  po 6. roku  života, do ukončení povinné školní 

docházky)                  

60-70 

4. Oboustranná praktická hluchota             50-55 

5. Oboustranná úplná hluchota                 60-65 

6. 

Oboustranná těžká   nedoslýchavost  dětí 

vzniklá před 6.  rokem života, do ukončení povinné školní 

docházky                    

30-40 

7. 
Oboustranná  těžká  nedoslýchavost vzniklá po  6.  roce  

života  dítěte a oboustranná těžká nedoslýchavost u dospělých          
20-25 

8. 

Objektivizovatelné poruchy rovnováhy (poruchy 

vestibulárního ústrojí) 

a) lehké   projevy  závrati   při  vyšších zatíženích 

b) časté závratě   provázené vegetativními projevy,  značná  

nejistota  a těžkosti při chůzi a stání 

c) při neschopnosti stání a chůze     

a) 10 

b) 30-40 

c) 60-70 

9. Chronický zánět středouší s komplikacemi   20-40 

10. Ztráta jednoho ušního boltce               10 

11. Ztráta obou ušních boltců                  30 

12. 

Maligní  tumory  v  oblasti  hlavy  a krku (hrtanu,  mandlí,  

slinných  žláz, hltanu,jazyka, rtu, čelistí apod.) 

a) po odstranění  nádoru, při probíhajícím onkologickém  

léčení,  do  dvou  let po ukončení léčby 

b)po  dosažení   stabilizace  zdravotního stavu 

c) neléčitelné formy maligních tumorů      

a) 80 

b) 40 

c) 90 
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3. ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ 
 

 
Obr. 5 Lidské oko 

 
Lidské oko je znázorněno na obrázku 5. Zrakový orgán je složen ze tří základních částí: 

• receptor (zevní oko),  

• dráha spojující oko s centrem - oční nerv, 

• zrakové centrum v mozku. 

 

V každé z těchto částí může dojít k poškození (oční choroba, vada, poškození) 

s charakteristickými následky pro vidění. Viděním se dle [33] rozumí schopnost zrakově 

vnímat, rozlišovat a představovat si prostředí. Rozlišuje se vidění centrální, kterým člověk 

vnímá detaily a barvy, a vidění periferní, které umožňuje vnímat prostor a orientovat se v 

něm. Obecně je známo, že vidění je velice složitý proces, na němž se kromě oka a nervových 

drah významnou měrou podílí mozek, který veškeré signály zpracovává ve výsledný zrakový 

vjem.  

Zrakově postižení (někdy též ZP) nebo správněji osoby se zrakovým postižením jsou lidé 

s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Úžeji se tímto termínem rozumí ti 

[33], u nichž poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná 
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optická korekce nepostačuje. Mezi ZP tedy nepatří člověk, který nosí dioptrické brýle a s nimi 

docela normálně vidí - to znamená, že má zrakovou vadu lehčího stupně a s brýlemi zvládá 

bez potíží každodenní činnosti, nemá omezení v přístupu k informacím, v orientaci a 

samostatném pohybu, v pracovním uplatnění, v sociální oblasti apod. Pro zdůraznění tohoto 

rozdílu se mluví někdy o těžce zrakově postižených. Tím je myšlena skupina zrakově 

postižených, u nichž právě onen vážný funkční důsledek zrakové vady zasahuje do běžného 

života, lidí, jimž už běžná brýlová korekce nepostačuje k plnému vidění. Skupinu těžce 

zrakově postižených dále dělíme na nevidomé a slabozraké [13]. 

 

3.1. O zrakových vadách 

 
V dalším textu je uveden stručný přehled nejčastějších zrakových vad, spolu s jejich projevy a 

omezeními pro člověka [32]. 

 

3.1.1. Ztráta zraku  

 

Většinou se nejedná o černou tmu, jde o nevidění nebo o vidění porušené. Není možné se 

vcítit do nevidomého, zdravý člověk si nese představu světa, umí si představit barvy a umí se 

orientovat, má představu o věcech, na které si nelze sáhnout [32]. 

 

3.1.2. Nevidomí 

 

U takto postižených občanů dochází k poruše zrakového orgánu v takovém rozsahu, že člověk 

ztrácí zrak. Způsobená slepota se projevuje nerozvinutím nebo úplnou ztrátou zrakových 

schopností. V důsledku slepoty je postiženému znemožněno zrakové vnímání a vytváření 

zrakových představ. Takový člověk nemá zachovaný světlocit, nerozlišuje světlo a tmu, 

nevnímá barvy a nemá centrální vidění. Nevidomý má ztížený samostatný pohyb a 

prostorovou orientaci. Tyto osoby vyžadují zvláštní péči při rozvíjení hmatu a sluchu, výcviku 

ve čtení a psaní Braillovým písmem, rozvíjení orientačních schopností [32]. 
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3.1.3. Lidé se zbytky zraku 

 

Tito lidé jsou charakterizováni poškozením zrakového orgánu v takovém rozsahu, že mají jen 

zbytky zraku. Zbytky zraku způsobují deformaci všech zrakových schopností, závažné 

omezení vytváření správných zrakových představ a snížení orientace [32]. 

 

3.1.4. Slabozrací 

 

Slabozrakost je nevratný pokles zrakové ostrosti na lepším oku v pásmu 0,4 až 0,5 

normálního vidění. Slabozraký vidí pouze z poloviny nebo dvacetiny tak ostře jako zdravý 

člověk. Slabozraký má obvykle zúžené zorné pole pod 10 stupňů na obou očích - jedná se o 

trubicové vidění. Toto zrakové postižení se projevuje v částečném omezení zrakových 

schopností a zkreslenými představami o okolním světě [32]. 

 

3.1.5. Osoby s poruchami binokulárního vidění 

 

 Poruchy binokulárního vidění mají za následek v motorické části šilhavost a v senzorické 

části změny ve zrakovém vnímání. Zpravidla dochází ke snížení zrakové ostrosti, k 

excentrické fixaci, k poruchám ve vnímání prostoru. Pokud je jedno oko slabší (utlumené, 

tupozraké) nebo úplně chybí (třeba následkem úrazu), je nutné počítat i s omezením zorného 

pole, přičemž zorné pole jednoho oka je větší než přesná polovina binokulárního zorného pole 

[32]. 

 

3.2. Ztráta zraku podle doby vzniku :   

• získaná – člověk ztrácí zrak postupem času, 

• vrozená – postižený člověk nevidí již od narození. 

 

3.3. Porucha zraku z etiologického hlediska :  

• orgánová, 

• funkční. 
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3.4. Doba trvání zrakového postižení :   

• krátkodobém (akutním) trvání, 

• dlouhodobém (chronickém, trvalém, progresivním),  

• opakujícím se (recidivujícím) průběhu. 

 

3.5. Stupně vidění 

 
Mimo uvedené typy zrakových vad jsou vymezeny stupně vidění. Zde se vychází z úrovně 

zrakové ostrostí – tzv. vizu. Při očním vyšetření se zkoumá zraková ostrost vyjádřená vizem 

udávaným obvykle ve zlomku, kde první číslo znamená vzdálenost v metrech, ze které 

dotyčný čte, a druhé číslo pak vzdálenost, ze které čte tu samou velikost písmene člověk s 

nepostiženým zrakem (vizus zdravého oka je tedy např.: 6/6). Vyšetření zrakové ostrosti do 

dálky se provádí nejčastěji na Snellenových optotypech, což jsou tabulky s řadami postupně 

se zmenšujících znaků. Vyšetřovací vzdálenost bývá nejčastěji 5 nebo 6 metrů. Pokud klient 

nepřečte z této vzdálenosti ani největší velikost na tabuli, tak se vzdálenost snižuje postupně 

až na 0,5 m. Vizus do blízka je testován ze vzdálenosti cca 30 cm pomocí Jaegerových 

tabulek nebo podobných testů [21]. 

 

Podle výsledků oftalmologického vyšetření je možno zrakově postiženého člověka zařadit do 

některé z 5 kategorií zrakového postižení:  

 

• Kategorie 1: střední slabozrakost 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 - minimum rovné nebo 

lepší než 6/60, laicky řešeno se v tomto případě jedná o osoby, které vidí na krátkou 

vzdálenost, používají spec. brýle, domácnost mají barevně uzpůsobenou  

 

• Kategorie 2: silná slabozrakost 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 - minimum rovné nebo 

lepší než 3/60, kategorie podobná té předchozí, tito lidé používají silnější zvětšovací 

prostředky 
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• Kategorie 3: těžce slabý zrak 

a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 - minimum rovné 

nebo lepší než 1/60,  viz předchozí, již používají zvětšovací obrazovky a speciální přístroje 

pro nevidomé  

b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného 

oka pod 45 stupňů 

 

• Kategorie 4: praktická nevidomost 

Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole 

do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, tito lidé již 

prakticky nevidí 

 

• Kategorie 5: úplná nevidomost  

Ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu 

s chybnou světelnou projekcí 

 

3.6. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené 

 
V tabulce číslo 3 jsou uvedeny základní pomůcky pro zrakově postižené. 
 
 
Tab. 3 Používané kompenzační pomůcky pro zrakově handicapované 

POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 

 
dioptrické 

brýle 

zvětšovací 

lupa 

zvětšovací 

obrazovky 

čtecí 

zařízení 

slepecká 

hůl 

vodící 

pes 

kategorie1: střední slabozrakost ano ano ano ano i ne ano i ne ne 

kategorie 2:  silná slabozrakost ano ano ano ano i ne ano i ne ne 

kategorie 3:  těžce slabý zrak ne ne ano ano ano ne 

kategorie 4: praktická nevidomost ne ne ne ano ano ano 

kategorie 5: úplná nevidomost ne ne ne ano ano ano 
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Podle účelu použití se kompenzační pomůcky pro zrakově postižené dělí na:  

• pomůcky usnadňující nebo umožňující orientaci a pohyb nevidomého  

(bílá hůl, akustické hlásiče, ozvučené přechody pro chodce, atd.),  

• pomůcky pro každodenní použití  a do domácnosti  

(hodinky, měřící přístroje, šablona na bankovky, apod.),  

• pomůcky na zpřístupnění a zpracování informací  

(speciální i klasické psací stroje, kamerové lupy, speciálně upravené PC).  

Právě poslední zmíněná skupina pomůcek spadá do oboru výpočetní techniky.  Dělí se na 

základní a přídavné. Výrobky obou skupin jsou značně finančně náročné (nezřídka přes 100 

000,- Kč), ale uživateli na jejich pořízení přispívá stát (50 - 100 % od pověřených úřadů). V 

ceně bývá zahrnuto i zaškolení, které je vzhledem k náročnosti obsluhy, znásobené 

postižením, nutné. 

U základních pomůcek se většinou jedná o běžné osobní počítače - vlastní základní jednotka, 

monitor (pro uživatele ne zcela nevidomé obvykle větší), klávesnice, myš a specifická výbava 

pro těžce zrakově postižené (skener, zvuk. karta, reproduktory, hmatový display)  - 

dovybavené speciálními programy. 

Přídavné kompenzační pomůcky tvoří softwarové či hardwarové komponenty nebo přípojná 

zařízení. Například čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem, tiskárna reliéfních 

znaků pro nevidomé. 

Pomůcek pro zrakově postižené je celá škála, ne všechny jsou vhodné pro každého. Kategorie 

slabozrakosti 1 – 3 zpravidla využívají optických zvětšovacích přístrojů. Také se využívá 

v maximální míře rozlišování předmětů a pohyb po místnosti na základě kontrastů (bílý stůl, 

červený hrnek na něm položený atd.). Řada lidí používá již i v těchto kategoriích slepeckou 

hůl, ta jim dodává potřebnou jistotu. Poslední dvě kategorie už jsou na tom hůře, lupy, 

kontrasty už jsou pro ně málo, používají speciální počítače, přístroje s hlasovým výstupem 

(mluvící hodinky, speciální počítačový software pro převod písma na hlas, apod.) Vodící pes 

také není pro každého, je to otázka schopnosti se o psa postarat a o nutnosti ho mít. Zrakově 

postižení využívají ve velké míře také hmatu, samozřejmostí je u nich využívaní tzv. 

Braillova písma, také jsou časté jiné hmatové pomůcky (např. rozeznávání bankovek pomocí 

vystouplých symbolů). 
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3.7. Ukázka pomůcek pro zrakově postižené 

 
3.7.1. Šablona na peníze 

 

Podle velikosti bankovky přiložené k šabloně lze zjistit její hodnotu. Je to univerzální 

pomůcka pro všechny osoby nejen se zrakovým postižením. 

 
Obr. 6 Šablona 

 
3.7.2. Rádio-budík 

 

Budík se zabudovaným rádiem a s hodinami. Zvláštností je hlasový výstup speciálně pro 

zrakově postižené spolu s ergonomickým rozložením ovládání s vystouplými tlačítky. 
 

 
Obr. 7 Rádio-budík 
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3.7.3. Hodinky 

 

Na pohled obyčejné hodinky, avšak speciálně upravené pro zrakově postižené, opět 

s hlasovým výstupem, s nezvykle velkými číslicemi. 

 
Obr. 8 Hodinky s hlasovým výstupem 

 
3.8. Statistické údaje o nevidomých a slabozrakých  

 
Podle údajů Světové zdravotnické organizace je dnes na světě 45 miliónů nevidomých a toto 

číslo se v následujících 20 letech může až zdvojnásobit. Podle britských pramenů je v Evropě 

asi 11 milionů slabozrakých a asi 1 milion nevidomých. Ve Velké Británii je těžce zrakově 

postižený každý 60. člověk. Jiné zdroje uvádějí, že lidé se zrakovým postižením tvoří 

přibližně 1 - 1,5% z populace. Na obrázku 9 je statistika nevidomých v ČR [34]. 

Přesné statistiky neexistují ani v rámci jednotlivých zemí. Udává se, že 9 z 10 nevidomých (v 

celosvětovém měřítku) žije v rozvojových zemích a odborníci odhadují, že 80% slepoty může 

být léčeno nebo jí šlo předejít.  

Za zmínku stojí fakt, že procento slabozrakých lidí v populaci průběžně roste a jedním z 

rozhodujících faktorů ovlivňujících tento trend je prodlužování délky lidského života. Přímá 

úměrnost vzniku zrakových vad a vyššího věku je jednoznačně prokázána: 

• 80% lidí starších 75 let má vážné problémy se zrakem,  

• 70 - 75% nových případů zrakových vad vzniká u lidí starších 65 let. 

Z toho se dá vyvodit, že stárnutí je samo o sobě významným činitelem vedoucím ke vzniku 

zrakové vady. Podle prognóz se v příštích 20 letech počet lidí starších 85 let přibližně 

zdvojnásobí, z čehož lze usuzovat na zvýšení počtu lidí s postižením zraku [32]. 
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Obr. 9 Statistika zrakově postižených v ČR [34] 

 

3.9. Nejčastější zraková postižení  

 
Poruchy barvocitu - jedná se o neschopnost vidění barev v celém spektru. Úplná 

barvoslepost je však velmi řídká, častěji se jedná o problémy ve vnímání určitých barev. Tato 

porucha je zpravidla dědičná a neprogresivní (z psychologického hlediska je pro klienta velmi 

důležité toto vědět). Získané poruchy se pak mohou objevit ve stáří, u neuropatií (blíže 

neurčené onemocnění nervů), sítnicových zánětů, glaukomu a po podávání některých léků, 

zejména kardiak [29]. 

 

Refrakční vady (myopie, hypermetropie, astigmatismus) - jde o jednu z nejpočetněji 

zastoupených zrakových vad. Do -5 D mluvíme jen o myopii lehké. Opakem myopie je 

hypermetropie (dalekozrakost). Při poklesu akomodační šíře s postupujícím věkem hovoříme 

o presbyopii (dříve též vetchozrakost nebo stařecká dalekozrakost). Je to normální projev 

stárnutí, kdy počínaje 40. rokem přibývá každých 10 let cca +1 D korekce. Astigmatismus 

obvykle vzniká nepravidelným zakřivením rohovky. Může vyvolat rozostřený obraz 

(příkladem astigmatické plochy je třeba zadní strana čajové lžičky) [29]. 

 

Katarakta (šedý zákal) - jedná se o zkalení čočky (člověk vidí jakoby přes špinavé okno). 

Rozlišují se tři typy podle doby vzniku: vrozená, poúrazová a spojená se stářím (dříve pod 

názvem senilní). Dnes je šedý zákal velmi dobře chirurgicky léčitelný [29]. 
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Glaukom (zelený zákal) - glaukom je jedno z nejzávažnějších onemocnění a trpí jím 1 - 2% 

lidí starších 40ti let. 10% glaukomem postižených končí trvalou slepotou. Existují dva hlavní 

typy: glaukom otevřeného úhlu (jedná se nadprodukci komorového moku v oku), glaukom 

zavřeného úhlu (dochází k zablokování odtokových cest). Glaukom otevřeného úhlu je 

mnohem nebezpečnější, protože probíhá zprvu nenápadně a může skončit nevratnými úbytky 

v zorném poli. Glaukom s uzavřeným úhlem je charakterizován prudkým zvýšením 

nitroočního tlaku, záchvatem a bolestí. Zvětšený tlak v oku způsobuje poškození cév, a tím 

omezuje výživu oka, přičemž každé oko může mít na tlak různou toleranci. Symptomy 

glaukomu zahrnují úbytky zorného pole (centrální vidění bývá postiženo zpravidla až ve 

finálním stadiu) světloplachost, dělají se kruhy (aureoly) okolo světelných zdrojů, případně i 

sníženou zrakovou ostrost (vidění jako v mlze), někdy bolest hlavy [29]. 

 

Zrakových postižení je celá řada, ale  předmětem této práce není všechny zraková postižení 

popisovat. Proto jsou u dalších nemocí uvedeny pouze jejich názvy (není to úplný výčet): 

retinopatie, degenerace sítnice (pigmentová degenerace sítnice, degenerace žluté skvrny, 

záněty sítnice (retinitidy), změny terče zrakového nervu, albinismus, aniridie (chybění, 

anomálie duhovky), poruchy binokulárního vidění, amauróza (slepota).  
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4. SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ (NESLYŠÍCÍ) 
 

Obr. 10 Lidské ucho [15] 

 
Lidské ucho je znázorněno na obrázku 10 [15]. Prostřednictvím sluchu člověk rozeznává 

zvuky a tóny :  

• intenzitu, 

• výšku,  

• zabarvení, 

• směr, odkud přicházejí. 

 

Člověk slyší a rozlišuje při středních hlasitostech tóny od kmitočtu 16 Hz přibližně do 20 000 

Hz. Maximální citlivost lidského sluchu je možné pozorovat u tónů v rozsahu  1000 -3 000Hz. 

Zjednodušeně je možné neslyšící rozdělit podle jejich dorozumívání na sluchově postižené 

komunikující metodou odezírání ze rtů  a na ty, kdo používají znakovou řeč.  

Sluch je jedním z našich hlavních smyslů. Diagnostika hloubky jeho poškození využívá 

zejména audiometrii. Výsledek příslušného měření se zachycuje audiogramem a podle 

průměrné ztráty sluchu se určuje zařazení do klasifikace sluchového poškození. Zvláštní 

formou sluchového poškození jsou šelesty. Někdy je vada sluchu doprovázena vadou zraku, 

hluchoslepotou [14]. 
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4.1. Kategorie sluchových poruch 

 
4.1.1. Předřečová hluchota 

 

Předřečová sluchová porucha existuje, když porucha je vrozená nebo jinak získaná předtím, 

než se osoba naučila řeč a jazyk, tím je tato vada složitější pro léčbu, protože dítě není 

schopné přijímat zvukovou/mluvenou komunikaci z okolí. Většina předřečových sluchových 

poruch je ze získaných podmínek, obvykle buď z nákazy nebo z prožitého traumatu, proto 

rodiny často nemají žádnou předešlou znalost hluchoty [14]. 

 

4.1.2. Pořečová sluchová porucha 

 

Pořečová sluchová porucha, kde ztráta sluchu je získaná po naučení se řeči a jazyka, obvykle 

po šestém roku. Příčinou může být nákaza, trauma, nebo vedlejší efekt léků. Typicky, ztráta 

sluchu je postupná, a často zjištěná rodinou a přáteli dlouho předtím, než pacienti sami 

poznají postižení. Obvyklá léčba obsahuje sluchové pomůcky a učení se čtení ze rtů [14]. 

 

4.1.3. Částečná ztráta sluchu 

 

Osoby, které jsou nahluchlé, mají mírnou poruchu sluchu, avšak nejsou považovány za 

hluché. Sluchově postižené osoby s částečnou ztrátou sluchu mohou zjistit, že kvalita jejich 

sluchu se mění ze dne na den, nebo z jedné situace do další, nebo vůbec ne. Také mohou být 

do větší nebo menší míry závislí na sluchových pomůckách a čtení ze rtů. Mnoho osob se 

ztrátou sluchu má lepší sluch v nižších frekvenčních pásmech (nízké tóny), a nemohou slyšet 

stejně dobře nebo vůbec ve vyšších frekvencích. Stav může zhoršit mnoho faktorů, které 

ovlivňují, jak mohou použít sluchové pomůcky nebo znalosti čtení ze rtů, nebo vnímání zvuku 

[14]. 

 

4.1.4. Unilaterální ztráta sluchu (na jedno ucho) 

 

Osoby s unilaterální ztrátou sluchu mohou slyšet normálně na jedno ucho, ale mají problémy 

se slyšením v druhém uchu [14].  
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4.2. Typy sluchových poruch  

 
Sluchové poruchy mohou být výsledkem organické a fyziologické malfunkce v kterékoli části 

sluchového analyzátoru, sluchové dráhy a sluchových korových center, nebo z funkcionálně-

percepčních poruch [25]. 

4.2.1. Konduktivní sluchové ztráty  

Mají příčinu ve funkční poruše zvukovodu, ušního bubínku nebo středního ucha. Ve většině 

případů schopnost slyšet může být téměř plně obnovena léčbou, chirurgickými zákroky nebo 

sluchadly [25]. 

4.2.2. Senzorineurální kochleární ztráta sluchu 

Je často spojena s úplnou ztrátou funkcí smyslových buněk (sluchové buňky) ve vnitřním 

uchu (kochlea). Postižení sluchu u dětí v 98% případů reprezentuje zničená kochlea. 

Senzorineurální sluchové ztráty nejsou principiálně léčitelné léky. Sluchové pomůcky a 

kochleární implantáty mohou umožnit dobré slyšení za jistých podmínek [25]. 

4.2.3. Retrokochleární sluchová ztráta 

Je způsobená postižením sluchového nervu nebo v centrální části sluchového systému, včetně 

centrální zvukové dráhy, subkortikálních a kortikálních sluchových center. Postižení tohoto 

původu jsou relativně vzácné. Léčba sluchových ztrát tohoto původu je dosud v počátcích 

[25]. 

 

Je nezbytné rozlišovat mezi poruchami sluchu fyziologického původu a funkčním postižením 

sluchového zpracování informací v centrálním sluchovém systému. 

Sluchové procesy a percepční postižení je funkční vadou. Ta ovlivní zpracování, které se koná 

v centrální nervové soustavě (CNS), takové jako analýza vzájemných vztahů mezi časem, 

výškou a sílou akustických signálů a pro obě uši vzájemné ovlivňování. Sluchový práh, 

diagnostikovaný audiologickými testy, je prokázán jako normální v těchto případech. 

Postižení sluchových procesů a percepčních schopností často zůstává neodhalené až do doby, 

kdy se u dětí projeví narušený vývoj řeči [27].  
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4.3. Vznik poruchy sluchu  

 
Porucha sluchu může být dědičná nebo získaná a může vzniknout v každém věku. 

4.3.1. Postlingvální sluchové postižení  

Zahrnuje všechny ty jedince, u kterých došlo k náhlé nebo postupně vznikající sluchové ztrátě 

po dokončení vývoje řeči. Tato definice zahrnuje sluchové ztráty jak u seniorů, tak i u 

mladých dospělých, u kterých v důsledku nemoci nebo dalších traumat došlo ke narušení 

schopnosti slyšet [25]. 

4.3.2. Perilingvální sluchové ztráty  

Zahrnuje všechny ty případy, u nichž došlo ke sluchovým ztrátám v období dětství do věku 14 

let. Tato kategorie patří mezi jasně ohraničené skupiny s postlingválními a prelingválnímí 

sluchovými ztrátami. Jejich psycho-sociální, emoční, poznávací a komunikativní vývoj je 

proto extrémně obtížné hodnotit [25]. 

4.3.3. Prelingvální sluchové ztráty  

Zahrnují osoby, u kterých došlo ke sluchovým ztrátám perinatálně nebo před zahájením 

vývoje řeči v prvních měsících života [25]. 
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4.4. Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené 

 
V tabulce 4 najdeme základní stupně sluchového postižení.  
 

Tab. 4 Používané kompenzační pomůcky pro sluchově handicapované 

Stupeň sluchové 

poruchy 

Odpovídající 

audiometrické ISO 

hodnoty 

(průměr frekvencí 500, 

1000, 2000, 4000Hz) 

 

Projevy 

 

Doporučení 

0 

žádná porucha 

 

25dB nebo lepší 

 

Žádné nebo velmi lehké 

problémy se sluchem. 

Schopnost slyšet šepot. 

 

1 

lehká porucha 

 

26 - 40dB 

 

Schopnost slyšet a opakovat 

slova, která jsou mluvena 

normálním hlasem z 1 

metru. 

Poradenství. 

Sluchové pomůcky 

mohou být užívány. 

2 

střední porucha 

 

41 - 60dB 

 

Schopnost slyšet a opakovat 

slova, která jsou mluvena 

hlasitou řečí z 1 metru. 

Sluchové pomůcky jsou 

obvykle doporučovány. 

3 

těžká porucha 

 

61 - 80dB 

 

Schopnost slyšet nějaká 

slova, když jsou křičena do 

lepšího ucha. 

Sluchové pomůcky jsou 

nutné. Jestliže není 

možnost sluchových 

pomůcek, mělo by být 

vyučováno odezírání ze 

rtů a znaková řeč. 

4 

velmi těžká 

porucha, včetně 

hluchoty 

 

81dB a větší 

 

Neschopnost slyšet a 

porozumět dokonce hlasu, 

který je křičen. 

Sluchové pomůcky 

mohou pomáhat 

porozumění slov. 

Odezírání ze rtů a někdy 

nezbytně znaková řeč. 

 

Omezující sluchová porucha u dětí do 15 let a u dospělých : 31, respektive 41 a více dB 
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4.4.1. Přenosné signalizační zařízení MA 2  

 

Signál je zachycen na vzdálenost několika desítek metrů přenosným osobním přijímačem, 

který vibracemi a příslušnou kontrolkou upozorní, o který signál se jedná. 

Základem je signalizační jednotka pro telefon a zvonek, přijímač, nabíječ, baterie a instalační 

materiál. Může spolupracovat s vibračním budíkem. Signalizace:  

• telefonu, 

• bytového zvonku, 

• pláče dítěte,  

• možnost připojení externího signálu, např. požárního hlásiče nebo 

bezpečnostní ústředny. 

 

 
Obr. 11 Přenosné signalizační zařízení [17] 

 

4.4.2. Vibrační budík 

 

Vibrační budík se svítivým displejem pro snadnou orientaci v noci budí pomocí připojeného 

polštářového vibrátoru. Budík spolupracuje s přenosným signalizačním systémem. Vibrace 

osobního přijímače po jeho vložení do nabíječky "převezme" polštářový vibrátor. 

 

 
Obr. 12 Vibrační budík [17] 
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4.4.3. Český telefon se zesílením zvuku a tónu 

 

V podstatě klasický telefonní přístroj, pouze vylepšený o velmi hlasité vyzvánění. 

 

 
Obr. 13 Telefon [17] 

 
4.4.5. Kochleární implantát 

 

Elektronická smyslová náhrada přímo elektricky stimuluje sluchový nerv uvnitř hlemýždě 

vnitřního ucha. Poskytuje tak sluchové vjemy neslyšícím osobám, jejichž vláskové buňky jsou 

poškozeny, ale zbytek sluchové dráhy mají zachován. Vlastní implantát se zavádí chirurgicky 

pod kůži za uchem a svazek elektrod do hlemýždě vnitřního ucha. Vnější část implantačního 

systému (mikrofon a vysílací cívka) se nosí za uchem. Řečový procesor je buď závěsný (jako 

sluchadlo) nebo kapesní. 

 

4.4.6. Sluchadla  

 

Sluchadla jsou nejdůležitější pomůcka pro všechny sluchově postižené, u nichž je alespoň 

částečně zachováno slyšení. Nejčastěji sluchadla fungují tak, že zesílí vnímaný zvuk. 

Sluchadla mají velký význam hlavně pro nedoslýchavé, neboť se s nimi mohou téměř bez 

problémů dorozumívat se slyšícími. Často lidé, kteří začnou nosit sluchadla najednou zjistí, 

kolik různých zvuků dříve neslyšeli, a o kolik je jejich svět náhle bohatší. 
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Rozdělení sluchadel : 

 

Kapesní (krabičková) sluchadla 

Obsahují mikrofon, elektrické obvody a napájecí zdroj (to vše je vestavěno v malé krabičce, 

do které se připevňuje ohebná šňůrka spojující krabičku se sluchátkem). Na sluchátku je 

nasazena tvarovka, pomocí které je sluchátko upevněno do ucha.  

Tento typ sluchadel se v dnešní době již tak často nepoužívá, neboť kromě velkých rozměrů 

je  jejich nevýhodou také zesilování všech různých okolních zvuků (tření kabátu o krabičku 

apod.). Přesto je to jediný typ sluchadel, který se dá využít u velmi malých dětí a u velmi 

starých lidí pro svoji lehkou ovladatelnost [27]. 

 

Brýlová sluchadla 

 

Dříve byla velmi oblíbená, neboť bylo celé sluchadlo schováno do nožiček brýlí. V dnešní 

době, kdy se na trhu objevily již i jiné typy sluchadel, se používají málo. Nejvíce se používají 

brýlová sluchadla pro kostní vedení, kde je v nožičce brýlí vestavěn kostní vibrátor [27]. 

 

Závěsná sluchadla 

 

Mají mikrofon, elektroniku, sluchátko i napájecí zdroj vestavěny do malého oválného 

pouzdra, které je zavěšeno za ušním boltcem a zesílený zvuk je veden krátkou hadičkou do 

ušní tvarovky ve zvukovodu. Jejich velkou výhodou je, že u nich nedochází k rušivým 

zvukům, stejně tak jako u boltcových a zvukovodových sluchadel. Tato sluchadla bývají 

oblíbená také pro možnost poslechu s pomocí indukční smyčky, který umožňuje kvalitnější 

poslech ve velkých sálech nebo také poslech telefonu. (Je to umožněno vestavěním indukční 

cívky do sluchadla, která je citlivá ne na dopadající zvuk, ale na elektromagnetické pole.) 

Sluchadlo se pak dá přepínat buď na poslech s pomocí indukční cívky, nebo na poslech 

s mikrofonem. Uživatel však při poslechu s pomocí indukční cívky neslyší ostatní zvuky 

v místnosti, proto je stále více sluchadel vybaveno možností zapojení jak mikrofonu, tak 

i indukční cívky [27]. 
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Sluchadla do boltce 

 

Sluchadla jsou malá, dají se umístit přímo v ušním boltci. Za nevýhodu tohoto sluchadla 

můžeme považovat to, že se konec tvarovky sluchadel ucpává mazem, který se tvoří 

v chrupavčité části zvukovodu. Proto je nutná pravidelná kontrola sluchadla a jeho čištění. 

Mnohem závažnější však je, že jestliže mluví sám nedoslýchavý, rozechvívá svým vlastním 

hlasem i chrupavčité stěny svých vnějších zvukovodů. Pokud je zvukovod otevřen, uniká 

takto vzniklý zvuk převážně ven  ucha. Pokud však zvukovod ucpeme ušní tvarovkou (je 

jedno, jestli je to tvarovka pro kapesní sluchadlo, závěs nebo sluchadlo do boltce), namíří si to 

vibrace vyvolané vlastním hlasem přímo na bubínek. Vlastní hlas pak zní velmi nepřirozeně, 

nedoslýchaví ho popisují jako dunění v sudu. Tomuto jevu se říká okluze [27]. 

 

Sluchadla do zvukovodu   

 

Jsou to sluchadla, která lze zasunout až hluboko do zvukovodu a jsou vhodná především pro 

lidi s lehkou nedoslýchavostí, protože je  zde odstraněn okluzní efekt, nezanáší se tolik ušním 

mazem a navíc jsou téměř neviditelná. Proto si je vybírají také jedinci, u nichž vznikla 

nedoslýchavost až v pozdějším věku, neboť právě tito lidé se snaží skrývat každý svůj 

sebemenší nedostatek [27]. 

 

                   
Obr. 14 Různé typy naslouchadel [27] 

 
Vyjma těchto pomůcek, které slouží osobám s alespoň částečně zachovaným sluchem, jsou 

též pomůcky pro osoby s velmi těžkou poruchou sluchu. Tito lidé jsou v podstatě odkázáni na 

komunikaci s okolím pomocí znakové řeči, znakového jazyka, odezírání ze rtů, též využívají 

prstové (daktylní) abecedy. Je potřeba si uvědomit, že hluchým lidem dělá velké problémy 

mluvit a psát, je to pro ně těžké, ne každý z nich to umí [20]. 
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4.5. Statistické údaje o neslyšících a nedoslýchavých  

 
V České republice je zhruba 0,3 milionu nedoslýchavých a neslyšících. Z nich podstatnou část 

tvoří nedoslýchaví, jejichž sluch se zhoršil z důvodu věku. Grafické znázornění vidíme na 

obrázku 15.  

Zhruba 15 000 nedoslýchavých a neslyšících se s vadou sluchu narodilo nebo jejich vada 

vznikla už v dětství. Praktickou hluchotou ( tj. ztrátami sluchu mezi 71 až 90 decibely) trvající 

od narození nebo vzniklou před zahájením či v průběhu školní docházky, trpí asi 4000 osob.   

Úplnou hluchotou (tj. ztrátami sluchu většími než 90 decibelů), trvající po totéž období, jich 

trpí jen o málo méně [23]. 

0

100 000
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300 000

Sluchově postižení v ČR

počet osob 300 000 15 000

sluchově postižených zcela hluchých

 
Obr. 15 Statistika sluchově postižených v ČR [23] 
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5. HLUCHOSLEPOTA 
 
Hluchoslepé osoby trpí dvojvadou složenou ze složky sluchové a zrakové. Zrakovou vadou 

může být slabozrakost, zbytky zraku nebo slepota, sluchovou vadou pak nedoslýchavost, 

zbytky sluchu nebo hluchota. Nejlehčí formou hluchoslepoty je tedy kombinace slabozrakosti 

a nedoslýchavosti. 

Pro hluchoslepotu jako tzv. multihandicap je charakteristické vzájemné ovlivňování a 

umocňování obou složek postižení. Výsledný handicap přináší mnohem závažnější ztížení 

podmínek života, než by byl jen pouhý součet obou handicapů dílčích. Kombinace postižení 

obou hlavních smyslů zabraňuje možnosti kompenzovat jedním ze smyslů výpadek druhého 

(jak je to běžné u osob pouze se zrakovým nebo pouze se sluchovým postižením). 

Hluchoslepota proto extrémně komplikuje výchovu, vzdělávání, pracovní uplatnění, ale i 

rodinný a společenský život postižených. 

 

5.1. Formy hluchoslepoty 

 
Můžeme rozlišit tři základní formy hluchoslepoty [18]: 

• první formou je vrozená hluchoslepota, ta je ze tří čtvrtin způsobena 

napadením plodu virovou infekcí, nejčastěji se jedná o zarděnky (v 60. 

letech postihla celou západní polokouli epidemie zarděnek, což vedlo až 

ke zdvojnásobení počtu hluchoslepých), 

• druhá forma, geneticky podmíněná hluchoslepota, je většinou 

diagnostikována jako Usherův syndrom. Jedná se o vrozenou poruchu 

sluchu a postupnou ztrátu zraku během dospívání, 

• třetí formou hluchoslepoty je hluchoslepota jako následek procesu 

stárnutí. 

 

5.2. Pomůcky pro hluchoslepé 

 
Pomůcky pro hluchoslepé existují, stěžejní je pro tyto osoby slepecká hůl, je červeno- bílá, to 

označení říká, že se jedná o osobu nejen slepou, ale i hluchou (hole pro zrakově postižené 

jsou bílé). Podle převládající vady potom tito lidé používají tytéž pomůcky jako ta konkrétní 

skupina osob, např. televizní lupu, počítač upravený pro potřeby daného postižení,….Základní 
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smysly pro hluchoslepé jsou samozřejmě hmat, ale taky čich je jim velkým pomocníkem. 

S okolím komunikují znakovým jazykem pro hluchoslepé (taktilní znakový jazyk), Lormovou 

abecedou, Braillovým písmem, tiskacími písmeny psanými do dlaně, tadomou. 

 

5.3. Komunikace hluchoslepých 

 
5.3.1. Taktilní znakový jazyk 

 

Metoda je vhodná pro osoby s praktickou nebo totální hluchoslepotou. Základem komunikace 

je spojení rukou hluchoslepé osoby s osobou, která znakuje. Jednotlivé znaky vycházejí ze 

znakového jazyka pro neslyšící, pro tuto techniku jsou však upraveny dle potřeb 

hluchoslepých. 

 

5.3.2. Lormova abeceda 

  

Ke komunikaci se využívá dlaňová strana nejlépe levé ruky, prsty této ruky se drží poněkud 

napjaté a mírně roztažené, obr. 16. Podle potřeby je možno používat i dlaně pravé ruky. 

Mluvčí vyznačuje jednotlivá písma svým ukazováčkem do dlaně a na prsty ruky příjemce 

sdělovaných informací dle následujícího schématu:   

 

 
Obr. 16 Princip Lormovy abecedy [18] 
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5.3.3. Tadoma 

 

Metoda užívaná osobami s vrozenou hluchoslepotou. Hluchoslepý má svoji ruku položenou 

na tváři mluvčího tak, aby malíčkem vnímal vibrace hrdla, palcem pohyby rtů a ostatními 

prsty tvář [18].  

Na osoby s postižením hluchoslepoty nejsou metody informování aplikovány, důvodem je 

relativně nízký počet takto postižených lidí, podle světových organizací jich v České 

republice žije asi kolem 4 tisíc. Teoreticky by mohli využít způsoby totožné s informováním 

zrakově, respektive sluchově postižených osob.  
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6. MOŽNOSTI VAROVÁNÍ OSOB SE ZRAKOVÝM A 

   SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
 
6.1. Zrakově postižení 

 
O způsobu varování osob se zrakovým postižením při mimořádné události (dále jen MU) 

vyjdeme z kategorie jejich postižení.  

 

6.1.1. Střední slabozrakost - Kategorie I 

 

Jak již bylo zmíněno výše, do této skupiny patří lidé, kteří vidí, ale špatně, nicméně se 

obejdou bez jakýchkoli speciálních přístrojů, zpravidla nosí dioptrické brýle (i 40 dioptrií), 

domácnost mají více kontrastně zařízenou. K této kategorii z hlediska informováni o MU 

můžeme přistupovat jako k lidem bez zrakového omezení. Informace se k nim tedy dostanou 

standardní formou. Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události 

varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha.“ Tento signál 

je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca 

tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová 

informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již 

nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. Obyvatelstvo může být 

následně informováno i sdělovacími prostředky (Českým rozhlasem, Českou televizí, místním 

rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo 

jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. 

V případě nutnosti lze jako pomůcku pro tuto kategorii postižení zvolit např. Look TV. Je to 

malá přenosná ruční lupa. Pod lupou lze psát, je vybavena barevnou kamerou, snímající obraz 

předlohy a zvětšený jej dále promítá do LCD obrazovky – displeje. Pracuje ve čtyřech 

režimech : kontrastní pozitiv nebo kontrastní negativ a pro čtení textu a prohlížení obrázků 

v plných barvách. Dále je tato malá lupa navíc opatřena funkcí, kdy snímaný obraz lze 

pouhým stisknutím žlutého ovládacího tlačítka zmrazit, takže je možnost v klidu si takto 

uložený obraz přečíst, prozkoumat a prohlédnout. Její vzhled je na obrázku 17. 



 

 
 
 

37 

 
Obr. 17 Ruční lupa [23] 

 
6.1.2. Silná slabozrakost - Kategorie II 

 

Do této kategorie patří osoby s ještě slabším zrakem než u první kategorie, nicméně stále jsou 

schopni samostatné orientace, nepotřebují slepeckou hůl, ani vodícího psa. K přístupu 

k informacím je lze zařadit stejně jako první kategorii. Tzn. Nastane- li MU, je spuštěn 

varovný signál doplněn mluvenou informací, poté běží v televizi, na internetu návod, co dělat. 

Rozdíl oproti první kategorii je v tom, že silně slabozrací lidé mají již domácnost vybavenou 

zvětšovacími přístroji, které jim umožňují sledovat televizi, surfovat po internetu, atd. 

Zde bych uvedl jako vhodnou pomůcku digitální televizní lupu. Tato pomůcka je určená 

slabozrakým uživatelům a uživatelům se zbytky zraku. Základ digitální televizní lupy tvoří 

výkonný multimediální počítač vybavený zvětšovacím programem, případně i hlasovým 

výstupem, a vysoce kvalitním monitorem, či LCD displejem. Prostřednictvím připojeného 

skeneru mohou slabozrací uživatelé číst tištěné předlohy ve zvětšené podobě na obrazovce 

počítače, případně je číst pomocí hlasového výstupu. Díky zvětšovacím programům mají 

uživatelé přístup k libovolným informacím v digitální podobě, např. z internetu.  

 

6.1.3. Těžce slabý zrak - kategorie III 

 

Tito lidé se již neobejdou bez speciálních pomůcek, ještě jsou schopni vidět, ale na velmi 

krátkou vzdálenost, respektive po mnohonásobném zvětšení. U této kategorie se již prolíná 

používání přístrojů pro slabozraké (zvětšovací obrazovky) a přístrojů pro nevidomé (přístroje 

s hlasovými a hmatovými výstupy). Prvotní varování se k nim dostane přes varovný signál, 
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následující pokyny z televize, z internetu jsou schopni „přečíst“ pomocí speciálního softwaru i 

hardwaru. 

Příkladem speciálního přístrojového vybavení je například digitální čtecí zařízení s hlasovým 

výstupem, obrázek 18. Je to pomůcka určená nevidomým uživatelům. Základ digitálního 

čtecího zařízení tvoří výkonný multimediální počítač vybavený odečítacím programem s 

hlasovým výstupem a s podporou Braillského výstupu. Prostřednictvím připojeného skeneru a 

OCR software mohou nevidomí uživatelé číst tištěné předlohy . Díky odečítacímu programu 

mají uživatelé přístup k rozličným zdrojům informací, např. k internetu. Zařízení lze doplnit 

také Braillským displejem. Speciální úprava pro potřeby těžce zrakově postižených jsou 

hlasový výstup, hmatový výstup, zvětšovací program, softwarová lupa. 

 

Hlasový výstup : 

• hardware: zvuková karta a reproduktory, případně sluchátka, 

• software: odečítač obrazovky + hlasová syntéza.  

Hmatový výstup : 

• hardware: speciální hmatový zobrazovač řádku obrazovky (nebo jeho části) 

ve slepeckém písmu, 

• software: speciální programové vybavení - ovladače (tuto funkci plní 

odečítače obrazovky).  

 

OCR (Optical Character Recognition) je komerční program určen pro optické rozpoznání 

tištěného textu (převod do digitální podoby, kterou jsou schopny zpřístupnit výše uvedené 

programy, nezbytný je skener).   
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Obr. 18 Digitální čtecí zařízení [23] 

 

6.1.4. Praktická a úplná nevidomost - kategorie IV a kategorie V 

 

Poslední dvě kategorie jsem spojil z hlediska poskytování informací do jedné, neboť tito lidé 

již prakticky nevidí, respektive mají poruchy světlocitu nebo světlocit nemají vůbec (žijí 

neustále ve tmě). Zvětšovací lupy, obrazovky jsou nevyužitelné, neobejdou se bez slepecké 

hole, smysl zrak vlastně nemají, do popředí se dostává hlavně sluch (zvuky, řeč) a hmat 

(Braillovo písmo). Informování proběhne opět varovným signálem, následně je možné jim 

poslat zprávu např. na email, případně formou jakéhosi faxu na tiskárnu, ta samozřejmě tiskne 

v Braillu.  

V této kategorii bych jako příklad vhodného zařízení uvedl přenosný braillský zobrazovač, 

obr. 19. Jedná se o mobilní braillský displej, je vyroben speciálně pro osoby pohybující se 

mimo domov. Pracuje na základě optiky, kdy převádí běžný tištěný text do reliéfní hmatové 

podoby na hmatový displej. Hmatový displej je speciální zařízení, které zobrazuje řádek z 

obrazovky nebo jeho část v braillově písmu. Uživatel pro práci s touto pomůckou musí dobře 

znát Braillovo písmo, ale zato může pracovat i s odborným či cizojazyčným textem. Umí 

spolupracovat i se staršími počítači,  i pod operačním systémem MS DOS. Cena takovéto 

pomůcky pro postiženou osobu je 168 000 Kč. Na pomůcky přispívají okresní úřady a to až 

do výše plné ceny. 
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Obr. 19 Přenosný braillský zobrazovač [23] 

 
Příklad softwaru pro zrakově postižené  

 

Window-Eyes je plně lokalizovaný odečítač obrazovky počítače, který prostřednictvím hlasu 

a hmatu zpřístupňuje zrakově postiženým uživatelům PC vše, co se děje na obrazovce, 

poskytuje hlasový i hmatový výstup, takže s počítačem lze pracovat pomocí hlasu nebo hmatu 

nebo hlasem i hmatem zároveň. Hlasový i hmatový výstup odečítače dává velmi rychlou 

odezvu na dění na obrazovce [26]. 

 

6.2. Sluchově postižení 

 
Osoby  s poruchou sluchu budeme informovat o mimořádné události podle stupně sluchové 

poruchy [19]. 

 

6.2.1. Žádná porucha – stupeň 0 

 

Tato skupina zahrnuje osoby bez zdravotního omezení, informováni bude probíhat 

standardním způsobem. 

 

6.2.2. Lehká porucha – stupeň I 

 

Osoby s lehkou poruchu sluchu lze považovat z hlediska informování o MU za osoby plně 

soběstačné. Jsou schopny slyšet slova, která jsou mluvena normálním hlasem z jednoho 

metru, pro svou osobní jistotu mohou používat sluchových pomůcek, ale není to nutností. V 
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případě hrozby nebo vzniku mimořádné události dojde k varování především prostřednictvím 

varovného signálu „Všeobecná výstraha.“ Po tomto signálu následují další podrobnosti o MU, 

prostřednictvím záchranných složek, televize, rádia, apod.  

 

6.2.3. Střední porucha – stupeň II 

 

Lidé se střední poruchou by již měli mít nějakou standardní pomůcku pro zlepšení sluchu. 

Zpravidla se v této skupině jedná o sluchadla, naslouchadla, která jsou různého typu (viz 

výše). Tito lidé jsou schopni slyšet slova, která jsou mluvena hlasitou řečí z jednoho metru. 

Při informování o mimořádné události by neměl být problém v případě, že kompenzačních  

pomůcek je využíváno neustále. Dá se ale předpokládat, že například ve spánku je určitě mít 

nebudou, zde je nutnost použití jiné pomůcky. Jednou z takovýchto pomůcek je např. vibrační 

polštář, který bývá zpravidla napojen na budík, ale není složité připojit na jeho vibrace např. 

zvonění telefonu, domovního zvonku,  atd. U tohoto stupně poruchy by se již mělo uvažovat o 

napojení těchto lidí na operační a informační středisko (dále jen OPIS). Varování by mělo 

proběhnout formou textové zprávy odeslané z OPISu. 

 

6.2.4. Těžká porucha – stupeň III 

  

Těžká porucha sluchu je již stádium hluchoty, kdy jsou kompenzační pomůcky nezbytné. 

Jestliže není možnost sluchových pomůcek, mělo by být vyučováno odezírání ze rtů a 

znaková řeč. Tato porucha je  charakterizována  schopností slyšet nějaká slova, když jsou 

křičena do lepšího ucha. Asi nejvhodnější pomůckou pro osoby s těžkou poruchou sluchu je 

kochleární implantát (obrázek 20). Implantát převádí zvuk na digitální signály, které jsou 

vysílány sluchovým nervem do mozku, kde jsou rozpoznávány jako zvuky. Zvuk je přijímán 

mikrofonem v horní části řečového procesoru:  

• tam je zvuk zpracován do zakódovaných signálů, které jsou vedeny do 

vysílací cívky, 

• vysílací cívka vysílá signály přes kůži do implantátu 

(přijímače/stimulátoru), kde jsou převedeny na elektrické impulzy, 

• impulzy jsou poslány do svazku elektrod v hlemýždi, kde stimulují vlákna 

sluchového nervu, 



 

 
 
 

42 

• sluchový nerv vede výslednou informaci do vyšších sluchových drah a dále 

do mozku, který je rozeznává jako zvuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 20 Kochleární implantát [15] 

 
Ne každý člověk s těžkou poruchou sluchu kochleární implantát má. V případě, že jej nemá, 

může se k němu dostat varování o MU formou SMS odeslané z OPISu. 

 
6.2.5. Velmi těžká porucha včetně hluchoty – stupeň IV 

 

Tato skupina osob není schopna slyšet a porozumět dokonce ani hlasu, který je křičen. 

Sluchové pomůcky mohou pomáhat porozumění slov. Je nutné si uvědomit, že zvuk u těchto 

lidí neznamená nic, rádio, rozhlas, jsou pro ně média nepotřebná. Základ jejich komunikace a 

kontaktu tvoří odezírání ze rtů, někdy nezbytně znaková řeč a znakový jazyk.  

 

Odezírání  

Je to vlastně vnímání mluvy zrakem, její pochopení pomocí artikulace, mimiky, výrazu očí. Je 

dobré vědět, že člověk s poruchou sluchu neumí odezírat ze rtů automaticky, musí se tomu 

naučit [20]. 

 

Znakový jazyk 

 

Český znakový jazyk [15] je základním dorozumívacím jazykem neslyšících. Český znakový 

jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-

pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi 



 

 
 
 

43 

hlavy a horní části trupu. Znakový jazyk má jiný slovosled (znakosled) i gramatiku než 

čeština. Například vztahy, které se v češtině vyjadřují spojkami, předložkami a podobně se ve 

znakovém jazyce vyjadřují umístěním v prostoru. 

Z tohoto částečně vyplývá, že osoby s velmi těžkou poruchou sluchu vlastně nemusejí 

rozumět češtině jako takové, nejsou schopni odezírat ze rtů, neboť neznaková čeština je pro 

ně těžká, složitá, nejsou schopni si přečíst psaný text, např. SMS, email, dopis, na což je třeba 

brát ohled a přizpůsobit tomu jejich varování při MU. Jako řešení bych viděl jakési proškolení 

těchto osob, jak se chovat v případě nebezpečí. Impulsem mimořádné události by pro ně byla 

opět textová zpráva z OPISu.   

Jako jednu z vhodných pomůcek pro těžce postižené bych uvedl vibrační rádiový přijímač, 

vidíme jej na obrázku 21. Je to přístroj, jehož základ tvoří vibrátor, který upozorní osobu, 

která jej má u sebe, na nadefinované impulsy. Například žlutá dioda se rozsvítí při zvonění 

domovního zvonku, červená při zvonění telefonu, atd. Na svítících diodách barvy červené, 

žluté a zelené, které svítí, případně blikají v různých barevných kombinacích lze rozeznat o co 

se jedná. Akumulátor postačí přibližně na 24 hodin provozu.  

                                     
Obr. 21 Vibrační rádiový přijímač [17] 

 

Další velice potřebnou a praktickou pomůckou pro osoby s těžkou poruchou sluchu je psací 

telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění, viz obrázek 22. Tento přístroj na 

rozdíl od faxu umožňuje sluchově postiženým vést dialog. Psací telefon je jakýmsi 

dálnopisem, kde neslyšící píše svůj vzkaz na klávesnici a odpověď partnera se mu objevuje na 

displeji. Cena psacího telefonu činí cca 20 000 Kč. Doporučuje se [17] pro občany s 

nejzávažnějším postižením sluchu (ztráta vyšší než 70 dB), neboť méně postižení mohou vést 

dialog hlasovým telefonem. 

Za srovnatelnou pomůcku jako psací telefon lze považovat rádiové upozorňovací zařízení - 

pager, mobilní telefon s možností přenosu textových zpráv, osobní počítač. Do pageru, 

který je alternativní komunikační pomůckou pro neslyšící, lze vyslat zprávu z libovolného 

telefonu, psacího telefonu či počítače s elektronickou poštou. Zpráva se na displeji zobrazí 
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jako text. Pagery jsou pro neslyšící ideální tím, že mají vibrační indikaci došlých zpráv. Cena 

pageru se pohybuje mezi 1 500 až 2 500 Kč. Dalšími pomůckami, které lze uznat za pomůcky 

srovnatelné, jsou mobilní telefon s možností přenosu textových zpráv a osobní počítač s 

modemem. Pro sluchově postižené je výhodou, že interakce s počítačem je převážně vizuální.  

Fax a psací telefon lze nahradit speciální kartou do osobního počítače, která umožňuje připojit 

osobní počítač k telefonní síti a spolu s odpovídajícím programem změní osobní počítač v 

psací telefon. Cena tohoto zařízení nepřesahuje 10 000 Kč. 

 
Obr. 22 Psací telefon [17] 
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7. AKTUÁLNÍ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Kladl jsem si otázku, jakým způsobem probíhá informování zrakově a sluchově postiženého 

obyvatelstva v České republice za stávající situace. Proto jsem obeslal na HZS jednotlivých 

krajů email s dotazem, jak mají vyřešenu výše zmíněnou problematiku.  

 
Obr. 23 Mapa krajů ČR [36]      

 
Ze čtrnácti krajů (viz. obrázek 23) mě na můj dotaz odpověděla přesná polovina, tedy sedum. 

Předpokládám, že zbylých sedm krajů buďto můj email nedostalo, nebo tuto problematiku 

neřeší. Z došlých odpovědí jsem vygeneroval čtyři možné varianty, kterými je informováni 

zdravotně postižených v dnešní době uskutečňováno. 

Varianty I, III a IV jsou v principu totožné, liší se získáváním informací o zdravotně 

postižených, o způsobu, jakým postižení podávají zprávu o události. 

Je potřeba zmínit, že podání informací směrem k postiženým osobám není k dnešnímu datu 

uskutečňována v žádném ze 14 krajů ČR. Všechny výše zmíněné varianty předpokládají 

hlášení o MU směrem od postižené osoby, nikoli naopak. 

 

7.1. Varianta I 

 

Zrakově a sluchově postižení v regionu jsou evidováni u svého svazu. HZS je se svazem 

neslyšících ve smluvním vztahu, přílohou jejich dohody je seznam s telefonními čísly a 

adresou bydliště postiženého. U HZS je na OPIS je vyčleněna SMS brána pro příjem těchto 
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SMS, tu mají postiženi uloženou v telefonech. Při příchodu SMS do softwaru na OPIS dojde 

k založení mimořádné události, kde se automaticky sváže příchozí číslo se jménem, 

příjmením a bydlištěm postiženého.  

 
7.2. Varianta II 

 
Informování sluchově či zrakově postižených se organizuje dle potřeby (hlasem nebo 

vizuálně) pomocí policie ČR, městské policie, nebo HZS, a to s ohledem na druh postižení. 

Tento způsob má smysl jenom v místech s větší koncentrací postižených osob (ústavy apod.), 

což se běžně děje a uvedené místní složky IZS mají o těchto objektech povědomost. Pro 

varování lidí individuálně je použito jako nejvhodnější řešení maximum kombinací 

použití všech dostupných technických prostředků (sirény, rozhlas, televize, místní rozhlas, 

megafony, osobní informování atd.).  

 

7.3. Varianta III 
 

Varování zdravotně postižených osob se děje na základě spolupráce HZS s organizacemi 

sdružující postižené. Organizace dodají telefonní čísla postižených lidí, tito v případě 

nebezpečí zmáčknou předvolené tlačítko a dovolají se na OPIS nebo mohou poslat prázdnou 

SMS, na operačním středisku se jim příchozí zpráva spojí s postiženou osobou v databázi, a 

může být vyhlášen poplach.   

 

7.4. Varianta IV 

 

Primární skupinou, které by měl být tento způsob komunikace zpřístupněn, jsou lidé, jimž je 

znemožněna běžná hlasová komunikace z důvodu tělesného postižení. Je to služba 

postiženým občanům. Tato služba nenahrazuje tísňové volání, je to služba navíc, která 

umožňuje přijímat výzvy volání o pomoc pomocí krátkých textových zpráv sítě GSM 

(SMS zprávy). Pro možnost využívat tuto službu je nutné se registrovat, registrace je nutná 

pro zamezení zneužití služby a urychlení komunikace mezi občanem a dispečerem. Tyto 

údaje zůstanou uloženy v databázi OPIS. Občan získá potřebné informace u své zájmové 

organizace, která má k dispozici potřebnou dokumentaci. Zájmová organizace na základě 

smlouvy s OPIS předá potřebné podklady OPIS ke zpracování.  
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8. VOLBA NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ 
 
Informovat zrakově a sluchově postižené osoby o mimořádné události je vcelku složitá věc. Já 

jsem se soustředil na samotný přenos informace z operačního informačního střediska HZS 

kraje k postižené osobě. Již jsem se nevěnoval další problematikou, jako evakuace těchto 

osob, jejich komunikace se složkami integrovaného záchranného systému, apod. 

 

8.1. Varování zrakově postiženého obyvatelstva 

 
Je vhodné zaměřit se na přenos informací zvukovou formou pomocí hlasu, zvuků, apod. Pro 

varování je možné využít různé formy předávání informací. Jsou to ale způsoby finančně a 

technicky náročné. Vyžadovalo by to mít databázi nejen zrakově postižených, ale i jejich 

kategorií, kdy první stupeň je schopen zaznamenat informace běžně dostupnými prostředky, 

ale pátý stupeň by musel mít doma speciální počítač s tiskárnou, rovněž OPIS by muselo být 

vybaveno speciálním hardware pro informování těchto lidí:  

• informování proběhne varovným signálem, postižené osobě přijde 

zpráva z OPISu ve formě jakéhosi faxu na Braillovu tiskárnu, nebo na 

email, kde specialní software převede psanou informaci do hlasového 

výstupu, na příchozí zprávu bude postižený upozorněn zvukovým 

signálem,  

• OPIS bude mít emailovou databázi postižených, nebo jejich faxové 

číslo, počítač vyčleněný pro psaní zpráv postiženým občanům, fax. 

 

Jako nejlepší i nejjednodušší způsob varování osob se zrakovým postižením je pomocí 

mobilního telefonu (obrázek 24).                          

 
Obr. 24 Vhodný způsob podání informací 
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Předpokladem funkčnosti je samozřejmě vybavenost mobilním telefonem na straně 

postiženého, osoby se zrakovým postižením mají mobilní telefony přizpůsobené jejich 

potřebám, tedy s hlasovým výstupem, a telefonní databáze postižených na straně operačního a 

informačního centra. V praxi by to mělo fungovat způsobem, že na OPIS HZS kraje dojde 

hlášení o mimořádné události v dané lokalitě, poté OPIS vyhlásí „varovný signál“ pro 

postiženou oblast, toto zrakově postižení uslyší spolu se základním hlášením o  situaci, a poté 

dojde k podrobnému informováni těchto postižených o dalším postupu, například co mají 

dělat, co bude následovat, atd. pomocí SMS zprávy nebo namluveného textu.  

 

8.2. Varování sluchově postiženého obyvatelstva 

 
Je možné opět využít několika možností. Zaměřil jsem se na využití jejich zraku a hmatu. 

Několik možností jak neslyšící informovat o mimořádné události jsem již zmínil výše, tyto 

alternativy jsou však velmi náročné po stránce technické vybavenosti jak domácnosti 

neslyšícího, tak operačního a informačního centra. Stejně jako u zrakově postižených, i v této 

skupině zdravotního handicapu se domnívám, že jako nejlepší řešení je použití mobilního 

telefonu. Neslyšící samozřejmě neuslyší žádné zvuky, nicméně mobilní telefon pro hluché má 

zesílené vibrace, které upozorňují na příchozí zprávu, na příchozí email, atd. Nejhorší situace 

u sluchově postižených nastane určitě v případě, kdy nebudou mít nainstalovány žádné 

kompenzační pomůcky a mobilní telefon nebudou mít někde na sobě. Předpokládám, že 

takováto situace může nastat zpravidla při spánku nebo například při sprchování. Zde je 

řešením napojení mobilního telefonu na vibrační budík, respektive na přenosné signalizační 

zařízení, které spolupracuje s vibračním budíkem. Spolu s vibracemi se může například 

v pravidelných intervalech rozsvěcovat a zhasínat světlo. 

Nejvhodnější pomůckou je kombinovaný přijímač [37]. Princip jeho funkce lze vidět na 

obrázku 25. Přijímač přijímá všechny vjemy včetně zvonění budíku. Při zvonění budíku 

přídavný vibrátor umístěný nejlépe pod polštářem vibruje. Na budíku jsou dvě větší silně 

svítící diody signalizující jeho zvonění, přičemž ostatní přijímače v bytě jsou v klidovém 

stavu. Současně jsou zachovány všechny vlastnosti přijímače, to znamená, že tři menší LED 

diody umístěné na budíku signalizují všechny vjemy vysílané vysílači v bytě (zvonění 

telefonu, domovního zvonku apod). 
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Obr. 25 Princip přijmu informací [37] 

 

V praxi to funguje tak, že dotyčný spí, když mu přijde na mobil zpráva, tak signalizační 

zařízení dá impuls vibračnímu budíku, a ten probudí spící osobu vibracemi v polštáři. Na 

signalizační zařízení může mít neslyšící napojenou v podstatě celou elektrotechnickou 

výbavu, přes mobilní telefon, zvonek u dveří, tiskárnu, fax, až po hlásič požáru. Samozřejmě, 

že vybavit si takto domácnost něco stojí, doporučoval bych to hlavně třetímu a čtvrtému 

stupni postižení, první dva stupně by měli mít alespoň napojení mobilu na vibrační budík, bez 

těchto předpokladů by varování přes mobilní telefon ztratilo smysl (v časech spánku, 

sprchování, aj). U osob s těžkou poruchou sluchu nebo osob hluchých (III a IV stupeň) není 

zásadní, zda jsou vzhůru nebo spí, provázanost mobilu, hlásiče se signalizací by měla 

fungovat neustále, ve dne i v noci, krom vibrací také světelnými signály. 

Nejspolehlivější způsob informováni sluchově postižených je v případě, že si tyto osoby 

domácnost vybaví komplexně, v podstatě od sklepa až po střechu signalizačním zařízením, 

názorná ukázka je patrná na ilustračním obrázku 26. Na něm je vidět, že signalizace hlásí 

v podstatě vše: domovní a bytový zvonek, klepání na dveře, telefon, zvonění budíku, pohyb, 

požár, autoalarm, pláč dítěte, přivolávání osob, signalizace na dálku. 
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Obr. 26 Komplexní řešení při vyrozumívání hluché osoby [37] 

 

8.3. Modelový příklad 

 
Automobilová cisterna převáží nebezpečnou toxickou látku, ve dvě hodiny v noci  dostane na 

namrzlé vozovce blízko centra městečka Hornídolní  s 8 tisíci obyvateli smyk, havaruje, a 

dojde k úniku této látky. Je nutná evakuace osob vzdálených od epicentra havárie do jednoho 

kilometru. V tomto případě je to evakuace formou setrvání v objektu a provedení následných 

opatření ( uzavření oken). Na OPIS dojde hlášení o havárií, na základě zhodnocení situace 

vyšle OPIS na místo havárie určené síly a prostředky, a  informuje obyvatele Hornídolní 

pomocí sirén či rozhlasu o nastálé mimořádné události, obrázek 25. Zrakově postižení toto 

uslyší, poté se budou chovat podle instrukcí OPIS podané prostřednictvím rozhlasu, pak 

následuje SMS odeslaná z OPISu. Sluchově postiženým přijde z OPISu krátká textová zpráva 

s informací o mimořádné události, tato je probudí díky vibracím v polštáři, poté by měly 

následovat instrukce, jak a co dělat dále. Opět ve formě textové zprávy na mobil. Osoby 

s těžkou poruchou sluchu, které nerozumí psanému textu, by měly být poučeny jak a co dělat 

v případě, že jim přijde z OPIS varovná zpráva. Také by měly rozumět jednoduchým 

sdělením. Navrhoval bych také sepsat jakési desatero frází pro postižené osoby, které by 

postihovaly nejčastější MU a následná opatření.     
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Obr. 27 Modelový příklad postupu informace 
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8.4. Předpoklady pro úspěšné varování postižených 

 

Informování zrakově a sluchově postiženého obyvatelstva je problém. Způsob založený na 

varování těchto lidí mobilním telefonem je jedna z možností, která by mohla fungovat. Je 

však potřeba splnit několik podmínek k tomu, aby tato metoda mohla spolehlivě pracovat. 

Primárně je nezbytné, aby postižení lidé disponovali mobilním telefonem, aby s ním uměli 

zacházet, osoby s těžším postižením musejí mít v domácnosti zařízení, která je upozorní na 

impulsy od mobilu, od hlásiče požáru, apod. Na straně OPIS je nezbytná databáze lidí se 

zdravotním postižením. Tyto údaje by HZS získával prostřednictvím organizací, věnující se 

zdravotně postiženým osobám.  
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9. ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
 
9.1. Světové organizace 

 

9.1.1. Disabled Peopel’s international (DPI) 

Hlavním cílem této mezinárodní organizace je plné zapojení všech zdravotně postižených 

osob do života společnosti, včetně osob žijících v rozvojových zemích, které tvoří velkou 

většinu z 500 milionů postižených osob na světě. Snahou DPI, respektive všech organizací je 

integrace osob se zdravotním postižením v procesu vlastního společenského a ekonomického 

rozvoje i jejich zapojení do aktivit společnosti jednotlivých zemích. V současné době má DPI 

členy v přibližně 120 zemích,  více než polovina je rozvojových zemí [38].      

 

9.1.2. Evropské fórum zdravotně postižených (Europaen Disability Forum) 

Evropské fórum zdravotně postižených (EDF) bylo založeno organizacemi zdravotně 

postižených osob na základě poznání, že je třeba vytvořit v rámci Evropské unie 

reprezentativní poradní orgán se širokým mandátem a aktivním přístupem k problematice 

zdravotního postižení. Začalo pracovat od 1.1. 1977 a má v současné době 87 členských 

organizací. Jsou mezi nimi evropské nevládní organizace, které působí v oblasti zdravotního 

postižení, a národní rady zdravotně postižených osob ze všech členských zemí Evropské unie 

a zemí patřící k Evropské ekonomické oblasti (EEA) [39].       

 

9.1.3. Rehabilitation International 

Je federací národních a mezinárodních organizací i agentur, které pracují v oblasti prevence 

zdravotního postižení, rehabilitace osob se zdravotním postižením a vyrovnání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny. 

Organizace byla založena v roce 1922 a v současné době je tvořena 200 organizacemi z 90 

zemí ze všech regionů světa. Ve své činnosti vychází s principů otevřených fór pro výměnu 

zkušeností a informací o výzkumu a praxi. Dále je zastáncem  politiky a legislativy, která 

uznává práva osob se zdravotním postižením. Tato organizace se stala prvním, která 
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uspořádala na nejvyšší úrovni celosvětové konference na různá témata (Projekty bez bariér, 

Ekonomika zdravotního postižení) [40].       

 
9.2. Organizace zabývající se zdravotně postiženým u nás 

 
9.2.1. Historie 

 

Před listopadem 1989 existovala jediná organizace zdravotně postižených – Svaz invalidů 

(SI). Do této organizace byly násilně sloučeny čtyři typy vad - zrakově postižení, sluchově 

postižení, tělesně postižení a vnitřně postižení. Po listopadu začaly spontánně vznikat 

organizace zdravotně postižených a jejich rodičů, které nechtěly být na SI nijak závislé a které 

se zaměřily na jednotlivé typy postižení [11].  

 

9.2.2. Současnost 

 

V současné době je organizací věnujících se různým druhům postižení v ČR celá řada a nové 

stále vznikají. Některé působí na úrovni krajů, jiné celorepublikově. Několik podle mého 

mínění nejznámějších organizací zabývajících se problémy zrakově a sluchově postižených 

jsou například:  

• ČUN  Česká unie neslyšících 

• SONS   Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR 

• SNNCR  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR  

 

Většina těchto organizací se sdružila  na republikové úrovni s názvem Sdružení zdravotně 

postižených v ČR [11].  
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ZÁVĚR 
 

Při zpracování tohoto tématu jsem se zaměřil na osoby žijící samostatně, odhlédl jsem 

v souladu se zadáním diplomové práce od lidí žijících v ústavech, ošetřovnách. Zde jsem 

předpokládal, že varování o mimořádné události se k nim dostane například prostřednictvím 

ošetřovatelů a personálu daného objektu. 

Také jsem neuvažoval situaci, kdy se postižení budou pohybovat mimo domov, zde jsem 

předpokládal, že impulsem zvláštního stavu pro ně bude chování ostatních lidí pohybujících 

se v jejich okolí. Nicméně i za takových okolností budou varováni mobilním telefonem, 

budou – li se pohybovat blízko svého bydliště a mimořádná událost bude většího rozsahu. 

V celé práci jsem nezmínil ještě jednu možnost varování zrakově a sluchově postižených lidí. 

Jedná se o informování pomocí lidského zdroje, tedy díky sousedům. Předpokladem je, že 

sousedé vědí o osobě s postižením, která žije v jejich okolí. Dalším předpokladem je ochota 

souseda informovat tuto osobu o MU, je–li to v jeho moci. I v tomto případě platí, že 

postižení musí mít domácnost dostatečně vybavenou signalizačním nebo jiným zařízením, 

které jim ohlásí např. zvonění souseda na jejich dveře.   

Aby bylo varování sluchově a zrakově postiženého obyvatelstva pomocí mobilního telefonu 

úspěšné, je nezbytné mít základní technické prostředky k tomuto účelu, také je nutné, aby 

HZS měly informace o postižených ve svém kraji.      

Zde bych navrhoval provést dílčí změnu legislativy, konkrétně v zákoně č.240/2000 Sb. 

krizový zákon, § 15, který bych doplnil o právo HZS na shromažďování údajů o druhu a 

stupni postižení osob a kontaktech na ně. Tato změna vylepší vzájemnou komunikaci mezi 

HZS a postiženýma. Rovněž ulehčí zásahy hasičům v objektech, kde jsou postižené osoby.         

Také samotní postižení mají zájem být evidováni u HZS. 

Při informování zdravotně postižených osob je nutné brát ohled na jejich stav a na faktory 

ovlivňující varování postižených. K dosažení cíle této diplomové práce bylo nutné analyzovat 

systémy varování v ČR, zjistit statistiku a klasifikovat postižené podle různých parametrů, 

konkrétněji se zaměřit na postižení zraku a sluchu. Dále zjistit, jaké jsou možnosti varování 

těchto lidí a navrhnout nejvhodnější řešení.  
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