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ANOTACE 

 

Kurková, M.: Informovanost a komunikace se zdravotně postiženými osobami v zóně 

havarijního plánování 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008, 38 stránek. 

 

Cílem práce je navrhnout způsob varování postižených osob. Tyto osoby nejsou vzhledem 

ke svému handicapu schopny reagovat na běžný způsob varování. 

 

Klíčová slova: handicapovaní lidé, mimořádná událost, varování, informovanost. 

 

 

ANNOTATION 
 

Kurková, M.: Informedness and communication with handicapped people in the zone 

of the emergency planning 

VŠB – TU Ostrava, Faculty of safety engineering, 2008, 38 pages. 

 

The purpose of the dissertation is to suggest the way of the warning the handicapped 

people. These persons with regard to their handicap are not able to respond to the routine 

method of the warning. 

 

Keywords: handicapped people, emergency event, warning, informedness. 
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1 Úvod 
V posledních letech se stále zvyšuje riziko vzniku mimořádné události nebo krizové 

situace. Rizika, která nás ohrožují, mohou být přírodní, antropogenní nebo společenská. 

Zdrojem rizika mohou být vodní toky a díla, dopravní síť (silniční, železniční, letecká), 

produktovody nebo provozy s nebezpečnými látkami. V dnešní době vzrostlo také riziko 

výskytu terorismu. 

Na snížení vlivu mimořádných událostí na zdraví a životy obyvatel a jejich majetku má 

velký význam včasné varování a poskytnutí tísňových informací. Tato oblast je dnes velmi 

dobře zabezpečena, co se zdravých osob týče. 

Se zvukem sirény jsme se setkali téměř všichni. Kdo měl to štěstí a nepotkala ho žádná 

havárie, povodeň nebo jiná mimořádná událost, má možnost setkat se s pronikavým tónem 

sirény vždy první středu v měsíci, kdy probíhá akustická zkouška sirén. Mezi námi jsou také 

lidé, kteří zvuk a verbální informace nemohou slyšet. A přitom i tito lidé jsou ohroženi. 

Dopady MU se mohou vystupňovat časovou prodlevou, která může vzniknout při opožděném 

varování. Dominantní lidské smysly při varování jsou sluch a zrak. U neslyšících osob, se 

tedy výběr zužuje pouze na zrak.  

V bakalářské práci bych se chtěla věnovat systému varování používající se na území České 

republiky a na jeho základě navrhnout způsob předávání informací postiženým osobám.  
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2 Rešerše literatury 
Pro mou práci bylo potřebné zjistit, jestli je v právních předpisech ošetřeno varování 

handicapovaných osob. V zákoně č. 239/2000 Sb. ze dne 22. června 2000 o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů je řešeno, kdo zajišťuje varování. Vyhláška 

MV č. 380/2002 Sb. ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

se věnuje technickému, provoznímu a organizačnímu zabezpečení JSVV. 

V jedné z částí bakalářské práce se věnuji popisu JSVV. Pro popis tohoto systému jsem 

čerpala z odborných publikací a článků, které se věnují jednotlivým částem JSVV: 

Technologie 2000 spol. s r.o. Systém selektivního rádiového navěštění: Základní popis 

a publikace: Požadavky na koncové prvky napojované do jednotného systému varování 

a vyrozumění, MV GŘ HZS ČR, Č. j.:PO-1084/KIS-2001 z května 2001, Praha. Popisu 

celého systému JSVV se věnuje publikace: MARTÍNEK, B., LINHART, P. Ochrana 

obyvatelstva: MODUL E: Učební pomůcka pro vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva. 

MV GŘ HZS ČR. 

 

3 Pojmy 
Tísňové informování = je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření, zabezpečujících bezprostředně po zaznění varovného signálu předání informací 

o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. 

[10] 

 

Mimořádná událost = škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací [1].  

 

Krizová situace1 = taková mimořádná událost, při které se vyhlašuje jeden z krizových stavů 

(stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu).  

 

Riziko2 = pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností. 

 
                                                
1 Zákon č. 240/2000Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
2 Bernatík, A. Prevence závažných havárií I. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2006. 86 s. ISBN: 80-86634-89-2 
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4 Handicapovaní lidé 
Osoby se zdravotním postižením představují v dnešní společnosti významnou část. 

Světová zdravotnická organizace uvedla ve své Mezinárodní klasifikaci vad, postižení 

a znevýhodnění (1980) následující definice [11]: 

Vada (Impairment): Jakákoliv ztráta nebo abnormálnost psychologické, fyziologické nebo 

anatomické struktury nebo funkce [11]. 

Postižení (Disability): Jakékoliv omezení nebo ztráta (vyplývající z vady) schopnosti 

jednat a provádět činnosti způsobem nebo v mezích, které se pro lidskou bytost považují 

za normální [11]. 

Znevýhodnění (Handicap): Nevýhoda, vyplývající pro daného jedince z jeho vady nebo 

postižení, která omezuje nebo znemožňuje, aby naplnil roli, která je pro tohoto jedince 

(s přihlédnutím k věku, pohlaví a sociálním a kulturním činitelům) normální [11]. 

Ve zdravotním pojištění se často definuje postižení jako stav trvalého a závažného snížení 

funkční schopnosti v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady. 

Není známo, kolik občanů se zdravotním postižením v České republice žije. Existuje 

několik klasifikačních přístupů, které jsou navzájem neslučitelné. Při vědomí určité 

nepřesnosti se odhaduje počet zdravotně postižených na cca 1 milion, tedy asi 10% obyvatel 

republiky (viz příloha č. 1). Podle Důvodové zprávy Evropské unie k přijetí Rozhodnutí Rady 

Evropy o Evropském roku osob se zdravotním postižením 2003 má v EU zdravotní postižení 

přibližně 38 miliónů osob, neboli každý desátý Evropan [16]. Dle předpokladů se počet 

handicapovaných osob bude i nadále zvyšovat a to díky stárnutí populace.  

Handicapované osoby jsem rozdělila do třech kategorií: 

• Mentálně postižení lidé, 

• Tělesně postižení lidé, 

• Smyslově postižení lidé. 

 

Mentálně postižení lidé mají vrozenou poruchu rozumových schopností. Mentální postižení 

je trvalý stav. Osoby s tímto postižením se klasifikují do 6 kategorií [14]: 

• Lehká mentální retardace (IQ 50 – 69), 

•  Středně těžká mentální retardace (IQ 35 – 49), 

• Těžká mentální retardace (IQ 21 – 34), 

• Hluboká mentální retardace (IQ nižší než 20), 

• Jiná mentální retardace, 
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• Nespecifikovaná mentální retardace. 

 

Tělesně postižení lidé jsou ovlivněni omezením v pohybu. Toto postižení je ovšem 

nejdostupnější integrací do společnosti. 

 

Smyslově postižené lidi rozdělujeme do třech kategorií: 

• Zrakově postižení, 

• Sluchově postižení, 

• Hluchoslepí. 
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5 Mimořádná událost a handicapovaní 
Při vzniku mimořádné události, kdy je potřeba varovat obyvatelstvo, slouží systém 

varování. Koncové prvky tohoto systému tvoří v převážné míře sirény. Siréna jako prvek 

varování je účinný, jeho efektivnost ovšem padá u zdravotně postižených osob, zejména pak 

u neslyšících. Problém s varováním sluchově postižených osob, se již vyskytl. V následující 

kapitole uvádím případ z USA, který donutil tamní vládu problém s informovaností 

neslyšících řešit.  

 

5.1 Hurikán Katrina [13] 

Hurikán Katrina zasáhl americký kontinent na konci srpna 2005. Směs větru a silného 

deště (viz. příloha č. 2) způsobila na jihu země obrovské škody. Hurikán byl označen 

za „největší přírodní katastrofu v historii USA“. Nejvíce bylo postiženo město New Orleans 

z důvodu protržení ochranných hrází. Město bylo zaplaveno vodou z oceánu a blízkého jezera 

Pontchartrain.  

Ve městě New Orleans byla nařízena nepovinná evakuace. Domov opustilo před bouří 

přibližně 80% obyvatel. Následky silného větru a následných záplav byly obrovské 

(viz. příloha. č. 3). Na některých místech dosáhla voda výšky až 7,6 m.  

 

 
Obrázek 1 - Satelitní snímek hurikánu Katrina [13] 
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Tabulka 1 - Základní data o hurikánu Katrina [13] 

Utvořen 23. srpna 2005 

Rozptýlen 30. srpna 2005 

Největší vítr 280 km/h 

Nejnižší tlak 902 hPa 

Počet mrtvých 1836 

Škody 81.2 bilion USD (2005) 

86 bilion USD (2007) 

 

 

5.2 Hurikán Katrina a neslyšící 

Při hurikánu Katrina se vyskytl problém s varováním a následně pak s poskytováním 

informací neslyšícím osobám. Mnoho televizních stanic neposkytlo titulky nebo tlumočené 

zprávy nebo poskytli nedostatečné informace. Neslyšící osoby sice dostaly informace 

z národních zpravodajských programů, ale problém se vyskytl v místních zprávách.  

 

5.3 Návrhy amerických odborníků na zlepšení situace [8, 9] 

Po katastrofálních následcích hurikánu vláda ustanovila skupinu odborníků, aby se 

věnovala problémům informovanosti obyvatel, které se vyskytly během hurikánu. Odborníci 

se věnovali také otázce varování neslyšících osob. Zde jsou uvedeny návrhy na tísňové 

informování neslyšících občanů. 

 

Televizní vysílání 

Poskytovatelé televizních přenosů by měli zajistit titulkování televizních zpráv, především 

během mimořádných událostí, kdy jejich personál pro titulky nemusí být k dosažení. Tato 

strategie by měla zahrnovat kooperativní dohody mezi poskytovateli vysílání a poskytovateli 

titulků. V případě MU by měli v souvislosti s pohotovostními plány zajistit (např. pomocí 

záložní síly, družicových spojů, atd.), že přenos titulků vytvořených mimo vysílací místo 

nebude přerušen nebo ztracen. V případě, že není k dispozici „živý“ těsnopisec ani žádná 

náhradní volba, měli by se titulky generovat pomocí automatického snímače hlasu.  
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Titulky na rádiích 

FCC by měla poskytovat pro RBDS rádiový systém titulků s možností posláním nouzové 

textové zprávy na displej rádia a měla by požadovat, aby všechna nová vozidla vybavena 

rádiem s displejem, měla schopnost ukázat rádiové datové služby, přijímat nouzová vysílání 

a generovat jak vizuální tak sluchové výstrahy. 

Organizace podporují komentáře entit jako je APBS, která rozhodla poskytnout licenci 

některých z extra kanálů digitálním a televizím a rádiům, což umožní přenášet EAS zprávy. 

Tato technologie dokáže zobrazit až 80 znaků textové zprávy na rádiích a digitálních 

displejích. 

 

Textové zprávy  

Organizace podporují komentáře týkající se zřejmých výhod textových zpráv posílaných 

na mobilní telefony, jako doplňkový způsob nouzového výstražného systému (EAS) 

pro hluché a nahluchlé osoby.  
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6 Varování a tísňové informování obyvatelstva v ČR 
Varování je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

upozornění obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, 

vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a majetku [5]. 

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

obyvatelstva. Při reálné hrozbě nebo výskytu mimořádné události (na obr. označeny 

písmenem R) vzniknou informace (na obr. označeny písmenem i), které se od místa vzniku šíří 

k řídícím orgánům složek IZS, orgánům územní samosprávy, státní správy a dalším orgánům 

a organizacím podílejícím se na řešení situace a mezi nimi navzájem. Takto předávané 

informace se nazývají vyrozumění. Příslušný orgán informaci přijme, zpracuje a vyhodnotí. 

Pokud rozhodne, že situace vyžaduje realizaci opatření na ochranu obyvatelstva, informaci 

přepracuje do vhodné formy a předá ji obyvatelstvu. Takto zpracované a předávané informace 

se nazývají varování. 

 

 

 
Obrázek 2 - Princip rozdělení informací [10] 

 

6.1 Právní předpisy 

Dle článku 61 dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 je úkolem 

civilní ochrany plnit úkoly k zajištění ochrany obyvatelstva. Jedním z těchto úkolů, je také 

zabezpečení varování.  

Konkrétní povinnost v oblasti varování ukládá zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.  
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Vyhláška ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva se v III. části věnuje technickým, provozním a organizačním zabezpečením 

jednotného systému varování a vyrozumění. 

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. Jedná se o plán vyrozumění, plán 

varování obyvatelstva a plán komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky 

 

6.2 Jednotný systém varování a vyrozumění 

Jednotný systém varování a vyrozumění je technicky, provozně a organizačně zabezpečen 

vyrozumívacími centry, telekomunikačními sítěmi a koncovými prvky varování a vyrozumění 

[2].  

 
Obrázek 3 - Schéma jednotného systému varování a vyrozumění [10] 

 

Základní technologickou infrastrukturu JSVV tvoří systém selektivního radiového navěštění. 

Umožňuje dálkové selektivní ovládání poplachových sirén a vysílání krátkých textových zpráv 

osobám vybaveným pagery. SSRN využívá digitálních technologií 
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Vyrozumívací centra jsou součástí operačních a informačních středisek a integrovaného 

záchranného systému. Zabezpečují varování a vyrozumění a předávání tísňových informací. 

Do této kategorie spadají také zařízení, vybudovaná za účelem varování a předávání tísňových 

informací u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob[4].  

Telekomunikační sítě máme linkové a rádiové. Umožňují přenos povelů z vyrozumívacích 

center pro aktivaci koncových prvků varování a vyrozumění [4].  

Koncové prvky varování a vyrozumění jsou technická zařízení schopná vydávat varovný 

signál a předávat informaci orgánům krizového řízení [4].  

 

6.3 Systém selektivního rádiového navěštění 

Systém selektivního rádiového navěštěni tvoří základ varovacího systému CO ČR. 

V případě mimořádných událostí je SSRN určen pro zabezpečení specifických úkolů varování 

obyvatelstva a vyrozumění orgánů a složek zajišťujících opatření civilní ochrany. 

 

Základními prvky systému jsou: 

• Síť základnových stanic 

• Zadávací terminály a terminály dohledu 

• Koncové prvky 

 

6.3.1 Síť základnových stanic [6] 

Síť základnových stanic umožňuje pokrytí vybraného území rádiovým signálem. Jedna 

ze základnových stanic je hlavní (master). Je umístěná na řídícím pracovišti. Základnová 

stanice rozlišuje podle identifikačního čísla, které má přiřazené, zda je volání, které přijala 

určeno jí a má realizovat jeho přenos dále. V ČR je 7 základnových stanic. Ostatní stanice 

pouze předávají informaci, kterou obdržely. Síť základnových stanic krajského subsystému je 

navržena tak, že tvoří uzavřený kruh. V jedné síti může pracovat až 32 stanic. Ve vysílací 

infrastruktuře jsou využívány základnové stanice typu NUCLEUS, DAU MICRO a CASIUM. 

V tomto okruhu obíhá informační blok – token. Token je vysílán hlavní základnovou stanici 

po obdržení požadavku na volání od některého zadávacího terminálu.  
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Obrázek 4 - Princip činnosti SSRN [6] 

 

6.3.2 Terminály SSRN 

Prostřednictvím zadávacích terminálů (vyrozumívacích center - VyC) realizují obsluhy 

systému požadavky na volání. Všechny zadávací terminály předávají volání do sítě 

základnových stanic prostřednictvím svého připojení přes počítačovou síť na řídící pracoviště 

kraje. Součástí tohoto řídícího pracoviště je jednotka MASTER, která zabezpečuje předání 

požadavku do rádiové sítě vysílačů [6]. 

Terminály dohledu slouží k monitorování chodu systému, zaznamenávají jednotlivá volání 

včetně jejich obsahu, registrují a vyhodnocují provozní stavy základnových stanic sítě, 

komunikačních cest a všech připojených zadávacích terminálů. Jsou součástí řídícího 

pracoviště regionálního subsystému SSRN [6]. 
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Zadávací terminály se dělí do 4 úrovní podle svého umístění v systému a územní 

působnosti: 

• Zadávací terminál I. úrovně 

• zadávací terminál II. úrovně 

• Zadávací terminál III. úrovně 

• Zadávací terminál IV. úrovně 

 

Zadávací terminál I. úrovně (VyC celostátní) [5] 

− je umístěn na pracovišti Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Praha. 

− zajišťuje koncepčně, investičně a organizačně výstavbu, provoz a údržbu systému 

varování a vyrozumění, 

− je napojen na státní informační systém a monitorovací systém státní a mezinárodní 

úrovně, 

− do jeho kompetencí spadá varování a vyrozumění obyvatelstva při mimořádných 

situacích přesahujících spádová území vyrozumívacích center II. úrovně, 

− z tohoto terminálu lze zadávat volání do všech krajských systémů. 

 

Zadávací terminál II. úrovně (VyC krajské, řídící) [5] 

− zabezpečuje nepřetržitou pohotovost systému varování a vyrozumění na území 

spádových oblastí příslušného krajského systému soustavy místního vyrozumění, 

− umožňuje selektivní ovládání poplachových sirén a předávání sdělení na pagery, 

− součástí řídícího pracoviště je pracoviště dohledu, které slouží k monitorování 

činnosti a stavu systému, zaznamenává jednotlivá volání včetně jejich obsahu, 

registruje a vyhodnocuje provozní stavy základnových stanic sítě, komunikačních 

cest a všech připojených zadávacích terminálů, 

− je napojen na orgány státní správy a organizace podílející se na řešení krizových 

situací a mimořádných událostí v dané spádové oblasti a na monitorovací systém 

provozovatelů provozů s nebezpečnými látkami, 

− prostřednictvím tohoto centra vstupují do soustavy místního vyrozumění 

vyrozumívací centra III. a IV. úrovně. 
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Zadávací terminál III. úrovně (VyC okresní) [5] 

− zabezpečuje varování a vyrozumění na Územním odboru HZS kraje 

− jeho prostřednictvím vstupují uživatelé do příslušného krajského systému soustavy 

místního vyrozumění ze svých vyrozumívacích center IV. úrovně včetně 

provozovatelů provozů s nebezpečnými látkami 

 

Zadávací terminál IV. úrovně (VyC další uživatel) [5] 

− jsou zřizovány na dispečerských pracovištích integrovaného záchranného systému 

okresů, ve kterých je zřízeno již zadávací pracoviště III. úrovně, případně 

na pracovištích provozovatelů s nebezpečnými látkami a dalších určených 

provozovatelů, 

− z těchto zadávacích terminálů lze volat adresy koncových prvků dle přidělených 

oprávnění. 

 

Obrázek 5 - Struktura a propojení zadávacích terminálů [6] 
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6.3.3 Koncové prvky 

Koncový prvek varování je zařízení schopné generovat stanovený varovný signál 

na základě lokálního spuštění nebo dálkového spuštění z vyrozumívacích center [2]. 

Koncový prvek vyrozumění je zařízení zabezpečující předání informace určeným osobám [2].  

Každý přijímač je jednoznačně identifikován svou adresou, tím je docílená potřebná 

selektivita varování. Podstata činnosti přijímače spočívá v trvalém příjmu na frekvenci 

krajské rádiové sítě. Jakmile přijme rádiový signál, porovnáním vysílané a vlastních adres 

uložených v paměti vyhodnotí, zda je určen pro něj. Souhlasí-li adresa, přijímač zpracuje 

obsah vysílání a realizuje danou činnost. 

 

Podle principu činnosti dělíme koncové prvky varování na: 

• elektrické (rotační sirény), 

• elektronické sirény, 

• místní informační systémy (místní rozhlasy). 

 

U rotačních sirén vzniká zvuk rozkmitáním vzduchové masy rotací akustické části 

poháněné elektrickým motorem. Jsou ovládány dálkově, pomocí přijímačů dálkového 

ovládání, tlačítky místního ovládání, případně jde o kombinaci obou případů. [10]  

 
Obrázek 6 - Rotační siréna [15] 

 

U elektronické sirény je signál generován v tónovém generátoru řídící jednotky nebo 

je reprodukován z audiopaměti, zesílen výkonovými zesilovači a na zvuk přeměněn 

v elektroakustických měničích (tlakových reproduktorech). Siréna je řízena příkazy 

pro dálkové ovládání, místně ovládacími prvky na řídící jednotce nebo tlačítkem místního 
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ovládání. Je vybavena vestavěným zdrojem napájení, tudíž je provozuschopná i po přerušení 

dodávky elektrické energie z elektrorozvodné sítě. Díky silnému akustickému signálu 

je vhodná do lokalit s velkou hustotou obyvatelstva. [10]  

 
Obrázek 7 - Elektronická siréna [15] 

 

Místní informační systémy jsou schopny odbavit všechny používané varovné signály, 

včetně naprogramovaných verbálních informací. Signál je elektronicky vytvářen v tónovém 

generátoru nebo je reprodukován ze zvukových souborů řídícího počítače, distribuován 

příslušnou technologií a na zvuk přeměněn v tlakových reproduktorech. Jsou vhodné 

do oblastí s nízkou koncentrací obyvatel. Pro distribuci signálu se používají klasické 

100 V rozvody (drátový obecní rozhlas s ústřednou místního rozhlasu), bezdrátový rozhlas 

a televizní kabelové rozvody. [10] 

 

6.4 Signály [2] 

Varovný signál je stanovený způsob upozornění obyvatelstva na hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událost ve zvukové, slovní nebo optické podobě. Varovné signály musí být 

odbavitelné místně z ovládacího panelu koncového prvku varování nebo tlačítkem 

u elektrické rotační sirény - standardní vybavení, dálkově z vyneseného ovládacího terminálu 

(linkově, radiově) - volitelné vybavení, dálkově prostřednictvím přijímačů  JSVV - standardní 

vybavení, jiný způsob ovládání je možný jen se souhlasem MV – GŘ HZS ČR. 
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Signál všeobecná výstraha je jediný platný varovný signál pro varování obyvatelstva. 

Je charakterizován kolísavým tónem po dobu 140 sekund. U elektronických sirén a místních 

rozhlasů je po skončení varovného signálu doplněna verbální informace, která upřesňuje, 

o jaké ohrožení se jedná. Schematický průběh signálu je patrný z obrázku. 

 
Obrázek 8 - Akustický tvar varovného signálu pro elektrické sirény 

 

 
Obrázek 9 - Akustický tvar varovného signálu pro elektronické sirény 

 

Signál požární poplach je určen pro svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů. 

 

 
Obrázek 10 - Akustický tvar požárního poplachu pro elektrické sirény 

 

 
Obrázek 11 - Akustický tvar požárního poplachu pro elektronické sirény 

 

Zkušební tón je určen pro přezkušování JSVV v souladu s Vyhláškou MV č. 380/2002 Sb. 

U elektronických sirén a místních rozhlasů je po jeho skončení doplněn verbální informací. 

 
Obrázek 12 - Zkušební tón pro akustickou zkoušku elektrických a elektronických sirén 
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6.5 Informování 

Informování je důležitou součástí varování. Ve vztahu k ochraně obyvatelstva si můžeme 

informování obyvatelstva rozdělit do tří fází [10]: 

Přípravná (preventivní) fáze spočívá v seznamování obyvatel s možnými zdroji nebezpečí 

v místě, kde žijí a způsoby ochrany proti němu, způsoby varování a tísňového informování 

a dalšími důležitými skutečnostmi. Tato fáze se může uskutečnit formou besed, letáčků, 

internetu, aj.). Příprava obyvatelstva je důležitá pro navázání následné komunikace mezi 

orgány ochrany obyvatelstva a občany. 

Akutní (aktuální) fáze nastává při hrozbě nebo po vzniku mimořádné události. Je spojena 

s tísňovým informováním. Zde se uplatňuje již zmiňovaná komunikace s obyvatelstvem. 

Pro varování obyvatelstva je určen pouze jeden varovný signál. Pro účinnou ochranu 

obyvatelstva nepostačí pouze vyhlásit varovný signál, ale je potřebné v co nejkratší době 

po zaznění signálu předat další informace o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných 

opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. K tomu se používají verbální informace 

(viz. kapitola 6.5.1). 

Fáze obnovy je neméně důležitou fází. Zde se jedná o odstraňování následků mimořádné 

události až do navození normálního stavu.  

 

6.5.1 Verbální informace [10] 

Verbální informace jsou přibližně 20-ti sekundová slovní sdělení na začátku a konci 

doplněná zvukem gongu. Jsou reprodukovány bezprostředně po zaznění varovného signálu 

(doplňují varovnou informaci varovného signálu), někdy mohou být reprodukovány 

i samostatně (samostatně plní úkol varování obyvatelstva). Slouží jako součást tísňového 

informování obyvatelstva. 

 

V JSVV se používají tyto verbální informace: 

 

Verbální informace č. 1 – „Zkouška sirén“  

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška 

sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ 
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Verbální informace č. 2 – „Všeobecná výstraha“  

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého 

rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, 

všeobecná výstraha.“ 

 

Verbální informace č. 3 – „Nebezpečí zátopové vlny“  

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte 

vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, 

nebezpečí zátopové vlny.“ 

 

Verbální informace č. 4 – „Chemická havárie“  

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. 

Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, 

chemická havárie, chemická havárie.“ 

 

Verbální informace č. 5 – „Radiační havárie“  

„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních 

látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, 

radiační havárie, radiační havárie.“ 

 

Verbální informace č. 6 – „Konec poplachu“ 

„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, 

televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“ 

 

Verbální informace č. 7 – „Požární poplach“  

„Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl 

vyhlášen požární poplach, požární poplach.“ 
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7 Varování handicapovaných v ČR 
Dle zákona o IZS [1] §10 a §15 zajišťuje varování obyvatel HZS a obecní úřad. Dle §24 

jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny zajistit varování svých zaměstnanců.  

Varování postižených osob nacházejících se v zaměstnání není problém. Většina 

zaměstnavatelů má dnes tuto oblast zajištěnu pomocí osobního informování.  

Problém se nachází ve varování občanů. Zákon o IZS [1] ukládá povinnost zajistit 

varování, ale již nezmiňuje jakým způsobem. Oproti tomu vyhláška MV k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [2] se již věnuje technickému, organizačnímu 

a provoznímu zabezpečení JSVV. Zde je uvedeno, že koncovými prvky jsou zařízení schopná 

vydávat varovný signál a jak tento varovný signál vypadá. Z mého hlediska se vyhláška 

věnuje pouze zdravým lidem.  

V tomto směru se musí uplatit zájem orgánů, vytvořit náhradní způsob varování 

handicapovaných osob. Dobrým příkladem může být HZS kraje Vysočina, který zabezpečuje 

přijatými technickými a organizačními opatřeními vyrozumění a varování   desítek sluchově 

postižených spoluobčanů a také přijímání jejich tísňových zpráv. K provozu a   příjmu SMS 

tísňových služeb pro sluchově postižené spoluobčany s trvalým bydlištěm na území kraje 

Vysočina uzavřel HZS kraje dohodu o spolupráci se Svazem neslyšících a nedoslýchavých 

v ČR. 
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8 Návrh varování handicapovaných osob 
Tělesně postižené osoby, jak jsem již uvedla, jsou omezeni v pohybu. Zde se tedy uplatní 

JSVV s koncovými prvky sirén. Pro tyto osoby tudíž není potřeba speciálního varování. Totéž 

platí pro zrakově postižené osoby  

Mentálně postižené osoby s lehkou mentální retardací se dokážou prosadit v praktickém 

životě. Tito lidé porozumí významu varování skrze sirény. Osoby postižené střední až nejtěžší 

mentální retardací nejsou schopni se o sebe postarat sami. Jsou pod odborným dohledem.  

Největší problém se vyskytuje u sluchově postižených osob a hluchoslepých osob. Tyto 

osoby nemohou slyšet zvuk sirén. Dle zákona o IZS má obecní úřad povinnost varovat 

obyvatele, tedy i neslyšící. V malých obcích není s varováním problém. Dle zkušeností 

z povodní starostové nebo pracovníci obecních úřadů informovali handicapované osobně. 

Ve větších městech ovšem není osobní varování možné. Zde by se uplatnil systém zasílání 

textových zpráv.  

Varování cestou zaměstnavatelů, školských, zdravotnických a sociálních zařízení 

se využívá v době, kdy pobývají osoby sluchově postižené na pracovištích nebo v těchto 

zařízeních.  

 

8.1 Varování skrze textové zprávy 

Sluchově postižení občané budou vybaveni mobilními telefony. Tyto telefony musí být 

opatřeny vibračním zařízením a zesílenou intenzitou světla (pro případné varování v noci). 

V případě MU, kdy bude zapotřebí obyvatelstvo varovat, budou sluchově postiženým 

osobám rozesílány tísňové zprávy formou SMS. K tomuto varování bude zapotřebí seznam 

neslyšících obyvatel. Úřady, které seznam neslyšících osob nemají, mohou spolupracovat 

např. se Svazem neslyšících a nedoslýchavých. Data poskytnou úřady HZS kraje. Ten je 

zavede do databáze programu zasílání SMS neslyšícím osobám. Návrh vzhledu programu 

viz kapitola 8.1.3.  

Databáze by měla obsahovat jméno a příjmení, adresu bydliště, číslo mobilního telefonu, 

na které se bude tísňová SMS zasílat. Úřady by měly seznam aktualizovat minimálně 1x za 

půl roku. Každou změnu musí nahlásit na HZS kraje.  

Při výskytu MU provede obsluha programu varování a informování neslyšících osob. 

Program by měl být k dispozici na vyrozumívacích centrech (viz. kapitola 6.2).  
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8.1.1 Poskytování dotací 

Dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. § 33 lze sluchově postiženým občanům poskytovat 

příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou 

nezbytné ke styku s okolím. V příloze č. 4 této vyhlášky je mimo jiné uveden také psací 

telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění (viz příloha č. 4). Zde by mohli mít 

občané na výběr, zda si pořídí psací telefon nebo mobilní telefon. Dotace by se mohly upravit 

na maximální přispívající částku 7000 Kč.  

 
Obrázek 13 - Psací telefon 

 

8.1.2 Obsah zprávy 

Informace obsažené v textové zprávě by měly obsahovat místo výskytu a nejdůležitější 

pokyny pro občany.  

 

Nebezpečí zátopové vlny 
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Chemická havárie 

 
 

 

 

Radiační havárie 
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8.1.3  Návrh programu pro zasílání SMS neslyšícím osobám 

Za příklad použití programu jsem si zvolila havárii autocisterny převážející nebezpečnou 

látku. 

V první části programu se zadá obec, část obce (pokud je k dispozici), ulice a číslo 

popisné. Není povinné zadávat všechny údaje, záleží na oblasti působení MU. 

 

 
Obrázek 14 - Tísňové SMS pro neslyšící osoby - výběr oblasti 
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V druhém kroku se ze zadané oblasti vypíšou všichni obyvatelé, kteří jsou v databázi 

neslyšících osob. Obsluha programu si pak může vybrat buď jednotlivé, nebo všechny osoby. 

 

 
Obrázek 15 - Tísňové SMS pro neslyšící osoby - výběr postižených osob 
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Ve třetím kroku si zvolí typ zprávy, doplní ji potřebnými údaji a pošle zvoleným 

obyvatelům. 

 

Tísňové SMS pro neslyšící osoby - výběr typu zprávy a odesláníTísňové SMS pro neslyšící osoby - výběr typu zprávy a odeslání

Odeslat StornoZpět

Typ zprávy:
Jiná mimořádná událost
Povodeň
Radiační havárie

Chemická havárie OK

Pozor - mimořádná událost!
Na území Města Ostravy – Poruby, 
ul. Vřesinská došlo k chemické 
havárii. Nevycházejte z bytu. 
Utěsněte okna. 

Zpráva:
OK

Náhled zprávy: Pozor - mimořádná událost!
Na území Města Ostravy –
Poruby, ul. Vřesinská došlo k 
chemické havárii. 
Nevycházejte z bytu. 
Utěsněte okna. 

 
Obrázek 16 - Tísňové SMS pro neslyšící osoby - výběr typu zprávy a odeslání 
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9 Závěr 
Bakalářská práce je zaměřena na varování handicapovaných osob. Cílem bylo navrhnout 

způsob varování sluchově postižených občanů. 

Varování obyvatel je vyřešeno jak právními předpisy, tak technicky. Jednotný systém 

varování a vyrozumění je ověřený způsob, ale i v takto dobře fungujícím systému se mohou 

objevit nedostatky. V tomto případě se jedná o varování neslyšících osob. Pro tyto osoby je 

varování sirénami naprosto neúčinné.  

Někdy si lidé problém uvědomí, až když je nejhůře. Příkladem může být hurikán Katrina, 

který se vyskytl v USA. Problém se ukázal ve varování a informování sluchově postižených 

osob. V České republice se problém s varováním neslyšících osob také vyskytl a to při 

povodních. Starostové menších obcí vyřešili varování a předání informací osobní cestou. Tato 

možnost byla uskutečnitelná pouze v obcích s malým počtem obyvatel. V obcích s větším 

počtem obyvatel je tento způsob nerealizovatelný.  

Tato otázka není tedy zcela vyřešena. Některé kraje pracují na hledání způsobu, jak 

sluchově postižené obyvatelstvo varovat. Jedním z krajů, který řešení již našel, je kraj 

Vysočina. HZS zabezpečuje varování a předávání tísňových informací pomocí SMS. 

Můj návrh varování neslyšících osob spočívá také v zasílání SMS na mobilní telefony. Dle 

mého mínění je tento způsob v dnešní době nejpřijatelnější. Téměř každý dnes vlastní mobilní 

telefon. Dle statistických údajů vychází na 100 obyvatel 123 telefonních čísel (ČTK 

19.8.2007). Pro sluchově postižené občany je mobilní nebo psací telefon stejně využitelný, 

jako pro zdravé osoby. Rozesílání a přijímání SMS jim umožňuje efektivní komunikaci 

s okolím. Tohoto systému jsem využila i v mém návrhu.  
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SMS Short message service 
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Příloha č. 1: Orientační počty zdravotně postižených v ČR 

 
Tabulka 2 - Orientační počet zdravotně postižených podle kraje a typu postižení (rok 1997) [16] 

Orientační počet zdravotně postižených podle kraje a typu postižení (rok 1997) 

Název kraje Počet 
obyvatel 

Zrakově 
postižení 

Z toho 
těžce 

zrakově p. 

Sluchově 
postižení 

Z toho 
neslyšící 

Poruchy 
řeči 

Mentálně 
postižení 

Vady 
pohybového 

ústrojí 
Vozíčkáři Duševně 

nemocní 

Hlavní město 
Praha 1174156 6693 1879 11154 1703 6693 33581 33581 3875 11154 
Středočeský kraj 1131469 6449 1810 10749 1641 6449 32360 32360 3734 10749 
Jihočeský kraj 630353 3593 1009 5988 914 3593 18028 18028 2080 5988 
Plzeňský kraj 553513 3155 886 5258 803 3155 15830 15830 1827 5258 
Karlovarský kraj 306394 1746 490 2911 444 1746 8763 8763 1011 2911 
Ústecký kraj 826831 4713 1323 7855 1199 4713 23647 23647 2729 7855 
Liberecký kraj 430684 2455 689 4091 624 2455 12318 12318 1421 4091 
Královéhradecký 
kraj 554308 3160 887 5266 804 3160 15853 15853 1829 5266 
Pardubický kraj 509905 2906 816 4844 739 2906 14583 14583 1683 4844 
Vysočina 520948 2969 834 4949 755 2969 14899 14899 1719 4949 
Jihomoravský 
kraj 1133190 6459 1813 10765 1643 6459 32409 32409 3740 10765 
Olomoucký kraj 641990 3659 1027 6099 931 3659 18361 18361 2119 6099 
Zlínský kraj 597664 3407 956 5678 867 3407 17093 17093 1972 5678 
Moravskoslezský 
kraj 1276384 7275 2042 12126 1851 7275 36505 36505 4212 12126 
Česká republika 10287789 58640 16460 97734 14917 58640 294231 294231 33950 97734 
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Tabulka 3 - Orientační počet zdravotně postižených dle počtu obyvatel k 1.1.2003 [16] 

 

Název kraje Počet 
obyvatel 

Zrakově 
postižení 

Z toho těžce 
zrakově p. 

Sluchově 
postižení 

Z toho 
neslyšící 

Poruchy 
řeči 

Mentálně 
postižení 

Vady 
pohybového 

ústrojí 
Vozíčkáři Duševně 

nemocní 

Česká republika 10203296 58171 16328 96952 14798 58171 291877 291877 33678 96952
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Příloha č. 2: Vydatnost srážek při hurikánu Katrina 

 

 
Obrázek 17 - Vydatnost srážek při hurikánu Katrina v USA [13] 
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Příloha č. 3: Fotografie následků hurikánu Katrina 

 

 
Obrázek 18 - Zatopené město New Orleans [13] 

 

 
Obrázek 19 – Následky hurikánu na Long Beach, Mississippi [13] 
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Příloha č. 4: Příloha č. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb. 

 
Tabulka 4 - Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce zdravotně postižené občany 

II. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany 

Název pomůcky Nejvyšší výše 
příspěvku (z ceny) 

1. Víceúčelová pomůcka pro sluchově 100 % nejvýše postižené 
děti 100 % nejvýše 

3000 Kč 
2. Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace 100 %  
3. Signalizace telefonního zvonku 100 %  
4. Světelný nebo vibrační budík 50 %  

5. Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně 
světelné indikace zvonění 75 % nejvýše 

7000 Kč 
6. Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění 75 %  

7. Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení 
emulující psací telefon pro neslyšící 75 %  

8. Fax 75 %  

9. Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení 
emulující fax 75 %  

10. Videorekordér 50 % nejvýše 
7000 Kč 

11. Televizor s teletextem 50 % nejvýše 
7000 Kč 

12. Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně 
montáže 50 %  

13. Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo 
infračerveným přenosem 75 %  

14. Přístroj k nácviku slyšení 50 %  

15. Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače 
nebo jiného zdroje zvuku 50 %  

16. Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o 
elektronické sluchadlo) 50 %  

17. Individuální indukční smyčka 50 %  
18. Indikátor hlásek pro nácvik v rodině 75 %  
 


