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Úvod 

 

 V průběhu dějin lidstva se k postiženým lidem přistupovalo velmi různě. 

V nejdávnějších dějinách se považovaly postižené osoby za nerovnoprávné. Toto postavení 

se postupně zlepšovalo a v současnosti již dosáhli zdravotně postižení plné rovnoprávnosti 

v moderní společnosti. Tato rovnost je teoretická, protože i přes mezinárodní úmluvy států 

a zdánlivé dodržování základních práv a svobod, lze říci, že v některých zemích stále 

dochází k diskriminaci tělesně postižených. I v našem státě docházelo ještě v nedávné době 

k přehlížení problémů těchto lidí. V naší republice je ve společnosti přibližně každý desátý 

občan nějak zdravotně omezen. Toto nezanedbatelné množství nelze ignorovat. 

 Oblastí, kde jsou i v dnešní době zdravotně postižené osoby určitým způsobem 

diskriminovány, je stále velké množství. V této práci se zaměřuji na oblast ochrany života 

a zdraví zdravotně postižených osob při mimořádných událostech. Tyto osoby mají 

od státu legislativně zaručeno právo na ochranu života a zdraví. Pro tyto účely je potřeba 

zajistit dostatečně kvalitní informace o zdravotně postižených osobách, druhu jejich 

postižení a způsobu ochrany před účinky mimořádných událostí.  

 Cílem mé práce je zhodnotit kvalitu a možnosti sběru dostupných informací 

o zdravotně postižených osobách, a to pro potřeby operačního řízení u HZS ČR. Od roku 

2004 pracuji na Krajském operačním a informačním středisku HZS kraje Vysočina, 

nejdříve jako operační technik telefonního centra tísňového volání 112, nyní jako operační 

důstojník. Během své praxe pozoruji zkvalitňování technologií v operačním řízení. 

Bohužel i přes tento technický pokrok nelze stále srovnávat možnosti ochrany zdravotně 

postižených se zdravými osobami. Proto je součástí této práce i můj návrh na implementaci 

výše zmíněných informací do technologií používaných v běžném provozu na operačních 

střediscích HZS ČR.  

 I když lze říci, že potřeby a možnosti zdravotně postižených spoluobčanů nejsou 

v současné době zanedbávány, bude třeba ještě mnoho času a úsilí, než budou jejich 

příležitosti srovnatelné.  

 



 2 

1 Rešerše 

Při studiu a shromažďování materiálů jsem se nesetkal s žádnou odbornou 

publikací, která se danou problematikou komplexně zabývá.  

Nejlépe dostupnými zdroji je vnitřní dokumentace organizací sdružujících 

zdravotně postižené osoby a konzultace s osobami, které přicházejí se zdravotně 

postiženými každodenně do styku a mají zkušenosti v této oblasti.  

Dále je možno postupovat dle platné legislativy České republiky, ale v současné 

době neexistuje žádný právní předpis, který danou problematiku přímo a komplexně řeší. 

Proto je potřeba využít jednotlivých předpisů, které se samostatně zabývají jednotlivými 

oblastmi života zdravotně postižených osob.  

Velmi důležitým zdrojem informací jsou zkušenosti osob pracujících na operačních 

střediscích HZS ČR, velitelů jednotek požární ochrany a odborníků na komunikační 

a informační systémy u HZS ČR. 

 

V současné době jsou hlavním zdrojem informací následující dokumenty:  

 
Výběrové šetření zdravotně postižených VŠPO 07. Praha : ČSÚ, 30.5.2008. 28 s. Dostupné 
z WWW: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08 
 

Tento dokument uvádí statistické výsledky počtu zdravotně postižených osob a 

nejrůznějších oblastí jejich života. V práci byly použity statistiky mapující četnosti 

postižení, jejich závažnost a omezení, které způsobují. 

 
Metodika tvorby registru pro použití v IZS : Obecná část. In HRDÁ, Jana. Metodika tvorby 
registru pro použití v IZS. Praha : NRZP, 2008. s. 14. 
  

Interní dokument národní rady zdravotně postižených popisující přípravy na tvorbu 

databáze tělesně postižených pro účely složek IZS. Řeší metodiku výběru 

jednotlivých osob, propagace akce, ale i ostatních organizačních záležitostí 

 
MILOTA, Hynek. Záchrana osob se zdravotním postižením. Ostrava, 2007. 58 s. 
Bakalářská práce. Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, fakulta 
bezpečnostního inženýrství. Dostupné z WWW: http://www.hzscr.cz/clanek/zachrana-
osob-se-zdravotnim-postizenim.aspx 
 

Tato práce se zabývá připraveností operačních středisek HZS na příjem tísňových 

zpráv od tělesně postižených v případě mimořádné události.  
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2  Související legislativa 

Pro danou problematiku neexistuje v České republice žádný právní předpis, který 

by tuto oblast komplexně řešil. Existují pouze právní předpisy, které řeší vždy pouze dílčí 

části zkoumaného problému. Tato legislativa většinou vyjadřuje pouze právo zdravotně 

postižených osob na ochranu života a zdraví, ale dále již nerozvádí způsoby provedení. 

Na druhou stranu bez těchto právních předpisů by daná problematika vůbec nebyla řešena. 

Dnešní pokusy o legitimní vymezení této oblasti vycházejí ve větší míře z mezinárodních 

úmluv a evropských směrnic.  

I když níže uvedená legislativa neudává směr řešení problému, poskytuje dobrý 

základ pro další kroky na cestě zdravotně postižených ke smazání rozdílu mezi nimi 

a ostatními občany.  

2.1 Práva zdravotně postižených osob dle OSN  

 Právo zdravotně postižených osob na poskytnutí pomoci v nebezpečí a ohrožení 

života je zakotveno i v úmluvách mezinárodních organizací, OSN nevyjímaje. Této 

problematice bylo věnováno 61. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených 

národů, které se konalo dne 6. prosince 2006. Zde byla podepsána tzv. Úmluva OSN 

o právech osob se zdravotním postižením[3].  

 Pro účely této práce jsou nejdůležitější články 10 a 11 této úmluvy. Článek 10 

potvrzuje přirozené právo na život všem osobám se zdravotním postižením a smluvní 

strany se zde zavazují podniknout nezbytné kroky pro zajištění rovnocenného životního 

standardu s ostatními osobami. V článku 11 se smluvní strany zavazují podniknout 

všechny nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti osob se zdravotním postižením v případě 

jakéhokoli ohrožení jejich života nebo zdraví.  

2.2 Ústavně zaručená práva 

 Součástí ústavního pořádku České republiky je i Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., 

Listina základních práv a svobod. Tento právní předpis již v úvodu, v Hlavě I., článek 1 

stanovuje: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody 

jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“[18].  

 V článku 3, odst. 1 je dále uvedeno: „ Základní práva a svobody se zaručují všem 

bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 
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smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“[18]. 

 Tímto jsou na území České republiky zaručena osobám se zdravotním postižením 

naprosto stejná práva jako pro osoby bez zdravotního postižení, tzn. i stejné právo 

na ochranu života a zdraví při mimořádných událostech.  

2.3 Univerzální služba 

Univerzální služba je soubor služeb dostupných ve stanovené kvalitě všem 

koncovým uživatelům telekomunikační sítě na celém území státu za dostupnou cenu. 

Rozsah univerzální služby, práva uživatelů a povinnosti poskytovatelů jsou stanoveny v § 

38, zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Poskytovatel je povinen zajistit 

„přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný 

s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně 

vybavených telekomunikačních zařízení nebo doplňkové služby“[4].  

Český telekomunikační úřad stanovuje poskytovateli služby povinnost umožnit 

zdravotně postiženým osobám výběr zvýhodněných cen a cenových plánů. Poskytovatel je 

také povinen následně vést evidenci osob, které o zvýhodnění zažádaly a také evidenci 

osob, kterým bylo zvýhodnění poskytnuto. Tato evidence by mohla být v budoucnosti 

využitelná pro potřeby tvorby databází zdravotně postižených osob. Toto však zatím není 

právně ošetřeno.  

Právní úprava univerzální služby byla v české legislativě vymezena v souladu 

s původní Směrnicí Evropského parlamentu a rady 2002/22/ES, o univerzální službě 

a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací ze dne 7. března 

2002, která byla novelizována Směrnicí Evropského parlamentu a rady 2009/136/ES 

ze dne 25. listopadu 2009[19].  

2.4 Tísňové volání 

 Problematikou tísňového volání se zabývá zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích. Zde je v § 33 řešen přístup k číslům tísňového volání z veřejných 

telefonních sítí. Tento právní předpis ukládá všem provozovatelům veřejných telefonních 

sítí povinnost zajistit přístup všech uživatelů k jednotnému evropskému číslu tísňového 

volání a národním číslům tísňových volání.  
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2.5 Vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním 

postižením 

 Této oblasti se věnuje tzv. Národní plán vytváření rovných příležitostí pro občany 

se zdravotním postižením [5]. Jedná se o dokument, který byl vytvořen Vládním výborem 

pro zdravotně postižené občany a představuje jednu z nejlepších státních koncepcí podpory 

zdravotně postižených osob.  

 Tento dokument se věnuje všem oblastem života osob se zdravotním postižením 

a určuje úkoly státu v této oblasti. Zároveň je každoročně provedena kontrola plnění tohoto 

plánu.  

 Na úrovni některých krajů byla také zpracována obdoba tohoto plánu, ovšem byla 

přizpůsobena na podmínky a požadavky daného kraje.  
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3 Osoby se zdravotním postižením 

3.1 Definice 

V našem právním systému, i přes náš vyspělý sociální systém, neexistuje přesné 

všeobecné vymezení zdravotního postižení. Při přidělování sociální podpory tělesně 

postiženým osobám již určitá definice existuje. Pro účely příslušného zákona se rozumí 

„zdravotním postižením tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, 

jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“[6]. Dále pak 

další encyklopedické definice. Bohužel žádná z těchto definic nedokáže přesně určit, kde 

leží hranice, za kterou je omezení nepříznivým stavem zdraví již takové, že je možné jej 

nazývat zdravotním postižením. Každý člověk je totiž individualita. Totéž postižení může 

různé osoby ovlivňovat naprosto rozdílně v různých oblastech života. Proto nelze přesně 

stanovit, která odchylka od normálního zdravotního stavu je již taková, aby se dala 

považovat za zdravotní postižení.  

 

3.2 Rozdělení zdravotně postižených dle vyhlášky 

I když není zdravotní postižení jako takové v našem právním řádu přesně 

definováno, nelze říci, že osoby se zdravotním postižením neexistují, a nadále k nim takto 

přistupovat. Proto je potřeba pro různé organizace a jejich potřeby provádět rozdělení např. 

dle míry postižení. I zde ovšem panuje poměrně velká nejednotnost. Se složitým systémem 

organizací, které se touto oblastí zabývají, existuje i velmi široká škála definic a dělení 

v této oblasti. Různé instituce téhož jedince můžou hodnotit rozdílně. 

Pro všechny osoby se zdravotním postižením ovšem platí Vyhláška 

č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování 

pro účely dávek státní sociální podpory. Zároveň určuje stupeň zdravotního postižení 

vyjadřující míru funkční poruchy způsobující omezení nebo znemožnění uspokojování 

běžných životních potřeb osoby. Tato prováděcí vyhláška ovšem provádí pouze základní 

rozřazení a nevěnuje se dalším podrobnostem, které mohou být potřebné pro další instituce 

a organizace. I určený stupeň postižení uvedený v procentech je hodnota jen velmi obecná 

a orientační. Např. u postižení, kde může docházet ke změnám stavu se určuje průměrný 

rozsah zdravotního postižení. Dle přílohy této vyhlášky [7] se zdravotní postižení mohou 

dělit takto: 
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� Hlava a obličej 

� Nervový systém 

� Duševní poruchy a poruchy chování 

� Smyslové orgány 

� Dýchací ústrojí 

� Srdce a oběhové ústrojí 

� Trávící ústrojí 

� Močové ústrojí 

� Mužské pohlavní orgány 

� Ženské pohlavní orgány 

� Látková výměna, vnitřní sekrece 

� Krev a krvetvorné orgány 

� Kůže 

� Podpůrný a pohybový aparát 

� Postižení končetin 

� Poruchy imunity 

� Infekční nemoci a parazitární nemoci 

� Onemocnění, při kterých může být dítě uznáno za dlouhodobě nemocné 

pro poskytování dávek státní sociální podpory 

 

3.3 Rozdělení zdravotně postižených dle zákona 

Další možnost rozdělení je dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten 

rozděluje osoby pouze do 4 stupňů. Pro naše účely bude toto členění použitelnější a to 

i přes to, že je velmi obecné. Hodnocení stupně závislosti probíhá tak, že jsou stanoveny 

úkony dle běžných denních činností, např. podávání, porcování stravy, komunikace, běžný 

úklid v domácnosti atd. Celkem je stanoveno 36 těchto činností. Do jednotlivých stupňů je 

pak osoba zařazována dle počtu úkonů, které je schopna zvládnout sama.  

„Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby v: 

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu 

a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 4 úkonech péče o vlastní osobu 

a soběstačnosti, 
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b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče 

o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče 

o vlastní osobu a soběstačnosti, 

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu 

a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu 

a soběstačnosti, 

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní 

osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní 

osobu a soběstačnosti“[6]. 

Dle konzultací s členy Krajské rady zdravotně postižených pro kraj Vysočina, lze 

obecně konstatovat, že osoby spadající do 1. a 2. stupně jsou osoby, které se o sebe 

ve většině případů dokáží postarat a jsou soběstačné ve většině běžných denních činností. 

Trvalou péči a zvláštní přístup vyžadují osoby 3. a 4. stupně. 

 

3.4 Počet zdravotně postižených na území ČR 

Vzhledem k složité struktuře organizací sdružujících zdravotně postižené osoby 

nelze sjednotit metodiky určování zdravotního postižení a tedy ani počty těchto osob. 

Např. existuje několik organizací sdružujících osoby s daným druhem postižení. Zdravotně 

postižený občan může být členem žádné, jedné, ale také všech organizací. Neexistuje 

povinnost hlásit členství v jiných organizacích. Proto i odhady jednotlivých organizací 

vycházející z jejich členských základen se velmi různí a to někdy až v řádech desetitisíců.  

 V roce 2007 provedl Český statistický úřad výběrové šetření[8] týkající se 

zdravotně postižených. I přes nízkou účast respondentů, kterými byli praktičtí a dětští 

lékaři, lze po přepočtu na celkový počet obyvatel odvodit celkové počty a statistiky 

zdravotně postižených v ČR. Lze předpokládat, že za dva roky se tyto statistiky nijak 

výrazně nezměnily. 

V České Republice je dle výše zmíněného šetření přes 1 000 000 zdravotně 

postižených, což znamená 9,9%. Tzn. každý desátý občan je považován dle definice 

uvedené v metodických vysvětlivkách tohoto šetření za zdravotně postiženého.  
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Dále byla šetřením zjištěna míra zdravotního postižení. Postižení byla dle metodiky 

rozdělena do 4 stupňů. Lehké postižení, středně těžké postižení, těžké postižení a velmi 

těžké postižení. Z výsledků vyplývá, že nejpočetnější skupinu tvoří osoby se středně 

těžkým zdravotním postižením (viz Obrázek 1). Při rozdělení míry postižení osob 

s ohledem na věk převládá velmi těžké postižení, jak u žen, tak u mužů, hlavně ve věkové 

skupině 15-29 let. Naopak lehká míra postižení je nejčetnější, a to velmi výrazně, 

ve věkové skupině 0-14 let.  

Počet osob s jednotlivými mírami postižení

188756; 19%

418423; 41%

301510; 30%

103955; 10%

2904; 0%

lehké

středně těžké

těžké

velmi těžké

neuvedeno

 
Obrázek 1 - Graf - Míry jednotlivých postižení 

 

Jedním z cílů šetření bylo zjistit druhy postižení a četnost jejich výskytu (viz 

Obrázek 2). Vzhledem k tomu, že postižení mohou být kombinovaná, bylo při tomto 

šetření zjištěno, že na jednu zdravotně postiženou osobu připadá statisticky 1,496 druhů 

postižení. Kombinace více druhů postižení se pak objevuje zejména ve vyšším věku, tzn. 

nad 75 let , kdy k předchozím zdravotním problémům přibudou ještě zdravotní komplikace 

způsobené stářím a četnost postižení na jednoho jedince se zvýší až na hodnotu 1,79. 
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Četnost jednotlivých druh ů zdravotních postižení

550407; 36%

87439; 6%

74700; 5%106699; 7%

128065; 8%

571734; 38%

tělesné

zrakové

sluchové

mentální

duševní

vnitřní orgány

 
Obrázek 2 - Graf - Četnost druhů postižení 

 
 

3.5 Očekávaný demografický vývoj 

 Z šetření Českého statistického úřadu o zdravotně postižených dále vyplývá, že 

procentní podíl zdravotně postižených spoluobčanů z celkové populace se v různých 

věkových skupinách velice mění (viz Obrázek 3). Je to dáno tím, že jen 11% četnosti 

zdravotních postižení bylo určeno jako postižení vrozená. Ostatní jsou způsobena nemocí, 

stářím nebo úrazem, tedy až v průběhu života jedince. Až 68% osob dané postižení získalo 

v důsledku nemoci.  

 

Příčina zdravotního postižení

196508; 11%

101823; 6%

1267453; 68%

133012; 7%

37358; 2%

101848; 6%

Vrozené

Úraz

Nemoc

Stáří

Jiné

Neuvedeno

 
Obrázek 3 - Graf - Příčiny zdravotního postižení 
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 Z daných výsledků jasně vyplývá, že v populaci se s vyššími věkovými skupinami 

musí i zvyšovat podíl zdravotně postižených osob. To potvrzují i výsledky výše uvedeného 

šetření, zkoumající počty zdravotně postižených v jednotlivých věkových skupinách. 

Z grafu (viz Obrázek 4) je jasně vidět, že se stárnoucí populací se jasně zvyšuje podíl 

zdravotně postižených. Ve věkové skupině nad 75 let tento podíl je téměř 42%.  

 Tento fakt se stává ještě významnějším při zkoumání demografického vývoje stavu 

populace našeho státu. Již dlouhodobě dochází ve vyspělých státech, Českou Republiku 

nevyjímaje, k celkovému stárnutí populace. Zvětšuje se podíl starších ekonomicky 

neaktivních osob. Dochází k tomu především vlivem zlepšující se zdravotní péče a její 

lepší dostupností, prodlužováním průměrné délky života. Dalšími důvody jsou životní 

trendy, jako například mít pouze jedno dítě, odsouvání věku prvorodiček až na pozdější 

věk.  

 Vliv přirozeného přírůstku na celkové složení populace je dnes již jen velmi malý. 

Více ovlivňuje složení a počet obyvatelstva naší země migrace[9]. Ta se dá ovšem 

do budoucna velmi těžko předvídat.  

Počty postižení v jednotlivých v ěkových 
skupinách

46208

60621

660842

14625861479514

2175672 2195646
2312929

101331

245743

283274

276744

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000
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Celková
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Počet
postižených

 
Obrázek 4 - Graf - Počty postižení dle věkových skupin 

 

 V roce 2050 bude dle předpokladu ČSÚ v České Republice, i při střední variantě 

migrace, procentní struktura obyvatelstva velmi výrazně změněna proti současnému stavu. 

Změna nastane hlavně zvýšením počtu seniorů [Tabulka 1]. 
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Tabulka 1 - Prognóza počtu obyvatel 
 
 

 
 
 Z výsledků těchto předpokladů lze tedy očekávat výrazný nárůst věkové skupiny 

nad 65 let. Diky tomuto trendu lze očekávat i velmi výrazný nárůst celkového počtu 

zdravotně postižených osob, který je se stárnutím obyvatelstva spojen. Výrazně by tento 

stav mohl ovlivnit snad pouze pokrok v lékařských vědách, který by mohl znamenat nové 

metody léčení a snížení následků nemocí a oddálení zdravotních postižení způsobených 

stárnutím na pozdější věk.  

 

3.6 Organizace sdružující zdravotně postižené osoby 

 Organizace sdružující zdravotně postižené osoby hrají velmi důležitou roli v oblasti 

sociální pomoci. Jedná se o neziskové organizace. Mají různé úkoly. Poskytují právní 

ochranu a zastoupení při jednání s úřady, starají se o dostupnost nejrůznějších pomůcek, 

starají se o kulturní a společenské vyžití, atd. [10]. 

 V České Republice je počet neziskových organizací velmi vysoký. Jednou 

z nejvýznamnějších je Národní rada zdravotně postižených. Ta má své krajské rady a další 

organizační složky. Zastřešuje další příspěvkové organizace, které jsou už spíše lokálního 

významu a ty zastřešují své místní organizace, např. v jednotlivých obcích. 

 Tímto poměrně velkým roztříštěním můžou vznikat nejednotnosti a zmatky 

v organizaci. Zdravotně postižená osoba může být členem jedné, několika, ale také žádné 

organizace, stejně tak v jednom místě může existovat několik organizací věnujících se 

lidem se stejným postižením. Ty spolu nemusí spolupracovat a každá se může věnovat jiné 

oblasti pomoci.  

Toto představuje velký problém právě při sběru dat do databází o zdravotně 

postižených osobách. Příliš velké množství jednotlivých organizací a jejich roztříštěnost 

způsobuje, že složky IZS většinou ani netuší, na kterou organizaci je potřeba se obrátit se 

žádostí o vytvoření kvalitní databáze. Zároveň není možno oslovit všechny aktivní 

organizace a přimět je ke spolupráci.  

Věk 
rok 2002 
(%) 

rok 2050 
(%) 

0-14 15,6 12,4 
15-64 70,5 56,3 
65+ 13,9 31,3 
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4 Mimořádná událost s účastí zdravotně postižených osob 

„Mimo řádnou událostí se rozumí 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]. 

4.1 Zásady komunikace se zdravotně postiženými při MU 

 Zásahy při mimořádných událostech, kde se vyskytují zdravotně postižené osoby, 

mohou být i velmi složité. U zdravotně postižených osob totiž bývá velmi často odchylka 

od zdravých osob, na jejichž záchranu jsou hasiči běžně vyškoleni a s níž mají praktické 

zkušenosti. Odchylka může být například ve fyzických, psychických nebo komunikačních 

schopnostech. 

 Při záchraně zdravotně postižených je mimo jiné třeba dodržovat zvláštní zásady 

komunikace. Všeobecně lze říci, že je potřeba udržovat vlídný přístup, pozitivní výraz, 

oční kontakt a ověřovat zda zachraňovaná osoba rozumí našim pokynům. Zároveň je třeba, 

co nejvíce se vyvarovat zbytečných rušivých vlivů, které danou osobu ještě více stresují. Je 

dobré se vyvarovat přehnaných projevů lítosti, zdětinšťování, vnucování pomoci 

a opěrných pomůcek. Komunikaci je třeba přizpůsobit druhu postižení a využívat 

i alternativní komunikační metody. Např. gesta, mimiku u hluchých, psaní abecedy 

do dlaně u hluchoslepých osob, psané vzkazy apod. [11]. 

 

4.2 Rozdělení osob se zdravotním postižením pro potřeby 

záchranných akcí 

 Vzhledem k tomu, že při záchraně těchto osob není dostatečný čas na zjišťování 

přesného druhu postižení, je třeba zjistit hlavně dvě, v daný okamžik nejdůležitější 

schopnosti. 

� Schopnost komunikace 

� Schopnost samostatného pohybu 

 

Za schopnost komunikovat se považuje schopnost porozumět pokynům 

a srozumitelně se vyjadřovat. S tímto mohou mít problémy např. osoby sluchově postižené, 

nebo osoby s poruchou řeči, případně osoby s mentálním postižením. 
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Za schopnost samostatného pohybu považujeme schopnost samostatně opustit 

prostory, kde hrozí ohrožení života. Zde může vzniknout problém např. u osob s tělesným, 

mentálním postižením a u nevidomých osob[12].  

Po zjištění stavu těchto dvou schopností u osoby je třeba zvážit další postup. Je třeba 

ke každé osobě přistupovat individuálně a zvážit její možnosti. Běžně se mohou objevit 

i různé kombinace těchto schopností.  

Z šetření Českého statistického úřadu vyplývá, že největší počet omezení připadá 

na omezení mobility (viz Obrázek 5). Spolu s omezením orientace tvoří tyto osoby skupinu 

bez schopnosti samostatného pohybu. Celkem tyto dvě skupiny omezení zabírají 33% 

z celkového počtu omezení. Skupinu skládající se z osob, u kterých postižení způsobuje 

omezení příjmu informací a omezení komunikačních schopností, nelze také zanedbat, 

i když je značně menší. Na tyto 2 skupiny připadá 15% z celkového počtu všech omezení. 

Celkově mohou být jednotlivé druhy omezení u postižených osob kombinovány. 

Z výsledků šetření vyplývá, že na jednu osobu připadá průměrně 2,4 omezení[7]. 

 

Počty omezení zp ůsobených zdravotním  postižením

635759; 26%

181634; 7%

392734; 16%409210; 17%

172532; 7%

194889; 8%

185805; 8%

76429; 3%

192932; 8%

mobility orientace sebeobsluhy
vedení domácnosti přijmu informací komunikační schopnosti
stravovacích možností právní způsobilosti jiné

 
Obrázek 5 - Graf - Počty omezení způsobených zdravotním postižením 

 

4.2.1 Osoby schopné komunikace a samostatného pohybu 

 Jedná se o skupinu, kde, pokud to okolnosti dovolují, je dobré využít evakuace. Je 

potřeba zvážit možnosti samostatného pohybu. Např. u seniorů či osob s postižením 

končetin může být pohyb příliš pomalý. Vozíčkářům mohou činit potíže překážky v cestě 

související s mimořádnou událostí (technické prostředky, kusy konstrukcí atd.). 
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4.2.2 Osoby schopné komunikace a neschopné samostatného pohybu 

 Jedná se o skupinu, kde je třeba přistoupit k záchranně a osoby vynést, popř. vyvézt 

z prostor, kde je ohrožen jejich život. Pokud to není možné, je třeba zabezpečit 

zachraňované osobě podmínky pro přežití. 

 

4.2.3 Osoby neschopné komunikace, ale schopné samostatného pohybu 

 Při záchraně těchto osob je třeba, pokud je to možné, využít alternativních metod 

komunikace a z ohrožených prostor osobu odvést nebo zachránit. Při použití jiné než 

verbální komunikace se nelze spoléhat na to, že osoba plně porozuměla pokynům, 

popřípadě že pochopila pokyny pro ní. Je dobré plně využít pomoc osob, které se u těchto 

osob běžně vyskytují, jako jsou tlumočníci, osobní asistenti, personál sociálních 

a zdravotnických zařízení. U zachraňované osoby hrozí vysoký stres z neznámé situace 

a z nedostatku informací a následné panické chování. 

 

4.2.4 Osoby neschopné komunikace a neschopné samostatného pohybu 

 Z hlediska možností záchrany se jedná o nejproblematičtější skupinu osob. Tyto 

osoby u sebe velmi často mívají osobní asistenty, pečovatele nebo personál sociálních 

a zdravotnických zařízení. Pomoci těchto osob je třeba maximálně využít. Stejně jako 

u osob schopných samostatného pohybu, ale neschopných komunikace hrozí stres 

a nepředvídatelné chování.  

 

 Pokud je na místě zásahu přítomen někdo se zkušenostmi s osobami se zdravotním 

postižením je lepší postup záchrany vždy konzultovat. Ne vždy, i když to na první pohled 

situace dovoluje je vyvedení popř. vynesení těchto osob možné. Existují i druhy postižení, 

např. poranění páteře, kde neodborná manipulace nebo odpojení z podpůrných přístrojů 

může znamenat okamžitou smrt zachraňované osoby. V těchto případech je třeba 

postupovat s největší opatrností a s přihlédnutím k momentálnímu stavu. 

 Pro efektivní provedení zásahu na MU, kde je přítomna osoba se zdravotním 

postižením, je nutná dostatečná informační podpora pro velitele zásahu a zasahující složky 

IZS. Čím více informací o situaci na místě zásahu má velitel k dispozici, tím je provedení 

zásahu účinnější. V tomto případě jsou žádoucí zejména následující informace:  

� informace o možné přítomnosti osoby se zdravotním postižením, 
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� upřesnění místa, kde se osoba nachází, 

� druh jejího postižení,  

� specifikace schopností osoby,  

� dostupnost kvalifikované osoby (tlumočník, pečovatel, asistent apod.) 

� důležité informace o místě zásahu (např. umístění hl. uzávěrů), 

� důležité poznámky k postupu při záchraně osoby.  

 

Informační podporu veliteli zásahu poskytuje příslušné operační středisko. Aby 

však mohlo tyto informace veliteli zásahu poskytnout, musí mít k dispozici funkční 

evidenci osob s uvedením všech výše zmíněných informací.  

 V současné době existuje v České republice snaha o vytvoření funkční databáze 

zdravotně postižených osob pro účely provádění efektivních zásahů na mimořádné 

události, kde se tyto osoby nacházejí. Tato databáze by měla obsahovat všechny důležité 

údaje o osobě, jejím postižení a způsobu provedení záchrany. Zároveň může tvořit skvělou 

informační základnu pro varování zdravotně postižených osob před hrozícím nebezpečím 

(povodně, úniky nebezpečných látek apod.). Způsobu tvorby těchto databází se věnuje 

samostatná kapitola č. 5. 
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5 Databáze zdravotně postižených osob 

Jak už bylo řečeno výše, právo na ochranu života a zdraví mají všichni občané. 

Bohužel zdravotně postižení mají situaci prozatím o něco složitější. Záchranná akce začíná 

oznámením příslušným složkám IZS. Oznámení v dnešní době standardně probíhá 

telefonicky a tomu jsou také přizpůsobovány v dnešní době používané systémy. Bohužel 

značná část občanů se zdravotním postižením má komunikační problémy. Tito občané se 

proto mohou ocitnout v situaci, kdy si nebudou moci potřebnou pomoc přivolat. V dnešní 

době pokročilých a moderních komunikačních systémů by proto bylo dobré pro tyto 

případy využívat i jiné způsoby komunikace. 

 Při průzkumu pořádaném Evropskou unií, týkajícího se jednotného evropského 

čísla tísňového volání (viz Obrázek 6) odpovědělo 84% dotázaných, že si myslí, že by 

úřady měly zlepšit pro zdravotně postižené osoby možnost kontaktovat záchranné složky 

[14]. Je tedy vidět že i sami zdravotně postižení jsou nespokojení se současným stavem.  

 

Odpov ěď na otázku "Mohly by ú řady ud ělat více 
pro zjednodušení kontaktování záchranných 

složek?" v ČR

51%

33%

10%
6% určitě souhlasí 

spíše souhlasí

určitě + spíše
nesouhlasí

neví

 
Obrázek 6 - Graf - Názor zdravotně postižených na činnost úřadů ČR 

 

Stejný dotaz byl položen zdravotně postiženým ve všech zemích Evropské unie. 

Z výsledků uvádím pro porovnání pouze celoevropský průměr (viz Obrázek 7). Z výsledků 

je vidět, že se názor zdravotně postižených v naší republice nijak výrazně neliší od názoru 

podobně postižených lidí v ostatních zemí EU. Že by se situace mohla zlepšit, si myslí 

87% dotázaných. Z toho lze říci, že oproti západním zemím nebylo u nás v této oblasti 
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v minulosti nic výrazně zanedbáno. Celoevropské výsledky jsou uvedeny v grafu 

na obrázku. 

 

Odpov ěď na otázku "Mohly by ú řady ud ělat více 
pro zjednodušení kontaktování záchranných 

složek?" v EU

64%

23%

7%
6% určitě souhlasí 

spíše souhlasí

určitě + spíše
nesouhlasí

neví

 
Obrázek 7 - Graf - Názor zdravotně postižených na činnost úřadů v EU 

 

5.1 Zkušenosti z tvorby pražské databáze 

V závěru kapitoly 4 se zmiňuji o snaze vytvořit v České republice funkční databázi 

osob se zdravotním postižením pro účely záchranných prací složek IZS. Největšího 

pokroku v této oblasti bylo dosaženo v Praze, kde se Národní rada zdravotně postižených 

pokusila tuto databázi více či méně úspěšně vytvořit. Neúspěchem je velmi nízký počet 

zaregistrovaných osob, v současné době je to asi 300.  

Již v roce 1997, kdy náš stát zasáhly ničivé povodně, se ukázaly nedostatky 

ve spolupráci integrovaného záchranného systému a zdravotně postižených osob. Chyběly 

odpovídající prostory a prostředky a někde dokonce i znalosti pro záchranu zdravotně 

postižených osob. I přes velké úsilí záchranářů docházelo kvůli těmto nedostatkům 

k poškození zdraví a ohrožení životů těchto osob. Aby se podobným situacím do budoucna 

předešlo, rozhodla se Národní rada zdravotně postižených vytvořit registr zdravotně 

postižených osob pro použití v integrovaném záchranném systému.  

 Při tvorbě takovéto databáze je velmi důležitá informovanost cílové skupiny. Zde se 

běžně vyskytuje několik problémů ohledně přijímání informací zdravotně postiženými 

osobami. Mezi nejdůležitější patří:  

� příliš velké množství informací vede k neochotě tyto informace přijímat,  
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� všeobecná nedůvěra vůči oficiálním akcím a registrům,  

� snížená schopnost přijímat a vyhodnocovat informace následkem vysokého věku či 

zdravotního postižení[16]. 

 

5.1.1 Propagace akce 

 Překonat nedůvěru a dostat tento projekt do povědomí občanů byl velmi složitý 

úkol. Byly kontaktovány reprezentativní organizace pro jednotlivé druhy postižení. Jejich 

úkolem bylo vybrat vhodné registrátory a zapojit se při svých akcích nabídkou 

informačního bloku. Tato spolupráce se neosvědčila kvůli malému zájmu těchto 

organizací. Organizace totiž k tomuto projektu přistupovaly jako k něčemu, co je sice 

prospěšné, ale nepovažovaly tuto akci za jednu ze svých akcí, ale za počin jiné organizace, 

což se projevilo vlažným přístupem.  

 Nepřipustily využití svých databází a registrů z důvodu ochrany osobních údajů. 

Většinou ani neinformovaly osoby registrované v těchto databázích o možnosti zařadit se 

do databází využitelných pro integrovaný záchranný systém.  

 Další formou propagace bylo vytvoření informačních letáků, které ovšem bylo 

finančně náročné. Tento způsob propagace bohužel nebyl podporován hodnotiteli 

projektu, proto bylo nutné sehnat soukromé sponzory.  

 Tyto letáky byly dále distribuovány např. na úřadech městských částí, kam chodí 

osoby zdravotně postižené žádat o příspěvky, vyřizovat sociální dávky atp. Odezva 

od těchto úřadů byla různá. Někde nechali letáky volně ležet v čekárnách nebo 

vestibulech, jinde letáky rozdávaly přímo referentky jednající se zdravotně postiženými.  

 Využito bylo i médií, např. tiskoviny městských částí, speciální časopisy 

pro zdravotně postižené, ale i články v běžném denním tisku. Největší úspěch a ohlas 

zaznamenaly reportáže na některých televizních stanicích.  

 O součinnost při tomto projektu byli požádáni i pracovníci profesí, kteří se 

zdravotně postiženými přicházejí každodenně do styku. Jedná se o lékaře, distributory 

pomůcek a pečovatelské služby.  

 Projekt byl také propagován na nejrůznějších akcích určených zdravotně 

postiženým osobám. Zde se registrátoři dozvídali informaci, že většina oslovených už 

o projektu slyšela. Na dotaz, proč se nezaregistrovali, bohužel většinou nedokázali 

odpovědět, popř. odpovídali vyhýbavě.  
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 Jako další byla oslovena Česká pošta, protože samotní poštovní doručovatelé 

a doručovatelky ví, kde se v jejich obvodu nacházejí zdravotně postižení občané. Navíc 

u nich mají důvěru, protože jsou s nimi často v kontaktu. Ukázalo se také, že na poštách 

vedou neoficiální evidenci osob, které nemohou opustit svůj byt či dům a je tedy třeba jim 

zásilky doručovat až domů.  

 Všechny uvedené způsoby propagace akce byly nakonec úspěšné v tom, že se 

informace o projektu většinou dostaly k určeným osobám. Bohužel odezva nebyla taková, 

jak bylo očekáváno. I když občané o projektu věděli, nevyužili možnosti registrace. 

Hlavní důvody jsou:  

� podceňování nebezpečí,  

� zdánlivá spokojenost se současným stavem,  

� neochota činit změny,  

� odklady na pozdější dobu,  

� vyčkávání na osobní kontakt registrátora.  

Jen velmi málo občanů uvedlo jako důvod své nečinnosti strach ze zneužití 

osobních údajů.  

 

5.1.2 Výběr registrátor ů 

 Vzhledem k výše uvedeným problémům je potřeba citlivě vybírat osoby, které 

budou provádět sběr dat do registrů. Osoby by měly mít stejné zdravotní postižení jako 

lidé, se kterými budou jednat. To vzbudí dojem kvalifikovanosti a důvěru. Navíc je 

registrátor schopen se díky svému postižení vžít do situace těchto osob a tím i pochopit 

jejich postoje a zvolit vhodnou přesvědčovací metodu. Proto byly tyto osoby vybírány 

z neziskových organizací sdružujících občany s daným typem postižení. Zároveň bylo 

třeba vybrat osoby s velmi dobrými komunikačními schopnostmi, jistou vynalézavostí, 

důsledností a vytrvalostí.  

 

5.1.3 Výběr vhodných osob pro zařazení do registru 

 Při řešení tohoto problému bylo důležité náležitě zhodnotit, kterým osobám by 

mohlo být zapsání do registru opravdu prospěšné. Organizace sdružující zdravotně 

postižené sice své databáze mají, ale většinou v nich chybí informace potřebné 

pro posouzení, zda by osoby byly vhodnými adepty pro zapsání do registru.  
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 Nakonec byly uvedeny pouze obecné zásady, jimiž bylo možno se řídit při výběru 

osob vhodných pro zapsání do registru. Rámcově je vhodným kandidátem ten, kdo splňuje 

alespoň jednu z těchto podmínek:  

� sám se nedostane z bytu nebo z lůžka,  

� není schopen se dostat z domu,  

� není schopen se pohybovat v nestandardních podmínkách ani doma,  

� není schopen se pohybovat sám v neznámém prostředí,  

� má potíže se sluchem, proto neslyší signály a pokyny,  

� nedomluví se bez tlumočníka,  

� bez dohledu nedovede samostatně jednat tak, aby to vedlo k záchraně,  

� nedokáže vyhodnotit situaci a jednat adekvátně,  

� v neobvyklých situacích jedná neadekvátně (panika apod.). 

 

5.1.4 Druhy použitých formulářů 

 Identifikační formulář slouží registrátorovi k získání co nejpodrobnějších informací 

o zaregistrovaném občanovi. Otázky v něm zohledňují také potřeby osob se všemi druhy 

postižení. Tento dotazník zůstává pouze u registrátora.  

 Havarijní dotazník zpracovává další důležité informace pro zachraňování. Ukazuje 

možnosti situací, které mohou nastat. Pro informace v registru je stěžejní. Bohužel 

při vyplňování se často registrátoři setkávali s neochotou, protože nikdo neslyší rád, že by 

se mu mohlo něco stát. Navíc mnoho občanů nedokázalo na zadané otázky ani odpovědět. 

Z toho je vidět, že o daných situacích často ani nepřemýšleli. Příkladem může být dotaz 

na umístění hlavních uzávěrů vody, plynu atd. Ačkoli se nejedná o složitou informaci, 

většina dotázaných nebyla schopna ji poskytnout a nepovažovali za důležité tuto informaci 

vůbec zjišťovat. Tento dotazník zůstává u registrátora v elektronické podobě. V papírové 

formě jej dostane zaregistrovaný uživatel s doporučením umístit jej v bytě tak, aby se dal 

snadno použít.  

 Získané údaje zpracovávali registrátoři elektronicky do tzv. „Janichova dotazníku“. 

V této tabulce jsou tedy uvedeny všechny zjištěné projevy postižení, které indikují potřebu 

zvláštního zacházení a zachraňování.  

 Při vyplňování údajů do databáze docházelo často k uvádění zbytečných informací, 

které se záchranou osob spíše nesouvisí, např. byla uvedena diagnóza namísto jejích 
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následků a způsobů řešení záchrany. Vzhledem k tomuto bylo třeba vytvořit jednotnou 

terminologii tak, aby tabulka byla přehledná pro záchranáře.  

 Janichův dotazník zůstává u registrátora, který jej dle potřeby aktualizuje. 

V dohodnutých termínech jsou data předávána složkám integrovaného záchranného 

systému.  

 

5.1.5 Problém sběru osobních dat 

 Při sběru osobních dat registrovaných osob je třeba vyžadovat písemný souhlas se 

sběrem osobních dat. Tyto souhlasy se musí nadále také archivovat pro případné pozdější 

použití. Před podpisem vysvětlí registrátor každé osobě důvod sběru těchto dat, kdo bude 

s daty dále pracovat a kdo je zodpovědný za jejich ochranu.  

 

5.1.6 Průkaz SOS 

 Při registraci je osobám přidělován Průkaz SOS. Tento průkaz by měl občan nosit 

u sebe. Jsou na něm uvedeny rady pro záchranáře, ale i náhodné zachránce pro případ 

náhlé tísňové situace.  

 

5.1.7 Následná péče 

 Záchranou zdravotně postižené osoby celý záchranný proces nekončí. Pokud se 

daná osoba nemůže vrátit domů, je třeba jí poskytnout adekvátní náhradní ubytování. Svůj 

dům či byt má většinou uzpůsoben s ohledem na své zdravotní postižení a zvládání 

běžných denních potřeb. Úlohou registrátorů je zjistit u každého registrovaného občana 

možnost náhradního ubytování v případě, že by se nemohl vrátit do svého domu či bytu 

(např. ubytování u rodičů či příbuzných).  

 

5.2 Doporučení pro sběr dat pro tvorbu registru využívaného v IZS 

 Vzhledem k všeobecné nedůvěře zdravotně postižených osob je třeba ještě 

před započetím sběru dat dostat projekt do veřejného povědomí. Vhodnými prostředky 

jsou standardní mediální kampaně, propagace přímo na akcích určených pro zdravotně 

postižené osoby. Vhodné je do projektu zapojit také státní úřady, jejichž prostřednictvím je 

možno dosáhnout vyšší úrovně informovanosti o této problematice.  
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 Při registraci osob je důležité do databáze vybírat citlivě osoby, které budou 

s registrovanými jednat. Vhodné je vybrat osoby s obdobným zdravotním postižením. Tím 

dosáhneme vyšší důvěry ze strany registrovaných osob.  

 Při spolupráci s organizacemi sdružujícími zdravotně postižené občany je dobré 

smluvně zajistit jejich spolupráci a podíl na propagaci akce.  

 Nelze počítat s maximální ochotou zdravotně postižených zaregistrovat se a je 

potřeba důkladně vybrat a proškolit registrátory.  

 Je nutno sesbírat podrobné informace o jednotlivých druzích postižení, které jsou 

důležité pro provedení včasné a účinné záchrany zdravotně postižených v případě, že se 

ocitnou v tísňové situaci. V této oblasti je nutné proškolit i osoby provádějící registrace 

a sběr dat, aby nedocházelo ke sběru zbytečných a nepotřebných dat. V této fázi je velmi 

důležitá spolupráce mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému 

a registrátory, kteří sběr dat provádějí. V podstatě jde o vzájemné zjištění toho, jaké 

informace jsou potřebné a jaké je možno u zdravotně postižených osob získat.  

 Při sbírání dat je potřeba velká dávka trpělivosti, a to jak ze strany registrátorů, tak 

ze strany dotazovaných osob. Jedná se o činnost dlouhodobou a poměrně složitou. 

Vytvoření kvalitní a plně použitelné databáze může trvat i několik let[15]. 

 

5.3 Aktualizace dat 

 Data poskytnutá pro účel tvorby databáze se samozřejmě v průběhu času neustále 

mění. Je tedy nutné, aby informace v databázi byly pravidelně aktualizovány. Aktualizace 

těchto dat může být ještě problematičtější než samotný sběr dat, protože se nejedná 

o jednorázovou akci, ale proces dlouhodobého charakteru.  

 V krajích, kde existují databáze sluchově postižených občanů, se o aktualizaci 

starají organizace sdružující tyto osoby. Nelze ovšem objektivně zhodnotit, zda je tato 

činnost skutečně prováděna v dostatečné míře.  
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6 Operační řízení HZS ČR 

 
 Jedná se o řízení zásahu na mimořádnou událost na úrovni operačních středisek 

integrovaného záchranného systému[1].  
Vzhledem k centralizaci operačních středisek byl nastolen trend centralizace 

operačních středisek jednotlivých územních odborů do jednotlivých krajských operačních 

středisek nebo sektorových operačních středisek.  

  

„Operační a informační středisko plní následující úkoly: 

� Zabezpečuje obsluhu telefonní linky tísňového volání čísla 150 a v případech 

určených ministerstvem také obsluhu telefonní linky jednotného evropského čísla 

tísňového volání, 

� Dokumentuje záchranné a likvidační práce, na kterých se podílí, 

� Spolupracuje na zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému 

� Udržuje spojení s operačními středisky základních složek a s ostatními složkami, 

s místy zásahu a s krizovými štáby 

� Vyhlašuje odpovídající stupeň poplachu při prvotním povolávání a nasazování sil 

a prostředků složek na místo zásahu, jestliže je na tomto území více jak jedno 

místo zásahu, vyhlašuje odpovídající stupeň poplachu pro území postižené 

mimořádnou událostí 

� Předává informaci o vyhlášeném třetím nebo zvláštním stupni poplachu pro území 

postižené mimořádnou událostí organizačně vyššímu operačnímu středisku 

� Zapojuje se do mezinárodních záchranných operačních a likvidačních prací podle 

zákona“[2]. 

 

Z těchto úkolů vyplývají tyto stěžejní činnosti. Příjem tísňových volání a vysílání 

jednotek požární ochrany, poskytování informační podpory jednotkám požární ochrany 

a komunikace s operačními středisky ostatních složek integrovaného záchranného systému.  

V současné době se na území České republiky nachází 14 krajských operačních 

a informačních středisek HZS ČR. Tato operační střediska jsou jednotně rozdělena na 2 

základní části:  

� 1. část – pracoviště telefonního centra tísňového volání 112 

� 2. část – pracoviště operačního důstojníka 
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6.1 Pracoviště TCTV 112 

 Centra tísňového volání jsou v České Republice součástí operačního řízení HZS 

ČR. Jsou umístěny na krajských operačních střediscích HZS krajů. Přijímají volání 

z jednotného evropského čísla tísňového volání 112 a ve většině krajů i národní tísňovou 

linku pro hasičský záchranný sbor 150. Příjem tísňové linky 150 je od TCTV oddělen již 

jen v Praze. 

 Technologie těchto center je unikátní a díky podpoře z Evropské unie poskytuje 

v České republice výhody, které linky ostatních složek IZS nabídnout nemohou. Díky 

svedení linky 150 do těchto center nabízí stejné výhody i pro linku 150. 

 

6.1.1 Obecně o systému 112 

 Systém slouží k odbavování tísňových hovorů pro složky IZS. Operátor po vytěžení 

hovoru má možnost rozeslat vytěžené informace na příslušná operační střediska základních 

složek IZS a zároveň předat i hovor, popř. sestavit konferenční hovor. Detailní místní 

znalost operátorů je nahrazena kvalitním mapovým software, který je propojen se 

samotnou aplikací sloužící pro odbavování hovorů. Počet odbavených hovorů na lince 112 

v roce 2008 byl 3 756 298, na linku 150 to bylo 1 493 121 hovorů[13]. To jsou vysoká 

čísla. Bohužel většina, odhady se pohybují kolem 80%, z těchto volání jsou volání planá. 

Planá volání jsou buď zlomyslná, nebo jsou to omyly, kdy se volající domnívá, že se 

dovolal na call centrum svého GSM operátora. Všechny hovory a činnosti na jednotlivých 

TCTV jsou samozřejmě zaznamenávány a archivovány. 

 V České republice funguje 14 telefonních center tísňového volání 112, v každém 

kraji je jedno. Každé TCTV je vzdáleně připojeno k tzv. matici. Ty jsou v ČR 3 – Praha, 

Plzeň, Olomouc. Jednotlivé matice jsou mezi sebou taktéž datově propojeny, což zajišťuje 

jejich plnou nahraditelnost.  

 

6.1.2 Jazykové vybavení operátorů  

 Mezi hlavní výhody patří jazyková vybavenost operátorů. Personál obsluhy TCTV 

musí mít znalost minimálně jednoho světového jazyka. Preferovány jsou anglický jazyk 

a německý jazyk. Operátor má přehled o ostatních operátorech na TCTV v ČR, jejich 
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jazykové vybavenosti a momentální činnosti. Proto když on sám nemluví potřebným 

jazykem, jednoduchou operací přepojí hovor na operátora s potřebnou jazykovou 

vybaveností.  

 

6.1.3 Možnost lokalizace volajícího 

 Systém umožňuje lokalizovat volajícího. Přesnost lokalizace záleží na místě, kde se 

volající nachází a na mobilním operátorovi. Pokud volající volá z místa, kde je větší počet 

buněk daného operátora, je přesnost poměrně vysoká, ale i tak je omezena pouze 

na oblasti, např. čtvrť ve městě, několik ulic apod. To je ovšem pouze ve větších městech. 

V oblastech s menší hustotou zalidnění se oblasti zvětšují na území o poměrně velkých 

plochách. Pro běžné potřeby operátora TCTV a operačního řízení celkově je tento systém 

lokalizace dostatečný. 

 Při potřebě dalšího zpřesnění polohy volajícího má možnost personál obsluhy 

KOPIS kontaktovat přímo pracoviště mobilního operátora a požádat o zpřesnění. Nicméně 

ani tento krok nevede k určení přesné polohy, ale určí několik menších oblastí, kde se 

volající nachází. Navíc toto zpřesnění bývá časově náročné, v rámci až desítek minut. 

 Při volání z pevné linky systém vyhledá v databázi majitele a přesnou adresu, 

na které je pevná linka registrována. A to i v případě veřejné telefonní stanice. 

 

6.1.4 Přelivy hovorů 

 Systém vzhledem k jeho architektuře umožňuje při situaci, že jsou všichni operátoři 

v daném kraji zaneprázdněni, přeliv hovoru na jiné pracoviště TCTV. Tam vzhledem 

k tomu, že mají k dispozici stejný hardware i software, jsou schopni odbavit hovor, aniž by 

volající vůbec poznal, že se dovolal do jiného kraje. Systém se nejdříve pokouší uskutečnit 

přeliv v rámci dané matice, pokud jsou obsazeni všichni operátoři v dané matici, pokračuje 

přeliv hovoru dále do zbytku republiky. Tímto se odstraní čekání volajícího na volného 

operátora, jak se tomu děje u volání na tísňová čísla dalších složek IZS. 

 

6.1.5 Konferenční hovory 

 Systém umožňuje předávání vytěžených dat pomocí tzv. datové věty základním 

složkám IZS. Navíc umožňuje vytvoření konferenčního hovoru s operátorem dané složky. 
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To je důležité při tlumočení pro ostatní složky. Nastávají případy, kdy je třeba tlumočit 

pro Zdravotnickou záchrannou službu postup při poskytování předlékařské pomoci 

raněnému. Pro tento účel je konferenční hovor s jazykově vybaveným operátorem ideálním 

nástrojem. 

 

6.1.6 Možnost dovolat se i bez signálu operátora GSM 

 Technologie TCTV je postavena tak, aby měl volající šanci se dovolat, i když jeho 

telefonní operátor nemá v daném místě signál. Telefon se pak automaticky přihlásí do sítě 

operátora, který má v daném místě pokrytí signálem. Stejně se děje, i když volající nemá 

v telefonu vloženou SIM kartu svého operátora. Telefon se automaticky přihlásí do jedné 

ze sítí operátora, které jsou dostupné. Pro vytáčení čísla 112 není překážkou ani softwarově 

blokovaná klávesnice telefonu. Číslo jde vytočit i přes tuto překážku 

 

6.1.7 Sledování událostí v jiných krajích 

 Systém umožňuje obsluze TCTV sledovat i události odbavené a řešené v jiných 

krajích. Tím lze předejít zdvojování událostí. Tato funkce umožňuje také odhad 

pro obsluhu operačního a informačního střediska, zda řešený meteorologický jev zasáhne 

daný kraj.  

 

6.1.8 Postup příjmu tísňového volání 

 Operátoři tísňových linek procházejí náročným kurzem, kde se učí nejen obsluhu 

pracoviště, ale i správný přístup k volajícímu, což je neméně důležité. Volající jsou často 

v šoku a jejich reakce jsou těžko předvídatelné. Bohužel nelze uplatnit jednotný přístup, 

protože každý volající je individualita a může reagovat odlišně.  

Volajícímu se po vytočení tísňového čísla přehraje hláska tísňového volání. Hovor 

se spojuje automaticky, není třeba, aby jej operátor nějakou operací přijímal. Je třeba zjistit 

místo mimořádné události, dále její charakter a rozsah. Zapsat do aplikačního software 

a rozeslat pomocí souboru dat zvaného datová věta na operační střediska základních složek 

IZS. V případě potřeby je možné ještě předat i hovor nebo sestavit konferenční hovor. Dále 

může operátor sledovat stav celé události v systému, zda byla přijata, je řešena apod. 
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Problematické mohou být hovory právě se zdravotně postiženými spoluobčany. 

V těchto případech je třeba improvizace operátora. Jak bylo uvedeno výše, není lokalizace 

volajícího natolik přesná, aby se dal použít k přesnému dohledání volající osoby. Jednou 

z možností komunikace s osobou s komunikačními problémy může být pokládání otázek 

na které se dá odpovědět pouze ano nebo ne, při určování místních názvů odříkávání 

abecedy apod. Nicméně všechny tyto alternativy jsou velmi zdlouhavé, problematické 

a navíc s nejistým výsledkem. Proto je třeba říci, že i přes všechny své klady není TCTV 

112 nijak přizpůsobeno pro hlášení mimořádných událostí tělesně postiženými osobami.  

 

6.2 Pracoviště operačního důstojníka 

Úkony, které následují po přijetí tísňové výzvy v systému 112, plní pracoviště 

operačního důstojníka. Celý proces začíná vysláním sil a prostředků na místo zásahu 

a končí zařazením jednotek zpět do pohotovosti. Při samotném zásahu je hlavní činností 

poskytování komplexní podpory veliteli zásahu. Úkolem operačního důstojníka je 

poskytnout veliteli zásahu mimo jiné i další důležité informace, které by mohly mít zásadní 

vliv na celkové provedení zásahu. Při své činnosti proto využívá mnoho informačních 

podpor a databází, např. databázi nebezpečných látek. Proto je operační středisko místem, 

které by bylo nejvhodnější pro umístění informační podpory ohledně zdravotně 

postižených osob.  

6.2.1 Program Spojař 

Program spojař od firmy RCS Kladno slouží operačním důstojníkům a technikům 

po přijetí informací o dané mimořádné události k vyhlášení poplachu jednotkám požární 

ochrany a k zaznamenávání dokumentace o řešení události. 

 Po přijetí tzv. datové věty ze systému 112, dojde k založení události v systému, 

obsluha programu zkontroluje správnost přijatých dat, provede korekce a dále řeší událost 

buď vysláním jednotek požární ochrany nebo spoluprací s příslušnými subjekty a složkami 

IZS. 

 Vyslání jednotek probíhá z návrháře techniky, kde obsluha vybere příslušnou 

techniku a provede vyhlášení poplachu těmto jednotkám. Součástí software je i program 

sloužící pro komunikaci přes krátké textové zprávy. Prioritně slouží pro vyrozumívání 

dobrovolných jednotek a informování služebních funkcionářů v případě vzniku mimořádné 

události. V této databázi SMS kontaktů ale mohou být zadané i kontakty na sluchově 
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postižené spoluobčany a může jich být využito pro komunikaci přes SMS zprávy. Tento 

systém umožňuje také příjem tísňové výzvy od sluchově postižených občanů formou SMS 

zprávy odeslané na stanovené číslo. Tato SMS je do systému přijata formou datové věty.  

V krajích, kde probíhá příjem SMS formou datové věty, vypadá přijetí následovně. 

SMS přijatá pomocí GSM brány je srovnána s databází registrovaných sluchově 

postižených občanů. Pokud je číslo v databázi registrováno, systém ho rozpozná a přiřadí 

k němu jméno, příjmení a adresu a zobrazí ho v aplikaci Spojař jako nově přijatou datovou 

větu, podobnou datové větě přijaté ze systému TCTV 112. Při převzetí datové věty má 

obsluha programu možnost zpětně kontaktovat odesílatele prostřednictvím SMS. Může 

využít předem přednastavených otázek, které směřují k upřesnění tísňové situace, nebo 

může napsat svůj libovolný text, např. potvrzení přijetí zprávy a informaci o dalším 

postupu (viz Obrázek 8 - Nabídka po přijetí tísňové SMS zprávy). Dále jsou pak dle 

potřeby vyrozuměny relevantní složky IZS, které situaci řeší, např. za pomocí tlumočníků 

do znakové řeči přímo na místě. 

 

 

 
Obrázek 8 - Nabídka po přijetí tísňové SMS zprávy 

 
 

6.3 Mapová podpora 

Vzhledem k velké rozloze území spadající pod jednotlivá krajská operační 

a informační střediska je omezena místní znalost obsluhy těchto středisek. Z tohoto důvodu 

je velmi důležitá kvalitní mapová podpora. Program spojař je proto svázán s geografickým 
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informačním systémem. Ten obsahuje nejen velmi podrobné mapy, ale jsou v něm 

začleněny i informace, které mohou mít vliv na průběh a úspěšné zvládnutí zásahu, např. 

nebližší jednotky požární ochrany k místu zásahu, zdroje vody, možná nebezpečí v místě, 

atd.  

Při příjmu informace o mimořádné události v programu Spojař se místo události 

automaticky zobrazí i na mapách na druhém monitoru. Obsluha pracoviště tak může velmi 

rychle získat důležité informace o místě zásahu. Na operačním středisku HZS kraje 

vysočina jsou do GIS vloženy také informace o probíhajícím pálení odpadu, budovách 

s EPS, budovách, na které je zpracována dokumentace zdolávání požáru. Při jednoduchém 

kliknutí na příslušnou značku dojde k zobrazení informací o objektu. Proto by bylo vhodné 

při využívání databáze zdravotně postižených zavést do map na příslušné adresy i značku 

pro zdravotní postižení. Tak by obsluha programu měla ihned k dispozici informaci o tom, 

že se v dané lokalitě nachází osoba se zdravotním postižením a mohla by tomu přizpůsobit 

další postup, např. informování příslušných osob (asistentů, tlumočníků, rodinných 

příslušníků), velitele zásahu apod. 

 

6.4 Informace pro velitele zásahu 

Prvotní informace o mimořádné události se k veliteli zásahu dostanou již 

při vyhlašování poplachu, a to z rozhlasu na stanici, pomocí SMS atd. V kraji Vysočina 

na stanicích HZS a vybraných JSDHO při vyhlášení poplachu ze systému Spojař dojde 

k vytištění tzv. „Příkazu k výjezdu“. Ten obsahuje informace vytěžené při příjímaní 

informace o události. Pokud je v systému zadána i trasa k místu události, automaticky je 

vytištěna na PKV. Stejně tak, pokud byla do systému zadaná i adresa objektu, na který je 

zpracována dokumentace zdolávání požáru, je o tom velitel jednotky informován také 

touto cestou. 

Další informace dostává velitel již formou radiokomunikace nebo příslušnými 

záložními prostředky po cestě k místu zásahu popř. přímo na místo zásahu. 

 

6.5 Připravenost operačních středisek pro příjem tísňových zpráv 

Při zjišťování současné situace možnosti operačních středisek HZS jsem 

telefonicky kontaktoval všechna krajská operační střediska v České Republice. 

Ze zjištěných skutečností vyplývá, že ta operační střediska, která vyšla v oblasti hlášení 
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tísňových situací vstříc zdravotně postiženým občanům, se bohužel zaměřují pouze 

na občany se sluchovým postižením. Většina operačních středisek tento problém řeší 

formou příjmu krátkých textových zpráv. Některá zpracovávají databázi těchto osob.  

Výjimku tvoří hlavní město Praha, kde byla zpracována podrobnější databáze osob 

se zdravotním postižením pro účely základních složek integrovaného záchranného 

systému. Výsledky mého průzkumu jsem shrnul v tabulce.  

Ze čtrnácti krajů v České republice se rozhodlo tento problém řešit pouze 6 

krajských operačních středisek [Tabulka 2]. Neznamená to ovšem, že sluchově postižení 

občané ve zbývajících 8 krajích, kde není využívána žádná technologie pro příjem 

tísňových zpráv, zůstanou bez pomoci. Tuto službu někde poskytují i jiné složky 

integrovaného záchranného systému. Ještě v roce 2007 fungovala tato technologie pouze 

na 4 krajských operačních střediscích. Za dva roky tak došlo ke zvýšení o pouhá 2 operační 

střediska.  

Překvapením v průzkumu byla zjištění v Olomouckém kraji. Zde je připravena 

funkční technologie pro příjem a zpracování textových zpráv od sluchově postižených 

občanů, bohužel však není v Olomouckém kraji o tuto službu ze strany organizací 

sdružujících sluchově postižené občany zájem.  

Dalším překvapením bylo hlavní město Praha. Zde se již podařilo vytvořit základy 

databáze obsahující přibližně 300 evidovaných osob. I když dle zástupkyně NRZP byla 

data předána HZS hl. města Prahy, ten je v operačním řízení nijak nevyužívá. 

Při tvorbě databází nastává další problém, který představuje roztříštěnost organizací 

sdružujících zdravotně postižené občany. Může se stát, že o tuto službu jeví zájem pouze 

organizace místního významu, které působí pouze v dané oblasti. Dochází tedy k tomu, že 

služba je využívána např. pouze pro jedno jediné město. Příkladem je Moravskoslezský 

kraj, kde je databáze vytvářena pouze pro město Ostrava.  

Dalším problémem může být to, že v daném místě působí více organizací, které 

mezi sebou nekomunikují, proto v poskytnutých datech může figurovat jedna osoba 

několikrát. Nebo naopak může existovat zdravotně postižená osoba, která má zájem 

o registraci v databázi, ale nemusí být z různých důvodů členem žádné z výše uvedených 

organizací.  
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Tabulka 2 - Výsledky průzkumu technologií KOPIS 

Kraj 

Má 
technologii 
pro příjem 
tísň. zpráv 

Forma 
příjmu 

Vytváří 
databázi 

Poznámka 

Ústecký Ne x X   
Středočeský Ne x X   
Hl. m. Praha Ne x Ano  
Karlovarský Ne x X   
Plzeňský Ano SMS Ano příjem ve formě datové věty 
Jihočeský Ne x X   
Vysočina Ano SMS Ano příjem ve formě datové věty 
Pardubický Ne x X   
Královehradecký Ano SMS Ne příjem na mobilní telefon 
Liberecký Ano SMS Ano příjem ve formě datové věty 
Jihomoravský Ne x X   
Zlínský Ne x X   
Olomoucký Ano SMS Ne nevyužíváno pro malý zájem 

Moravskoslezský Ano SMS Ano 
pouze pro město Ostrava, 
použitelné pro IZS 

 
Zajímavých výsledků na tomto poli dosáhla i Policie ČR se svým Projektem 

tísňové linky pro neslyšící – SMS Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. V roce 2006 bylo 

zřízeno telefonní mobilní číslo, na které mohou sluchově postižení občané poslat SMS, kde 

uvedou svou polohu a stručný popis tísňové situace, ve které se ocitli. Původně byl tento 

problém řešen pomocí faxu, na který sluchově postižený občan zaslal vyplněný formulář. 

To se ukázalo jako velmi nevýhodné, protože faxová služba nebyla dostatečně přístupná 

všem občanům, kteří potřebovali pomoc. Proto došlo ke zřízení linky, na kterou je možno 

zasílat tísňové SMS. Původně tento projekt sloužil pouze pražským občanům se 

zdravotním postižením, postupně byla služba rozšířena i pro zbytek republiky. I když 

tísňová SMS dojde na operační středisko Policie ČR v Praze, je následně tato informace 

předána na příslušné operační středisko, které daný problém dále řeší.  

Problémem může být i to, že Policie nevytváří žádnou databázi těchto osob. 

Existují totiž zdravotně postižení občané, kteří mají problémy se samotným vytvořením 

tísňové SMS. Pokud by existovala databáze těchto osob společně s jejich telefonickým 

kontaktem, stačilo by, aby tato osoba odeslala např. jen „prázdnou“ SMS a Policie by 

snadno zjistila osobu, která se nachází v tísňové situaci, a případně její bydliště.  

V některých oblastech tuto službu zajišťuje i zdravotnická záchranná služba nebo 

některé ostatní složky integrovaného záchranného systému, např. městská policie.  
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Další zjištěnou skutečností při prováděném průzkumu byl fakt, že i když je služba v kraji 

zavedena, počet takto ohlášených tísňových událostí je velmi malý. Příkladem může být 

Ostrava, kde za 8 let fungování systému takto řešili pouze 3 události. Stejné zkušenosti 

mám ze své dosavadní praxe na Krajském operačním a informačním středisku kraje 

Vysočina, kde je přijetí tísňové SMS vzácnou výjimkou. 

 Mým cílem bylo také zjistit situaci v některých zahraničních státech. Bohužel se mi 

nepodařilo najít potřebné zdroje těchto informací. Ani při pokusu o kontaktování 

záchranných složek sousedních států se mi buď nedostalo odpovědi nebo nebylo možno 

zjistit kompetentní osobu, která by tyto informace mohla poskytnout. Z průzkumu [14], 

který je uveden výše, ovšem vyplývá, že situace tělesně postižených při spolupráci se 

záchrannými složkami je velmi podobná situaci v České republice.  

6.6 Alternativní způsoby hlášení mimořádných událostí zdravotně 

postiženými osobami 

 

 I když jsem se při konzultaci se zástupci organizací sdružujících zdravotně 

postižené spoluobčany setkal s nesouhlasnými stanovisky k dalším systémům. Přesto nelze 

pominout jejich existenci a dále jsem se proto o některé zajímal blíže. Nesouhlasný postoj 

zástupců těchto organizací má základ hlavně ve zbytečnosti a finanční náročnosti těchto 

systémů. Navíc v dnešní době je téměř každému dostupná některá již existující forma 

komunikace (např. i člověk s ochrnutím všech končetin je schopen pomocí moderních 

technologií komunikovat prostřednictvím internetu nebo e-mailu).  

 Nejvíce mě zaujal tzv. modulární mobilní systém dohledové péče – Senior Inspect. 

V současné době je tento systém využíván hlavně pro seniory v rámci tísňové péče 

AREÍON poskytované organizací Život 90. Technologie byla vyvinuta českou firmou 

CleverTech.  

 Jedná se v podstatě o krabičku s jedním tlačítkem. Díky tomu je obsluha nenáročná. 

Stiskem tlačítka osoba odešle svojí polohu na dohledový pult, který je v provozu 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu. Je zde možnost hlasové komunikace s operátorem dohledového 

pultu. Ten poté kontaktuje rodinu, případně jiný subjekt, který provede potřebný zákrok. 

Systém umí některé krizové stavy i sám automaticky detekovat, např. automatická detekce 

náhlého pádu. Systém je také možno pomocí medicínských periférií napojit na detektory 

tělesných funkcí.  
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 V rámci tísňové péče AREÍON jsou také do bytů montována prostorová pohybová 

čidla. Systém je nastaven tak, že pokud není v daném časovém intervalu v bytě 

zaznamenán pohyb, čidlo hlásí poplach [17]. 

 Tyto systémy jsou sice pokročilejší a sofistikovanější, bohužel jsou také finančně 

a technicky náročné. V současné době je tato služba poskytována jako placená, což by 

mohlo spoustu případných zájemců odradit.  

 Jako řešení problému se nabízí umístění centrálních pultů těchto systémů přímo 

na operační střediska. To v současné době bohužel není možné. Důvodem by byla potřeba 

velkých organizačních změn, dále neexistence potřebné legislativy a v neposlední řadě 

i vysoké finanční nároky.  
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7 Vlastní návrh implementace databáze zdravotně postižených 

do systémů používaných v operačním řízení HZS 

 

Sběr dat o zdravotně postižených by samozřejmě ztrácel svůj smysl, kdyby 

záchranné složky nedokázaly tyto informace účelně využívat. Proto je potřeba tato data 

efektivně začlenit mezi data běžně využívaná obsluhou operačních středisek.  

7.1 Využití v systému TCTV 112 

Systém TCTV 112 je v operačním řízení určen prioritně pro příjem tísňových 

volání. Pro další řešení mimořádné události již není používán a ani není k tomuto účelu 

uzpůsoben a programově vybaven. Jeho výhodou je rovnocenná komunikace se všemi 

základními složkami integrovaného záchranného systému.  

Pokud by tedy byla data o zdravotně postižených aplikována v tomto systému, bylo 

by to pouze pro příjem tísňových zpráv a další vyrozumění operačních středisek složek 

IZS. Vzhledem k tomu, že systém TCTV 112 je nezávislý na softwaru určeném 

pro operační řízení MU, bylo by třeba tato data uchovávat zvlášť ještě pro každé operační 

středisko.  

Proto pokud by probíhal tento příjem na TCTV 112, bylo by třeba pouze 

základních informací o zdravotně postižené osobě. Tyto informace by byly vázány 

na telefonní číslo. Při příjmu hovoru z čísla zadaného v databázi by byl operátor 

upozorněn, že se jedná o telefonní číslo zdravotně postižené osoby. K číslu by byla 

připojena také adresa této osoby a stručné informace o druhu postižení pro volbu správné 

komunikace. Zvláště pro sluchově postižené osoby by bylo třeba nově přijímat i tísňové 

zprávy formou krátkých textových zpráv.  

Operátor tísňové linky by byl tedy hned při přijetí hovoru obeznámen s tím, že se 

jedná o zdravotně postiženou osobu a při komunikaci mohou vzniknout problémy. 

Pro zdárné vytěžení všech potřebných informací by se mohl vyvarovat zbytečných otázek, 

např. dotaz na zrakově postiženou osobu, zda může odhadnout rozsah požáru. Při zjištění 

celkové situace by operátor vyrozuměl potřebné složky IZS. 
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7.2 Využití databáze zdravotně postižených osob při řešení 

mimořádné události 

Příjem tísňových zpráv do systému TCTV 112 by se mohl na první pohled zdát 

výhodnější než do programu Spojař, který je prioritně určen pro řízení zásahu na úrovni 

operačního střediska. Je důležité si uvědomit, že systém TCTV 112 momentálně není 

přizpůsoben na příjem a odesílání SMS zpráv. Tento způsob přijetí tísňové zprávy může 

být jedním z klíčových způsobů příjmu zpráv od zdravotně postižených. Proto bych jako 

vhodnější alternativu zvolil příjem zpráv přímo do programu Spojař, tak jak je uvedeno 

v kapitole 6.2.1.  

7.2.1 Využití při zahájení zpracování tísňové zprávy 

Pro operačního důstojníka začíná operační řízení přijetím tísňové zprávy. Ta 

může být přijata buď telefonicky prostřednictvím TCTV 112 nebo formou SMS. Při přijetí 

SMS od zdravotně postižené osoby, která je registrována v databázi, je programem 

zobrazena zpráva totožná s datovou větou přijatou z TCTV 112. Ta je ovšem v seznamu 

přijatých datových vět od ostatních odlišena vlastní značkou (Obrázek 9 - Ukázka různých 

datových vět). Navíc je možno příjem této zprávy od ostatních odlišit rozdílným zvukovým 

tónem upozorňujícím na přijetí. Doporučil bych ještě zvýraznění řádku s tísňovou zprávou 

jinou barvou pozadí a výraznější značkou, která by upozornila, že jde o tísňovou zprávu 

od osoby registrované v databázi zdravotně postižených osob, např. všeobecně známý 

piktogram označující zdravotní postižení. Následuje zahájení zpracování události. 

 

 
Obrázek 9 - Ukázka různých datových vět 

 

7.2.2 Zpracování tísňové zprávy 

Po přijetí datové věty následuje pečlivá kontrola dat obsažených v datové větě 

obsluhou programu. Zde nadchází vhodná chvíle pro plné využití dat z databáze.  

Pokud byla zpráva přijata od osoby evidované v registru zdravotně postižených, 

měl by program sám vyplnit důležité údaje, jako např. adresa, umístění bytu a druh 
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postižení. To by obsluze programu ulehčilo práci a zkrátilo celkový čas od přijetí tísňové 

zprávy po vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany.  

Pokud byla zpráva přijata jinou cestou nebo byla nahlášena z čísla neregistrovaného 

v databázi, je nutné, aby byla obsluha operačního střediska upozorněna na možnost 

výskytu zdravotně postižených osob v hlášené lokalitě. V této fázi je proto vhodné zjistit, 

zda se hlášená adresa nenachází v databázi. Pokud tomu tak je, je nutné na tuto skutečnost 

obsluhu programu upozornit. Jako vhodný prostředek bych předpokládal zvukový efekt, 

popř. aktivaci jinak neaktivního prvku, např. tlačítka s piktogramem pro zdravotní 

postižení. Po stisknutí tohoto tlačítka by došlo k zobrazení podrobných informací 

o zdravotně postižených osobách na zadané adrese. Podobný systém již funguje v kraji 

Vysočina, jen se netýká zdravotně postižených, ale budov, na které je zpracována 

dokumentace zdolávání požáru.  

 

7.2.3 Využití databáze v GIS 

GIS využívaný v operačním řízení HZS ČR byl již popsán v kapitole 6.3. 

V předchozích podkapitolách je probíráno upozornění na možný výskyt zdravotně 

postižených osob na adrese, která byla hlášena jako místo mimořádné události. Pro velitele 

zásahu a tím i pro operačního důstojníka nebo technika může být ovšem důležité mít 

informaci i o výskytu osob v blízkém okolí místa mimořádné události. K tomuto účelu je 

nejvhodnější využít právě GIS. V tomto systému by bylo vhodné vytvořit mapovou vrstvu, 

která by obsahovala značky umístěné na adresách, kde bydlí zdravotně postižené osoby. 

Při kliknutí na danou značku by došlo k zobrazení podrobných informací o objektu 

a o případném výskytu zdravotně postižené osoby.  

 

7.2.4 Informace pro velitele zásahu 

Prvotní informace o mimořádné události dostává velitel z příkazu k výjezdu, který 

se tiskne automaticky po vyhlášení poplachu z programu Spojař. Na PKV jsou uvedeny 

důležité informace, jako jsou adresa události, poznámka s doplňujícími informacemi 

o mimořádné události a popis trasy ze stanice k místu zásahu.  

Proto navrhuji vytisknout na PKV i případnou informaci o přítomných zdravotně 

postižených osobách v místě události. Při uvádění této informace je třeba pečlivě zvážit 

množství dat, která budou na PKV vytištěna. Při větším množství textu by mohlo dojít 



 38 

k tomu, že informace na PKV nebudou přehledné. Navíc navrhuji změnu písma tak, aby 

byla informace odlišena od zbytku textu. Uvedené informace mohou být i ve stručnější 

formě. Podrobnosti veliteli zásahu poskytne operační středisko.  

To pomůže veliteli zásahu zvolit předem vhodnou taktiku zásahu. Zároveň je 

předem seznámen s problémy, které mohou nastat při záchraně nebo evakuaci.  

 

7.2.5 Další využití databáze 

Jedním z úkolů operačního střediska je i zajišťovat vyrozumění a varování 

obyvatelstva. V případě některých zdravotně postižených osob není možno varování 

efektivně provést, např. sluchově postižení občané neslyší zvuk sirény, která je upozorňuje 

třeba na hrozící nebezpečí.  

 V tomto případě by se databáze dala využít pro hromadné rozeslání varovné SMS 

s výstražnou informací. Při hromadném rozesílání těchto SMS by bylo vhodné vytvořit 

filtry, které by umožňovaly varovat zdravotně postižené osoby pouze v dané oblasti, např. 

okres, obec s rozšířenou působností atd. Tyto zprávy by měly obsahovat i informace 

a pokyny k dalšímu postupu.  
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8 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusil o stanovení významu databází, které 

sdružují informace o zdravotně postižených osobách potřebné v případě vzniku mimořádné 

události.  

Práce lze pomyslně rozdělit na dvě základní části. V první části jsem se věnoval 

problematice zdravotního postižení. Definoval jsem zde základní pojmy, jako např. důvody 

vzniku postižení, počty zdravotně postižených osob, související legislativu a očekávaný 

vývoj v této oblasti do budoucna. Tato část je velmi důležitá pro zmapování celkové 

situace zdravotně postižených osob žijících na našem území. Pomocí těchto údajů lze 

následně odvodit možnosti pomoci těmto osobám při mimořádných událostech.  

Druhá část práce je věnována zejména tvorbě databází obsahujících informace 

využitelné pro potřeby operačního řízení a vedení efektivního zásahu na mimořádnou 

událost, při níž jsou přítomny osoby se zdravotním postižením. Zde jsem využil hlavně 

zkušeností z tvorby již existující pražské databáze. 

Důležitou součástí práce je také všeobecný popis samotného operačního řízení, 

které je velmi důležitou součástí zvládnutí mimořádných událostí. Právě zde vidím největší 

možnost využití databází zdravotně postižených osob. Zde jsem také provedl průzkum 

současného stavu na krajských operačních a informačních střediscích a zjistil jsem, že 

i přes důležitost tohoto problému mu stále není na území České republiky věnována 

patřičná pozornost.  

Po několikaleté praxi na Krajském operačním a informačním středisku kraje 

Vysočina jsem na základě svých zkušeností vypracoval obecný návrh na implementaci 

databází zdravotně postižených osob do procesu operačního řízení tak, aby byla data co 

největším přínosem jak pro obsluhu operačního střediska, tak pro zasahující jednotky. 

Pro realizaci těchto změn by bylo ovšem třeba podstatných změn, zejména v softwarovém 

vybavení operačních středisek HZS krajů. Ty by si samozřejmě vyžádaly svůj čas 

a poměrně vysoké finanční náklady, proto je jednotná implementace výše uvedených dat 

prozatím věcí spíše teoretickou, nikoli však nerealizovatelnou.  

Cílem této práce bylo analyzovat kvalitu a kvantitu dostupných informací 

o zdravotně postižených osobách pro potřeby operačního řízení HZS. Po zmapování 

současné situace na území České republiky lze říci, že největší překážku představuje již 

samotný sběr těchto dat. Problémem je nejednotnost organizací sdružujících zdravotně 

postižené osoby a nedůvěra samotných zdravotně postižených osob v tvorbu těchto 
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databází. Proto považuji vytvoření kvalitní databáze plně použitelné v operačním řízení 

za záležitost velmi dlouhodobou a vyžadující maximální úsilí všech zúčastněných 

subjektů. I přes úspěchy prvních pokusů na tomto poli lze říci, že dosažení uspokojivého 

stavu není v nejbližší době možné.  

Na základě dosavadních zkušeností můžu konstatovat, že případná funkční 

databáze by byla skutečným přínosem pro všechny zúčastněné subjekty. Vzhledem 

k demografickým předpokladům uvedeným v této práci lze předpokládat zvýšení počtu 

zdravotně postižených osob a s tím přímo související počet mimořádných událostí, 

při kterých jsou tyto osoby přítomny. Tímto se využitelnost databází zdravotně postižených 

osob bude do budoucna pravděpodobně ještě zvyšovat.  
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Poznámka: Všechny uvedené právní předpisy jsou v platném znění.  
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