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ANOTACE 

BOČEK, Jakub. Příjem tísňového volání od osob se zdravotním postižením 

a seniorů. Ostrava, 2012. 69 str. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 

Cílem práce je zmapování stavu příjmu tísňových volání od osob se zdravotním 

postižením a seniorů v České republice a v zemích Evropské unie a návrh řešení na zlepšení 

současné situace. V první části práce je popsáno tísňové volání v České republice a zavedení 

tísňové linky 112. Dále se zabývám popsáno telefonní centrum tísňového volání a úkoly 

operačního střediska. Práce nás seznamuje se sluchovým postižením, rozdělením sluchových 

vad a poruch a vnímání okolí a také se věnuje stáří, chorobám a změnám ve stáří. V závěru 

první části je nastíněna komunikace s osobami s postižením. Druhá část práce se věnuje 

průzkumu příjmu tísňového volání v Evropě a České republice od osob s postižením a návrhu 

řešení na zlepšení situace. 

Klíčová slova: tísňové volání, telefonní centrum tísňového volání, operační středisko, 

osoba se zdravotním postižením, senior. 

ANNOTATION 

BOČEK, J. Acceptance of Emergency Calls from Disabled People and Seniors. 

Ostrava, 2012. 69 p. Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

The objective of the thesis is to map the state of receiving emergency calls from 

disabled people and seniors in the Czech Republic and European Union countries and draft 

solutions to improve current situation. The first part of this thesis describes an emergency 

calls in the Czech Republic and introduction of emergency call number 112.  I also deal with 

the emergency call center and functions of operating center. This thesis also introduces with 

hearing impairments and its severance, perception of surroundings and is dedicated to the old 

age persons, diseases and changes in old age. At the end of the first part this 

thesis adumbrates the communication with disabled people. The second part is devoted to 

survey receiving an emergency call in Europe and the Czech Republic from disabled people 

and project solutions to improve the situation. 

Key words: emergency call, emegrency call centre, operating centre, disabled people, 

senior 
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Použité zkratky 

ČR Česká republika 

DV Datová věta 

EP Evropský parlament 

EU Evropská unie 

GIS Geografický informační systém 

GPS Global Positioning Systém 

GSM Globální Systém pro Mobilní komunikaci 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IBC Integrované bezpečnostní centrum 

IMEI International Mobile Equipment Identity 

IP Internetový protokol 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotka požární ochrany 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

MU Mimořádná událost 

MV Ministerstvo vnitra 

OPIS Operační a informační středisko 

OS Operační středisko 

PČR Policie České republiky 

PO Požární ochrana 

SaP Síly a prostředky 

SW Software 

TCTV Telefonní centrum tísňového volání 

TV Tísňové volání 

UIR Územně identifikační registr 

ZTP Zvlášť těžké postižení 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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1. Úvod 

Každý den se někteří lidé ocitnou u mimořádné události, ať už jsou jí samy zasažení, 

nebo jen jako svědci a potřebují k jejímu řešení složku integrovaného záchranného systému. 

Pak využijí tísňového volání na některou z tísňových linek. Komunikace a předávání 

informací operátorovi na tísňové lince probíhá pomocí řeči. 

Jenže co dělat, pokud nejsme schopni komunikace s operátorem běžnou řečí? S tímto 

problémem se setkávají především osoby se sluchovou vadou či poruchou, osoby s poruchou 

řeči, nebo senioři, kteří mají již snížené sluchové možnosti, nebo problémy s vyjadřováním. 

Jak jim umožnit, aby mohli bez komplikací ohlásit na tísňovou linku mimořádnou událost?  

Těmito otázkami se bude zabývat moje práce. V první řadě se musíme seznámit 

s některými informacemi, které nám pomohou pochopit tuto problematiku, a se součastným 

stavem řešení v České republice a v některých státech Evropy. Pro základní pochopení popíšu 

tísňové volání, čísla tísňových volání, kde se blíže zaměřím na informace k jednotnému 

evropskému číslu tísňového volání a seznámím s příjmem a předáním informací z tísňového 

volání. Další část práce zaměřím na telefonní centrum tísňového volání, abych 

vysvětlil princip jeho činnosti. Je třeba se také seznámit s úkoly operačního a informačního 

střediska. 

Další části již budou zaměřeny na bližší seznámení se samotným sluchovým 

postižením, seniory a s komunikací s osobami se sluchovým postižením. Tady popíšu 

a vysvětlím oblasti, které jsou potřeba k pochopení změn, jež nastávají u těchto osob a jaké 

jsou možnosti komunikace s nimi. 

Ve druhé části práce zjistím aktuální znalosti seniorů s tísňovými linkami 

a mobilními telefony a provedu průzkum v oblasti příjmu tísňových volání od takovýchto 

osob dotazníkovým šetřením a dotazy. Na závěr navrhnu způsob, jak lze danou situaci řešit 

s výhledem do budoucna. 
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2. Rešerše 

S odbornou literaturou, která by tuto problematiku řešila v plném rozsahu, jsem se 

nesetkal. K jednotlivým problémům lze nalézt několik odborných publikací, platnou 

legislativu nebo odborné články. 

V současné době jsou hlavním zdrojem informací následující dokumenty: 

OŠŤÁDALOVÁ, Tereza. Zavedení tísňové linky 112 v České republice. Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum, 2005. ISBN: 80-86634-69-8. 

Publikace se zabývá zavedením jednotného evropského čísla tísňového volání 112 

v České republice. Obsah je zaměřen na tísňové volání 112 v České republice i Evropské unii. 

Popisuje telefonní centra tísňového volání a je zde uvedena i lokalizace volajícího.  

MILOTA, Hynek. Záchrana osob se zdravotním postižením. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB TU, 2007. 58 str. 

Tato práce popisuje záchranu osob se zdravotním postižením především sluchově 

postižených. V první části práce popisuje podrobnosti v oblasti zdravotně postižených. Dále 

provádí analýzu jak je dnes IZS připraven přijímat zprávy od těchto osob a navrhuje řešení 

pomocí SMS. V poslední části je uvedeno provádění průzkumu ve společnosti sluchově 

neslyšících. 

ČERNÝ, Pavel. Využitelnost sběru dat o osobách se zdravotním postižením pro 

operační řízení u HZS ČR. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU, 2010. 

Práce analyzuje dostupné informace o osobách se zdravotním postižením a zjišťuje, 

jak lze tato data upotřebit u HZS ČR. Popisuje zdravotní postižení a problematiku zásahů 

s těmito osobami. Dále popisuje vznik registrů těchto osob a jejich využití. Práce zjišťuje 

způsoby příjmu a zpracování tísňových volání od osob zdravotně postižených. Analyzuje 

nedostatky a vyhodnocuje stav. 

Zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Tento zákon upravuje podmínky podnikání a výkon státní správy, regulaci trhu 

v oblasti elektronických komunikací.  
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3. Tísňové volání 

Tísňovým voláním provádíme ohlášení mimořádné události a žádost o pomoc složek 

integrovaného záchranného systému. Tísňové volání je potřeba pro záchranu lidských životů, 

zdraví nebo majetku zpřístupnit. 

Tísňové volání je veřejná služba stanovena zákonem o elektronických komunikacích. 

Zákon stanovuje, že přístup k číslům tísňového volání je nepřetržitý a bezplatný a čísla 

tísňového volání mají volání též bezplatné. Musí být zpřístupněny lokalizační a další údaje, 

které vedou k identifikaci volajícího. Je nutné zabezpečit seznámení veřejnosti s existencí 

a používáním čísel tísňového volání, poskytovat přístup k těmto číslům zdravotně postiženým 

osobám. Český telekomunikační úřad rozhoduje o opatřeních nezbytných k udržení nebo 

obnovení služby. Musí existovat možnost dovolat se na tísňovou linku i v případě, je-li SIM 

karta deaktivována a také odstranění znemožnění identifikace při tísňových voláních 

a stanovuje sankce při zlomyslném volání. [2, 10, 24] 

3.1. Přenos tísňového volání 

Český telekomunikační úřad vydává opatření č. OÚ – 3/S/2000 o způsobu 

zabezpečení přenosu tísňového volání. Čísla pro tísňová volání k základním složkám 

Integrovaného záchranného sytému jsou stanovena v číslovacím plánu vydaným Českým 

telekomunikačním úřadem. Jsou to: 

 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání, 

 150 – Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 155 – Zdravotnická záchranná služba, 

 158 – Policie České republiky, 

 Pro OS Městské policie je určeno číslo 156. 

Poskytovatel telefonních služeb musí umožnit přenos tísňových volání v dostatečném 

rozsahu a vychází z objemu volání. Způsob, jakým bude přenos zabezpečen, je součástí 

smlouvy o propojení sítí. [2] 

3.2. Hlavní cíle zavedení tísňové linky 112 

Evropské číslo tísňového volání bylo určeno na rozdíl od národních tísňových čísel 

především k těmto účelům: 



 

5 

 

 odbavování hovorů v českém, anglickém a německém jazyce a v dalších jazycích dle 

potřeby, 

 datový a hlasový přenos přijatých událostí na místo jejich řešení, 

 vybudování zálohované technologie, která bude umožňovat nepřetržitý spolehlivý 

provoz a tak umožňovat rovnoměrnou distribuci mimořádné události na dostupné 

operátory. [2] 

3.3. Zavedení tísňové linky 112 do České republiky 

Zavádění jednotného evropského čísla evropského volání 112 (na Obrázku 

1propagační plakát) v České republice bylo jednou z podmínek vstupu do Evropské unie. 

O jeho zavedení rozhodly především tyto dokumenty. Prvním bylo Rozhodnutí rady 

Evropského společenství ze dne 29. července 1991, č. 91/396/EHS a z českých legislativních 

dokumentů to byla Usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2000 - č. 391 a Usnesení vlády ČR 

ze dne 3. dubna 2002 - č. 350. Nyní jednotlivé dokumenty rozepíšu.  

 

Obrázek 1: Propagační plakát linky 112
1
 

                                                 
1
 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/cestovani/plakat1.jpg 
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3.3.1. Rozhodnutí rady ES ze dne 29. července 1991, č. 91/396/EHS 

V tomto dokumentu bylo rozhodnuto o zavedení jednotného evropského 

čísla tísňového volání především kvůli nárůstu pohybu cizinců, kteří cestovali po Evropě. 

Každý stát má svá národní čísla, která nebyla většinou cizincům známa. Dalším z problémů 

byla komunikační bariéra ve formě různých cizích jazyků. Proto bylo ustanoveno číslo 112, 

na kterém bude přijata zpráva o mimořádné události a bude zajištěna reakce na tuto zprávu. 

Bylo stanoveno, že národní tísňová čísla budou zachována a distribuce bude ve všech 

veřejných telefonních sítích, veřejných mobilních službách a digitálních sítích integrovaných 

služeb. Zabezpečení má být takové, aby co nejlépe vyhovovalo národním systémům. Číslo 

tísňového volání 112 bude podmínkou pro provozování technologií mobilních telefonů. [17] 

3.3.2. Usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2000 - č. 391 

Toto usnesení bylo prvním dokumentem ČR k zavedení tísňového volání na 112. Byl 

stanoven, termín kdy má být linka zavedena a v příloze byl uveden harmonogram. V hlavní 

části nalezneme informace, že vnitrostátní linky zůstávají pro tísňové volání, po zavedení 

tísňového volání 112. Navrhlo se zvýšení početního stavu příslušníků Hasičského 

záchranného sboru České republiky o 116 příslušníků pro operátory tísňového volání 112 

a určil se početní stav Hasičského záchranného sboru České republiky na rok 2001 a bylo 

uloženo určeným členům vlády do roku 2003 vytvořit podmínky pro zavedení jednotného 

evropského čísla tísňového volání – 112 podle harmonogramu. Usnesení také vládě uložilo, 

že v roce 2005 bude vyhodnoceno jeho zavedení. Ministr vnitra byl pověřen zabezpečit dané 

početní stavy a místopředseda vlády s ministrem financí museli zabezpečit finanční 

prostředky. 

V příloze je uvedeno, v kterých městech bude umístěno telefonní centrum 112 a pro 

která území, co bude zabezpečovat toto pracoviště a které ministerstvo bude spolupracovat na 

vybudování tohoto volání. Usnesení určuje početní stavy, a že část operátorů bude obsazena 

stávajícími pracovníky. Řeší jazykovou vybavenost operátorů a garantuje příjem hovoru 

v anglickém a německém jazyce. Pro ostatní jazyky bude příjem řešen formou softwarové 

podpory. Telefonní centra tísňového volání budou spojena s OS integrovaného záchranného 

systému. Financování bude řešeno z rozpočtu Ministerstva vnitra. Pracoviště a technologie 

jsou řešeny jako placená služba. Bude vybudováno školní OS. Harmonogram je rozepsán od 

roku 2000 do 2003 a provoz měl být zahájen ve všech TCTV od 2. ledna 2003. [19] 

3.3.3. Usnesení vlády ČR ze dne 3. dubna 2002 - č. 350 
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Toto usnesení změnilo přílohu Usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2000 - č. 391. 

Byly změněny následující údaje: Navýšil se počet příslušníků pro operátory o 52 a byly 

přijímány osoby pouze s jazykovými znalostmi. Změnil se počet telefonních center 

z původních šesti na čtrnáct. Pilotní projekt byl stanoven na území Jihočeského kraje. 

Rozložení operátorů záviselo na počtu obyvatel na daném území a odhadu počtu tísňových 

volání. [20] 

3.4. Příjem a předání tísňového volání 

Cílem národního příjmu TV je především dostupnost garantované služby občanovi. 

Nelze určit časové rozmezí pro příjem a odbavení tísňového volání. Na tento časový úsek 

působí hodně faktorů. Díky vedení statistických informací o těchto stavech můžeme 

odstraňovat abnormality (odbavení běžných volání v neobvyklých časech). Po získání 

informací a jejich zpracování, jsou odeslány na OS, jimž událost přísluší. Složky IZS jsou 

připojeny k systému TCTV 112 pomocí datové sítě. Uvedené připojení významně zrychlí 

jejich řešení na straně složek IZS. Informace jsou jednotlivým složkám předávány pomocí 

datového modelu zvaného „Datová věta“. [1] 

3.4.1. Distribuce datové věty 

Datová věta je rozšířena na příslušná OS, složky IZS podle rajonizace. Rajonizace je 

rozdělení republiky do oblastí. Ke každému konkrétnímu místu je přiřazeno příslušné OS, 

případně dispečink složky IZS. Nejčastěji jsou oblasti rozděleny na kraje nebo okresy. 

V případě dálnic je rozdělení podle úseku stanoveného rozmezím kilometrů. Rajonizace je 

součástí systému na telefonních centrech tísňového volání a operátor nemusí vyhledávat, 

komu odešle datovou větu. Důležité proto je co nejpřesnější určení místa. [1] 

3.4.2. Formát a obsah datové věty 

Formát a obsah datové věty je výsledkem normy předávaných informací mezi 

složkami IZS v souladu s Vyhláškou MV 328/2001 Sb. Rozsah odeslaných a přijatých dat 

v aplikacích složek IZS nemusí být stejný. Rozdíl v obsahu zobrazovaných informací 

u jednotlivé složky je způsoben rozdílností verzí aplikovaného příjmu datové věty.  

Datová věta obsahuje všechny informace získané operátorem. Obsahuje mimo jiné: 

 identifikaci místa – jak pomocí UIR, tak pomocí GIS souřadnic, 

 typ/podtyp události, 

 identifikaci operátora (Jméno, TCTV, tel. číslo). [1] 
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4. TCTV 

V předchozí kapitole jsme si popsali tísňové volání, jakým způsobem je zpracováno 

do datové věty a co se děje při jeho zpracování. Nyní si popíšeme, kde jsou tísňová volání na 

linku 112 přijímána. 

Principem Telefonního centra tísňového volání je příjem tísňového volání, vytvoření 

tzv. datové věty a její distribuce na OS jednotlivých složek IZS, jak můžeme vidět na Obrázku 

2. Datová věta obsahuje informace o mimořádné události a oznamovateli, který ji nahlásil. 

Složky na základě DV navrhují a vysílají nutné SaP na místo MU. Výhodou je zkrácení 

časového intervalu na vyslání sil a prostředků při zásahu, kde je potřeba více složek IZS. [1] 

 

Obrázek 2: Odbavování tísňových volání
2 

4.1. Technické řešení 

Systém tvoří 14 TCTV, která jsou navzájem propojena. To slouží i jako záloha. 

Způsob propojení nalezneme na Obrázku 3. Rozlišujeme dva typy telefonních center, která 

jsou datově i hlasově propojena.  

Prvním typem jsou Platformy tzv. Matky. Ta jsou umístěna v Praze, Plzni 

a Olomouci. Jsou vybavena hlasovou ústřednou s řízeným směrováním hovorů. Obsahují 

servery s mapovými podklady, databázový server, datové a hlasové propojení navzájem 

a zařízení pro záznam hovorů. 

                                                 
2
http://www.cvis.cz/pictures/333_01.jpg 
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Druhým typem jsou Remoty, které máme ve zbývajících krajích. Jsou napojeny na 

platformy a využívají technologické prostředky platforem. Remoty obsahují hlasové ústředny, 

pracoviště pro přístup k záznamům, hlavní a záložní pracoviště operátorů a tiskárnu pro tisk 

protokolů.  

 

Obrázek 3: Propojení TCTV
3
 

Hovor je nahráván a ukládán na platformu, pod kterou byl na připojeném TCTV 112 

přijat. Rozdělování hovorů je rovnoměrné na daném TCTV, aby nedocházelo k přetěžování 

operátora. Pokud jsou všichni operátoři nedostupní, je hovor přesměrován na geograficky 

nejbližší dostupné pracoviště v dané platformě. V případě nedostupnosti všech operátorů na 

jedné platformě je hovor přesměrován na jinou platformu. [1] 

4.2. Typy telekomunikačních připojení 

Spojení systému  TCTV s veřejnou telekomunikační sítí je řešeno připojením na 

třech telekomunikačních platformách. Propojením telekomunikačních platforem je vyřešeno 

                                                 
3
 OUPO FRÝDEK MÍSTEK. Učební texty - Operační řízení [CD]. 2008 
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zálohování systému a přelivu hovorů při obsazení všech TCTV dané platformy. Dále jsou 

propojeny Remoty TCTV se svou platformou. Propojení TCTV se základními složkami IZS: 

 HZS – připojení resp. směrování hovorů, viz Obrázek 4, je realizováno buď pomocí 

příčky mezi ústřednou příslušného TCTV v místě a ústřednou HZS, IP telefony, nebo 

jsou hovory směrovány přímo na tísňová čísla 150 příslušného území, 

 PČR – připojení je realizováno hlasovými prostupy na platformách a hovor je dále 

směrován sítí ITS na jednotlivá OPIS, 

 ZZS – připojení je realizováno buď IP Telefony Alcatel, nebo jsou hovory směrovány 

přímo na tísňová čísla 155. [1] 

 

Obrázek 4: Směrování hovorů k operátorovi
4
 

4.3. Jednotlivé fáze příjmu tísňového hovoru 

1) vytočení čísla 112, 

2) přesměrování hovoru do sítě Telefónica O2, 

3) přesměrování hovoru na příslušnou platformu dle území, 

                                                 
4
 OUPO FRÝDEK MÍSTEK. Učební texty - Operační řízení [CD]. 2008 
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4) přidělení hovoru operátorovi, 

5) automatické zvednutí hovoru a přehrání hlásky „Tísňová linka Emergency Calls“, 

6) přehrání hlásky operátora „Tísňová linka, hovořte prosím“, nebo podobné variace. [1] 

4.4. Zásadní přínosy nového systému  

Nové technologie umožnily využití těchto služeb: 

 identifikace čísla volajícího, 

 identifikace IMEI kódu mobilního telefonu při volaní bez SIM karty, 

 identifikace telefonního operátora, 

 identifikace adresy pevné telefonní stanice (Info35), 

 lokalizace polohy mobilního telefonu, 

 jednotný geografický informační systém, 

 nezávislé IP telefonní spojení mezi OS, 

 jazyková podpora, 

 záznam hlasové komunikace, 

 vzájemné zálohování technologií, [1] 

4.5. Přehled volání na TCTV 

Každý rok je uskutečněno několik milionů volání na tísňové linky TCTV. Jak 

můžeme vidět na Grafu 1, tak nejčastěji je voláno číslo 112. Ještě donedávna nebylo číslo 150 

v některých krajích součástí linky 112. Toto řešení se opouští. Tak vysoká čísla jsou na lince 

112 dosažena z důvodu častého zneužití (prozvonění, nadávky,…), nebo lidé si toto číslo 

pletou s možností odblokování mobilních telefonů aj.  
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Graf 1: Počet volání na linky 112 a 150 v letech 2007 - 2011
5
 

4.6. Lokalizace 

Lokalizace polohy volajícího je na tísňové lince 112 jeden z nejdůležitějších úkolů. 

Závisí na ní spousta dalších činností. V případě lokalizace z pevné sítě je uvedena adresa 

volajícího. Pokud jde o lokalizaci mobilní sítě, jedná se o souřadnice. [2] 

4.6.1. Lokalizace v pevné síti 

U pevných sítí je telefonní číslo spojeno s adresou volajícího a tím spojeno 

s geografickou polohou. Číslo volajícího je automaticky odesláno přes datovou síť službě tzv. 

INFO 35. Ta vyhledá k němu ve své databázi údaje (jméno vlastníka telefonu, adresu a další 

údaje k adrese) a pošle je zpět do aplikace na pracovišti TCTV. Aktualizace údajů pro službu 

INFO 35 probíhá ve 14 denních intervalech. [2] 

4.6.2. Lokalizace u mobilních sítí 

Touto problematikou se operátoři a dodavatelé technologie zabývají již několik let. 

Máme tři metody zjišťování polohy mobilních telefonů. Jsou to: 

 

                                                 
5
Údaje poskytlo Generální ředitelství HZS ČR 
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Metoda využívající síť GSM 

Je založena na znalosti nastavení sítě GSM a chování radiových vln. Pracuje na 

principu, že síť zná hodnotu rozdělení vysílacích stanic do sektorů a jejich identifikační čísla, 

kde se nachází telefon. Pak můžeme určit okruh s poloměrem až 35 km. Dnes ale mají 

mobilní sítě tvary kužele, tak je možné polohu určit přesněji. 

Jiným postupem je vyhodnocování pouze zpoždění signálu vysílaného z telefonu. 

Pokud vyhodnocovací centrum zná čas, kdy mobil začal vysílat, a porovná ho s časem, kdy 

data dorazila na vysílací stanici, dokáže vyhodnotit zpoždění signálu a tím vypočítat 

vzdálenost. A pokud je mobil v dosahu tří stanic, se kterými komunikuje, pak můžeme získat 

polohu s přesností až na 50 m. 

Metoda využívající mobilní telefon 

Tento způsob zjišťování polohy je daleko přesnější. Bohužel díky vyšší nákladnosti 

a problémům při zavádění se skoro vůbec nepoužívá. Nejpřesnější údaje o poloze jsou 

zjistitelné pomoci GPS. Protože se signál z družic nešíří v budovách, došlo k propojení se 

sítěmi GSM. Přijímač GPS k určení polohy potřebuje vědět polohu vysílače a čas, kdy byl 

signál vyslán. Přesnost toho způsobu je mezi 10 až 20 metry. 

Druhá metoda je založena na stejném principu jen s rozdílem, že vysílacím prvkem 

jsou stanice a výpočet zpoždění je prováděn přímo v mobilním telefonu. Pokud zná telefon 

přesné umístění stanic, zjistí svou polohu sám. Přesnost je asi 60 m v otevřené krajině a asi 

200 m ve městech. 

Kombinované metody 

Známé aplikace pro lokalizaci využívají pro zjištění polohy telefonu sítí, pokud není 

využit GPS modul v mobilním telefonu. Tyto metody využívají snad všichni evropští 

operátoři. Aby ušetřili náklady na změny GSM a snížili nároky na mobilní telefony, 

kombinují metody místo toho, aby pořídili hotové řešení od dodavatelů technologii. Různé 

schopnosti různých telefonů způsobují různou odchylku. Na Obrázku 5 vidíme lokalizaci při 

tísňovém volání na pracovišti operátora. [2] 
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Obrázek 5: Lokalizace volajícího při hovoru
6
 

5. Operační a informační střediska 

V této kapitole se seznámíme s úkoly, jaké má OPIS, s právy a povinnostmi a jaké 

typy OS existují. 

Operační a informační středisko na úrovni kraje je zřízeno na základě zákona 

238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. OPIS HZS kraje je také stálým orgánem pro koordinaci složek 

IZS dle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

OPIS je centrum řízení a koordinace SaP PO na příslušném území pro potřeby jejich 

nasazení na požární zásah a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných 

událostech. 

                                                 
6
 http://www.hzskladno.cz/archiv.php?det=1486 



 

15 

 

OPIS IZS mají za povinnost přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných 

událostech. Pokud řešení MU nenáleží do jeho věcné nebo místní působnosti, předá přijaté 

informace OS základní složky, které je k řešení MÚ příslušné. Pokud je potřeba, vyrozumívá 

základní a ostatní složky IZS, nebo státní orgány či územně samosprávné celky podle 

dokumentace IZS. Zprostředkovává úkoly dané velitelem zásahu (např. vyzvat právnické 

a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci). Plní úkoly uložené orgány 

oprávněnými řídit záchranné a likvidační práce. 

OPIS IZS jsou oprávněna povolávat a nasazovat SaP  JPO a dalších složek IZS podle 

poplachového plánu nebo podle potřeb velitele zásahu. Vyžadují a organizují pomoc podle 

požadavků velitele zásahu. Provádí varování obyvatelstva na ohroženém území. 

Hlavními úkoly OPIS jsou soustřeďovat informace o akceschopnosti a činnosti sil 

a prostředků požární ochrany a požární ochrany právnických a fyzických osob na daném 

území. Nepřetržitě vyhodnocuje situaci ovlivňující potřebu SaP. Přijímá a vyhodnocuje 

zprávy o vzniku požárů a havárii a vysílá potřebné SaP na jejich likvidaci. Provádí předávání 

nutných informací Policii ČR (dále PČR), příslušníkovi pro zjišťování příčin požárů, řídicímu 

důstojníkovi a případně příslušným orgánům státní správy. Poskytuje informační podporu 

jednotkám PO. Připravuje potřebné podklady pro ředitele HZS. Spolupracuje s OPIS 

ostatních krajů nebo GŘ HZS a OS dalších složek IZS na daném území. Plní požadavky např. 

hejtmana kraje, které souvisí se spoluprací složek podílejících se na likvidaci havárií, např. 

vyrozumění členů havarijní komise, varování obyvatelstva. 

Pokud se kdokoli obrátí na OPIS s tísňovou zprávou, OPIS zprávu převezme, 

vyhodnotí, podle charakteru tísňové zprávy ji předá kompetentní složce a podle potřeby 

poskytne pomoc. 

Dále dokumentuje záchranné a likvidační práce, na nichž se podílí. Podílí se na 

zpracování dokumentace IZS, udržuje spojení s OS základních složek a s ostatními složkami, 

s místy zásahu a s krizovými štáby. OPIS vyhlašuje odpovídající stupeň poplachu při 

prvotním povolování a nasazení SaP složek na místo zásahu, jestliže je na tomto území více 

jak jedno místo zásahu, vyhlašuje odpovídající stupeň poplachu pro území postižené MU. 

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

MU organizačně vyššímu OPIS a zapojuje se do mezinárodní záchranných operací a do 

příhraniční spolupráce při záchranných a likvidačních prací podle zákona. 

OS základní složky může, pokud je to technicky možné, přepojit tísňové volání, které 

vyhodnotí přímo na základní složku, která je k řešení MU příslušná, nebo na OS místně 

příslušné základní složky anebo na územně příslušné OPIS. 
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OPIS si vyměňují informace s OS základních složek pro zpracování dokumentace 

IZS a informace nutné pro vzájemnou spolupráci. [1,7] 

5.1. Dělení operačních středisek 

Operační střediska lze rozlišovat podle způsobu vzájemné spolupráce, územní 

působnosti a vnitřního provozního režimu. 

5.1.1. OS podle způsobu vzájemné spolupráce  

 samostatná .................................... každá služba má své OS oddělené od ostatních, 

 sdružená ....................................... formou dohody o spolupráci funguje v jedné 

místnosti několik autonomně pracujících OS, např. na Obrázku 6 IBC Ostrava, 

 integrovaná ................................... v jedné místnosti pracují na univerzálním SW 

univerzální dispečeři. [1] 

 

Obrázek 6: Sál IBC Ostrava
7
 

5.1.2. OS podle územní působnosti 

 s místní působností ......................... obecní policie, HZS podniku, HZS na letišti, 

 s okresní působností ....................... HZS ČR, PČR, ZZS, 

 s regionální působností ................... krajské HZS, PČR, OS Územního střediska ZZS, 

 s centrální působností ..................... OPIS GŘ HZS ČR, Operační centrum MV. [1] 

                                                 
7
 http://www.hzsmsk.cz/index.php?ID=2501 
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5.1.3. OS podle vnitřního provozního režimu 

 s multifunkčním provozním režimem ............... každé dispečerské místo řeší případ 

od začátku do konce, tzn., přijme tísňové volání, založí se nová událost, rozhodne 

o vyslání S a P, zabezpečuje podporu řízení zásahu a případ uzavírá,  

 s děleným provozním režimem ......................... řešení případu se dělí na několik 

pracovišť, tzn., spojař přijímá tísňová volání a zakládá nové události, operační 

důstojník rozhoduje o přiřazení S a P, komunikuje s vyslanými JPO, případ 

ukončuje, eviduje. [1] 

5.2. ISV Spojař 

ISV Spojař je program vytvořen a spravován firmou RCS Kladno, který pracuje 

podle požadavků HZS a je využíván operačními důstojníky a techniky k řešení události. 

Program umožňuje vyhledávání místa události, přehled stavu techniky JPO na daném území, 

návrh techniky k výjezdu, tisk příkazu k výjezdu a spuštění technologických akcí, spojení na 

příslušníky profesionální a dobrovolných hasičů, odesílání SMS a AMDS, přehrávání 

telefonních hovorů a radiového provozu a další 

Tento program umožňuje založení nové události obsluhou, nebo příjem datové věty 

a to i od elektrické požární signalizace nebo pomocí SMS.  

6. Osoby s postižením 

Když se řekne zdravotně postižený, představí si většina lidí osobu na invalidním 

vozíku nebo s pomůckami pro pomoc se zvládnutím postižení. Jsou to však osoby 

s rozdílnými problémy, zájmy, případně potřebami. Mezi zdravotně postižené nepatří jen 

zrakově, sluchově nebo tělesně postižení, jak vidíme na Obrázku 7, ale také mentálně 

postižení lidé či vnitřně nemocní a také osoby s různými civilizačními chorobami. Přesná 

definice zdravotního postižení v naší legislativě není. Každý sektor si definuje pojmy pro 

svou potřebu jako invalidní občan, částečně invalidní občan, nebo občan se sníženou pracovní 

schopností apod.  

Světová zdravotnická organizace uvádí v Mezinárodní klasifikaci vad, postižení 

a znevýhodnění definicí pro postižení: „Jakékoliv omezení nebo ztráta (vyplývající z vady) 

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

považují za normální.“ Pro zdravotní pojištění se používá jednoduchá definice zdravotního 
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postižení: „Stav trvalého a závažného snížení funkční schopnosti v důsledku nemoci, úrazu 

nebo vrozené vady.“ [11, 25] 

 

Obrázek 7: Tělesně postižený na invalidním vozíku
8
 

6.1. Osoby s postižením v historii 

Již v dávných dobách se rodily děti s různými postiženími. Bývalo zvykem se 

takových slabých jedinců zbavovat. Ve starověké Spartě se dětí, které nebyly silné a zdravé, 

zbavovali způsobem, že byly hozeny do propasti napospas divoké zvěři. Ve starém Římě bylo 

takové dítě, které se narodilo se znetvořením, opuštěno rodinou a odsouzeno k smrti. Ve 

starém Egyptě zase byly tyto vady vnímány jako působení démonických sil. To ovšem 

nemělo postih na samotné dítě, ale i na matku. V některých případech byli někteří jedinci 

využíváni jako pomůcka k žebrání.  

Výrazný posun nastal až v době feudalismu, kdy se o tyto jedince začali starat různí 

jednotlivci a různé dobročinné instituce, například kláštery či špitály. To jsou první náznaky, 

kdy se k tělesně postiženým začalo chovat humanisticky. V období renesance začali padat 

návrhy na vzdělávání těchto osob. J. A. Komenský začal prosazovat požadavek vzdělání pro 

všechen lid bez rozdílu. V jednom ze svých děl se zmiňuje o potřebě vzdělávání postižených 

osob. Komenský ovlivnil plno dalších učenců a začaly vznikat soukromé ústavy pro 

vzdělávání postižených dětí. 

                                                 
8
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Vzdělávání postižených dětí se vyvíjelo od všeobecného vzdělávání k odbornému 

vzdělávání, k přípravě na povolání. Počátky tohoto zaměření výuky se objevují na začátku 20. 

století u nás i ve světě. Dr. Jedlička navrhl koncepci, která byla souhrnem veškeré péče, jež 

pomohla k úplné rehabilitaci a resocializaci zdravotně a tělesně postižených osob a jejich 

zařazení do produktivního života. [12] 

6.2. Dělení zdravotních postižení 

Rozdělení zdravotního postižení se řídí nejběžněji podle toho, co převládá. Nečastěji 

máme možnost se setkat s těmito druhy: 

 tělesné, 

 mentální a duševní, 

 zrakové, 

 sluchové, 

 řečové. 

K těmto hlavním skupinám je třeba připočíst i jejich možné kombinace a také osoby 

nemocné civilizačními chorobami, na které se zapomíná. Např. červeno bílá hůl, jak vidíme 

na Obrázku 8, označuje osobu se sluchovým a zrakovým postižením. [25]  

 

Obrázek 8: Hlucho slepý chodec
9
 

                                                 
9
http://www.lorm.cz/img/fotoalbum/2005-soutez-vodicich-psu/hluchoslepy-lada-pri-soutezi-vodicich-psu-

small.jpg 
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Dělení užívaným v naší zemi jimž se také řídí vydávání sociální podpory, je dle 

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

posuzování pro účely dávek státní sociální podpory. V příloze je zdravotní postižení 

rozděleno do následujících kapitol: 

 hlava a obličej, 

 nervový systém, 

 duševní poruchy a poruchy chování, 

 smyslové orgány, 

 dýchací ústrojí, 

 srdce a oběhové ústrojí, 

 trávicí 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. [21] 

Ve své diplomové práci se nyní zaměřím na osoby se sluchovým postižením, a to 

z důvodu problémové komunikace s touto skupinou. U této skupiny si popíšeme rozdělení vad 

a poruch, jak okolí vnímá tyto osoby a organizace pro postižené. Pro komunikaci je vyhrazena 

následující kapitola. 

6.3. Osoby se sluchovým postižením 

Pokud má osoba sluchovou vadu už od dětství, projevuje se to i na následném vývoji. 

Těžké sluchové vady mají velký vliv na psychiku. Osoby trpící ztrátou sluchu špatně navazují 
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vztahy s ostatními osobami a trpí společenskou izolací. Vlivem narušení vnímání řeči dochází 

k tomu, že není dostatečně vyvinuta vnitřní řeč. Myšlení se vyvíjí nezávisle na řeči a je proto 

nepohotové. Toto se projevuje i při vnímání okolí. Sluchově postižení mají špatné reakce při 

náhodných změnách. Může být narušen pocit sebejistoty, snížen pocit bezpečnosti a zvyšuje 

se úzkost. 

Sluchové vady lze rozdělit na vrozené, nebo získané. Čím později dojde ke ztrátě 

sluchu, tím méně je narušena řeč a rychlost reakcí. I tak u lidí, kteří získali sluchovou vadu, 

lze pozorovat změny v psychice jako stranění se, zahořklost atd. [29] 

6.4. Rozdělení vad a poruch sluchu 

Sluchové vady a poruchy se nerozlišují jen na vrozené a získané, ale i podle věku. 

Vrozené vady a poruchy sluchu u dětí - mají u dětí před naučením se řeči za 

následek poruchu vývoje komunikace. Vady menšího stupně mají za následek jen opoždění 

oproti vadám těžšího stupně. Ty mohou mít za následek trvalejší defekt řeči. Vrozené vady 

mohou být způsobeny genetikou a to tak, že jsou v rodině přenášeny z generace na generaci 

nebo častěji se vyskytuje případ, když dítě získá dva poškozené znaky. V případě, že je jeden 

znak poškozen a druhý nepoškozen, k poruše nedojde. Může se tak vyskytnout případ, že 

rodiče jsou v pořádku a objeví se dítě sluchově postižené. Další případ může nastat ve zhruba 

prvních třech měsících těhotenství, kdy matka prodělá nějakou infekční chorobu a dítě se rodí 

s vadou, nebo postižením doprovázející porod (např. poporodní žloutenka, krevní 

nesnášenlivost apod. 

Získané vady a poruchy sluchu u dětí - se objevují po narození a mohou mít různý 

dopad na komunikační možnosti. Pokud nastanou při fixaci řeči (kolem nástupu dítěte do 

školy), může se nejenom vývoj zastavit, ale i dojít k zničení toho, co již dítě umí a dítě se dále 

vyvíjí jako neslyšící. Patří sem infekční choroby (např. zánět mozkových blan), dále centrální 

poškození sluchu, traumata v dětském věku, a to hlavně traumata hlavy a uší. Přibývá dětí, 

kterým jsou léčena onkologická onemocnění a následkem chemoterapie může dojít k poruše 

sluchu. Nejčastějším typem přechodných poruch sluchu u dětí jsou ucpané uši při infekci 

horních cest dýchacích. A v neposlední řadě mohou způsobit poruchu sluchu i hnisavé záněty 

středního ucha. 

Převodní poruchy sluchu u starších dětí a dospělých - jejich podmínkou je 

váznutím zvuku ve vnějším a středním uchu, a to například“ ucpáním mazem, nádorem, cizím 

tělesem, zánětem apod. 
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Senzorineutrální vady sluchu u dospělých - jsou nejčastěji vady způsobeny věkem, 

zraněním, hlukem, toxiny, nádory, a onemocněním ucha a mozku. [6] 

6.5. Psychologie u osoby se sluchovým postižením 

Psychosociální aspekty určitých potřeb lidí se sluchovou vadou nebo poruchou jsou 

určeny rámcem narušené celistvosti smyslového vnímání, narušené celistvosti a kvality 

vnímání a zpracování zvukových informací, komunikační a sociální překážky, systému 

menšinových komunikačních technik a jazykových prostředků a přirozeně také zdravotními 

zesíleními postižení.  

Dítě se sluchovým postižením je často vystaveno podnětové ztrátě, opakovanému 

zklamání a nepochopení v komunikačních situacích, stresu, úzkosti, frustraci i sám vztah 

rodič a dítě je podrobeno větší zátěži a náročnějším zkouškám. [16] 

 

6.6. Veřejnost a osoby s postižením 

Důsledky zdravotního postižení bývají zesilovány nejen bariérami (např. 

mezilidskými) ale i obavami, neinformovaností nebo předsudky veřejnosti. S tímto tématem 

můžeme zmínit čtyři druhy předsudků vůči osobám se zdravotním postižením: 

Nadřazený-podceňující - lidé se zdravotním postižením si zaslouží politování 

a soucit, jsou bezmocní a čekají na pomoc druhých mj. i těch pomáhajících, kteří se občas 

staví do role těch, kteří nejlíp vědí, co je pro ně nejlepší. Časté označení pro ně je chudák, 

ubožák, oběť a jejich situace bývá vnímána jako tragédie, neštěstí. 

Odmítavé - lidé s postižením jsou neužiteční, zatěžující, neproduktivní, a tudíž 

parazitující. Ztráta nějaké podstatné funkční schopnosti nebo orgánové poškození je 

„trestem“, postižený si je zavinil sám (např. dělal nebezpečné věci, neléčil se atd.). Jeho 

rozdílnost je vnímána jako nežádoucí a bývá označován slovy mrzák, invalida, defektní 

jedinec apod. 

Protektivně-paušalizující - k zjednodušujícímu a neadekvátnímu náhledu na osoby 

s postižením přispívají většinou média, jejich zpravodajství je povrchní a zavádějící Vzniká 

dojem, že jsou zvýhodňováni. Okolí ale už nemá informace, že tyto výhody jsou nenárokové. 

Takové předsudky charakterizuje názor, že osoby se zdravotním postižením mají mnoho 

diskutabilních či nezasloužených výhod. 

Idealizující - příroda postiženým chybějící schopnosti vynahradila rozvojem 

pozitivních vlastností a zlepšením ostatních funkcí. Jsou mravně lepší než zdraví, utrpení je 
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posiluje, jsou inspirací a jsou obdivováni. Bývají spojováni se slovy hrdina, statečný apod. I 

tyto předsudky jsou pro lidi s postižením nepříznivé. Lidi poctivé, obětavé, ale i vypočítavé 

nebo nepřející najdeme jak mezi zdravími, tak mezi postiženými. 

Zkušenosti ukazují, že pokud společnost získá informace i realistický náhled 

a povede se navodit co možná přirozený mezilidský vztah, obvykle se stane běžnou realitou 

fakt, že existují spoluobčané, spolužáci nebo spolupracovníci s postižením a okolí je hodnotí 

podle jejich vlastností. 

S předsudky úzce souvisí diskriminace. Diskriminací rozumíme způsoby jednání, 

kdy jsou znevýhodňováni či ponižováni lidé na základě své příslušnosti k nějaké sociální 

skupině. Je odmítán rovný přístup a to na základě odlišnosti, která je člověku bez ohledu na 

jeho vlastnosti připisována. Diskriminaci lze rozdělit na: 

 přímou diskriminaci, za kterou je považováno jednání, kdy je s osobou z titulu jejího 

zdravotního postižení nakládáno „nevýhodněji“ než je, bylo, nebo by bylo nakládáno 

s jinou osobou ve stejné situaci, 

 nepřímá diskriminace nastane, když nějaké neutrální ustanovení, kritérium nebo praxe 

uvedlo osobu s daným postižením do daného znevýhodnění v porovnání s jinými 

osobami, ledaže jsou ospravedlnitelné oprávněným cílem a prostředky k jeho dosažení 

jsou nezbytné, 

 skrytá forma muže být neprovedení nebo záměrné oddalování přiměřeného 

uzpůsobení nebo opatření tam, kde to nejde ospravedlnit, 

 obtěžování, kdy dojde k nevyžádanému chování, spojeném se zdravotním postižením 

za účelem či s účinkem porušení důstojnosti a dojde k vytvoření zastrašujícího, 

ponižujícího, pokořujícího prostředí. 

Boj proti diskriminaci probíhá ve všech vyspělých státech a většina má zřízen post 

veřejného ochránce práv pro občany s postižením. [3] 

6.7. Organizace pro osoby s postižením 

Organizace zdravotně postižených, spolky a kluby mají pro své členy velký význam. 

Od roku 1989 jich za tři roky vzniklo téměř 70 se zaměřením na určitou vadu. Jejich obvyklou 

činností je aktivní využívání volného času, spolková činnost, různé kulturní akce, zájezdy 

apod., poradenství, sociální rehabilitaci, rekvalifikace a další. 

Smysl takové organizace není v počtu členů, ale jen v tom, jaké výsledky přináší 

jejich činnost. Každý orgán státní správy je povinen věnovat se potřebám každé organizaci 
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zdravotně postižených poskytovat stejnou pozornost, a to i pokud jsou součástí nějaké 

zastřešující organizace. [18] 

6.8. Četnost osob s postižením 

Český statistický úřad při sčítání lidu nezjišťuje stavy osob s postižením. Provádí 

výběrové šetření zdravotně postižených. Data z roku 2007 říkají, že pokud srovnáme celkový 

počet obyvatel s počtem postižených, vidíme, že každý desátý občan je zdravotně postižen. 

Následující tabulka zobrazuje, kolik je jednotlivých postižení. 

Tabulka 1: Počet zdravotně postižených v ČR
10

 

Věková Zdravotní postižení celkem 

skupina tělesné zrakové sluchové mentální duševní vnitřní celkem osob 

0-14 16 687 7 964 2 902 11 604 4 846 22 343 66 346 46 208 

15-29 25 710 6 318 3 835 22 964 9 152 20 931 88 910 60 621 

30-44 43 107 7 597 4 733 19 306 22 276 34 990 132 009 101 331 

45-59 127 959 12 778 11 226 20 302 34 662 118 547 325 474 245 743 

60-74 152 860 18 642 15 205 13 327 23 662 186 368 410 064 283 274 

75+ 183 604 34 140 36 684 19 012 33 130 187 672 494 242 276 744 

Celkem 550 407 87 439 74 700 106 699 128 065 571 734 1 519 044 1 015 548 

7. Komunikace sluchově postižených 

Komunikace je předávání informací a dorozumívání se. Komunikaci je možné 

uskutečnit několika způsoby. Nejběžnější dělení komunikace je na verbální a neverbální. Pro 

předávání informací operátorovi se používá komunikace verbální. 

Komunikaci sluchově postižených lze rozdělit na několik základních forem. První 

formou je komunikace zakládající se na slovní podstatě. Patří sem mluvená hlásková řeč, 

odezírání a psaný projev. Druhou formou jsou vizuálně pohybové prostředky na slovním 

základu. Sem lze zařadit pomocné artikulační znaky, daktylní řeč, náznakový systém 

a chirografické systémy. Třetí forma komunikace je založena na neslovní podstatě. To je např. 

mimika a gestika, dramatizace, pantomima a znakový jazyk. [27, 28] 

7.1. Systémy komunikace založené na slovní podstatě 

Mluvená hlásková řeč 

                                                 
10

 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007. In: [online]. [cit. 2012-

04-08]. Dostupné z: www.apzp.cz/Documents/setreni2007.doc 
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Mluvená hlásková řeč je hlavním komunikačním prostředkem. Osoby s poškozením, 

nebo ztrátou sluchu jsou schopny se naučit mluvenou řeč a tím překonat nejtěžší bariéru 

sluchově postižených. Pokud sluchově postižení zvládnou mluvenou řeč, pomůže jim to lépe 

se začlenit do společnosti. Jejich řeč je ale deformována. Nemají tak dobré schopnosti 

artikulovat, volit melodii a rytmus. Jejich hlas má specifické zabarvení a v řeči se často 

objevují gramatické chyby.  

Psaná forma řeči 

Pokud se chceme naučit psanou podobu jazyka, musíme se naučit danému psanému 

textu rozumět a naučit se dovednost vyjadřovat myšlenky psanou formou. Zvládnutí naučit se 

psanou formu řeči je složitější než se naučit mluvené řeči. Psaná forma řeči provází sluchově 

postižené celý život, proto je jeho podoba velmi důležitá. Je potřeba, aby se sluchově 

postižení naučili text číst a porozumět mu. Naučit se pracovat s textem je důležité pro 

vzdělávání a získávání informací. 

V předškolním věku se k učení používají lístečky a tabulky s jednotlivými slovy, 

která jsou doplněna o obrázky předmětů nebo situací. Děti se je učí souhrnně rozlišovat vždy 

v určité situaci. Děti jsou vedeny, aby napsaná slova užívaly i k vzájemné komunikaci. I když 

věty tvoří ústně a prstovou abecedou (daktylně), jejich pojem je určen znakovým jazykem, je 

důležité rozlišování psaných slov.  

Analyticko-syntetické čtení a psaní ve vyučovacím procesu má dvě složky. Jsou to 

osvojení si techniky čtení a pochopení obsahu čteného textu. Účelem výuky čtení je 

pochopení obsahu textu. Snahou je, aby došlo k pochopení spojení známých mluvených slov 

s  psanými slovy. Neslyšící děti si při čtení osvojují i výslovnost. Potíže u neslyšících dětí 

jsou ve významosloví, tvarosloví, skladbě a ve zvukových prostředcích jazyka. 

Obtíže dospělých se sluchovou vadou jsou v těchto oblastech: 

Oblast lexikální - malá slovní zásoba, nedokonalost ve vymezení obsahu některých 

pojmů, problémy v tvarosloví 

Oblast syntaxe - problémy v pravidlech pro vytváření přípustných vztahů mezi slovy 

a mezi větami  

Oblast frazeologie - problémy ve znalosti slovních spojení 

Odezírání 

Odezíráním vnímá sluchově postižený mluvenou řeč pomocí zraku a chápe ji pomocí 

pohybu úst, mimiky tváře, výrazu úst, gestikulace rukou i celého těla. Dá se to nazvat 

náhražkou slyšení řeči mluvené. Odezírání je složitý a velmi individuální proces. Míra 
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úspěšnosti je závislá na vrozených schopnostech postiženého a na jeho intelektu. Dá se 

rozlišit několik stupňů odezírání. 

Metody odezírání jsou: 

 metoda čistého odezírání - bez pomoci při odezírání, základem je, že neslyšící vnímá 

dobře zrakem a chápe mluvenou řeč, 

 metoda odezírání s příležitostnou pomocí - pro slovo, které je těžko odezíratelné, 

využijeme znakovou abecedu nebo znak atd.,   

 metoda odezírání se systematickou pomocí - při nácviku odezírání. [27, 28] 

7.2. Vizuálně pohybové prostředky na slovním základu 

Daktylní řeč (daktylotika) 

Daktylní řeč, tzv. prstová abeceda je vizuální komunikační pomůcka, při které se 

používá různých pozic prstů a dlaně, a tak se vyjadřují písmena abecedy. Každé písmeno má 

svůj prstový znak. Slovo lze vydaktylovat jako ho ústy hláskujeme. Učí se jej už děti 

předškolního věku. Díky prstové abecedě pochopí a zapamatují si strukturu slova a dorozumí 

se. 

Pomocné artikulační znaky 

Tyto znaky doplňují odezírání a pomáhají zejména malým sluchově postiženým 

dětem při výslovnosti. Prostřednictvím těchto znaků lze rozeznat i hlásky, které nejsou vidět 

na ústech. Výhodou této komunikace je dobré odezírání hlásek a jejich vibrační pocit, což 

napomáhá k osvojování a naučení hlásek a je to především pro těžce sluchově postižené 

důležité. [27, 28] 

7.3. Komunikační formy neslovní podstaty 

Znakový jazyk 

Další způsob komunikace osob se sluchovým postižením patří do vizuálně 

pohybových jazyků. Je vyjádřen hlavně pohybem rukou, mimikou, gesty a postojem těla viz 

Obrázek 9. Vnímání probíhá zrakem.  
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Obrázek 9: Znakový jazyk
11

 

Rozlišujeme vlastní znakový jazyk a znakový jazyk. 

 Vlastní znakový jazyk je specifický jazyk skupiny neslyšících, která k dorozumívání 

využívá zejména vizuální dorozumívací signály. Neexistují záznamy k těmto 

sdělením. Má vlastní gramatiku, která je rozdílná od gramatiky mluvené řeči. Vlastní 

znaková zásoba vzniká na základě komunikačních potřeb. 

 Znakový jazyk je bohatší a složitější. Zásoba znaků vzniká na základě dohod 

neslyšících. Je používán zejména při tlumočnických službách.  

Druhy znakových jazyků: 

 Přirozené znaky - jednoduchý, obecně srozumitelný. Spjat spíše s historií. 

 L/Epéeův jazyk - nejstarší znakový jazyk. 

 Gestuno - internacionální znakový jazyk [27, 28] 

8. Senioři a stáří 

Senioři patří k další skupině, která je postižená poruchami sluchu až případně jeho 

ztrátou. Tato kapitola nám stručně vysvětlí, co to je samotné stárnutí a jak ho lze rozdělit. 

Dále nahlédneme do oblasti chorob, s kterými se můžeme setkat ve stáří. Dále jsou zde 

uvedeny změny, k jakým dochází ve stáří v oblasti duševní a v oblasti sluchu, údaje o počtu 

seniorů a odhad vývoje do budoucna. Do této kapitoly je také zahrnut dotazník, kterým jsem 

                                                 
11
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zjišťoval stav znalostí a názorů seniorů. V dalších kapitolách se zaměřím na popis stárnutí, na 

choroby, které mohou nastat ve stáří, psychické změny ve stáří, poruchy sluchu a na závěr 

kapitoly se seznámíme s vývojem počtu seniorů. 

8.1. Stárnutí a stáří 

Stárnutí je proces, který nelze vrátit a opakovat. Je všeobecný pro celou přírodu. 

Délka života je pro živočišný druh předurčená a specifická. Ve spojení s délkou života se 

užívá termín střední délka života. Je to věk, kterého se pravděpodobně člověk dožije po 

narození. Závěrečnou etapou života je stáří. Světová zdravotnická organizace navrhla 

periodizaci lidského věku a je přijata ve většině zemí. Podle ní se člení na tato období: 

 60-74 let  rané stáří 

 75-89 let  vlastní stáří 

 90 a více let  dlouhověkost 

Je hodně používáno ještě členění stáří na: 

 65-74 let  mladí senioři 

 75-84 let  staří senioři 

 85 a více let  velmi staří senioři 

Období stárnutí a stáří je vnímáno negativně a s obavami. Lidé očekávají problémy 

jako nesoběstačnost, snížení mentálních funkcí, omezení kontaktu nebo ztrátu seberealizace. 

Tyto obavy a negativní myšlenky vedou ke strachu z ponížení, ze ztráty lidské důstojnosti. 

Tyto obavy se nemusí vždy vyplnit, neboť při průběhu stárnutí a stáří nemusí vždy dojít 

k těmto problémům. Na Obrázku 10 můžeme vidět seniora, který zvládá telefonovat. Záleží 

tedy na samotném průběhu stárnutí. 
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Obrázek 10: Aktivní senior při volání z mobilního telefonu
12

 

Stárnutí se rozlišuje na fyziologické a patologické. 

Fyziologické stárnutí - přirozené. Je to obvyklá součást života. Jde o běžné období 

individuálního vývoje jedince od zárodečného vývoje do zániku.  

Patologické stárnutí - může se projevovat více způsoby např. předčasným 

stárnutím, nepoměrem kalendářního věku a funkčního, kdy je funkční vyšší než kalendářní, 

projevuje se též sníženou soběstačností. [4, 8, 9] 

8.2. Choroby ve stáří 

Každý orgán v těle má svou funkční rezervu. Tu ztrácí při stárnutí. Typickým 

příkladem je osoba ve stáří trpící větším počtem různých závažných chorob a zdravotních 

komplikací, které bývají obtížně léčitelné a mívají špatnou prognózu. Při sledování chorob 

u starých lidí zjišťujeme výskyt nemocí, které lze rozdělit do několika skupin. 

Jsou to: 

1) choroby, které jsou typické výhradně pro vysoký věk a jsou jakýmsi opakem dětských 

nemocí. Do této skupiny zařazujeme poruchy zraku a sluchu, senilní demenci a další. 

2) choroby, s kterými se můžeme setkat i v mladším a středním věku, ale doménou je 

výskyt především ve vysokém věku. Sem lze zařadit asteriosklerózu, kardiovaskularní 

onemocnění a další. 

                                                 
12

 http://www.vitalia.cz/clanky/ma-smysl-mobil-pro-seniory/ 
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3) největší skupinou jsou choroby časté jak v mládí a středním věku, tak i ve stáří. 

Vykazují celou řadu odchylek a to kvůli vysokému věku. Pokud nejsou odlišnosti 

správně vyhodnoceny, může dojít k mylné nebo pozdní diagnóze a tím pozdní léčbě. 

4) zvláštní skupinou chorob jsou geneticky poruchy, zakódované syndromy předčasného 

stárnutí. Jsou to progerie, Wernerův syndrom a také Downův syndrom a další. 

Dále se budu zabývat chorobami typickými pro vysoký věk. Z řady chorob, které 

jsou obsaženy v této skupině, vybereme poruchy sluchu. Je potřeba také se zabývat změnou 

psychické stránky staré osoby. [4] 

8.3. Duševní změny ve stáří 

S příchodem stáří nedochází jen k tělesným změnám jako tvorbě vrásek, šednutí 

vlasů, ale i ke změnám v psychice. Je obecně známo, že starý člověk si méně pamatuje, může 

být protivný nebo lítostivý. 

Změny lze pozorovat v celém spektru psychiky starých lidí. Mohou být kladné nebo 

záporné. Aby starý člověk všechny úkoly, se kterými se v životě setká, zvládal, musí se 

s těmito změnami, ke kterým u něj dochází, seznámit. Tyto změny musí znát i lidé v jeho 

okolí, aby pochopili jeho chování.  

K nejvýraznějším změnám dochází v oblasti paměťových funkcí. Už od středního 

věku dochází k zhoršování paměti. Člověk si není schopen rychle pamatovat, ale i méně 

informací si zapamatovat. Další komplikací je porucha pozornosti a tím se snižuje příjem 

množství informací z okolí. Postupem věku dochází k tomu, že si člověk nemůže vzpomenout 

např. na jména, úkoly atd. a přichází období tzv. poznámek, kdy si jedinec zaznamenává 

úkoly apod., aby je nezapomněl. Vlivem zmenšování příjmu nových informací dochází 

k vzpomínání na dřívější prožitky, až je člověk překvapen, co si pamatuje. 

Pro zapamatování a myšlení musí starý člověk vydat více energie, proto se cítí 

unaven a nemá chuť pokračovat ve vzdělání a pohodlně si stačí s tím, co umí. To má za 

následek, že se stává odtrženým od současnosti. Nedokáže používat moderní přístroje, stává 

se konzervativním. Díky tomuto přístupu může docházet ke konfliktům s okolím. Zlepšení 

vyžaduje nejen trpělivost samotného jedince, ale i okolí. 

Současně s předchozím problémem dochází k nedůvěře v nové a podezřívání 

mladších. Člověk si vytvořil své místo ve společnosti, na kterém bude časem vystřídán. Tuto 

skutečnost si uvědomuje a nerad přepouští svou pozici. Dostává se do většího konzervatismu 

a toto může vést až ke vzniku paranoidních bludů.  
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Starému člověku se zužuje jeho emoční život a to umíráním jeho vrstevníků a také 

neudržováním společenských kontaktů. Při zúžení dochází k jejich prohloubení. Prožívání 

radostných i smutných chvil s vnuky považuje za největší radost. Je potřeba tyto vztahy 

utužovat a rozvíjet. Je potřeba, abychom pro starého člověka vytvářeli emoční jistoty, aby 

nedošlo ke ztrátě sil bojovat s některými nepříjemnostmi stáří. 

Výhodou starých lidí jsou jejich zkušenosti, ale i ty se mohou stát problémem, 

protože oslabují odvahu při rozhodování (např. zklamání předchozím neúspěchem) a vlastní 

rozhodování ztěžují a zpomalují (vidí závažnější překážky). Dochází k situacím, že starý 

člověk je pomalý a váhá při rozhodování.  

Vlivem poruch vnímání (poruchy smyslů) dochází k nesprávnému hodnocení reality 

a mohou vést k nepřiměřenému jednání. Okolí musí být na tuto možnost připraveno, neboť 

starý člověk není schopen korigovat takové smyslové zkreslení. 

Aby mohl starý člověk prožívat stáří spokojeně, musí tyto změny pochopit 

a vyrovnat se s nimi, aby nedošlo k reakcím s obrazem psychologické choroby. [4] 

8.4. Poruchy sluchu u starých osob 

Když se člověk narodí, je mu dán určitý a konečný počet sluchových buněk ve 

vnitřním uchu. S přibývajícími věkem dochází fyziologicky k úbytku těchto buněk, jejich 

regenerace není možná a nové se nevytvářejí. Fyziologické opotřebení vnímajícího 

sluchového aparátu začíná už v dětství a ve vyšším věku se oslabení sluchu zrychluje: kromě 

úbytku smyslových buněk se snižuje pružnost bubínku, řetězu sluchových kůstek 

a labyrintových okének vedoucích do vnitřního ucha. 

Vyvolávajícími faktory jsou poruchy, různé choroby a v neposlední řadě hluk. 

K postižení dochází především u obyvatel kulturních krajin oproti např. africkým kmenům, 

které nejsou vystaveny vlivům průmyslových škodlivin, hluku atd. Proto se nedoslýchavost 

ve stáří dává za vinu především působení hluku, toxinu a infekcí po dobu celého života. 

Tempo stárnutí sluchu je různé u různých jedinců a stupňuje se především při 

působení nadměrného hluku v okolí. Lidé, kteří pracovali po léta v hlučném prostředí, mají 

sluch poškozen často už v dřívějším věku. Porucha sluchu se pak ve stáří projeví samozřejmě 

více. 

Sluchová ostrost se snižuje většinou po 55. roce života. Nedoslýchavost bývá 

oboustranná, souměrná. 

Mnohem více bývá postižena srozumitelnost řeči oproti slyšitelnosti čistých tónů. 

Starý člověk řeč slyší, ale nerozumí, velmi hlasité zvuky dokáže vnímat s úlekem až bolestí. 
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Dá se to vysvětlit jako projev tzv. vyrovnání neprahové hlasitosti. Typickým příkladem 

stařecké nedoslýchavosti je špatné rozumění řečii při ztížených podmínkách, např. hluk 

v okolí, hovor více lidí najednou. Špatné rozumění řeči může souviset i s degenerativními 

změnami v centrálním nervovém systému. 

Změny ve sluchu sledujeme nejprve ve slábnutí vnímání vysokých tónů. Hlavně jsou 

postiženy nejvyšší frekvence (20 000 a 16 000 Hz), tyto frekvence nejsou však pro život 

stěžejní. Asi od 60 let dochází ke ztrátě už i na frekvencích 8 000 a 4 000 Hz a ty jsou už pro 

život významné. Nejdůležitější frekvence jsou 2 000 a 1 000 Hz a pokud dojde k poruše jejich 

vnímání, nastává zhoršení rozumění řeči, a to je pro nás nejdůležitější. Nejnižší frekvence 

bývají postiženy nejméně, proto stará osoba lépe rozumí hlubokým hlasům než vysokým. [26] 

8.5. Dotazníkové šetření 

Tento dotazník měl za úkol zjistit u starších osob, jaká je jejich schopnost používat 

mobilní telefony a jejich znalost čísel tísňového volání. 

Otázka č. 1: Věkové rozmezí.  

Tato otázka byla položena pro přehled věku odpovídajících. Jednalo se pouze 

o zjištění, do jaké skupiny odpovídající patří. Rozdělení bylo do 65 let, 65-84 let, a 85 a více 

let.  

Převážná většina byla ve věku mladých nebo starých seniorů. Narazil jsem ovšem 

také na velmi staré seniory věkově kolem 90 let. U osob mladších 65 let měl nejmladší 

odpovídající 59 let. Na obrázku 11 vidíme rozložení věkových skupin. 

 

Obrázek 11: Procentuální vyjádření věku respondentů 
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Otázka č. 2: Znáte čísla tísňových linek? 

Touto otázkou se zjišťoval přehled o znalostech telefonních čísel starších osob. Měly 

za úkol vyjmenovat všechna čísla a říct složku, ke které číslo patří.  

Jak vidíme na Orázku 12, převážná většina dotazovaných nebyla schopna 

vyjmenovat čísla na tísňové linky. Nejčastější odpověď byla linka 158 a další již nedokázali 

říct. Někteří nebyli schopni říct ani jednu. Tato situace je neuspokojivá. Je zapotřebí, aby lidé 

měli přehled o linkách a věděli, kdy je využít. 

 

Obrázek 12: Vyjádření znalosti čísel tísňových linek 

Otázka č. 3: Všiml/a jste si informačního plakátu s tísňovou linkou? 

Cílem bylo zjistit, jaká je informovanost obyvatelstva o číslech linek pro tísňové 

volání. Jestli někdy viděli plakát linky 112 nebo jiné informační materiály s čísly na tísňové 

linky. 

Z Obrázku 13 sice vyplývá, že každý třetí někdy viděl informační plakát s tísňovou 

linkou, ovšem do této odpovědi byly zahrnuty i osoby, které mají tísňová čísla napsaná na 

dveřích nebo je viděli na nástěnce v domě. 
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Obrázek 13: Vyjádření vnímání informací o tísňových linkách 

Otázka č. 4: Využil/a jste již někdy tísňových linek? 

Otázka zaměřena především na zjištění, kolik starých osob volá na tísňové linky. 

Pokud odpověděly ne, položil jsem doplňující otázku, jestli byly u situace, která vyžadovala 

zavolání policie, záchranné služby, hasičů. 

Na Obrázku 14 vidíme, že jen malá část někdy oznamovala událost na tísňovou 

linku. Většina dotazovaných, kteří odpověděli ne na doplňující otázku, odpověděla, že nebyli 

v situaci, aby mohli zavolat. Jen dva respondenti, kteří odpověděli ne, řekli, že volal již někdo 

jiný. 
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Obrázek 14: Využití linek tísňových volání 

Otázka č. 5: Vlastníte nějaký mobilní telefon a umíte s ním zacházet? 

Touto otázkou se zjišťoval, jestli senioři vlastní mobilní telefon, zda jsou schopni 

napsat SMS nebo jen volat, případně jen přijmout hovor. 

Jak je vidět na Obrázku 15, necelá polovina je schopna dobře zvládat základní 

funkce. U ostatních, kteří odpověděli, že dokáží zavolat a přijmout hovor, převažoval dovětek, 

že mají v mobilu přednastavena čísla, na která volají. Každý pátý nevlastní mobilní telefon, 

jednalo se především o osoby vě věku 80 a více let. V budoucnu, dle mého názoru, bude 

každý senior vlastnit mobilní telefon. 

 

Obrázek 15: Průzkum v oblasti schopnosti ovládání mobilních telefonů 
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Otázka č. 6: Máte problémy s hlasitostí hovorů (nedoslýcháte při hovorech)? 

Otázka je směřovaná na zjištění stavu sluchu. Slouží k přehledu, kolik seniorů asi 

může mít tento problém.  

Jak je vidět na Obrázku 16, větší polovina seniorů má problémy se sluchem. Někteří 

dotazovaní vzhledem k věku překvapili, že zatím nemají problém se sluchem. Zato někteří 

mladší trpí zhoršením sluchu a to především vlivem hlučného pracovního prostředí 

v předchozím povolání. Výhled do budoucna je takový, že bude přibývat osob se zhoršeným 

sluchem. 

 

Obrázek 16: Průzkum v oblasti slyšitelnosti hovorů 

Otázka č. 7: Dokážete se zorientovat, kde jste a nahlásit polohu? 

Otázkou jsem chtěl zjistit, jestli jsou schopni nahlásit okolní orientační body pro 

přesnější lokalizaci. Otázka byla v některých případech přiblížena návrhem situace 

a respondenti odpovídali, jak by nahlásili místo události. 

Tři čtvrtiny dotazovaných si troufly odpovědět, jak je znázorněno na Obrázku 17, že 

by neměly problém, že mají dobrý orientační smysl. Bohužel nebylo možné zkusit jejich 

orientaci v méně známém prostředí a při stresové situaci. Na navrženou událost zvládli 

odpovědět všichni. Výsledek je tedy objektivní dle jejich cítění. Skutečnost může být dle 

mého odhadu kolem 50 %. 
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Obrázek 17: Průzkum na schopnost orientace a všimnutí si bodů 

Otázka č. 8: Jak byste chtěl/a  ohlašovat událost na tísňovou linku a komunikovat 

s operátorem? 

Otázka, kterou jsem chtěl zjistit, jaký způsob jim vyhovuje a na co si troufají. Mohli 

odpovědět variantu hlasem, SMS nebo obojím.  

Z výsledků viz Obrázek 18 bylo u této otázky poznat, že odpověď volí podle 

schopnosti práce s mobilním telefonem. Osoby mladší 65 let volily obojí variantu. U starších 

to bylo jednoznačně pro hlasové oznamování a pouze jeden odpověděl SMS. 

 

Obrázek 18: Vyjádření názoru na způsob ohlašování MU 
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Jak vyplývá z výsledků dotazníku, největším problémem starých lidí je znalost 

telefonních čísel tísňových linek a práce s mobilními telefony. Senioři jsou skeptičtí 

k případnému ohlašování nouze pomocí SMS, přitom více jak polovině dělá problém hlasitost 

hovorů.  

8.6. Věkové složení obyvatelstva 

Další kapitolou přiblížíme, jaký je stav věkového složení obyvatelstva v ČR a jakým 

směrem se dle odhadů bude vyvíjet. Jak můžeme vidět na Grafu 2, obyvatelstvo patřící do 

věkového rozmezí 15 – 59 let se v letech 2002 -2008 udržovalo ve stejné hladině, až poslední 

dva roky můžeme vidět, že křivka mírně klesá. Oproti tomu počet obyvatelstva věkově 60 

a více let má narůstající trend. Dětí do 14 let je každý rok v naší republice zhruba stejně 

s menšími změnami. Je tedy možné usoudit, že seniorů, kteří mohou volat tísňovou linku, je 

každým rokem více. Jako potenciální oznamovatelé by měli mít přizpůsobenou možnost 

ohlásit MU. 

 

Graf 2: Věková struktura obyvatel ČR v letech 2002-2010
13

 

 

Na Grafu 3 vidíme věkové složení obyvatelstva s výhledem do roku 2065. Zde už 

máme věkovou skupinu 65 a více let a jak je vidět, její stoupající tendence nám značí nárůst 

populace seniorů až nad 30%, kde dojde k ustálení. Je to způsobeno také tím, že průměrný 
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věk obyvatelstva se zvyšuje. Je tedy potřeba se připravit, že oznamovatelů s věkem 65 a více 

let bude přibývat a umožnit jim ohlášení způsobem, aby předali informace o MU v takovém 

rozsahu, jaký je třeba. 

 

Graf 3: Výhled věkového složení obyvatel ČR do roku 2065
14

 

9. Analýza součastného stavu v ČR 

V následující kapitole zhodnotím součastný stav příjmu volání neslyšících osob 

v České republice. Nejprve rozeberu jednotlivé základní složky IZS a poté další možnosti 

obsazené různými firmami. 

9.1. Policie České republiky 

Kontaktoval jsem PČR, abych se dozvědět jakým způsobem řeší příjem zpráv od 

neslyšících. Odpovědí mi byl odkaz na článek z roku 2006.  

Linku tísňového volání 158 mohli až do roku 2006 plně využívat pouze slyšící 

občané. V okamžiku ji vytočili a následně se spojili s  OS toho kterého regionu. Operátor po 

přijetí oznámení vyhodnotil přijaté oznámení a na místo události poslal policejní hlídku. 

O tuto možnost byla neslyšící část společnosti až do tohoto roku ochuzena. 

Tato nemalá skupina občanů byla, dá se říci, diskriminována. Nebylo umožněno 

neslyšícím občanům rovnocenné využívání linky tísňového volání 158. Neslyšící mohli 
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v Praze používat fax, ale problémem většiny byla neznalost správného číselného spojení, jiní 

si nebyli jisti obsahem oznámení. Panovala také obava z jejich možného postihu, jestliže by 

jejich oznámení bylo posouzeno jako zneužívání linky tísňového volání. Často se tak 

dostávali v důsledku nedostatku informací do neřešitelné situace, kterou zvládali pouze 

prostřednictvím odborné pomoci, případně s pomocí tlumočníka do znakového jazyka. Pražští 

policisté se rozhodli, že pomohou neslyšícím najít východisko a přispějí k tomu, aby se tento 

stav od základu změnil. 

Hned od začátku vytváření projektu bylo více než jasné, že je třeba prolomení 

bariéry, která panuje mezi slyšícími občany a neslyšícími. Bylo potřeba vybudovat vzájemnou 

komunikační síť a získat si důvěru těch, kteří jen obtížně chápou a přistupují na často 

nežádoucí změny ve svém životě. Bylo třeba brát ohled na to, že hlavně zcela neslyšící 

občané mají značné problémy s komunikací a se slyšícími spoluobčany navazují kontakt 

velice obtížně. Největší obavou pro ně je odmítnutí, nepochopení a raději komunikují ve své 

komunitě. Pokud musí jednat s úřady, s policisty, s lékaři využívají výhradně služeb 

tlumočníka, jehož prostřednictvím poté vyřizují své neodkladné záležitosti.  

Při přípravě nového projektu tísňové linky pro neslyšící policisté úzce spolupracovali 

s cílovou skupinou osob s poruchou sluchu (Obrázek 19). Po vzájemných konzultacích bylo 

stanoveno, že komunikace mezi neslyšícími a policisty bude probíhat pomocí textových SMS 

zpráv. 

 

Obrázek 19: Plakát Linky pro neslyšící
15
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Bylo poukázáno mimo jiné i na to, že většina neslyšících bude potřebovat návod pro 

postup při využívání tohoto komunikačního systému. Značná část neslyšících má vzdělanostní 

úroveň na hranici pologramotnosti (schopnost číst, psát a porozumění psanému textu).  Pro 

snížení rizika možných omylů a nedorozumění, případného možného zneužití linky tísňového 

volání, policisté připravili nenáročný manuál.  

Po přijetí SMS zprávy na linku tísňového volání je více než jasné, že se jedná 

o zprávu od osoby neslyšící a je také odpovídajícím způsobem zpracována. Tento systém je 

dalším zlomem v technických možnostech OS a  pomůckou pro policisty pracující v terénu.  

Policisté požádali o spolupráci telekomunikační společnost T-mobile, která jim vyšla 

vstříc a stala se partnerem tohoto projektu. Za jejího přispění vzniklo telefonní mobilní 

číslo určené pouze pro tuto skupinu osob - 603 111 158. 

V současné době OS Prahy PČR přijímá tísňové SMS zprávy od handicapovaných 

osob, především neslyšících, nedoslýchavých, ale i hluchoněmých. 

Projekt přerostl brzy v celorepublikový. Počítá se i s tím, že textovou zprávu může 

na linku zaslat neslyšící osoba, která se momentálně nenachází v pražském regionu. Taková 

zpráva je zaznamenána, vyhodnocena a poté okamžitě předána dle místní příslušnosti. Časová 

prodleva se pohybuje řádově v několika minutách či vteřinách. V případě, že zpráva není 

úplná, nebo operátor linky tísňového volání potřebuje upřesnit informace, stejnou cestou, tedy 

SMS zprávou, kontaktuje odesílatele a požádá jej o doplnění zprávy. [13] 

9.2. Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba na dotazy, které jsem poslal do různých krajů, 

neodpověděla kromě Pardubického kraje. Proto zhodnocení vychází především z informací, 

které jsem získal na internetu. V Pardubickém kraji je v poskytování služeb pro neslyšící úzká 

spolupráce mezi ZZS a HZS a to tak, že OS záchranné služby dělá prostředníka mezi 

neslyšícím a HZS. Jako první začala poskytovat možnost oznámení pomocí SMS ZZS Praha 

a to již od roku 2002. Na svém vyhrazeném čísle je schopna přijmout žádosti z celé země 

a předat je k řešení na příslušné OS pro dané území. V současné době je i poskytována služba 

pro oznámení formou emailu, který zřídila ZZS Středočeského kraje. [14, 15] 

9.3. Hasičský záchranný sbor  

Zjištěním tohoto stavu v ČR se již zabývaly dvě bakalářské práce z let 2007 a 2010 

[30, 31]. Pro porovnání můžu z nich použít několik dat. Pro zjištění stavu v současnosti jsem 

zvolil dotazníkové šetření a případné další dotazy. Dotazník se skládal z devíti otázek 
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zaměřených na oblast poskytovaných služeb pro neslyšící a seniory. Dotazník byl formou 

Excel souboru, kde odpovídající u několika otázek vybírali z odpovědí a u zbytku otázek je 

popisovali do připraveného pole. 

Vyhodnocení dotazníku 

Otázka č. 1: Máte ve vašem kraji vyřešen příjem volání od osob se 

sluchovým postižením? 

Zde jsem chtěl zjistit, jaký je momentální stav v ČR.  

Pro srovnání můžeme uvést stavy z předchozích zjišťování, kdy v roce 2007 tento 

příjem byl možný na čtyřech KOPIS a v roce 2010 na šesti. Jak můžeme vidět na Obrázku 20, 

k březnu 2012 tento příjem řeší již osm KOPIS. 

 

Obrázek 20: Přehled počtu KOPIS, které řeší příjem zpráv od neslyšících 

Otázka č. 2: Chystáte se ještě letos zavést příjem volání od osob s postižením? 

Otázka č. 3: Do kterého roku tento příjem hovorů zavedete? 

Těmito dvěma otázkami jsem zjišťoval stav u KOPIS, která nemají zaveden příjem 

od neslyšících a kdy se chystají tuto službu poskytovat. 

Jak můžeme vidět na Obrázku 21, některá KOPIS už mají termíny zavedení a to je 

spjato s přestavbou stávajícího, případně uvedením nového KOPIS do provozu. Do konce 

roku 2014 bude možné přijmout zprávu o události od neslyšících v 11 krajích. Odpovědi ze 

zbývajících krajů jsou, že buď službu nechtějí zavést, nebo jsou na to připraveni, ale i že 
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organizace neslyšících a neslyšící sami nechtějí s nimi spolupracovat, nebo chtějí tuto 

problematiku řešit na centrální úrovni. 

 

Obrázek 21: Přehled termínů zavedení příjmu zpráv od neslyšících 

Otázka č. 4: Jakým způsobem máte příjem hovorů zavedený, případně chystáte 

zavést?(např. mobilní telefon na OPIS, informace od call centra a stručně popsat) 

Touto otázkou chci zjistit, jaké způsoby mají zavedeny, případně chystají zavést na 

KOPIS, kde je, nebo bude zaveden příjem tísňových volání od neslyšících. 

Nejčastější odpovědí byl příjem zprávy SMS propojen s programem na OPIS ISV 

Spojař. Tato možnost byla vytvořena spolu s tímto programem. Dalším řešením je využití 

telefonního centra, které předá zprávu na OPIS. Tam, kde se chystají zavést varianty, chtějí 

připravit co nejlepší řešení a provádí analýzy různých způsobů. Je tedy třeba systém sjednotit 

na stejnou úroveň a poskytovat ji ve všech krajích. 

Otázka č. 5: Spolupracujete s organizacemi slučující tyto osoby? S jakými? 

Tato otázka je směřována na zjištění, jestli KOPIS získávají informace od organizací 

nebo jestli si zjišťují informace sama. 

Jak můžeme vidět na Obrázku 22, KOPIS velmi ráda spolupracují s organizacemi 

slučující neslyšící osoby dokonce i ta, která ještě nemají zaveden příjem, ale teprve jej 

připravují. Jak jsem zmínil výše, v jednom kraji se zatím setkali s negativními postoji těchto 

organizací při návrhu zavedení systému. Spolupracující organizace jsou na regionální úrovni. 

Zjištění, že organizace nemají zájem spolupracovat je znepokojující, protože tato služba je 
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poskytována pro usnadnění těmto osobám nahlásit MU a je především na nich, aby tuto 

spolupráci podporovaly. 

 

Obrázek 22: Počet KOPIS, která spolupracují s organizacemi pro neslyšící 

Otázka č. 6: Máte problémy s komunikací při hovorech se seniory (např. mumlání, 

nedoslýchavost seniorů, atd.)? Jaké? 

Tato otázka je položena proto, abych zjistil jestli KOPIS sleduji tento problém 

a pokud ano, tak co jim případně dělá největší potíže u seniorů. 

Na tuto otázku, jak vidíme na Obrázku 23, odpověděla kladně pouze čtyři KOPIS, že 

tuto komplikaci zaznamenala, případně se jí zabývají. Není to mnoho a v případě řešení této 

komplikace při hovorech může dojít k jejich rychlejšímu vytěžení a tím minimalizací škod 

způsobených při MU. 
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Obrázek 23: Přehled toho, která KOPIS zaznamenala komunikační problémy s neslyšícími. 

Otázka č. 7: Řešíte tento problém komunikace? 

Otázka č. 8:Pokud ano, jakým způsobem? 

Tyto dvě otázky navazují na předchozí otázku. Jestliže tento problém v komunikaci 

mají, tak zda ho řeší. A případně ať popíší jakým způsobem. 

Jak vidíme z Obrázku 24 plyne, že tento problém je řešen pouze na dvou KOPIS. 

Některé odpovědi byly, že se jim nikdo neozval, že by měla problémy s komunikací se 

seniory, nebo to není z časových důvodů možné řešit. Problémy, které trápí operátory, jsou 

nedoslýchavost, omezená slovní zásoba, formulace vět. Způsoby, jakými jsou tyto problémy 

řešeny, jsou zesílení náhlavních souprav a použití klíčových slov. 
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Obrázek 24: Počet KOPIS, která řeší a neřeší komunikační problémy se seniory 

Jak můžeme vidět z výsledků šetření, KOPIS chtějí řešit tuto problematiku s osobami 

majícími sluchové potíže. Z dotazníku vyšlo najevo, že se jedná o regionální řešení. Problémy 

se seniory na většině KOPIS neřeší, neboť o nich nevím, nebo to není momentálně časově 

možné. 

9.4. Telefonní centrum pro neslyšící 

Telefónica O2 Czech Republic a.s. (dříve Český Telecom a.s.) zavedl v roce 1997 

asistenční službu pro neslyšící. Centrum této služby sídlilo do roku 2005 ve Zlíně a poté se 

přestěhovalo do Pardubic. Jak toto centrum vypadá, vidíme na Obrázku 25. Tato služba 

pomáhá neslyšícím zákazníkům komunikovat pomocí telefonu se slyšícími osobami. 

Operátoři této linky dostávají informace od neslyšících formou psacích telefonů, SMS, 

emailu, faxu nebo ICQ a poté se dle požadavků spojují se slyšícími osobami. Operátoři 

poskytují služby i od slyšících k neslyšícím. Tato linka je poskytována 24 hodin denně a od 

roku 2010 je poskytována zdarma. Služba je „uzavřená“, tedy je poskytována pouze 

registrovaným zákazníkům. Zákazníkovi, který není v registru, je splněn požadavek na 

spojení a následně je vyzván, aby poslal kopii průkazu ZTP. 
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Obrázek 25: Telefonní centrum pro neslyšící společnosti Telefónica O2 v Pardubicích
16

 

Operátoři tohoto telefonního centra odbavují každý den desítky požadavků. 

Problémy, které se zde řeší, jsou od nouzové komunikace přes vyřizování úředních záležitostí, 

komunikace se slyšícími až po informační linku. Nejvíce hovorů bývá během dopoledne, 

odpoledne a večer už je provoz klidnější. Za rok 2011 centrum odbavilo 14 500 hovorů. 

Věkové složení registrovaných neslyšících vidíme na Obrázku 26. Toto centrum se chystá 

rozšířit své služby pro nevidomé a další skupiny. 

 

Obrázek 26: Procentuální věkové rozložení registrovaných neslyšících
17
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 Fotografie pořízená z návštěvy 
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 Tabulku poskytla Telefónica O2 
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9.5. Tísňové péče 

Tuto službu, především pro seniory, poskytuje v naší zemi několik soukromých 

společností. Principem je, že klient má u sebe tzv. komunikační jednotku. Ta má buď podobu 

krabičky, nebo mobilního telefonu s tlačítkem SOS. Po zmáčknutí tohoto tlačítka je 

uvědomen asistenční pult, který 24 hodin denně monitoruje stav, krizové situace. Jednotka 

dokáže určit pomocí GSM signálu, kde se při aktivaci nachází. U těchto komunikačních 

jednotek je možnost i automatické detekce, například při pádu. Jedná se o službu, která je 

poskytována za měsíční poplatek. 

10. Analýza stavu v Evropské unii 

Jedním z cílů práce je zmapovat stav příjmu tísňových hovorů od osob s postižením 

v Evropské unii. K zmapování jsem využil dotazníky, které jsem přes kontaktní osobu 

rozeslal do států Evropské unie. Dále jsem se zaměřil na poslední zprávu komise, kde je 

popisována tato problematika a byl mi poskytnut dokument z EU Dostupnost linky 112 pro 

občany se zdravotním postižením. 

10.1. Legislativa EU 

V roce 2009 vydal EP směrnici 2009/136/ES která se zabývá, mimo jiné, univerzální 

službou, kterou vyzvala k zajištění stejných podmínek tísňového volání pro osoby se 

zdravotním postižením, jako mají ostatní osoby. Cituji část směrnice: Členské státy by měly 

přijmout zvláštní opatření a zajistit, aby služby tísňového volání včetně volání na číslo  112 

byly stejně dostupné i  pro zdravotně postižené koncové uživatele, zejména pro uživatele 

neslyšící, s poruchou sluchu, s poruchou řeči a hluchoslepé. Tato opatření by mohla 

zahrnovat poskytnutí zvláštních koncových zařízení uživatelům s poruchou sluchu, služby 

přenosu textu či jiné zvláštní vybavení. [23] 

Evropský parlament 1. června 2011 vydal Zprávu o univerzální službě a lince 

tísňového volání 112. V této zprávě mimo jiné nalezneme zdůraznění EP, že linka 112 

přispívá k záchraně života a zvyšuje ochranu občanů a komise by měla zajistit, aby přístup 

k této službě měly všechny články společnosti, včetně osob se zdravotním postižením. Zpráva 

zdůrazňuje potřebu zaručit dostupnost linky 112 pro osoby s různými zdravotními postiženími 

a pro zranitelné skupiny. Dále tato zpráva zdůrazňuje problematiku znalosti a propagovanosti 

tísňové linky 112. Část zprávy je zaměřena na lokalizaci volajícího a její zlepšení. Okrajově 

se dotýká témat příjmu textových zpráv na linku 112, zvýšení účinnosti linky 112 a dalších. 
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Na závěr zprávy je několik výzev, z nichž dvě se dotýkají zdravotně postižených, aby došlo 

k zlepšení situace. [22] 

10.2. Dotazníkové šetření 

K šetření stavu v zahraničí jsem využil dotazníkového šetření v anglickém jazyce. 

Definoval jsem několik otázek na zjištění základních informací pro mou práci. Dotazník se mi 

vrátil zpět ze zemí: Dánsko, Holandsko, Estonsko, Finsko, Španělsko, Německo, Belgie 

a Kypr. 

Vyhodnocení dotazníku 

Otázka č. 1: Která záchranná složka zajišťuje příjem Tísňového volání 112? 

Tato otázka je směrována na zjištění, zda je tísňové volání poskytováno jednou ze 

záchranných složek nebo jinou složkou. 

Z výsledků na Obrázku 27 vidíme, že oproti naší zemi, je v hodně zemích řešen 

příjem jinými útvary než Hasičským sborem. V Dánsku v Kodani a blízkém okolí přijímá 

linku 112 Hasičský sbor, ve zbytku území Policie. V Německu a Belgii přijímá linku 112 

Hasičský sbor. 

 

Obrázek 27: Přehled, které složky přijímají v zahraničí volání na lince 112 

Otázka č. 2: Zajišťuje váš stát příjem tísňových volání od handicapovaných osob? 

Otázka je zaměřená na přehled ve jmenovaných státech. Odpovídající měli na výběr 

ANO nebo NE. Při odpovědí ANO, dále rozepisovali jakým způsobem. 
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Na tuto otázku všechny státy, kromě Kypru, odpověděli ANO, jak vidíme na 

Obrázku 28. Způsoby příjmů se liší. Poskytované způsoby jsou FAX, SMS na Národní centra, 

která poskytují tuto službu pro neslyšící, SMS na zvláštní čísla, aplikace pro komunikaci na 

způsob chatu, nebo speciální vybavení pro komunikaci. Nejčastější způsoby jsou SMS a 

FAX. 

 

Obrázek 28: Přehled zajištění příjmu tísňového volání od handicapovaných v zahraničí 

Otázka č. 3: Provádíte osvětu příjmu tísňových volání ve společnosti 

handicapovaných osob? 

Touto otázkou jsem chtěl zjistit, jestli státy provádějí přednášky, besedy, vyvěšují 

plakáty nebo konají jiné činnosti, aby seznámily handicapované osoby s poskytnutými 

možnostmi pro tísňové volání. 

Skoro ve všech státech, probíhá osvěta o příjmu tísňového volání pro handicapované 

a to různými formami viz Obrázek 29. K státům, které neprování osvětu patří Kypr a Belgie. 
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Obrázek 29: Přehled osvěty pro handicapované v zahraničí 

Otázka č. 4: Pracujete s organizacemi registrující handicapované osoby? 

Tato otázka měla zjistit, jestli existuje spolupráce mezi organizacemi pro neslyšící 

a složkou pro poskytování pomoci v rámci tísňového volání. 

Opět byly všechny odpovědi kladné, viz Obrázek 30. Tato spolupráce se i pro mne 

zdá být vhodná, přínosná a usnadní práci s osobami s postižením. 

 

Obrázek 30: Přehled spolupráce s organizacemi handicapovaných osob v zahraničí 
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Otázka č. 5: Plánujete zavést možnost příjmu tísňové zprávy od neslyšících? 

Otázka zaměřená zejména na státy, kde dnes neposkytují tuto možnost. Odpovídající 

měli na výběr ANO nebo NE. Pokud odpověděli ANO, dále rozepisovali jakým způsobem. 

I když některé státy odpověděly, že poskytují služby oznámení pro neslyšící, tak na 

tuto otázku také odpověděly, viz Obrázek 31. Pojaly ji tak, že chystají zlepšení v této oblasti. 

Navrhují příjem SMS na číslo 112 a v rámci evropského projektu (viz Příloha I) pracují na 

vývoji speciální pomůcky. 

 

Obrázek 31: Přehled plánu zabezpečení příjmu tísňového volání od handicapovaných 

Otázka č. 6: Existuje ve vašem státě speciální aplikace pro komunikaci 

s handicapovanými osobami? 

Touto otázkou jsem chtěl zjistit, zda státy mají nějaké zvláštní aplikace pro spojení 

s tísňovou linkou 112. Při vybrané odpovědi ANO se dále rozepisovali o odpovědi. 

Při odpovědi ANO byla zmíněna integrovaná služba SMS na lince 112, dále byl 

zmíněn Evropský projekt a aplikace Multicare systém, využití společností pro monitorování 

osob s postižením, nebo speciální telefony pro nevidomé. Výsledky vidíme na Obrázku 32. 
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Obrázek 32: Přehled poskytování aplikací pro komunikaci s handicapovanými 

Otázka č. 7: Stručně popište, jak upřesňujete polohu volajících. 

Zde jsem chtěl zjistit, jakým způsobem se v jiných státech zjišťuje přesněji poloha 

volajícího. 

Používány jsou běžné prostředky jako lokalizace telefonů, případně pomocí GPS 

modulů, různé aplikace v mobilních telefonech a podrobnější popis od oznamovatele. 

Otázka č. 8 Máte opatření proti zneužití této tísňové linky? 

Tato otázka měla zjistit, jestli případně při poskytování služby pro neslyšící mají 

zabezpečen systém proti zneužití. 

Zde státy, které na tuto otázku odpověděly kladně, viz Obrázek 33, napsaly, že je to 

řešeno buď získáním čísla pouze od organizace pro handicapované, nebo mají legislativní 

postihy pro zneužívající, případně obesílání zneuživatelů zprávou z mobilního telefonu či 

dopisem od policie, nebo odpojením čísla. 
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Obrázek 33: Přehled v opatření proti zneužití tísňové linky pro handicapované 

Mnoho zemí EU poskytuje přístup k službám tísňového volání pomocí textu. 

Poskytovány jsou těmito formami: 

 Fax – neslyšícím a nedoslýchavým osobám jsou poskytnuty formuláře pro odeslání 

v případě nouze. Nevýhodou je pomalost a oznamování pouze z bydliště, 

 Řešení na základě lokalizace – osoby v případě nouze pošlou přednastavenou zprávu 

na tísňovou linku 112 s GPS souřadnicemi. Nevýhodou je potřeba specializovaného 

zařízení, 

 Aplikace Smartphone – snadno dostupné ovšem málo používané, využívají hlavně 

značkové technologie, a tedy obvykle neposkytují přístup k tísňovým službám v celé 

Evropě, 

 SMS – používány v několika zemích, snadno použitelné neslyšícími a nedoslýchavými 

osobami. Nevýhodou je možné zpoždění SMS, chybějící lokalizace a potřeba 

registrace (problém především u cizinců). 

Byly zavedeny další způsoby na regionálních úrovních využívající moderní způsoby 

komunikace. Problémem je jejich neznalost u koncových uživatelů, kteří chtějí používat 

běžné prostředky pro komunikaci. rojek [32] 

 



 

55 

 

11. Návrh možného řešení 

V uvedeném textu jsem rozebral informace potřebné k pochopení problematiky, jak 

funguje zavedení oznámení mimořádné události, jak probíhá komunikace s osobou se 

sluchovou vadou a další. Byl také analyzován součastný stav v ČR a EU a zjištěn vztah 

schopnosti seniorů s technikou.  

Nyní přikročím k návrhu na zlepšení. Návrh se dá rozdělit do tří částí. Část 1 bude 

popisovat, jak se dá současný stav zlepšit a zabezpečit příjem, část 2 bude zaměřena na 

navržení nového systému na základech stávajících poznatků a implementace do linky 112 

a část 3 bude popisovat, jaké prostředky bude třeba mimo jiné řešit. 

11.1. Část 1 

Poslední bod v cíli práce je navrhnout zlepšení. Po oslovení organizací pro neslyšící, 

které se setkaly s touto problematikou, jsem došel k názoru, že k předání zprávy bude 

nejvhodnější variantou využití SMS zpráv. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že možností 

přijmu SMS s tísňovou zprávou na KOPIS HZS je pokryta více jak polovina území. Dalším 

způsobem, se kterým jsem se setkal, bylo využití telefonních center pro neslyšící. Je nutné, 

aby touto možností příjmu, bylo pokryto celé území České republiky. Nyní provedu analýzu 

obou variant a na závěr kapitoly navrhnu plán na zlepšení současného stavu. 

Varianta A - GSM telefony na KOPIS 

U tohoto konceptu je podmínka GSM modulu s možností příjmu SMS, nebo mobilní 

telefon na KOPIS. Modul by byl umístěn na úseku operačního řízení a obsluhovali by jej 

operační důstojníci (dále jen „OD“). Existují dva druhy příjmu informace: 

Přečtení informací OD a ruční zadání do ISV Spojař. Při tomto způsobu přijímáme 

SMS zprávy na mobilní telefon, který je na OS a není propojen s aplikací ISV Spojař. OD 

nejprve v seznamu vyhledá adresu trvalého bydliště a ručně vyplní místo události a doplní do 

poznámky další podrobnější údaje k mimořádné události. Případně předat informace jiné 

složce, které událost patří. 

Druhým způsobem je propojení GSM modulu s ISV Spojař a přijetí SMS probíhá 

formou datové věty. Po jejím otevření je v okně již předvyplněno jméno „volajícího“, adresa 

trvalého bydliště a telefon. Zbytek je zapsán v poznámce. Obsluha pouze zkontroluje, zda 

místo události souhlasí s místem bydliště a může pokračovat dále k návrhu techniky, případně 

předat údaje jiné složce, které událost připadá. 

Varianta B – Předání zprávy z telefonního centra 
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Pracovník v telefonním centru má k dispozici několik počítačů. Každý slouží pro 

jednotlivý druh spojení s neslyšícím. Tato centra poskytují služby jen registrovaným 

zákazníkům, aby se tato služba co nejméně zneužívala. Neslyšící zde může oznámit události 

a jiné požadavky několika možnými způsoby, jak bylo zmíněno výše. Pokud se jedná 

o potřebu tísňové linky, operátor této služby vytočí číslo tísňové linky a spojí se s operátorem 

a oznámí, že zprostředkovává hovor neslyšícímu. Operátor na tísňové lince se dozvídá 

informace podle obsahu zprávy doručené na telefonní centrum. Pokud je potřeba další 

informace k události, operátor tohoto telefonního centra je zjišťuje pomocí komunikačního 

kanálu, který neslyšící zvolil. Získání informací od neslyšícího je tedy různě časově náročné.  

Výhodu tedy je, že neslyšící osoba může komunikovat prostředky, na jaké je zvyklá 

a jakými disponuje. Nevýhodou je až dlouhý časový úsek u použití např. faxu a další 

nevýhodou je, že se zde nachází jeden až dva operátoři, kteří v případě vyřizování jiného 

požadavku od jiného neslyšícího převezmou žádost o pomoc později.  

Návrh plánu 

Pro dnešní dobu se mi jeví jako výhodné zvolit variantu obou příjmů. V KOPIS, kde 

ještě není zaveden systém příjmu zpráv od neslyšících, bude předávání informací probíhat od 

telefonního centra z důvodu rozmanitějších způsobů předání tísňové zprávy. 

Na KOPIS, kde je již zaveden příjem zpráv od neslyšících, tak jej zachovat, protože 

neslyšící jsou již zvyklý na dané číslo, ale musí se nastavit jednotná pravidla.  

Příjem SMS na OPIS od neslyšících bude pouze od registrovaných osob a čísla, na 

která bude příjem zpráv probíhat, budou poskytnuta pouze po zaregistrování. V programu ISV 

Spojař lze vytvořit registr osob, který bude aktualizovaný. Aby systém mohl být využíván 

kvalitně, je nutné aktualizovat registry, a to každý půlrok. Tento časový úsek se mi jeví jako 

vhodný pro nutnou aktuálnost. Dále bych navrhl termíny pro aktualizace 1. dubna a 1. září, 

a to z důvodu zimních a letních dovolených, kdy často dochází k úrazům. 

Je potřeba také zavést pravidla pro osoby, které budou zapsány do tohoto registru. 

Tento registr zredukuje množství možných zneužití této linky. Pro zapsání musí osoby se 

sluchovými vadami odevzdat formulář přes organizaci, nebo přímo na HZS kraje. Formulář 

by měl obsahovat tyto údaje: 

 Jméno osoby s postižením a její telefonní číslo. Jsou to údaje nutné pro samotné 

zapsání do registru a identifikaci osoby.  

 Adresa bydliště, která je potřeba především pro určení místa. Většinou se oznamují 

události, které se staly doma.  
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 Kontaktní osoba je uvedena pro případ, že nastane situace, kdy je potřeba kontaktovat 

oznamovatele a ten na pokus o spojení neodpovídá. Pak je potřeba kontaktovat osobu 

blízkou, která by mohla sdělit bližší informace (např. kde by se mohl nacházet, jedná 

se o omyl apod.)  

 Potvrzení od lékaře, že se jedná o osobu sluchově postiženou.  

 Poslední částí formuláře je výběr z možností zavedení čísla do systému, jeho vyřazení, 

případně změna s uvedením nového kontaktu. 

Další nutností, která se musí zabezpečit je, aby SMS byla odesílána v určitém tvaru. 

O tomto tvaru osoby zahrnuty do programu budou poučeny a to jak formou přednášky, tak 

formou letáčku, který by mohli mít neslyšící u sebe, s nápovědou, jak tuto SMS napsat a na 

jaké číslo poslat.  

Místo události bude zpráva obsahovat, pokud se nebude shodovat s místem bydliště. 

Na začátku zprávy se napíše místo buď podle přesné adresy, nebo orientační bod. 

V poslední části popisuje SMS podrobnosti k události. Pro rychlou reakci na zprávu 

není velký časový prostor doptat se na podrobnosti. Proto je potřeba, aby zaslané informace 

byly co nejúčelnější. Je proto potřeba na letáčku obsáhnout nečastější informace, na které se 

operátoři při vytěžování doptávají. Např. plocha požáru, patro, uniká z auta při nehodě apod. 

Příklad tvaru SMS: 

ZLIN,KVITKOVA 123,HORI KONTEJNER,VEDLE AUTO. 

Při tomto způsobu ohlašování nedojde v aplikaci GIS k zobrazení polohy. Tu 

určujeme jen pomocí informací získaných ze zprávy. Pokud nemáme blíže popsané místo 

výskytu, pak lze požádat o zpřesnění polohy operátora. Jedná se ovšem o službu, která může 

trvat desítky minut. 

Shrneme-li tu tuto variantu pro základní zabezpečení příjmu, zjistíme, že je 

dostatečná a bude pokryt příjem na celém území. Je zabezpečeno telefonní číslo, na němž 

bude prováděn příjem, bude se jednat o uzavřený systém (nutnost přihlášení do registru) a tím 

bude sníženo riziko zneužití. Po zpracování zprávy bude zpětně odeslána SMS, že je událost 

zpracovávána. Každá registrovaná osoba dostane pro pomoc s tvarem SMS návod ve formě 

malé karty. Osoby, které patří do skupin, jež by mohly využívat tuto službu, je potřeba 

informovat, že je pro ně připravena a není mít důvod k obavám při užití.  

11.2. Část 2 

V předchozí části jsem představil, jak nastavit systém, aby mohl být zajištěn příjem 

od osoby se sluchovou vadou. Návrh je možné uplatnit v co nejkratší době, ovšem nejedná se 
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o zcela dokonalý systém. Nejde o službu, která je poskytována zdarma, SMS je placená, ale je 

poskytnuta možnost ohlášení MU i pro neslyšící nebo špatně slyšící. Další komplikací 

u předchozího řešení, jak jsem zmínil, je lokalizace ohlašovatele.  

Tyto komplikace nám mohou posloužit ke zlepšení služby. Hlavními principy 

zlepšení jsou příjem SMS na TCTV, lokalizace mobilního telefonu a komunikace s osobou se 

sluchovým postižením. 

Podmínky pro zavedení tohoto systému jsou. Telefony musí být vybaveny GPS 

modulem a musí být umožněno převzetí GPS souřadnic telefonem a jejich odeslání, 

telekomunikační síť musí být schopna přenést data na TCTV a musí být schopno data 

přijmout a zpracovat je a tento způsob musí být nezpoplatněný. V součastné době se 

připravuje projekt eCall, proto by poslední dvě podmínky již měly být splněny. 

Oznamovatel, který se dostane do nouze, kdy bude třeba oznamovat tísňovou zprávu, 

se „spojí“ s operátorem tísňové linky pomocí SMS. Toto spojení má dvě části textovou 

a datovou. Textová část je ve tvaru místo události, pokud se nebude nacházet na místě 

události, a podrobnosti k události. Podrobnosti by měly obsahovat klíčové informace. 

V případě, že volající oznamuje místo bydliště a nenachází se tam, uvede například klíčové 

slovo DOMOV a podobně. Datová část je jen malý balíček, který obsahuje GPS souřadnice. 

Tyto souřadnice mobilní telefon získává neustále, pokud je modul zapnut, nebo v případě 

odeslání SMS se zpětně z pracoviště operátora odešle žádost, která zapne na mobilním 

telefonu GPS modul a po získání souřadnic je pošle k danému číslu na pracoviště operátora.  

SMS je odeslána na tísňovou linku 112. Není třeba si pamatovat složitější čísla, nebo 

více čísel podle složky IZS. 

Operátor na svém pracovišti obdrží informaci, že se jedná o SMS od neslyšící osoby 

a otevře se mu okno aplikace, v kterém může, v případě potřeby, pokračovat v komunikaci 

s oznamovatelem pomocí SMS a zpřesňovat, případně zjišťovat, další podrobnosti. Přijetím 

zprávy se oznamovateli odešle zpráva, která mu potvrdí, že zpráva byla přijata a událost je 

v řešení. Operátor má přesnou polohu volajícího a tím se usnadnila lokalizace místa. Operátor 

po vyplnění protokolu odešle DV na příslušné složky. V DV je informace, že se jedná o osobu 

neschopnou hlasové komunikace. 

V současné nabídce trhu je převážná většina mobilů s GPS modulem, tedy nevidím 

v tomto směru komplikaci. Kontaktoval jsem firmu, která se soustředí na výrobu mobilních 

telefonů pro seniory a i zde chystají v nejbližší době uvedení na trh telefony s GPS modulem 

pro lepší lokalizaci. 
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Většina telefonů pro seniory obsahuje tlačítko SOS a pokud se již bude jednat 

o telefon s GPS modulem, pak toto tlačítko po použití provede hlasové i datové spojení. 

Odešlou se souřadnice jako v případě SMS a hlasové spojení. Případně, pokud nejsou osoby 

schopny hlasově komunikovat, v mobilním telefonu by měly mít v paměti telefonu 

přednastavenou tísňovou SMS, která by mohla být tímto tlačítkem odeslána s GPS 

souřadnicemi. 

Tak dojde k rychlému předání informací v krátkém časovém úseku na více složek. 

To je hlavní výhoda návrhu spolu s přesným určením místa. 

Shrneme-li etapu 2, tak výraznou změnou je přijímání SMS a to její příjem na lince 

112 a přesná lokalizace místa oznamovatele s podmínkou že jeho telefon má GPS modul.  

Nástavba Části 2 

Výše jsem popsal dvě etapy, které jsou založeny na odesílání SMS s textem o tísni 

a druhá etapa i s příjmem GPS souřadnic. Pokud se nám nepodaří odstranit u SMS problém, 

jak má sluchově postižený zformulovat její obsah, zůstává stále nevýhoda SMS zpráv. Ta 

spočívá v době doručení. Snažíme-li se služby poskytované osobám postiženým co nejvíce 

přiblížit těm službám, co poskytujeme osobám bez zdravotních potíží, je potřeba toto možné 

zpoždění snížit, nejlépe odstranit. Je tedy nutné navrhnout systém, aby mohli neslyšící předat 

tísňovou zprávu bez časové prodlevy a umožnit jim to bez použití speciálních přístrojů.  

Návrh zahrnuje vznik aplikace volně šiřitelné a přípravu systému pracoviště 

operátora TCTV na tuto možnost. Při zprovoznění této aplikace na lince 112 bude zachována 

možnost přijmu SMS zpráv, a to pro osoby, které nejsou zdatné v ovládání mobilních 

telefonů. 

Nyní rozeberu, jakým způsobem by měla tato navrhovaná varianta fungovat. 

Neslyšící, který chce oznámit tísňovou zprávu na tísňovou linku, spustí aplikaci ve 

svém mobilním telefonu. Aplikace otevře první stránku, kde bude komunikační okno. Na 

prvním řádku se mu zobrazí text „Tísňová linka 112“. Do tohoto okna bude psát klasicky jako 

SMS a odpovědi mu budou odepisovány okamžitě. Návrh okna vidíme na obrázku. Vychází 

z aplikace pro neslyšící, která je v telefonním centru. Operátor bude do náhlavní soupravy 

informován o otevření této aplikace. Operátorovi se na obrazovce otevře okno, ve kterém 

bude mít textovou část, kde probíhá komunikace s ohlašovatelem. Dále zde bude mít základní 

informace o oznamovateli. Jeho jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu bydliště. Bude zde 

mít tlačítko k převzetí identifikace. Návrh okna vidíme na Obrázku 34. 
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Obrázek 34: Návrh okna aplikace 

1) komunikační okno - v tomto okně probíhá komunikace mezi operátorem 

a oznamovatelem, 

2) informace o spojení - informační panel o připojení oznamovatele. Zobrazuje se 

zeleně podbarvené SPOJEN, nebo červeně podbarvené ODPOJEN. Vedle by se 

nacházelo tlačítko Odpojit, které umožňuje odpojení v případě omylu (nechtěné 

spuštění aplikace), 

3) údaje o registrovaném neslyšícím - v této části jsou informace o neslyšícím, který je 

registrován, telefonní číslo (zobrazeno i v případě neregistrovaného volajícího), dále 

jeho jméno, adresa a kontaktní osoba s telefonním číslem, 

4) aplikační tlačítka - tlačítka pro převzetí adresy bydliště a tlačítko pro volání 

kontaktní osoby, 

5) GPS souřadnice - zde jsou zobrazeny souřadnice zaslány z GPS modulu mobilního 

telefonu, 

6) místopis - zde operátor může vyhledávat místo události pokud se neshoduje 

s bydlištěm, nebo s odeslanými souřadnicemi. 

K určení místa události bude mít možnost využít zobrazení polohy oznamovatele na 

GIS mapách (viz výše). Pro případ, že by se místo nacházelo jinde, než oznamovatel, může 

operátor využít místopisu. 
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Ochranou proti zneužití by měl být registr čísel od osob se sluchovým postižením. 

V případě, že číslo nebude zahrnuto v registru, bude odeslána zpětně zpráva s obsahem, že 

byla odeslána SMS na tísňovou linku s informací, jestli se jedná o skutečnou nouzi. Bude 

odeslána i informace o případném zneužívání. 

Pokud se bude jednat o cizince, pak by jej systém rozpoznal podle tvaru čísla. Bude 

mu poslána zpráva pro potvrzení nouze. Po potvrzení operátor zahájí komunikaci, pokud 

ovládá cizí jazyk jako cizinec. Případně „přepojí“ komunikaci na operátora poskytujícího 

daný jazyk. 

Shrnutí etap 

V tomto návrhu dochází k příjmu SMS na TCTV, které poté rozděluje informace na 

základní složky. Tím se uplatní i v této oblasti. Celý návrh je závislý na schopnostech 

neslyšících, případně seniorů. Je potřeba, aby tito oznamovatelé byli schopni napsat 

minimálně SMS, a to v určitém tvaru a srozumitelně. V případě aplikace pro oznámení 

události můžeme říct, že se jedná o soby zdatnější v ovládání mobilu. Tedy v případě seniorů 

se ve většině případů jedná o budoucí generace. Tato varianta je navržena především pro 

obyvatele České republiky. 

11.3. Zabezpečení 

Navržené varianty nemohou samy o sobě začít fungovat s maximálním využitím. Je 

potřeba se nejprve zabývat několika body.  

Pro zavedení systému je potřeba legislativní zabezpečení. Jedná se o získávání údajů 

o osobách s postižením, kdy je třeba, aby poskytované údaje byly v souladu se zákony 

a osoby se je nebály poskytnout. Dále je nutné pro poskytování datového přenosu na TCTV 

při posílání SMS zpráv s určením polohy, bylo pro oznamovatele nezpoplatněno.  

Je potřeba zajistit, aby docházelo k přenosu GPS souřadnic při odeslání SMS na 

linku 112. GPS souřadnice by mohl případně poskytovat operátor, nebo jiná firma. Dále je 

potřeba zabezpečit v případě vypnutého GPS modulu, aby došlo po žádosti od operátora 

k jeho zapnutí a odeslání souřadnic. 

Některé osoby mohou mít k těmto projektům odpor, nebo nebudou chtít se do něj 

zapojit. Je třeba, aby došlo k uvědomění, že se jedná hlavně o službu poskytovanou pro jejich 

pohodlí. Osoby neslyšící se sdružují především v komunitách, kde se nacházejí osoby se 

stejnou překážkou a nechtějí, nebo se bojí komunikovat s osobami z okolí. Senioři zase mají 

averzi vůči novým věcem a zůstávají u zaběhnutých zvyklostí. Je potřeba tyto bariéry 

odbourat. Tohoto lze dosáhnout kvalitním seznámením je s projektem a praktickou ukázkou 
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že se nejedná o nic složitého. Je třeba jim vysvětit, že se nemusí ničeho bát, a že systém je 

jednoduchý na manipulaci a naučení Je třeba odbourat strach, aby v případě nouze využili 

k oznámení jinou osobu. Tuto osvětu je třeba šířit jak formou přednášek, tak formou různých 

plakátu, letáků apod.  

Další obtíží, se kterou se OPIS setkávají, je neochota některých organizací pro 

neslyšící spolupracovat. Tato negativita práci OPIS neulehčuje a neumožňuje jim případně 

posunovat systém dopředu a lépe pomáhat neslyšícím. Tuto bariéru je třeba odstranit a zapojit 

zúčastněné více do projektu. 

Jako další hlavní věc je třeba, aby osoby, které se budou chtít zapojit do projektu, 

měly telefon s GPS modulem pro možné odeslání souřadnic. Je proto třeba je s tímto 

seznámit. 

11.4. Rozvoj s budoucí technologií 

V budoucnu lze čekat vývoj v oblasti telekomunikací jako například poskytnutí 

videohovorů a tím může dojít k přenosu obrazu od místa události. Operátorovi může 

oznamovatel samotné místo ukázat pomocí telefonu, případně pomocí znakové řeči 

operátorovi sdělit, co se děje. Na pracovišti by mohla být aplikace, která by znakovou řeč 

snímala a převáděla na textovou podobu. V dnešní době se už vyvíjí program na převod řeči 

na textovou podobu, proto by v budoucnu mohlo dojít k vývoji programu na převod znakové 

řeči na text.  
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12. Závěr 

Tato práce navrhla řešení, jakým by se mohl příjem tísňového volání od osob 

s postižením a seniorů ubírat. V první časti jsme se seznámili s tísňovým voláním, jak je 

poskytováno a kde je přijímáno. Dále jsme se seznámili s úkoly operačních a informačních 

středisek Hasičského záchranného sboru, která jsou operačním střediskem integrovaného 

záchranného systému. Bylo také potřeba se seznámit s osobami s postižením a seniory a jejich 

potížemi se sluchem.  U těchto osob dochází i ke změnám v psychice, se kterou jsme se také 

seznámili. Část práce byla věnována komunikaci s osobami se sluchovým postižením. Jak 

jsme zjistili, u seniorů dělá především největší potíž jejich neochota učit se něčemu novému 

a u neslyšících je pro nás komplikací uzavření v tzv. komunitě, kdy se nechtějí zapojit do 

okolního života, protože se setkávají s názory, které jim nejsou příjemné. 

Druhá část práce analyzovala součastný stav, a to jak v České republice, tak 

i v Evropě. Při analýze stavu příjmu tísňového volání od handicapovaných nebo osob 

s postižením jsem zjistil tyto stavy: 

ZZS – už od roku 2002 je poskytována služba ohlášení a vyžádání zdravotnické 

služby pomocí SMS. Operační středisko ZZS mohlo předat informace i na další složky IZS. 

V současné době je možno oznamovat i pomocí e-mailu. Tato možnost je poskytována 

v několika krajích. Každý kraj zapojený do této služby má své telefonní číslo. 

PČR – služba poskytována policií byla zprovozněna v roce 2006. Vyžádání pomoci 

bylo umožněno pomocí SMS na zvláštní číslo, které je centrální pro celou Českou republiku. 

Tento způsob byl dohodnut mezi policií a organizacemi neslyšících. 

HZS – u této složky není umožněno ohlášení události neslyšícími ve všech krajích. 

Tuto službu poskytuje zatím 8 krajů a v dalších se chystají na zavedení takové služby. Každý 

kraj má své číslo, na němž přijímá SMS od registrovaných neslyšících. 

Telefonní centrum – toto centrum poskytuje pro neslyšící službu vyřízení mnoha 

služeb. Komunikace probíhá podle zvoleného komunikačního prvku. Tato služba je 

poskytována sedm dní v týdnu 24 hodin denně. 

Tísňová péče – soukromé společnosti poskytují službu pro seniory, která je 

poskytována nonstop, ale jedná se o placené služby. Jde o službu tzv. Hlídání seniorů pomocí 

speciálních technologií. 

Evropa – Podle poskytnutých údajů mohu říci, že ve většině států je poskytována 

služba pro handicapované. Je poskytována několika způsoby. Jsou to: SMS na linku 112, 
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SMS na zvláštní číslo, FAX, komunikace pomocí aplikace na způsob chatu, nebo pomocí 

speciálních přístrojů. 

Poslední část práce navrhla řešení toho problému v naší zemi. V České republice 

není taková služba poskytována na celém území. To je třeba zlepšit a to zachováním 

stávajících čísel a tam, kde dosud není tato služba poskytována, využít telefonního centra pro 

neslyšící. K tomu je potřeba, aby se lidé o této možnosti dozvěděli, proto je zapotřebí rozšířit 

spolupráci s organizacemi pro postižené a aby probíhala kvalitní osvěta i mezi seniory, které 

je možné zahrnout do této skupiny. Dále je třeba vytvořit systém, který by umožňoval příjem 

SMS na TCTV na lince 112. Tento systém se musí obohatit o možnost odeslání GPS 

souřadnic s polohou odesílatele SMS do aplikace operátora. Je nutné tento systém rozšířit 

o aplikaci pro online komunikaci s postiženým. Návrh, jak by mohlo okno na pracovišti 

operátora vypadat, lze nalézt v textu. Podmínkou služby by bylo poskytování oznámení 

zdarma a pouze pro registrované osoby. 

V současnosti bych připravované změny pozastavil a začal bych se věnovat 

nynějšímu systému na celostátní úrovni. Po zavedení celostátního systému se musí ještě 

pokračovat v obou přístupech k oznámení tísňové zprávy současně a postupem času 

odpojovat telefonní čísla. Jeví se mi jako vhodnější využití jednoho čísla na TCTV k příjmu 

oznámení události, než znát více čísel a zvažovat, na které to oznámit. 

Ještě je nutno podotknout, že i když jsem v práci neustále zmiňoval neslyšících, 

nedoslýchavých, nebo osoby s postižením sluchu, tak navrhnuté řešení se dá použít i pro jiné 

postižení jako je nevidomost a další. 
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