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Úvod 
 

V celé své historii se lidstvo stavělo různým způsobem ke zdravotně postiženým 

osobám. Tento vývoj se naštěstí postupem času ubírá od naprosto extrémně negativních 

přístupů, přes odmítání a ignoraci až k postupnému přijmutí faktu, že tyto osoby jsou běžnou 

součástí společnosti. Lidé si začali postupně uvědomovat, že postižení nejsou něčím, čeho by 

se měli bát nebo dokonce úplně odmítat jen proto, že nevím, jak se k tomuto problému 

postavit. Zhruba od počátku 80. let se u nás začínají šířit zcela nové názory, které představují 

snahu o co největší integraci zdravotně postižených osob do běžné společnosti. To znamená, 

že postižení mohou chodit do normálních škol, pracovat společně se zdravými lidmi 

a vykonávat běžné denní činnosti jako ostatní. Mnohdy stačí opravdu jen celkem drobné 

úpravy, aby mohl postižený člověk žít zcela normální život, a to i díky své velmi dobré 

přizpůsobivosti.  

 Samozřejmě jsou a budou zdravotně postižení vždy nápadní svou odlišností. Mnohdy 

je však jedinou viditelnou odlišností nutnost přizpůsobit prostředí, ve kterém osoba žije 

a pohybuje se, ať se jedná o stavební bezbariérové úpravy nebo občasná pomoc asistenta. 

V dnešní moderní společnosti s vyspělým sociálním cítěním existuje silná snaha o začlenění 

zdravotně postižených občanů do běžného života a jejich zrovnoprávnění vůči ostatním lidem 

ve společnosti.  

 Je však třeba si uvědomit, že i při těchto snahách musíme počítat s tím, že jsou oblasti 

života zdravotně postižených, které vyžadují zvláštní přístup a respektování určitých 

odlišností. Jednou z těchto oblastí je právě i potřeba zvláštního zacházení a postupu při 

případné záchraně postižené osoby, bude-li účastníkem mimořádné události, při které je třeba 

osobu např. evakuovat. V současné době však byla pro tuto oblast v ČR zpracována pouze 

jediná metodika, která je součástí bojového řádu jednotek požární ochrany. Tato metodika se 

však věnuje pouze základním zásadám komunikace s osobami se zdravotním postižením, a to 

navíc velmi povrchně. Samotnou záchranu (vyvedení, vynesení osoby) neřeší téměř vůbec. 

Na místě zásahu poté dochází k různým improvizacím, které mohou mít fatální následky. 

Cílem této práce je sestavit soubor rad a postupů, který by poskytl zasahujícím 

hasičům komplexnější návod, jak v těchto situacích přistupovat k záchraně osob se 

zdravotním postižením. Práce je zaměřena na rozšíření současných poznatků a stanovených 

postupů, a to tak, aby jejich záchrana proběhla k maximální možné spokojenosti zachránce 

i zachraňovaného.  
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1. Rešerše 
 

Při shromažďování materiálů pro vypracování této práce jsem se nesetkal s žádnou 

odbornou prací nebo publikací, která by se komplexně dané problematice věnovala. Dostupné 

publikace řeší pouze záchranu osob, nebo komunikační specifika pro jednotlivé druhy 

postižení. 

Jediným dostupným a užitečným zdrojem pro potřeby této práce byly pohovory 

s odborníky z jednotlivých organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením. Tito lidé 

mají s osobami se zdravotním postižením praktické zkušenosti nejen z těchto organizací, ale 

velmi často musí řešit i jejich osobní problémy. 

Pro zmapování celkové situace je důležité statistické šetření Českého statistického 

úřadu z roku 2007. 

V současné době pro potřeby této práce byly hlavním zdrojem informací tyto 

dokumenty: 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za 

rok 2007. 2008. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08 

 

Výsledky tohoto šetření skvěle mapují počty osob se zdravotním postižením na území 

ČR. Nemapují pouze jejich počet, ale jejich situaci, závažnost a druhy postižení.  

 

Bojový řád jednotek požární ochrany. In: Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele 

HZS ČR a NMV. 2001, 40/2001. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/predpisy/interni/2001/pokyn40_hasici.html 

 

 V Bojovém řádu jednotek požární ochrany jsou dané problematice věnovány dva 

metodické listy. Jeden se věnuje záchraně osob obecně, druhý zásadám komunikace 

s osobami se zdravotním postižením.  
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2. Související legislativa 
 

Oblast péče o zdravotně postižené není prozatím v právním prostředí České republiky 

komplexně řešena a zakotvena jako jednotný právní předpis, který by byl součástí Sbírky 

zákonů ČR. Touto problematikou se sice zabývá řada právních předpisů, ale je stále 

roztříštěna do velkého množství zákonů, vyhlášek, norem a dalších. Toto je způsobeno 

zejména tím, že je tato oblast příliš rozsáhlá a je tedy velmi těžké zařadit všechny problémy 

a činnosti do jediného legislativního předpisu.  

Organizace jako je např. OSN nebo Evropská unie jsou v řešení těchto otázek 

mnohem dále než Česká republika. Základem pro právní vymezení jsou dnes tedy zejména 

mezinárodní úmluvy a evropské směrnice. Níže uvedenou legislativu nelze sice přímo použít 

pro řešení problémů při záchraně zdravotně postižených osob, ale je možno ji využít jako 

dobrý právní základ pro další postup tvorby legislativy ovlivňující život a postavení těchto 

osob ve společnosti.[1] 

 

2.1. Ústava České republiky 
 

Ústava ČR je nejvyšší právní předpis ČR. Součástí ústavního pořádku ČR je i ústavní 

zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, její součástí je následující formulace: 

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

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“[2] V zákoně se také uvádí: 

„Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“[2] 

Díky těmto formulacím jsou zaručena všechna základní práva osobám se zdravotním 

postižením. 

 

2.2. Bezbariérové bydlení 
 

I když ne přímo záchranu osob se zdravotním postižením, tak podmínky pro ni řeší 

vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Tato vyhláška řeší zajištění podmínek volného pohybu zdravotně postižených 
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osob ve veřejných prostorách budov a v bytech a domech určených pro bydlení těchto osob. 

Záchranu přímo neřeší, ale v budovách nastavuje lepší podmínky pro její provedení.[3] 

 

2.3. Bojový řád jednotek PO 
 

Částečně se této oblasti věnuje bojový řád jednotek osobní ochrany, konkrétně 

metodické listy O7 a S12. O7 řeší záchranu osob a S12 řeší komunikaci s osobami se 

zdravotním postižením. Bohužel jejich propojení, které by bylo třeba neexistuje.[15] 

2.4. Národní plán pro vytváření rovných příležitostí 
 

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením byl 

vytvořen a vydán vládou ČR, konkrétně Výborem pro zdravotně postižené občany. Je 

stěžejním dokumentem a určuje směr koncepce podpory a začleňování zdravotně postižených. 

Tento dokument obsáhl prozatím nejširší spektrum činností týkajících se života zdravotně 

postižených osob. S přihlédnutím k podmínkám jednotlivých regionů byla v některých krajích 

ČR zpracována krajská obdoba plánu, která reflektuje podmínky a situace přímo v daném 

regionu.[4] 

 

2.5. Mezinárodní úmluvy 
 

6. prosince 2006 se konalo valné shromáždění Organizace spojených národů, které 

bylo věnováno problematice zdravotního postižení. Výsledkem tohoto shromáždění je tzv. 

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.[5] Zásadními v této úmluvě jsou pro 

naši problematiku články 10 a 11. Článek 10 potvrzuje přirozené právo na život všem osobám 

se zdravotním postižením a smluvní strany se zde zavazují podniknout nezbytné kroky pro 

zajištění rovnocenného životního standardu s ostatními osobami. Článek 11 pak zavazuje 

smluvní strany k podniknutí nezbytných kroků k zajištění bezpečnosti osob se zdravotním 

postižením v případě jakéhokoli ohrožení jejich života nebo zdraví. Podobné úmluvy vytváří 

téměř všechna nadnárodní společenství, která se věnují mimo jiné i sociální problematice. 
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3. Zdravotně postižené osoby 
 

3.1. Problematika definice 
 

Definice zdravotního postižení může být velmi složitá. A i přes pozornost, která je této 

oblasti věnována, neexistuje jednotná definice zdravotního postižení. Složitost tohoto 

problému vyplývá z toho, že každý člověk je individualita. To znamená, že daná míra 

postižení může každého ovlivnit jiným způsobem a v různé míře. Nelze tedy přesně určit, kde 

leží hranice, od které je člověk ještě považován za zdravého a od kdy se jeho zdravotní 

problémy již dají nazvat zdravotním postižením. A i přes různé definice nelze tuto hranici 

obecně určit. 

 

3.2. Definice v právním prostředí ČR 
 
 V právním prostředí České Republiky je zdravotní postižení definováno v zák. 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. „Zdravotním postižením se rozumí tělesné, mentální, 

duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu 

závislou na pomoci jiné osoby.“[6] V českém právním prostředí existuje kromě výše 

zmíněného zákona ještě několik definic, které jsou ovšem určeny a používány jen pro jednu 

oblast nebo účel, např. pro zaměstnávání, pro zdravotní pojištění apod. 

 

3.3. Definice dle WHO 
 
Světová zdravotnická organizace vydala na svém zasedání v roce 1980 následující definice: 

 „Vada (impairment): jakákoliv ztráta nebo abnormálnost psychologické, 

fyziologické nebo anatomické struktury nebo funkce. 

 

 Postižení (disability): jakékoliv omezení nebo ztráta (vyplývající z vady) schopnosti 

jednat a provádět činnosti způsobem nebo v mezích, které se 

pro lidskou bytost považují za normální. 

 

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

nebo postižení, která omezuje nebo znemožňuje, aby naplnil 
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roli, která je pro tohoto jedince (s přihlédnutím k věku, pohlaví 

a sociálním a kulturním činitelům) normální.“[7] 

 

Tyto definice, i když jsou oficiálními definicemi Mezinárodní zdravotnické organizace, 

nejsou zakotveny v české legislativě a slouží spíše ke sjednocení při mezinárodních jednáních. 

Dále existuje mnoho encyklopedických definicí, které ovšem nemají žádný podklad 

a jedná se spíše o pokusy autorů, jenž jsou více či méně výstižné. 

 

3.4. Rozdělení zdravotně postižených osob 
 

Pro oblast života postižených, jíž je věnována tato práce, by se dalo mimo jiné využít 

rozdělení zdravotně postižených osob dle již zmiňovaného zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Zde jsou osoby rozděleny do 4 stupňů dle jejich závislosti. I přes to, že stupně jsou 

určeny velmi obecně, lze dle zařazení osoby do daného stupně určit jejich samostatnost při 

řešení běžných životních situací a tím pádem i při situacích méně běžných nebo krizových. 

Rozřazovaní do jednotlivých stupňů závislosti probíhá dle metodiky, kde je stanoveno 

36 činností souvisejících s běžným životem. Např. komunikace, hygienické úkony, orientace 

v prostředí apod. tyto úkony jsou dále rozděleny do dvou skupin. Jedná se o činnosti péče 

o vlastní osobu a úkony související se soběstačností. Zařazení se určuje dle počtu úkonů, které 

je osoba schopna zvládnout sama. 

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

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

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

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

o vlastní osobu a soběstačnosti, 

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

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

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

úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,  

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

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

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

o vlastní osobu a soběstačnosti, 



 7 

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

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

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

o vlastní osobu a soběstačnosti.“[6] 

 

Dle informací členů Krajské rady zdravotně postižených pro Kraj Vysočina lze obecně 

říci, že osoby ve stupni I a ve stupni II jsou více či méně soběstačné ve většině běžných 

denních úkonů a není u nich výjimkou, že jsou schopné bydlet samy. Tyto osoby potřebují 

většinou pouze občasnou pomoc ostatních členů rodiny, popř. asistenta. V případě mimořádné 

události u nich tedy nelze očekávat přítomnost osoby, která poskytne adekvátní radu nebo 

pomoc.[1] 

 

3.5. Statistické šetření 
 

Až do roku 2007 byly počty zdravotně postižených osob na území ČR pouze 

odhadovány. Tento problém vyplýval i z roztříštěnosti a nejednotnosti organizací sdružujících 

zdravotně postižené spoluobčany. Díky tomu nebylo možné udělat přesný součet. Členství 

v těchto organizacích není povinností, proto někteří zdravotně postižení občané nemusí být 

nikde evidováni, naopak někteří mohou být členy několika organizací. Stejně tak čerpání 

sociálních dávek není povinností. I když by se z počtu evidovaných osob, které dané sociální 

dávky pobírají, dal určit počet, nebylo by možné zjistit další podrobnosti o této rozhodně ne 

nevýznamné skupině. Při pravidelném sčítání lidu také nebyly zařazeny otázky, které by 

mapovaly tuto problematiku. 

V roce 2007 uskutečnil Český statistický úřad výběrové šetření týkající se zdravotně 

postižených osob, jednalo se o součást Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany 

se zdravotním postižením.  

I když jsou výsledky tohoto šetření již z roku 2007, jedná se stále o nejnovější data, 

protože další šetření prozatím neproběhlo. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným zásadním 

událostem, které by silně ovlivnily demografický vývoj nebo počty zdravotně postižených, lze 

získaná data stále považovat za aktuální. 
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3.5.1. Metodika šetření 
 

Pro metodiku šetření byla použita vlastní definice zdravotního postižení. „Zdravotně 

postiženou osobou je osoba, jejíž tělesné, smyslové a/nebo duševní schopnosti či duševní 

zdraví jsou odlišné od typického stavu pro odpovídající věk a lze oprávněně předpokládat, že 

tento stav potrvá déle než 1 rok. Odlišnost od typického stavu pro odpovídající věk musí být 

takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo faktické znemožnění 

společenského uplatnění dané osoby.“ 

Metodika vycházela z reálného předpokladu, že každá osoba má svého praktického 

lékaře. Proto byli statisticky náhodně vybráni praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti 

a dorost. Do šetření byly také samozřejmě zahrnuty ordinace v ústavech sociální péče. 

Náhodně vybraní lékaři poté ze svých kartoték vybrali vzorek zdravotně postižených osob 

a na jejich osoby vyplnili dotazníky. I přes neochotu a nízkou účast lékařů se podařilo získat 

dostačující statistický vzorek, který má adekvátní vypovídající hodnotu.[8] 

 

3.5.2. Celkový počet osob se zdravotním postižením 
 

Z výsledků výběrového šetření vyplývá, že výše uvedenou definici zdravotního 

postižení, použitou pro tento průzkum splňuje přibližně 1 015 000 osob z celkové populace. 

To je 9,87% všech osob. To je jistě nezanedbatelná část, kterou již nelze ignorovat 

a přecházet. Navíc vzhledem k novým trendům a pokroku v medicíně lze předpokládat 

postupně další navyšování podílu zdravotně postižených osob ve společnosti.[8] 

 

3.5.3. Míra postižení 
 

V rámci šetření byla také zjišťována míra postižení. Zdravotně postižení měli být 

svým lékařem zařazeni do jednoho ze 4. stupňů postižení 

- lehké postižení 

- středně těžké 

- těžké 

- velmi těžké 

Lze tedy říci, že rozdělení pro průzkum kopíruje rozdělení do stupňů závislosti dle 

zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Z výsledků vyplývá, že nejpočetnější skupinou 

jsou osoby s postižením, jež bylo označeno jako středně těžké. S odkazem na výše zmíněný 
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zákon lze tedy říci, že se jedná o osoby, u kterých je míra jejich omezení v životě již poměrně 

významná, ale ve většině případů ne natolik, aby potřebovali nepřetržitou pomoc ostatních 

osob. Jedná se o 418 423 osob, což je asi 41% procent ze všech zdravotně postižených 

osob.(Obrázek 1) 

Druhou nejčetnější skupinou jsou osoby s postižením, jež bylo hodnoceno jako těžké. 

Pro naše potřeby je významná skupina osob s postižením, jež bylo hodnoceno jako lehké 

a středně těžké. Právě tyto dvě skupiny ačkoliv potřebují s některými úkony ve svém životě 

pomoc, jsou více či méně soběstačné a nelze u nich tedy předpokládat výskyt osoby, která by 

jim v krizové situaci způsobené mimořádnou událostí poskytla pomoc.[8] 

 

Podíl jednotlivých měr postižení

27%

42%

24%

7%

lehké středně těžké těžké velmi těžké

 
Obrázek 1-Graf měr postižení 

 

3.5.4. Rodinný stav zdravotně postižených 
 

S výše uvedenou problematikou souvisí další aspekt, který byl součástí šetření. Jedná 

se o rodinný stav zdravotně postižených. I když se zdravotně postižení mohou zdát jako lidé 

samotářští a uzavření, žije jich téměř polovina v manželství nebo stálém partnerském vztahu. 

V manželství jich žije 475 344. U této skupiny osob se opět dá předpokládat, že po většinu 

času mají u sebe někoho, kdo by jim v krizové situaci dokázal pomoci. 

Naopak 197 523 zdravotně postižených osob jsou osoby svobodné, bydlící buď samy 

nebo u rodičů apod. Ještě početnější skupinou jsou vdovci a vdovy. Jejich četnost dosahuje 
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225 802. Nezanedbatelnou skupinou jsou i rozvedení, ti dosáhli počtu 85 510. Celkem tedy 

nezanedbatelná skupina obyvatel, u kterých se dá předpokládat, že se často pohybují ve svém 

obydlí samy bez stálé asistence zdravé osoby. Např. skupina ovdovělých má nejsilnější 

zastoupení, tak jak se dá předpokládat, ve věkové skupině nad 75 let. Zde kromě zdravotního 

postižení přitěžuje všem okolnostem ještě stáří osoby a problémy se stářím spojené.[8] 

 

3.5.5. Vznik zdravotního postižení 
 

Další důležitou skutečností je zjištění příčiny zdravotního postižení. Zdravotní 

postižení získané jako vrozené bylo uvedeno přibližně v 1/9 všech uvedených případů 

postižení. Největší podíl a to skoro až 2/3 mají zdravotní postižení získané nemocí. Zbytek 

postižení jsou získané stářím nebo úrazem.(Obrázek 2) 

S tím souvisí i věk ve kterém osoba získala první zdravotní postižení. Téměř polovina 

všech zdravotních postižení byla osobami získána ve věkovém rozmezí 30 – 59 let, tedy 

v produktivním věku. Při postižení získaném v pozdějším věku nastává problém, jak se 

s daným postižením vyrovnat. Lze obecně říci, že s postiženým vrozeným, nebo získaným již 

v dětství se osoba vyrovná lépe a naučí se s ním žít. Dále tedy není v životě omezena tolik, 

jako když se vše musí učit. S tím souvisí i schopnost využití různých kompenzačních 

pomůcek, které se dají při záchraně osob využít.[8] 

 

Podíl příčin získání zdravotního postižení
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Obrázek 2-graf příčin zdravotního postižení 
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3.5.6. Druhy zdravotního postižení 
 

V šetření byl také zjišťován samozřejmě druh zdravotního postižení a četnost 

jednotlivých postižení. Celkem byla četnost určena na 1,496 postižení na osobu. To znamená, 

že v mnoha případech se jedná o kombinaci několika postižení(Obrázek 3). 

Nejčetnějším případem postižení je postižení vnitřní. Jde o 571 734 postižení. Jedná se 

o postižení týkající se vnitřních orgánů, např. postižení kardiovaskulárního systému apod., 

která mohou mít za následek výrazné omezení v životě. Mohlo by se zdát, že zdravotní 

postižení tohoto druhu nemohou nějak výrazně ovlivnit průběh záchrany těchto osob. 

V dalších částech šetření je ovšem zjištěna skutečnost, že u téměř 124 000 respondentů 

dochází vlivem tohoto postižení k omezení mobility a u téměř 61 000 respondentů dochází 

k omezení sebeobsluhy.  

Další velmi významnou skupinou s téměř stejnou četností jsou postižení tělesná. Zde 

už je vliv zdravotního postižení na průběh záchrany osoby mnohem zřejmější. Omezení 

mobility a sebeobsluhy se vyskytují v mnohem větším procentu než u postižení vnitřních. 

Zdaleka ne tolik četnou skupinou jsou postižení zraková a sluchová. Zde také není zdaleka 

takový problém s omezením sebeobsluhy nebo mobility, ale v těchto skupinách je naopak 

uváděno poměrně výrazné procento respondentů, které má problém v komunikačních 

a orientačních dovednostech. Rozhodně nezanedbatelné procento z celkového počtu postižení 

tvoří postižení duševní a mentální. Respondenti s těmito druhy postižení jsou omezeni téměř 

ve všech oblastech lidského života. Díky tomu lze ovšem velmi často předpokládat umístění 

osoby v ústavu nebo přítomnost asistenta či jiné obsluhy, která by byla schopna problém při 

krizové situaci řešit.[8] 

 

Podíl jednotlivých druhů zdravotního postižení
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Obrázek 3-Graf druhů zdravotního postižení 
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3.5.7. Využití kompenzačních pomůcek 
 

V rámci šetření bylo také zjišťováno, kolik zdravotně postižených využívá nějaké 

kompenzační pomůcky vzhledem k danému druhu postižení. Z výsledků šetření vyplývá, že 

více než 2/3 postižených žádné kompenzační pomůcky nepotřebuje ani nevyužívá. Největší 

podíl potřeby kompenzační pomůcky byl uveden u osob se zrakovým, tělesným a sluchovým 

postižením. V dalších kapitolách budou některé tyto kompenzační pomůcky uvedeny 

a zhodnoceny možnosti jejich využití při provádění záchrany těchto osob.[8] 

 

3.5.8. Osobní asistence 
 

Dalším prvek, který má výrazný vliv na provádění záchrany zdravotně postižených 

osob je, jak už bylo několikrát zmíněno, přítomnost další zdravé osoby. U více než 75% 

zajišťuje péči rodina nebo příbuzní. U více než 10% není naopak péče zajišťována vůbec. 

Zároveň celodenní pomoc zdravé osoby nebo úplnou závislost na péči další osoby byla 

uvedena u více než 25% postižených osob. Necelých 35% využívá pomoc pouze několik 

hodin denně. To bude pro řešení našeho problému patrně nejproblematičtější skupina. Jedná 

se o osoby, které většinu úkonů v domácnosti i v osobním životě zvládají. Pokud ovšem 

nastanou nestandardní podmínky, je možné že je tyto osoby nebudou schopné samostatně 

zvládnout.[8] 

 

3.5.9. Bydlení zdravotně postižených osob 
 

K úspěšnému zvládnutí záchrany zdravotně postižené osoby jistě velkou měrou 

přispěje i míra přizpůsobení prostoru, kde se zdravotně postižená osoba nachází v době 

mimořádné události. Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb upravuje podmínky pro bezbariérovost v bytech 

určených pro bydlení zdravotně postižených osob, veřejných prostorech domů a úřadů. I přes 

důležitost této vyhlášky bylo šetřením zjištěno, že téměř 87% zdravotně postižených osob 

bydlí ve standardních bytech, bez větších stavebních úprav. Pouze kolem 5% osob bydlí 

v bytě který byl určen jako bezbariérový nebo jako byt zvláštního určení. Dalších 5% osob 

bydlí v ústavech sociální péče. Zbytek osob využívá jiné formy bydlení, jako jsou např. domy 

s pečovatelskou službou. Důležitou skutečností tedy je, že velká většina zdravotně 

postižených osob žije ve standardních domech, kde jejich přítomnost nelze nějak předvídat 
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a na jejich záchranu se předem připravit. Navíc je třeba počítat s tím, že se jedná o standardní 

byty bez zásadních úprav a v nestandardních situacích se nelze spoléhat na pomůcky 

a vybavení bytu, které se vyskytuje v bezbariérových bytech a provádění záchrany osoby by 

mohlo výrazně usnadnit.[8] 

 

3.5.10. Očekávaný vývoj 
 

Celkový počet zdravotně postižených rovnající se více než 1 000 000 osob je sám 

o sobě znepokojující. Vzhledem k pokrokům v medicíně lze předpokládat, že některé typy 

postižení se naučíme léčit, popř. minimalizovat jejich následky. Pravděpodobnější ovšem je, 

že s pokrokem medicíny a prodlužováním průměrného věku se bude podíl zdravotně 

postižených osob na území našeho státu zvyšovat. Lze vycházet z předpokladu, že největší 

podíl postižených osob je ve skupinách ve věku 60-74 let, a nad 75let.(Obrázek 4) To bylo 

výsledkem šetření. Tento stav je dán tím, že jen minimum postižení bylo označeno jako 

vrozené, tzn. během života díky nemocem nebo úrazům se stávají z osob bez hendikepu 

občané se zdravotním postižením, kteří si své postižení nesou až do smrti.[8] 

Vzhledem k relativně novým demografickým trendům je možné očekávat v nejbližších 

dekádách výrazné stárnutí celkové populace. To je dalším předpokladem pro očekávání 

nárůstu podílu zdravotně postižených osob.[9] Bohužel nelze očekávat takový rozvoj 

lékařských věd, který by tento trend dokázal zvrátit, a počet výskytu zdravotních postižení 

v populaci dokázal snížit. Nelze tedy tuto oblast a problémy v ní zanedbávat nebo jinak 

přecházet, protože situace a těžkosti, které se této problematiky týkají by se mohly kumulovat 

a zastihnout celou společnost nepřipravenou. 

  
Obrázek 4-Graf rozložení do věkových kategorií 
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4. Druhy zdravotního postižení 
 

4.1. Základní rozdělení 
 

Třídění skupin zdravotně postižených osob a jejich zařazení do těchto skupin není 

vůbec jednoduché. Existuje mnoho názorů a teorií, jaké hledisko zvolit pro vytvoření 

základních skupin zdravotního postižení. Nejvíce zažité a také s největším počtem stoupenců 

je dělení osob dle charakteru postižení. Tento způsob poskytuje velmi dobrý náhled 

na charakter jednotlivých typů postižení a dává prostor pro pochopení nároků na celkový 

přístup a další potřeby zdravotně postižených osob. Jedná se o dělení do těchto základních 

skupin:  

1. Osoby sluchově postižené 

2. Osoby s postižením pohybového ústrojí 

3. Osoby se zrakovým handicapem 

4. Mentálně postižené osoby 

5. Kombinovaná postižení[10] 

V tomto třídění je samozřejmě možno přihlížet ještě k dalším druhům postižení a provést 

podrobnější roztřídění, pro účely zhodnocení možností záchrany osob a tedy i této práce jsou 

nepodstatné a nebudou zmiňovány. 

 

4.2. Osoby sluchově postižené 
 

V odborných kruzích je rozšířen názor, že sluch je druhým nejdůležitějším smyslem 

člověka. Většinu potřebných informací z okolí vnímáme zrakem a hned na druhém místě je 

pak zvuková informace. Mluvení a sluch jsou nejdůležitějšími prvky v lidské komunikaci, 

proto představuje sluchové postižení výraznou komunikační bariéru.[10] 

 

4.2.1. Rozdělení sluchově postižených osob 
 

„V současnosti dělíme sluchové vady do několika stupňů:  

A) Nedoslýchavost  

- lehká – osoba nevnímá zvuky do 40 dB, tzn. že neslyší šepot nebo tichý hovor 
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- střední – postižený není schopen zaregistrovat zvuk v rozsahu 40 – 70 dB, což 

představuje běžný hovor nebo pouliční ruch 

- těžká – postižený vnímá zvuky až od 90 dB, tzn. slyší např. sbíječku nebo výrazný 

klakson (proto je v blízkosti ústavů pro sluchově postižené zakázáno troubit) 

B) Hluchota 

- vrozená vada 

- může být buď totální, kdy se jedná o naprostou ztrátu sluchu nebo praktická, kdy 

hovoříme o tzv. zbytcích sluchu 

- má za následek poruchy vnímání prostoru 

- představuje nejtěžší sluchovou vadu 

C) Ohluchlost 

- ke ztrátě sluchu dochází až během života jedince 

- ve většině případů platí, že pokud ke ztrátě sluchu dojde až po 7. roce života 

člověka, nenastává ztráta řeči a není tak omezena mluvená komunikace“[10] 

4.2.2. Komunikační omezení 

 

Co se týče integrace sluchově postižených osob do společnosti, nejlépe jsou na tom 

samozřejmě nedoslýchavé osoby s lehkou formou postižení, které nemají tolik porušenou 

schopnost orientace v prostoru a komunikace.  

Sluchově postižený může být člověk již od narození (tzv. vrozené sluchové vady) nebo 

může dojít k postupné či náhlé ztrátě sluchu během života (tzv. získané sluchové vady). 

Získané sluchově vady se bohužel ve většině případů negativně projevují na psychice jedince. 

Časový faktor ztráty sluchu je velmi důležitý zejména pro možnosti mluvené komunikace. Je 

zřejmé, že čím později dojde u člověka k získání sluchové vady, tím menší jsou poruchy řeči 

a poruchy v rychlosti reakce na nenadálé změny, kdy dochází u sluchově postižené osoby 

k narušení pocitu sebejistoty a osobní bezpečnosti a zvyšuje se pocit úzkosti při pohybu 

v prostoru. Právě možnosti mluvené komunikace představují jeden z velmi důležitých faktorů 

při možné záchraně této osoby, kdy může postižená osoba záchranářům sdělit důležité 

informace. Co se týče možností primární komunikace sluchově postižených osob se 

záchranáři, je zde poměrně jednoduché dělení, které velmi rychle umožňuje zjistit způsoby, 

jak je možno se s postiženou osobou domluvit: 

A) nedoslýchavé osoby  

– mluvená řeč (důležitý je hlasitý, výrazný a dobře srozumitelný projev) + odezírání 
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B) prelingválně neslyšící osoby  

- ke ztrátě sluchu došlo v průběhu života, ale před dosažením věkové hranice pro 

osvojení mluvené řeči 

- pro komunikaci třeba použít znakový jazyk 

C) postlingválně neslyšící osoby 

- ke ztrátě sluchu došlo v průběhu života po osvojení mluvené řeči 

- pro komunikaci využít mluvenou češtinu (výrazně artikulovaný a srozumitelný 

projev) + odezírání + písemnou komunikaci 

 Důležité je říci, že prostor, kde se pohybují sluchově postižené osoby, se doporučuje 

uspořádat jako jednoduchý, přehledný, kde nedochází k náhlým nečekaným změnám, a to 

zejména kvůli zpomalenému vnímání prostoru. Vhodné je i bezbariérové řešení.[10] 

 

4.3. Osoby s postižením pohybového ústrojí 
 

Pohyb je základním projevem člověka. Ztráta nebo určité omezení této možnosti má 

velmi negativní vliv na tělesný i duševní stav zdravotně postižené osoby. Zvláště psychickou 

stránku pak ve velké míře ovlivňuje to, že tento druh postižení je viditelný a v mnoha 

případech i velmi nápadný. 

4.3.1. Rozdělení pohybově postižených osob 
 

V obecné rovině se postižení pohybových ústrojí dělí na poruchy vrozené (sem řadíme 

i dědičné poruchy) a poruchy získané. Zde není třeba blíže vysvětlovat.  

 Základním modelem je třídění poruch dle postižení jednotlivých částí těla.  

 A) Obrny centrální a periferní 

- nervová soustava – mozek mícha, obvodové nervstvo 

- možno dále dělit na částečné ochrnutí a úplné ochrnutí 

- např. dětská mozková obrna, obrna míchy způsobená vrozeným postižením nebo 

úrazem, degenerativní onemocnění mozku 

- důležitým faktorem je neschopnost samostatné chůze používání pomůcek, 

ve většině případů vozíků 

- osoby se tedy musí pohybovat v bezbariérových prostorech 

B) Deformace 

- nesprávné tvarování některé části těla 
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- získané deformace páteře, nesprávné postavení nohou, svalové dystrofie apod. 

- osoby jsou v tomto případě i přes své postižení schopné samostatného omezeného 

pohybu 

C) Malformace 

- patologické vyvinutí různých částí těla 

- např. částečné chybění končetin nebo stav, kdy končetina nesprávně navazuje 

rovnou na trup 

- možnosti samostatného pohybu jsou individuální, v některých případech jsou 

potřeba invalidní vozíky nebo jiné pomůcky a bezbariérové uspořádání prostoru 

D) Amputace 

- umělé odnětí končetiny 

- důsledkem úrazu, cévních chorob, nádorů, infekcí apod. 

- možnosti samostatného pohybu jsou velmi podobné jako u osob s malformacemi 

částí těla[10] 

 

4.3.2. Modely přístupu 
 

Další způsob třídění je spíše rozdělením možností, jak přistupovat k jednotlivým 

druhům poruch pohybového ústrojí, abychom jim umožnili co nejlepší podmínky pro život 

a případně i zlepšili jejich stav (ať už duševní nebo fyzický).  

A) Medicínský model 

- zkoumá biologické, organické a funkční příčiny existence a vzniku postižení 

B) Sociálně patologický model 

- zkoumá sociální příčiny základů integračních těžkostí postižených 

C) Model prostředí 

- snaží se o vyhledání co nejlepších možností a způsobů přizpůsobení prostředí 

ve prospěch tělesně postižených 

D) Antropologický model 

- co nejlepší integrace postiženého jedince do společností pomocí realistického 

zhodnocení situace postiženého[10] 
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4.4. Osoby se zrakovým postižením 
 

Jak je již uvedeno výše, zrak je základním a nejdůležitějším smyslem člověka. Většinu 

informací ze svého okolí vnímají a zpracovávají osoby pomocí zraku. Zrakové postižení má 

vliv zejména na schopnost se samostatně pohybovat a orientovat v prostoru. Psychický stav 

postiženého se odvíjí nejvíce od faktu, zda se jedná o vadu vrozenou nebo získanou v průběhu 

života jedince. 

 

4.4.1. Rozdělení zrakově postižených osob 
 

Zrakové vady dělíme v základu následovně:   

A) ztráta zrakové ostrosti  

- osoby nevidí zřetelně, mají problémy s rozlišováním detailů 

- stupeň postižení je individuální 

B) postižení šíře zorného pole 

- omezení prostoru, který člověk vidí 

- může existovat zároveň s omezení zrakové ostrosti, ztrátou barvocitu, zhoršení 

vidění za šera apod.  

C) okulonometrické poruchy 

- nastávají při vadné koordinaci pohybu očí 

- osoba předmět sleduje nejprve jedním a pak druhým okem, při pohledu na blízký 

objekt se oči začínají asymetricky stáčet buď dovnitř nebo zevně 

- způsobuje problémy zejména při přesné orientaci a snaze o přesně mířené pohyby 

D) problémy se zpracováním zrakových podnětů 

- způsobeno poškozením zrakových center v kůře mozku 

- osoby mají problémy se zpracováním mozkové informace, přestože není porušena 

sítnice ani zrakový nerv 

E) poruchy barvocitu 

- neschopnost vidění barev v celém spektru 

- porucha se sice projevuje v běžném životě, ale je spíše omezující[11] 
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4.4.2. Rozdělení dle míry postižení 
 

Dle míry postižení se osoby se zrakovým hendikepem zařazují do následujících 

stupňů:  

A) slabozrací  

- snížena zraková ostrost jednoho nebo obou očí 

- nutno využít brýlové korekce 

- dále dělíme na lehkou, střední a těžkou slabozrakost 

B) zbytky zraku  

- postižený ještě něco vidí, ale má např. velmi nízkou hodnotu zrakové ostrosti nebo 

malé zorné pole 

- řadíme sem i osoby, které ještě rozeznají zdroje světla  

- orientace v prostoru již není možná 

C) slepota 

- osoba není schopna vnímat zrakem 

- řadíme sem i osoby, které ještě mají částečný světlocit, tzn. rozeznají rozdíl mezi 

světlem a tmou, ale již nerozeznají jeho zdroj[10] 

 

4.4.3. Prostory pro zrakově postižené 
 

Osoby se zrakovým postižením mají prostor uzpůsobený s ohledem na neschopnost se 

orientovat v prostoru. Je tedy diferencován pomocí různě strukturovaných materiálů, povrchů, 

pomocných madel a vodících tyčí. Prostor se také vyznačuje velmi výraznými rozdíly 

v sytosti barev a jsou zařízeny velmi jednoduše. Důležitým prvkem je také existence 

dostatečně širokých „koridorů“, které vedou napříč prostorem tak, aby se mohl postižený 

pohybovat po co nejkratší trase směrem ke dveřím.[10] 
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4.5. Mentálně postižené osoby 
 

4.5.1. Rozdělení mentálně postižených osob 
 

Rozdělení osob s mentálním nebo kombinovaným postižením je skutečně velmi 

rozsáhlé. Pro účely této práce je však důležité, že většina těchto osob, pokud mají těžší formu 

postižení, je umístěna v ústavech, kde je jim poskytována náležitá péče, nebo mají osobního 

asistenta, který s nimi tráví prakticky 24 hodin, protože se bez této pomoci prostě neobejdou. 

Pokud by tedy mělo dojít k záchraně takto postižených, je reálný předpoklad, že se na místě 

bude nacházet osoba nebo osoby, které mají zkušenosti a jsou proškolené na manipulaci 

s postiženým. Pro záchranáře tedy není třeba v těchto případech znát blíže druh postižení 

a stačí se pouze důsledně řídit pokyny zkušeného ošetřovatele.  

 Mentálně postižené osoby, které jsou schopné se samostatně integrovat do běžného 

života a společnosti, jsou tím pádem také schopny komunikovat se svým okolím. V případě 

jejich záchrany je tedy možno se s nimi domluvit, pouze je potřeba počítat s mírně odlišným 

přístupem (např. větší trpělivost nebo využití záchranáře, který absolvoval alespoň základní 

psychologické školení pro komunikaci).  

 

4.6. Kompenzační pomůcky 
 

Běžnou součástí života osob se zdravotním postižením jsou tzv. kompenzační 

pomůcky. Jedná se o předměty, které jsou vyrobené a upravené tak, aby svými vlastnostmi 

a možnostmi použití mírnily následky dopadů zdravotního postižení na život dané osoby 

a jejího okolí. Tyto pomůcky pomáhají postiženým v běžném životě a tím jim usnadňují jejich 

integraci do společnosti.  

V nejrůznějších formách byly používány již v dávné historii. Postupem času se 

zdokonalovaly. V současné době jsou v některých oblastech již na takové úrovni, že 

nezasvěcený člověk mnohdy nepozná, že se jedná o osobu se zdravotním postižením. 

Jedná se o velmi složité protézy nahrazující chybějící části těla, ale i různá naslouchadla 

a kochlearní implantáty, slepecké hole apod. V mnoha případech se bez nich zdravotně 

postižená osoba neobejde. Při případné záchraně je vhodné zvážit využití těchto pomůcek. To 

může velmi ovlivnit rychlost a efektivitu provádění záchrany těchto osob. Navíc při jejich 

využití dojde zároveň i k záchraně těchto pomůcek, které ve většině případů nejsou levné 
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a pro hendikepované osoby běžně dostupné. S jejich použitím je nejlépe seznámena osoba, 

která je běžně používá. Jsou v mnoha případech vyrobeny na míru nebo se může jednat 

o elektronické přístroje se složitějším ovládáním. Proto, pokud je to možné, je dobré jejich 

využití a použití zkonzultovat s osobou, která je s nimi dobře obeznámena.[12] 

 

4.7. Psi pro postižené 
 

Jak již bylo v práci popsáno, využívá převážná většina zdravotně postižených osob pro 

zvládnutí běžných životních situací různých kompenzačních pomůcek. Významným 

pomocníkem pro velkou skupinu postižených jsou také vodící a asistenční psi. Pro osoby, 

které jsou zvyklé těchto pomocníků využívat, je naprosto nemyslitelné zvládnout některé 

úkony, které nám připadají naprosto běžné. Asistenční psi jsou cvičeni pro řešení téměř všech 

problémů a úkolů, které nezúčastněného člověka snadno překvapí. V zásadě rozeznáváme 

několik druhů výcviků těchto psů. 

 

4.7.1. Asistenční psi 

 
Tito psi jsou cvičeni na míru pro daného člověka, jsou připraveni na většinu situací, 

které by zdravotně postižené osobě mohly činit potíže. Potřebné úkony, které je třeba psa 

naučit, jsou často konzultovány a určovány odbornými lékaři a fyzioterapeuty. Takový pes je 

schopný se naučit i tak složité úkony, jako je pomoc s oblékáním, rozsvěcení a zhasínání 

světel, předání lístečku s nákupem prodavačce apod. Pro oblast záchrany zdravotně 

postižených osob mohou být důležité oblasti, jako jsou manipulace s vozíkem, pomoc při 

vyproštění zapadlého vozíku. Dále takový pes zvládá asistenci při přemísťování osoby 

z vozíku, manipulaci s osobou (přetočení), asistenci při umísťování osoby na vozík (pomoc 

s umístěním nohou, umístění ruky na joystick).[13] 

 

4.7.2. Vodící psi 

 

Vodící pes je cvičen tak, aby byl schopen provést svého pána v nejrůznějších 

životních situacích. Musí být hodný, maximálně poslušný, ale zároveň musí být schopen 

mnoho situací, do kterých se svým pánem dostane, vyřešit sám. Při ztrátě zraku hrozí 
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nevidomému člověku nejrůznější nástrahy a problémy, které by sám řešil jen s velkými 

problémy, často i s vysokou mírou rizika, kde by bylo ohroženo jeho zdraví i život. Zároveň 

musí být maximálně poslušný, protože útěk ve volné přírodě za divokou zvěří může mít pro 

nevidomého fatální následky. Jedná se většinou o psy, kteří jsou maximálně zvyklí na to, že 

jsou téměř nepřetržitě se svým majitelem a jsou na něj silně fixováni. Pes musí být zároveň 

zvyklý na běžný kontakt s ostatními osobami i psy.[13] 

 

4.7.3. Signální psi 

 
Tito psi jsou cvičeni tak, aby minimalizovali hendikep způsobený sluchovým 

postižením. Sluchově postižený na rozdíl od ostatních druhů postižení nemusí být 

na veřejnosti nebo i v soukromí poznat. Díky přítomnosti těchto psů, kteří bývají reflexně 

označeni, mohou být ostatní osoby upozorněny na určitý druh hendikepuj psovoda a předem 

tak očekávat jeho nestandardní chování. Psi nedokáží za postiženého komunikovat, ale dokáží 

napravit tento hendikep v různých situacích. Jsou cvičeni, aby reagovali na zvuky. Dokáží 

upozornit na zvonící telefon, ukončený prací program na pračce, plačící dítě. Pro oblast, které 

se věnuje tato práce, by se dal využít výcvik, který učí psa upozorňovat na nebezpečí nebo 

nestandardní situace. Upozorní tedy na tekoucí vodu, pálící se potraviny. Stejně tak by mohl 

upozornit na přítomnost hasičů v bytě.[13] 

 

4.7.4. Signální psi určení pro osoby trpící záchvatovými stavy 
 

Tito psi jsou po boku svých pánů, kteří trpí záchvatovými stavy, např. epilepsie, 

kardiaci apod. Dokáží rozeznat blížící se záchvat a upozornit na něj nejen majitele, ale i okolí. 

Ti se na něj dokáží přichystat, nebo mu dokonce předejít. 

 

4.7.5. Psi při mimořádných událostech 

 
Nejen tito psi mají často vyvinutý reflex, kdy již předem vycítí blížící se nebezpečí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o psy velice inteligentní s mimořádně náročným výcvikem, lze 

předpokládat, že nestandardní situace, kdy bude jejich pánovi hrozit nebezpečí, budou více či 

méně úspěšně schopni řešit. Pokusí se přivolat pomoc, pokusí se pána na nebezpečí upozornit 
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nebo ho dokonce vyvést. Vzhledem k tomu, že přímo na tyto situace nejsou cvičení, nelze se 

na tento reflex spoléhat. 

 Tito psi mají velmi klidnou povahu a jsou vycvičení k tomu, aby snášeli přítomnost 

dalších osob. Nelze tedy předpokládat, že by na zasahující hasiče zaútočili. Díky jejich 

výcviku, je velmi málo pravděpodobné, že by bránil složkám IZS v přístupu ke zraněné nebo 

jinak MU postižené osobě. Je pravděpodobné, že vycítí, že pán je v nebezpečí a udělá vše pro 

to, aby mu pomohl.[13] 

 

4.8. Celkové rozdělení 
 

 Pro účely zhodnocení možnosti záchrany zdravotně postižených osob je však potřeba 

najít třídící hledisko, díky kterému je možno odhadnout potřeby utváření prostoru pro tyto 

osoby, např. i z hlediska stavebního uspořádání prostoru, ve kterém žijí nebo se pohybují. 

V tomto případě by bylo zřejmě nejvhodnější následující rozdělení:  

1. kategorie – občané schopní samostatného pohybu 

- občané s omezenou možností pohybu (chodící o holi, s berlemi apod.) 

- občané neslyšící, případně se zbytky sluchu 

- občané, jejichž omezená pohyblivost je způsobená stářím  

2. kategorie – občané neschopní samostatného pohybu 

− jedná se o osoby s vysokým stupněm invalidity 

− při pohybu jsou odkázáni na různé kompenzační pomůcky (např. 

invalidní vozík) 

− používání těchto pomůcek výrazně ovlivňuje schopnost samostatného 

pohybu zdravotně postižených osob nebo některé druhy pohybu zcela 

vylučuje (např. vozíčkář není schopen samostatného pohybu po schodech) 

3. kategorie – zrakově postižené osoby 

− takto postižené osoby jsou za dodržení určitých podmínek v podstatě 

schopny samostatného pohybu[10] 
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5. MU s účastí zdravotně postižených osob 

 

5.1. Rozdělení pro zásah 
 

Při MU, kdy je třeba provést záchranu zdravotně postižené osoby, většinou není čas 

zjišťovat druh a rozsah zdravotního postižení. Zásadní vliv na provedení záchrany osoby 

z nebezpečného prostoru mají dvě schopnosti osoby 

• schopnost komunikovat 

• schopnost samostatného pohybu 

 

 Schopnost komunikovat představuje možnost osoby porozumět pokynům 

a srozumitelně se vyjadřovat. Schopnost samostatného pohybu představuje možnost osoby 

samostatně opustit prostor, kde hrozí nebezpečí. Po zjištění stavu těchto dvou situací je třeba 

správně zvolit další postup.[14] 

 

5.1.1. Osoby schopné komunikace a samostatného pohybu 

 

U osob, které jsou schopné samostatného pohybu a komunikace, teoreticky není nutné 

očekávat větší problémy. Jako další postup je dobré zvolit běžnou evakuaci. Při zvažování 

využití evakuace je třeba vzít v úvahu faktory, které tento postup mohou ovlivnit např. senioři 

nebo osoby s protézami apod. Tyto osoby jsou sice schopné samostatného pohybu, ale 

rychlost přesunu může být velmi pomalá. Vozíčkáři jsou také skupinou, která je schopná 

samostatného pohybu za běžných podmínek. V podmínkách dané MU může být narušena 

bezbariérovost prostor, ve kterých se běžně pohybují. V cestě mohou být překážky, výtah 

nemusí fungovat atd.[1] 
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5.1.2. Osoby schopné komunikace a neschopné samostatného 
pohybu 

 

U této skupiny osob je třeba jako vhodný postup zvolit vynesení, vyvedení popř. 

vyvezení osoby z nebezpečných prostor. Do této skupiny je třeba zařadit i zrakově postižené 

osoby, které jsou za běžných podmínek schopné samostatného pohybu. V podmínkách MU 

jsou ovšem prostory změněny a mohou se objevit překážky, které mohou pohyb 

zkomplikovat. Při pochybnostech o způsobu provedení záchrany je vhodné zkonzultovat 

postup přímo se zdravotně postiženou osobou. Zachraňovaná osoba nejlépe odhadne své 

možnosti. Pokud není možné provést záchranu osoby, je třeba zabezpečit podmínky pro její 

přežití.[1] 

 

5.1.3. Osoby neschopné komunikace, ale schopné samostatného 

pohybu 

 

V případech, kdy se při MU vyskytne osoba z této skupiny, je třeba maximálně využít 

některou z alternativ běžné komunikace. Je třeba se vždy ujistit, že osoba nám porozuměla 

a plně je chápe. Vzhledem k tomu, že osoba nebude mít dostatek informací o celkové situaci 

a dalším postupu, hrozí zde stres a nepředvídatelné chování. Pokud je to možné, je třeba 

využít pomoci osob, které se v blízkosti takto postižených běžně vyskytují, jako jsou jejich 

asistenti nebo tlumočníci.[1] 

 

5.1.4. Osoby neschopné komunikace ani samostatného pohybu 

 

Při MU se jedná o nejproblematičtější skupinu osob. V těchto případech je třeba využít 

personálu a osob, které se v blízkosti takto postižených běžně vyskytují. Stejně jako 

u předchozí skupiny je zde pravděpodobný stres a nepředvídatelné chování. Např. v případě 

hluchoslepých osob je pravděpodobné, že osoba nebude tušit co se s ní děje. Pokud zklamou 

komunikační pokusy, v krajním případě bude nutné přikročit při provádění záchrany 

k přiměřenému násilí.[1] 
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5.2. Informační podpora 

 

Při zásazích při MU s přítomností osob se zdravotním postižením je vždy třeba 

maximálně využít všech přítomných osob, které mají s danou osobou nebo v této oblasti 

nějaké zkušenosti. Před zahájením záchrany postižených osob je třeba vždy získat co nejvíce 

informací o dané osobě a její situaci. Špatné vyhodnocení situace a volba nevhodného 

postupu jako nevhodná manipulace s postiženou osobou nebo neuvážené a neodborné 

odpojení z podpůrných přístrojů může v extrémních případech způsobit i smrt zachraňované 

osoby.  

 Pro efektivní zvládnutí záchrany zdravotně postižených osob je tedy velmi důležitá 

informační podpora. Čím více informací má zasahující hasič o situaci k dispozici, tím je 

provedení zásahu efektivnější. K dobré informační podpoře by přispěla existence databází 

zdravotně postižených osob na OPIS. V některých krajích pokusy o vytvoření takovéto 

databáze již proběhly, bohužel neúspěšně. 

 Problém nastal většinou již při tvorbě databází, kdy se ukázala neochota zdravotně 

postižených osob spolupracovat, a to z nejrůznějších důvodů. Tam, kde se podařilo vytvořit 

alespoň základy takovéto databáze (Praha), se ukázala neochota složek IZS tyto databáze 

implementovat do fungování operačních středisek.[1]  

 Taková databáze vhodně zařazená do fungování OPIS by mohla operačního důstojníka 

již při vyhlašování poplachu jednotkám upozornit na přítomnost zdravotně postižených osob 

v dané oblasti nebo přímo na dané adrese. Zároveň by obsahovala specifika postižení 

jednotlivých osob a případné upřesnění postupu jejich záchrany. Také by mohla obsahovat 

kontakty na osoby, které by mohly mít při efektivním zvládnutí záchrany klíčovou roli. 

 Bohužel, jak je výše uvedeno, taková databáze zatím není nikde plně funkční 

a v krátkém časovém horizontu nelze očekávat v této oblasti zásadní pokrok, i když její přínos 

je nepopiratelný. K jejímu vytvoření a využívání by bylo třeba zlepšit přístup jak na straně 

složek IZS, tak na straně organizací sdružujících zdravotně postižené osoby. 

 

5.3. Statistické šetření 
 

V rámci této práce bylo provedeno informační šetření, jehož cílem bylo zjistit 

zkušenosti a vědomosti hasičů v oblasti záchrany zdravotně postižených osob. Šetření bylo 
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pouze informativní a probíhalo na některých stanicích HZS kraje Vysočina. Dotazník 

obsahoval dotazy: 

 

• Věk. 

• Doba trvání služebního poměru. 

• Setkal jste se již s MU, kde bylo třeba provést záchranu zdravotně postižené osoby? 

• Nejčastější druh zdravotního postižení, se kterým jste se setkal při MU? 

• Věděl byste zcela přesně, jak postupovat při záchraně osob s jednotlivými druhy 

postižení? 

• Proběhla během vaší dosavadní služby odborná příprava či školení věnující se této 

oblasti? 

• Pokud ano, v jakém rozsahu a jakou formou? 

 

 Celkově bylo vyplněno 34 dotazníků. Průzkum probíhal na větších i menších stanicích 

okresu Jihlava. I přes relativně nízký počet dotazníků výsledky poměrně dobře mapují 

celkovou situaci v této oblasti. Průzkum byl zaměřen pouze na příslušníky, kteří se přímo 

účastní výjezdu a zásahů při MU. Respondentům nebyla předložena žádná definice 

zdravotního postižení. Určení, zda danou osobu považovali za zdravotně postiženou, bylo 

ponecháno na jejich odhadu a pocitech. Zde se např. velmi často jednalo o pomoc ZZS 

s transportem obézních pacientů. Někteří příslušníci je již považovali za osoby se zdravotním 

postižením, jiní ještě ne. Dále se projevilo, že zkušenosti v této oblasti nemusí záležet přímo 

na věku, či době trvání služby. 

 

5.3.1. Zkušenosti hasičů se záchranou osob se zdravotním 

postižením 

 
Díky tomu, že zásahů s přítomností těchto osob není mnoho, ne všichni příslušníci, 

nezávisle na době trvání služebního poměru, se s tímto setkali. 27 % respondentů se nikdy 

nesetkalo s MU, kde by bylo třeba provádět záchranu osoby se zdravotním postižením. 73% 

respondentů odpovědělo, že se s podobnými událostmi setkali již několikrát (Obrázek 5). Dle 

dalších doplňkových informací, jako byly neformální rozhovory apod. lze říci, že se jednalo 

pouze o ojedinělé případy, z nichž převážnou většinu představovala pomoc ZZS s transportem 

pacienta v rámci spolupráce složek IZS. V těchto případech sice byla záchrana provedena, ale 



 28 

vše již bylo většinou pod kontrolou ZZS. Tudíž hlavním úkolem příslušníků bylo použití 

fyzické síly k vynesení pacienta. Nebylo třeba s osobou komunikovat nebo vymýšlet způsob 

její záchrany. Nikdo z respondentů neodpověděl, že by se s podobnými případy po dobu, kdy 

je hasičem, setkával pravidelně. 

 

Setkal jste se již s MU, kde bylo potřeba provést 
záchranu osoby se zdravotním postižením?

27%

73%

0%

Nesetkal

Několikrát

Pravidelně

 
Obrázek 5-Zkušenosti hasičů s osobami se zdravotním postižením 

 

5.3.2. Nejčastější druhy postižení u zásahu 

 

Další otázka se týkala druhu zdravotního postižení s nímž se příslušníci při zdolávání 

MU setkali nejčastěji. Každý z respondentů mohl uvést i více druhů postižení. Jednoznačně 

nejčastěji byla uvedena kombinace několika postižení u jedné osoby. To souvisí i se zjištěním 

v šetření Českého statistického úřadu, kde bylo zjištěno, že na 1 osobu se zdravotním 

postižením připadá téměř 1,5 druhů postižení. Častým druhem postižení je postižení 

pohybové. (Obrázek 6) Zásahy s přítomností tohoto druhu postižení jsou důsledkem častých 

problémů těchto osob, kdy se dostanou do situace, ve které je jim znemožněn další pohyb. 

Porucha na vozíku, pád z vozíku, překážka v cestě, kterou nelze překonat, to vše jsou situace, 

které potkávají běžně tyto osoby Občas se stane, že osoba nemůže takovouto situaci sama 

vyřešit a nemá kolem sebe nikoho, kdo by pomohl. Pak právě jednotky PO bývají těmi, kdo 

tyto situace řeší. S dalšími druhy postižení se hasiči při MU setkávají pouze ojediněle. Ale ani 

tak nelze tyto situace podceňovat. 
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Druhy postižení u MU

13%

6%

25%

6%

31%

6%
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Zrakové

Sluchové

Pohybové

Mentální

Kombinované

Jiné

Nezodpovězeno

 
Obrázek 6-Druhy postižení u MU 

 

5.3.3. Znalosti hasičů 

 

Další otázka byla směřována na zkušenosti zasahujících hasičů. Dotaz byl na jejich 

pocit, zda by přesně věděli, jak postupovat při záchraně osoby se zdravotním postižením. To 

že jsou si svým postupem jistí, uvedlo 18% respondentů.  

Většina, a to 56% dotázaných, uvedlo, že postupem si nejsou jistí, ale myslí si, že by si věděli 

rady.(Obrázek 7) Bohužel se na to při zásahu nedá spolehnout. Jedná se pouze o domněnku, 

která může být podložena pouze „lidovými“ radami a zkušenostmi jiných, které dotyčný 

získal z doslechu. Velmi často se také jedná o mýty, které se kolem této skupiny občanů díky 

neznalosti ostatních během historického vývoje vytvořily. Další skupina respondentů, 27% 

dotázaných, odpověděla, že by si nevěděla při zásahu rady a pouze by dle situace 

improvizovali. Improvizace ale může být v těchto situacích velice riskantní a může přinést 

více škody než užitku, zvláště na zdraví zachraňovaných osob, dále pak na efektivitě celého 

postupu. 
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Víte přesný postup při záchraně ZPO?

18%

55%

27%

Přesně vím

Asi vím

Nevím

 
Obrázek 7-Znalosti postupu záchrany ZPO 

 

5.3.4. Odborná příprava 

 

Další dotaz byl směřován na provedení nějakého školení nebo odborné přípravy členů 

JPO v této oblasti. Až na 1 příslušníka všichni uvedli, že podobným školením nebo odbornou 

přípravou, která by se něčemu podobnému věnovala, nikdy neprošli. Bohužel respondent, 

který uvedl, že se něčeho podobného účastnil, neuvedl v další otázce ani rozsah ani formu 

odborné přípravy. To svědčí o tom, že tato oblast je v odborné přípravě silně podceňována 

a zanedbávána. 

 

5.4. Osoby se sluchovým postižením 

 

Osoby se sluchovým postižením se vyznačují především tím, že nemají problém 

s orientací v prostoru a jsou většinou schopné samostatného pohybu. Nastává u nich hlavně 

komunikační problém. Tyto osoby nejen že nejsou schopné vnímat běžnou mluvenou řeč, ale 

navíc mají většinou problém i se samotným mluvením běžnou řečí. U osob, které nejsou 

postižené od dětského věku, lze předpokládat pouze řečové vady způsobené tím, že se osoba 

neslyší. U osob, které mají tuto vadu vrozenou nebo ji získali v dětství dříve, než začali 

komunikovat, lze očekávat více či méně nesrozumitelné vyjadřování, které může být při MU 

navíc ještě rušeno okolními vlivy. Tím je běžná komunikace téměř nemožná. 
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Dle informací od odborníků na danou oblast většina sluchově postižených nedokáže 

ani odezírat mluvenou řeč. Navíc při MU typu požár, kdy má hasič nasazenou masku 

dýchacího přístroje, je i tato možnost vlastně oboustranně znemožněna. 

 Důležité je, aby zasahující hasič již věděl, že osoba, se kterou komunikuje, je sluchově 

postižená. Dle informací z Jihlavské unie neslyšících nejsou byty nebo domy, ve kterých 

sluchově postižení běžně bydlí nijak speciálně označeny. Proto pokud MU není v prostorách, 

kde by se výskyt těchto osob dal předpokládat, nelze nijak jejich přítomnost odhadnout. Zde 

by pomohla databáze adres sluchově postižených osob na příslušném OPIS. Tyto databáze 

bohužel zatím neexistují. 

 

5.4.1. Bydlení 

 

Byty, ve kterých bydlí sluchově postižené osoby, se navíc většinou nijak neliší 

od běžných bytů. Neobsahují žádné speciální vybavení, dle kterého by šlo usoudit, že v bytě 

žije sluchově postižená osoba. Jedinou pomůckou, která je výrazná a může na tuto skutečnost 

upozornit, je přítomnost světelných zvonků, které místo zvukové výstrahy vydávají světelný 

signál upozorňující osobu, která zde bydlí. Sluchově postižené osoby sice používají 

kompenzační pomůcky, žádná z nich ovšem není nijak prostorově nebo jinak výrazná. Jedná 

se o světelné zvonky upozorňující na příchozí osobu apod.  

 Další zajímavou informací bylo zjištění, že většina sluchově postižených i přesto, že 

jsou teoreticky schopní samostatného života, žijí většinou s někým (rodiče, rodinní příslušníci 

apod.), který za ně vyřizuje většinu i těch nejběžnějších záležitostí. To bohužel způsobuje, že 

tyto osoby nejsou zvyklé se samy rozhodovat a v situacích, kdy je třeba provést nějaké 

zásadní rozhodnutí, jsou bezradní a mohou se začít chovat nepředvídatelně. Je třeba si 

uvědomit, že hasič při zásahu nevypadá ve výstroji přirozeně, obličej mu může zakrývat 

maska dýchacího přístroje a pokud se takto vystrojený najednou objeví proti postižené osobě, 

která nic netuší, první zrakový vjem může vyvolat přinejmenším nejistotu. Tyto negativní 

pocity mohou být jistě umocněny absencí sluchového vjemu. 

 Díky postižení osoby lze také předpokládat, že osoba neslyšela zvuky, které by ji 

mohly upozornit na právě probíhající MU. Neslyší zvuky sirén, hluk v domě a další sluchové 

podněty, které by ji na probíhající MU mohly upozornit a připravit. Většina sluchově 

postižených sice používá běžné kompenzační pomůcky typu naslouchadla nebo kochleárního 

implantátu, který může pomoci zaslechnout tyto podněty, ale faktem je, že je převážná většina 
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z nich na noc odkládá. Tento problém by mohl vyřešit signální pes. Tito psi jsou cvičení pro 

asistenci sluchově postiženým osobám. Základem výcviku psa je, aby byl schopen postiženou 

osobu upozornit na zvuky v bytě. Signální pes může být vycvičen i na to, aby upozornil 

na různá nebezpečí, třeba na přetékající vodu. U psů se velmi často objevuje schopnost 

rozeznat nebezpečí a situace, na které nejsou vycvičeni. Toto ovšem není pravidlem a nelze se 

na to spolehnout. Bohužel není pořízení tohoto psa pro sluchově postižené osoby hrazeno, 

tudíž nejsou takto vycvičení psi rozšíření a jejich přítomnost je zatím spíše jen výjimkou. 

 

5.4.2. Komunikace 

 

Při MU, kdy zasahující hasič narazí na sluchově postiženou osobu a tuto skutečnost 

odhalí, je třeba klást důraz na to, aby osobu zbytečně nevyděsil. Osoba totiž nemusí 

předpokládat v bytě přítomnost nikoho dalšího, tím se může dostat do silné stresové situace 

a opět hrozí nepředvídatelné chování, včetně napadení hasiče. Je tedy třeba na sebe nějak 

vizuálně upozornit, např. rozsvícením světel. Pokud to není možné, tak použít svítilnu apod. 

I přes veškerou opatrnost a citlivý přístup je třeba počítat v první chvíli se šokem 

a nepředvídatelným chováním a např. i s útokem. 

 Je tedy třeba s takto postiženou osobou co nejdříve komunikovat. Jak již bylo popsáno 

výše, jsou komunikační možnosti při záchraně sluchově postiženého velice omezené. 

V případech, kdy nehrozí akutní nebezpečí z prodlení, by se nabízela psaná komunikace. I zde 

ovšem může nastat problém. Není výjimkou, že sluchově těžce postižené osoby mají problém 

i s písemnou komunikací. To je způsobeno tím, že někteří komunikují převážně ve znakové 

řeči, která má odlišnou gramatiku a skladbu vět. Proto jejich písemný projev může působit 

zmateně až nesrozumitelně a na druhou stranu nemusí správně porozumět ani psanému 

projevu ze strany zasahujícího hasiče. Pokud by bylo využito písemného projevu, např. 

formou předem připravených kartiček, je třeba používat velmi jednoduché fráze, slovesa 

v infinitivu, neskloňovat. Např.: POŽÁR, TY JÍT SE MNOU.[17]  

 Díky takto omezené komunikaci je povaha neslyšících osob velmi svérázná. Tyto 

osoby žijí tzv. ve svém světě a mnohdy si neuvědomují závažnost situace. Spoléhají většinou 

na to, že problémovou situaci za ně vyřeší někdo jiný. Může nastat situace, kdy zasahující 

hasič bude provádět úkony, které nebudou dle představ sluchově postiženého, a to se může 

projevit neochotou této osoby spolupracovat.  
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 Další možností komunikace je prstová abeceda, která je mezi neslyšícími běžně 

používaná. Bohužel pro člověka, který ji nepoužívá běžně, je velmi složitá a při nízké 

frekvenci jejího užívání lze předpokládat, že hasiči znaky zapomenou. Navíc je tento způsob 

komunikace pro osoby, které jej nepoužívají běžně velmi zdlouhavý a tím by nesplnil v daný 

moment svůj účel. 

 Jednoduchá gesta jsou v tuto chvíli asi nejpoužitelnějším způsobem komunikace. 

Bohužel nemohou vyjádřit vše potřebné. Pokud chceme, aby sluchově postižená osoba 

správně plnila všechny pokyny, je třeba, aby hned v prvních okamžicích kontaktu začala 

zasahujícímu hasiči plně důvěřovat. To se nedá předpokládat v případě, kdy hasič např. pouze 

naznačí gestem, aby šla s ním nebo začal jednat z pozice moci apod. Pokud hasič v případě 

nepochopení těchto gest začne osobu odvádět nebo vynášet, lze opět předpokládat uvedení 

osoby do stresového rozpoložení. 

 Proto nejjednodušším a zároveň účinným řešením by byla znalost několika základních 

znaků ve znakové řeči, která je osobám se sluchovým postižením vlastní. Jednalo by se 

opravdu jen o základní a jednoduché znaky. Při jejich použití se dá předpokládat navození 

důvěry, která je tolik potřebná pro zdárný průběh záchrany. Zároveň při použití znaků vznikne 

jistota, že hasiče sluchově postižená osoba plně pochopila. 

 Při použití znaků může nastat další problém, při nízké viditelnosti mohou být ruce 

v tmavých rukavicích nevýrazné. Řešením by mohlo být svlečení tmavých zásahových 

rukavic na nezbytně nutnou dobu, pokud by toto neohrozilo bezpečnost dotyčného hasiče. 

Světlá pokožka rukou bude pro znakování výraznější. Dalším řešením tohoto problému, 

pokud by nebylo možné si svléct rukavice, je osvětlení rukou svítilnou tak aby na ně bylo 

dobře vidět. 

 Při komunikaci se sluchově postiženým člověkem je třeba postupovat jako při 

komunikaci s malým dítětem. Je třeba udržovat oční kontakt a po každém pokynu nebo 

předané informaci si nechat postiženou osobou potvrdit, zda osoba informaci rozuměla a plně 

ji pochopila. Bez toho může docházet ke zcela zbytečným komplikacím.[17] 

 

5.4.3. Základní znaky 

 

Znak „HASIČ“ (Obrázek 8), provádí se naznačením držení proudnice a mírnými 

pohyby vpravo a vlevo, jako při provádění hašení. Je vhodné ho použít před začátkem 

komunikace, aby byla sluchově postižená osoba alespoň částečně uvedena do situace. 
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Obrázek 8-Znak "HASIČ" 

 
Znak „POŽÁR“ nebo také „HOŘÍ“ (Obrázek 9) se provádí natočením dlaní obou 

rukou proti sobě, pak je třeba rozkmitat prsty a pohybovat rukama od pasu nahoru. Rychlost 

a výška tohoto pohybu může naznačovat velikost požáru. Může sloužit taktéž pro vysvětlení 

situace. 

 
Obrázek 9-Znak "POŽÁR" 
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 Znak „NEBEZPEČÍ“ (Obrázek 10) se provádí vztyčením ukazováčku a prostředníčku 

na obou rukou a následně jejich překřížením ve výšce prsou. Je vhodné ho použít při akutním 

nebezpečí, bez dalšího vysvětlování. 

 
Obrázek 10-Znak "NEBEZPEČÍ" 

 
Znak „ČEKAT“ (Obrázek 11) se provádí vztyčením prvních třech prstů na obou 

rukách (jako při naznačování střelby) a prováděním krouživých pohybů obou rukou ve směru 

od těla na úrovni hrudníku. 

 
Obrázek 11-Znak "ČEKAT" 
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Znak „STÁT“ (Obrázek 11), se provádí vztyčením ukazováčku a palce na obou rukou 

a natočením palců proti sobě ve výšce hrudi. 

 

 
Obrázek 12-znak "STÁT" 

 

5.4.4. Na co nezapomenout 

 

Pokud je to z časového hlediska možné, je důležité umožnit sluchově postižené osobě 

vyhledat a vzít si s sebou kompenzační pomůcky, které potřebuje pro komunikaci, tzn. 

naslouchadla, kochleární implantáty apod. Každá sluchově postižená osoba ve svém 

mobilním telefonu kontakt na svého tlumočníka do znakové řeči. Pro možnost další 

komunikace je dobré tento telefon zajistit a vzít sebou.Pokud to není možné, je třeba zajistit 

tlumočníka přes OPIS. 

5.5. Zrakově postižené osoby 

 

Zrakově postiženými osobami jsou lidé jak nevidomí, tak také slabozrací. Tyto osoby 

jsou ve většině případů schopné se velmi dobře adaptovat do běžného života a vyrovnat se 

s překážkami, které pro ně představuje absence zraku. Je samozřejmě rozdíl, zda osoba přišla 

o zrak v průběhu života nebo se se zrakovou vadou již narodila. Tento fakt má i velký vliv 
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na záchranu zrakově postiženého člověka při nastalé MU. Člověk, který již někdy v životě 

viděl, si dokáže rozhodně mnohem lépe představit, jak by asi samotná záchrana mohla 

vypadat. Naproti tomu u osoby postižené od narození může vznik nestandardní situace 

způsobit vážné psychické trauma, protože se v nastalé situaci nebude umět zorientovat 

a představit si ji. 

 

5.5.1. Bydlení 

 

Nevidomí a slabozrací žijí ve většině případů sami, bez přítomnosti asistenta nebo 

např. rodičů. Výjimkou jsou samozřejmě osoby, které mají partnera nebo vlastní rodinu. Byt 

nebo dům, ve kterém zrakově postižená osoba bydlí není opět nijak označena, tzn. že 

zasahující hasič nemůže předem tušit přítomnost této osoby v obydlí. Absence těchto 

označení je logickou ochranou např. proti zlodějům, kteří by tímto byli upozorněni 

na možnost „snadného výdělku“. Co se týče speciálního vybavení obydlí, neliší se většinou 

nijak výrazně od obydlí ostatních osob. Rozhodně není pravdou, že nábytek je speciálně 

uzpůsoben tak, aby byly ponechány koridory pro snadnější přístup ke dveřím a v cestě nestály 

žádné překážky. Zrakově postižená osoba svůj domov velmi dobře zná a je zvyklá se v něm 

běžně pohybovat každý den. Jedinými speciálními pomůckami tak zůstávají vodící linky nebo 

výrazné barevné odlišení. Bohužel i vodící linky, které by mohly být velmi významnou 

pomůckou pro zasahujícího hasiče, jsou v těchto bytech využívány jen minimálně. Výrazné 

barevné odlišení místností a předmětů využívají lidé slabozrací, aby si usnadnili orientaci 

v prostoru. 

 

5.5.2. Komunikace 

 

Verbální komunikace je při záchraně zrakově postižené osoby tím nejdůležitějším. 

Postižený je v tu chvíli vystaven silnému napětí a může dojít až ke vzniku stresové situace, 

kdy začne osoba jednat iracionálně a nebude schopna se s nastalou událostí vyrovnat. To by 

však představovalo negativní faktor pro samotnou záchranu. Je totiž třeba, aby osoba dobře 

spolupracovala a se zasahujícím hasičem komunikovala. Díky tomu, že osoba slyší a je zvyklá 

na normální verbální projev, nemá omezené možnosti chápání komunikace ani narušenou 

schopnost vlastního rozhodování. Dokáže tak velmi rychle pochopit, v jaké situaci se nachází 
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a odhadnout, jak velikost nebezpečí. Toto umožňuje, aby zrakově postižený získal podstatně 

rychleji důvěru vůči zasahujícímu hasiči než např. sluchově postižená osoba. 

 

5.5.3. Způsob záchrany 

 

Důvěra je při této záchraně dalším velmi důležitým faktorem. U záchrany nevidomých 

a slabozrakých osob se totiž v mnoha případech přímo nabízí možnost využít jejich perfektní 

znalosti prostředí a orientace v prostoru. Představme si situaci, kdy při požáru již došlo 

k zakouření prostoru, ve kterém se zasahující hasiči s osobou nacházejí. Postižený je zvyklý 

se v tomto prostoru běžně pohybovat, aniž by viděl, kam jde a své bydliště velmi dobře zná. 

V tomto případě je schopen velmi dobře a hlavně rychle navigovat co nejbližší cestou 

k východu. Ví, kolik metrů je k další překážce, kdy se jí vyhnout a na kterou stranu 

pokračovat v další místnosti. V případě záchrany ze zakouřeného prostoru by byly vynikající 

pomůckou právě vodící linky. Jedná se o pásy ze speciálního zdrsněného materiálu, které jsou 

nalepeny kolem stěn. Osoba tuto pásku nahmatá a nechá se jí vést např. ke vchodovým 

dveřím. Také barevné odlišení může být pro zasahujícího hasiče výhodou. Jedná se o obrazce 

ve velmi výrazných křiklavých barvách, kterými se označují např. vchodové dveře, vchody 

a východy z místnosti nebo některé překážky v prostoru. V takto označeném prostoru by bylo 

možno se lépe orientovat směrem k východu.  

 Co se týče vyvedení člověka z prostoru, má většina lidí mylně zažitý pocit, že je třeba 

zrakově postiženého tzv. popadnout a táhnout ho potřebným směrem. To je skutečně omyl. 

Mnohem lepším a také správným způsobem je dělat člověku průvodce, kdy navíc můžeme 

velmi dobře využít jeho dobré orientace v prostoru. Hasič tak postiženému nabídne rámě 

a osoba se do něj zavěsí. Průvodce pak půjde přibližně o půl kroku před postiženým a po té 

straně nevidomého, která je méně schůdná a může hrozit nějaké nebezpečí. Procházíme-li 

úzkým prostorem, kam se nevejdou dvě osoby vedle sebe, posune hasič ruku za záda 

a postižený je tak nucen jít z větší části za zády průvodce. Stále se ho však drží. Tyto dvě 

polohy umožňují, aby postižený byl schopen okamžitě vycítit případnou změnu směru nebo 

rychlost chůze a přizpůsobit se. Při pohybu v úzkém prostoru musí zasahující hasič myslet 

na to, že je vlastně o ¾ člověka širší a přizpůsobit se tak situaci. [16](Obrázek 13) 

I v tomto případě je nutné pokračovat s osobou ve verbálním kontaktu. Hasič musí 

postiženému podávat informace o okolním prostředí a případných překážkách. Jde-li 

o naléhavou cestu, podává informace krátké, o nejdůležitějších bodech a událostech. Osoba je 
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už tak dosti rozptylována stresovou situací a okolními sluchovými vjemy, proto by ani nebyla 

schopna správně vnímat složité a zdlouhavé vysvětlení. Klasickou překážkou jsou například 

schody. Zde je třeba si uvědomit, že musím osobu informovat o směru, tzn. zda se jedná 

o schody dolů či nahoru. Při průchodu dveřmi vždy otevírá průvodce, v této situaci je třeba 

věnovat větší pozornost bezpečnosti. Je dobré upozornit postiženého, aby se pevněji držel 

svého průvodce, protože budou procházet dveřmi. Nejedná-li se o situaci, kdy hrozí 

bezprostřední nebezpečí ohrožení života, je vhodné během vyvádění osobu neustále 

uklidňovat a udržovat kontakt.[17] 

 

 

 
Obrázek 13-způsob vyvedení zrakově postižené osoby v širokém a ve zúženém prostoru 

 

5.5.4. Vodící psi 

 

Důležitý pro záchranu zrakově postižené osoby je také fakt, zda má tato k dispozici 

speciálně vycvičeného vodícího psa. Je samozřejmě třeba zajistit také záchranu psa 

z ohroženého prostoru, protože je v mnoha případech prakticky nepostradatelný pro svého 

majitele. Tito psi jsou cvičeni tak, že by měli poslouchat pouze svého majitele, což by mohlo 

představovat problém např. při záchraně osoby, která je v bezvědomí. Na druhou stranu jsou 

také schopni vycítit nebezpečí a zároveň neopustí svého majitele. 
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 Při konzultaci v organizacích, které pomáhají nevidomým a slabozrakým, jsem se 

informoval na možnost, zda by mohl tento pes případně i napadnout zasahující hasiče. Vodící 

psi jsou vybíráni tak, aby byli klidné povahy a nebyli agresivní. Zároveň mívají velmi silně 

vyvinutý instinkt, kdy rozeznají nebezpečí a možnost případné záchrany a nebudou bránit 

osobám v záchraně majitele. U některých psů může dojít i ke snaze vyvést nebo vytáhnout 

postiženou osobu z ohroženého prostoru. Na tuto skutečnost však vodící psi speciálně cvičeni 

nejsou. Osobu vyvedou pouze v případě, že dostanou od svého majitele pokyn. Při vyvádění 

postiženého z ohroženého prostoru není třeba věnovat zvláštní pozornost záchraně psa, ten se 

bude držet u svého pána a prostor opustí sám. Pouze musí hasič hlídat, zda nezůstal v prostoru 

zavřený. 

Při MU, kde je v prostoru snížená viditelnost, např. zakouření v případě požáru, lze 

uvažovat i o možnosti, že by zasahující hasič využil vodícího psa k usnadnění orientace 

v neznámém prostředí. V tuto chvíli se hasič ocitá v situaci, kdy možnost orientace v prostoru 

pomocí zraku je téměř na úrovni zachraňované osoby. Pes je sice fixován na svého majitele, 

ale v případě takového nebezpečí je pravděpodobné, že bude poslouchat pokyny hasiče, který 

zachraňuje jeho pána z nebezpečného prostoru. Dle informací z organizace Tyfloservis jsou 

tito psi cvičeni na povel „VYVEĎ“. Na tento pokyn bude pes hledat cestu ven z objektu. 

Pokud bude osoba komunikovat, je lepší, aby tento pokyn dala ona a nechala se psem vést.  

 Nabízí se otázka, zda je psa možno využít pro záchranu dalších osob, které se ještě 

v budově nacházejí. To by bylo výhodné pro zasahujícího hasiče, který se v prostoru 

neorientuje tak dobře jako pes. Dle informací z organizací, které tyto psy cvičí, není 

pravděpodobné, že po vyvedení z budovy by pes dobrovolně opustil svého pána 

a spolupracoval s hasiči, které nezná. Navíc prostředí, ze kterého ho právě vyvedli, bylo pro 

něj silně stresové a nemá žádný důvod se tam vracet. 

 

5.6. Osoby s postižením pohybového ústrojí 
 

Osobám s postižením pohybového ústrojí je dnes podstatně více umožněno se 

integrovat do běžného života, a to díky odstraňování bariér, které jim toto dříve 

znemožňovaly. Pro zjištění důležitých informací týkajících se záchrany pohybově postižených 

osob jsem kontaktoval organizace, jenž se věnují těmto lidem. Některé mají formu denního 

stacionáře, kde klienti tráví svůj čas pouze přes den a učí se zde zvládat úkony potřebné pro 

samostatný život. Odpoledne se pak přemísťují zpět do svých domovů. Další formou jsou pak 
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stacionáře a organizace, ve kterých klienti bydlí nebo kombinace obou. Klienty těchto 

zařízení jsou osoby s takovým druhem postižení, které jim neumožňuje samostatný život nebo 

nemají možnost využít osobního asistenta nebo pomoci rodiny. Zde jsem získal velmi cenné 

informace, jak přistupovat k jejich záchraně. Neznalostí a neodbornou manipulací s takto 

postiženou osobou by totiž mohlo dojít ke způsobení nechtěného zranění, kterému se dá 

ve většině případů poměrně jednoduše předejít. Stačí jen dodržovat několik jednoduchých 

zásad. 

 

5.6.1. Rozdělení pohybově postižených osob 

 

U osob s postižením pohybového ústrojí je z hlediska jejich případné záchrany 

důležité, která část těla je postižena a nakolik je člověk schopen samostatného pohybu. Jak 

jsem již popisoval v kapitole, kde rozděluji jednotlivé základní druhy postižení, můžeme tyto 

osoby pomyslně rozdělit do 3 základních kategorií:  

• schopné samostatného pohybu 

• částečně schopné samostatného pohybu 

• neschopné samostatného pohybu.  

Osoby, které se mohou samostatně pohybovat, mají např. postižené horní končetiny, 

různé mírnější deformace dolních končetin nebo např. postižení páteře, které jim může 

působit potíže s pohybem. Tyto druhy postižení umožňují člověku se samostatně pohybovat 

a opustit nebezpečný prostor. U této skupiny osob můžeme očekávat, že může ve spoustě 

případů žít sama, bez nutnosti pomoci asistenta nebo např. rodičů. Lidé s takovým druhem 

postižení jsou bez problémů schopni zvládat běžné denní činnosti prakticky bez omezení.  

Druhou skupinou jsou osoby, které jsou schopny se pouze částečně samostatně 

pohybovat. Běžnou součástí jejich života jsou různé kompenzační pomůcky nebo částečná 

pomoc druhé osoby. Typickým představitelem této skupiny jsou tzv. „vozíčkáři“, tedy osoby, 

jenž žijí se zcela nebo částečně ochrnutými dolními končetinami, které jim neumožňují 

samostatnou chůzi. K pohybu tedy využívají různé druhy vozíků a při některých činnostech 

potřebují také pomoci další osoby. Jsou v podstatě schopni se samostatně pohybovat, ale 

mnohdy bohužel nemohou překonat překážky, které jim stojí v cestě.  

Pro jasnou představu uvádím jako představitele druhé skupiny pouze osoby 

s postižením dolních končetin, přestože na vozíku mohou být také tzv. kvadruplegici, kteří 

trpí úplným nebo částečným postižením všech čtyř končetin a trupu následkem poškození 



 42 

míchy v dolní krční oblasti. Zde by se ovšem dalo polemizovat, zda se jedná o osoby, jenž 

jsou schopné samostatného pohybu. Někteří z nich mají k dispozici speciálně upravené 

vozíky, se kterými se mohou pohybovat pomocí hlavy nebo úst. V tomto případě je však 

samostatný pohyb velmi omezený. Osoba si nemůže např. otevřít dveře nebo pomocí rukou 

odstranit překážku, která leží v cestě. V takovém případě je odkázána na pomoc další osoby. 

Zcela neschopní samostatného pohybu jsou pak kvadruplegici, kteří nemohou díky svému 

postižení využívat ani těchto vozíků, protože např. neudrží hlavu ve vzpřímené poloze a jejich 

prostorem pro život se stalo lůžko. Neustálá 24hodinová péče asistenta je v tomto případě 

nutností.  

V případě, že se osoba s postižením pohybového ústrojí stane účastníkem mimořádné 

události, kdy je třeba její záchrany, je velmi důležité, do které skupiny ji lze zařadit. Byty 

nebo domy pohybově zdravotně postižených nejsou speciálně označeny, jediným vodítkem 

u rodinných domů může být vozidlo zaparkované na příjezdové cestě, které je označené 

symbolem pro zdravotně postiženou osobu nebo speciální výtah pro vozíčkáře, který bývá 

ve většině případů umístěn z vnější strany budovy. V tuto chvíli již může zasahující hasič 

očekávat, že se v domě může nacházet postižená osoba. Také přítomnost různých schodolezů 

a kompenzačních pomůcek přispěje k lepší orientaci hasiče v nastalé situaci. 

 

5.6.2. Komunikace 

 

Budeme předpokládat, že osoba, která se nachází uvnitř je schopna nebezpečí 

rozpoznat, tudíž prvotní komunikace s ní by měla být podstatně jednodušší než je tomu u osob 

zrakově a sluchově postižených. Je třeba si však uvědomit, že člověk, jenž je např. upoután 

na kolečkové křeslo, může nebezpečnou situaci prožívat podstatně intenzivněji, než osoba 

schopná pohybu. U vozíčkáře může dojít ke vzniku paniky, jenž pramení z oprávněného 

pocitu, že v jeho případě je podstatně problematičtější se z ohroženého prostoru dostat. Je 

tedy třeba, aby se zasahující hasič pokusil osobu uklidnit a pokud to čas dovoluje také 

vysvětlit, co se děje a jakým způsobem bude probíhat její záchrana. Ve většině případů by 

však komunikace s postiženou osobou neměla představovat výraznější problém. U lidí, kteří 

mají svého osobního asistenta nebo člena rodiny, který se o ně stará, je pak komunikace 

podstatně zjednodušena přítomností právě tohoto ošetřovatele. Bohužel však může dojít 

k situaci, kdy asistent bude např. v bezvědomí nebo jiným způsobem indisponován. V tomto 
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případě pak bude záchrana zdravotně postižené osoby podstatně složitější, protože nemůžeme 

využít zkušeností a znalostí ošetřovatele. 

 

5.6.3. Provedení záchrany 
 

Co se týče samotné záchrany lidí s pohybovým postižením, bude se lišit v závislosti 

na částech těla, které mohou používat při záchraně. Největší skupinu osob, které žijí 

samostatně, tvoří vozíčkáři, kteří mají částečně nebo zcela ochrnuté dolní končetiny. Tito se 

pohybují pomocí klasického mechanického nebo elektrického invalidního vozíku. Horní 

končetiny a trup mohou používat, proto je jejich záchrana podstatně jednodušší. Důležitá je 

v tomto případě otázka, zda zachraňovat osobu i s invalidním vozíkem. Pro člověka, který 

nemůže chodit a využívá jej každý den, je to velmi důležitá pomůcka, jejíž ztráta by mu 

způsobila velké komplikace. Navíc dle informací z navštívených organizací je získání nového 

vozíku poměrně složité a finančně náročné. Přechodně lze problém vyřešit za pomocí 

půjčovny.  

Zde je třeba brát v potaz okolnosti, které záchranu provázejí. Je-li prostor patřičně 

uzpůsoben na projetí vozíku a také to umožňují okolnosti, může být tato pomůcka při 

záchraně postižené osoby dokonce velmi prospěšná. Je ale důležité, aby v cestě nestály žádné 

překážky, které by znemožnily průjezd nebo aby pokus o záchranu osoby i s vozíkem 

nepředstavoval přílišné zdržení na nebezpečném místě. Toto rozhodnutí pak bude na veliteli 

zásahu nebo přímo na hasiči, který je na místě a musí odhadnout situaci. Rozhodnou-li se 

zasahující hasiči, že k vyvezení osoby využijí vozík, je zde několik faktorů, které mohou při 

záchraně pomoci a zabránit případnému zranění zachraňované osoby. 

Mechanické invalidní vozíky jsou vybaveny brzdou, kterou je třeba využít v případě, 

že je nutné vozík na chvíli zastavit, aby nedošlo nekontrolovanému rozjetí vozíku a možnému 

pádu postižené osoby na zem. Brzdy jsou u většiny standardních vozíků podobné těm, 

kterými jsou vybaveny dětské kočárky, takže manipulace s nimi je jednoduchá a zvládne ji i 

ten, kdo se s pomůckou nikdy blíže nesetkal. Určité procento pohybově postižených osob má 

také elektrický vozík. Ten může jet maximální rychlostí kolem 12 km/h. Při záchraně by tedy 

byl platným pomocníkem. Problém nastává v případě, kdy by překážky v cestě znemožňovaly 

projetí vozíku. V případě hrozícího časového prodlení by musel být vozík vzhledem k jeho 

vysoké hmotnosti na místě zanechán. Tento problém určitě není u mechanických vozíků. 

Vzhledem k tomu, že se na místě zásahu nacházejí vždy minimálně 2 hasiči, jeden by se tedy 

zabýval samotným vynesením osoby a druhý vynesením vozíku. Mechanické vozíky jsou 
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poměrně lehké a navíc se dají velmi jednoduchým způsobem složit z důvodu jejich snadného 

přenášení.  

Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že vozíky jsou vybaveny kurtovacími pásy 

a zarážkami, které slouží k tomu, aby se osoba na vozíku bez problémů udržela a nedošlo 

k pádu. Toto je velmi důležité, ať už se hasiči rozhodnou osobu při záchraně vynést v náručí 

bez vozíku nebo naopak využít tuto kompenzační pomůcku k záchraně. Může nastat situace, 

že se postižená osoba nachází mimo vozík a hasič ji do něj musí umístit tak, aby nehrozilo 

riziko pádu a případného zranění. Vědomí o těchto pásech je důležité i v druhém případě, kdy 

je nutno osobu z vozíku sundat a odnést ji v náručí. Ve většině případů totiž bude 

přikurtovaná právě těmito speciálními pásy. Pokud by se tedy někdo pokoušel 

zachraňovaného člověka z vozíku doslova „vytrhnout“, mohlo by dojít ke zranění končetin. 

Dnes se využívají dva druhy připoutání. Jedním z nich je tzv. vestička (Obrázek 14), která je 

pevnou součástí vozíku. Do vesty osoba provlékne ruce a v přední části trupu ji zapne, čímž 

dojde k fixaci těla. 

 

 
Obrázek 14-fixační vesta a mezinožní zarážka na vozíku 

 

 Druhou možností jsou kurtovací pásy (Obrázek 15), které bývají umístěny na 4 

místech – kolem kotníků, kolem pasu, přes ramena a pod pažemi. Pásy jsou vybaveny 

standardní plastovou sponou, která se dá v případě potřeby jednoduše a rychle odepnout. 

Některé vozíky jsou také vybaveny tzv. zábranou, která je umístěna vpředu v sedací části 
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vozíku, mezi stehny osoby. Tato zábrana slouží k tomu, aby osoba z vozíku tzv. „nesjela“ 

dolů.  

Rozhodnou-li se zasahující hasiči, že osobu budou zachraňovat v náruči, nejlepší je 

následující postup: 

• odepnutí všech kurtovacích pásů a vyjmutí překážek, které by mohly bránit 

vyzvednutí z vozíku,  

• opatrné vyzvednutí z vozíku,  

• osobu vezme hasič jednou rukou pod rameny, druhou pod koleními klouby, tzv. 

do náruče a zachraňovaná osoba se ho chytne rukama kolem krku,  

• další hasič, který se na místě nachází, zajistí složení vozíku a jeho vynesení společně 

se zachraňovanou osobou (elektrický vozík musí být bohužel ponechán na místě).  

 

 
Obrázek 15-kurtovací pasy na nohy na vozíku 

 

Zcela jiná situace je však u osob, které trpí závažnějším postižením pohybového 

ústrojí, tzn. mají navíc částečně nebo zcela ochrnuty horní končetiny a trup (kvadruplegici). 

Kvadruplegici jsou v převážné většině případů upoutáni na lůžko. Navíc není možné, aby se 

o sebe starali sami, takže se u nich vždy bude nacházet asistent, ošetřovatel nebo člen rodiny. 

Ten bude zřejmě velmi dobře informován o možných způsobech záchrany (vynesení) osoby 

z nebezpečného prostoru tak, aby nedošlo k jejímu poranění. Může však nastat situace, kdy 
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tato osoba bude např. v bezvědomí nebo nebude možno z různých důvodů využít její znalosti 

k záchraně.  

Problémem je v tomto případě fakt, že takto postižené osoby nejsou schopny jakékoli 

svalové aktivity v postižených částech těla. Je prakticky nemožné takového člověka odnést 

v náručí. Tělo je díky nemožnosti zatnutí svalstva bezvládné, padá a nelze jej udržet. Navíc 

musíme zvážit důležitý fakt, že bychom v tomto případě mohli neodbornou manipulací 

způsobit další závažnější zranění. Například je potřeba fixovat krk a hlavu, aby nedošlo 

k jejich poškození.  

V tomto případě existují dvě možnosti, jak osobu z prostoru vynést. První způsob je 

dnes využíván hlavně v zařízeních pro osoby s postižením pohybového ústrojí, kde zůstávají 

klienti i přes noc. Jedná se však o velmi účinný způsob, který je navíc jednoduchý a finančně 

nenáročný a lze jej využít i v soukromém bytě nebo domě. V tomto případě je k záchraně 

použito tzv. evakuační plachty (Obrázek 16). Je to v podstatě obdélník velmi pevné látky, 

který je permanentně umístěn pod matrací. V každém rohu plachty je přidělaný pevný popruh, 

který je přetažen přes vrchní část v rohu matrace. Ve chvíli, kdy je třeba osobu vynést 

z nebezpečného prostoru, stačí jednoduše chytit za popruhy v rozích postele a evakuační 

plachtu vyzvednout i s matrací a zachraňovanou osobou. Navíc je možno postiženého v tomto 

případě snadno zafixovat proti případnému pádu při vynášení. Stačí k sobě přiblížit popruhy 

evakuační plachty a zajistit kurtovacími pásy. Osoba je tam v matraci doslova „zabalena“. 

Tím zamezíme případným úrazům o různé předměty při vynášení a také možnosti vypadnutí 

osoby z matrace. 

 

 
Obrázek 16-evakuační plachta umístěná na lůžku 
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Evakuační plachta je výborným pomocníkem i v případě tzv. spastických pacientů. 

Spasticita je stav, kdy jsou postižené části těla zkrouceny v nepřirozených polohách nebo se 

osoba tzv. zasekne, začne křečovat. Tento stav je buď trvalý nebo k němu může dojít 

následkem silného stresu, a to i u kvadruplegiků, kteří nejsou schopni sami vyvinout svalovou 

aktivitu. Ve většině případů není možno osobu v takovémto stavu z prostoru vynést. Zde je 

tedy ideální prostor pro využití evakuační plachty. Ve stacionářích a jiných ústavech, kde jsou 

tyto plachty používány, jsou na tuto skutečnost hasiči upozorněni nálepkou na dveřích 

pokoje(Obrázek 17). 

 

 
Obrázek 17-obrázek na dveřích upozorňující na evakuační plachtu 

 

Druhým způsobem záchrany je prosté vynesení takto postižené osoby z ohroženého 

prostoru. V tomto případě je však nutno dodržovat určitá pravidla tak, aby nedošlo k dalšímu 

závažnému poškození zdraví. Na tuto záchranu je třeba minimálně dvou osob. 1. hasič vezme 

osobu pod rameny a její hlavu má na prsou. 2. hasič vezme osobu za nohy a společně ji 

opatrně vynášejí ven.(Obrázek 18) Celou dobu je třeba dbát na co největší fixaci hlavy a krku. 

V tomto případě doporučuji přítomnost dalších dvou hasičů, který zajišťují fixaci a také 

odstraňování překážek a zprůchodnění prostoru, kterým bude osoba vynášena.  
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Obrázek 18-Způsob vynášení kvadruplegika 

 
V obcích a městech, kde se nacházejí organizace, které sdružují osoby s postižením 

pohybového ústrojí, jsou ve většině případů pořádána taktická cvičení, při kterých jsou 

získávány cenné zkušenosti se záchranou těchto osob. Zaměstnanci stacionářů mohou 

cvičícím hasičům poskytnout cenné informace a zkušenosti, co se týče vhodné manipulace 

a komunikace. Hasiči zde mají možnost vyzkoušet zásah v nestandardních podmínkách 

a prověřit si, zda by si věděli rady se záchranou postižené osoby. Problémem však zůstává to, 

že záchrana postižené osoby ze soukromého bytu nebo domu bude vždy hodně odlišná 

od záchrany ze speciálních zařízení. Zde se totiž nacházejí kvalifikovaní ošetřovatelé, kteří 

vědí, jakým způsobem mají postupovat a mají přehled o tom, kde se jaká osoba nachází. 

Pokud není dostupná evakuační plachta lze pro vynesení osoby využít i běžných prostředků 

jakou jsou nosítka. 

 

5.6.4. Na co nezapomenout 
 

V ohroženém prostoru by neměly být zapomenuty kompenzační pomůcky. Dále pak 

běžné věci, jako např. doklady nebo potřebné léky. I toto však závisí na tom, zda hrozí 

nebezpečí z prodlení či nikoli[17]. 
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5.7. Osoby s mentálním postižením 

 

U osob s mentálním postižením je ve většině případů největším problémem 

komunikace. Už při samotném vzniku nebezpečné situace dochází k vnímání několika velmi 

stresových faktorů, které mohou mít za následek různé nestandardní reakce postižené osoby. 

Stresovým faktorem je v tomto případě např. houkání sirény a hlavně příchod hasičů. Je třeba 

si uvědomit, že osoba nemusí pochopit, že člověk, který vešel do jeho příbytku, mu jde 

na pomoc a nechce mu ublížit. U každého člověka jsou samozřejmě tyto stavy individuální 

a je tedy třeba řešit situaci přímo na místě.  

 

5.7.1. Komunikace 

 

Zasahující hasič by měl v tomto případě použít klidný, ale velmi důrazný tón a pokusit 

se vysvětlit zachraňované osobě co možná nejjednodušeji nastalou situaci. Vhodné jsou 

jednoduché a krátké věty a v případě nepochopení několikeré opakování. 

 

5.7.2. Záchrana 

 
V těchto situacích představují největší komplikaci osoby, které trpí některou z forem 

autismu. Pro autisty představuje jakákoli změna obrovský problém a zažití nenavyklé 

a nestandardní situace u nich může způsobit šok. Bohužel tento šok může v určitých 

případech vyústit i v násilí vůči zasahujícím hasičům. Je-li osoba agresivní a pokouší se 

napadnout zasahující hasiče, jedinou možností je její výrazné fyzické omezení. Možnosti 

postupu v tomto případě jsem konzultoval v organizacích specializujících se na osoby 

s mentálním postižením. V této situaci se doporučuje jediný možný a účinný způsob – osobu 

doslova „zalehnout“, tzn. povalit na zem a vahou svého těla jí znemožnit útok. Tento způsob 

dokáže osobu velmi rychle zklidnit, zpravidla se jedná o max. několik minut, ale běžně se 

člověk uklidní do několika vteřin.  

Může dojít také k situaci, kdy se mentálně postižená osoba tzv. zasekne, ponoří se 

do vlastního světa a odmítá jakkoli komunikovat. V takovém případě je potřeba ji z prostoru 

jednoduše vynést.  
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Pokud to okolnosti dovolují, doporučuje se, aby v místnosti s mentálně postiženou 

osobou bylo co nejmenší množství cizích osob (hasičů). Snižuje se tak riziko vytvoření 

nedůvěry vůči hasičům a také pocitu strachu z toho, že větší množství lidí nám může více 

ublížit. Pokud se podaří navodit u osoby alespoň částečný pocit důvěry, v žádném případě se 

při vyvádění nedoporučuje použít byť jen mírného násilí (tím je myšleno např. popostrkování 

ke dveřím, vytažení za paži apod.). Vždy je samozřejmě třeba jednat s ohledem na nastalou 

situaci a časové možnosti. Pokud je třeba mírného násilí vzhledem k časové tísni použít, může 

dojít ke vzniku agresivity. Poté je tedy nutno postupovat dle výše uvedených pokynů.  

V mnoha případech mají mentálně postižené osoby kombinován svůj hendikep 

s postižením pohybového ústrojí. Nadále se tedy postupuje dle pokynů pro záchranu osoby 

s tímto druhem postižení. Bohužel však v těchto situacích bude komunikace podstatně 

obtížnější.[17] 
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6. Závěrečné shrnutí 

6.1. Charakteristika 
 

Při zdolávání mimořádných událostí se zasahující hasiči mohou setkat s přítomností 

osob se zdravotním postižením. Zásah na takovou událost má svá specifika a je třeba použít 

odlišných postupů. Zdravotně postižené osoby mohou mít odlišné vnímání reality a při jejich 

záchraně je třeba počítat s různými překážkami, které znemožňují využití standardních 

postupů pro záchranu osoby.  

 

6.2. Postup činnosti 
 

Po příjezdu na místo je třeba zjistit, zda se v objektu nebo ohroženém prostoru 

nenachází osoba se zdravotním postižením, jejíž evakuace nebo záchrana by mohla být 

komplikovaná. Na přítomnost osob se zdravotním postižením může hasiče upozornit např. 

osobní automobil s označením pro hendikepovanou osobu, výskyt kompenzačních pomůcek, 

speciálních výtahů, schodolezů, dále přítomnost osobních asistentů nebo ošetřovatelů. Pro 

zjištění, zda se zde taková osoba nachází, je dobré využít také informace získané od sousedů 

nebo domovních důvěrníků.  

Při zjištění výskytu zdravotně postižené osoby je nutné okamžitě zjistit druh a míru 

postižení, zejména pak možnosti komunikace a pohybu osoby. Dle těchto získaných informací 

je následně možné stanovit další postup.  

Pokud je to možné, je třeba maximálně využívat pomoci osobních asistentů, popř. 

dalších osob, které mají s daným postižením zkušenosti a dokáží nejlépe odhadnout možnosti 

záchrany.  

 

6.3. Osoby se sluchovým postižením 
 

Při zjištění přítomnosti sluchově postižené osoby je třeba začít okamžitě komunikovat. 

Při komunikaci je vhodné využít základních prvků znakové řeči, které jsou uvedené v kapitole 

výše. Tyto znaky je možné doplňovat intuitivními gesty běžně používanými v životě slyšících 

a pokud je to možné i výraznou mimikou obličeje. Nelze se spoléhat na odezírání. Při 
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používání prvků znakové řeči a gest je nutno zviditelnit ruce. Zviditelnění provedeme 

sundáním rukavic nebo přímým osvětlením rukou. 

 Při zásahu v nočních hodinách je třeba počítat s tím, že většina sluchově postižených 

osob odkládá kompenzační pomůcky ve formě naslouchadel, kochleárních implantátů apod. 

Po navázání kontaktu je důležité se zeptat na přítomnost dalších osob. Při komunikaci 

udržujeme oční kontakt a neustále se přesvědčujeme, zda nám osoba dobře rozuměla a hasič 

rozuměl jí. V případě, že to okolnosti umožňují, je možné využít písemnou komunikaci. Tato 

komunikace by měla být stručná, jasná a v infinitivech a krátkých větách. Je třeba počítat 

s tím, že složitější věty osoba nepochopí a sama neumí sestavit. 

Pokud to situace na místě zásahu umožňuje, zajistí hasič, aby si osoba s sebou vzala 

svůj mobilní telefon, kde má kontakt na tlumočníky a jiné osoby. Tyto kontakty zjednoduší 

situaci, kdy je osoba vyvedena z nebezpečného prostoru a je třeba se o ni dále postarat.  

 

6.4. Osoby se zrakovým postižením 
 

Při vstupu do prostoru, kde se nachází zrakově postižená osoba, je třeba okamžitě začít 

komunikovat. V tomto případě je neustálá komunikace velmi důležitá, neboť osoba nevidí, co 

se kolem ní děje. Při vstupu je tedy nutné se představit a vysvětlit situaci, její závažnost 

a postupy, které budou následovat. Musíme zjistit, zda se v prostoru nenachází další osoby 

nebo vodící pes. Pokud je přítomen, neoddělujeme ho od jeho pána. Při snížené viditelnosti ho 

můžeme využít ke zlepšení orientace v neznámém prostoru. Psi by měli reagovat na povel 

„Vyveď“.  

Při provádění záchrany je třeba neustále udržovat verbální komunikaci a popisovat 

osobě situaci, ve které se nacházíme. Zejména musíme upozorňovat na překážky, a to jak 

na překážky na zemi, tak na překážky v prostoru, které by osobu mohly ohrozit. U schodů je 

nutné naznačit i jejich směr (nahoru, dolů).  

Zrakově postiženou osobu neuchopujeme my, ale necháme ji uchopit nejlépe naše 

rámě. Osoba jde vedle hasiče, je-li prostor zúžený, pak hasič schová vodící ruku za svá záda 

a donutí tak vedenou osobu jít za sebou a zároveň ji tak chrání.  
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6.5. Osoby s postižením pohybového ústrojí 
 

Na přítomnost těchto osob ve většině případů mohou upozornit kompenzační 

pomůcky, které jsou při tomto druhu postižení výrazné a na první pohled viditelné, např. 

berle, vozíky, schodolezy, chodítka apod.  

 Komunikace by v tomto případě neměla činit větší problémy. Pokud je osoba při 

vědomí, je důležité od ní zjistit míru postižení a zkonzultovat s ní další postup. Při manipulaci 

s osobou musíme sledovat její reakce a dbát na to, abychom nezpůsobili zranění. Při volbě 

způsobu záchrany je třeba zvážit možnosti využití kompenzačních pomůcek, zejména vozíků. 

Při umísťování osoby na vozík je důležité si vozík důkladně prohlédnout a zjistit jeho 

technická specifika. Vozíky jsou vybaveny brzdou, kurtovacími pásy a zarážkami 

zabraňujícími pádu osoby z vozíku. S těmito zařízeními je potřeba se alespoň zběžně seznámit 

a při umísťování osoby na vozík a provádění záchrany jich plně využít. Zabráníme tak 

případným pádům osoby z vozíku apod.  

 Zjištění těchto skutečností je důležité také při vyzvednutí osoby z vozíku, 

rozhodneme-li se pro nevyužití vozíku při záchraně. V tomto případě je nejlepší, pokud to 

proporce osoby dovolují, vzít osobu do náruče. Je však nutné zjistit všechny skutečnosti pro 

dobré vyhodnocení situace. Nesprávné uchopení může mít u některých druhů postižení až 

fatální následky. Např. u kvadruplegiků musíme při manipulaci maximálně fixovat hlavu. Zde 

na vynesení nestačí jeden hasič, je třeba spolupráce minimálně dvou.  

 

6.6. Osoby s mentálním postižením 
 

Při záchraně osoby s mentálním postižením hraje největší roli citlivá komunikace. Je 

třeba si uvědomit, že tyto osoby nemusí plně chápat závažnost situace a tím pádem nemusí 

spolupracovat nebo se dokonce mohou záchraně bránit. Pro komunikaci volíme klidný, ale 

důrazný a direktivní tón. Hovoříme pomalu a v případě potřeby neustále opakujeme. 

Zdlouhavé vysvětlování situace je zbytečné.  

Dojde-li u osoby ke vzniku záchvatu paniky a křečovým stavům, musí hasič osobu 

tzv. zalehnout, tzn. omezit jí pohyb a vyčkat jejího uklidnění. I toto mírné násilí lze použít 

pouze v krajním případě.  
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6.7. Osoby s kombinovaným postižením 
 

U osob s kombinovaným postižením zjistíme druhy postižení a volíme postup určený 

pro tyto druhy postižení. Specifickou skupinou jsou osoby tzv. hluchoslepé. Zde je 

komunikace pro neodborníka prakticky nemožná a nelze očekávat žádnou odezvu ani 

spolupráci. Jedinou možností záchrany je tedy přímé vyvedení nebo vynesení osoby 

z ohroženého prostoru, a to i za použití přiměřeného násilí, pokud se osoba brání.  

 

6.8. Možné komplikace 
 

Při MU s přítomností osob se zdravotním postižením hrozí stresové a panické stavy 

těchto osob, které mohou vyústit až v násilí vůči zasahujícím hasičům. Je pravděpodobné, že 

osoba nebude chtít spolupracovat, protože si nemusí plně uvědomit závažnost situace. 

Nestandardnost situace může vést k výraznému prodloužení času potřebného pro záchranu.  



 55 

7. Doporučení pro zlepšení efektivity záchrany 
 

Pro maximální efektivitu je nutná dobrá informovanost zasahujících hasičů. To by 

bylo možné díky databázím zdravotně postižených osob na operačních střediscích. Díky nim 

by hasiči již věděli o přítomnosti osob se zdravotním postižením na místě mimořádné 

události. Zároveň by se jim dostalo informací o druhu postižení a možnostech záchrany.  

Pro zlepšení komunikace s osobami se sluchovým postižením by bylo dobré umístit 

do zásahových vozidel kartičky s jednoduchými pokyny, které by se daly využít jak při 

evakuaci, tak při záchraně.  

Velmi efektivní by bylo zařazení několika základních znaků znakové řeči do odborné 

přípravy jednotek požární ochrany. 

Je třeba zvýšit informovanost samotných osob se zdravotním postižením o chování 

v případě vzniku mimořádné události prostřednictvím organizací sdružujících osoby se 

zdravotním postižením. Stejně tak by bylo dobré zajistit jejich přítomnost při některých 

cvičeních a ukázkách práce hasičů, aby měli představu o průběhu záchrany a zásahu.  
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