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ANOTACE  

SOLÁNSKÁ, Michaela. Varování a informování zrakově a sluchově postižených osob při 

mimořádných událostech. [Diplomová práce]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta Bezpečnostního inţenýrství. 2013. 44 s. 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku varování a informování zrakově a sluchově 

postiţených osob. V první části práce je řešena právní úprava, instituce, rozdělení zrakově 

a sluchově postiţených osob do kategorií podle postiţení a stávající opatření v této 

problematice. V další části jsou analyzovány technické prostředky a komunikační systémy 

vhodné pro dorozumívání a komunikaci. V závěru práce jsou na základě analyzované části, 

navrţeny technické a organizační opatření k varování a informování zrakově a sluchově 

postiţených osob při mimořádných událostech v České republice. 

Klíčová slova: Varování obyvatelstva; informování obyvatelstva; mimořádná událost; 
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ANNOTATION 

SOLÁNSKÁ, Michaela. Warning and Informing the Hearing and Visually Impaired in 

Case of Extraordinary Events. [Thesis].  Ostrava: VSB – Technical University Ostrava, 

Faculty of Protective engineering. 2013. 44 p. 

This thesis aims to solve the issue of warning and informing visually and hearing-impaired 

persons in case of extraordinary events. First part is focused on existing legislation and 

institutions, division of visually and hearing-impaired into categories according to the extent 

of their handicap and measures that are currently being employed in that area. 

Communication systems and technical means devices suitable for communication with 

impaired persons are thoroughly analyzed in the next section. On basis of analyzed issues 

dissertation finally proposes possible technical and organizational means to warn and notify 

visually and hearing-impaired members of society during extraordinary events and 

emergencies in the Czech Republic. 
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ÚVOD 

V posledních letech se stále zvyšuje riziko vzniku krizové situace a mimořádné události. 

K jejich sníţení a minimalizací ztrát na zdraví a ţivotech obyvatelstva lze dosáhnout pomocí 

včasného varování a informování.  

Proč bychom se měli zajímat o varování a informování zrakově a sluchově postiţených osob? 

Pokud člověku chybí jeden ze základních smyslů, nastává problém. Sluhově postiţený neslyší 

varovný signál a verbální informace a naopak zrakově postiţený si v ţádných médiích 

nepřečte, co se děje. V tomto případě je třeba mít připraveny alternativní formy varování 

těchto osob. 

V poslední době je moţnost vyuţívání mobilních telefonu při ochraně obyvatelstva 

povaţováno za efektivní způsob varování, protoţe téměř všichni obyvatelé vlastní mobilní 

telefon a formou SMS zpráv lze obyvatelstvo varovat a informovat o nastalé mimořádné 

události. Pro zrakově postiţené osoby lze vyuţít hlasové zprávy a pro sluchově postiţené 

zprávy formou SMS.  

V rámci práce bude provedena deskripce stávající právní úpravy, institucí a realizovaných 

opatření. Dále bude provedena analýza způsobu varování a informování a komunikační 

systémy vyuţívané k varování zrakově a sluchově postiţených obyvatel. 

V práci se zaměřuji na zrakově a sluchově postiţené osoby ţijící samostatně a také pohybující 

se mimo domov. V práci neřeším hluchoslepé osoby ani postiţené osoby v sociálních nebo 

zdravotních zařízeních. 

Cílem práce je vypracování návrhů organizačních a technických opatření k varování 

a informování zrakově a sluchově postiţených osob při mimořádných událostech v České 

republice. 
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1 REŠERŠE LITERATURY 

VOZNAK, M.,  REZAC, F., ZDRÁLEK, J. VoIP Based System for the Message 

Distribution. In Proceedings of the 9th International Conference on telecommunication 

and informatics, Catania, Italy, 2010, pp. 49-53. ISBN 978-954-92600-2-1. 

Tento příspěvek se zabývá vyvíjením systému na základě VoIP, který umoţňuje distribuovat 

hlasové zprávy na mobilní telefony. Tento systém můţe být vyuţíván pro účely varování 

a informování obyvatelstva v případě mimořádných událostí. Je zde popsán návrh vyvíjeného 

systému, a odhady jeho funkcí a výkonů. 

 

PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3 vyd. Brno: Paido, 2010. 404 s. 

ISBN 978-80-7315-198-0. 

Autorka se v publikaci zabývá speciální pedagogikou. Rozdělenou na dvě části, obecná 

a speciálněpedagogická. Vycházela jsem z části obecné, kde je popsáno zrakové a sluchové 

postiţení a kompenzační pomůcky, které postiţené osoby pouţívají. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. 1 vyd. Ostrava: SPBI, 2005. 140 s. ISBN 

80-86634-70-1. 

Autorka se v této publikaci zabývá komplexně ochranou obyvatelstva v České republice. Jsou 

zde popsány jednotlivé úkoly k ochraně obyvatelstva včetně problematiky varování 

a informování obyvatelstva. Z oblasti varování a informování jsou zde popsány varovné 

signály, koncové prvky varování a jednotný systém varování a vyrozumění. 

 

DIAS, J. Informování sluchově a zrakově postiženého obyvatelstva při mimořádné události. 

[Diplomová práce].Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. 

Tato diplomová práce klasifikuje postiţené podle různých parametrů a konkrétněji se 

zaměřuje na postiţení zraku a sluchu. Dále analyzuje problematiku informování zrakově 

a sluchově postiţených při mimořádné události analyzuje systémy varování v ČR, doporučuje 

a navrhuje moţné přístupy a řešení v této problematice. 
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RIJKSVOORLICHTINGSDIENST / PUBLIEK EN COMMUNICATIE. NL - Alert: 

Direct informatie bij eennoodsituatie [online]. 11-3-2002. [cit. 2013-03-27]. Dostupné z: 

http://www.nederlandveilig.nl/nl-alert. 

Na těchto internetových stránkách se nachází informace o systému  NL – Alert, který je 

jedním z nástrojů krizové komunikace v Nizozemsku. Jedná se o varovný systém posílající 

výstraţné zprávy na mobilní telefon. Nachází se zde informace o aktuálním vysílání 

zkušebního signálu po celém území, v jakých situacích se dá NL – Alert vyuţít a odpovědi na 

často kladené otázky o systému. 

 

SALABA, M. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR [online]. Praha: 19-

9-2002 [cit. 2013-03-27]. Dostupné z: http://www.sons.cz/. 

Tyto internetové stránky uvádí, čím se sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

v České republice zabývá, jejich cíle, kompenzační pomůcky, seznam institucí a organizací, 

které zrakově postiţeným pomáhají.  Dále rozděluje a klasifikuje zrakově postiţené a popisuje 

jejich vady. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V této kapitole se zabývám teoretickým rámcem řešené problematiky obsahující pojmy 

a právní úpravu, která tuto oblast upravuje. Následující podkapitoly obsahují typy a stupně 

zrakového a sluchového postiţení, instituce poskytující pomoc postiţeným osobám a také 

stávající opatření v oblasti varování a informování zrakově a sluchově postiţených osob. 

2.1 Terminologický rámec 

V problematice varování a informování zrakově a sluchově postiţených osob (ZaSPO) při 

mimořádných událostech (MU) je důleţité přesné definování některých pojmů, aby nedošlo 

k jejich záměně nebo k nesprávnému pochopení. V této teoretické části jsou vysvětleny 

nejčastěji pouţívané pojmy v mé práci. 

Varování obyvatelstva 

Opatření k ochraně ţivota a zdraví obyvatelstva. Varování obyvatelstva je komplexní souhrn 

organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné 

informace o reálně hrozící nebo jiţ vzniklé mimořádné události, vyţadující realizaci opatření 

na ochranu obyvatelstva. Varovná informace můţe mít akustický, optický nebo verbální 

charakter. [7] 

Mimořádná událost  

Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, haváriemi, 

které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných 

a likvidačních prací. [7] 

Sluchově postiţené osoby 

Lidé s vadami sluchu, které jsou členěny stupněm a druhem sluchového postiţení. Základní 

kategorie osob se sluchovým postiţením [12]: 

 neslyšící, 

 nedoslýchaví, 

 ohluchlí. 

Kaţdou kategorii limitují další faktory, kvalita a kvantita sluchového postiţení, mentální 

dispozice, péče, která mu byla poskytnuta, věk kdy k postiţení došlo a další přidruţená 
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postiţení. Dále má vlastní specifické, zcela odlišné problémy v komunikaci a i rozdílné 

potřeby a poţadavky na typ a formu komunikační pomoci. [12]  

Zrakově postiţené osoby 

Osoby, jejichţ schopnost přijímat vizuální informace je omezení nebo ztíţená u nevidomých 

osob je tato schopnost úplně vyloučena. Osoby trpí různými druhy a stupni sníţených 

zrakových schopností, postiţení zraku ovlivňuje jejich kaţdodenní činnost a ovlivňuje jejich 

ţivot. Podle výsledků oftalmologického vyšetření je moţno zrakově postiţeného člověka 

zařadit do 5 kategorií zrakového postiţení: střední slabozrakost, silná slabozrakost, těţce 

slabý zrak, praktická nevidomost, úplná nevidomost. [12]  

Hluchoslepota 

Jedná se o souběţné postiţení sluchu a zraku. Hluchoslepota můţe být vrozená nebo získaná. 

Osoby s tímto postiţením jsou rozděleny do 4 skupin [12]: 

 osoby se získaným postiţením sluchu a zraku během ţivota, 

 osoby se souběţným postiţením sluchu a zraku od narození nebo dětství, 

 neslyšící od narození nebo od raného dětství se získaným postiţením zraku, 

 nevidomí od narození nebo raného dětství se získaným postiţení sluchu.  

2.2 Právní úprava 

V této kapitole jsou uvedeny předpisy týkající se problematiky varování a informování  

ZaSPO.  

ZaSPO tvoří v  problematice varování a informování specifickou skupinu. Zrakově postiţení 

(ZP) vnímají signály jako zdraví občané, ale sluchově postiţní (SP) občané nemohou slyšet 

varovný signál a stávají se odkázaní na pomoc druhých. Problematika varování těchto osob 

při MU není legislativně ošetřena. 

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. [26] 

Je základní legislativní normou řešící způsob a provedení varování na území České 

republiky (ČR), kraje, obce s rozšířenou působností a obce vůči obyvatelstvu. Je zde také 

určena povinnost provozovatele technického zařízení při havárií své zaměstnance varovat. 

Tento zákon stanovuje povinnost provozovatelů hromadných sdělovacích prostředků 

uveřejňovat tísňové informace. 
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328 ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému. [20]  

V této vyhlášce jsou konkrétní opatření v  oblasti varování a informování obyvatelstva 

zahrnuty do plánu konkrétních činností, který je součástí vnějšího havarijního plánu anebo 

krizového plánu kraje. Jsou zde uvedeny úkoly operačních a informačních středisek, obsah 

a zpracování dokumentace Integrovaného záchranného systému (IZS) i podrobnosti 

o stupních poplachového plánu. Další informace se týkají zásad zpracování a pouţívání 

havarijních plánů, krizovou komunikaci a spojení v IZS.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380 ze dne 9. srpna2002 k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva. [21]  

Vyhláška upřesňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany, způsob a obsah informování 

právnických a fyzických osob o moţném ohroţení.  Dále je ve vyhlášce definováno technické, 

provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění, 

vyrozumívací centra, telekomunikační sítě, koncové prvky varování a vyrozumění, 

poskytování tísňových informací a jak a kdy se ověřuje jejich provozuschopnost. 

Vyuţití médií pro poskytování tísňových informací je určeno zákony [11]: 

 č. 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů [25], 

 č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů [26],  

 č. 240 ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů [27], 

 č. 254 ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů [28]. 

V mezinárodním právu vyplývá realizace úkolů varování z Dodatkového protokolu 

k Ţenevským úmluvám ze dne 12. 8. 1949 o ochraně obětí konfliktu, kde v kapitole VI – je 

úkolem civilní obrany plnění úkolů ochrany obyvatelstva před nebezpečím a pomoci mu 

odstranit účinky pohrom nebo nepřátelských akcí pomocí hlásné sluţby. [11] 

2.3 Kategorizace osob podle postiţení 

Tato kapitola obsahuje rozdělení ZaSPO. Rozděluje je do příslušných kategorií podle druhu, 

stupně, velikosti a charakterizuje vadu popisem postiţení. 
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2.3.1 Kategorizace sluchových vad 

Klasifikace sluchových vad je uvedena v tabulce 1, jsou zde definovány kategorie ztráty 

sluchu, název kategorie podle vyhlášky [22] a velikost ztráty sluchu podle světové 

zdravotnické organizace (WHO). 

Pro vymezení jednotlivých skupin sluchových poruch slouţí různá hlediska [12]: 

 místo vzniku postiţení – periferní nedoslýchavost a centrální nedoslýchavost, 

 období vzniku postiţení – vrozené vady sluchu a získané vady sluchu, 

 stupeň postiţení – světová zdravotnická organizace v roce 1980 stanovila mezinárodní 

skálu stupňů sluchových poruch podle hodnot kvantity měřené v dB. 

Tabulka 1 – Klasifikace sluchových vad [12] 

Kategorie ztráty sluchu 

Název kategorie podle 

Vyhlášky MPSV 

č. 284/1995 Sb. 

Velikost ztráty sluchu 

podle WHO 

Normální sluch  0 – 25 dB 

Lehká nedoslýchavost Lehká nedoslýchavost 26 – 40 dB 

Střední nedoslýchavost 
Středně těţká 

nedoslýchavost 
41 – 55 dB 

Středně těţké poškození 

sluchu 
Těţká nedoslýchavost 56 – 70 dB 

Těţké poškození sluchu Praktická hluchota 71 – 89 dB 

Velmi závaţné poškození 

sluchu 
Úplná hluchota 

Více neţ 90 dB, body 

v audiogramu i nad 1 kHz. 

Neslyšící Úplná hluchota 
V audiogramu nejsou ţádné 

body nad 1 kHz. 

 

2.3.2 Kategorizace osob se zrakovým postiţením 

Osoby se zrakovým postiţení jsou lidé s různými stupni sníţení zrakových schopností, kteří 

mají poškozenou jednu ze tří částí orgánu zraku. Tak můţe vzniknout poškození periferního 

vidění, které je důleţité pro orientaci. Nebo poškození centrálního vidění, které má vliv na 

vnímání detailů a barev. Také záleţí na době vzniku a příčině zrakového postiţení, anebo zda 

je vada vrozená nebo získaná. [12] 
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Stupně zrakových vad [12]: 

 nevidomost, 

 poruchy binokulárního vidění, 

 slabozrakost, 

 zbytky zraku. 

 

Tabulka 2 – Klasifikace zrakového postiţení podle světové zdravotnické organizace [12]  

Kategorie 

zrakového 

postiţení 

Druh postiţení Popis postiţení 

1 Střední slabozrakost 

Zraková ostrost s nejlepší moţnou korekci: 

- maximum menší neţ 0,3, 

- minimum rovné nebo lepší neţ 0,10. 

2 Silná slabozrakost 

Zraková ostrost nejlepší moţnou korekcí: 

- maximum menší neţ 6/60, 

- minimum rovné nebo lepší neţ 3/60. 

3 Těţce slabý zrak 

Zraková ostrost s nejlepší moţností korekce: 

- maximum menší neţ 3/60, 

- minimum rovné nebo lepší neţ 1/60. 

Koncentrické zúţení zorného pole obou očí pod 20 

stupňů, nebo jiného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů. 

4 Praktická slepota 

Zraková ostrost s nejlepší korekcí 1/60, 1/50 aţ světlocit 

nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální 

fixace, i kdyţ centrální ostrost není postiţená. 

5 Úplná slepota 
Stav od naprosté ztráty světlocitu aţ po zachování 

světlocitu s chybnou světelnou projekcí. 
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2.4 Instituce pro sluchově a zrakově postiţené osoby 

V ČR existuje mnoho organizací zabývající se zdravotně postiţenýma, působí jak na 

republikové i krajské úrovni. Zde je vyjmenováno pár základních organizací zabývající se 

problémy ZaSPO. 

Česká unie neslyšících (ČUN) 

Organizace, která vznikla v roce 1990. Umoţňuje kontakty osob se sluchovým postiţením, 

zvyšuje jejich moţnost zapojení do společenského ţivota. Vznikla za účelem prosazování 

a ochrany práv SP. Organizace podporuje informovanost společnosti, rovnoprávnost 

a respektování těchto osob. [6] 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) 

SONS je občanským sdruţením, které vzniklo 16. 6. 1996, sdruţuje se zde přes 12 000 těţce 

ZP. Sdruţení působí na celorepublikové úrovni. Snaţí se zvýšit kvalitu a začlenění ZP do 

běţného ţivota. SONS je zřizovatelem odborných středisek profesních zájmových klubů. 

Mezi odborná střediska a oddělení SONS patři: středisko integračních aktivit, odborné 

sociálně právní poradenství, metodické centrum odstraňování bariér, centrum 

tyflotechnických pomůcek, výcvik vodících psů atd. [14] 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNNCR) 

SNNCR je občanské sdruţení neziskového charakteru. Zaloţeno v roce 1990. Ochraňuje 

práva, potřeby a zájmy neslyšících a nedoslýchavých osob. Poskytuje SP odborné 

poradenství, tlumočnické suţby, rehabilitaci a sociálně aktivační sluţby. [1] 

Mezi mezinárodní organizace patří [1], [14]: 

 Světová federace neslyšících (WDF), 

 Světová federace nedoslýchavých (IFHOH), 

 Evropská unie neslyšících (EUD), 

 Evropská federace nedoslýchavých (EFHOH), 

 Evropská unie nevidomých (EBU), 

 Světová unie nevidomých (WBU). 
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2.5 Stávající opatření v oblasti varování a informování postiţených osob 

V této kapitole stručně popisuji stávající formy varování v ČR. ZaSPO patří mezi specifickou 

skupinu osob, kterým chybí jeden ze základních smyslů a ne vţdy je standardní forma 

varování obyvatelstva pro ně vhodná. 

Zrakově postiţené osoby vnímají akustické signály jako zdraví lidé. Varovné informace 

vnímají ve mluvené i zvukové formě, například varovným signálem. Sluchově postiţení jsou 

odkázaní na optickou formu varovné informace, jako jsou např. optická návěstí, 

piktogramy a různé formy zpracovaného textu. 

V ČR je pro potřeby varování budován Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). 

Zaměřuje se na varování obyvatelstva prostřednictvím varovného signálu a vyuţívá 

koncových prvků JSVV. 

JSVV je neveřejný digitální systém, nezávislý na komerčních operátorech, je majetkem 

Hasičského záchranného sboru (HZS). Umoţňuje dálkovou aktivaci koncových prvků pomoci 

rádiové sítě HZS ČR. [29] 

Prvky JSVV [11]: 

 koncové prvky varování (KPV) – zařízení schopná generovat stanovené zvukové 

varovné signály a vysílat verbální informace, 

 systém selektivního rádiového navěštění (SSRN) – pro dálkovou aktivaci koncových 

prvků varování, 

 monitorovací systém koncových prvků – ukládání informací o technickém stavu KPV, 

sběr informací z čidel (koncentrace nebezpečných chemických látek, výška hladiny 

vodních toků, apod.).  

Koncové prvky – zařízení, která generují stanovené varovné signály a vysílají verbální 

informace. Aktivace je moţná dálkově SSRN z vyrozumívacího centra, nebo místně. 

Koncové prvky dělíme [7]: 

 rotační sirény – nejpouţívanější generují pouze akustické signály, bez předávání 

verbální informace, nevýhoda jsou závislá na elektrické energii, 

 elektronické sirény – mají schopnost generovat stanovené akustické signály, 

reprodukovat verbální informace z paměti zařízení, poskytují informace pomocí 

vestavěného mikrofonu, při výpadku energie provozuschopnost minimálně 72 hodin, 
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 místní informační systém (MIS) – např. místní a obecní rozhlas, jsou schopny pouţít 

všechny poţívané signály, včetně verbálních informací. MIS je vhodný pro lokality, kde 

se nachází nízká koncentrace obyvatelstva na velké ploše, jako jsou např. obce 

vesnického typu, části měst mimo hlavní zástavbu apod. U zařízení je moţno akustický 

(u kabelových televizí i optický) signál distribuovat aţ do domácností, škol, ústavů, 

veřejných budov a dalších míst. 

Doplňkový způsob varování 

Mobilní elektronická siréna (MES) dokrývá území které není pokryto sirénami. Vysílá signál 

i verbální informaci. MES je vybaven kulovým reproduktorem, který šíři rovnoměrně zvuk 

všemi směry a lze jej instalovat na vozidlo pomocí magnetu. [7] 

Signály 

Pro varování obyvatelstva je zaveden varovný signál – VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA jedná se 

o kolísavý tón o délce 140 sekund, který je doplněn u elektronických sirén a obecních 

rozhlasů tísňovou informací, která trvá 20 sekund a upřesňuje charakter ohroţení. [7] 

 

Obrázek 1 – Signál všeobecná výstraha [7] 

Další signály [7]: 

 poţární poplach – pro svolávání jednotek poţární ochrany, 

 zkušební tón – akustická zkouška provozuschopnosti funkce JSVV, probíhá kaţdou 

první středu v měsíci v 12:00 na celém území ČR. 

Moţné způsoby varování obyvatelstva o moţném vzniku nebezpečí 

Cílem je předávání zpráv ohroţenému nebo postiţenému obyvatelstvu, cíleným skupinám, 

úřadům, obcím, mediím atd. Informace mohou mít akustický, světelný, verbální charakter. 

Pro jejich šíření se pouţívá [29]: 

 internetové stránky – HZS, obecního a krajského úřadu, je zde uváděn aktuální stav, 

pokyny pro obyvatelstvo a prováděna opatření, 

 koncovými prvky – prostředky v rámci JSVV, 
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 letáky, 

 mobilní elektronické sirény – vyuţívané v místech s nedostatečným pokrytím 

varovacími prostředky,  

 mobilní vyhlašovací prostředky, 

 textové zprávy SMS na mobilní telefony, 

 televizní a rozhlasové vysíláni – umoţňuje plošnou informovanost o vzniku MU,  

 regionální tisk – hromadná informovanost obyvatelstva,  

 veřejné vyhlášky, 

 pověřené osoby – předávají osobně informace obyvatelstvu. 

Informování obyvatelstva  

Informování je realizováno po vyhlášení varovného signálu formou tísňových informací KPV 

nebo hromadnými informačními prostředky anebo v průběhu řešení MU. Poskytují informaci 

obyvatelstvu o vývoji situace a přijímaných opatřeních. 

Rozesílání informací o MU 

Informace jsou předem připraveny nebo aktuálně nahrány. Podle pokynu Operačního 

a informačního střediska se informace odvysílávají prostřednictvím [29]: 

 informačních prostředků ve vlastnictví jednotlivých subjektů např. nákupní, sportovní, 

obchodní centra, nádraţí, apod., 

 SMS zpráv, hlasových zpráv, video informace, MMS zpráv, 

 zpráv do jednotlivých buněk mobilních operátorů (Broadcast cell) a prostřednictvím 

buněk do mobilních zařízení uţivatelů na daném území, 

 televizního a rozhlasového vysílání a hromadnými prostředky. 

Televizní vysílání – pomocná forma varování i informování ZaSPO, televizní vysílání 

představuje pro osoby s postiţením smyslů jeden ze základních zdrojů informací. 

Česká televize je povinna ze zákona pro osoby se sluchovým postiţením poskytnout alespoň 

70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 % vysílaných pořadů 

vyrobit v českém znakovém jazyce nebo tlumočit do českého znakového jazyka. Pro zrakově 

postiţené je povinna zpřístupnit alespoň 10 % vysílaných pořadů. [15] 
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Sluchově postiţení vyuţívají technické a komunikační pomůcky vyuţívané k transformaci 

zvukových informací do textové formy a to [15]: 

 skryté titulky – psaná verze filmového dialogu, určená pro sluchově postiţené, pořady 

se skrytými titulky se označujeme zkratkou ST a vysílají se prostřednictvím teletextu. 

Stačí navolit teletextovou stránku 888, pro zobrazení skrytých titulků je nutné mít 

přijímač vybavený dekodérem teletextu. 

 otevřené titulky, 

 tlumočení do znakového jazyka, 

 internetové vysílání – zprávy a pořady ve znakové řeči.  

Zrakově postiţení mohou pouţívat technické pomůcky k transformaci obrazových 

a textových informací do hlasové formy: 

 Audio Description (AD) – audio vysílání, umoţňuje zrakově postiţeným divákům 

sledovat televizní vysílání s doprovodnými informacemi, poskytuje komentáře o tom co 

se děje na obrazovce, aby mohl plnohodnotně pochopit sledovaný pořad. [3] 

Moţné směry šíření informací 

 Krajské operační a informační středisko (KOPIS) – Operační a informační středisko na 

místně příslušného území (OPIS) – obec – obyvatelstvo. 

 Krizový štáb kraje nebo obce – média – obyvatelstvo. 

 Přímé prostředky – obyvatelstvo. [29] 

 

2.6 Dílčí závěr 

V rámci teoretického vymezení řešené problematiky byly definovány důleţité pojmy, právní 

úprava a instituce pro sluchově a zrakově postiţené. Dále byla popsána kategorizace sluchově 

i zrakově postiţených osob. V závěru kapitoly byla nastíněna problematika stávajícího 

opatření varování a informování postiţených osob. 

V ČR se ve směru osob se sluchovým a zrakovým postiţením varování a informování o MU 

neřeší. Není legislativa, která by tuto oblast řešila, ţádné pokyny ani systém. Celá Evropa 

nemá řešen pilotní projekt, který by řešil tuto problematiku. 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Film
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Pro zpracování práce byly pouţity tyto metody: 

 analýza, 

 dedukce, 

 deskripce, 

 komparace. 

Analýza  

Tato metoda byla pouţita v kapitole analýza řešené problematiky, kde analyzuji: 

 způsob varování a informování ZaSPO, 

 komunikační systémy vhodné pro varování a informování postiţených osob. 

Dedukce 

V poslední kapitole diplomové práce je na základě nových poznatků a dostupných podkladů 

vyvozen závěr. 

Deskripce 

Deskripce neboli popis je popsán v první kapitole, zde je popsána právní úprava, kategorizace 

osob podle postiţení, instituce a stávající stav v oblasti varování a informování ZaSPO. 

Komparace 

Metoda komparace je pouţita v analýze řešené problematiky, kde jsou srovnány komunikační 

systémy vhodné pro varování a informování postiţených osob. Výsledek komparace je 

uveden v tabulce 6. 

Syntéza 

Tato metoda byla vyuţita při navrhování změn a zlepšení sytému varování a informování 

ZaSPO. 
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4 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V této části práce se zabývám způsobem varování a informování a analýzou komunikačních 

systémů vhodných pro varování a informování ZaSPO.   

V kapitole Způsob varování a informování ZaSPO je shrnut způsob varování obecně, kdo má 

povinnost varovat obyvatele a jaké jsou způsoby varování postiţených. Dále je kapitola 

dělena na dvě podkapitoly o sluchově postiţených a zrakově postiţených. Podkapitoly 

obsahují kategorie postiţení a k nim přiřazené pomůcky a přístroje k oznámení varování 

při MU. 

Druhá část kapitoly se věnuje analýze komunikačních systémů vhodných pro varování 

a informování postiţených osob. Uvádím stávající komunikační systémy, systémy ve vývoji 

a systémy, které by se eventuálně daly k varování a informování ZaSPO vyuţít. 

V závěru kapitoly je uveden dílčí závěr, který shrnuje nejdůleţitější fakta. 

4.1 Způsob varování a informování zrakově a sluchově postiţených osob 

Podle zákona 239/2000 Sb. má povinnost varovat obyvatelstvo obecní úřad. Obecní úřad má 

zajišťovat varování ZaSPO. Bohuţel jiný výsledek je v praxi. 

Jedním ze způsobů varování postiţených osob je prostřednictvím pracovníků úřadu nebo 

starostou, který informuje osoby osobně. Bohuţel tento způsob nelze aplikovat ve velkých 

obcích. V těchto obcích je domluvený způsob komunikace Operačního a informačního 

střediska mezi sluchově postiţenými, varování by mělo proběhnout formou textové zprávy 

odeslané z OPIS. Jsou zde vedeny databáze adres postiţených osob. [2] 

Způsoby varování ZaSPO osob [29]: 

 cestou obecního úřadu - viz výše,  

 cestou zaměstnavatelů, školských, zdravotních a sociálních zařízení – v době kdy 

postiţené osoby jsou v zařízení nebo na pracovišti, jedná se o spolehlivou a včasnou 

formu varování,  

 cestou sousedů a rodinných příslušníků – domluvenou formou např. SMS, faxové nebo 

písemné zprávy. 

Obyvatelstvo je při vzniku MU varováno varovným signálem – všeobecná výstraha po dobu 

140 sekund a následuje mluvená tísňová informace. Následně je obyvatelstvo informováno 
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místním rozhlasem, rozhlasem, televizí, mluvícími sirénami, vozidly sloţek IZS nebo jiným 

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

Pokud zasáhne MU území několika krajů obvykle rádia a česká televize opakovaně vysílá 

verbální i textové informace. V ČR veřejnost informuje Český rozhlas a Česká televize. 

Postiţeným osobám je doporučováno zapnout televizi, která vysílá jak verbální tak textové 

informace. Další moţností je zkontaktovat se s rodinou, sousedy, přáteli a zjistit nějaké 

informace o situaci. [29] 

V tabulce 3 a 4 uvádím kategorie a skupiny ZaSPO a k nim přiřazené pomůcky a přístroje 

k oznámení varování a způsob informování těchto osob při MU. 

4.1.1 Způsob varování osob se zrakovým postiţením  

Varování ZP je rozděleno v tabulce podle kategorií postiţení a k nim je přiřazen nejvhodnější 

způsoby varování a informování před MU. Vhodné pomůcky nebo přístroje, které usnadňují 

vidění, upozorňují na varovný signál a upozorňují na nebezpečí. 
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Tabulka 3 – Způsob varování osob se zrakovým postiţením [2], [12] 

Kategorie Informování o MU Pomůcky 

Kategorie I. 

střední slabozrakost 

 

všeobecná výstraha,  

sdělovací prostředky (rozhlas, 

TV, místní sirény), 

 internet,  

dioptrické brýle (do 40 dioptrií), 

zvětšovací lupa - LOOK TV, 

Kategorie II. 

silná slabozrakost 

 

všeobecná výstraha, 

sdělovací prostředky (rozhlas, 

TV, místní sirény),  

internet, 

 

digitální TV lupa,  

PC vybavený zvětšovacím 

programem,  

přístroje na hlasový výstup, 

Kategorie III. 

těţce slabý zrak 

 

všeobecná výstraha, 

 sdělovací prostředky (rozhlas, 

TV, místní sirény), 

 

digitální čtecí zařízení 

s hlasovým výstupem (braillský 

výstup), přístroje a speciální 

zvětšovací programy (zrakový, 

hmatový výstup a zvětšovací 

lupy), 

 

Kategorie IV. - praktická 

slepota 

Kategorie V. - úplná slepota 

 

všeobecná výstraha, 

sdělovací prostředky (rozhlas, 

TV, místní sirény),  

SMS zprávy, fax, speciální 

software a hardware 

mobilní braillský zobrazovač 

(text do hmatové podoby) 

 

4.1.2 Způsob varování osob se sluchovým postiţením 

Osoby s poruchou sluchu budeme informovat o MU podle stupně sluchové poruchy. 

V tabulce 4 je přehled stupňů postiţení a způsoby varování těchto osob při MU. Pro takové 

případy je potřeba mít i jiné alternativní formy předání informací. Pro sluchově postiţené 

osoby není vţdy standardní systém varování vhodný, neslyší varovné signály jako zrakově 

postiţení. 
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Tabulka 4 – Způsob varování osob se sluchovým postiţením [2], [12] 

Stupeň sluchového postiţení Informování o MU Pomůcky 

Ţádné postiţení – stupeň 0 všeobecná výstraha,  

sdělovací prostředky 

(rozhlas, TV, místní sirény), 

internet, 

ţádné 

Lehká porucha – stupeň I. všeobecná výstraha,  

záchranné sloţky, 

rozhlas, internet,  

sluchové pomůcky 

Střední porucha – stupeň II. textové zprávy z OPIS,   

internet, TV, 

sluchadla, 

 naslouchadla,  

vibrační polštář,  

Těţká porucha – stupeň III. textové zprávy z OPIS, 

 internet, TV 

Implantát (přenáší zvuk na 

digitální signály),  

Velmi těţká porucha – stupeň IV. textové zprávy z OPIS, 

internet, TV, 

psací telefon se světelnou 

indikací zvonění (dialog), 

vibrační radiový přijímač, 

pager, mobilní telefon, 

osobní počítač, 

 

4.2 Komunikační systémy vhodné pro varování a informování postiţených 

osob 

V analýze komunikačních systémů uvádím stávající komunikační systémy, systémy ve vývoji 

a systémy, které by se eventuálně daly k varování a informování ZaSPO pouţít. 

Stávající systémy varování ZaSPO jsou SMS zprávy z OPIS a sluţba posílající výstraţné 

zprávy na mobilní telefon vyuţívaná v Nizozemsku (NL– Alert). Mezi systémy ve vývoji 

patří projekt Katastrofix. 

Systém, který by se k varování dal vyuţít je systém automatického vyrozumění (AMDS) 

a sluţby mobilních operátorů v ČR – Cell Broadcast Service a hromadné rozesílání SMS 
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a MMS zpráv. Zmiňuji i varování a informování formou SOS (SMS) zprávami, který je jiţ uţ 

od roku 2011 nefunkční. 

4.2.1 NL – Alert 

NL – Alert je jeden z nástrojů krizové komunikace v Nizozemsku. Jedná se o varovný systém 

posílající výstraţné zprávy na mobilní telefon. Systém je pouţívám v případě ohroţení zdraví 

a ţivota obyvatel velkého rozsahu například velký poţár, uvolnění toxických výparů, výbuch 

nebo zaplavení. [13] 

Tato sluţba předává lidem konkrétní rady a informace o různých typech MU, upozorňuje na 

rizikovou oblast za pouţití moderních komunikačních nástrojů. V tomto případě 

prostřednictví mobilních telefonů. Ty jsou velmi rozšířené a pokrytí sítě mobilních operátorů 

je téměř na celém území. Bohuţel tuto sluţbu podporují jen některé telefony. V tuto chvíli 

NL – Alert podporuje více neţ polovina mobilních telefonů v Nizozemsku. 

NL – Alert funguje na základě buněčné vysílání. Proto NL – Alert funguje, i kdyţ je síť 

přetíţená. 

NL – Alert je zdarma, zprávy jsou přenášeny v případě ohroţení. Jméno a telefonní čísla 

obyvatel nejsou nutná, a proto zůstávají lidé v anonymitě. 

V rámci projektu proběhla veřejná informační kampaň, kterou zajistilo Ministerstvo 

bezpečnosti a práva. 

Před uskutečněním provozu proběhla instalace techniky a softwaru, připojení do sítě a školení 

personálu. Obyvatelstvo bylo informováno o existenci tohoto systému pomocí televize, 

banneru, internetu a rádiem. 

Plně rozvinutá sluţba plní EU normy, seznamy podporovaných zařízení jsou dostupné na 

webových stránkách NL – Alertu. 

V červnu roku 2012 bylo uskutečněno testování v některých regionech Holandska a ve 

zbývajících regionech v listopadu 2012. Na rok 2013 Vláda plánuje vysílání tří kontrolních 

zpráv po celém území Nizozemska. Na základě kontrolních zpráv si obyvatelé mohou ověřit, 

zda je jejich mobilní telefon na upozornění touto sluţbou správně nastaven. První kontrolní 

hlášení proběhlo 4. února 2013. [13] 

NL – Alert byl poprvé pouţit v Nizozemsku v pátek 14. prosince 2012. Rozsáhlý oheň 

v Groningen Tolbert byl doprovázen velkým mnoţstvím kouře. Kouř byl nebezpečný pro 
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obyvatele v okolí, a proto Vláda odeslala na mobilní telefony v blízkosti poţáru textové 

zprávy. V textové zprávě byla uvedena informace pro obyvatele, ať zavřou okna, dveře 

a mechanické větrání. [13] 

 

Obrázek 2– Schéma umístění mobilních přijímačů, a rozlišení zda jim byla odeslána varovná zpráva [13] 

Princip fungování se dá nejlépe přiblíţit k televiznímu nebo rozhlasovému vysílání. Přijímat 

ho můţe ten kdo je v dosahu signálu vysilače. Pokud jste v dosahu signálu buňky, ve které je 

určitá informace vysílána, potom se automaticky zobrazí na displeji mobilního telefonu. 

Zpráva můţe být přenášena buď jedním konkrétním vysílačem, nebo z několika vysílačů 

pokrývající vybrané území. [13] 

Jelikoţ systém posílá varovné zprávy na mobilní telefon, byla by tato forma varování vhodná 

pro sluchově postiţené. Zrakově postiţení by museli mít speciální telefony pro nevidomé 

a slabozraké například: 

 ozvučené mobilní telefony (mají samoozvučovací aplikaci, která má hlasovou odezvu), 

 telefony s hlasovým výstupem nebo se zvětšovacím zařízením,  

 mobilní telefony pro seniory (mají lepší ovladatelnost, větší tlačítka a písmena na 

displeji). 
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4.2.2 Systém automatického vyrozumění AMDS 

Systém automatického vyrozumění (AMDS) Automatic Message Delivery System je 

automatizované zařízení obvolávající v poţadovaném čase stanovenou skupinu lidí, které 

přehrává hlasovou zprávu. Systém AMDS slouţí ke svolávání Krizového štábu (KŠ) 

a Jednotek dobrovolných hasičů obce prostřednictvím hlasových zpráv na mobilní telefon 

nebo pevnou linku.  Tento systém byl vymyšlen v Moravskoslezském kraji, poté ho generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru odkoupilo a rozšířilo do zbylých krajů 

v republice. [5] 

AMDS je vyuţíván k těmto účelům [5]: 

 odeslání příkazu k výjezdu členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí – formou 

hlasové zprávy vytvořené systémem Text to Speech – tj. automatického přetvoření textu 

do hlasové podoby, 

 odeslání hlasové zprávy (stanovené skupině osob), 

 odeslaní vygenerované textové zprávy (např. z Výstrahy Českého 

hydrometeorologického ústavu), 

 odeslání informace z Integrovaného systému výjezdu formou hlasové zprávy, 

 detailní statistiku odeslaných, přijatých a nepřijatých zpráv dle adresátů. 

Systém má k dispozici 30 kanálů, které umoţňují vyrozumět desítky členů KŠ. Coţ znamená, 

ţe nahraná zpráva se pošle 30 adresátům a ostatní čekají, dokud na ně nepřijde řada. Pokud se 

systém nedovolá, systém zavěsí a volání zopakuje po 15 vteřinách, a aţ potom linku uvolní 

pro další volání. Pro přijetí musí adresát zmáčknout číslo 1, pokud stiskne tlačítko 2 je zpráva 

povaţovaná za odmítnutou. Systém na rozdíl od SMS zpráv umí vyhodnotit, zda příjemce 

hlasovou právu převzal či nikoli (obrázek 3,4). Na obrázku 5 si můţeme přečíst konečnou 

podobu zprávy AMDS, která bude poslána určeným osobám. 

Způsob předávání informací prostřednictvím AMDS a SMS zpráv je moţné pouţít pro 

předávání informací, které je nutné doručit v časovém horizontu minut aţ hodin. Text zpráv 

musí být krátký, stručný, výstiţný. Navrhováno je s cca do 100 znaků v jedné zprávě. Klady 

tohoto sytému jsou, ţe má i zpětnou vazbu. [5] 

Díky AMDS lze bezpečně vyrozumět a informovat skupinu osob, zároveň má i zpětnou vazbu 

coţ by mohlo usnadnit varování a informování zrakově postiţených osob. Evidenci těchto 

osob by mohly poskytnout organizace, ve kterých jsou osoby registrovány. 
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Obrázek 3 – Report o vysílání v systému KOPIS [5] 
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Obrázek 4 – Protokol o vysílání s podrobnosti o doručení [5] 

 

 

Obrázek 5 – Výsledný text systému AMDS [5] 
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4.2.3 Katastrofix 

Od srpna 2009 je ve vývoji na pracovišti Katedry telekomunikací, Fakulty elektrotechniky 

a informatiky Vysoké školy Báňské – Technické Univerzity Ostrava (VŠB), systém pro 

distribuci varovných zpráv v krizových situacích (KS) s pracovním názvem Katastrofix. VŠB 

disponuje potřebným vybavením pro realizaci, simulací a samotnou implementaci systému. 

Katastrofix je obdoba AMDS, avšak pro obrovský počet lidí, přihlášených pod systémem 

základnových stanic (BTS – Base Station Systém) v ohroţené oblasti. [18] 

Tento systém bude mít za úkol distribuovat hlasové zprávy s před nahraným obsahem. Jeho 

účelem je informovat obyvatelstvo o události v jejich okolí. Momentálně je práce na 

distribučním systému pro varování osob ve stavu, kdy jsou hotovy a sepsány návrhy řešení 

systému – teze a část projektu je jiţ implementována, ale projekt není u konce a zbývá ještě 

spousta práce. Předpoklad trvání vývoje celého systému aţ k funkčnímu nasazení odhadovali 

zástupci katedry na dva roky. HZS MSK jim nabídl uţivatelskou spolupráci při řešení 

projektu v prostředí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. [18] 

Přenos informace pomocí hlasové zprávy má oproti jiným formám oznámení tu výhodu, ţe 

cílový uţivatel je nucen hovor vyzvednout a poslechnout si zprávu. Proto nelze informaci 

zprávu ignorovat či přehlédnout. Mezi další výhody patří přesnější adresace cílové skupiny 

osob. Lze zajistit opětovné doručování zprávy uţivatelům, kteří si ji nevyslechli nebo pokud 

zprávě vypršela platnost. [18] 

Systém lze vyuţít jako varovný systém pro bezpečnost obyvatel při: 

 KS – poţáry, únik nebezpečných látek, zemětřesení apod., 

 MÚ – teroristické útoky, apod. 

Systém lze vyuţit i pro jiné oblasti například jako informační systém při dopravních zácpách, 

výsledcích sportovních zápasů, zprávách (např. pro nevidomé) anebo jako reklamní systém.  

Aplikace KATASTROFIX by mohla mít např. následující vlastnosti [18]: 

 moţnost vybrat krizovou situaci z předdefinovaných šablon, která bude obsahovat 

metodiku řešení konkrétních situací a umoţní buď automatické vybrání oblasti anebo 

bude mít moţnost manuálního výběru dle vybrané lokality, 

 označením oblasti budou vydefinovány tzv. BTS mobilních operátorů uvnitř této oblasti 

a spustí se generování volání, 
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 koncovému účastníkovi, jehoţ mobilní telefon je přihlášen ve vybraných BTS, se 

přehraje hlasová zpráva o krizové situaci popř. pokyny, 

 systém umoţňuje i opakovaná volání na mobilní telefony, jejichţ majitelé si zprávu 

neposlechli, popř. můţe být zvolena i alternativní akce – zaslání SMS. 

 

Tabulka 5 – Čas odeslání zpráv v závislosti na počtu obyvatelstva [18] 

 Příklad Počet obyvatel Odeslaný čas[s] 

Obec Dobešov 243 0,008 

Malé město Odry 7 467 0,25 

Město Ostrava 314 666 10,5 

Velké město Krakow 756583 25 

 Praha 1 241 664 43 

Univerzita VŠB-TU Ostrava 

(studenti) 

24 058 0,8 

 

Systém je vyuţitelný pro sluchově a zrakově postiţené, protoţe varovná zpráva je převedena 

z textu do hlasové podoby a doručena zavoláním, čili dotyčnému zazvoní mobil a je mu 

sdělení přehráno, přičemţ je i zpětná vazba. Pokud si sluchově postiţení hlasovou zprávu 

nevyslechnou, můţe být zvolena i alternativní akce formou zaslání SMS. 

4.2.4 Textové zprávy z OPIS 

Některé HZS mají dohodnutou spolupráci se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR. 

Svaz poskytuje HZS přílohy, seznamy osob s adresou, emailem a telefonem postiţených. 

Občan získá potřebné informace u své zájmové organizace, která má k dispozici potřebnou 

dokumentaci. Poskytnutí údajů je v souladu se zákonem [22]. Ne kaţdý postiţený z hlediska 

ochrany osobních údajů a prozrazení svého zdravotního stavu chce tento systém vyuţívat. 

Zájmová organizace na základě dohody s OPIS, předá potřebné podklady OPIS ke 

zpracování. U HZS je pro tyto účely vyčleněna SMS brána. Nevýhoda je ţe SMS zpráva se 

postiţenému nemusí poslat, příčinou můţe být vybitý telefon, nebo je osoba mimo signál 

apod. [2] 
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V dnešní době se udělaly obrovské pokroky s tísňovým voláním postiţených osob, sluţba kdy 

se postiţené osoby dovolávají pomoci. Bohuţel z hlediska varování a informování těchto 

osob se prozatím ţádný pokrok neděje. 

V roce 2004 byla na Centru tísňového volání (CTV) zavedena nadstandardní sluţba mající 

rysy tísňového volání, která umoţňuje registrovaným uţivatelům usnadňující zaslání SMS 

zpráv umoţňující dovolání se pomoci. Sluţba je poskytována zdarma. Zájemci musí 

poskytnout potřebné osobní údaje adresu, číslo svého mobilu. Za odeslání SMS se hradí 

běţný poplatek mobilnímu operátoru. Speciální číslo této linky znají jen registrovaní uţivatelé 

a tímto se zabrání zneuţívání linky. 

Dohodnutý formát zpráv umoţní dispečerovi Centra tísňového volání ihned zjistit, zda je 

volání o pomoc určeno hasičům, policistům nebo zdravotní záchranné sluţbě. Zájemci o tuto 

sluţbu získají potřebné informace u své zájmové organizace sdruţující občany s problémy 

komunikace. Například Česká unie neslyšících, Automotoklub neslyšících, atd. [9] 

Představitelé těchto organizací pak předají seznamy osob na Magistrát města Ostravy, 

oddělení péče o seniory a občany se zdravotním postiţením. Tyto seznamy jsou pak vloţeny 

do databáze na CTV. [9] 

Textové zprávy z OPIS jsou nejvhodnější volbou varování sluchově postiţených, protoţe 

kaţdý občan je v dnešní době vlastníkem mobilního telefonu. Nevýhoda je, ţe poslané zprávy 

z OPIS nemají zpětnou vazbu a ne kaţdý sluchově postiţený je veden u Svazu neslyšících 

nebo v nějaké organizací. 

4.2.5 Varování a informování SOS (SMS) zprávami 

Projekt Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje běţel přes 

systém pro podporu informačních procesů při prevenci a řízení MU/KS (EMOFF), který je od 

roku 2001 nefunkční.  

Jednalo se o systém tří propojených webových aplikací, propojených s geografickým 

informačním systémem Jihomoravského kraje (JMK) [16]: 

 webové stránky www.krizoveinfo.cz – určeny k přihlašování občanu do projektu 

a k odběru informací, 

 SMS brána JmK – subsystém určený pro komunikaci s obyvatelstvem formou SMS 

zpráv, 

 Systém EMOFF – určený pro práci krizového managementu. 

http://www.krizoveinfo.cz/
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Projekt umoţňoval včasné předávání informací obyvatelstvu v případě vzniku krizových či 

jiných situacích prostřednictvím SMS zprávy na mobilní telefon. Vznikl jako reakce na ničivé 

povodně v roce 2002. Nejdříve fungoval jako komunikační prostředek pro KŠ, poté tyto 

informace vyuţívali i občané. V ČR bylo v tomto projektu zapojeno okolo 700 obcí.  

Registrace probíhala formou jedné SMS v daném tvaru. Registrace byla dobrovolná a dalo se 

z tohoto projektu odhlásit. Obce, které byly zapojeny do projektu, bylo moţné najít na 

internetových stránkách. Projekt však vyţadoval, aby se občan přihlásil, pokud chtěl dostávat 

textové zprávy od orgánů krizového řízení. Tato řešení byla však pro občany, kteří 

z jakýchkoli důvodů nevyuţijí moţnost registrace, popř. pro návštěvníky, neúčinná. [16] 

Systém umoţňoval automatizované vytváření databáze občanů jednotlivých obcí a měst, kteří 

chtěli dostávat informace formou SMS v KS. [16] 

SMS brána Jihomoravského kraje zajišťovala všeobecné SMS komunikace: 

 určena pro SMS komunikaci s občany kraje, 

 určena pro všeobecnou SMS komunikaci v rámci zapojených subjektů, 

 připojena ke všem mobilním operátorům ČR. 

Systém primárně vyuţíval: 

 posílání SMS zpráv pro občany bezplatné, 

 SMS brána byla vysokokapacitní se schopností poslat 1500 SMS zpráv za minutu, 

 průkaz o doručení SMS zprávy, 

 zamezení posílání soukromých SMS zpráv. 

Systém vyuţívali interní a externí uţivatele [16]: 

Interní: 

 JmK (zadávaní a úprava dat, správa systému, koordinační a metodická činnost, podpora 

řízení atd.) 

Externí: 

 právnické a fyzické osoby (zadávání a úprava vlastních data, podpora plánovací 

dokumentace v rámci své působnosti) 

 obce s rozšířenou působností (zadávání a úprava vlastních data, podpora plánovací 

dokumentace v rámci své působnosti) 
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 obce (zadávání a úprava vlastních data, podpora plánovací dokumentace v rámci své 

působnosti). 

Varování a informování SOS (SMS) zprávami jak jiţ bylo řečeno, nejsou v provozu. EMOFF 

nahradil informační systém KRIZPORT (portál krizového řízení po JMK), který uţ 

nepodporuje SOS zprávy, ale pouze informuje občany JmK na svých internetových stránkách 

o moţném ohroţení, co hrozí v JmK, zdroje ohroţení a jejich mapy. Dále poskytuje rady, 

dokumenty, právní předpisy a uvádí aktuální situace o dopravě, hladinách vodních toků, 

nebezpečí poţáru, energetice apod. [16] 

SOS zprávy byly vhodné na varování a informování sluchově postiţených, tedy pokud o této 

sluţbě měli povědomí a byli registrovaní. Zrakově postiţení by museli mít vhodné technické 

pomůcky na převod SMS zprávy do hlasové podoby, aby si zprávu mohli vyzvednout. 

Výhoda těchto zpráv byla, ţe měly průkaz o doručení. 

4.2.6 Sluţby poskytované mobilními operátory v ČR 

Mobilní operátoři poskytují mnoho sluţeb na vyuţití reklamy a upoutání zájmu návštěvníků 

obchodních a nákupních center. Tyto sluţby by se daly vyuţít pro varování a informování 

ZaSPO v objektech s velkým počtem osob. Níţe v kapitole uvádím sluţby mobilních 

operátorů, které rozesílají zprávy v určité oblasti pomocí Cell Broadcast Service a hromadné 

rozesílání SMS a MMS zpráv. 

Systém Cell Broadcast Service 

Cell Broadcast je sluţba, která rozesílá zprávy podobné SMS zprávám uţivatelům, kteří se 

nacházejí v oblasti určené pro příjem těchto zpráv. Funguje na principu, ţe jakmile se uţivatel 

dostane k dosahu jedné nebo několika daných buněk, (které mají Cell Broadcast nastaven) 

obratem mu přijde jedna SMS. Příchozí zprávy se do telefonu neukládají, ale zobrazí se pouze 

na displeji. Aby uţivatel nedostával všechny vysílané zprávy, ale pouze ty, o které má 

zájem. [17] 

Zprávy jsou rozděleny podle obsahu do několika kanálů [17]: 

 010 zprávy, 

 020 nemocnice, 

 022 lékaři, 

 030 celostátní dopravní informace, 

 032 regionální dopravní informace, 
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 040 počasí, 

 050 region, apod. 

Tyto kanály si uţivatel navolí sám. Tuto sluţbu poskytuje pouze jeden mobilní operátor O2. 

Tato aplikace je ale určena výhradně pro interní pouţití. Předpokladem pro příjem těchto 

zpráv je aktivace sluţby a výběr správného čísla kanálu v kaţdém jednotlivém telefonu. 

Standardně se ovšem nové telefony dodávají pouze s přednastaveným 

kanálem číslo 50  Cell Info. Tento kanál je omezen na 20 znaků a v současné době je 

vyuţíván pro vysílání geografických, komerčních nebo O2 marketingových zpráv. [17] 

Mimořádně byl tento kanál vyuţit během záplav 2002 pro šíření telefonního čísla na krizová 

centra. Jednalo se o podání informací na všechny mobilní telefony, které jsou přihlášeny pod 

buňkami mobilních operátorů v postiţeném území.   

V součastné době je tato sluţba vyuţívaná pouze pro účely šíření informace o slevách pokud 

se nacházíte v dosahu nějakého nákupního centra. Anebo v zahraničí vás informují, za kolik 

korun v síti voláte. Nevýhoda je, ţe aplikace se pouţívá jednorázově a v cílené oblasti. 

Hromadné rozesílání SMS a MMS zpráv - T-Mobile SMS/MMS Manager 

Toto hromadné rozesílání zpráv provozuje mobilní operátor T -Mobile. Software pro příjem, 

odesílání a zpracování SMS zpráv přímo na počítači. Sluţba je zavedena pro komunikaci 

zaměstnavatele se zaměstnanci nebo se zákazníky. Zprávy jsou odděleny od normálního 

provozu rozesílání zpráv. [4] 

Velikost rozesílaných SMS zpráv max. 160 znaků a max. 140 znaků a MMS zpráv max. 

300 kB. Kapacita odesílání je volitelná SMS (1-20 SMS/s) a MMS (1 MMS/2 s). 

Sluţbu nelze vyuţívat pro rozesílání nevyţádaných SMS zpráv a lze posílat jen zprávy 

v rámci provozování činnosti firmy přímým a známým zákazníkům nebo obchodním 

partnerům. [4] 

T-Mobile SMS/MMS Manager umoţňuje zpracovávat SMS nebo MMS zprávy a následně je 

dále přeposílat e-mailem nebo prostřednictvím SMS nebo MMS. Na základě obsahu zprávy je 

také moţné vytvářet a odesílat odpovědi. 

Hlavní funkce sluţby [4]: 

 Příjem a odesílání SMS a MMS zpráv z pevného připojení nebo mobilního zařízení, 
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 zpracování zpráv podle nadefinovaných kritérií jako jsou klíčová slova, obsah zprávy, 

číslo odesílatele nebo příjemce, apod., 

 vytváření a odesílání odpovědi na příchozí SMS a MMS (obecná odpověď, odpověď 

generovaná podle obsahu). 

 hromadné odesílání SMS zpráv na seznam nebo skupiny čísel. 

Podobné funkce má i SMS Manager od operátora O2 – posílání SMS zprávy z počítače ve 

větším mnoţství. 

Jak jiţ bylo řečeno sluţba Cell Broadcast by se dala vyuţít pro varování a informování 

ZaSPO v objektech s velkým počtem osob jako jsou například sportovní haly, stadiony, 

nákupní střediska, kina, apod. Varování touto sluţbou by pomohlo zejména sluchově 

postiţeným, protoţe sluţba je poskytovaná formou SMS zprávy. Zrakově postiţení by museli 

vlastnit speciální mobilní telefony. Tuto sluţbu lze pouţívat na mobilních telefonech, které 

poskytují tyto sluţby, ne všichni občané jsou vlastníci takových zařízení. 

Poskytnutí hromadného rozesílání zpráv by se dalo aplikovat pro komunikaci mezi 

organizacemi a jejich klienty. Anebo mezi HZS a ZaSPO. 

4.3 Dílčí závěr 

Analytická část práce byla zaměřena na způsob a na komunikační systémy vhodné pro 

varování a informování postiţených osob v oblasti varování a informování. 

Z kapitoly o způsobu varování a informování ZaSPO vyplývá, ţe obce mají větší pravomoci 

a větší přehled o svých postiţených osobách, na rozdíl od velkých měst. Ani na kraji ani na 

obcích není a neexistuje systémové uchycení této problematiky.  

V první řadě by se mělo řešit varování osob se sluchovým postiţením.  Je to postiţení, které 

v pozdějším věku můţe potkat kaţdého z nás a vnímaní varovného signálu je oproti 

zrakovému postiţení nemoţné. Zde by měly fungovat seznamy postiţených osob, ale 

organizace nemají povinnost dávat HZS seznam svých klientu. Ne kaţdý postiţený z hlediska 

ochrany osobních údajů a prozrazení svého zdravotního stavu chce tento systém vyuţívat. 

V analýze komunikačních systémů jsou uvedeny komunikační systémy k varování 

a informování ZaSPO. Stávající systémy pouţívané v ČR, jsou svým technickým provedením 

nevyhovující. Ve většině případů systém funguje tak, ţe se občan musí sám přihlásit do 

systému varovných SMS zpráv. Tím pádem je řešena jen část obyvatelstva, neumoţňují 
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informovat občany, kteří se nepřihlásí do systému, návštěvníky a turisty v postiţených 

oblastech. 

Vyvíjený systém Katastrofix přináší klady předáváním varovné zprávy formou hlasové 

zprávy a lze i nastavení na SMS zprávu. Coţ by vyřešilo varování jak zrakově tak sluchově 

postiţených. HZS MSK nabídl uţivatelskou spolupráci při řešení projektu v prostředí 

Integrovaného bezpečnostního centra MSK.  

V tabulce 6 jsou uvedeny pro srovnání jednotlivé systémy. Nejlépe vychází Katastrofix, který 

má zpětnou vazbu o doručení zprávy, je schopen posílat nejen hlasovou zprávu ale i SMS a je 

vyuţitelný pro velká území. Zbylé systémy jsou nevyhovující, nemají zpětné vazby, a lze je 

vyuţít pouze na varování lokálních MU. 

 

Tabulka 6 – Srovnání systému varování a informování ZaSPO 

 Zpětná vazba o 

doručení 

Hlasová zpráv +  SMS Vyuţitelné na území 

celého státu 

NL – Alert ×  × 

Systém automatického 

vyrozumění AMDS 

× ×  

Katastrofix × × × 

SOS (SMS) zprávy 

 

×  × 

Textové zprávy z OPIS   × 

Cell Broadcast Service    

Hromadné rozesílání 

SMS a MMS 

×  × 
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST 

V této části práce jsou na základě předchozí analýzy navrţena technická a organizační 

opatření, která by měla zlepšit způsob varování a informování ZaSPO při MU. 

5.1 Návrh technických opatření k varování a informování postiţených 

osob 

Z hlediska technických opatření je třeba realizovat projekty nebo systémy jako jsou 

např. Katastrofix nebo NL – Alert testovaný v Nizozemsku. Tyto systémy je třeba zavést 

hromadně na velká území. Potřebná je i technická modernizace Jednotného systému varování 

a informování obyvatelstva, jelikoţ varovné signály jsou vysílány v akustické formě, a jsou 

nevhodné pro sluchově postiţené osoby. Proto je potřeba doplnit JSVV o zařízení pro 

zobrazování varovných a tísňových informací anebo vyuţívání informačních tabulí. 

5.1.1 Systém základnových stanic (BTS) 

Aktivace systému Katastrofix anebo obdobného systému pro velký počet lidí, přihlášených 

pod systémem základnových stanic (BTS) v ohroţené oblasti. Kdy z operačního střediska IZS 

je odeslán varovný text pro příslušnou oblast ohroţení, který je následně okamţitě rozeslán 

mobilními operátory na všechny mobilní telefony, které jsou přihlášeny pod konkrétními 

buňkami (BTS) v dané oblasti. 

Jeho nevýhody jsou vysoké náklady za platby odeslaných SMS zpráv. V případě malé oblasti 

a nevelkého počtu mobilních telefonů, přihlášených pod BTS v postiţené oblasti, tyto náklady 

nejsou velké.  Pokud by se jednalo o pouţití systému pro větší oblasti a např. informování 

občanů v oblasti zvláštní zátopy (protrţení hráze přehrady) nebo ve směru předpokládaného 

úniku nebezpečné látky apod., pak by náklady na odeslané SMS zprávy byly velmi vysoké. 

5.1.2 Zařízení pro zobrazování varovných a tísňových informací 

Zařízení pro zobrazování varovných a tísňových informací nejsou v obchodních domech 

pouţívána. Poslední dobou úplně vymizely i majáčky, které upozorňovaly neslyšící osoby 

na nutnost evakuace. 

Tato zařízení by se mohla pouţívat na veřejných místech s výskyt velkého počtu osob a na 

místech s vysokou hladinou hluku. Například ve sportovních zařízeních, nákupních 

a obchodních střediscích, v metrech apod. Provozovatelé by měli povinně vlastnit zobrazovací 
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zařízení. Je třeba, aby v případě nehody, evakuace, vysílal varovné a tísňové informace ve 

vizuální formě (text, piktogramy, světelné signály) a pokyny co mají návštěvníci nebo 

zákazníci dělat.  Zařízení pro zobrazování jsou momentálně ve fázi vývoje a zkušebního 

provozu. Na obrázku 6 můţeme vidět jeden vývojový prototyp pro zobrazování varovných 

a tísňových informací v JSVV.  [10] 

 

Obrázek 6 – Vývojový prototyp zařízení pro zobrazování varovných a tísňových informací v JSVV [10] 

Na některých obecních úřadech jsou instalovány informační tabule pro neslyšící. Tyto 

prostředky by měly být instalovány i na jiných místech a to v místech velkého výskytu osob, 

v obchodních a nákupních centrech, organizacích SP, na poštách, obecních úřadech apod. 

K informování postiţených by mohly být vyuţity i reklamní LCD televizory, LED obrazovky, 

LED zobrazovače, LED bilbordy a mantinely (které také patří mezi reklamní a informační 

prostředky). 

Problém tohoto informování, ale nastane v případě osob s vrozenou sluchovou vadou, tyto 

osoby nerozumí česky a nechápou význam českých slov. Proto by se neslyšící museli 

příslušné varovné texty naučit (sluchově postiţení neskloňuji a neznají odborné výrazy). 
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5.2 Návrh organizačních opatření k varování a informování postiţených 

osob 

V následující části práce jsou navrţena organizační opatření pro zkvalitnění stávajícího 

systému varování a informování ZaSPO v ČR 

5.2.1 Doplnění součastné legislativy 

 Úprava zákonu o elektronických komunikacích [25] 

Upravit definice univerzální sluţby v § 38, kterou poskytují mobilní operátoři. Za tuto sluţbu 

mobilní operátoři získávají od státu příslušnou peněţní úhradu. 

Univerzální sluţbou se rozumí soubor sluţeb stanovený v tomto zákoně. Sluţby jsou 

dostupné ve stanovené kvalitě všem koncovým uţivatelům na celém území státu za dostupnou 

cenu. Dostupnou cenou se rozumí cena zohledňující úroveň spotřebitelských cen a příjmy 

obyvatel. [25] 

Definovat zájem státu směrem k mobilním operátorům a jednáním sníţit celkové náklady cen. 

Dále oslovit všechny mobilní operátory a vyzvat je k jednání o finančních nákladech 

a specifikaci technických řešení. A řešit tento problém z hlediska státu, samospráv a také 

mobilních operátorů, kteří by zodpovídali za řešení KS. 

 Doplnění krizového zákona [27] 

Upravit krizový zákon § 15, o právo HZS shromaţďovat údaje, kontakty a stupeň postiţení 

ZaSPO. HZS potřebují informace o postiţených osobách k tomu, aby jim mohli poskytovat 

potřebnou pomoc. Evidence a shromaţďování dat ZaSPO k pravomocem HZS k přípravě na 

řešení KS chybí. 

 Zobrazovací zařízení 

Legislativně uloţit objektům s předpokládaným výskytem velkého počtu osob vyuţívání 

zařízení k zobrazování varovného textu a světelných efektů. Tato zařízení by slouţila 

k varování a informování sluchově postiţených. Tabule nebo obdobná zobrazovací zařízení 

obchodní domy vlastní. Pokud stát legislativně neuloţí zákonem, jak je vyuţívat jinak, neţ jen 

na reklamní účely, provozovatel z vlastní iniciativy tato zařízení poskytovat nebude. 

Tyto zařízení začlenit do věcných prostředků poţární ochrany do § 2, v nichţ jsou zahrnuty 

i spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek. [19] 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#f2915981
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Věcnými prostředky poţární ochrany se rozumí – prostředky pouţívané k ochraně, záchraně 

a evakuaci osob, k hašení poţáru a prostředky pouţívané při činnosti jednotky poţární 

ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů 

civilní ochrany, popřípadě při činnosti poţární hlídky. [19] 

5.2.2 Policie ČR – Stráţníci (Okrskáři) 

Okrskáři městské policie by mohli v rámci své obchůzkové činnosti spolupracovat 

s městským obvodem, občany a vézt si seznamy o hendikepovaných lidech ve svém okolí. 

Kaţdý občan by měl znát svého okrskáře, můţe mu důvěřovat a v rámci své bezpečnosti by se 

ZaSPO na něj mohli obracet kdykoliv by potřebovali pomoc. [31] 

Situace je taková, ţe okrskáři povědomí o ZaSPO nemají, proto bylo by dobré zmapovat 

okolí, a vézt evidenci podobně jako HZS. Zase je zde rozpor se zákonem o ochraně osobních 

údajů a proto policie nemá povědomí o postiţených osobách ve svém okolí. V tomto by mohli 

pomoct sociální úřady a kartičky zdravotně postiţených. 

Z hlediska varování a informování ZaSPO se jedná o veřejný záměr, pokud chci získávat 

informace, musím poskytnout informace o své osobě a o svém postiţení. 

5.2.3 Seznamy ZaSPO 

V oblasti varování ZaSPO pomocí mobilního telefonu je třeba, aby HZS měl informace 

o ZaSPO na svém území. Proto je nezbytná databáze postiţených osob. Tyto seznamy by 

měly sloţky IZS získávat od organizací nebo svazu sluchově a zrakově postiţených. 

Seznamy postiţených osob nejsou povinné a jsou vedeny pouze neoficiálně u organizací 

sjednocující postiţené osoby. Ne kaţdá osoba je ale u těchto organizací vedena a některé 

postiţené osoby nejsou ani ţadatelé o příspěvky na kompenzační pomůcky. 

Evidence by měla obsahovat: 

 jméno,  

 adresu, 

 email, 

 faxové číslo, 

 telefonní číslo (osoby se sluchovým postiţením – SMS zprávy, osoby se zrakovým 

postiţením – hlasový výstup), 

 zdravotní postiţení. 
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Do ledna 2012 byly sociální dávky vypláceny na Městských úřadech a obcích, teď je vyplácí 

Úřad práce. Coţ zkomplikovalo obcím přehled o svých obyvatelích a nemají moţnost zjistit 

podrobnosti o postiţených na svém území. Jak jiţ bylo zmíněno výše, pokud chtějí postiţení 

občané dostávat informace a být varování je třeba, aby i oni poskytovali informace o sobě. 

Zde ale naráţíme na Listinu základních práv a svobod, která říká, ţe kaţdá osoba má nárok na 

ochranu před neoprávněným shromaţďováním a zveřejňováním údajů o své osobě. Proto je 

třeba, aby osoby v organizacích byly obeznámeny s tím, ţe jejich údaje bude vyuţívat HZS 

pouze v případě KS a MU.  

5.2.4 Vzdělanost ZaSPO 

Na základních a středních školách se děti seznamují s problémem co dělat při mimořádných 

událostech v rámci občanské výchovy a základů společenských věd. Tato problematika se 

v poslední době vrací zpět do studijních plánů. U sluchově postiţených dětí s vrozenou vadou 

je třeba, aby technické věci viděli na vlastní oči pro lepší pochopení. Děti se dále vzdělávají 

v rámci dnů otevřených dveří, besed a preventivně výchovné činnosti, která je v kaţdém kraji 

jiná. 

Pro ZaSPO mimo školní docházku navrhuji, pokud se osoby shromaţďují v organizacích, aby 

organizace pravidelně komunikovaly s HZS a dělaly za jejich pomoci besedy, dny otevřených 

dveří a přednášky (za přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka). Iniciativu by měly spíš 

vyvinout organizace a své klienty těmito informacemi zásobovat na webových stránkách 

organizace, v časopisech pro sluchově i zrakově postiţené jak v tištěné formě, tak i na 

internetu. 

5.3 Dílčí závěr 

Cílem práce je vypracování návrhů v oblasti varování a informování ZaSPO. Jak v oblasti 

technických i organizačních opatření by měl být sjednoceny celorepublikové systémy 

a postupy. Výskyt postiţených je na celém území ČR. Jejich práva a svobody se od práva 

zdravých lidí neliší, ale bohuţel se nesetkáváme s jednotným a vyuţívaným 

celorepublikovým zařízením, které by slouţilo k varování a informování ZaSPO.  

V oblasti technických opatření je potřebná realizace systému Katastrofix a další spolupráce 

s VŠB – TU Ostrava. Také technická modernizace Jednotného systému varování 

a informování obyvatelstva o zařízení pro zobrazování varovných a tísňových informací 
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anebo vyuţívání informačních tabulí, která by pomohla v této oblasti osobám se sluchovým 

postiţením. 

Oblast organizačních opatření potřebuje doplnění současné legislativy krizového zákonu, 

úpravu zákonu o elektronických komunikacích, kde by bylo třeba vyřešit problém o úhradách 

plateb za hlasové nebo textové zprávy a další předpokládané finanční náklady za tyto sluţby. 

Dále legislativně uloţit provozovatelům vyuţívání zobrazovacích zařízení, informačních 

tabulí nebo LCD televizorů a nařídit poskytovaní seznamu ZP a SP osob pro potřeby IZS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

ZÁVĚR 

Práce se snaţí popsat problematiku varování a informování osob se zrakovým a sluchovým 

postiţením. Jedná se o závaţný problém v oblasti ochrany obyvatelstva, jelikoţ tato 

problematika není řešena. 

V rámci teoretického vymezení byly definovány důleţité pojmy a byla řešena přibliţující 

právní úprava a instituce pro sluchově a zrakově postiţené. Dále byla popsána kategorizace 

sluchově i zrakově postiţených osob. V závěru kapitoly byla nastíněna problematika 

stávajícího opatření varování a informování postiţených osob. 

V ČR se varování a informování osob se zrakovým a sluchovým postiţením při mimořádných 

událostech neřeší. Není legislativa, která by touto problematikou zabývala. Celá Evropa nemá 

vypracován pilotní projekt, který by řešil tuto problematiku. 

Analytická část práce byla zaměřena na způsob a na komunikační systémy vhodné pro 

varování a informování postiţených osob v oblasti varování a informování při mimořádných 

událostech. 

Z kapitoly o způsobu varování a informování ZaSPO vyplývá, ţe obce mají větší pravomoci 

a větší přehled o svých občanech se zrakovým a sluchovým postiţením na rozdíl od velkých 

měst. Ani na kraji ani na obcích není a ani neexistuje systémové uchycení této problematiky. 

V první řadě by se mělo řešit varování osob se sluchovým postiţením. Je to postiţení, které 

v pozdějším věku můţe potkat kaţdého z nás a vnímaní varovného signálu je oproti 

zrakovému postiţení nemoţné. Zde by měly fungovat oficiální seznamy postiţených osob. 

V analýze komunikačních systémů jsou uvedeny komunikační systémy k varování 

a informování ZaSPO. Stávající systémy pouţívané v ČR, jsou svým technickým provedením 

nevyhovující. Ve většině případů systém funguje tak, ţe se občan musí sám přihlásit do 

systému varovných SMS zpráv. Tím pádem je zahrnuta jen část obyvatelstva a neumoţňují 

informovat občany, kteří se nepřihlásí do systému, jako například návštěvníky a turisty 

v postiţených oblastech.  

Po srovnání jednotlivých systému dosahuje nejlepších výsledků projekt Katastrofix, který má 

zpětnou vazbu o doručení zprávy, je schopen posílat nejen hlasovou zprávu, ale je i moţné 

nastavení na standardní textové zprávy a je vyuţitelný pro velká území. Tento projekt by 

vyřešil varování jak zrakově, tak sluchově postiţených osob. HZS MSK nabídl uţivatelskou 

spolupráci při řešení tohoto projektu v prostředí Integrovaného bezpečnostního centra MSK. 
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Zbylé systémy jsou nevyhovující, nemají zpětné vazby, a lze je vyuţít pouze na varování při 

lokálních mimořádných událostech. 

Cílem práce je vypracování návrhů v oblasti varování a informování ZaSPO. V oblasti 

technických i organizačních opatření by měl být sjednocený celorepublikový systém 

a postupy. Výskyt osob se zdravotním postiţením je na celém území ČR. Jejich práva 

a svobody se od práva zdravých lidí neliší, ale bohuţel se nesetkáváme s jednotným 

a vyuţívaným celorepublikovým zařízením, které by slouţilo k varování a informování 

ZaSPO.  

V oblasti technických opatření, je zapotřebí realizace systému Katastrofix a další spolupráce 

s VŠB-TU Ostrava. Také je nutná technická modernizace Jednotného systému varování 

a informování obyvatelstva o zařízení pro zobrazování varovných a tísňových informací 

anebo vyuţívání informačních tabulí, která by pomohla v této oblasti sluchově postiţeným. 

Oblast organizačních opatření potřebuje doplnění současné legislativy krizového zákonu, 

úpravu zákonu o elektronických komunikacích, kde by bylo třeba vyřešit problém o úhradách 

plateb za hlasové nebo textové zprávy a další předpokládané finanční náklady za tyto sluţby. 

Dále legislativně uloţit provozovatelům vyuţívání zobrazovacích zařízení, informačních 

tabulí nebo obrazovek a nařídit poskytovaní seznamu osob se zrakovým a sluchovým 

postiţením pro potřeby IZS. 

V České republice je vyvíjena celá řada iniciativ k této problematice a domnívám se, ţe je 

nejvyšší čas tyto iniciativy zastřešit, sladit jejich cíle a připravit tak systémové řešení. 

Z právního i technického hlediska se nejedná o jednoduchý úkol. 

Nejlepším způsobem varování, ale nadále zůstává pomoc sousedů, přítel a rodiny. 

Praktický přínos práce můţe přispět ke zlepšení varování a informování osob se zrakovým 

a sluchovým postiţením při mimořádných událostech. 

Teoretický přínos práce můţe být nápomocna ostatním studentům k vypracování bakalářské 

nebo seminární práce. Diplomová práce mi byla přínosem, obohatila mě o nové informace 

a znalosti. A dala podmět k zamyšlení organizacím a úřadům v této problematice. 
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POUŢITÉ ZKRATKY 

AMDS  Automatický systém odesílání hlasových zpráv 

BTS  Systém základnových stanic 

CTV  Centrum tísňového volání 

ČR  Česká republika 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

JMK  Jihomoravský kraj 

JSVV  Jednotný systém varování a vyrozumění 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KOPIS  Krajské operační a informační středisko 

KS  Krizová situace 

KŠ  Krizový štáb 

MES  Mobilní elektronické sirény  

MIS  Místní informační systém 

MMS  Multimediální zprávy 

MU  Mimořádná událost 

MSK  Moravskoslezský kraj 

OPIS  Operační informační systém 

SMS   Systém krátkých zpráv 

SSRN  Systém selektivního rádiového navěštění 

SP  Sluchově postiţení 

ZaSPO  Zrakově a sluchově postiţené osoby 

ZP  Zrakově postiţení 
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