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ÚVOD 
 Osoby se zdravotním postižením nebo určitým způsobem tělesně handicapované tvoří 

významnou část společnosti a vzhledem k celosvětovému problému, čímž je myšleno stárnutí 

populace bude jejich počet mít stoupající tendenci. Přibližně 10% populace Evropské unie 

jsou osoby se zdravotním postižením (50 mil. osob). Podobné procento o počtu zdravotně 

postižených osob je i v České republice. Osoby se zdravotním postižením představují 

různorodou skupinu osob s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením a osoby 

s tělesnými nebo duševními problémy. 

 Jak uvádějí hodnoty o počtech osob se zdravotním postižením, nejedná se o malou 

skupinu lidí a mnozí z nás jsou velmi často v přímém kontaktu s těmito lidmi. V posledních 

letech se o problematice zdravotního postižení začíná hodně otevřeně diskutovat a probíhají 

masivní informační projekty k přiblížení tohoto nemalého celosvětového problému. Dalo  

by se říct, že o problém zdravotně postižených osob se začíná zajímat stále více lidí,  

což je přirozeně krok kupředu nejenom pro samotné postižené, ale i pro celou společnost. 

V současné době je v České republice i ve světě velké množství ziskových či neziskových 

organizací, které se zabývají prací s osobami se zdravotním postižením. Za přispění vlády 

a příslušných orgánů byly schváleny projekty o zjištění počtu a stavu osob se zdravotním 

postižením, některé již byly úspěšně realizovány, avšak i přes tyto snahy jsou statistické údaje 

o osobách se zdravotním postižením stále nedostačující.  

 Těmto osobám se více či méně daří zapojovat se do běžného dění ve světě 

a toto splynutí s většinovou společností je přirozeně ovlivněno druhem jejich handicapu. 

Je potřeba pochopit, že osoby se zdravotním postižením jsou v mnoha věcech odkázány 

na pomoc nás, druhých, a proto se k nim nesmíme odvracet zády, ale být jim oporou.  

 Cílem této práce je posoudit reálné možnosti evakuace osob se zdravotním postižením, 

které se nenachází ve zdravotních a sociálních ústavech. Přiblížit současnou situaci, 

jak je v praxi přistupováno k uvedené problematice při mimořádné události a pokusit se 

navrhnout optimální přístup k řešení evakuace zdravotně postižených osob. Součástí 

plánované evakuace osob je včasné varování a informování o vzniklé situaci, což  ovšem není 

předmětem této práce a není zde řešeno.  
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REŠERŠE 
 Během zpracovávání diplomové práce jsem neobjevil žádnou literaturu, která by se 

zabývala přímo evakuací osob se zdravotním postižením. Proto jsem musel vybírat z celé řady 

jiných zdrojů, především zaměřených na samostatnou evakuaci a dále literaturu vztahující se 

k postiženým osobám. Dalším zdrojem informací týkající se problematiky osob se zdravotním 

postižením byly organizace pracující s těmito lidmi a internetové portály.  

 V úvodní části jsem se zaměřil na jednotlivé druhy, kategorie postižení a popisoval 

jsem jejich rozdělení. Zde jsem čerpal z mnoha specifických knih zabývající se vždy daným 

druhem postižení. Jako příklad zde uvádím [1], [4], [7]. 

 Informace týkající se transportu a následného umístění osob se zdravotním postižením 

jsem ve většině případů získal od organizací, které se zajímají o potřeby handicapovaných 

osob. V dnešní době je velké množství organizací tohoto typu, proto zde uvádím ty,  

které jsem oslovil a spolupracoval s nimi [32], [33], [36], [37]. 
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1. DRUHY POSTIŽENÍ 
 Rozdělení a zařazení do kategorie zdravotního postižení je mnohdy složitý problém. 

V tomto směru mají jednotlivé organizace, resorty či úseky různé názory na začlenění 

zdravotně postižených osob. Může nastat situace, že stejná osoba s určitým handicapem 

je v různých organizacích posuzována podle lišících se podmětů a zařazena do jiné kategorie, 

než jej zařadila jiná organizace.  

 V celé Evropě i ve světě se vedou diskuze o definici, která by sjednotila názory 

a vystihla pojem zdravotní postižení. Navzdory snaze Mezinárodní světové organizace, 

která vydala novou mezinárodní klasifikaci ICF, neexistuje žádná univerzální mezinárodně 

právní definice zdravotního postižení v žádné ze zemí EU. Ze studie o definicích zdravotních 

postižení v zemích EU se ukázalo, že se definice liší nejenom mezi jednotlivými zeměmi,  

ale i uvnitř některých států. Zatímco určité podobnosti lze shledat v definicích zdravotního 

postižení v některých oblastech sociální politiky, právní definice zdravotního postižení se 

v každé zemi liší ve smyslu zachování příjmu, norem pro zaměstnanost nebo sociální pomoc 

v každodenních aktivitách.  

 Definování zdravotního postižení je o to těžší, že zahrnuje řadu podmínek pro duševní 

a tělesné schopnosti a hranice mezi schopností a neschopností jedince jsou mnohdy velmi 

nejasné. Definice zdravotního postižení se rovněž mění s vývojem lékařské vědy. Lékařský 

vývoj a objevy s sebou přinesly i nová zdravotní postižení.  

 Právní definice zdravotního postižení se liší i ve vztahu k různým právním účelům. 

Zákony o sociálním zabezpečení, které upravují poskytování dávek na osobní asistenci může 

mít jinou cílovou skupinu osob se zdravotním postižením než antidiskriminační zákon. 

 Z teoretického hlediska se zdravotní postižení definuje ve smyslu toho, 

co jej způsobuje: lékařské podmínky, faktory životního prostředí, sociální struktury 

a individuální nebo kolektivní chování nebo přístupy.  

 

 Uvádím zde definici zdravotního postižení podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní postižení je definováno jako tělesné, 

mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou 

činit člověka závislým na pomoci jiné osoby [12]. 

 

 Světová zdravotnická organizace uvádí  ve své Mezinárodní klasifikaci vad, postižení 

a znevýhodnění následující definice [15]: 
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§ 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 roli, která je pro tohoto 

jedince (s přihlédnutím k věku, pohlaví  a sociálním a kulturním činitelem) normální. 

 

 Jako příklad zahraniční definice zdravotního postižení, zde uvádím německou definici 

a to podle zákona o rehabilitaci z roku 2001. Devátá kniha sociálního zákoníku (SGB IX) 

zahrnuje pro všechny zaměstnavatele zákaz diskriminace těžce zdravotně postižených 

zaměstnanců. Za osoby se zdravotním postižením jsou považovány osoby, jejichž tělesné 

funkce, mentální kapacita nebo psychologické zdraví se na více než 6 měsíců odlišuje 

od podmínek typických pro jejich věk a jejichž účast v životě a společnosti je proto omezena 

[16]. 

 

 Následující obrázek (Obr. 1) graficky znázorňuje hlavní rozdělení a kategorizaci  

druhů postižení. K vybraným kategoriím postižení bude v další části této práce věnován 

prostor a budou podrobněji rozepsány. 
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Obr. 1 Kategorizace zdravotních postižení 

 

1.1. Vybrané druhy postižení 

 Po konzultacích  s odborníky na danou problematiku byly vybrány ty druhy postižení, 

u kterých se předpokládá největší pravděpodobnost komplikací spojených s evakuací. 

Ostatními druhy postižení se v této práci zabývat nebudu.  

§ Zrakově postižení – jsou osoby z různým stupněm a typem poškození zrakové 

percepce ( např. nevidomí, osoby se zbytkem zraku, osoby s refrakčními vadami, aj.) 

HLAVNÍ  KATEGORIE ZDRAVOTNÍCH 
POSTIŽENÍ 

1. Kategorie 
ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ 

2. Kategorie 
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ 

3. Kategorie 
DLOUHODOBĚ A TRVALE NEMOCNÍ 

4. Kategorie 
SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ 

5. Kategorie 
ŘEČOVÉ POSTIŽENÍ 

6. Kategorie 
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ 

7. Kategorie 
DUŠEVNĚ POSTIŽENÍ 

8. Kategorie 
KOMBINOVANÉ POSTIŽENÍ 

9. Kategorie 
SOC. NARUŠENÍ A SOC. NEÚSPĚŠNÍ 

10. Kategorie 
SPEC. PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ 



 

6 

§ Pohybově postižení – nemocní, tělesně postižení a zdravotně oslabení (např. vrozené 

tělesné vady končetin, rozštěp páteře, DMO, respirační, svalová a kosterní 

onemocnění aj.) 
§ Sluchově postižení – jsou to např. osoby  nedoslýchavé, se zbytky sluchu, neslyšící aj. 
§ Mentálně postižení (mentálně retardovaní) – jedná se o jedince s mentální retardací 

různého původu i stupně (demence, lehký až hluboký stupeň) 
§ Jedinci s vícenásobným postižením – tj. hluchoslepota, postižení mentální i tělesné, 

mentální se sluchovou vadou, mentální se zrakovou vadou, porucha chování 

s mentálním postižením, pohybové a řečové postižení atd. 
 

1.2. Osoby se zrakovým postižením 

Zrakové postižení lze definovat jako absenci nebo nedostatečnost kvality zrakového 

vnímání.  

Na základě stupně zrakového postižení se člení osoby se zrakovým postižením na [4]: 

1. osoby nevidomé 

2. osoby se zbytky zraku 

3. osoby slabozraké 

4. osoby s poruchami binokulárního vidění 

 

Z hlediska doby vzniku zrakového postižení se jedná o osoby se zrakovým postižením [4]: 

1. vrozeným 

2. získaným 

 

Z pohledu délky trvání zrakového postižení se jedná o osoby se zrakovým postižením [4]:  

1. krátkodobým (akutním) 

2. dlouhodobým (chronickým) 

3. opakujícím se (recidivujícím) 

 

1.2.1. Osoby nevidomé 

Tyto osoby jsou chápany jako kategorie osob s nejtěžším stupněm zrakového 

postižení. Jedná se o osoby, které mají zrakové vnímání narušeno na stupni nevidomosti 

(slepota). Nevidomé osoby nemohou z okolního světa získat informace cestou zrakovou,  

a proto jsou odkázány na využívání náhradních smyslů [5]. Nevidomost výrazně ovlivňuje 
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možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu. K orientaci v prostředí využívají 

tito jedinci vedle průvodcovských služeb vidících i speciální techniky, zejména chůzi s bílou 

holí, dále různých prvků ozvučení prostředí či hmatového popisu trasy. K doprovodu 

a orientaci nevidomých jsou speciálně vycvičení vodící psi. 

  

1.2.2. Osoby slabozraké 

Kategorie osob slabozrakých představuje skupina lidí, kteří mají zrakové vnímaní  

na stupni slabozrakosti. Podle stupně postižení je možno slabozraké osoby rozdělit na tři 

základní skupiny -  lehce, středně a těžce slabozraké [5]. Mimo snížení zrakové ostrosti  

se u řady případů slabozrakosti objevují problémy spjaté s narušením zorného pole, kdy  

se může jednat např. o zúžení zorného pole až po trubicové vidění, výpadky zorného pole, 

Skotovy poruchy v zorném poli. Problémy se mohou vyskytovat i v oblasti prostorové 

orientace. Slabozrací jsou vesměs v pohybu méně jistí a pomalejší.  

 

1.2.3. Osoby se zbytky zraku 

Důsledkem tohoto postižení jsou snížené, omezené či deformované zrakové 

schopnosti. Tato skupina se také může označovat jako kategorie částečně vidící či těžce 

slabozrací. 

 

1.2.4. Osoby  s poruchami binokulárního vidění 

Při poruchách binokulárního vidění dochází k situaci, kdy se na sítnicích obou očí  

 nevytváří na stejných místech dva rovnocenné obrazy, které by po splynutí vytvořily 

prostorový vjem a zabezpečily tak hloubkové vidění. U těchto lidí se pomaleji vytvářejí 

představy, motorické reakce na zrakové podměty jsou také pomalejší a nepřesnější [5].  

 

1.2.5. Speciální pomůcky osob se zrakovým postižením 

Speciální pomůcky sehrávají v životě osob se zrakovým postižením nezastupitelné 

místo, neboť jednak prostřednictvím nich lze do jisté míry kompenzovat zrakový deficit  

a na straně druhé mohou zlepšit kvalitu vizuálního vnímání. Základní pomůckou 

pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb je bílá hůl. Mezi další pomůcky usnadňující 

prostorovou orientaci patří ozvučení křižovatek v dopravě, budov, ale i doplňkové pomůcky, 

které vibrací či zvukovým signálem upozorňují nevidomého na překážky [5]. Malé množství 

zrakově postižených lidí využívá vodicí psy (např. labradorský retrívr). Tito společníci jsou 

trénováni na vedení nevidomých kolem překážek. Pomůcky pro běžné denní činnosti jsou 
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např. zvukový indikátor světla, zvukový signalizátor varu kapalin, speciálně upravené 

hodinky, budíky, teploměry. 

 

1.3. Osoby s pohybovým postižením 

 Za tělesná postižení jsou považovány vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, 

kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení a poškození nebo poruchy nervového ústrojí. 

Příčinou může být dědičnost, nemoc nebo úraz.  

 Jestliže vycházíme z označení termínu postižení uvedené WHO 1980 jako 

„impairment“ (vada, poškození), „disability“ (omezení, chybění), „handicap“ (postižení), 

lze je použít jako východiska pro definování pojmů tělesné a zdravotní postižení takto 

(Vítková,1998): 

- vada (poškození) – je poškození systému pohybového, podpůrného či jiných orgánů, 

vedoucí k podstatným somatickým změnám 

- omezení (snížení výkonu) – jde o kvantitativní změny a snížení pohybového výkonu 

vzhledem k výkonnosti normální, běžné v závislosti na věku, konstituci a životnímu 

prostředí  

- postižení – jedná se o trvalé podstatné působení na kognitivní, emocionální a sociální 

výkony a ztíženou sociální interakci 

 

 Společným znakem je porucha hybnosti (mobility) trvalého nebo přechodného 

charakteru. Primárně vzniká jako následek přímého poškození pohybového ústrojí 

v souvislosti s jeho vadným vývojem, úrazem nebo nemocí. Sekundární porucha hybnosti  

je takový stav jedince, kdy je jeho pohyb omezen nebo znemožněn v důsledku nějaké nemoci 

či poruchy, která pohybový aparát přímo nezasáhla.  

 

Jedince s postižením hybnosti (mobility) lze členit na [7]: 

- osoby tělesně postižené 

- osoby s nemocí (nemocné) 

- osoby se zdravotním oslabením (zdravotně oslabené) 

 

 Poruchy mobility bývají často provázeny, nejen změnami či postižením vyšší nervové 

činnosti (VNČ), obtížemi v oblasti emotivity, vnímaní, pozornosti, aj., ale i poruchami dalších 

schopností (řečových, sluchových, zrakových, intelektových).  
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Poruchy lze diferencovat z hlediska tří stupňů [7]: 

1. lehká porucha hybnosti 

2. střední porucha hybnosti 

3. těžká porucha hybnosti 

Hodnocení mobility [9]: 

1. mobilní jedinec - je schopen samostatného pohybu (chůze) 

2. částečně mobilní jedinec - je při chůzi odkázán na pomoc další osoby, případně  

na různé typy ortopedických a technických pomůcek (hole, berle, lezítka, chodítka) 

3. imobilní osoby - není schopen pohybu ani s dopomocí  

 

 Je nezbytné si uvědomit rozdílnost lokace poruchy hybnosti. Ta může zasahovat celé 

tělo, hlavu, trup, končetiny. Důsledky poruchy hybnosti dolních končetin znamenají obtíže 

v pohybové oblasti, poruchy mobility horních končetin omezují manipulační schopnosti. 

Nejsložitější je porucha hybnosti celého organismu. 

 

1.3.1. Speciální pomůcky osob s pohybovým postižením 

 V běžných životních podmínkách mohou být osoby s poruchou mobility (tj. tělesným 

postižením, s nemocí, se zdravotním oslabením) znevýhodněny ostatní populací ve svém 

pohybu. Mnozí z nich, zejména však jedinci s tělesným postižením, nedokážou provádět 

samostatně běžné denní činnosti nebo je provádí nedokonale nebo výrazně pomaleji  

či neobvyklým způsobem. Z toho vyplývá v mnoha případech jejich závislost na používání 

nejrůznějších technických pomůcek i za účasti tzv. fyzické asistence (pomoci druhé osoby). 

Ve většině případů se jedná o berle, hole a ortopedické vozíky. Mezi speciální pomůcky, 

které umožňují zdolávání schodů patří schodolez a scalamobil. 

 

1.4. Osoby se sluchovým postižením 

 Jedinci se sluchovým postižením představují velmi nehomogenní skupinu,  

jejíž variabilita je dána především různou strukturou a hloubkou sluchové vady a dobou,  

kdy k postižení došlo.  

 

 Světová zdravotnická organizace (WHO) roku 1980 stanovila mezinárodní škálu 

stupňů sluchových poruch [2]: 

- lehká sluchová porucha (26-40 dB) 

- střední sluchová porucha (41-55 dB) 
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- středně těžká sluchová porucha (56-70 dB) 

- těžká sluchová porucha (71-91 dB) 

- úplná ztráta sluchu 

 

Nedoslýchavost - může se pohybovat od minimálních ztrát sluchu, přes střední 

nedoslýchavost, která již představuje určité omezení sluchových vjemů zejména 

v nevyhovujících akustických podmínkách, až po těžkou nedoslýchavost. V tomto případě má 

závažnost sluchové poruchy již podstatný vliv na kvalitu komunikace.  

 

Hluchota - představuje nejtěžší stupeň sluchové poruchy, znemožňuje vnímání mluvené řeči -

jedinec je zcela odkázán na vizuální způsob příjmu informací.  

 

1.4.1. Speciální pomůcky osob se sluchovým postižením 

 V běžném životě využívají sluchově postižení řadu kompenzačních pomůcek, 

které jim usnadňují život. Jedná se především o různé pomůcky informující o přítomnosti 

zvuku prostřednictvím vibrací, světelných signálů a proudem vzduchu (např. světelné  

a vibrační budíky, signalizátory domovního zvonku, signalizace zvonění telefonu, 

ventilátory). Nejrozšířenější a také nejznámější kompenzační pomůckou je individuální 

zesilovač - naslouchadlo. Mezi již méně používané technické pomůcky patří elektrotaktilní 

a vibrotaktilní pomůcky [3].  Jsou určeny lidem s úplnou ztrátou sluchu. Mají především 

podobu okrasných náramků a hodinek, jsou napojena  na obyčejná kapesní sluchadla 

a zachycený zvuk přeměňují na vibrace o různé frekvenci a intenzitě dle povahy zvuku.  

 Pro komunikaci na dálku jsou používány různé telekomunikační přístroje, mezi které patří 

především zesílené telefony, psací telefony, faxy, mobilní telefony (SMS). 

 

1.5. Osoby s mentálním postižením 

 Mentální retardace je postižení jedinců, při kterém dochází k zaostávání vývoje 

rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám 

v adaptačním chování. Mentálním postižením nebo mentální retardací je nazýváno trvalé 

snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. 

Není to nemoc, ale trvalý stav [1]. 

Definice mentální retardace - je to globální poškození intelektových funkcí 

s narušením vývoje celé osobnosti a společenskou nedostatečností od počátku duševního 

vývoje. Díky genetickému a organickému poškození nebo souhrnu sociálních a genetických 
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faktorů je snížena inteligence a jsou přítomny poruchy schopnosti abstraktního myšlení 

a soudnosti, pozornosti a motivace, chápání a orientace, řeči, chování, emotivity, někdy 

i motoriky [23]. 

 

 V praxi psychiatrie bylo již od minulého století sjednoceno celosvětové dělení na tři 

základní stupně: na debilitu, imbecilitu a idiocii. Často se ale vymezení jednotlivých stupňů  

jak v teorii, tak i praxi lišilo. Tuto nejednotnost se snažila vyřešit Světová zdravotnická 

organizace (WHO), která roku 1968 vymezila jednotlivé stupně pomocí hodnoty IQ 

a to v rámci 8. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti. 

Od devadesátých let je u nás v teorii i v praxi využito 10. revize, která rozlišuje čtyři kategorie 

[1]. 

 

1.5.1. Lehká mentální retardace  

Debilita - IQ se pohybuje přibližně mezi 50-69 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 

9-12 let) 

Neuropsychický vývoj - omezený, opožděný 

Somatická postižení - ojedinělá 

Poruchy motoriky - opoždění vývoje 

Poruchy psychiky - snížení aktivity psychických procesů, nerovnoměrný vývoj, funkční 

oslabení, převládají, nárazové a mechanické schopnosti 

Komunikace a řeč - schopnost komunikovat většinou vytvořena, opožděný vývoj, obsahová 

chudost, časté poruchy formální stránky řeči 

Poruchy citů a vůle - afektivní labilita, impulzivní  

 

1.5.2. Střední mentální retardace 

Imbecilita - IQ dosahuje hodnot 35-49 (což u dospělého odpovídá  mentálnímu věku 6-9 let) 

Neuropsychický vývoj - omezený, výrazně opožděný 

Somatická postižení - častá, častý výskyt epilepsie 

Poruchy motoriky - výrazné opoždění, mobilní 

Poruchy psychiky - celkové omezení, nízká koncentrace pozorností, výrazně opoždění rozvoj 

chápání, opožděný rozvoj dovedností sebeobsluhy 

Komunikace a řeč - někteří jedinci jsou schopni sociální interakce a komunikace, mluvený 

projev bývá často chudý, agramatický a špatně artikulovaný 

Poruchy citů a vůle - nestálost nálady, impulzivní, zkratkovité jednaní 
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1.5.3. Těžká mentální retardace 

Idioimbecilita - IQ se pohybuje v pásmu 20-34 (u dospělého odpovídá věku 3-6 let) 

Neuropsychický vývoj - celkově omezený 

Somatická postižení - častá, neurologické příznaky, epilepsie  

Poruchy motoriky - časté stereotypní automatické pohyby, výrazné porušení motoriky 

Poruchy psychiky - výrazně omezená  úroveň všech schopností 

Komunikace a řeč - komunikace převážně nonverbální, neartikulované výkřiky, případně 

jednotlivá slova 

Poruchy citů a vůle - celkové poškození afektivní sféry, časté sebepoškozování 

 

1.5.4. Hluboká mentální retardace 

Idiotie - IQ dosahuje nejvýše 20 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 roky) 

Neuropsychický vývoj - výrazně omezený 

Somatická postižení - velmi častá, neurologické příznaky, kombinované vady tělesné 

a smyslové 

Poruchy motoriky - většinou imobilní nebo výrazně omezení v pohybu 

Poruchy psychiky - těžké poruchy všech funkcí 

Komunikace a řeč - rudimentární nonverbální komunikace nebo nekomunikují vůbec 

Poruchy citů a vůle - těžké poškození afektivní sféry, potřebný stálý dohled 

 

1.5.5. Jiná mentální retardace  

 Do této kategorie patří jedinci u nichž nelze určit stupeň intelektové retardace pomocí 

obvyklých metod nebo je to nesnadné či nemožné (např.: nevidomí, neslyšící, nemluvící, 

jedinci s těžkými poruchami chování, artismu,..) 

 

1.5.6. Nespecifikovaná mentální retardace  

 Mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací pro to, aby byl jedinec 

zařazen do jedné z předchozích kategorií. 

 

1.6. Jedinci s vícenásobným postižením 

 Jedinci s vícenásobným postižením představují nezanedbatelnou část populace. Jejich 

výskyt má zvyšující se tendenci. Vyznačují se mimořádnou variabilitou příznaků a projevů.  
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Vzhledem na uvedenou různorodost není možné početně přesně určit výskyt vícenásobně 

postižených v populaci. Stejně tak je obtížné určit četnost a výskyt v rámci jednotlivých 

kategorií vícenásobně postižených.  

 Velmi často se setkáváme se členěním ve vztahu k mentální retardaci, kdy se jedná  

o kombinace  mentální retardace se smyslovým postižením, tělesným postižením či poruchou 

chování [10]. Samostatnou kategorii tvoří jedinci s duálním senzorickým postižením zraku  

a sluchu, kteří jsou označováni za osoby hluchoslepé.  

 

1.6.1. Hluchoslepota 

 Hluchoslepé osoby trpí dvojvadou složenou ze složky sluchové a zrakové. Zrakovou 

vadou může být slabozrakost, zbytky zraku nebo slepota, sluchovou vadou pak 

nedoslýchavost, zbytky sluchu nebo hluchota. Nejlehčí formou hluchoslepoty je tedy 

kombinace slabozrakosti a nedoslýchavosti. 

 Pro hluchoslepotu jako tzv. multihandicap je charakteristické vzájemné ovlivňování 

a umocňování obou složek postižení. Výsledný handicap přináší mnohem závažnější ztížení 

podmínek života, než by byl jen pouhý součet obou handicapů dílčích. Kombinace postižení 

obou hlavních smyslů zabraňuje možnosti kompenzovat jedním ze smyslů výpadek druhého 

(jak je to běžné u osob pouze se zrakovým nebo pouze se sluchovým postižením). 

Hluchoslepota proto extrémně komplikuje výchovu, vzdělávání, pracovní uplatnění, 

ale i rodinný a společenský život postižených [11]. Kompenzační pomůckou pro hluchoslepé 

lidi je bílo – červená hůl. 
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2. POHYB A TRANSPORT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 Trendem posledních let ve většině vyspělých zemí je zpřístupnění veřejných budov 

handicapovaným osobám. Tento požadavek je zakotven v řadě českých i zahraničních 

předpisů. Takto provedené stavby zvyšují nezávislost osob se zdravotním postižením 

a podporují jejich aktivní účast ve společnosti. Toto je ovšem přínosem nejenom pro osoby se 

zdravotním postižením např. upoutané na invalidní vozík, nevidomé či neslyšící osoby, 

ale i pro jiné lidi s vážnými pohybovými komplikacemi či omezením, starší osoby 

s omezenou pohyblivostí, matky s kočárky atd. Podle statistických údajů je nemalé procento 

takto handicapovaných lidí u nás, ale i ve světě. 

 Podle vyhlášky [17] lze za osoby s omezenou schopností pohybu považovat osoby 

pohybově postižené, především osoby na vozíku a invalidy, zrakově a sluchově postižené, 

osoby s mentální poruchou, osoby pokročilého věku, ale také těhotné ženy a osoby 

doprovázející kočárek a děti do tří let. 

Podle stávajících norem zabývajících se požární bezpečností staveb [18, 19] se 

za osoby s omezenou schopností pohybu a orientace považují osoby se sníženou sluchovou 

schopností vnímání, osoby se sníženou pohyblivostí, případně osoby odkázané na částečnou 

pomoc jiných (např. invalidé, pacienti v rehabilitačních léčebnách, sanatoriích, 

zdravotnických zařízeních), děti od 3 do 6 let a osoby starší 60 let (mateřské školky, domovy 

důchodců). Za osoby neschopné samostatného pohybu se považují osoby se sníženou 

zrakovou schopností vnímání, osoby nepohyblivé (imobilní, jejichž únik je závislý na pomoci 

jiných osob), děti do 3 let (jesle, kojenecké ústavy) a osoby pod dozorem (psychiatrické 

léčebny, nápravná zařízení). 

Je pravděpodobné, že osoby s postižením se budou pohybovat pomaleji než osoby  

bez postižení. Příklad rychlostí pohybu osob po vodorovných komunikacích a schodištích 

je uvedena v tabulce 1 [20]. O rychlosti pohybu osob s určitým druhem postižení byly 

vykonány mnohé výzkumy a studie.  
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Tab. 1 Rychlost pohybu osob se zdravotním postiženým 

 

Schodiště 
 

Druh omezení 

 

Vodorovná komunikace 

[m.s-1/m.min-1] 
Nahoru 

[m.s-1/m.min-1] 

Dolů 

[m.s-1/m.min-1] 

Elektrický vozík 0,89 / 53,4   

Manuální vozík 0,69 / 41,4   

Berle 0,94 / 56,4 0,22 / 13,2 0,22 / 13,2 

Hůl 0,81 / 48,6 0,35 / 21,0 0,32 / 19,2 

Opěrný rám 0,57 / 34,2   

Bez pomůcky 0,95 / 57,0 0,43 / 25,8 0,36 / 21,6 

Bez postižení 1,25 / 75,0 0,70 / 42,0 0,70 / 42,0 

 

 
2.1. Podmínky pro evakuaci 

 Mezi základní a nejdůležitější informace potřebné pro rychlou a úspěšnou evakuaci 

ohrožených osob patří zjištění stavu evakuovaného. V okamžiku provádění evakuačních prací 

není až tak podstatné, zda se jedná o jedince, který má částečné nebo úplné zdravotní 

postižení, ale je nezbytné znát jeho aktuální stav a schopnost účastnit se evakuace. 

Jeho zdravotní postižení přirozeně může ovlivnit způsob provádění evakuace, ale hlavním 

kritériem je stav v dané situaci. Tímto stavem je myšleno do jaké míry je evakuovaný jedinec 

schopen spolupracovat s osobami zajišťující evakuaci. Záleží na druhu a rozsahu postižení 

nebo zda je daná osoba v šoku apod. a tím je ovlivněno jeho vnímání a schopnost spolupráce. 

Mezi základní schopnosti evakuovaných osob jsou uváděny:  

§ schopnost komunikace   

§ schopnost samostatného pohybu 

 

 Schopnost komunikace lze definovat tak, že osoba je schopná srozumitelné 

komunikace a dokáže smysluplně porozumět ústně vyjadřovaným pokynům a příkazům osob 

provádějících evakuaci. Mohou nastat komplikace a to především u osob se sluchovým 

postižením, osob s mentálním postižením trpícími vadami řeči, ale také u osob, jejichž zranění 

jim neumožňuje se srozumitelně vyjadřovat, dále to mohu být osoby pod vlivem 

alkoholických či omamných látek nebo osoby cizí národnosti. 
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 Schopnost samostatného pohybu lze definovat tak, že osoba je schopna se samostatně 

vzdálit z místa, kde je bezprostředně ohrožena na životě a to bez cizí pomoci. Problém 

samostatně se pohybovat může nastat u osob se zrakovým postižením, s mentálním 

postižením, s tělesným postižením (vozíčkáři, osoby upoutané na lůžko, atd.), osoby 

pod vlivem alkoholických a omamných látek. 

 Je zapotřebí také vzít v potaz možné kombinace jednotlivých schopností, jak uvádí 

následující schéma (Obr. 2) [22].  

 

 

 
 

Obr. 2 Schopnosti evakuovaných osob 

 

 

2.2. Transport osob se zdravotním postižením 

 V případě vypuknutí mimořádné události je zapotřebí ohrožené osoby evakuovat 
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vzdálit nebo není schopna tuto nebezpečnou situaci zaregistrovat a vyhodnotit. Proto jsou 

odkázáni tyto osoby na pomoc druhých lidí. Většinou to jsou rodinní příslušníci nebo sousedé 

a osoby provádějící evakuaci. Každý druh postižení je zcela odlišný, ale co je pro všechny 

stejné, je to, že osoby s postižením potřebují podat pomocnou ruku. 

  Dále bych se chtěl zaměřit na  podmínky a požadavky pro přepravu postižených osob, 

zda je zapotřebí speciálních vozů, zdravotnického personálu či doprovodu jiné osoby. Jelikož 

je každá osoba a její postižení zcela individuální, musí být k evakuaci dané osoby také takto 

přistupováno. 

 

2.2.1. Sluchové postižení 

U osob se sluchovým postižením je důležité vědět, že kvůli jejich sluchové vadě, 

je narušena sluchová kontrola okolí. To znamená, že nemohou slyšet mluvenou řeč nebo slyší 

s obtížemi zvuky v okolí.V každém případě je třeba přizpůsobit se individuálním potřebám 

těchto lidí, protože ti mohou mít různý typ a stupeň sluchového postižení. Vždy je zapotřebí, 

aby byli lidé se sluchovým postižením v případě poplachu včas a náležitě upozorněni, 

a to za prvé, že nastal poplach, za druhé jak se mají v této situaci chovat. Pokud člověk se 

sluchovým postižením např. pracuje sám v nějaké místnosti, měla by zde být zavedena 

světelná signalizace oznamující nečekanou událost, např. poplach. To za předpokladu, že bylo 

tomuto člověku předem vysvětleno, co to znamená, když se rozsvítí dané světlo a co má 

v takovém případě dělat. Pokud člověk se sluchovým postižením pracuje v místnosti, kde je 

více osob, měl by ho vždy někdo (slyšící) upozornit, že se něco děje a srozumitelně 

mu vysvětlit s přihlédnutím na jeho postižení, co má dále dělat. Vždy musí být tedy zajištěno, 

aby probíhala bezproblémová komunikace, aby člověk se sluchovým postižením věděl, co se 

děje a jak se má v dané situaci chovat. Není dobré očekávat, že si neslyšící nebo 

nedoslýchavý člověk sám odvodí, co se s ním děje a doporučuje se ujistit, že se neslyšící nebo 

nedoslýchavý člověk v dané situaci orientuje. S tím souvisí další věc, aby komunikace mezi 

slyšícími lidmi a lidmi se sluchovým postižením probíhala bez problémů, slyšící lidé by měli 

vědět, jak se chovat k člověku, který neslyší nebo slyší omezeně.  

 Ve většině případů probíhá komunikace mezi slyšícími lidmi a lidmi se sluchovým 

postižením v mluveném jazyce, pokud ovšem slyšící osoba neovládá znakový jazyk. 

Je dokázáno, že odezíráním z úst druhé osoby nejsou schopny neslyšící porozumět celé 

sdělované zprávě, a proto při mimořádných situacích, kdy jde o je  čas, by měla být forma 

sdělení co nejjednodušší a v tomto případě se doporučuje napsat zprávu na papír. Tato forma 

sdělení je nejpřijatelnější pro obě strany. 
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 Co se týká samotné přepravy takto postiženého člověka, není potřeba využívat 

žádných speciálních dopravních prostředků nebo dalších úprav. Postačí osobní automobil 

s osobou, která bude postiženého člověka informovat o dané situaci.  Jde opravdu především 

o to, aby měli neslyšící nebo nedoslýchaví lidé dostatečné množství informací, aby mohli 

situaci dobře zvládnout. 

 

2.2.2. Hluchoslepí 

 Je nutné připomenout, že veškeré potřeby hluchoslepých osob jsou velmi individuální 

a není možné je paušalizovat na celou skupinu. Vždy závisí na stupni obou smyslových vad 

a době jejich získání. Z toho totiž vyplývá způsob komunikace, který takto postižené osoby 

preferují - mluvená řeč, znakový jazyk, daktilní znakový jazyk, Lormova abeceda, tiskací 

písmena do dlaně.  

 Pokud takto postižený jedinec nemá přidružené tělesné postižení (nebývá časté - spíše 

u vrozených kombinovaných postižení, kterých v celkovém poměru naštěstí není mnoho), 

nepotřebuje žádná další specifika v úpravě dopravních prostředků - speciální sanity, auta. 

Postačí osobní automobil s doprovodem osobního asistenta, se kterým většina hluchoslepých 

osob žije.  Je potřeba se více zaměřit na dostupnost informací a jejich včasné zprostředkování. 

Jedinou podmínkou tedy je doprovázející osoba, která současně podává informace o veškerém 

dění evakuované osobě.  

 

2.2.3. Zrakové postižení 

 U přepravy osob se zrakovým postižením není příliš odlišností od přepravy osob 

bez postižení. Považujme za samozřejmé, že těžce zrakově postižený člověk nemůže být řidič. 

Cestovat jako spolucestující však tito lidé mohou (a také tak činí) všemi běžnými dopravními 

prostředky a není nutno tato vozidla nějak vyčleňovat, označovat, uzpůsobovat nebo nutně 

vybavovat zdravotnickým personálem. Snad ještě jen, aby v prostoru pro přepravované osoby 

nevyčnívali žádné předměty, o které by se zrakově postižený mohl zranit, ale to je 

požadavek naprosto obecný a netýkající se jen zrakově postižených. 

 Domnívám se, že v tomto případě se problém zužuje pouze na znalost a dovednost 

osob, zajišťujících přepravu, především: 

§ správně komunikovat s nevidomým či slabozrakým pasažérem a zajistit 

dostatečný doprovod k vozidlu 

§ správným způsobem pomoci nastoupit do vozidla a zaujmout správné místo 
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 V čem však spatřuji větší obtíž při evakuaci, je samotné nalezení únikové cesty, 

orientace v nové a nebezpečné situaci, případně nalezení evakuačního vozidla. Zde je velmi 

užitečná role vidícího průvodce, který poskytne informace a pomůže dotyčnému orientačně 

složitou situaci zvládnout. 

 

2.2.4. Tělesné postižení 

 U osob, které jsou postihnuty tělesným handicapem a tím jsou zde myšleny problémy 

spojené s pohybovým aparátem, nastávají zcela odlišné komplikace než u ostatních druhů 

postižení v případě evakuace. Tyto osoby jsou schopny zaregistrovat vyhlášení poplachu 

při mimořádné situaci a v případě výzvy také spolupracovat, ale je omezen jejich samostatný 

pohyb, pokud se ovšem nejedná o vícenásobné postižení, u něhož by se problémy mohly 

nahromadit.  Problém je v tom, že ve většině případů jsou tyto osoby odkázány na pomoc 

druhé osoby. Jejich handicap jim neumožňuje nebo jen částečně umožňuje pohyb 

a to za přispění technických pomůcek. Osoby upoutané na invalidním vozíčku dokáží zvládat 

mnohé situace, které jsou nuceny vykonávat denně. Otázka je, zda to dokáží i při mimořádné 

situaci. Nezapomínejme také na osoby, jejichž stav je takový, že jsou trvale upoutání na lůžko 

a pohybu nejsou schopny vůbec. Pro tyto lidi je pomoc druhé osoby jediným východiskem. 

 Co se týká skupiny osob s tělesným postižením, jsou potřeby jednotlivých lidí tak 

specifické a rozmanité, že se jen velmi těžko zobecňují. Nelze proto říci, že dva lidé se 

stejnou zdravotní diagnózu, mají stejné potřeby pro zacházení s nimi. Záleží také na tom, 

zda mají postižení od narození či jsou po úraze a podobně. U osob imobilních záleží na stupni 

postižení, lépe řečeno na zbytkových schopnostech pohybu.  

 Co se týká přepravních prostředků, je situace opět velmi individuální. Někdo potřebuje 

pouze dopomoci a může si přesednout a být převážen běžným osobním automobilem. Jiná 

osoba musí být fyzicky přesazena s pomocí druhého člověka. Při přesunu do běžného auta je 

ve většině případů nutná a také žádoucí pomoc druhé osoby. Jsou i tací, kteří nezvládnou 

sedět na běžném sedadle, nebo musí být přepravováni vleže. Pro ně je proto ideální transport 

sanitním vozem nebo vozem k tomu upraveným. Je-li možné evakuovat osoby na jejich 

invalidních vozících, pak je to jistě nejvhodnější situace. K tomu může například dobře 

posloužit nízkopodlažní (bezbariérový) autobus nebo upravený mikrobus pro vozíčkáře 

s výsuvnou rampou nebo nájezdovými lyžinami. Další možností je speciálně upravená sanita, 

kterou by lidé určitě uvítali, ale momentální situace je taková, že těchto sanit je jen velmi 

málo pro celou republiku. Někteří z postižených lidí mohou mít své speciálně upravené 
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vozidlo sloužící jim k trvalému užívání, pak je možnost po domluvě využít i tohoto vozidla. 

Velmi výjimečně je úprava automobilu řešena nájezdovými lyžinami, kdy vozíčkář do auta 

vjede a až poté případně přesedá.  

 Za důležité také považuji způsob manipulace s postiženou osobou. Je-li to možné 

a evakuovaná postižená osoba je schopna komunikovat, považuji za důležité vyslechnout rady 

samotné postižené osoby, která ví nejlépe, jak ji uchopit, aniž by došlo k ublížení na zdraví. 

Může nastat situace, že při evakuaci nebude k dispozici výtah a osoby je pak nutno nosit 

v náručí či speciálních sedačkách, jako mají v sanitách. Evakuace a transport by měly být 

přizpůsobeny stavu postižené osoby.  

 

2.2.5. Mentální postižení 

 Problematika evakuace a zacházení s osobami s mentálním a duševním postižením 

je snad ještě více individuální než u předchozích případů. Jelikož je u těchto lidí ovlivněn 

vývoj rozumových schopností a často dochází k poruchám chování, je zapotřebí postupovat 

opravdu obezřetně. Někteří jedinci v určitých situacích mohou jednat impulzivně a někdy 

i agresivně. Často se vyskytují u takto postižených osob poruchy  řeči a motoriky, k čemuž je 

potřeba také přihlédnout. To vše závisí na rozsahu a stupni postižení. Osoby s duševním 

onemocněním mají omezené rozlišovací a rozhodovací schopnosti a mnohdy tito lidé 

nevnímají realitu a dění kolem sebe. Osoby s tímto postižením nedokáží rozpoznat, co je pro 

ně nebezpečné a neumějí se v těchto situacích chovat. Nejsou schopny samostatně zvládat 

mimořádné situace, a proto je nezbytné, aby jim byl vždy někdo na blízku. 

 U lidí s mentálním postižením není potřeba provádět speciální přepravní opatření. 

Osoby mohou být přepravovány jakýmkoliv dopravním prostředkem. Důležité je v případě 

mimořádné události s nimi jednat v klidu a vše jim pomalu a jasně vysvětlit. Používat 

jednoduché a srozumitelné věty a pokud je to možné, názorně je doložit. Výhodou zde je, 

že většina duševně a mentálně handicapovaných osob je schopna samostatného pohybu, takže 

není potřeba žádných speciálních dopravních prostředků, jako např. pro vozíčkáře.  

 

2.3. Podmínky a požadavky pro evakuaci osob se zdravotním postižením 

 Jak vyplývá z předchozího textu, každý druh zdravotního postižení má své specifika 

a náležitosti, a ty musí být respektovány, jak v běžném životě, tak  při mimořádné situaci, 

což evakuace určitě je. Tito lidé nejsou na vzniklou situaci žádným způsobem připraveni 

a pro většinu z nich je to poprvé v jejich životě a neví, jak se správně zachovat. Mají zažité 

své návyky a činnosti, které vykonávají denně a které jim usnadňují jejich život, ale o tom, 



 

21 

jak se chovat při mimořádné události, ví přesně jen málokdo. Proto by to osoby provádějící 

evakuaci měly brát na vědomí.  

 Důraz by měl být kladen, a to u všech případů, na správnou komunikaci mezi 

evakuovanou osobou  a osobou, která evakuaci provádí, což je základ úspěšné evakuace. 

Pokud se povede evakuované osobě vysvětlit a objasnit, co děje a přimět ji ke spolupráci, 

je situace vždy jednodušší. Jsou známy případy, kdy v krizových situacích, jako mohou být 

např. povodně, lidé nechtějí opustit své příbytky a raději riskují své životy, proto, aby chránili 

svůj majetek.  U osob se zdravotním postižením je tato potřeba ještě silnější, protože většina 

z nich stráví doma mnohem více času než jiní lidé a pro mnohé z nich je domov jediným 

místem, kde naleznou klid. Osoby se zdravotním postižením jsou mnohdy citlivější 

a náchylnější na toto téma, proto je správná komunikace s nimi velmi důležitá. Nabízí se zde 

otázka, jak tedy komunikovat s osobami se zdravotním postižením. Vyjadřování by mělo být 

jasné, stručné a srozumitelné pro daného člověka s přihlédnutím na druh a stupeň postižení 

evakuované osoby. Pokud to situace dovoluje, použít názorných příkladů. Komunikace 

a jednání s osobou se zdravotním postižením, by nemělo být vedeno tak, aby se cítila osoba 

ponížená nebo diskriminovaná. Jako návod komunikace s osobami se zdravotním postižením 

by mohl být dokument, jenž vypracovala Národní rada zdravotně postižených, který se 

nazývá „Desatero komunikace a zacházení s osobami se zdravotním postižením“. Tento 

dokument  uvádím v příloze A. 

 Dále je potřeba se zmínit o zacházení s lidmi se zdravotním postižením a s tím 

spojenou přepravou. U osob, které jsou schopny pohybu, je zapotřebí pouze doprovod osoby 

k přepravnímu prostředku. Tato asistující osoba současně informuje evakuovanou osobu 

o situaci, která nastala a o dalším dění. Doprovod je nutná podmínka při evakuaci zdravotně 

postižených osob.  Problém může nastat u osob, které nejsou schopny samostatného pohybu. 

Jedná se o osoby trvale upoutané na lůžko nebo o osoby, které pro svůj pohyb využívají 

speciální pomůcky. Osoby vykonávající evakuaci by měly naslouchat evakuované osobě, 

která jim může často pomoci, jak s ní správně zacházet. Nevhodná manipulace s evakuovanou 

osobou by mohla způsobit další zranění či komplikace. Pro takové účely existují speciální 

dopravní prostředky (Obr. 3), které jsou k tomu uzpůsobeny a opatřeny navijáky. 
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Obr. 3 Speciálně upravená sanita 

  

 Shrnutí podmínek týkajících se přepravy nám udává tabulka 2. Vyplývá z toho, 

že v případě evakuace osoby se zdravotním postižením je nezbytná asistence druhé osoby, 

která tvoří doprovod postižené osobě. Evakuovaná osoba musí být dostatečně a srozumitelně 

informována o situaci a následném dění. To provádí doprovázející osoba nebo jiná osoba 

k tomu určená. Jako přepravní prostředek je možné využít všech dostupných prostředků 

s přihlédnutím na danou situaci, druh a stupeň postižení evakuované osoby. Výjimkou mohou 

být osoby s tělesným postižením, u kterých je zapotřebí přijmout speciální opatření.  
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Tab. 2 Podmínky pro evakuaci osob se zdravotním postižením 

 
 

2.4. Náhradní umístění evakuovaných osob 

 Při vzniku mimořádné události a následné evakuaci osob je nutné zajistit náhradní 

ubytování nebo zabezpečit, aby bylo o evakuované osoby patřičně postaráno. Tato práce 

popisuje evakuaci zdravotně postižených osob nacházejících se v bytové výstavbě, proto je 

možné následné umístění některých osob do sociálních ústavů nebo zdravotnických zařízení, 

pro jiné je zapotřebí zajistit jiné vhodné ubytování. Při řešení náhradního ubytování 

by neměly být opomíjeny  psychické potřeby daného člověka a mělo k nim být také tak 

přistupováno, jelikož se často jedná o velmi vypjaté a stresující situace. 

 

2.4.1. Zdravotně postižený jedinec 

 Pokud se jedná o zajištění náhradního ubytování pro jedince žijícího samostatně, 

je to jeden z nejjednodušších případů. Jako adekvátní možnost umístění této osoby se nabízí 

mnohé sociální ústavy, které jsou na práci s postiženými lidmi připraveny. A to i přes 

nesporný pokrok v medicíně a stále se vyvíjejících rehabilitačních metodách existuje a bude 

existovat určitý počet zdravotně postižených osob, kteří potřebují dlouhodobou ústavní péči. 

Tyto zařízení slouží lidem, kteří nezvládnou ani jednoduchou pracovní rehabilitaci a musí 

pro ně být zajištěna přiměřená denní aktivita a program činnosti (výchova a stimulace), stejně 

jako možnost využití volného času. Tato pomoc musí být taková, aby vždy zachovala 

důstojnost jedince a poskytla mu nejvýše možnou míru nezávislosti, vlastního soukromí 

Druh 
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a svobody rozhodování. Ošetřovatelská péče je pouze jednou ze složek komplexní ústavní 

péče, která u žádného postiženého člověka nesmí být redukována pouze na uspokojení 

základních biologických potřeb.  

 

2.4.2. Rodina se zdravotně postižením členem 

 Úplně jiná situace nastává v případě zajištění náhradního ubytování pro rodinu, 

ve kterých se nachází např. zdravotně postižené dítě nebo jedinec, o kterého se starají rodiče 

sami. V takovýchto případech se z psychologického hlediska nedoporučuje rozdělení 

jednotlivých členů rodiny, jelikož citové vazby mezi postiženým a jeho blízkými jsou  velmi 

hluboké a oddělení by mělo nepříznivý vliv na psychický stav u obou stran. To je zapotřebí 

brát v potaz a podle toho také volit náhradní umístění. Z toho jasně vyplývá, že pro rodinu, 

ve které se nachází osoba se zdravotním postižením je nutné zajistit společné náhradní 

ubytování.  

 

2.4.3. Chráněné komunitní  bydlení 

 Jedná se o pobytovou službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 

skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Tyto projekty většinou sdružují osoby se 

stejným nebo podobným druhem postižení a vzájemná provázanost vztahů a citů jednotlivých 

členů mezi sebou je značná. K tomu by mělo být přihlédnuto i při evakuaci a následném 

umísťování členů takového zařízení. Je dokázáno, že osoby se zdravotním postižením jsou 

velmi citlivé na jakékoliv změny týkající se jejich umístění, proto  je vhodné umísťovat tyto 

členy jako celek nebo po skupinách, ve kterých byli zvyklí společně žít. To má zásadní vliv 

na zmírnění následného šoku z neznámého místa, jelikož osoby budou mít kolem sebe známé 

tváře.  

 

 Možnosti náhradního ubytování v případě nařízené evakuace při mimořádné události 

graficky znázorňuje následující schéma (Obr. 4). Názorně je zde naznačeno jakým způsobem 

postupovat při výběru náhradního ubytování pro jednotlivé skupiny osob. 
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Obr. 4 Možnosti náhradního ubytování 

 

  

 Následující obrázek (Obr. 5) znázorňuje mapku rozmístění vybraných zdravotnických 

zařízení na území Moravskoslezského a částečně Olomouckého kraje, ve kterých je možné 

umístění osob se zdravotním postižením [25].   
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Obr. 5 Rozmístění vybraných zdravotnických zařízení 
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3. STATISTIKA A EVIDENCE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
3.1.  Pohled na zdravotní postižení 

 Ještě donedávna mnozí z nás chápali zdravotně postižené osoby jako nemocné lidi, 

kteří jsou problémem a přítěží pro společnost. Tyto osoby byly brány jako neschopné  začlenit 

se do společnosti, a proto s nimi bylo i tak jednáno a  nikdo neměl tolik odvahy se postavit 

k tomuto problému čelem a začít ho řešit. V mnoha případech byly osoby se zdravotním 

postižením umísťovány do nejrůznějších ústavů i když to ony samy nepotřebovaly. Tímto 

způsobem si spíše ulehčovali svou situaci ostatní lidé, kteří se o ně nechtěli starat. Také 

musíme uznat, že často lidé v okolí postižených osob nevěděli a neměli dostatek informací, 

jak se o tyto osoby patřičně postarat. Část společnosti chápe osoby se zdravotním postižením 

a handicapované osoby  jako menšinu ve společnosti a snaží se jim určitým způsobem 

pomoct. Další část společnosti se na tyto lidi stále dívá s určitým odstupem a nechce, aby byli 

začleňováni do společnosti.  

 

3.2. Současný stav 

 S určitým časovým posunem, kdy  většina společnosti více poznala problematiku 

zdravotně postižených osob a kdy v roce 1993 Česká republika přijala směrnici 

o standardních pravidlech pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením se  

situace změnila. V dnešní době je u nás i v zahraničí celá řada organizací, které spojují osoby 

se zdravotním postižením nebo určitým handicapem. Vzniklé neziskové organizace 

a občanské sdružení  se snaží zlepšovat stávající nepříznivou situace postižených osob. Ať už 

je to v oblasti zapojení se do společenského života nebo na pracovním poli. Usilují o to, 

aby se už na osoby se zdravotním postižením nedívalo na jako potenciální přítěž pro 

společnost, ale jako na rovnoprávné osoby se svými právy. Nedílnou součástí jejich práce 

je informování společnosti o problematice zdravotního postižení. Nikdo z nás nemůže vědět, 

zda neutrpí vážnou dopravní havárii a do konce života bude upoután na invalidní vozík. Snaží 

se o to, aby z podvědomí lidí zmizelo jakési „zaškatulkování“ zdravotně postižených lidí. 

Ukazují ostatním, že se jedná o lidi, kteří utrpěli určitou havárii nebo jim prostě nepřál osud 

a mají zdravotní problémy, které jim více či méně dovolují se zapojit do společenského dění. 

 Dnešní situace u nás i ve světě je osobám se zdravotním postižením vstřícná 

a umožňuje jim přispívat a aktivně se zapojovat do života společnosti, účastnit se ho užíváním 

zboží a služeb, společenským životem se svými přáteli a rodinami a svobodně a nezávisle se 

pohybovat ve svém městském nebo venkovském prostředí. 
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3.3. Statistické údaje o počtech osob se zdravotním postižením 

 Odhady o počtu osob se zdravotním postižením v evropské populaci se pohybují okolo 

10% celkového počtu obyvatelstva. Česká republika toho není výjimkou a hodnoty jsou 

srovnatelné s celosvětovým měřítkem. Jelikož se jedná pouze o odhad, komplikace mohou 

nastat v samotném definování a vymezení zdravotního postižení a určení jeho intenzity a tím 

stanovení přesného počtu. Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje evidence 

zdravotně postižených osob, ani přesná statistická data o osobách se zdravotním handicapem, 

nelze stanovit ani přesné demografické charakteristiky dané skupiny obyvatel. 

 

3.3.1. Situace v České republice 

 V současné době statistické údaje v ČR o počtech osob se zdravotním postižením jsou 

rozděleny podle odlišných hledisek a jen s velmi obtížně porovnatelnými zdroji dat.  

Lze využít těchto zdrojů informací [24]:  

§ data týkající se zdravotnické stránky problému, především o vrozených vadách 

a zdravotním stavu obyvatelstva (ÚZIS ČR, MZ ČR) 

§ data týkající se školské stránky problému (MŠMT ČR, ÚIV) 

§ data týkající se sociální a pracovní stránky problému, především o vyplácení dávek 

a postavení zdravotně postižených na pracovním trhu (MPSV ČR, ČSSZ) 

Je zřejmé, že spojení jednotlivých zdrojů informací pro vytvoření fungující metodiky není 

možné. Byly již uskutečněny projekty, jejichž cílem bylo získání srovnatelných dat a údajů 

pro statistiku osob se zdravotním postižením a nadále se pracuje na vytvoření metodických 

pokynů pro statistiku osob se zdravotním postižením.  

 Situaci v České republice vystihuje tabulka 3. Tyto hodnoty je zapotřebí brát s určitým 

časovým posunem, jelikož se jedná o hodnoty více než deset let staré. Je zde vidět statistika 

jednotlivých druhů postižení a vyčíslení počtu postižených vztažených na celkový počet 

obyvatel v ČR. 
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Tab. 3 Statistika osob se zdravotním postižením z roku 1997 

 

 
Typ postižení 

Počet obyvatel 
celkem 10 287 789 

Zrakově postižení 
Z toho těžce  

58 640 
16 460 

Sluchově postižení  
Z toho neslyšící 

97 734 
14 917 

Poruchy řeči  58 640 
Mentálně postižení 294 231 
Vady pohybového ústrojí 
Z toho vozíčkáři 

295 230 
33 950 

Duševně nemocní 97 734 
Epileptici  136 828 
Psoriatici 195 468 
Celkem 1 298 833 

 

 
 Zlepšení stavu evidence mělo nastat po usnesení vlády ČR č.596 ze dne 18. 6. 2003, 

kdy byl stanoven úkol zajistit tvorby statistiky o občanech se zdravotním postižením s cílem 

vytvoření systému statistických informací. Byl vytvořen časový harmonogram, podle něhož 

měla být zahájena spolupráce se sousedními statistickými úřady Německa a Francie. Byla 

vytvořena pracovní skupina z odborníků na danou problematiku, která se podílí na řešení 

jednotlivých úkolů. Je otázkou, kdy vytvářející se systém začne plně fungovat a poskytovat 

hodnotná data a údaje.  

 

3.3.2. Statistické údaje v zahraničí 

 Zahraniční země v této oblasti zaujímají mnohem vstřícnější postoj než Česká 

republika. Ve většině zemí je zpracování statistických hodnot a údajů týkajících se osob 

se zdravotním postižením zcela běžné. Jednotlivé státy si v závislosti na konkrétních 

podmínkách a potřebách vytvářejí k tomu odpovídající systémy sledování dat o osobách 

se zdravotním postižením. V některých státech šetření o zdravotním postižení probíhá v rámci 

sčítání lidu, jiné země využívají pro získání dat výběrových šetření a průzkumů zaměřených 

na danou problematiku. Většina zemí preferuje získávání dat prostřednictvím dotazníků. 

Rozsah a zaměření těchto dokumentů se odvíjí od druhů informací, o které daný stát usiluje. 

Jako příklad jednoho z nejpodrobnějších dotazníků je ten, který se provádí ve Švédsku 

a to s roční periodou. Obsahuje 600 – 700 otázek a tazatel se dotazuje respondentů pomocí       
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face to face interview nebo počítačově zaznamenávaného rozhovoru. Témata, která jsou 

ve vybraných zemích zjišťována v šetřeních o zdravotním postižení udává příloha B. 

 

3.4. Šetření o zdravotně postižených osobách v ČR - VŠPO‘07 

 V souladu s usnesením vlády ČR č. 596 ze dne 18. 6. 2003 Český statistický úřad 

ve spolupráci s ÚZIS ČR vytváří systém statistických informací o zdravotně postižených 

osobách. Toto výběrové šetření bylo poprvé realizováno za referenční rok 2007 a předpokládá 

se tříletá periodicita.  

 

3.4.1. Průběh šetření 

 Výběrové šetření probíhalo během celého roku 2007. Pod vedením Statistického úřadu 

a Ústavu zdravotnických informací a statistik ČR. Bylo osloveno určité množství praktických 

lékařů včetně psychiatrických léčeben pro děti a mládež a lékařů působících 

ve specializovaných ústavech. Každý z lékařů měl vyplnit dotazník zaměřený na zdravotně 

postižené osoby a to  na základě údajů ze své kartotéky. Podmínkou bylo, že každý z lékařů 

mohl vyplnit nejvýše 20 dotazníků svých zdravotně postižených pacientů. Výběrového šetření 

se zúčastnilo 548 lékařů, kteří nashromáždili 10645 vyplněných dotazníků.  

 

3.4.2. Věková struktura 

 Jak názorně ukazuje graf, je vyšší počet zdravotně postižených mužů než žen. Zlom 

nastává až u věku 70 let, což je způsobeno rychlejším vymíráním mužské populace. 
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Obr. 6 Věková struktura postižených osob 

 

3.4.3. Typy postižení 

 Dotazník rozlišoval šest základních druhů postižení: tělesné, zrakové, sluchové, 

mentální, duševní a vnitřní. Jednotlivé hodnoty lze vyčíst z následující grafu. 
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Obr. 7 Struktura druhu postižení v závislosti na věku 

 

 

3.4.4. Život s postižením 

 Zastoupení vrozených postižení s rostoucím věkem přirozeně výrazně klesá a to je 

způsobeno úmrtností postiženého. Zejména pak díky vzniku jiných postižení, způsobených 

nemocí či úrazem. Naopak růst počtu let prožitých s postižením je velmi pozvolný. Zdravotně 

postižení ve věku 20–24 let žili se svým (získaným) postižením průměrně 11 let, u nejstarší 

kategorie 90 a více let pak to bylo 15 let. I tento jev je pravděpodobně způsoben dvěma 

faktory, jedním z nich je vyšší úmrtnost osob s déle trvajícím postižením a druhým častý 

vznik postižení ve vyšším věku [25]. 
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Obr. 8 Délka života s postižením 
 

 

3.4.5. Míra postižení 

 Dotazník rozlišoval čtyři stupně závažnosti postižení. Nebyly shledány výraznější 

rozdíly mezi pohlavími. Zaměříme-li se na závislost věku, je z grafu již vidět jasný rozdíl 

v rozložení míry postižení mezi dospělými a mládeží. To ovšem do jisté míry může být 

způsobeno výběrem dotazovaných lékařů a věkovou strukturou jejich pacientů. U dospělých 

osob je patrný zvýšený výskyt středně těžkých postižení. U osob s velmi těžkým postižením 

dochází v častých případech k úmrtí. Je zde vidět posun od lehkých a středně těžkých 

zdravotních postižení ve středním věku směrem k vážnějším postižením ve vyšším věku. 
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Obr. 9 Míra postižení podle věku 

 

3.4.6. Závěr šetření 

 Výběrové šetření o osobách se zdravotním postižením přineslo plno hodnotných 

informací o stavu a částečném počtu těchto osob. Určitě se jedná o krok kupředu 

a tato zjištěná data budou dále zpracovány a mnohým dobře poslouží. 

 

3.5. „Místa pro zaregistrování OZP do databáze IZS hl. m. Prahy" 

 Tento projekt jehož nositelem je občanské sdružení Národní rady osob se zdravotním 

postižením, je zaměřen na vytvoření registru osob se zdravotním postižením pro použití 

v Integrovaném záchranném systému hl. m. Prahy. Projekt usiluje o to, aby jednotlivé složky 

IZS měly přehled  o tom,  zda se v místě zásahu nachází osoba zdravotně postižená, u které je  

zapotřebí přijmout zvláštní opatření. Vytváření databáze se provádí prostřednictvím 

registrátorů na předem určených místech. Registrátoři jsou z řad osob se zdravotním 

postižením, kteří jsou řádně proškoleni. Tito pracovníci poskytují rady a informace, jak jednat 

v mimořádných situacích. Je nutné podotknout, že registrace do této databáze je zcela 

dobrovolná a osoba, která se rozhodne zaregistrovat do tohoto systému získává průkaz, 
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ve kterém jsou uvedeny základní informace týkající se dané osoby. Obdobné údaje budou 

také zaznamenány v registru pro IZS. 

 Tento pokus o vytvoření evidence osob se zdravotním postižením, která by byla 

určena pro využívání jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému je v České 

republice prvním takto realizovaným projektem. To, zda se osvědčí a jaké ohlasy přinese 

ukáže až čas, ale je to bezpochyby dobrá snaha a správné vodítko pro obdobné projekty 

přispívající ke zlepšení stávající situace. Informační leták tohoto projektu je součástí 

této práce a je uveden v příloze D. 
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4. PRAKTICKÝ PŘÍKLAD EVAKUACE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 
 Následují kapitola bude věnována modelové situaci evakuace chráněného bydlení. 

Jako cíl tohoto řešení jsem vybral reálné zařízení a to chráněné bydlení sv. Michaela pro lidi 

s mentálním postižením a autismem sídlící v Brně. 

 

4.1. Základní popis zařízení 

 Celý tento projekt chráněného bydlení je realizován Oblastní charitou v Brně. 

Tato organizace poskytuje v současné době několik chráněných domů pro handicapované 

osoby, ale pro zde zvolenou modelovou situaci je vybrán dvoupodlažní rodinný dům se 

zahradou v Brně - Pisárkách. K dispozici jsou dva jednolůžkové a tři dvoulůžkové pokoje, 

společná kuchyň a obývací pokoj, takže kapacita zařízení činí  8 lůžek a 1 krizové lůžko. 

V domě je dále zajištěna celodenní profesionální asistence osob zajišťující správný chod 

zařízení a to třemi pracovníky. Osoby umístěné v tomto zařízení chráněného bydlení pečují 

o své vlastní byty, které mají podobu standardního bydlení v městské zástavbě. V každém 

bytě pracují osobní asistenti, kteří pomáhají handicapovaným s každodenními starostmi.  

 

4.2. Cílová skupina osob 

 Chráněné bydlení je určeno pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným 

handicapem, kteří jsou závislí při vykonávání základních životních potřeb na podpoře 

a pomoci jiné osoby, navštěvující zaměstnání nebo denní stacionář. Každý z uchazečů 

o chráněné bydlení musí vyplnit žádost o přijetí a vstupní formulář zjišťující míru 

soběstačnosti, oba tyto dokumenty uvádí příloha E.  

 

4.3. Podmínky pro evakuaci 

 Jelikož je toto zařízení určeno osobám s mentálním postižením, lze předpokládat, 

že u těchto osob nebude ovlivněna schopnost samostatného pohybu, což je určitě výhodou. 

Komplikaci bych viděl spíše ve vnímání osob evakuační akce, ale to za přispění osobních 

asistentů, kteří se v daném zařízení nacházejí, lze dobře zvládnout. Jak již jsem zmiňoval 

v odstavci 4.2.5. osoby s mentálním postižením nevyžadují žádné speciální dopravní 

prostředky.  

 Při následném převozu je zapotřebí zajistit dopravní prostředky umožňující transport 

12 osob nacházejících se v objektu, proto bych doporučoval vícemístný automobil 
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s dostatečnou kapacitou míst (minibus) nebo příslušný počet osobních automobilů, případně 

kombinaci výše uvedených prostředků. 

 

4.4. Průběh evakuace 

 Evakuované osoby se za doprovodu osobních asistentů přemístí na předem určené 

místo (vhodné pro příjezd transportního automobilu), kde vyčkají na dopravní prostředek 

a následuje převoz do náhradního ubytování. Evakuace a následného převozu se účastní 

osobní asistenti daného zařízení, kteří se také postarají o evakuační zavazadla.  

       

4.5. Náhradní ubytování 

 Co se týká zajištění náhradního ubytování, tak bych doporučoval přesunutí celé 

komunity jako celku nebo skupin osob a to do zařízení podobného typu. Důvody byly 

již zmíněny  v odstavci 4.4.3. 

 

4.6. Závěr 

 Při nutnosti evakuace v případě vyhlášení mimořádné události zde uváděného 

chráněného bydlení by byl průběh celé akce podle mého názoru dobře zvladatelný. V zařízení 

jsou umístěny osoby schopné samostatného pohybu a za asistence vyškolených pracovníků 

pro práci s takto postiženými osobami by byla evakuace nenáročná. Problém nespatřuji 

ani v převozu evakuovaných osob, jelikož u nich nejsou žádné omezení týkající se  přepravy. 

Umístění těchto osob do náhradního ubytování by bylo možné zajistit v jiných chráněných 

domech, pokud to jejich kapacitní možnosti umožňují nebo je nutné zabezpečit umístění 

v jiných zařízeních, které jsou uvedeny v evakuační kartě, viz příloha F.  Takto zpracovaná 

karta by mohla být součástí dokumentace, kterou vypracovávají určené obce (obce 

s rozšířenou působností) podle § 21 odstavce 2b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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ZÁVĚR 
 I když nejsou zpracované žádné detailní statistiky o počtech osob se zdravotním 

postižením, jedná se o nemalé procento obyvatel naší republiky a tyto číselné hodnoty mohou 

mít vzhledem k prodlužování délky života stoupající tendenci. Tento problém ovšem nenastal 

pouze v České republice, ale je jím postižena většina světových zemí. 

 Osoby se zdravotním postižením se učí se svým handicapem postupně vyrovnávat 

po celý život, ale ne všem se to podaří nebo jim jejich omezení dovolí se plnohodnotně 

začlenit do společnosti a právě tyto osoby jsou odkázány na pomoc druhých. 

 Práce byla zpracována z cílem zohlednit podmínky a navrhnout postup v případě 

evakuace osob se zdravotním postižením nenacházející se ve zdravotních či jiných zařízeních. 

V rámci řešení tohoto problému jsou zde rozebrány jednotlivé druhy postižení a jejich stupně. 

Dále byly navrženy požadavky vztahující se k přepravě zdravotně postižených osob 

a po konzultacích s odborníky na danou problematiku je zde nastíněno, jakým způsobem volit 

náhradní ubytování pro tyto osoby. Po celkové analýze stávající situace bylo navrženo 

vytvoření evakuačních karet, které by mohly být součástí dokumentace vybraných obcí. 

Vzhledem k tomu, že v současné době chybí registr evidence osob se zdravotním postižením, 

je snaha o získání těchto údajů z jiných zdrojů, dobrým příkladem je projekt registrace OZP 

do databáze IZS probíhající v Praze, o jehož zavedení se uvažuje také v Moravskoslezském 

kraji. 

 Ke zlepšení stávající situace by vedlo vytvoření centrálního registru osob se 

zdravotním postižením, jehož údaje by mohly být využívány jednotlivými složkami 

Integrovaného záchranného systému. Také vytvoření evakuačních karet, které by byly 

zařazeny do dokumentace obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů by bylo jistě 

přínosem. 
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Evakuace postižených osob  1   
 
Radek Kostka 

 

 A : Desatero komunikace a zacházení s osobami se zdravotním postižením 

I. Desatero komunikace s neslyšícími a nedoslýchavými pacienty 
 

1. Komunikace „přes papír“ s těmi, co komunikují ve znakovém jazyce je většinou 

neúčinná. Lidé, kteří se narodili jako neslyšící nebo ztratili sluch v raném věku nemají 

dostatečnou slovní zásobu, takže psaný projev pro ně neznamená úlevu.  

2. S neslyšícím je třeba mluvit přirozeně, pomaleji, čelem a s „prázdnými ústy“. Při 

mluvení by jednající osoba neměla jíst, pít, kouřit, žvýkat, podpírat si bradu či dávat si 

ruce před ústa. Je vhodné udržovat pomalejší rytmus řeči a nezvyšovat hlas.  

3. Pro komunikaci s neslyšícím je dobré využívat výrazy obličeje a gesta rukou. Přijímání 

zpráv je pro neslyšícího stejně důležité jako jejich předávání. 

4. Odezírání pro neslyšící nepředstavuje úlevu. Je zjištěno, že odezírání je pro neslyšící 

zřetelné pouze z 30-40%. 

5. Pokud jednající osoba neslyšícímu nerozumí, je vhodné požádat neslyšícího, aby 

zpomalil nebo větu zopakoval. 

6. Zná-li jednající osoba s neslyšícím základy znakového jazyka či prstové abecedy, měla 

by je používat. 

7. Při konverzaci ve skupině je třeba říci neslyšícímu téma rozhovoru tak, aby se necítil 

vyčleněn. 

8. Kontakt s neslyšícím je zapotřebí udržovat přímým pohledem z očí do očí. 

9. Při komunikaci s neslyšícím je žádoucí vypnout všechny rušivé zvuky (mobil, rádio, 

televize apod.). 

10. Pokud chceme získat zpětnou vazbu a ujištění, že neslyšící našemu sdělení skutečně 

porozuměl, není dobré ptát se, zda porozuměl, ale položit otázku, „co jste mi rozuměl?“. 
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II. Desatero komunikace s pacienty se zrakovým postižením 

 
1. Při kontaktu s pacientem je nutné s ním jednat tak, aby se necítil ponížen. Není možné 

spoléhat na nějaký jiný, zvlášť rozvinutý způsob vnímání zrakově postiženého, například 

dobrý hmat či sluch. 

2. S nevidomým je nutno jednat přirozeně a přímo, nikoliv přes jeho průvodce. Ten 

nevidomého pouze doprovází. Věty typu: "Paní, chce si pán sednout?", jsou nevhodné. 

3. Osoba jednající s nevidomým zdraví jako první. Pozdrav s vlastním představením je 

důležité spojit s oslovením typu: "Dobrý den pane Nováku, jsem pan Novotný", aby 

nevidomý věděl, že pozdrav patří jemu. Při odchodu z místnosti je vhodné nevidomého 

upozornit na to, že dotyčná osoba opouští místnost. 

4. Podání ruky na pozdrav nahrazuje nevidomému vizuální kontakt. Při setkání stačí 

nevidomému oznámit "podávám Vám ruku". Při rozhovoru je velmi důležitý oční kontakt 

s nevidomým. Není tedy vhodné odvracet při rozhovoru tvář, protože to nevidomí 

obvykle poznají. 

5. Při vyšetření je nezbytné pacientům vysvětlit, co se bude dít, při instrumentálním 

vyšetření je třeba stručně popsat jak použité přístroje, tak vlastní činnost. Pro nevidomého 

pacienta jsou informace typu "teď to píchne, teď to bude tlačit, teď vás to bude trochu 

pálit" nezbytné. 

6. Dveře do místností by měly zůstávat buď zcela otevřené nebo zcela zavřené. 

7. Věci nevidomého by měly zůstat na svém místě. S věcmi nevidomého je dobré 

nemanipulovat bez jeho vědomí. 

8. Při komunikaci s nevidomým lze bez obav použít slov: vidět, kouknout se, mrknout, 

prohlédnout si. Tato slova používají nevidomí k vyjádření způsobu vnímání: cítit, hmatat, 

dotýkat se. 

9. Nevidomý člověk s vodícím psem má přístup do zdravotnických zařízení. Na vodícího 

psa není vhodné mlaskat, hvízdat, hladit ho, krmit ho nebo na něj mluvit bez vědomí 

majitele. 

10. Při jednání by měl být nevidomý objednán na určitou hodinu. Tu je vhodné dodržet, aby 

se předešlo jeho nervozitě v neznámém prostředí. Je vstřícné nevidomému pacientovi 

v čekárně sdělit, že o něm víme. 
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III. Desatero komunikace při doprovodu pacientů se zrakovým 
postižením 
 
1. Zdravotnický pracovník se s nevidomým vždy předem stručně dohodne o způsobu 

doprovázení. Obvyklý způsob spočívá v tom, že průvodce nabídne nevidomému rámě 

a ten se ho při chůzi lehce za loket přidržuje. Průvodce jde vpředu, nikdy nevidomého 

nepostrkuje, nepopotahuje ani jinak se s ním nesnaží manipulovat. 

2. Při vstupu do místnosti (např. ordinace) průvodce dveře otevírá a nevidomý dveře zavírá. 

Proto je výhodné, aby doprovázený byl na straně závěsů (pantů) dveří; není-li tomu tak, 

před dveřmi si vymění místa tak, že nevidomý za průvodcem přejde na druhou stranu. 

Průvodce nevidomého neprotlačuje dveřmi ani jej neobchází. 

3. Před vstupem na schodiště průvodce zpomalí nebo úplně zastaví a upozorní nevidomého 

na směr schodiště: "schody nahoru" apod. Dále mu řekne o prvním a posledním schodu 

každého schodišťového ramene. 

4. O nástupu do auta (sanitky) se průvodce a doprovázený předem stručně dohodnou. 

Praktické je, aby průvodce položil ruku nevidomého na horní hranu otevřených dveří 

automobilu, případně upozornil na výši schůdků. Vlastní nástup pak nechá 

na nevidomém. Je rovněž vhodné předem se dohodnout, kdo zavře. 

5. Při procházení úzkým průchodem jde průvodce vždy první. Průvodce naznačí pohybem 

paže, za niž se nevidomý drží, aby se zařadil za něj a šel za ním v zákrytu. 

6. Chce-li si nevidomý sednout, položí průvodce ruku nevidomého na opěradlo. 

Nevidomému stačí sdělit: "zde je židle, toto je opěradlo" a on sám si zjistí její polohu 

a posadí se. 

7. Průvodce nevidomému stručně popíše místnost, kde se budou zdržovat. To platí 

i o toaletě. Zde by měl průvodce nevidomému sdělit, o jaký druh toalety se jedná. 

Zkontroluje čistotu a řekne mu, kde je papír, splachovací zařízení apod. 

8. Při delším pobytu musí být pacient seznámen s orientační situací místnosti, aby byl 

následně samostatný - jak vypadá pokoj, kde se nachází jeho lůžko a noční stolek, kde je 

umyvadlo, jak najde WC a umývárnu, kde se nachází ambulance, "sesterna", jak se 

obsluhuje zařízení na přivolání zdravotní sestry v případě nouze. 

9. Průvodce upozorní nevidomého na netradiční zábranu na chodníku. Při pohybu venku 

pomůže nevidomému včasné a nedramatické slovní upozornění na výkop, lešení, stavební 

zábor nebo neobvykle zaparkované auto. 

10. Průvodce své průvodcovství nevidomému nabízí, nikoli vnucuje. 
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IV. Desatero komunikace s pacienty s pohybovým postižením 
 
1. Zdravotnický pracovník komunikuje při zjišťování anamnézy zásadně s pacientem 

s pohybovým postižením a nikoliv s jeho případným doprovodem. 

2. Při nezbytné manipulaci s pacientem (uložení na lůžko aj.) mu vysvětlíme, co 

konkrétně potřebujeme, a požádáme jej, aby nám říkal, jak máme postupovat. Většina 

pacientů přesně popíše způsob manipulace. 

3. Dbáme, aby pacient s pohybovým postižením měl ve svém dosahu nezbytné 

kompenzační pomůcky. Tím zvyšujeme jeho jistotu a pocit soběstačnosti. 

4. Pokud potřebujeme vykonat zdravotnický úkon (odběr krve, aplikace injekce apod.), 

požádáme pacienta, aby si sám – pokud je to možné – zvolil místo vpichu či jiného 

zákroku. Pacient obvyklé ví, které místo je nejvhodnější. 

5. Zásadně dbáme na to, aby pacientovi s pohybovým postižením byly sanitním vozem 

současně dopravovány i nezbytné kompenzační pomůcky. Zajistíme, aby „vozíčkář“ 

měl ve zdravotnickém zařízení k dispozici svůj vozík.  

6. Při delším pobytu ve zdravotnickém zařízení zjistíme, které bariéry v pokoji a jeho 

okolí brání relativně samostatnému pohybu pacienta a snažíme se je odstranit. 

7. Maximálně se snažíme, aby pacient nebyl trvale upoután na lůžko, pokud to není nutné. 

8. Jen v nejkrajnějším případě používáme takové pomůcky jako je permanentní močový 

katetr apod. Je to velmi ponižující pro všechny pacienty. 

9. Při podávání stravy se vždy informujeme, zda pacient je schopen se najíst, nakrájet si 

jídlo apod. 

10. Zvláště při delších vyšetřeních dbáme na časový prostor na použití WC. 
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V. Desatero komunikace se seniory (geriatrickými pacienty) se 

zdravotním postižením 

1. Respektujeme identitu pacienta a důsledně jej oslovujeme jménem nebo odpovídajícím 

titulem. Nevyžádaná familiární oslovení „babi“, „dědo“ jsou ponižující.  

2. Důsledně se vyhýbáme zdětinšťování starého člověka. Ani s nemocnými se syndromem 

demence nehovoříme jako s dětmi (formou, ani obsahem).  

3. Při komunikaci s pacienty a při jejich ošetřování cílevědomě chráníme jeho důstojnost; 

snažíme se vyloučit podceňování a nepodložené přisuzování závažných funkčních 

deficitů (např. v kognitivní oblasti). 

4. Respektujeme princip zpomalení a chráníme seniory před časovým stresem; počítáme se 

zpomalením psychomotorického tempa a se zhoršenou pohyblivostí. 

5. Složitější nebo zvláště důležité informace (termíny vyšetření, přípravu na ně, způsob 

užívání léků) několikrát zopakujeme či raději ještě napíšeme na papír.  

6. Aktivně a taktně ověříme možné komunikační bariéry (porucha sluchu, zraku apod.) 

a tomu přizpůsobíme komunikaci.  

7. K usnadnění komunikace se zdržujeme v zorném poli pacienta, mluvíme srozumitelně 

a udržujeme oční kontakt. Při pochybnostech ověřujeme správné využití kompenzačních 

pomůcek. 

8. Bez ověření nedoslýchavosti nezesilujeme hlas; porozumění řeči se ve stáří zhoršuje 

v hlučném prostředí, proto „nepřekřikujeme“ jiný hovor, rozhlas, televizi, ale snažíme se 

hluk odstranit. 

9. Dopomoc při pohybu, odkládání oděvu či při uléhání na lůžko vždy nabízíme (úměrně 

zdravotnímu postižení pacienta) ale nevnucujeme; umožňujeme používání opěrných 

pomůcek (hole, chodítka). 

10. Při ústavním ošetřování by komunikace i ošetřovatelská aktivita měla cílevědomě 

směřovat k podpoře a k udržení (obnově) soběstačnosti seniora nikoli předčasně 

předpokládat její ztrátu a vést k imobilizaci. 
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VI. Desatero komunikace s pacienty se syndromem demence 

1. Při komunikaci omezujeme rušivé a rozptylující vlivy prostředí (např. rozhlasové 

vysílání), ujistíme se, že pacient dobře slyší, že má správně nastaveny kompenzační 

pomůcky (naslouchadla) a že netrpí komunikační poruchou ve smyslu afázie. 

2. Pacienta povzbuzujeme vlídným zájmem, usilujeme o klidné chování a pozitivní výraz, 

omezujeme prudké pohyby a přecházení, zůstáváme v zorném poli pacienta. 

3. Mluvíme srozumitelně, pomalu a v krátkých větách. 

4. V hovoru se vyhýbáme odborným výrazům, žargonu, ale i frázím či ironicky míněným 

protimluvům. Používáme výrazy pacientovi známé a přiměřené.  

5. Používáme přímá pojmenování, vyhýbáme se zájmenům a pokud lze, tak na předměty, 

osoby, části těla, o nichž hovoříme, ukazujeme. Pokud pacient něco správně nepochopil, 

použijeme pokud možno jinou formulaci a neopakujeme stejná slova. 

6. Aktivně navazujeme a udržujeme oční kontakt a průběžně ověřujeme, zda pacient našim 

informacím správně porozuměl, důležité údaje píšeme navíc na papír. Pro získání 

pozornosti, případně pro zklidnění, používáme dotek.  

7. Využíváme neverbální komunikaci, mimiku, dotek a tyto projevy sledujeme 

a umožňujeme i u pacienta; jsme vnímaví k projevům úzkosti, strachu, deprese, bolesti. 

8. Dáme zřetelně najevo, zda odcházíme jen na chvíli nebo zda konzultace skončila. 

9. Pacienta nepodceňujeme, komunikaci neomezujeme, ale přizpůsobujeme jeho 

schopnostem. Pacienty informujeme o povaze a důvodu vyšetření či léčebného výkonu, 

během vyšetření s nimi komunikujeme, uklidňujeme je, postup komentujeme. 

10. Aktivně chráníme důstojnost lidí trpících syndromem demence, bráníme jejich 

ponižování, posilujeme jejich autonomii a možnost rozhodovat o sobě. 
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B : Témata zjišťovaná v šetřeních ve vybraných zemích 

 

B
el

gi
e 

K
an

ad
a 

E
st

on
sk

o 
Fi

ns
ko

 

C
ho

rv
at

sk
o 

M
aď

ar
sk

o 

N
iz

oz
em

sk
o 

N
or

sk
o 

Po
ls

ko
 

Šp
an
ěl

sk
o 

Šv
éd

sk
o 

Typ postižení 1 1 ? ? 0 1 1 1 0 1 1 
Úroveň postižení ? ? ? ? 0 ? ? ? 1 ? ? 
Bydliště 1 1 ? ? ? 0 1 0 1 1 1 
Příčiny postižení 1 1 ? ? 1 1 1 0  1 1 
Věk 1 1 ? ? ? 1 1 1 1 1 1 
Pohlaví 1 1 ? ? ? 1 1 1 1 1 1 
Vzdělání 1 1 ? ? ? 1 0 1 1 1 1 
Situace ve vzdělání 1 1 ? ? ? 1 0 1 1 1 1 
Zaměstnání 1 1 ? ? ? 1 1 1 1 1 1 
Situace v zaměstnání 1 1 ? ? ? 1 1 1 1 1 1 
Manželský stav 1 1 ? ? ? 1 1 1 1 1 1 
Zapojení do 
společnosti 1 1 ? ? 0 0 1 1 0 1 1 

Postavení zdravotně 
postižených 1 1 ? ? 0 1 1 0 0 1 1 

Rodina 1 1 ? ? ? 1 1 1 0 1 1 
Ekonomická situace 1 1 ? ? ? 0 1 1 0 1 1 
Rodinná péče o 
osobu ZP 0 1 ? ? ? 0 1 1 0 1 1 

Vztahy 0 1 ? ? ? 0 1 1 0 1 1 
Léčba 0 1 ? ? ? 0 1 1 0 1 1 
Rehabilitace 0 0 ? ? ? 0 1 0 0 1 1 
Technické pomůcky  0 1 ? ? ? 0 1 0 0 1 1 
Potřeby osob se ZP 1 1 ? ? ? 0 1 0 0 1 0 
Srovnání osob s a 
bez ZP 1 1 ? ? ? 0 1 0 0 1 1 

Klasifikace ? ICD-9 ? ? ? ? ICD-10 ICD vlastní ICIDH ICD 
 
 
Vysvětlivky:   1…Zahrnuje se       0…Nezahrnuje se         ?...Nejsou informace 
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C : Dotazník VŠPO 07 
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D: Informační leták o projektu v Praze 
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E: Vstupní dokumenty pro přijetí do chráněného bydlení Sv. Michaela 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno, Oblastní charita Brno, 

 Gorkého 34, 602 00  Brno 
 
Vážený žadateli,  
 
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Brno realizuje projekt Chráněného bydlení pro lidi 
s mentálním postižením a autismem. Tato žádost nám poskytne základní informace o Vás 
a o motivu, který Vás vede k podání žádosti o využití této sociální služby. 

 
1. Osobní údaje: 

 
            Jméno a příjmení: ……………………………………………………….. 
 
 
 Datum narození: ……………… Místo narození: ………………………. 
 
 Trvalé bydliště: ………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………… 
 
 Telefon: ………………………...mobilní telefon: ……………………… 
 
 E-mail: …………………………………………………………………... 
 

2. Opatrovník: 
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………. 
 
Adresa: …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
 
 
Telefon: ………………………...mobilní telefon: ……………………… 

 
 E-mail: …………………………………………………………………... 
 

3. Osoba blízká: 
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………. 
 
Adresa: …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
 
 
Telefon: ………………………...mobilní telefon: ……………………… 

 
 E-mail: …………………………………………………………………... 
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4. Žadatel: 
 

Není zbaven způsobilosti k právním úkonům 
Je omezen ve způsobilosti k právním úkonům 
Je plně zbaven způsobilosti k právním úkonům 

 
5. Příjmy žadatele: 

 
Žadatel pobírá: 
 

Mzdu ve výši ………………………………………měsíčně 
Částečný invalidní důchod ve výši…………………měsíčně 
Plný invalidní důchod ve výši ……………………..měsíčně 

 
Jiné příjmy ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………... 
 

     Stupeň míry závislosti dle & 8 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách 
 

I.   Stupeň lehká závislost 
II.  Stupeň středně těžká závislost 
III. Stupeň těžká závislost 
IV. Stupeň úplná závislost 

 
6. Důvod podání žádosti o poskytnutí sociální služby 

 
Bytové problémy 
Nepříznivé podmínky v rodině 
Žadatel nemůže bydlet sám a nemá ve svém okolí osobu, která by mu 
pomáhala 
Žadatelova potřeba dalšího rozvoje v samostatnosti 
Jiné …................................................................................................... 

 
7. Stupeň mentální retardace 

 
Lehká mentální retardace 
Střední mentální retardace 
Těžká mentální retardace 
Autismus 
Jiné …......................................................................................... 
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8. Zdravotní stav 
dobrý 
žadatel trpí onemocněním: …...................................................... 

 
9. Denní činnost: 

 
Žadatel : 
 

Je zaměstnán 
Zaměstnavatel: …………………………………………… 
Pracovní pozice: ………………………………………….. 
 
Pracuje v chráněné dílně 
Navštěvuje denní stacionář 
Nemá žádnou organizovanou denní činnost, ale hledá místo v chráněných 
dílnách nebo ve stacionáři 
Neuvažuje o práci v chráněných dílnách nebo ve stacionáři 
Jiné ….......................................................................................................... 

 
10.   Dosavadní pobyt: 

 
Samostatné bydlení 
V rodině 
ÚSP 
Jiné …......................................................................................................... 

 
 

11. K tomuto dotazníku doložte následující přílohy: 

l aktuální důchodový výměr 

l sdělení o přidělení příspěvku na péči, pokud žadatel pobírá 

l zprávu o psychiatrickém nebo psychologickém vyšetření s uvedením stupně 

mentální retardace 

l zprávu o jiných lékařských vyšetřeních, pokud žadatel trpní nějakou nemocí 

(např. ortopedické, kardiologické vyšetření apod.) 

l doklad o denní činnosti (smlouva od zaměstnavatele, popř. chráněné dílny, 

doklad o pobytu v denním stacionáři) 

l u žadatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům rozhodnutí o zbavení 

způsobilosti k právním úkonům  a listinu opatrovníka 
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Určení míry samostatnosti jedince 
 

 

 
  

MÍRA SAMOSTATNOSTI ŽADATELE 
  Zvládá zcela 

samostatně 
Zvládá za dohledu 

jiné osoby 
Zvládá s pomocí 

jiné osoby 
Vůbec 

nezvládá 

Oblékání         

Osobní hygiena         

Úklid         

Nakupování         

Vaření         

Bezpečné užívání 
elektrických 
spotřebičů 

        

Samostatný pohyb 
a používání 
doprav. prostředků 

        

Pohyb na 
nacvičených 
trasách 

        

Manipulace s 
penězi 

Zná hodnotu 
peněz, umí s 

nimi hospodařit 

Zná hodnotu peněz, 
ale neumí s nimi  

hospodařit 

Nezná hodnotu 
peněz 

 

          

Jméno a příjmení 
žadatele: ........................................................................... 

  


