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Cituji z Dostupnost linky 112 pro občany se zdravotním postižením: 

Projekt REACH 112 (odpovědi pro všechny občany, kteří potřebují pomoc) 

REACH 112 je tříletý projekt částečně financovaný Evropskou komisí v rámci 

programu ICT PSP. Sdružuje 20 partnerů z celé Evropy, včetně uživatelských organizací 

a hlavních světových telekomunikačních společností. V 5 zemích bude zavedeno nové řešení se 

zaměřením na osoby se zdravotním postižením, pomocí kterého budou moci občané 

komunikovat prostřednictvím obrazu, zvuku a textu současně. Projekt nabídne přístup 

k přenosovým službám, které pomohou při spojení uživatelů s ostatními, a zároveň umožní 

přístup k tísňovým službám. Služba bude přístupná všem občanům. 

Projektem bude realizována přístupná alternativa tradiční hlasové telefonie, která 

bude vhodná pro všechny uživatele. Zatímco postižení lidé velice těžko komunikují pomocí 

stávajících řešení, projekt REACH 112 najde způsob, jak komunikovat v každé situaci, ať už 

použitím textové konverzace, prostřednictvím znakové řeči, odezírání, hlasu či jakoukoliv 

kombinací těchto způsobů, které byly popsány jako celková konverzace. Tato služba bude 

přínosem pro všechny občany. 

V současné době naléhavě potřebujeme zlepšit přístup k tísňovým službám pro osoby 

se zdravotním postižením v EU. Projekt REACH 112 předvede na 12 měsíců pilotní projekt ve 

Švédsku, Velké Británii, Nizozemí, Francii a Španělsku, a umožní zdravotně postiženým 

osobám komunikovat na dálku mezi sebou a přímo se záchrannými složkami. Uživatelům bude 

poskytnuto IP zařízení, a to na pracovištích, doma, na cestách, a propojí uživatele současně 

pomocí obrazu, zvuku i textu. Uživatelé se budou moci připojit i do zahraničí prostřednictvím 

různých poskytovatelů služeb na mobilní i pevné sítě IP. Služba bude integrována na stávající 

telekomunikační platformě záchranné služby. Uživatelé se budou moci také připojit pomocí 

třetí (spojové) služby s uživateli hlasových telefonů. Kromě toho bude k dispozici protokol pro 

výměnu informací mezi jednotlivými záchrannými složkami. 

REACH 112 se proto stane plánem pro rozšíření IP komunikace, celkové konverzace 

a záchranných složek v EU. Stane se vodítkem pro zlepšení komunikace pro všechny občany -  

zejména pro osoby se zdravotním postižením – stejně jako pro dostupnost a spojení se všemi 

záchrannými složkami v EU. 

Projekt REACH 112 je částečně financován v rámci programu na podporu politiky 

informačních a telekomunikačních technologií (ICT PSP), jako součást programu pro 

konkurenceschopnost a inovaci ze strany ES. [31] 
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Pilotní projekt REACH 112: 
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