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Anotace 
 
Příspěvek se zabývá problematikou tísňového volání v České republice, které představuje 
nejrozšířenější způsob přivolání pomoci nebo oznámení informací, které jsou důležité pro 
zdraví a bezpečnost. Studie je také zaměřena na vybrané technologie, které se v současné 
době v oblasti tísňového volání v České republice implementují. Praktická část textu 
mapuje pomocí anonymního dotazníkového šetření použitelnost nové technologie 
tísňového volání u osob se sluchovým postižením ve Středočeském kraji.  
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Summary 
 
Emergency Call and New Technologies. The study is focused on the issue of emergency 
phonecalls in the Czech Republic. Emergency phonecalls are the most widespread means 
of attaining help or providing information that is important for maintaining health and 
safety. The study is also focused on certain technologies in the field of emergency 
phonecalls that are being implemented in the Czech Republic at the moment. The 
practical part of the thesis surveys by means of anonymous questionaires the applicability 
of a new emergency call technology for people with hearing disorders in Central Bohemia 
Region.  
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Seznam použitých zkratek 
 
IZS – Integrovaný záchranný systém 
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ÚVOD 
 
S vývojem lidského rodu se odjakživa pojí i rozvíjení jeho znalostí, schopností a rozmach 
nových technologií. I v důsledku těchto technologií dochází stále častěji k různým 
mimořádným událostem. Každý den se z médií dozvídáme o dopravních nehodách, 
průmyslových haváriích či živelních pohromách, které ovlivňují a ohrožují lidské životy 
napříč celým světem. Přesto je rozvíjení nových technologií důležité právě s ohledem na 
jejich pozitiva při ochraně zdraví, života, životního prostředí i majetku. Lidská společnost 
se jejich prostřednictvím snaží zabránit nebo přinejmenším zmírnit dopady těchto 
událostí. Ranění, osoby postižené či ohrožené mimořádnou událostí nebo jiné osoby 
nacházející se v nouzi se prvotně obrací na linky tísňového volání. To těmto linkám dává 
velkou důležitost, neboť na jejich radách nebo rychlém vyslání odborné pomoci často 
závisí životy. Jen v roce 2014 odbavil Hasičský záchranný sbor České republiky na tísňové 
lince 112 a 150 přes 4 miliony hovorů. Listina základních práv a svobod zaručuje základní 
práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 
politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti  
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Povinností 
státu je tedy poskytnout všem rovnou péči a ochranu, což se samozřejmě týká i práva na 
dovolání se pomoci v případě nouze. A to jak občanům zdravým tak občanům se 
zdravotním postižením. V současné době se totiž v České republice nachází dle odhadů 
kolem půl miliónu lidí s poruchou sluchu. Tito lidé mají s telefonickým přivoláním pomoci 
problém. 
 
Ve své studii jsem popsala systém a provoz tísňového volání v České republice. Zabývala 
jsem se i novými technologiemi, které jsou v současné době na našem území zaváděny do 
provozu a které mají přispět k rychlejší pomoci zraněným, zmírnění následků dopravních 
nehod a k zlepšení komunikace mezi osobami se sluchovým postižením a tísňovými 
linkami.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
 
Integrovaný záchranný systém 
 
Základy integrovaného záchranného systému (IZS) vznikaly už od roku 1993 z potřeby 
každodenní činnosti záchranářských složek při řešení závažných havárií, nehod, živelních 
pohrom či jiných mimořádných událostí a krizových situací. Pro rychlé a účinné řešení 
takové situace je nutná systematická a efektivní spolupráce mezi jednotlivými subjekty 
(záchranné a bezpečnostní složky, orgány státní správy a samosprávy, fyzické a právnické 
osoby) přispívajícími k záchraně osob, zvířat, majetku nebo životního prostředí.1 
 
O integrovaném záchranném systému nelze hovořit jako o instituci, sdružení nebo 
organizaci. Jedná se o univerzální systém spolupráce a součinnosti složek provádějících 
záchranné a likvidační práce, který je součástí systému zaměřeného na zajištění vnitřní 
bezpečnosti státu.2 Integrovaný záchranný systém vznikl až s přijetím zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, který ho definuje 
jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 
záchranných a likvidačních prací. 
 
Definice pojmů  
 
Pro potřeby této studie byly převzaty definice základních pojmů v ní použitých 
z příslušných právních předpisů. 
 
Krizové řízení 
 
Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení 
bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných  
v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické 
infrastruktury. 
 
Mimořádná událost 
 
Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie3, 
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 
záchranných a likvidačních prací.  
 

                                            
1
 Integrovaný záchranný systém. Hasičský záchranný sbor České republiky. 26. 6. 2009. [cit. 2015-09-01]. 

Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx 
2
 SKALSKÁ, Květoslava, Zdeněk HANUŠKA a Milan DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární 

ochrana: modul I. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, 2010, str. 8. 
3
 Havárie je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, při nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady 
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Krizová situace 
 
Mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické 
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav 
nebo stav ohrožení státu (krizový stav). 
 
Záchranné práce 
 
Činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou 
událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí,  
a vedoucí k přerušení jejich příčin. 
 
Likvidační práce 
 
Činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 
 
Věcná pomoc 
 
Poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení 
na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; věcnou pomocí se rozumí  
i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele 
zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. 
 
Osobní pomoc 
 
Činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu 
velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní pomocí se rozumí i pomoc 
poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, 
hejtmana kraje nebo starosty obce. 
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Právní předpisy IZS 
 
Právní úprava oblasti integrovaného záchranného systému vychází přímo z některých 
ustanovení Ústavy České Republiky, Listiny základních práv a svobod a Ústavního zákona  
o bezpečnosti České republiky, které stanovují základní povinnosti státu v oblasti ochrany 
životů, zdraví, majetkových hodnot, vnitřního pořádku a bezpečnosti. Nejvýznamnějším 
právním předpisem zastřešujícím oblast IZS je zákon o integrovaném záchranném 
systému č. 239/2000 Sb., dvě prováděcí vyhlášky č.328/2001 Sb. a č. 380/2002 Sb. a na ně 
navazující nařízení vlády č. 463/2000 Sb. Právní úprava IZS vznikla současně s právní 
úpravou krizového řízení, tzn. s krizovým zákonem (zákon č. 240/2000 Sb.) a zákonem  
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy (zákon č. 241/2000 Sb.), a jsou tedy 
navzájem provázány mnoha odkazy a souvislostmi. Působnost v oblasti IZS je 
kompetenčním zákonem (zákon č. 2/1969 Sb.) svěřena Ministerstvu vnitra, které je 
gestorem legislativy IZS. Hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému je 
pak Hasičský záchranný sbor České republiky.4 
 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Předmětem zákona je vymezení integrovaného záchranného systému, stanovení jeho 
složek a dále stanovení působností, kompetencí a povinností veškerých subjektů, které se 
dostávají do kontaktu s přípravou na mimořádné události, záchrannými a likvidačními 
pracemi a ochranou obyvatelstva. Pravidla stanovená zákonem se vztahují jak na 
přípravná opatření, tak na vlastní řešení mimořádné události, a to nejen během období 
vyhlášení některého z krizových stavů, ale i mimo něj. Je důležité podotknout, že zákon  
o integrovaném záchranném systému je využíván pouze v těch případech, kdy je 
k provádění záchranných a likvidačních prací nezbytná spolupráce více složek 
integrovaného záchranného systému současně. 
 
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech integrovaného záchranného 
systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 
 
Vyhláška se zabývá zejména koordinací složek integrovaného záchranného systému při 
společném zásahu a činností operačních a informačních středisek integrovaného 
záchranného systému (OPIS IZS). Zároveň stanovuje zásady spolupráce operačních 
středisek základních složek integrovaného záchranného systému, obsah a způsob 
zpracování dokumentace IZS, podrobnosti o stupních poplachu poplachového plánu  
a zásady, způsob zpracování, schvalování a používání havarijního plánu kraje a vnějšího 
havarijního plánu. V závěrečné části řeší zásady a způsob krizové komunikace a spojení 
v integrovaném záchranném systému. 
 

                                            
4
 MARTÍNEK, Bohumír a Jan TVRDEK. Základy integrovaného záchranného systému. Praha: Policejní 

akademie České republiky v Praze, 2010, str. 16. 
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Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
Tato vyhláška je zaměřena výhradně na sféru ochrany obyvatelstva a definuje činnosti 
jako evakuace, varování, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva. 
 
Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 
obyvatelstva 
 
Nařízení vlády je zaměřeno a využíváno především na poskytování humanitární pomoci  
a záchranné operace v zahraničí, které jsou prováděny záchrannými jednotkami pro 
mezinárodní záchranné operace (např. tzv. odřad USAR5). 
 
Složky IZS 
 
Jak bylo výše uvedeno, integrovaný záchranný systém se použije při přípravě na vznik 
mimořádné události a v těch případech, kdy je potřeba provádět současně záchranné  
a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému.6 
Složky integrovaného záchranného systému můžeme rozlišit na základní složky 
integrovaného záchranného systému a na ostatní složky integrovaného záchranného 
systému, přičemž záleží na jejich působení při záchranných a likvidačních pracích. Základní 
složky IZS se odlišují od ostatních složek tím, že: 
 

 zabezpečují nepřetržitou pohotovost (jsou na příjmu 24 hodin denně, může je 
kontaktovat kdokoli kdykoli na tísňových linkách 150, 155, 158, 112 a ohlásit vznik 
mimořádné události); 

 jejich úkol je stanoven zákonem (jejich povinností je vyhodnocení mimořádné události 
a poskytnutí odborné pomoci občanovi při ohrožení jeho života, zdraví či majetku); 

 mají celostátní pokrytí (umisťují své síly a prostředky po celém území České republiky, 
tak aby mohli bezodkladně zasáhnout v místě mimořádné události).7  

 
Ostatní složky IZS se využívají zejména v případech, kdy základní složky při záchranných  
a likvidačních pracích nestačí, ať už z důvodů nedostatku zaměstnanců, tak i z důvodů 
kompetenčních, odborných nebo materiálových. Povolávají se k takovým druhům 
mimořádných událostí, ke kterým jsou kompetentní na základě legislativně zakotvených 
oprávnění. Tyto složky poskytují plánovanou pomoc na vyžádání na základě písemně 
uzavřené dohody o způsobu poskytnutí pomoci při záchranných a likvidačních pracích.8 
 

                                            
5
 Urban Search and Rescue – vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí. 

6
 Viz §3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů 

7
 MARTÍNEK, Bohumír a Jan TVRDEK. Základy integrovaného záchranného systému. Praha: Policejní 

akademie České republiky v Praze, 2010, str. 50-51. 
8
 VILÁŠEK, Josef, Miloš FIALA a David VONDRÁŠEK. Integrovaný záchranný systém České republiky 

na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2014, str. 13. 
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Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 
 
Na všech základních složkách integrovaného záchranného systému jsou zřízena operační 
střediska s nepřetržitým provozem. Jsou to dispečerským způsobem organizovaná  
a nejmodernější technologií vybavená kontaktní místa určená pro přijímání, distribuci  
a odbavování tísňových volání.  
 
Zákonem o integrovaném záchranném systému je stanoveno, že stálými orgány pro 
koordinaci složek integrovaného záchranného systému jsou operační a informační 
střediska integrovaného záchranného systému, jejichž úkoly plní operační střediska 
hasičských záchranných sborů krajů a operační a informační středisko Ministerstva vnitra 
– Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.9  
 
Nedílnou součástí jejich činnosti je i zajišťování spolupráce a koordinace jednotlivých 
základních složek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných  
a likvidačních prací. Jedná se zejména o organizaci činností směřujících k plnění úkolů 
ukládaných velitelem zásahu či uložených orgány oprávněnými koordinovat záchranné  
a likvidační práce10, zabezpečení vyrozumění všech složek IZS, státních orgánů a orgánů 
územních samosprávných celků. 
 
Mimo uvedené povinnosti mají operační a informační střediska IZS zákonem danou 
pravomoc k povolávání a nasazování sil a prostředků Hasičského záchranného sboru 
České republiky, jednotek požární ochrany a dalších složek IZS podle poplachového plánu 
IZS nebo podle požadavků velitele zásahu. Jejich rozhodnutí však nesmí odporovat 
rozhodnutí příslušného funkcionáře hasičského záchranného sboru, hejtmana nebo 
Ministerstva vnitra, pokud koordinují záchranné a likvidační práce. Dále mají právo 
vyžadovat osobní a věcnou pomoc podle požadavků velitele zásahu, a pokud hrozí 
nebezpečí z prodlení, varovat obyvatelstvo na ohroženém území.  
 
Spolupráce operačních středisek základních složek IZS 
 
Zásady spolupráce operačních středisek základních složek IZS jsou stanoveny prováděcím 
předpisem k zákonu o IZS – vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 328/2001 Sb., 
o některých podrobnostech integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Spolupráce mezi operačními středisky je nezbytná z důvodu zajištění odbavení každého 
tísňového volání složkou IZS, která je věcně a místně příslušná k řešení mimořádné 
události a rovněž z důvodu součinnosti jednotlivých složek při řešení složitějších 
mimořádných událostí. 
 
V praxi to znamená, že operační středisko základní složky IZS vyhodnotí příchozí tísňové 
volání, a jestliže řešení mimořádné události náleží do jeho věcné působnosti, samostatně 

                                            
9
 Viz §5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů. 

10
 Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, hasičský 

záchranný sbor kraje, hejtman kraje, starosta obce s rošířenou působností. 
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vzniklou situaci řeší. Cestou operačního střediska jiné základní složky si může k tomuto 
vyžádat její spolupráci. 
 
V případě, že řešení události nespadá do věcné či územní působnosti operačního 
střediska, které informaci přijalo, předá přijaté informace věcně a místně příslušnému 
operačnímu středisku. Situaci může současně řešit i přímým přepojením tísňového hovoru 
příslušnému operačnímu středisku.  
 
Pokud je k řešení vzniklé události nezbytná účast více složek IZS, předá informace na 
územně příslušné operační a informační středisko IZS, jehož prostřednictvím se 
součinnost složek vyžaduje.11 
 
Tísňové volání 
 
Nejrozšířenějším způsobem, který občané využívají pro ohlášení mimořádné události  
a přivolání odborné pomoci je využívání telefonického tísňového volání. Jedná se  
o veřejně dostupnou službu státu, která je stanovena zákonem č. 127/2005 Sb.,  
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  
o elektronických komunikacích) a jejímž účelem je zajišťování ochrany základních lidských 
práv (ochrana života, zdraví, přijatelné životní prostředí a ochrana majetku). Na základě 
přijetí tísňového volání a vyhodnocení obdržených informací zahajují složky IZS svou 
aktivitu – realizují výjezd a provádějí zásah na místě mimořádné události nebo krizové 
situace.12 
 
Právní zakotvení tématu tísňového volání 
 
V České republice je problematika tísňového volání upravena následujícími právními 
předpisy: 
 

 zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích); 

 vyhláškou č. 238/2007 Sb., o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních  
a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu 
předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla 
tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání); 

 vyhláškou č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového 
volání; 

 vyhláška č.117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací 
(tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. července 2007 a tím byly zrušeny všechny 
číslovací plány vydané Českým telekomunikačním úřadem);  

 usnesením vlády č. 391/2000, k zavedení jednotného evropského čísla tísňového 
volání 112 v České republice, ve znění usnesení vlády č. 350/2002; 

                                            
11

 ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. Ostrava: 
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. str. 90 – 92. 
12

 NOVÁK, Martin. Tísňové linky pro neslyšící uživatele. Helpnet: Informační portál pro osoby se specifickými 
potřebami[online]. 2014. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: http://www.helpnet.cz/aktualne/martin-novak-
tisnove-linky-pro-neslysici-uzivatele 
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 zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých 
zákonů. 

 
Vlastnosti a funkce 
 
Služba tísňového volání slouží k oznámení případů, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek 
nebo veřejný pořádek.  
 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ze dne 22. února 2005 hovoří v §33 
o přístupu k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a národním číslům tísňových 
volání a stanovuje: 
 

 bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů k jednotnému číslu tísňového volání  
a národním číslům tísňového volání a jejich bezplatné volání; 

 bezodkladné a bezplatné poskytnutí údajů důležitých pro lokalizaci a identifikaci 
volajícího na tísňovou linku provozovateli pracoviště pro příjem volání na tísňové 
linky; 

 možnost volat tísňové linky i v případě nezaplacení služeb v určené lhůtě; 

 povinnost zajistit informování veřejnosti o existenci a podmínkách používání čísel 
tísňového volání; 

 pojem zlomyslné volání; 

 možnost znemožnit na žádost provozovatele tísňové linky přístup telekomunikačního 
koncového zařízení, ze kterého jsou zlomyslná volání uskutečňována, k této lince.13 

 
V §43 je pak uložena povinnost poskytovat přístup k veřejně dostupné telefonní službě  
i zdravotně postiženým osobám, to se tedy týká i přístupu k číslům tísňového volání.  
 
Z uvedených informací vyplývá, že na tísňovou linku může každý člověk, který se nachází 
na území České republiky v případě potřeby telefonovat 24 hodin denně. Zákon v této 
souvislosti hovoří o povinnosti základních složek IZS zajišťovat nepřetržitou pohotovost 
pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah 
v místě mimořádné události.14  
 
Rovněž je z výše uvedeného zřejmé, že k telefonním číslům tísňového volání je 
garantován bezplatný přístup ve všech telefonních sítích, z pevných telefonních linek, 
mobilních telefonů a veřejných telefonních automatů i bez použití mincí či karet. Každý 
poskytovatel veřejné telefonní služby je ze zákona povinen svým uživatelům přístup 
k číslům tísňového volání tímto způsobem umožnit.15  
 
O významu a důležitosti služby tísňového volání vypovídá i skutečnost, že je chráněna 
zákonem proti zneužití. Pokud občan volá za jiným účelem, jedná se o zlomyslné volání, 
jehož uskutečňování je dle zákona přestupkem či trestným činem (viz kapitola 4.1).  
 

                                            
13

 Viz §33 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů. 
14

 Viz §5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 
15

 Tísňová volání v České republice. Hasičský záchranný sbor České republiky. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx 
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Systém tísňového volání 
 
V České republice jsou dle přílohy č. 1 vyhlášky bývalého Ministerstva informatiky  
č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, vyhrazena 
pro tísňové volání čtyři národní čísla tísňového volání a jednotné evropské číslo tísňového 
volání, která obsluhují operační střediska jednotlivých složek IZS. 
 
Národní čísla tísňového volání: 
 

 Hasičský záchranný sbor České republiky. 

 Zdravotní záchranná služba. 

 Policie České republiky. 

 Obecní policie. 
 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112: 
 

 Hasičský záchranný sbor České republiky. 
 
Národní čísla tísňového volání i evropské číslo tísňového volání musí být uvedena 
v telefonních seznamech a na veřejných telefonních automatech. Tato čísla se volají vždy 
bez předvolby.16  
 
Ilustrace: Čísla tísňového volání 

 
(Tísňové linky. Hrajeme si s hasiči [online]. 2015 [cit. 2015-02-05]. 

Dostupné z: http://archiv.hzsol.cz/hrajemesi/?p=105) 
 

                                            
16

 Tísňové volání. Rady v Nouzi.cz. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://radyvnouzi.cz/tisnove-volani 
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Národní čísla tísňového volání  
 
Národní číslo tísňového volání 150 
 
Linka tísňového volání 150 slouží ke komunikaci s Hasičským záchranným sborem. Od 
roku 2005, kdy byla spolu s oficiálním zprovozněním jednotné evropské linky s touto 
sjednocena, existuje pouze formálně. Jednotlivé hovory se překlápí na linku 112. Tato 
linka je určena pro telefonická oznámení požárů, živelních pohrom, průmyslových havárií, 
dopravních nehod a dalších událostí, kde je zapotřebí provádět hašení, vyprošťování 
zraněných nebo uvízlých osob, zvířat nebo předmětů.17 
 
Národní číslo tísňového volání 155 
 
Linka tísňového volání 155 je určena k tísňovému spojení se záchrannou službou. Slouží 
v situacích, kdy došlo k náhlé poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotními následky 
(typicky potíže s dechem, bolesti na prsou, poruchy vědomí, poruchy krevního oběhu, 
otravy léky nebo chemikáliemi, poranění elektrickým proudem, jiné závažné úrazy nebo 
stavy). Operátor záchranné služby je kvalifikovaný zdravotník, který kromě vyslání vozidla 
záchranné služby posoudí situaci a provádí instruování osoby při poskytování první 
pomoci do příjezdu lékaře.18  
 
Národní číslo tísňového volání 158 
 
Linka tísňového volání 158 je spravována integrovanými operačními středisky Policie 
České republiky na území kraje. Služba v nepřetržitém provozu je určena pro telefonická 
oznámení, jejichž obsahem jsou situace, kdy dochází k přímému ohrožení života, zdraví, 
majetku nebo veřejného pořádku, je třeba dále k nahlášení trestné činnosti, při potřebě 
šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 
k oznamování informací o hledaných nebo pohřešovaných osobách apod.19  
 
Národní číslo tísňového volání 156 
 
Linka tísňového volání 156 je stanovena pro spojení s obecní, resp. městskou policií, která 
nepatří mezi základní složky IZS. Vzhledem k tomu, že žádný zákon nenařizuje obci 
povinnost zřídit obecní policii a některé obce tedy obecní policii nemají, není dostupnost 
linky 156 zajištěna nepřetržitě a na celém území našeho státu. Tato linka tedy nesplňuje 
podmínku zákona pro tísňové volání a Český telekomunikační úřad. Proto uvažoval nad 
jejím zrušením. K tomu však nedošlo, neboť proti takovému postupu hlavní město Praha  
a krajská města ostře protestovala.20 Na linku 156 lze hlásit záležitosti narušení místního 

                                            
17

 Kdy volat 150? Záchranný kruh. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/tisnova-volani/kdy-volat-150.html 
18

 Jak volat záchrannou službu? Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. [cit. 2015-09-01]. 
Dostupné z: https://www.zzskhk.cz/jak-volat-zachrannou-sluzbu.html 
19

 O Policii České republiky: Národní telefonní linka tísňového volání. Policie České republiky. [cit. 2015-09-
01]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/o-nas-policie-ceske-republiky-policie-ceske-
republiky.aspx?q=Y2hudW09Mg %3D %3D 
20

 PRUDIL, Luděk a kol. Analýza možnosti útlumu národních čísel tísňového volání. 112. 2009, 8 (příloha 2). 
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veřejného pořádku na poli působnosti obce (může se jednat například o rušení nočního 
klidu, vandalismus, založení skládky, špatné parkování apod.).21  
 
Historie národních tísňových linek 
 
Implementace čísel 150, 155 a 158 se zahájila ve spojitosti s automatizací meziměstského 
provozu od roku 1970. Na oblastní úrovni byla čísla zaváděna již dříve v souvislosti 
s budováním automatických ústředen pro lokální provoz. Například v hlavním městě Praze 
byla tato čísla užívána už v roce 1969.  
 
Další historie národních tísňových linek 150, 155, 158 a 156 se úzce váže k existenci 
Českého telekomunikačního úřadu, který byl založen dne 1. ledna 1993 jako šestá sekce 
tehdejšího Ministerstva hospodářství. Od 1. ledna 1996 se všechny pravomoci této sekce 
přenesly do působnosti Ministerstva dopravy a spojů, kde byly vykonávány do roku 2000, 
kdy byl Český telekomunikační úřad poprvé zřízen jako samostatný správní úřad.22 
Vzhledem k tomuto faktu jsou informace o historii tísňových linek obtížně dohledatelné.  
 
Linka 156 mohla být zaváděna teprve se vznikem obecní policie na základě zákona  
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ze dne 6. prosince 1991. Z toho vyplývá, že tato linka se 
zřizovala postupně, přičemž záleželo na vůli a individuálních rozhodnutích každé obce  
a možnostech směrování v někdejších telekomunikačních sítích. Například v Ostravě byla 
linka zavedena v roce 1993, v Praze na konci roku 1994 a v Táboře o dva roky později.23 
 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 
 
Tísňová linka 112 je jednotné telefonní spojení na tísňovou linku fungující ve všech 
státech Evropské unie. O jeho zavedení rozhodla Rada Evropského společenství svým 
rozhodnutím č. 91/396/EHS ze dne 29. července 1991. Důvodem bylo usnadnění 
komunikace s tísňovými službami, neboť v důsledku integrace dalších zemí k Evropské unii 
a nárůstu cestovního ruchu častěji docházelo k situacím, kdy tísňovou linku využíval občan 
druhého státu. Do té doby užívaná národní čísla byla rozdílná v každé zemi a to snižovalo 
efektivnost přivolání pomoci v případě potřeby z důvodu neznalosti čísla a jazykové 
bariéry.24 
 
Povinnost zavést jednotné evropské telefonní číslo tísňového volání byla uložena všem 
členským státům s tím, že v plném provozu musí být do konce roku 1996. K tomuto 
tísňovému volání bylo předepsáno a zpřístupněno telefonní číslo 112.25 Linku 112 lze také 

                                            
21

 Městská policie. Bezplatná tísňová linka 156. Městská část Praha 2. 2003. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://www.praha2.cz/mestska-policie-bezplatna-tisnova-linka-156.html 
22

 Základní informace: Vznik Českého telekomunikačního úřadu. Český telekomunikační úřad. [cit. 2015-09-
01]. Dostupné z: https://www.ctu.cz/o-ctu/zakladni-informace.html?action=detail&ArticleId=123 
23

 DARIUSOVÁ, Hana. Komparace využití linek tísňového volání. Pardubice, 2011. Bakalářská práce. 
Univerzita Pardubice. str. 15-16. 
24

 OŠŤÁDALOVÁ, Tereza. Zavedení tísňové linky 112 v České republice. Ostrava: Sdružení požárního  
a bezpečnostního inženýrství, 2005, str. 7. 
25

 OŠŤÁDALOVÁ, Tereza. Zavedení tísňové linky 112 v České republice. Ostrava: Sdružení požárního  
a bezpečnostního inženýrství, 2005, str. 7. 
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použit v některých zemích mimo Unii, např. ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, 
Islandu, Černé Hoře či Turecku. 
 
Jednotná tísňová linka slouží zejména k oznámení rozsáhlých mimořádných událostí či 
závažných nehod, kdy se předpokládá účast více složek IZS. Rovněž ji lze využít v případě 
neznalosti čísla národní tísňové linky. Vzhledem k tomu, že jde o mezinárodní tísňovou 
linku, jsou operátoři jazykově vybaveni. Výhodou je rovněž i možnost dovolat se na linku 
v případě, že mobilní telefon nemá funkční SIM kartu nebo je mimo dosah signálu svého 
operátora (zároveň však musí být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora).26  
 
Historie tísňové linky 112 
 
Jak bylo již uvedeno, o zavedení tísňové linky 112 rozhodla Rada Evropského společenství 
svým rozhodnutím č.91/396/EHS ze dne 29. července 1991.  
 
V roce 1996 požádala Česká republika o členství v Evropské unii. Jednou z mnoha 
podmínek pro vstup České republiky do Unie bylo zavedení jednotného evropského čísla 
tísňového volání 112. Bylo tedy potřeba vytvořit nezbytné technické, provozní,  
a organizační podmínky a opatření k tomu, aby tísňová volání na číslo 112 byla přijímána 
přiměřeně s národní organizací záchranného systému a technickými možnostmi. Po řadě 
rozsáhlých přípravných kroků stanovila vláda v roce 2000 zásady a harmonogram 
zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v České republice. Základní 
zásady obsahuje usnesení vlády č. 391/2000 Sb., ve znění usnesení vlády č. 350/2002 Sb., 
které reflektuje změny v legislativním prostředí v oblasti řešení mimořádných událostí  
a krizových situací.27 
 
V České republice byla dříve na telefonním čísle 112 (při volání z pevné linky) provozována 
služba informace o přesném čase, kterou bylo potřeba převést na jiné číslo a tím linku 112 
uvolnit. Přesunutí uvedené služby na nové telefonní číslo zabezpečili Český 
telekomunikační úřad a Český Telecom a. s. Služba byla přesunuta na nové telefonní číslo 
14 112 od 1. června 1998 a od 1. ledna 1999 byl Český Telecom a. s. technicky připraven 
zapojit číslo 112 jako tísňové. Od 2. ledna 2003 bylo volání na tísňovou linku 112 
zprovozněno ve všech telefonních sítích. Do této doby bylo možné toto číslo využívat 
pouze při volání z mobilních telefonů a hovory přijímala Policie České republiky. 
V současné době je tísňové volání na linku 112 svedeno na 14 krajských operačních 
a informačních středisek hasičských záchranných sborů krajů, kde jsou vybudována 
telefonní centra tísňového volání (TCTV).28  
 

                                            
26

 Linka 112: Otázky a odpovědi. Hasičský záchranný sbor České republiky. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://www.hzscr.cz/clanek/linka-112-otazky-a-odpovedi.aspx 
27

 OŠŤÁDALOVÁ, Tereza. Zavedení tísňové linky 112 v České republice. Ostrava: Sdružení požárního  
a bezpečnostního inženýrství, 2005, str. 3. 
28

 OŠŤÁDALOVÁ, Tereza. Zavedení tísňové linky 112 v České republice. Ostrava: Sdružení požárního  
a bezpečnostního inženýrství, 2005, str. 7. 
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Telefonní centra tísňového volání 
 
Zavádění TCTV v České republice probíhalo postupně od října 2001, kdy byla podepsána 
smlouva s Českým Telecomem k zajištění výstavby a provozování TCTV a technologie 
propojitelnosti s operačními středisky základních složek IZS. Současně bylo dohodnuto  
i dodání služby školícího TCTV pro přípravu personálu v Odborném učilišti požární ochrany 
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky ve Frýdku – Místku. V letech 2002 až 2003 bylo postaveno celkem 14 TCTV 112 
u hasičských záchranných sborů všech krajů a zahájen jejich zkušební provoz. Po 
provedení zátěžových testů a odstranění všech zásadních nedostatků, byl na dvanácti 
TCTV 112 spuštěn ostrý provoz. Jako první byl zahájen provoz systému na TCTV 112 
v Praze dne 20. 4. 2004. TCTV 112 v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji byla 
spuštěna až v dubnu a květnu roku 2005. V Královéhradeckém kraji byla realizace 
odložena o rok z důvodu stavby nové budovy. V Moravskoslezském kraji bylo přerušeno 
testování a provedlo se specifické sjednocení s technologií centra tísňového volání 
v Ostravě.29 
 
Technologie TCTV 112  
 
Technologie TCTV 112 zajišťuje příjem tísňového volání na linku 112 ve prospěch všech 
základních složek IZS. Technologie je jednotně konfigurována na celostátní úrovni. Jádro 
systému je tvořeno třemi hlavními komunikačními základnami (platformami), které jsou 
umístěné v lokalitách Praha, Plzeň a Olomouc. Na ně je napojeno jedenáct samostatných 
vzdálených ústředen, nazývaných remote, ve zbývajících krajích České republiky. 
K platformě Praha jsou připojeny ústředny Kladno (Středočeský kraj), Ústí nad Labem, 
Liberec a Hradec Králové. K platformě Plzeň jsou připojeny lokality Karlovy Vary, České 
Budějovice a Jihlava. Pardubice, Brno, Zlín a Ostrava jsou připojeny k platformě Olomouc.  
 

                                            
29

 PRUDIL, Luděk. Zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v České republice. 112. 
2006, 5 (s. 7).  
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Ilustrace: Propojení TCTV 112. 
 

 
(Vlastní zpracování) 

 
Všech 14 středisek je propojeno jednotným softwarem jak hlasově tak datově do sítě 
navazujících systémů a složek. Toto propojení umožňuje rychlé vyhodnocení tísňové 
zprávy, předání potřebných informací ve formě tzv. datové věty příslušnému operačnímu 
středisku základní složky IZS a okamžité vyslání sil a prostředků k místu mimořádné 
události.30 Centra se vzájemně zálohují a důsledně archivují veškerou hlasovou i datovou 
komunikaci. Zásluhou této technologie jsou centra navzájem plně zastupitelná, takže  
i v případě výpadku nebo přetížení v jednom kraji jsou hovory automaticky přesměrovány 
na další nejbližší TCTV. Volající má jistotu, že se vždy pomoci dovolá, aniž by přesměrování 
mělo vliv na rychlost nebo kvalitu jeho odbavení. Obsluhu TCTV zabezpečují příslušníci 
Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří jsou jazykově vybaveni a schopni 
odbavit hovor v české i cizí řeči (nejčastěji v anglickém a německém jazyce). Pro další 
světové jazyky mají k dispozici softwarovou podporu.31 „Vzhledem k těmto výhodám jsou 
do technologie telefonních center tísňového volání 112 směrovány také tísňové hovory na 
telefonní číslo 150 ve většině krajů.“32 
 

                                            
30

 OŠŤÁDALOVÁ, Tereza. Zavedení tísňové linky 112 v České republice. Ostrava: Sdružení požárního  
a bezpečnostního inženýrství, 2005, str. 11-16. 
31

 URBÁNEK, Jan. Deset let provozu telefonních center tísňového volání 112. 112. 2014, 13 (4). 
32

 Tísňová volání v České republice: Centra tísňového volání. Hasičský záchranný sbor České republiky.  
[cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09NA %3D %3D 
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Základním přínosem je způsobilost technologie k těmto službám: 
 

 identifikace telefonního čísla volajícího; 

 identifikace IMEI kódu mobilního telefonu při volání bez SIM karty; 

 identifikace telefonního operátora; 

 identifikace adresy pevné telefonní stanice; 

 lokalizace polohy mobilního telefonu; 

 jednotný geografický informační systém (GIS); 

 nezávislé IP telefonní spojení mezi operačními středisky; 

 vzájemné zálohování technologií; 

 jazyková podpora; 

 záznam veškeré komunikace.33 
 
Zpracování tísňového volání 
 
Postup operátora základní složky IZS se skládá z několika na sebe navazujících činností: 
 

 příjem tísňového volání; 

 vyhodnocení tísňového volání; 

 zpracování tísňového volání. 
 
Příjem tísňového volání  
 
Tísňové volání přebírá operátor, který je v pohotovostním režimu. Vzniku čekacích front 
na přijetí tísňového hovoru zabraňují nové technologie a vzájemná provázanost 
jednotlivých TCTV, které v případě plné obsazenosti operátorů místně příslušného 
operačního střediska zajišťují přesměrování hovoru na volného operátora jiného 
operačního střediska. Hovor tísňové linky je nahráván na záznamové zařízení.  
 
Současně s hovorem přicházejí na operační středisko i vstupní datové toky, které 
operátora informují o lokalizaci hovoru – do databáze se automaticky uloží telefonní číslo 
volajícího, mobilní operátor, případně adresa pevné linky, IMEI a přibližná lokalizace 
místa, odkud je hovor uskutečněn. Tyto informace slouží pro případný následný kontakt 
s volajícím. 
 
Operátor od volajícího získává potřebné informace cílenými dotazy. Pokud toho lze 
dosáhnout, měl by hovor končit z jeho rozhodnutí, nikoli z rozhodnutí volajícího. 
 
Vyhodnocení tísňového volání 
 
Na základě zjištěných informací operátor hovor vyhodnotí. Posoudí, zda se nejedná  
o zlomyslné volání, vytvoří datovou větu, což je zpráva obsahující základní informace,  
a rozhodne o dalším postupu. 
 

                                            
33

 PRUDIL, Luděk. Zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v České republice. 112. Praha: 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2006, 5(7). 
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Zpracování tísňového volání 
 
Operátor rozhodne o vyslání vozu příslušné složky IZS, které odešle datovou větu, nebo  
o předání informace místně či věcně příslušné složce. I v tomto případě odesílá datovou 
větu a v některých případech, zejména u předání záchranné službě, i přepojuje příchozí 
hovor.  
 
V některých případech operátor v rámci zpracování oznámení udržuje tísňový hovor 
z důvodu následného získávání informací či poskytování odborných rad. Kontakt 
s volajícím udržuje i v případě podezření na možné sebevražedné jednání volajícího. 
 
Po ukončení hovoru operátor uloží získaná data do databáze a provádí následné činnosti, 
jako je např. navigace záchranného vozidla apod. Po ukončení všech nezbytných úkonů se 
přepne do pohotovostního režimu a je připraven přijmout další hovor.34 
 
Zneužití tísňové linky 
 

Zlomyslná volání na linku 112 činí až 75 % všech přijatých hovorů. Ostatní tísňové linky 
jsou na tom obdobně. Navzdory propracovanému systému tísňového volání zahlcují tyto 
hovory tísňové linky, a tím ohrožují zdraví a bezpečnost občanů.35  
 
K tomuto značně přispívá i bezplatné volání a možnost volání bez SIM karty. Vyhodnocení, 
zda se jedná o zlomyslné volání, je jedním z prvních úkolů, které operátor tísňové linky 
řeší po přijetí tísňového hovoru.  
 
Mezi zlomyslná volání patří omyly, dotazy, poděkování, žádosti a stížnosti mimo rámec 
složek integrovaného záchranného systému, náhodné hovory (náhodné zmáčknutí 
tlačítek v kapse), a dále obtěžující hovory malých dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či 
návykových látek, jejichž schopnost posoudit dopady takového jednání je dočasně nebo 
dlouhodobě snížena. 
 
Nejzávažnějším případem zlomyslných volání jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy 
dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek integrovaného 
záchranného systému. Těchto volání se v mnoha případech dopouštějí i nudící se děti.36  
 
Ochrana před zlomyslným jednáním 
 
Tísňová volání jsou chráněna zákonem. K ochraně před zlomyslným voláním napomáhá  
i systém lokalizace volajícího. Díky tomuto systému dochází k odhalení velkého množství 
osob, které se takového jednání dopouštějí. 
 

                                            
34

 SPÁČIL, Marek. Analýza datových toků systému tísňových volání. Brno, 2009. Bakalářská práce. 
Masarykova univerzita. 
35

 Den tísňové linky 112 – Zlomyslné volání. BAREŠ, Michal. RadyvNouzi. 2015. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://radyvnouzi.cz/den-tisnove-linky-112-zlomyslne-volani 
36

 URBÁNEK, Jan a Luděk PRUDIL. Analýza způsobu řešení hovorů na linky tísňového volání Hasičského 
záchranného sboru České republiky. 112. 2015, 14 (3). ISSN 1213-7057. 
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V případě často opakovaných zlomyslných volání z konkrétního čísla je toto číslo 
v databázi telefonního centra tísňového volání označeno. Operátor poté může příchozí 
hovor z tohoto čísla přesměrovat do automatické hlásky, která volajícího poučí  
o nelegálnosti jeho jednání a hovor ukončí. V případě, že dojde k opakovanému  
a dlouhodobě uskutečňovanému zlomyslnému volání, může provozovatel tísňové linky  
v souladu se zákonem37 dočasně, max. na dobu 7 dnů, odmítnout přijetí hovoru.38  
 
Sankce za zlomyslná volání 
 
Osoba, která uskutečňuje vědomě zlomyslná volání, se dopouští přestupku dle § 119 odst. 
1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Český telekomunikační 
úřad této osobě může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.39 
 
Osoba, která vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku 
tísňového volání, se dopouští též přestupku dle § 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně. Zde je k řízení ve věci přestupku příslušný hasičský záchranný sbor 
příslušného kraje. Za tento přestupek může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.40  
 
V případě úmyslného zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události  
a k planým výjezdům složek integrovaného záchranného systému, lze v některých 
případech hovořit i o trestném činu. Jedná se o trestný čin „poškození nebo ohrožení 
provozu obecně prospěšného zařízení“ dle § 276 trestního zákoníku nebo o trestný čin 
„šíření poplašné zprávy“ dle § 357 trestního zákoníku (např. v případě oznámení o uložení 
výbušniny apod.).41 
 
Systém eCall 
 
Koncept eCall je celoevropský systém, který má umožnit rychlou pomoc osobám, které se 
staly účastníky dopravní nehody, pomocí automatického volání na tísňovou linku 
z vozidla. Jedná se o projekt Evropské komise a měl by tedy fungovat ve všech členských 
státech EU a také v Norsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Systém eCall bude 
poskytován na bázi jednotného evropského tísňového volání 112.42 
 
Technologie eCall 
 
Systém eCall se skládá ze tří základních komponent: z palubní jednotky ve vozidle, mobilní 
telekomunikační sítě a center tísňového volání 112. 

                                            
37

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ustanovení § 33 odst. 10. 
38

 Den tísňové linky 112 – Zlomyslné volání. BAREŠ, Michal. RadyvNouzi. 2015. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://radyvnouzi.cz/den-tisnove-linky-112-zlomyslne-volani 
39

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 119 odst. 7. 
40

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 78 odst. 2. 
41

 URBÁNEK, Jan a Luděk PRUDIL. Analýza způsobu řešení hovorů na linky tísňového volání Hasičského 
záchranného sboru České republiky. 112. 2015, 14 (3). ISSN 1213-7057. 
42

 eCall (automatické tísňové volání z vozidla). Český kosmický portál: Informační stránky Koordinační rady 
ministra dopravy pro kosmické aktivity. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: http://www.czechspaceportal.cz/3-
sekce/its---dopravni-telematika/ecall/ 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorista&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_nehoda
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V jednotlivých součástech systému se užívají nejmodernější technologie telematiky.43 
V systému eCall se spojují technologie montované do vozidel, bezdrátového přenosu dat 
a reakčních bodů záchranného systému. Určitými překážkami jsou záležitosti okolo 
standardizace komunikačních protokolů a komunikace lidskou řečí. 
 
Prototypy systému byly úspěšně testovány s využitím General Packet Radio Service (GPRS) 
a in-band signalizace přes celulární sítě. General Packet Radio Service umožňuje 
uživatelům mobilních telefonů GSM přenos dat a připojení k Internetu či k jiným sítím. In-
band signalizace je signalizace v přenosovém kanálu přenášená stejným kanálem jako 
telefonní hovor. 
 
Současně již existují proprietární řešení založená na SMS a používaná některými výrobci 
automobilů, například BMW, PSA nebo Volvo.44 
 
Funkce systému 
 
Ve vozidle jsou zabudovány senzory a speciální jednotka, která na základě informací z CAN 
sběrnice automobilu (operační síť pro elektronické funkce vozidla) při aktivaci alespoň 
dvou čidel (např. airbag, bezpečnostní pásy, nárazové senzory) vyšle pomocí mobilní sítě a 
transportního protokolu okamžitě po nehodě informaci do centra tísňového volání.45 
 
Systém eCall umožňuje jak automatickou aktivaci, tak i přivolání pomoci manuálně díky 
speciálnímu tlačítku, umístěnému ve vozidle. Manuální aktivace je pro případy, kdy 
vozidlo vybavené palubní jednotkou není přímým účastníkem dopravní nehody, ale jeho 
osádka je svědkem nehody jiného vozidla nebo se ocitne v jiném ohrožení.46 
 
Po aktivaci systému naváže palubní zařízení systému datové a hlasové spojení s tísňovou 
linkou. K operátorovi tísňové služby se přenáší soubor dat, který obsahuje informace  
o nehodě, zejména časový údaj a přesnou polohu a identifikaci vozidla. Operátor 
současně získá informaci, zda bylo volání spuštěno manuálně nebo automaticky. Vyslání 
dat ještě před zahájením hlasové komunikace mezi řidičem vozidla a operátorem tísňové 
linky je nezbytné pro případ, kdy řidič není schopen komunikace. Hlasové spojení umožní 
cestujícím ve vozidle komunikovat s vyškoleným operátorem.47 
 
Zařízení rovněž plní funkci černé skříňky známé z letecké dopravy, jelikož se v něm 
ukládají informace o několika posledních sekundách pohybu vozu. Tyto údaje se v případě 

                                            
43

 Telematika je technologický obor zabývající se kombinací přenosu a zpracování dat se zobrazovacími  
a jinými sdělovacími systémy a prostředky. 
44

 eCall. Wikipedie, otevřená encyklopedie. 25. srpen 2014. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z:  
https://cs.wikipedia.org/wiki/ECall 
45

 ŽABKA, Martin. O2 Czech Republic. Pilotní projekt eCall byl v České republice úspěšně dokončen. 2007. [cit. 
2015-09-01]. Dostupné z: https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-zpravy/106526-Pilotni_projekt_ 
eCall_byl_v_Ceske_republice_uspesne_dokoncen.html 
46

 BAREŠ, Michal. RadyvNouzi. ECall – automatické tísňové volání z vozidel. 2009. [cit. 2015-09-01]. 
Dostupné z: http://radyvnouzi.cz/ecall-automaticke-tisnove-volani-z-vozidel 
47

 TALLO, Anton a Roman RAK. Dopravno-bezpečnostné technológie. Bratislava: Akadémia Policajného 
zboru, 2012, str. 73. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications
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https://cs.wikipedia.org/wiki/SMS
https://cs.wikipedia.org/wiki/BMW
https://cs.wikipedia.org/wiki/PSA_Peugeot_Citro%C3%ABn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volvo
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_sk%C5%99%C3%AD%C5%88ka_(doprava)
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nehody odešlou orgánům záchranného systému pro účely posouzení vážnosti nehody. 
Současně je ale možné, aby byl záznam použit jako důkaz při vyšetřování okolností 
dopravní nehody v řízení o přestupku nebo před trestním či civilním soudem. 
 
Ilustrace: Systém eCall.48 

 
Historie a současnost 
 
Přestože je eCall unikátním systémem nouzového tísňového volání, první obdobné 
systémy můžeme nalézt již o mnoho let dříve. Například v tehdejším Československu byl  
v roce 1982 uveden do testovacího provozu systém AUTOVOC. Patent tohoto systému byl 
však registrován již o deset let dříve. Ve své době představoval revoluční prostředek  
k přivolání pomoci v nouzových situacích. Systém, který kromě možnosti přivolat 
záchrannou službu, policii či technickou pomoc motoristům využíval radiové vlny  
k automatickému určení místa nehody, resp. volání, se však do plného provozu ve 
vozidlech nedostal.49  
 
Ve Spojených státech amerických funguje obdobný systém nazvaný OnStar již od roku 
1996. Systém není napojen přímo na tísňové linky, službu zajišťuje operátor systému, 
který poskytuje i další služby.50  

                                            
48

 eCall (automatické tísňové volání z vozidla). Český kosmický portál: Informační stránky Koordinační rady 
ministra dopravy pro kosmické aktivity. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: http://www.czechspaceportal.cz/3-
sekce/its---dopravni-telematika/ecall/ 
49

 eCall (automatické tísňové volání z vozidla). Český kosmický portál: Informační stránky Koordinační rady 
ministra dopravy pro kosmické aktivity. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: http://www.czechspaceportal.cz/3-
sekce/its---dopravni-telematika/ecall/ 
50

 Co je OnStar? Znalost – Rahnsinger. [cit. 2015-09-01]. 

http://www.czechspaceportal.cz/files/files/eCall%20sekce/schema_ecall.png
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Ani eCall systém není myšlenkou posledních let. Již v roce 2005 očekávala Evropská 
komise implementaci systému do roku 2009. Pilotní ověření fungování systému eCall  
v mezinárodním provozu bylo prováděno v rámci evropského projektu HeERO 
(Harmonised eCall European Pilot) do konce roku 2013. Zkušební provoz systému eCall byl 
implementován na testovací platformě telefonického centra tísňových volání linky 112 
(TCTV 112). Zavedení služby eCall do ostrého provozu se plánuje v roce 2017. Od dubna 
2018 by měl být systém instalován ve všech nových vozidlech.51  
 
Činnost při zavádění tohoto systému v České republice koordinuje Ministerstvo dopravy 
České republiky spolu s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České 
republiky. 
 
Klady a zápory systému 
 
V roce 2012 zemřelo na silniční síti členských států Evropské unie 28 tisíc osob  
a 1,5 milionu jich bylo zraněno. Dle odhadů Evropské komise by za situace, kdy budou 
všechna vozidla vybavena systémem eCall, měl systém eCall ročně přispět ke snížení 
počtu úmrtí při dopravních nehodách o 1-10 % a snížit závažné následky zranění 
způsobené pozdní odbornou lékařskou pomocí o 2-15 %.52 Jde ovšem o velmi vzdálenou 
budoucnost, neboť již užívaná vozidla nebudou systémem povinně dovybavována  
a celková obnova vozového parku jednotlivých států je dlouhodobá záležitost.53  
 
Mezi nesporné výhody uváděného systému patří 
 

 jednotnost systému v celé Evropské unii a některých dalších státech; 

 možnost datového i telefonického spojení s operátorem; 

 přivolání pomoci v situaci, kdy osoba vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není 
schopna komunikace; 

 přivolání pomoci v situaci, kdy osoba vzhledem k jazykové bariéře není schopna rychle 
a přesně vyjádřit potřebné informace, a to díky mezinárodně kompatibilní 
automatizované zprávě o nehodě;  

 zkrácení reakční doby záchranných složek, které umožní zmírnit vážné zdravotní 
následky zraněných účastníků nehody;  

 možnost předání informace o nehodě z centra tísňového volání do dopravního 
informačního centra a následné informování dalších řidičů, což přispěje ke snížení 
nebezpečí následné nehody v daném místě;54 

                                                                                                                                    
Dostupné z: http://www.rahnsinger.com/co-je-onstar/ 
51

 eCall (automatické tísňové volání z vozidla). Český kosmický portál: Informační stránky Koordinační rady 
ministra dopravy pro kosmické aktivity. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: http://www.czechspaceportal.cz/3-
sekce/its---dopravni-telematika/ecall/ 
52

 eCall (automatické tísňové volání z vozidla). Český kosmický portál: Informační stránky Koordinační rady 
ministra dopravy pro kosmické aktivity. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: http://www.czechspaceportal.cz/3-
sekce/its---dopravni-telematika/ecall/ 
53

 TIPMANN, Jan. Rok 2015? GPS a eCall v každém autě. Svět Androida. 2014. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://www.svetandroida.cz/rok-2015-gps-kazdem-aute-201403 
54

 CEHULA, Daniel. ECall se představil v praze. Svět Androida. 2012. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://www.uamk.cz/item/181-ecall-se-p %C5 %99edstavil-v-praze 
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 možnost manuálního spuštění systému a přivolání pomoci i v případě, že osádka 
vozidla je svědkem dopravní nehody či při jiném ohrožení; 

 snazší a rychlejší identifikace místa dopravní nehody.55  
 
Mezi nevýhody systému patří samozřejmě jeho finanční náročnost, která se projeví jak 
zvýšením ceny vozidla vzhledem k montovaným technologiím, tak i vysokými náklady na 
jeho provoz. Zařazení systému do celoevropské tísňové linky 112 by však mělo finanční 
náklady minimalizovat. 
 
Sporným bodem systému je jeho schopnost zjišťování polohy vozidla a dalších údajů. 
Mnoho lidí má obavy ohledně ochrany osobních dat vzhledem k tomu, že zařízení 
obsahuje GPS a mikrofon na palubě vozu a má možnost datové komunikace. Diskutuje se 
otázka jeho možného zneužití k sledování polohy auta, směru jeho jízdy  
a odposlouchávání pasažérů. To však odborníci vyvrací s tvrzením, že informace se 
odesílají až v momentě nehody, jejímž následkem se spouštějí čidla airbagu, 
bezpečnostních pásů a nárazové senzory. Ke kontinuálnímu sledování tedy nebude 
docházet.56 
 
Dokumenty Evropské unie k problematice eCall 
 

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) 2015/758 ze dne 29. dubna 
2015, o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall 
využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES; 

2. Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Navrácení systému eCall do správných kolejí  
– akční plán (Třetí sdělení o e-bezpečnosti); 

3. Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Systém eCall : čas jej zavést“; 

4. Doporučení Evropské komise pro mobilní operátory: Doporučení Evropské komise ze 
dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro přenos 
palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (2011/750/EU); 

5. Nařízení Evropské komise shrnující technické specifikace pro centra 112: Nařízení 
komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se 
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud se jedná  
o harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii;  

6. Nařízení specifikující technické požadavky pro palubní jednotky systému eCall: 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. června 2013 o požadavcích na 
schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES; 

7. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall  
v celé Evropské unii. 

                                            
55

 BAREŠ, Michal. RadyvNouzi. ECall – automatické tísňové volání z vozidel. 2009. [cit. 2015-09-01]. 
Dostupné z: http://radyvnouzi.cz/ecall-automaticke-tisnove-volani-z-vozidel 
56

 Olga Sehnalová o automatickém systému tísňového volání eCall: od počátku jsme kladli veliký důraz na 
ochranu osobních údajů. Evropský parlament. 2015. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: http://www.europarl. 
europa.eu/news/cs/news-room/content/20150317STO35014/html 
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http://www.czechspaceportal.cz/admin/files/storage/eCall/com2009_0434cs01.pdf
http://www.czechspaceportal.cz/admin/files/storage/eCall/com2009_0434cs01.pdf
http://www.czechspaceportal.cz/files/files/eCall%20sekce/dokumenty/Doporuceni%20EK_2011-750-EU_eCall%20v%20sitich%20elektronickych%20komunikaci.pdf
http://www.czechspaceportal.cz/files/files/eCall%20sekce/dokumenty/Doporuceni%20EK_2011-750-EU_eCall%20v%20sitich%20elektronickych%20komunikaci.pdf
http://www.czechspaceportal.cz/files/files/eCall%20sekce/dokumenty/Doporuceni%20EK_2011-750-EU_eCall%20v%20sitich%20elektronickych%20komunikaci.pdf


Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Hana Fingermannová, Tísňové volání a nové technologie (2015_B_07) 

 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
23 

 

 
Vizuální tísňové linky  
 
Právo dovolat se na tísňovou linku má každý občan České republiky. V České republice je 
však více než půl miliónu osob s poruchou sluchu a pro tyto osoby je komunikace přes 
zvukové zařízení velmi komplikovaná a často i zcela nemožná. „Sluch je naším druhým 
nejdůležitějším smyslem. Nejvíce informací o okolním světě získáváme zrakem. Sluch je  
z tohoto hlediska hned na druhém místě.“57 Důsledkem sluchového postižení jsou 
komunikační a informační bariéry, které osobám s tímto postižením nedovolují 
komunikovat běžným způsobem. Záchranné složky tedy musí při záchranných akcích 
zohlednit specifické potřeby zachraňovaného. Zejména pokud se jedná o osoby se 
zdravotním postižením, které bychom mohli zařadit mezi rizikové skupiny. Záchrana 
začíná prvotně příjmem tísňové informace na operačním středisku záchranné složky a již 
v tomto okamžiku nastávají první potíže. Takový jedinec nejen že nemůže oznámit 
mimořádnou událost, které je svědkem, ale, a to se jeví jako skutečně závažný problém, 
v případě ohrožení života či zdraví by mohla tato skutečnost vést k tragickým následkům. 
Přitom klíčovým bodem pro včasnou a efektivní pomoc je právě maximální „vytěžení“ 
volajícího a následné vyhodnocení situace.  
 
V roce 2010 vstoupil do právního řádu České republiky významný mezinárodní dokument 
– Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kde je uvedeno: „Státy, které jsou 
smluvní stranou této úmluvy, přijmou, v souladu se svými závazky podle mezinárodního 
práva, včetně mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti 
lidských práv, veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti osob se 
zdravotním postižením v rizikových situacích, včetně ozbrojených konfliktů, 
humanitárních krizí a přírodních katastrof.“ (článek 11)58 Česká republika tedy na základě 
tohoto dokumentu musí řešit i problém tísňových linek pro neslyšící.  
 
Historie 
 
Zavádění vizuálních tísňových linek započala Zdravotnická záchranná služba, která od  
1. října 2002 užívá systém operačního střediska Zdravotnické záchranné služby hlavního 
města Prahy pro příjem textových zpráv na lince + 420 724 333 155. Výhodou této služby 
je dostupnost po celé České republice.59 Stejným způsobem řešila situaci i Policie České 
republiky, kde byla v roce 2006 na operačním středisku Správy hlavního města Prahy 
(dnes Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy) zpřístupněna celorepubliková linka 
+ 420 603 111 158. Tento systém se stal zásadním zlomem v technických možnostech 
operačního střediska.60 

                                            
57

 ĎOUBAL, Stanislav. Stárnutí a sluch. Gerontologie. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://apps.faf.cuni.cz/Gerontology/mechanisms/physiology/sluch.asp 
58

 NOVÁK, Martin. Tísňové linky pro neslyšící uživatele. Helpnet: Informační portál pro osoby se specifickými 
potřebami. 2014. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://www.helpnet.cz/aktualne/martin-novak-tisnove-linky-pro-neslysici-uzivatele  
59

 Tísňové linky pomoci pro osoby se sluchovým postižením. Hradecký spolek neslyšících. 2010. [cit. 2015-
09-01]. Dostupné z: http://www.hsnhk.estranky.cz/clanky/dulezite-informace/tisnove-linky-pomoci-pro-
osoby-se-sluchovym-postizenim.html 
60

 BAREŠ, Michal. Neslyšící mají svoji tísňovou linku. RadyvNouzi. 2011. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://radyvnouzi.cz/neslysici-maji-svoji-tisnovou-linku 
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Po přijetí SMS operátorem linky tísňového volání je naprosto jasné, že se jedná  
o zprávu od osoby neslyšící a je také odpovídajícím způsobem zpracována. V případě 
potřeby upřesnění došlé informace operátor tísňové linky užívá ke komunikaci rovněž 
SMS zprávy. Vzhledem k tomu, že tísňová linka může být užita z celé republiky a její 
příjem je v hlavním městě Praze, je situace řešena předáním došlé informace místně  
a věcně příslušnému operačnímu středisku IZS.61  
 
V roce 2010 se začal otázkou tísňové komunikace se sluchově handicapovanými zabývat  
i hasičský záchranný sbor. I v tomto případě bylo jako nejlepší řešení zvoleno zasílání SMS 
zpráv. Hasičský záchranný sbor však volil cestu registrace mobilního telefonního čísla 
postiženého občana do systému. Registrace současně zabraňuje zneužívání tísňových SMS 
zpráv. Jako první tuto službu zavedl Plzeňský a krátce po něm i Liberecký kraj.62  
 
Současnost 
 
Příjem vizuálních tísňových linek v současnosti využívá moderní technologie operačních 
středisek. Příchozí tísňová textová zpráva vytvoří v aplikaci operačního a informačního 
střediska datovou větu, podobnou datové větě zasílané z telefonního centra tísňových 
volání TCTV 112. Operátor informaci vyhodnotí a následně situaci může upřesnit  
s neslyšící osobou další SMS komunikací.  
 
Přestože lze říci, že v současné době není v České republice služba vizuální tísňové linky 
ideální, neboť chybí jednotný systém, je tato služba rozhodně přínosem pro 
handicapované občany. Ačkoli je řešena individuálně jednotlivými kraji a jednotlivými 
složkami integrovaného záchranného systému, propojenost integrovaného záchranného 
systému zajišťuje okamžité předání došlé informace místně a věcně příslušnému 
operačnímu středisku. Handicapovaná osoba v případě tísně tedy pomocí SMS 
komunikuje s operačním střediskem, kde je registrována a jehož číslo je jí známo, ale 
hlášenou situaci řeší místně a věcně příslušné operační středisko, a to jen s nepatrnou 
časovou prodlevou. 
 

                                            
61

 Projekt tísňové linky pro neslyšící – SMS 603 111 158. Policie České republiky. [cit. 2015-09-01]. Dostupné 
z: http://www.policie.cz/clanek/projekt-tisnove-linky-pro-neslysici-sms-603-111-158-926967.aspx 
62

 Hasiči zavádí novou tísňovou linku pro sluchově postižené. Liberecký deník. 2009. [cit. 2015-09-01]. 
Dostupné z: http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/hasici-zavadi-novou-tisnovou-linku-pro-sluchove-
po.html 
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Seznam dosud zprovozněných SMS či faxových čísel63 
 
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy: SMS: 724 333 155, fax: 495 220 279 
(Působnost na celém území České republiky, 24 hodin denně) 
 
Správa hlavního města Prahy Policie České republiky: SMS: 603 111 158, fax: xxxxx 
(Působnost na celém území České republiky, 24 hodin denně) 
 
Městská policie Hradec Králové: SMS: 731 131 080, fax: 495 707 912 (Pro odesílání SMS 
nutná registrace) 
 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje: SMS: 725 080 555, fax: 495 513 643  
 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje: SMS: neveřejné číslo (nutná registrace) 
 
Městské policie Prahy: SMS : 724 00 3333, fax: 156 
 
Policie České republiky Olomouc: SMS: 725 133 210 nebo 725 133 211 
 
Městská policie Olomouc: SMS: 602 782 292 
 
Záchranná služba Jihomoravského regionu: SMS :606 749 755 nebo 606 749 755 
 
Městská policie Brno: fax: 156 (jen Brno a okolí) 
 
Městská policie Prostějov: fax 582 333 156 
 
Policie města Most: SMS: 723 863 777 nebo 420 723 863 777 
 
Městská policie Ústí nad Labem: SMS: 605 360 384 nebo 605 360 384, fax: 475 211 946 
 
Městská policie Pardubice: SMS: 605 206 251 
 
Městské policie v Bílině: SMS: 733 737 448 
 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje: neveřejné číslo (nutná registrace) 
 
Městská policie Kroměříž: SMS: 777 342 156, fax: 573 342 156, 
email: m.policie-operacni@mesto-kromeriz.cz 
 
Městská policie Ostrava: neveřejné číslo (nutná registrace)  
 

                                            
63

 NOVÁK, Martin. Tísňové linky pro neslyšící uživatele. Helpnet: Informační portál pro osoby se specifickými 
potřebami. 2014. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://www.helpnet.cz/aktualne/martin-novak-tisnove-linky-pro-neslysici-uzivatele 
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Pravidla tísňových SMS 
 
Za dobu používání vizuálních tísňových linek se vytvořilo několik následujících pravidel pro 
tísňové SMS: 
 

 do textové zprávy napsat místo, kde k události došlo, čas, co se stalo a jméno 
oznamující osoby; 

 doručení tísňové SMS na operační středisko je oznamovateli potvrzeno a je 
informován o řešení události; 

 v případech, kdy je požadována registrace telefonního čísla pro komunikaci s tísňovou 
linkou, může být číslo tísňové linky neveřejné, dotyčný je získá pouze při registraci  
u dané složky integrovaného záchranného systému; 

 v případě registrovaného telefonního čísla u záchranného sboru může osoba v tísni 
zaslat prázdnou SMS zprávu a záchranné složky dorazí do místa jejího bydliště.64 

 
Budoucnost 
 
V budoucnosti se očekává sjednocení pravidel a telefonních čísel pro vizuální tísňové linky 
a jejich začlenění k užívaným hlasovým tísňovým linkám, které jsou velmi dobře 
zapamatovatelné. V souvislosti s vývojem nových technologií by mohlo dojít i na přenosy 
videoformátů a umožnění vizuální komunikace s operátory.65 

 

                                            
64

 NOVÁK, Martin. Tísňové linky pro neslyšící uživatele. Helpnet: Informační portál pro osoby se specifickými 
potřebami. 2014. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://www.helpnet.cz/aktualne/martin-novak-tisnove-linky-pro-neslysici-uzivatele 
65

 NOVÁK, Martin. Tísňové linky pro neslyšící uživatele. Helpnet: Informační portál pro osoby se specifickými 
potřebami. 2014. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 
http://www.helpnet.cz/aktualne/martin-novak-tisnove-linky-pro-neslysici-uzivatele 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 
Cíl šetření 
 
Cílem statistického šetření bylo zjistit, jaký způsob neslyšící v současné době nejčastěji 
využívají pro přivolání odborné pomoci (Hasičský záchranný sbor České republiky, 
Zdravotnická záchranná služba, respektive poskytovatel zdravotnické záchranné služby, 
Policie České republiky) a jaký způsob je pro ně nejvhodnější. Dalším cílem bylo zjistit, jaká 
je informovanost lidí se sluchovým postižením o existenci technologie umožňující 
komunikaci sluchově postižených s tísňovou linkou pomocí SMS zpráv a zda by podpořili 
zavedení služby tísňové linky pro neslyšící ve Středočeském kraji.  
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Hypotézy 
 
Na základě stanoveného cíle a prostudování odborné literatury a uvedených materiálů 
jsem stanovila tyto předpoklady: 
 
1. Nejvhodnějším způsobem komunikace sluchově postižených s tísňovou linkou je 

využití SMS. 
2. Osoby se sluchovým postižením jsou dostatečně informováni o existenci technologie 

umožňující komunikaci sluchově postižených s tísňovou linkou pomocí SMS (tísňové 
linky pro neslyšící). 

3. Dotazovaní by podpořili zavedení tísňové linky pro neslyšící ve Středočeském kraji. 
 
Výzkumná metoda 
 
Pro zpracování praktické části této studie byl zvolen kvantitativní výzkum formou 
anonymního dotazníkového šetření. Pro tento účel byl vytvořen elektronický dotazník. 
Dotazník byl zvolen zcela anonymní a byl určen pro obyvatele Středočeského kraje. 
Dohromady zahrnoval devět otázek. Obsahoval šest uzavřených otázek s možností výběru 
odpovědí, tři otázky byly zvoleny jako polootevřené s možností doplnění vlastní odpovědi. 
Uzavřené otázky by mohly mínění respondentů ovlivnit.  
 
Postup a provedení 
 
Internetový dotazník byl zhotoven pomocí nástroje pro tvorbu dotazníků na webové 
stránce www.survio.com v prosinci 2014. Odkaz na dotazník byl následně zveřejněn na 
internetu. Osloveny byly webové portály a fóra orientovaná na osoby se sluchovým 
postižením, konkrétně www.kochlear.cz, www.neslysici.cz, www.ticho.cz. Dotazník byl 
také vyvěšen na sociálních sítích Facebook a Google+ a rozeslán cíleně na emailové adresy 
mých známých. Statistické šetření probíhalo do 30. dubna 2015. Vyhodnocení dat  
z dotazníku proběhlo v termínu od 4. do 17. května 2015. Data byla zpracována do 
tabulek a grafů v programu Excel. Podmínkou zařazení dotazníku do vyhodnocení bylo 
takové postižení sluchu respondentů, které jim neumožňuje zavolat na tísňovou linku  
a přivolat si tímto způsobem pomoc. Dohromady bylo vyplněno 63 dotazníků. Šest 
dotazníků bylo vyřazeno právě z důvodu, že respondenti navzdory sluchovému postižení 
byli schopni komunikovat telefonicky s tísňovou linkou. Statistická data byla tedy 
vyhodnocena z 57 dotazníků. 

http://www.survio.com/
http://www.kochlear.cz/
http://www.neslysici.cz/
http://www.ticho.cz/
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Analýza a interpretace získaných výsledků 
 
OTÁZKA Č. 1 Jakou sluchovou vadou jste postižen/a?  
 
Graf číslo 1 zobrazuje rozdělení respondentů podle sluchové vady. Dělení sluchových vad 
bylo převzato z klasifikace uvedené na webu www.kochlear.cz.66 Sluchové vady jsou zde 
rozdělené do tří skupin podle stupně postižení na: 
 
a) Nedoslýchavost – má tři stupně (lehká, střední, těžká) podle sluchové ztráty 

v decibelech (od 20 do 90 dB). Postižená osoba sice slyší slabě, ale stále je schopna 
rozeznávat zvuky lidské řeči nebo se může projevovat zkreslené vnímání řeči. 

b) Hluchota – jedinec má sníženou schopnost vnímat zvuk nebo mu tato schopnost zcela 
chybí. Většinou jde o vrozenou vadu nebo vadu vzniklou ještě před zahájením vývoje 
řeči. 

c) Ohluchlost – těžká nebo úplná ztráta sluchu, která může vzniknout náhle (např. po 
úrazu) nebo postupně (např. po nemoci či vlivem stáří) až po dokončení vývoje řeči (to 
znamená, že u těchto osob je mluvená řeč zachována). 

 
Z celkového počtu 57 respondentů se výzkumu zúčastnilo 14 nedoslýchavých osob  
(24,6 %), 17 osob bylo ohluchlých (29,8 %) a nejvíce se zúčastnilo osob hluchých, kterých 
bylo 26 (45,6 %). 
 

 
 

                                            
66

 ČERTEKOVÁ, Veronika. Typy sluchových vad. Kochlear. 2009. [cit. 2015-09-01]. Dostupné z:  
http://kochlear.cz/index.php?text=66-typy-sluchovych-vad 

http://www.kochlear.cz/
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OTÁZKA Č. 2 Umožňuje Vám stav Vašeho sluchu zatelefonovat na linku tísňového volání 
(Hasičský záchranný sbor České republiky, Zdravotnická záchranná služba, respektive 
poskytovatel zdravotnické záchranné služby, Policie České republiky) a přivolat si 
pomoc? 
 
Cílem této otázky bylo vyřadit z výzkumu osoby, kterým zbytky sluchu a schopnost 
mluvené řeči umožňuje komunikovat s tísňovou linkou prostřednictvím telefonu. 
Z celkového počtu 63 respondentů odpovědělo záporně 57 osob (90,5 %), tudíž nebyli 
schopni telefonovat. Zbylých 6 osob (9,5 %) bylo schopno se telefonicky domluvit  
a přivolat si pomoc. Těchto 6 odpovědí bylo vyřazeno, neboť nesplňovaly podmínku 
stanovenou na začátku výzkumu. 
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OTÁZKA Č. 3 Už jste se někdy ocitl/a v situaci, kdy jste si potřeboval/a přivolat pomoc 
(Hasičský záchranný sbor České republiky, Zdravotnická záchranná služba, respektive 
poskytovatel zdravotnické záchranné služby, Policie České republiky)? 
 
Z 57 dotazovaných se 19 osob (33,3 %) již v minulosti ocitlo v situaci, kdy potřebovali 
odbornou pomoc alespoň jedné ze základních složek integrovaného záchranného 
systému. 38 respondetů (66,7 %), tedy většina dotázaných, však takovou pomoc zatím 
nepotřebovala.  
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OTÁZKA Č. 4 Jakým způsobem jste si pomoc přivolal/a? 
 
Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří v předchozí otázce volili odpověď ANO 
(celkem 19 osob). Otázka byla záměrně volena jako polootevřená (s možností dopsání 
vlastní odpovědi, která není uvedena ve stanovených možnostech). Také bylo možné 
označit více správných odpovědí nežli jednu. Nejčastěji volenou možností bylo přivolání 
pomoci prostřednictvím jiné osoby, kterou zvolilo 14 respondentů (63,6 %). Jako druhý se 
umístil mobilní telefon, který označilo 5 respondentů, tj. 22,7 %. Email využily pouze 2 
osoby (4,6 %). Jeden respondent uvedl jiný způsob přivolání pomoci, kde uvedl tísňové 
tlačítko. Pevnou linku a fax nevyužil ani jeden z dotazovaných.  
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OTÁZKA Č. 5 Jaký způsob komunikace s tísňovou linkou by byl pro Vás nejlepší pro 
přivolání pomoci?  
 
Tato otázka byla opět zvolena jako polootevřená. 53 dotazovaných (93 %) považuje 
komunikaci přes SMS v současné době jako nejvhodnější způsob přivolání pomoci v tísni. 
Možnost kontaktování tísňové linky pomocí emailu případně jiným způsobem volilo 
shodně 3,5 %, tj. dvě osoby. Jako jiná varianta se v odpovědích uváděla možnost použití 
tísňového tlačítka nebo přivolání pomoci prostřednictvím telefonního operátora O2. 
Možnost komunikace faxem nebyla zvolena nikým.  
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OTÁZKA Č. 6 Víte o existenci tísňových linek pro neslyšící?  
 
Tato otázka je jednou ze stěžejních otázek výzkumu. Povědomost o zavádění nové 
technologie tísňového volání pro obyvatelstvo se zdravotním postižením (zejména 
neslyšících a hluchoněmých) je mezi touto specifickou skupinou osob nízká. 
Celkem 38 respondentů (66,7 %) zatím informace postrádá. 
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OTÁZKA Č. 7 Odkud jste se o tísňové lince pro neslyšící dozvěděl/a? 
 
Na tuto otázku odpovídali pouze respondeti, kteří v otázce číslo 6 volili odpověď ANO 
(celkem 19 osob). Z těchto 19 osob, které o této nové technologii mají povědomí, získalo 
v osmi případech (42,1 %) prvotní informace prostřednictvím sdružení či spolku 
handicapovaných osob. Druhou velkou skupinu představuje 7 respondentů (36,8 %), kteří 
se dozvěděli tyto informace z médií jako jsou televize, rozhlas, internet aj. 
Nezanedbatelná je i třetí skupina čtyř respondentů (21,1 %), kterým informace předali 
jejich známí. V otázce bylo možné zadat i vlastní odpověď, tuto možnost však žádný 
respndent nevyužil.  
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OTÁZKA Č. 8  Byl/a byste pro zavedení služby tísňové linky pro neslyšící ve 
Středočeském kraji?  
 
Dotazem jsem zjišťovala, zda by obyvatelé Středočeského kraje podpořili zřízení služby 
tísňového volání pro neslyšící v jejich kraji. Z grafu jednoznačně vyplývá, že  
52 dotazovaných (91 %) by zavedení této speciální služby uvítalo. Pouze 5 osob tedy 
necelých 9 % se s touto možností neztotožňuje. 
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OTÁZKA Č. 9  Nechal/a byste si zaevidovat Váš mobilní telefon a přiřadit ho k vaší 
osobě (adrese) na operačním a informačním středisku za účelem tísňového volání  
a varování?  
 
Výsledky této otázky korespondují s výsledky otázky č.8. Zde stejný počet dotazovaných 
(91 %) odpověděl pozitivně, tj. byl pro registraci na operačním a informačním středisku za 
účelem tísňového volání a varování.  
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Závěr výzkumu 
 
Vyhodnocením dat z otázky číslo 5 byl potvrzen předpoklad číslo 1, tedy že respondenti za 
nejvhodnější způsob komunikace s tísňovou linkou považují SMS zprávy. Pro tuto možnost 
se vyslovilo 93 % respondentů. Neznamená to ovšem, že je tento způsob komunikace 
objektivně nejlepší. Komunikaci pomocí SMS považuje za optimální 53 dotazovaných, 
přičemž jen 19 respondentů má povědomost o možnosti kontaktovat speciální tísňové 
linky pro neslyšící, jak vyplývá z odpovědí na otázku číslo 6. Výsledky tedy spíše odrážejí 
stav obecné informovanosti o možnostech neverbální a nevizuální komunikace osob se 
sluchovým handicapem s okolím.  
 
Odpovědi na otázku číslo 6 přímo vyvrací předpoklad číslo 2 o dostatečné informovanosti 
osob se sluchovým postižením o existenci speciálních linek tísňového volání pro neslyšící. 
Pouze 19 respondentů (33,3 %) odpovědělo kladně. 
 
Pozoruhodná je shoda výsledku u otázek číslo 3 a 6. 19 respondentů se ocitlo v situaci, 
kdy potřebovali pomoc některé ze složek IZS a rovněž 19 respondentů má informace  
o existenci tísňových linek pro neslyšící. Z vyhodnocení nelze učinit závěr, že se jedná  
o stejné respondenty, ale zdá se to být velice pravděpodobné. Znamená to, že neslyšící se 
preventivně nezajímají o možnostech individuálního kontaktování složek IZS v době, kdy 
pomoc nepotřebují a jisté informace získávají zřejmě až v období po vzniku mimořádné 
události, pokud již není pozdě. Z vyhodnocení otázky č. 4 nicméně vyplývá, že praktické 
využití speciálních tísňových linek pro neslyšící je v jejich současné podobě obecně velmi 
malé, neboť z 19 dotazovaných, kteří pomoc potřebovali a s vysokou mírou pravdě-
podobnosti o existenci tísňového volání pro neslyšící věděli, nejméně 14 (63,6 %) tuto 
možnost nevyužilo, protože volili přivolání pomoci prostřednictvím jiné osoby. Přestože 
otázka č. 4 byla volena jako polootevřená, žádný z respondentů neuvedl výslovně využití 
tísňové linky pro neslyšící. Je tedy možné, že v krajním případě i respondenti, kteří použili 
mobilní telefon nebo email, se dovolávali pomoci jiné osoby a nekontaktovali tísňovou 
linku pro neslyšící. U alternativy tísňového tlačítka je to téměř jisté. Výsledky sice mohou 
být ovlivněny faktem, že byli dotazováni respondenti s trvalým bydlištěm v Středočeském 
kraji, kde doposud není zavedena speciální linka pro osoby se sluchovým postižením. 
Nicméně Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy a Správa hlavního města 
Prahy Policie České republiky provozuje linky s příjmem faxových nebo SMS tísňových 
zpráv  
s působností na celém území České republiky, o kterých by osoby se sluchovým 
postižením měly být informovány. 
 
Předpoklad číslo 3 byl jednoznačně potvrzen vyhodnocením otázek číslo 8 a 9, neboť 91 % 
respondentů se vyslovilo pro zavedení služby tísňové linky v Středočeském kraji. 
 
Problémem ovšem zůstává, zda se nejedná pouze o účelové odpovědi, protože z výše 
uvedených závěrů vyplývá, že navzdory možnostem komunikace se složkami IZS, které již 
v současné době osoby se sluchovým postižením ve Středočeském kraji objektivně mají, 
velká skupina o nich prakticky neví a pravděpodobně se o ně preventivně příliš nezajímá. 
Pokud o těchto speciálních linkách neslyšící vědí, pravděpodobně jejich služeb téměř 
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nikdo nevyužil, i když jejich pomoc potřeboval a většina raději volila přivolání pomoci 
prostřednictvím jiné osoby. 
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Při hodnocení výsledků je rovněž nutné mít na zřeteli, že skupina respondentů je do jisté 
míry nadstandardní z hlediska znalostí a využívání soudobých komunikačních prostředků, 
protože k získání odpovědí byl použit internetový dotazník, na který budou reagovat 
osoby s předpokladem bezproblémového ovládání počítače a mobilního telefonu. Lze 
předpokládat, že mezi osobami se sluchovým postižením bude vysoké procento osob 
vyššího věku, s kombinovaným handicapem, obecně s velmi omezeným přístupem  
k informacím, které mohou mít naopak zásadní problémy i s používáním mobilního 
telefonu, jako základního prostředku pro komunikaci s tísňovými linkami v dnešní době. 
Tyto osoby dnes prakticky nejsou schopny si samy, bez asistence jiných osob, přivolat při 
vzniku mimořádné události pomoc. 
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ZÁVĚR 
 
Právo na ochranu zdraví a života patří k nejdůležitějším právům každého občana České 
republiky, garantovaným Listinou základních práv a svobod. Toto právo je v České 
republice zabezpečeno mj. v současnosti již velice dobře fungujícím integrovaným 
záchranným systémem, který se opírá o propracovanou legislativní základnu, kvalitní 
materiálové zabezpečení a vyškolený personál. Předpokladem pro aktivaci složek IZS je 
vždy prvotní přenos informací z místa vzniku mimořádné události na příslušné operační 
středisko. Tento přenos je aktuálně realizován výhradně prostřednictvím obousměrné 
hlasové komunikace mezi oznamovatelem mimořádné události a pracovníkem operačního 
střediska, zabezpečeným mobilní nebo pevnou telefonní sítí. Občané se zdravotním 
handicapem, týkajícím se poruch řeči a sluchu, nemohou tímto způsobem komunikovat 
vůbec, nebo jen velmi omezeně, tedy mohou hlasové informace pouze odesílat, nikoliv 
přijímat, případně naopak. Jen osob se sluchovým postižením je v České republice kolem 
půl milionu a vzhledem ke stárnutí populace se toto číslo bude nadále zvětšovat, přičemž 
tito lidé nemají možnost standardním způsobem kontaktovat tísňové linky a jsou proto 
vystaveni zvýšenému riziku ohrožení vlastního života, zdraví a majetku.  
 
V České republice aktuálně pracuje roztříštěný systém lokálních speciálních tísňových 
linek pro neslyšící, které přijímají SMS, faxové a případně emailové zprávy. Tyto linky 
provozují pod různými telefonními čísly nejčastěji městské policie některých měst, dále 
Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a zdravotnická 
záchranná služba v některých regionech. Nejčastěji používaný přenos informací pomocí 
SMS není z hlediska operativnosti a rychlosti ideální. Operátor tísňové linky musí v krátké 
době získat přesné informace o místě, druhu a rozsahu mimořádné události. V první 
tísňové SMS dostává pouze základní údaje a to jen za předpokladu, že odesílající je 
předem seznámen s obsahem a formou SMS, kterou má odeslat. Ve stresové situaci to 
pro postiženého člověka může být problém. Doplňující komunikace pomocí SMS v případě 
neúplných informací je časově náročná a prodlužuje dojezdový čas zásahu.  
 
Částečným řešením jsou přednastavené SMS pro jednotlivé druhy mimořádných událostí, 
nicméně i ty mohou obsahovat podstatnou variabilní informaci, a to místo události. Tento 
údaj by bylo možné z obsahu SMS vyjmout za předpokladu využití technologie lokalizace 
telefonu oznamovatele. Dosud používané tísňové linky pro neslyšící však s lokalizací 
telefonů nepracují. Výhodou přenosu informací formou SMS je ovšem jednoduchost, 
všeobecná dostupnost a známost. Není nutný vývoj a zavádění nových technologií, které 
je vždy technicky, finančně i legislativně náročné. Zásadním nedostatkem současných 
linek pro neslyšící je decentralizace, nejednotnost a pouze místní a mnohdy i časově 
omezená dostupnost. Mnohé z nich vyžadují i registraci uživatelů, což na jednu stranu 
může být výhodné z hlediska vyšší informovanosti a připravenosti jak uživatelů, tak  
i operačních středisek, na druhou stranu to omezuje dostupnost služby pro 
neregistrované a pro osoby mimo oblast působnosti střediska.  
 
Většina regionálních složek IZS, provozujících systém SMS komunikace pro potřeby 
zdravotně postižených, jej považuje pouze za doplněk k existujícím tísňovým číslům pro 
ohlášení emergentních událostí, a i pro zdravotně handicapované osoby preferuje 
ohlášení událostí hlasem na existující čísla prostřednictvím rodinných příslušníků, 
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partnerů, ošetřovatelů nebo jiných osob. Problémem je i patrně všeobecně nízká 
informovanost osob se sluchovým postižením o možnostech přímé komunikace s tísňovou 
linkou pomocí SMS a možná i malý zájem o tuto problematiku z jejich strany. Z výzkumu 
vyplývá, že většina z nich se v krizové situaci spoléhá na pomoc osob z jejich okolí. 
Možnou příčinou může být i nedůvěra ve funkčnost stávajících tísňových linek s SMS 
komunikací, vzhledem k jejich ne zcela optimálně nastavenému systému. Tento nejásavý 
stav může mít tedy původ i v malém tlaku ze strany sluchově handicapovaných osob, 
jejich spolků a sdružení, na státní orgány. Jejich větší aktivita v tomto směru by jistě 
přispěla k rychlejšímu zavedení systému tísňové linky pro neslyšící, který by odpovídal 
Mezinárodní úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, který do právního řádu 
České republiky vstoupil již v roce 2010.  
 
Ekonomicky nejvýhodnějším a nejrychlejším řešením zlepšení dostupnosti tísňového 
volání pro osoby se sluchovým postižením je zavedení centrálního systému přenosu SMS 
na číslo 112, nebo zavedení speciálního jednotného čísla pro příjem těchto zpráv, pod 
záštitou Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky, v přímé návaznosti na následující činnosti složek IZS, tak jako  
u existujících čísel tísňového volání. Možnou výhodou by bylo vytvoření centrálního 
registru osob se sluchovým postižením, otázkou je, zda by přínosy tohoto registru 
ospravedlňovaly technickou a finanční náročnost a zejména problémy s udržováním 
aktuálnosti databáze. 
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Příloha: Anonymní dotazník pro obyvatele Středočeského kraje 
 
Dobrý den, 
 
jmenuji se Hana Fingermannová a jsem studentkou závěrečného ročníku bakalářského 
studia na Policejní akademii České republiky v Praze. Touto cestou bych Vás 
chtěla poprosit o vyplnění dotazníku na téma "Tísňové volání a nové 
technologie". Dotazník je určen pro občany Středočeského kraje, je anonymní, zabere jen 
několik minut Vašeho času. 
 
Předem Vám velice děkuji za ochotu a čas, který vyplnění dotazníku věnujete. Každý 
vyplněný dotazník mi velmi pomůže. Proto bych Vás ráda touto cestou požádala  
i o případné rozeslání dotazníku dále. 
 
V případě jakéhokoli dotazu mě kontaktujte na email hana.fingermannova@gmail.com 
 
S pozdravem, Hana Fingermannová 
 
1) Jakou sluchovou vadou jste postižen/a? 

 
 nedoslýchavost 
 hluchota 
 ohluchlost 

 
2) Umožňuje Vám stav Vašeho sluchu zatelefonovat na linku tísňového volání (hasiči, 
zdravotnická záchranná služba, policie) a přivolat si pomoc? 
 

 ano 
 ne 

 
3) Už jste se někdy ocitl/a v situaci, kdy jste si potřeboval/a přivolat pomoc (hasiči, 
zdravotnická záchranná služba, policie)? 
 

 ano 
 ne 

 
4) Jakým způsobem jste si pomoc přivolal/a? 
 

 pevným telefonem 
 mobilním telefonem 
 emailem 
 faxem 
 prostřednictvím jiné osoby 
 jiným (vypište) 
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5) Jaký způsob komunikace s tísňovou linkou by byl pro Vás nejlepší pro přivolání pomoci? 
 
 SMS 
 email 
 fax 
 jiný (vypište) 

 
6) Víte o existenci tísňových linek pro neslyšící? 

 
 ano 
 ne 

 
7) Odkud jste se o tísňové lince pro neslyšící dozvěděl/a? 

 
 od známých 
 prostřednictvím médií (televize, rozhlas, internet)  
 prostřednictvím sdružení či spolku handicapovaných osob 
 jinde (vypište) 

 
8) Byl/a byste pro zavedení služby tísňové linky pro neslyšící ve Středočeském kraji? 

 
 ano 
 ne 

 
9) Nechal/a byste si zaevidovat Váš mobilní telefon a přiřadit ho k vaší osobě (adrese) na 
operačním a informačním středisku za účelem tísňového volání a varování? 

 
 ano 
 ne 

 
10) Prostor pro poznámky, připomínky 


