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Abstract 

The paper is aimed at the problems related to the training of disabled 
people for civil protection with the emphasis on visually impaired persons. It deals 
with the division of disabled people, analyses contemporary approaches of 
competent institutions to these problems, offers possible way-outs for the training 
of this group of persons for the occurrence of extraordinary events and analyses 
contemporary possibilities for using technical resources for visually impaired 
persons related to this training. In the conclusion the paper states these problems 
are soluble, however, it depends on the interest of competent bodies. 
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ÚVOD 
 

Příprava občanů České republiky na vznik mimořádných událostí je 
v současné době obsahem vybraných právních norem z oblasti ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení. Na jaké úrovni (a zdali vůbec) probíhá, je ovšem 
věcí do diskuze. Lze ovšem konstatovat, že touto přípravou se v současné době 
vážně zabývá pouze okolo 12 % obcí (1). Zakotvení doporučeného obsahu, formy, 
popř. periodicity této přípravy zejména v zákoně 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému (viz § 15, odst. 4), který se dané přípravy explicitně dotýká, 
nicméně absentuje. V aktuálních odborných materiálech k této problematice, snad 
až na (2) a některé další výjimky, schází navíc i jakékoliv doporučení nebo 
metodika s vhodným obsahem, formou provedení či doporučenými časovými 
intervaly provádění přípravy obyvatelstva zodpovědnými osobami (v tomto 
případě obecními úřady), tím spíše pak přípravy osob se zdravotním postižením. 
Zejména tomuto nedostatku a možným směrům zkvalitnění uvedené oblasti je 
věnován tento příspěvek.  
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1 ROZDĚLENÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
 
Rozdělení osob se zdravotním postižením lze provést podle více kritérií.  

Jedním ze základních kritérií bude bezesporu: 
- druh zdravotního postižení; 
- věková skupina zdravotně postižených. 

 
Rozdělení podle zdravotního postižení 
 
Rozdílné subjekty zaujímají k tomuto rozdělení značně diferencované 

přístupy a to dle zaměření své činnosti. Při přípravě na mimořádné události bude 
nutné vycházet z druhu zdravotních postižení obyvatel, které je možno v zásadě 
rozdělit na postižení: 
- zrakové; 
- sluchové; 
- řečové; 
- tělesné; 
- mentální; 
- duševní; 
- dlouhodobé a trvalé nemoci; 
- se sociálním narušením a sociální neúspěšností; 
- se specifickými poruchami učení a chování; 
- kombinované (3). 

Na první pohled je patrno, že příprava každé kategorie předpokládá vysoce 
individualistické přístupy. A to mj. zejména i proto, že je potřeba brát v úvahu další 
možné členění – podle věku, viz opět např. dle (3).  

 
Rozdělení podle věkových kategorií 
 
Samotné rozdělení osob se zdravotním postižením do kategorií podle 

postižení není dostatečné. Při koncipování jejich přípravy je nutné také přihlížet 
k věkové struktuře.  Pohled na tuto strukturu není opět jednotný, je možno se setkat 
s celou řadou návrhů na toto rozdělení. Z pohledu předmětné přípravy lze relaci 
k věkové struktuře zjednodušit. Zcela jistě nemá z tohoto pohledu význam se 
zabývat přípravou k ochraně obyvatelstva např. osobami z tzv. prvního dětství 
(období od narození do třech roků života). Otázkou zůstává, zda se zabývat 
přípravou osob se zdravotním postižením v první části tzv. druhého dětství, tj. 
věkem mezi třemi a šesti roky, když tato kategorie je výrazným způsobem 
opomíjena i ve vztahu k přípravě osob bez zdravotního postižení. Je ale více než 
jasné, že právě osoby se zdravotním postižením v této věkové skupině jsou 
mnohem zranitelnější než osoby (děti), které žijí bez jakéhokoliv postižení. 

Další otázkou rovněž zůstává, zda vůbec a do jaké hloubky se zabývat 
přípravou osob se zdravotním postižením v období tzv. senia, tj. období stáří 60-70 
let a období kmetství, tj. 75-100 roků. Zde je možno pro obě věkové kategorie 
konstatovat, že zcela bezpochyby. Tyto dvě věkové podkategorie jsou výrazným 
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způsobem zastoupeny obyvatelstvem, které je schopno přes svůj věk vnímat, 
nejenom jedinci, ale i celé skupiny jsou velmi vitální, mají i zájem o problematiku 
ochrany obyvatelstva (např. obyvatelstvo v postižených či ohrožených oblastech 
apod.). Ovšem opět jak tyto věkové podkategorie osob bez zdravotního postižení, 
tak i osob se zdravotním postižením od ukončení středoškolské docházky, popř. 
vyučení se s přípravou k ochraně obyvatelstva setkávají více než sporadicky (viz 
fakta o realizaci přípravy v úvodu příspěvku).   

Počty zdravotně postižených osob v rámci České republiky lze nalézt ve 
výstupech z šetření Českého statistického úřadu, zpracovaného v roce 2007– viz 
tabulky 1 a 2. Poněvadž počty uváděné v tabulce 1 se po jednotlivých zdravotních 
postiženích částečně kryjí s rozdělením dle (3), je možno z nich pro další zkoumání 
dané problematiky alespoň částečně vycházet.  

 
Tabulka 1 

Typ zdravotního postižení podle věku 
 

Věková 
skupina 

Zdravotní postižení  
(bez rozlišení pohlaví) 

[ni] 
Celkem

osob 
[ni] 

Četnost 
postižení 

na  
1 osobu zrakové sluchové tělesné mentální duševní vnitřní celkem

0-14 7 964 2 902 16 687 11 604 4 846 22 343 66 346 46 208 1,436 

15-29 6 318 3 835 25 710 22 964 9 152 20 931 88 910 60 621 1,467 

30-44 7 597 4 733 43 107 19 306 22 276 34 990 132 009 101 331 1,303 

45-59 12 778 11 226 127 959 20 302 34 662 118 547 325 474 245 743 1,324 

60-74 18 642 15 205 152 860 13 327 23 662 186 368 410 064 283 274 1,448 
75 let a 

více 34 140 36 684 183 604 19 012 33 130 187 672 494 242 276 744 1,786 

celkem 87 439 74 700 550 407 106 699 128 065 571 734 1 519 044 1 015 548 1,496 
Zdroj: (4), s úpravou autorem článku 

 
 

Tabulka 2 
Rozdělení osob se zdravotním postižením podle pohlaví a věku 

 

Počet  
obyvatel ČR 

Populace ČR
(stav k 31. 12. 2006) 

10 287 189

Osoby se zdravotním 
postižením v ČR  

1 015 548
Pohlaví 

[ni]
muži 5 026 184 490 427
ženy 5 261 005 525 121
Zdroj: (4), s úpravou autorem článku 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2010 PŘÍSPĚVKY 
 

4 
 

Počet postižených mužů a žen je sice rozdílný, i když ne zásadně. 
Případnou přípravu na mimořádné události by ale bylo stejně obtížné, ba i 
zbytečné, pro obě pohlaví diferencovat.  

 
 

2 SOUČASNÉ PŘÍSTUPY A MOŽNÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 
PŘÍPRAVY OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V OBLASTI 
OCHRANY OBYVATELSTVA 
 
Osoby se zrakovým postižením tvoří téměř jedno procento populace ČR, 

což je zcela jistě nezanedbatelný počet. Nejenom z tohoto důvodu, ale i z důvodu 
toho, že tyto osoby jsou vesměs stěží schopny bez alespoň částečné externí 
podpory se na vznik mimořádných událostí zodpovědně připravit, je nutno oblasti 
jejich přípravy a vzdělávání věnovat zvýšenou pozornost.  

Za výhodu lze v relaci k uvedené přípravě označit to, že kvůli svému 
zdravotnímu postižení se tyto osoby často sdružují a jsou evidovány v různých 
organizacích, se kterými by bylo možno v rámci této přípravy navázat užší 
spolupráci. Mezi takovéto organizace je možno zejména zařadit Národní radu osob 
se zdravotním postižením České republiky, Svaz tělesně postižených v České 
republice, o.s., Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České 
republiky apod. V rámci našeho státu existuje kromě toho také síť obecně 
prospěšných společností TyfloCentrum. Uvedené společnosti jsou dislokovány 
v jednotlivých krajských městech (mají právní subjektivitu) a poskytují komplex 
sociálních služeb osobám zrakově postiženým, vč. zápůjček kompenzačních 
pomůcek (5). Navázání úzké spolupráce při vzdělávání v oblasti ochrany 
obyvatelstva a to i z toho důvodu, že tyto krajské o.p.s. mají svá regionální 
střediska v dalších větších městech jednotlivých krajů, je evidentně nasnadě. Vedle 
těchto krajských TyfloCenter existuje v našem státě obecně prospěšná společnost 
Tyfloservis, o.p.s. s organizačním a metodickým centrem v Praze a ambulantními 
středisky rovněž v jednotlivých krajských městech (6), se kterými je možno též 
uvažovat v předmětné oblasti o spolupráci. 

 
Současné přístupy zodpovědných orgánů k realizaci přípravy osob se 
zrakovým postižením 
 
Zkoumání současných přístupů k řešení této problematiky lze rozdělit do 

dvou rovin, a to v rámci ČR a v zahraničí. Informací o těchto přístupech lze najít 
poskromnu, avšak existují – viz např. v (7). Tyto byly zjišťovány v obou případech 
prostřednictvím dotazníkových šetření, jako jednoho z nejaktuálnějších zdrojů 
informací.  

V rámci ČR lze za společný rys jednotlivých odpovědí označit ten fakt, že 
v podstatě na území žádného kraje pravidelná a cílená školení (příprava) se 
zaměřením na problematiku ochrany obyvatelstva u zrakově postižených osob 
u všech věkových kategorií neprobíhá. I tak se alespoň o částečném naplňování 
této problematiky dá hovořit v souvislosti kupříkladu s Jihomoravským krajem – 
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viz např. (8), Olomouckým krajem, krajem Vysočina apod. V mnoha krajích je 
ovšem patrna snaha o zavedení evidence této kategorie obyvatelstva a následnou 
spolupráci záchranářů s těmito osobami při jejich vyrozumění a záchraně v případě 
vzniku mimořádných událostí. Osloven byl v této souvislosti také zástupce 
oddělení instruktáží a školení odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV 
– generálního ředitelství HZS ČR. Tento přiznává, že uvedená problematika 
přípravy osob se zdravotním postižením na ochranu obyvatelstva není celostátně 
řešena a ani se o tomto v nynějším období neuvažuje a že je to v podstatě 
ponecháváno na řešení jednotlivým krajům. Dále přiznává, že výukové materiály 
pro tuto skupinu osob nejsou vydávány. 

Z odpovědí oslovených institucí států (těmito byly vrcholové orgány pro 
oblast ochrany obyvatelstva nebo odborná zařízení pro vzdělávání a výzkum v této 
oblasti s celostátní působností), bezprostředně sousedících s Českou republikou, je 
možno vyvodit, že vesměs žádný z uvedených států se přípravě osob se zdravotním 
postižením k ochraně obyvatelstva cíleně nevěnuje. Zakotvení této přípravy 
v právních normách v podstatě schází, chybí rovněž i vhodné výukové materiály. 
Vytváření databáze těchto osob pro případ vyrozumění nebo pro potřeby 
záchranářských složek k záchraně v případě vzniku mimořádných událostí dost 
často naráží na problém ochrany osobních údajů, i když místně tyto databáze 
průběžně vytvářeny jsou. 

Odbornou literaturu, jak tuzemskou, tak zahraniční, která by se alespoň 
dílčím způsobem dotýkala přípravy osob se zdravotním postižením na mimořádné 
události, lze hledat velmi těžce. 

 
Možná východiska řešení přípravy zrakově postižených osob na vznik 
mimořádných událostí 
 
Vlastní příprava zrakově postižených k ochraně obyvatelstva (a nejen 

k ní) nebude zcela jistě jak po stránce technické, pedagogické ani např. 
psychologické jednoduchou záležitostí. Konkrétní příprava bude zejména 
vyžadovat: 
A. Vysoce profesionální přístup k zabezpečení jak technické stránky organizace, 

tak i samotné realizace přípravy (školení) ze strany institucí, které jsou za toto 
zodpovědné – obecní úřady ze zákona (9) organizují školení, neznamená to 
ovšem, že samotnou přípravu nebo průběh nemůže zabezpečovat jiný subjekt. 
Toto samozřejmě zahrnuje rovněž zajištění např. ideálního prostředí, ve 
kterém bude příprava osob se zdravotním postižením probíhat – prostředí 
musí být jednak dostupné pro osoby se zrakovým postižením, musí splňovat 
podmínky bezpečného pohybu v tomto prostředí apod.  

B. Zajištění specifických prostředků pro podporu přípravy zrakově postižených 
osob. 

C. Specifické pedagogické a psychologické přístupy ze strany samotných lektorů 
přípravy. Na této přípravě by se měli podílet zejména takoví lektoři, kteří mají 
určité zkušenosti s přípravou zrakově postižených osob, na druhé straně by 
měli mít i odborné znalosti z ochrany obyvatelstva. Problémem může být, zda 
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lze takové lektory v současné době vůbec najít. Skupinu odborných 
pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení lze ovšem zcela 
jistě pro takovouto přípravu na úrovni kraje vybrat a proškolit. 

D. Zájem odpovědných orgánů o organizaci přípravy pro tuto kategorii osob se 
zdravotním postižením. 

V relaci k této přípravě by neměla být také opomíjena otázka přípravy 
doprovodu těchto osob při vzniku mimořádných událostí. Zrakově postižená osoba 
je schopna bez cizí pomoci vykonávat mnoho činností, sama je schopna se po 
určité době pohybovat v budovách i mimo ně apod. Při konkrétním ohrožení by se 
ovšem její zdravotní handicap vlivem určitých negativních faktorů mimořádné 
události mohl natolik znásobit, že může dojít k bezprostřednímu ohrožení jejího 
zdraví či života. Zde by zejména v místě trvalého pobytu měl sehrávat primární 
úlohu řádně proškolený doprovod, který by např. takto postiženého vyvedl ještě 
před příjezdem jednotek požární ochrany do bezpečí, poskytl první pomoc apod. 
Přípravu jak zrakově postižených, tak i takovéhoto doprovodu je zcela jistě možné 
řešit korporativně např. v rámci přednáškové činnosti.  

 
 

3 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO PODPORU PŘÍPRAVY 
ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 
 
Konkrétní problém při koncipování přípravy zrakově postižených může 

vyvstat ve výběru technických prostředků pro podporu této přípravy v rámci např. 
přednášek nebo v rámci samostatné přípravy v domácím prostředí či jiném 
prostředí. Neméně důležitá bude také pořizovací cena těchto prostředků. Část 
zrakově postižených bezesporu tyto technické prostředky vlastní, můžeme se 
s nimi také setkat např. u TyfloCenter (viz výše) anebo i v knihovnách. Po 
provedeném průzkumu u náhodně vybraných knihoven, jak veřejných, tak 
i odborných, je ovšem možno konstatovat velmi rozdílnou úroveň vybavenosti 
těmito prostředky, kde tato úroveň navíc není závislá na statutu knihovny, ale spíš 
na finančních prostředcích a na zájmu o využívání těchto prostředků v daném 
místě. 

 
Rozdělení a cena pořízení technických prostředků pro podporu 
přípravy zrakově postižených 
 
Jak již bylo uvedeno, technické prostředky pro přípravu zrakově 

postižených osob k dispozici jsou, na jejich vývoji a zkvalitnění se neustále 
pracuje. Tyto prostředky lze rozdělit následovně: 

 
A. Výukové materiály v Braillově slepeckém písmu 

Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma, určený pro zrakově 
postižené osoby. Principem je vnímání (čtení) vyražených plastických bodů, a to 
hmatem. Hmat je u slepců abnormálně vyvinut, zdravé osoby jsou toto písmo 
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schopny přečíst stěží. Toto písmo reprezentuje nejen písmena a číslice, ale 
i interpunkční znaménka, další znaky z matematiky, hudby apod.  

Braillovo písmo má však několik nedostatků. Tím základním je to, že 
znaky jsou podstatně větší než znaky běžného písma (Arial či Times New Roman). 
Základní velikost znaků kvůli čitelnosti je 7,5×5 mm. To umožňuje na stránce 
formátu A4 zaznamenat pouze v průměru 850 znaků. Přitom při použití běžného 
písma se na stejnou stránku vejde přibližně 4–5 tisíc znaků. Tiskoviny v Braillově 
písmu jsou tedy výrazně rozsáhlejší. Dalším nedostatkem jsou typografické 
problémy s tvorbou tabulek apod. – jeden řádek pojme pouze okolo třech desítek 
znaků. Cena jedné strany vytvořené v Braillově písmu se pohybuje navíc mezi 10 – 
20 Kč (v závislosti na počtu tištěných kusů), k tomu je potřeba připočíst 
jednorázově případnou úpravu textu před tiskem a úpravu tiskoviny po tisku. 
Některé tiskárny jsou schopny tisku i hmatných obrázků (popř. dalších pomůcek 
pro výuku kvůli lepší představivosti apod.) na tepelné tiskárně reliéfních obrázků 
(tzv. fuser). Blíže např. viz (10). Ceny tisku pro studenty jsou dotované a jsou nižší 
– viz např. (11). 
 
B. Audio nahrávky 

V současné době existuje značné množství publikací, které podporují 
přípravu v oblasti ochrany obyvatelstva a jež je také možno převést do formy audio 
nahrávek. Poslouchání audio nahrávek je pro zrakově postižené osoby podstatně 
méně náročné oproti čtení hmatem. Psaný text je nicméně vhodné před převodem 
do této formy určitým způsobem korigovat, aby se poslouchající neutápěl v  méně 
potřebných detailech dané problematiky, ke kterým se osoby bez zdravotního 
postižení, např. v případě nepochopení ve čteném textu, bez problému mohou 
vrátit. 

Cena načtení se stanovuje za hodinu, popř. normostranu textu. Za jednu 
hodinu načtení se cena pohybuje v rozmezí již od 60 do 80 Kč – viz např. (12). 
Audio nahrávky lze realizovat na různých nosičích ve velmi příznivých cenách. 
Cena audiokazety je i pod 20 Kč vč. obalu (cena kopie vychází do 10 Kč) – viz 
opět (12). CD nosič pro audio nahrávku, s vypálením a potiskem např. v počtu 
1 000 ks, lze pořídit již od cca 10 Kč (cena závisí na počtu kusů, druhu potisku a 
obalu), cena při použití DVD nosiče je jen nepatrně vyšší – viz (13). Firem, které 
se realizací audio nahrávek a jejich kopírováním zabývají, lze v relaci k CD a DVD 
nosičům najít celou řadu. S audio nahrávkami na audiokazety a kopírováním jsou 
již patrné menší problémy a to z důvodu postupného opouštění od používání těchto 
nosičů. 
 
C. Odečítače a zvětšovače obrazovky  

Tyto mohou být buďto pouze s hlasovým výstupem, nebo kombinací 
hlasového i hmatového výstupu. Firem, zabývajících se jejich výrobou a distribucí, 
lze nalézt vícero. Pro zabezpečení hlasového výstupu postačí pouze příslušný 
softwarový program. Hmatový výstup je zabezpečován pomocí Braillských 
terminálů, kde je text z počítače (notebooku, mobilního telefonu apod.) generován 
na připojeném terminálu do Braillova písma. Napojení lze řešit prostřednictvím 
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USB kabelu, popř. přenosem bluetooth. Většina odečítačů spolupracuje s Windows 
XP, Vista i Windows 7. Je schopna odečítat jak webové stránky, aplikace Skype, 
Outlook Express apod., tak dokumenty ve Wordu, Excelu apod. Cena těchto 
softwarových programů se pohybuje v průměru nad 20 tisíci Kč, cena jednotlivých 
přídavných zařízení dle své výbavy je podstatně vyšší – bližší informace např. viz 
(14) nebo viz (15), kde je i demoverze ke stažení. Některé odečítače mohou mít 
integrovanou např. i funkci zvětšování obrazovky, zvýrazňování a některé další 
speciální funkce. S tím samozřejmě roste i jejich cena.  

Dalším prostředkem pro podporu přípravy osob se střední nebo silnou 
slabozrakostí mohou být samostatné zvětšovače obrazovky nebo zvětšovače 
v kombinaci opět s odečítači obrazovky. Toto je řešeno prostřednictvím 
softwarových programů. Jeden z nejrozšířenějších zástupců je v současnosti 
program ZoomText 9. Ceny se opět různí v závislosti na výbavě a začínají na 
přibližně 15 tisících Kč – viz např. (16). 
 

Ohodnocení prostředků pro podporu přípravy  
 
Každý z uvedených prostředků má své nesporné klady a zápory, zároveň 

lze jejich vlastnosti hodnotit podle různých kritérií. Mezi základní lze zejména 
zahrnout: 
- finanční dostupnost; 
- náročnost na ovládání; 
- možnost dalšího využití prostředku pro zrakově postiženou osobu apod.  

Porovnání jednotlivých technických prostředků podle vybraných kritérií 
za použití metody ordinální klasifikační stupnice je uvedeno v tabulce 3. 

 
Tabulka 3 

Porovnání technických prostředků pro podporu přípravy zrakově postižených osob 
(1 – nejlepší, 7 – nejhorší hodnocení podle daného kritéria) 

 
  prostředek 

 
kritérium 

Braillovo
slepecké 

písmo 
audio 
kazety

CD 
nosiče

DVD 
nosiče

odečítače 
obrazovek

Braillovský
terminál

zvětšovače 
obrazovek 

finanční 
dostupnost 4 1 2 3 6 7 5 

náročnost 
na ovládání 
nebo použití 

7 1 2 3 6 5 4 

možnosti 
jiného využití 
prostředku 

7 4 5 6 2 3 1 

výsledné 
ohodnocení 18 6 9 12 14 15 10 

Zdroj: Vlastní 
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Komplexní a důkladné zhodnocení samozřejmě předpokládá poněkud 
odlišný přístup, se stanovením vah kritérií apod. 
 

Zhodnocení užitkovosti (přínosu) přípravy na mimořádné události 
zrakově postižených 

 
Z výše uvedeného může rezultovat také dotaz na přínos ze zavedení a 

vlastní systematické a pravidelné realizace přípravy zrakově postižených osob. 
Stanovení benefitu je ovšem velmi obtížné a to především z důvodu náročnosti 
vyčíslení nákladovosti na straně vstupů – nákladovost realizace přípravy, 
nákladovost pořízení technických prostředků pro podporu vzdělávání apod. Dále 
toto vyčíslení (zejména přesné vyčíslení) bude ovlivňovat celá řada dalších faktorů 
– viz níže, se kterými by bylo nutné se vyrovnat. Na druhé straně tuto přípravu 
prostě ukládá zákon (9), který v tomto směru reaguje na Listinu základních práv a 
svobod a jakýmkoliv přínosem se prostě nezabývá. 

Mezi faktory, ovlivňující přesné stanovení (vyčíslení) zmíněné 
užitkovosti, můžeme zařadit:  
- absenci informací ve statistikách mrtvých nebo zraněných při mimořádných 

událostech o tom, jakým způsobem, do jaké míry a zdali vůbec byli tito lidé 
na vznik mimořádných událostí připravováni, popř. jaká byla úroveň jejich 
připravenosti; 

- absenci uvádění případného zdravotního postižení u mrtvých nebo zraněných 
osob v těchto statistikách, jestliže nějaké v době vzniku mimořádné události 
u těchto osob bylo; 

- nedostatek relevantních výstupů z praktických nácviků přípravy osob se 
zdravotním postižením na vznik mimořádných událostí a jejich komparace 
s výsledky nácviků osob bez zdravotního postižení;  

- výše zmíněné vyčíslení nákladovosti zvolených vstupů pro analýzu; 
- vyčíslení přínosu osob se zdravotním postižením pro společnost v relaci 

k jejímu postižení popř. k dalšímu postižení, zapříčiněnému mimořádnou 
událostí apod. 

I za použití dostupných metod pro toto stanovení – vyčíslení (Cost-Benefit 
Analysis, Cost-Effectviness Analysis a Cost-Utility Analysis apod.) bude výsledek 
bez dalšího ověření pouze hypotetický, i když možná pro praxi zajímavý a 
užitečný.  

 
 

4 ZÁVĚR 
 

Oblast přípravy osob se zdravotním postižením pro nenadálé, zdraví nebo 
životy ohrožující mimořádné události není jednoduchá a při využití velmi 
specifických prostředků pro podporu této přípravy ani zdaleka levná záležitost. Tato 
příprava je ovšem v současné době řešitelná. Základním předpokladem je však 
alespoň minimální zájem ze strany orgánů, které mají organizaci přípravy (školení) 
obyvatelstva ze zákona ve své náplni. V tomto případě to jsou především obecní 
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úřady. Pracovníci těchto úřadů by jistě sami mohli nebo spíše dokonce měli vyvíjet 
iniciativu i v tomto směru, bez zkušeností, odborné pomoci, popř. ověřené metodiky 
v rámci pilotního projektu jim pravděpodobně není možno jejich nečinnost zazlívat 
(jestli tedy lze nezazlívat nenaplňování ustanovení zákona). Navíc, jak zakotvuje 
Listina základních práv a svobod (17), lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti 
i v právech, základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 
a nezrušitelné. Proč tedy osobám se zdravotním postižením odepírat právo i na tuto 
přípravu a vzdělávání, zakotvené v zákonných normách pro oblast ochrany 
obyvatelstva? Koncepce ochrany obyvatelstva (18) sice věnuje postiženému 
obyvatelstvu pozornost, ovšem v souvislosti s jeho přípravou na vznik mimořádných 
událostí nikoliv. 

Nejenom zmiňovaná, dosud chybějící metodika přípravy zrakově 
postižených osob (a nejen takto osob zdravotně postižených), ale i zhodnocení 
užitkovosti této přípravy si rovněž zaslouží výraznou pozornost a individuální 
řešení, jež by ovšem byly nad rámec tohoto příspěvku.   
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