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• Telefonický hovor 

• SMS 

• GPS, A-GPS 

• Wi-Fi 

• 3G, 4G / LTE 

• Fotoaparát 

• Hlasové ovládání 

• Senzory 

• Napojení na další HW



Využití mobilních aplikací

Volající/ 
Pacient Dispečer Posádka



Volající/ 
Pacient Dispečer Posádka

Aplikace pro 
tísňové volání

Aplikace pro FR a 
posádky



Aplikace pro tísňové volání







Lokalizace volajících na tísňovou linku

• Lokalizace BTS - nepřesnost až 10 km 

• Využití GPS, A-GPS, WPS - přesnost jednotky metrů



Aplikace Záchranka
Přivolejte Zdravotnickou záchrannou službu 

Horskou službu nebo Vodní záchranku stiskem 
jednoho tlačítka. Odešlete svou polohu a další 

důležíté informace.

• Aplikace spuštěna 8.3. 2016 

• 750 000 uživatelů 

• Více jak 30 000 tísňových volání 

• 50 tísňových volání každý den v ČR





Volání

Nouzová zpráva

Schéma systému



• Telefonní číslo volajícího 
• Zeměpisná délka, zeměpisná šířka, přesnost, nadm. výška 
• Datum a čas odeslání polohových dat 
• Stav baterie mobilního telefonu 
• Jazyk volajícího 
• Jméno a příjmení volajícího 
• Věk, email, kontakty na osoby blízké 

• Diabetik, kardiak, plicní problémy, neslyšící, nevidomý 

• Jiné zdravotní údaje 

• Dočasná informace 

• Adresa bydliště 

• Číslo pojištěnce

Předávané informace











Aplikace pro FR a posádky 



• O2 KISS SHARP (O2 SOS) 

• Momentum App 

• SOS now 

• First AED 

• The CPR Network

Dostupné technologie



Základní vlastnosti

✓ On-line správa responderů 

✓ Aktivace prostřednictvím integrace do IS 

✓ Databáze AED a míst zájmu 

✓ Aktivace FR - Push / SMS / Email / Hlas 

✓ Podrobné statistiky



Rozdílné přístupy

Bez sledování 
polohy

Aktivní sledování 
polohy



Mommentum App





Mommentum App





• 485 aktivních FR v KHK 

• 158 aktivací v roce 2017 kde potvrzených NZO 77 

• Ve 44 případech na místě dříve jak ZZS

O2 SOS



Hybridní systémy 



• Umožňují kontaktovat tísňovou linku s možností zaslat GPS 

• Současně kontaktují FR v okolí automaticky 

• Systém “ByStendrů”

Hybridní systémy



fmalenak@zachrankaapp.cz
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