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Největší databáze AED v ČR
Více jak 2 000 registrovaných AED s veřejně přístupným API







Přenos obrazu z místa události

“Video-assisted cardiopulmonary resuscitation via smartphone improves 
quality of resuscitation. V-CPR leads to a significantly better hand position 

compared with the other study groups.”



Příjem tísňového volání z App

Volání 155

Nouzová zpráva SMS/DATA

Lokalizace, identifikace , (klasifikace)

๏ Jednosměrný přenos dat (poloha / pacientské informace) 

๏ Vyžadována instalace mobilní aplikace 

๏ Nutná integrace do systému KZOS pro příjem nouzových zpráv z app



Web App 2017

๏ Zjištění polohy bez nutnosti mít nainstalovanou aplikaci Záchranka 

๏ Poloha zaslána na základě SMS linku pomocí webu 

๏ Možno přenést do KZOS jako volání z aplikace



Jak to funguje?

a. Musí fungovat na zabezpečeném kanále 

b. Nesmí přerušit standardní telefonický hovor na 155 

c. Použití musí být maximálně jednoduché 

d. Zajistit funkci i bez mobilní aplikace



Web App 2020
๏ Kontinuální přenos polohy s automatickou detekcí pohybu a upřesněním 

๏ Možnost zahájit chat s volajícím 

๏ Možnost zahájit videohovory s volajícím 

๏ Není nutné mít aplikaci Záchranka (je ale výhodou) 

๏ Zobrazení všech volání z aplikace v daném regionu 

๏ Integrováno s používaným SW pro operační řízení



Příjem tísňového volání

Volání 155

Nouzová zpráva SMS/DATA

Lokalizace, identifikace , (klasifikace)

1.



Odeslání SMS linku

Volání 155

2.

Zaslání speciálně formátované SMS



Navázání spojení

Volání 155

3.

Navázání video hovoru (možnost chatu)



Online sledování polohy



Zobrazení podrobností, polohy, video, Chat



Zobrazení u volajícího



Napojení na KZOS
1. Uživatel nevolá z aplikace Záchranka

• Tlačítko “Videoportál” je součástí karty “Nová událost” 
• Automaticky otevře portál a přenese telefonní číslo pro volbu 

další akce…



Založení z KZOS nebo manuálně



Napojení na KZOS
2. Uživatel volá z aplikace Záchranka

• Tlačítko “Videoportál” je součástí karty GPS i “Nová událost” 
• Otevření portálu včetně dat z app Záchranka (přenesení tel.) 
• Zobrazení kvality připojení včetně indikace možnosti videa



Detail volání z app Záchranka



Shrnutí

• Šifrovaná komunikace mezi volajícím a KZOS 

• Nedochází k přerušení volání na 155 

• Link automaticky rozpozná nainstalovanou aplikaci 

• Minimální zásahy do systémů KZOS 

• Zobrazení podrobností z app Záchranka 

• Možnost zahájení chatu současně s videem 

• Whitelist na data při volání ZZS v řešení 

• Spuštění MFF červenec 2020… 

• Veřejné spuštění léto 2020



Studie

1. 2.
Studie významu pro 

operační řízení 

- alokace prostředků 
- Vliv na poskytnutí péče

Vliv na povolání 
operátora KZOS a jeho 

duševní zdraví

Vyhodnocení Benešov 2020…



Aplikace Záchranka, z.ú.

Financování projektu Odborná záštita




