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Anotace 

Novák, M.: Zásady vysílání jednotek požární ochrany k zásahům na silnicích dálničního 

typu v Jihomoravském kraji, Diplomová práce, Ostrava: VŠB –TU Ostrava, 2013, 52 

stran, přílohy 7 stran 

Diplomová práce řeší příjem tísňového volání a vysílání sil a prostředků na dálnice  

a rychlostní komunikace v Jihomoravském kraji. Nejprve se práce věnuje popisu dálnic 

a rychlostních komunikací v Jihomoravském kraji, stručnému výpisu typu událostí,  

u kterých záchranné složky provádějí záchranné a likvidační práce a důvodům, pro které  

se prodlužují dojezdové časy jednotek požární ochrany k zásahům. V další části  

je proveden detailní rozbor tísňových oznámení, včetně výsledků chybovosti v těchto 

oznámeních. Na základě výsledků chybovosti, zkušeností z praxe a požadavků  

na změnu stávajícího, ale nevyhovujícího systému, byly navrženy zásady pro tvorbu 

požárního poplachového plánu pro dálnice a rychlostní komunikace v kraji. 
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Novák, M.: Rules for dispatching Fire and Rescue Service units to respond  

on motorways and speed roads in the South Moravian Region, Diploma thesis, Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, 2013, 52 pages, Appendix 7 pages  

This diploma thesis solves the emergency calls receiving and dispatching  

the appropriate amount of manpower and fire appliances to accidents on motorways  

and speed roads in the South Moravian Region. Firstly it describes the motorways and 

speed roads in the South Moravian Region, then it gives a short summary of accident 

types where the  emergency and rescue services respond to rescue and carry out relieve 

operations, and the Fire Alarm Plan (FAP) also pays attention to the reasons why  

the arrival times of the rescuers to the scene of accident are longer. There is a is detailed 

analysis of emergency calls in the next section including the error rates results in these 

emergency calls. New rules have been proposed to create the Fire Alarm Plan  

for motorways and speed roads in the South Moravian Region. These rules are based  

on the results of error rates, practical experience and requirements to change the current 

but insufficient system.  
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ÚVOD 

Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky (dále  

jen HZS ČR) je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat 

účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelné pohromy, 

průmyslové havárie či teroristické útoky. HZS ČR je základní složkou Integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS), který zabezpečuje koordinovaný postup  

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

HZS ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS, i se správními 

úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, 

neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími. HZS ČR funkčně podléhá 

Ministerstvu vnitra České republiky (dále jen MV ČR) [1]. 

U HZS ČR pracuji sedmým rokem a v současné době působím jako velitel 

družstva v Jihomoravském kraji (dále jen JmK) na požární stanici (dále jen PS) Brno – 

Výstaviště (dále jen PS BVV). Hasebním obvodem PS BVV jsou přilehlé brněnské 

části, průmyslové zóny, složité objekty, ale i dálnice a rychlostní komunikace (dále  

jen DaRK). Část našich zásahů probíhá na dálnici D1, D2 a rychlostní komunikaci R52, 

které jsou předmětem této práce. 

Při výběru diplomové práce bylo pro mě prioritou zvolit téma, které bude řešit 

praktickou situaci a bude přínosem v každodenní práci hasičů HZS JmK. S vedoucími 

příslušníky HZS JmK jsem diskutoval aktuální situaci a po konzultaci s nimi jsem  

si jako téma práce vybral problematiku vysílání jednotek požární ochrany (dále  

jen JPO) k zásahům na dálnice a rychlostní komunikace (dále jen DaRK) v JmK.  

V současné době existuje určitý systém a zásady vysílání JPO k událostem na silnicích 

dálničního typu. Tento způsob vysílání JPO je však nevyhovující a nedostačující.  

Dle výsledku rozboru událostí, zkušeností z praxe a obecných zásad navrhnu obecné 

zásady a postup pro tvorbu požárního poplachového plánu (dále jen PPP) pro DaRK v 

JmK. V tomto případě budu předpokládat změnu systému a návrh nové metodiky 

vysílání JPO k událostem na silnicích dálničního typu včetně návrhu zásad pro tvorbu 

dosud neexistujícího PPP pro DaRK v JmK. Základním cílem při sestavení PPP pro 

DaRK v JmK je zajistit co nejefektivnější poskytnutí pomoci. 
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Cílem předkládané diplomové práce je vyhodnocení tísňových volání 

vztahujících se k mimořádným událostem (dále jen MU) na DaRK procházejících 

územím JmK a formulace zásad tvorby výjezdu JPO v závislosti na korektnosti 

místopisných údajů udávaných oznamovatelem v JmK. 

V první části popisuji veškeré typy MU, ke kterým denně vyjíždí JPO, aby 

pomáhali těm, kteří se dostali do nesnází a nejvíce v danou chvíli potřebují dostatečnou 

pomoc. V této části popisuji také DaRK procházející JmK. Součástí je i popis důvodů, 

pro které se prodlužují dojezdové časy hasičů. Tato kapitola řeší i několik taktických 

postupů JPO při zásazích na DaRK a také odpovědi, jak hasiči zasahují efektivně v co 

nejkratším čase s ohledem na bezpečnost, tak aby neohrozili nejen sebe, ale i ostatní 

účastníky provozu na pozemních komunikacích. 

 V druhé části je uveden současný stav vysílání JPO operačním a informačním 

střediskem HZS na silnice dálničního typu v Jihomoravském, Olomouckém, 

Moravskoslezském kraji a kraji Vysočina včetně zhodnocení současného modelu 

vysílání dle generálního ředitelství HZS ČR ( dále jen GŘ HZS ČR), kdy GŘ HZS ČR 

vymezuje pouze tzv. zásahové dálniční obvody. Dále bylo provedeno prověření 

tísňových volání u jednotlivých událostí na DaRK v JmK v časovém intervalu od září 

2009 do ledna 2013. Uvádím způsob, jakým jsem sledoval a vyhodnocoval jednotlivé 

potřebné údaje ke každé události, včetně seznámení s výsledky neshodných událostí. 

Výstupem hodnocení bylo zjištění chybovosti v tísňových volání a tím získání 

nezbytných podkladů pro návrh obecných zásad k tvorbě nového PPP pro DaRK v 

JmK. 

Ve třetí části na základě praktických zkušeností jsem stanovil stupně poplachu 

PPP pro DaRK v JmK pro a k ním příslušný počet JPO. Každý stupeň obsahuje jiný 

počet JPO než je tomu v běžném PPP pro jednotlivé katastrální území obcí  

či pro významné objekty. Následně ve třetí části mé práce je návrh a odůvodnění JPO 

jedoucí v opačném směru jízdy k MU pomocí výpočtu. Na závěr třetí části jsou určeny 

vhodné varianty směrového vysílání JPO v I. stupni poplachu pro DaRK v JmK. 
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1. REŠERŠE 

Podklady a zdrojové informace k této práci jsem čerpal z Bojového řádu JPO, 

dále z vnitřních předpisů a statistik HZS ČR. Kromě těchto zdrojů jsem své návrhy 

konzultoval s vedoucími pracovníky HZS JmK a na krajském operačním a informačním 

středisku HZS JmK (dále jen KOPIS HZS JmK). 

MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. 

Praha, 2007 

Bojový řád jednotek požární ochrany upravuje taktické postupy, jak co nejlépe  

a nejefektivněji zdolat mimořádnou událost. Obsahuje kapitoly různého charakteru  

od obecných zásad, přes zásahy s nebezpečnými látkami, nebezpečí na místě zásahu  

až po dopravní nehody. 

SIAŘ KŘ HZS JmK č. 137/2012, který stanový poplachový plán pro zásahy  

na dálnicích a rychlostních komunikací v JmK 

Dle uvedeného interního pokynu krajského ředitele HZS JmK, který stanovuje 

vysílání JPO, se určují druhy a počty jednotek pro zásah v daném úseku rychlostních 

komunikací a dálnic. 

Katalogový soubor typové činnost složek IZS při společném zásahu při poruše 

plynulosti provozu na dálnici STČ – 10/IZS 

Tento soubor řeší, jak postupují jednotlivé složky IZS při poruše plynulosti. Jsou 

zde vymezena jejich jednotlivá práva a povinnosti včetně doporučených postupů při 

řešení MU. 

SIAŘ GŘ HZS ČR č. 16/2013, kterým se stanoví opěrné body Hasičského 

záchranného sboru České republiky a typy předurčenosti jednotek požární 

ochrany pro záchranné práce 

Kromě předurčenosti jednotlivých JPO v ČR jsou v následující sbírce stanoveny 

dálniční zásahové obvody JPO. Ke každému kilometru dálnice či rychlostní komunikaci 

je přiřazena a předurčena vždy minimálně jedna JPO. 
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2. VYMEZENÍ SILNIC DÁLNIČNÍHO TYPU V 

JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

Mezi silnice dálničního typu patří dálnice a rychlostní komunikace. Dálnice  

a rychlostní komunikace slouží zejména k rychlé a efektivní přepravě silničními 

motorovými dopravními prostředky. [2] Ne vždy je však tento druh dopravy  

tak rychlý, efektivní, plynulý a bezpečný, jak by měl být.  

Dálnice je určena pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými 

vozidly, vystavěná bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd  

a výjezd a směrově oddělenými pásy . 

Rychlostní silnice (komunikace) je určena pro dálkovou a mezistátní dopravu,  

má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice. 

Shodné znaky dálnice a rychlostní silnice: [3] 

- směrové dělení (každý směr má minimálně dva jízdní pruhy), 

- všechny nájezdy a výjezdy jsou mimo úrovňové, 

- maximální dovolená rychlost je 130 km/h. 

Obrázek 1: Dálnice a rychlostní komunikace v Jihomoravském kraji 
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Mezi dálnice a rychlostní komunikace v JmK náleží dálnice D1, dálnice D2, rychlostní 

komunikace R43, rychlostní komunikace R46 a rychlostní komunikace R52. 

Dálnice D1 

Historie dálnice D1 (obrázek č. 1) sahá do doby před 2. světovou válkou, kdy  

se stavba začala realizovat. V padesátých letech 20. století bylo vystavěno teprve 

přibližně 30% trasy mezi Prahou a Brnem. Souvislý dálniční úsek mezi Brnem a Prahou 

byl slavnostně spuštěn na podzim roku 1980. Trasu Praha – Brno – Ostrava pak bylo 

možné v omezené míře absolvovat v roce 2009. V současné době je dálnice kapacitně 

nevyhovující. Starší část dálnice (trasa Praha – Brno) by měla procházet rozšiřujícími 

úpravami na více pruhů v obou směrech. 

Dálnice D1 je jednou z nejdůležitějších dopravních tepen v České republice. 

Spojuje největší města v naší zemi Ostravu, Brno a hlavní město Prahu. Krajem 

Jihomoravským prochází 82km dálnice D1. Jednotky HZS JmK však v případě MU 

vyžadující vyšší stupeň poplachu dle požárního poplachového plánu zasahují i mimo 

svůj kraj na dálnici D1, a to na Vysočině a v kraji Olomouckém dle předem dohodnuté 

smlouvy o mezikrajské výpomoci. 

Graf 1: Události na dálnici D1 v období 31. 9. 2009 - 31. 1. 2013 

 

Zdroj: Statistické sledování událostí 2013 

Dálnice D2 

Dálnice D2 (obrázek č. 1), která leží pouze v kraji Jihomoravském měří 61km. 

Její výstavba probíhala v letech 1974 až 1981. Cílem bylo spojit velkoměsta dálnicí 
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Prahu – Brno – Bratislavu. Dnes je možno na slovenské straně plynule pokračovat  

po slovenské dálnici D2 až do hlavního města Slovenské republiky, Bratislavy. Existuje 

mezikrajská i mezinárodní smlouva o výpomoci v případě MU, proto JPO zasahují  

na slovenské straně dálnice a slovenské jednotky naopak na straně české. 

Graf 2: Události na dálnici D2 v období 31. 9. 2009 - 31. 1. 2013 

  

Zdroj: Statistické sledování událostí 2013 

Rychlostní silnice R43 

V současné době existuje pouze omezený úsek procházející Brnem. Výstavba  

a návrh proběhly před 2. světovou válkou, po válce se s komunikací se změnou režimu 

nepočítalo a dnes je problém tuto stavbu obnovit především z důvodu dohody, kudy 

R43 (obrázek č. 1) povede. Tato silnice by měla spojit Brno se Svitavami až po polské 

hranice. Oficiálně má být rychlostní silnice dlouhá 115km, z toho je realizováno dnes  

7km a to pod názvy ulic Hradecká a Sportovní, dále pak silnice I. třídy I/43, která však 

kapacitně a technicky naprosto neodpovídá požadavkům dnešní infrastruktury. Tato 

komunikace nebyla v mojí práci zahrnuta. 

Rychlostní silnice R46 

Za Vyškovem směr Olomouc se dálnice mění v rychlostní komunikaci R46 

(obrázek č. 1). Do nedávné doby byla maximální rychlost v daném úseku 130km/hod.  

Za Vyškovem směr Ostrava se však dálnice mění na rychlostní komunikaci. Tato 

rychlostní komunikace byla vybudována v roce 1992 a lidé cestující z Vyškova do 

Olomouce se tak mohou vyhnout nebezpečným a mnohdy nedostačujícím komunikacím 

nižších tříd. Tato důležitá spojnice Vyškova s Olomoucí měří 37km, v JmK pak pouze 

9km. 
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Graf 3: Události na komunikaci R46 v období 31. 9. 2009 - 31. 1. 2013 

  

Zdroj: Statistické sledování událostí 2013 

Rychlostní silnice R52 

Stejně jako dálnice D2 (obrázek č. 1) je rychlostní komunikace R52 pouze 

jihomoravská. Její začátek je hned za Brnem směr Mikulov, kde se „městská ulice“ 

mění v rychlostní komunikaci. Výstavba úseku Rajhrad – Pohořelice probíhala  

v devadesátých letech minulého století a v současné době je v provozu 20 km. 

Původní plán, spojit Brno s Vídní (R52 po rakouské hranice), není v současné 

době realizován. Špatná ekonomická situace, ale především spory, kudy komunikace  

za městem Pohořelice povede, je hlavním důvodem, proč není ve stavbě dále 

pokračováno. 

Graf 4: Události na komunikaci R52 v období 31. 9. 2009 - 31. 1. 2013 

  

Zdroj: Statistické sledování událostí 2013 
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3. TYPY UDÁLOSTÍ NA DÁLNICÍCH A RYCHLOSTNÍCH 

KOMUNIKACÍCH 

Na dálnicích a rychlostních komunikacích je nespočet nebezpečí, kterým  

se účastníci provozu a nejbližší okolí setkávají. V následujícím textu se budu věnovat 

nejčastějším typům událostí, se kterými se musí záchranné týmy vypořádat. 

Požár  

Za požár (obrázek č. 2) se považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo  

k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo 

životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální 

hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Přitom není rozhodující, zda  

a kým byl požár likvidován, došlo - li k samouhašení nebo byl požár HZS kraje 

nahlášen dodatečně. Za požár se považují také výbuchy hořlavých par, plynů a prachů  

bez následného plamenného hoření . [4] 

Obrázek 2: Požár nákladního automobilu, rychlostní komunikace R52 
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Dopravní nehoda 

Dopravní nehoda (obrázek č. 3) představuje zásah u události mající charakter 

činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Druh 

dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody. Pokud by v činnosti 

jednotky převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního 

prostředí, klasifikuje se tento zásah rovněž podle převažujícího charakteru. Dopravní 

nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár. Za dopravní nehodu  

je třeba považovat i případ, kdy jednotky pouze dopravní prostředek vyprošťovaly  

z prostoru mimo komunikaci (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.) 

nebo odstraňovaly pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo 

odstranění úniků látek-provozních náplní vozidel apod.). [4] 

Obrázek 3: Dopravní nehoda dálnice D1 

 

Živelná pohroma 

Živelná pohroma je zásah u události spojená s likvidací následků škodlivě 

působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí - povodně, záplavy, deště, sníh, námraza, větrné smrště, 
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sesuvu půdy, zemětřesení, apod. Do této kategorie se zařazují zejména události, které 

jsou spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity, apod.  

Do jednotlivých podskupin se třídí podle převažujícího charakteru. [4] 

Únik nebezpečné chemické látky  

Únik nebezpečné chemické látky (obrázek č. 4) představuje zásah u události 

spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných 

produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah k omezení 

nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, 

jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných 

produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich 

soli, louhy, čpavek apod.). [4] 

Obrázek 4: Únik ropných produktů 

 

Technická pomoc 

Technická pomoc odstraňuje nebezpečí nebo nebezpečné stavy (obrázek č. 5) 

menšího rozsahu mimo technologický provoz závodů (mimo dopravních nehod). Jedná 

se o technickou pomoc jednotek bez návaznosti jakéhokoliv technologického provozu, 



 

11 

resp. výroby, např. likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů, vyprošťování 

předmětů, osob, odstranění překážek z komunikací a jiných prostorů. [4] V případě 

zásahů na dálnicích a rychlostních komunikacích se jedná o zásahy např. odstranění 

ohrožujících billboardů, dopravního značení a další události překlasifikované z požáru 

na technické pomoci (např. žhnutí elektroinstalace), kdy tento jev není považován za 

požár. 

Obrázek 5: Technická pomoc – odstranění svodidel na žádost policie ČR, dálnice D1 

 

Planý poplach 

Za planý poplach se považuje činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení 

požáru nebo jiné události jednotce, která se nepotvrdila. [4] 
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4. DŮVODY PRODLUŽUJÍCÍ DOJEZDOVÉ ČASY  

V následující kapitole se budu snažit nastínit nejčastější důvody, které prodlužují 

dojezdové časy JPO k událostem. Některé nedostatečné, špatně nahlášené či dokonce 

chybějící základní místopisné údaje mohou vést k tomu, že dojezd JPO se prodlouží  

i o několik desítek minut. Důvody jsou různé: od bezpečnostních zásad, které musí JPO 

dodržovat, přes chybné informace volajících až po náhlé komplikace, které mohou 

vzniknout cestou k události. 

4.1 Záměna směru jízdy na komunikaci 

Nezanedbatelná a velice důležitá informace pro obsluhu tísňových linek  

je kromě určení přesné polohy místa události také směr jízdy na dané komunikaci.  

V praxi se stává, že při získávání místopisných údajů, není volající schopen správně 

určit svůj směr jízdy, kterým cestoval. Významnou roli způsobuje především stres, 

panika,  nevědomost či dezorientace volajícího. V případě nejisté polohy, týkající  

se směru, může být vyslána i JPO v opačném směru, vše však záleží na citlivém 

posouzení operačního důstojníka. 

4.2 Chybný kilometr události 

Jednou ze základních informací, kterou se snaží získat obsluha tísňové linky  

je pokud možno co nejpřesnější kilometr události. V praxi se běžně stává,  

že oznamovatel neví, kde přesně se nachází, např. je dezorientován, oznámí špatný nebo  

jen přibližný kilometr dálnice či rychlostní komunikace. Tyto aspekty mohou mít  

za následek podstatné prodloužení dojezdového času JPO. Po získání, i špatně udaného 

kilometru, vyšle příslušné operační středisko na určené místo nehody JPO, které jsou  

ze zákona povinny prověřit danou událost. Může se stát, že JPO se připojí na příslušnou 

komunikaci až za skutečným místem MU. V tu chvíli se značným způsobem prodlužuje 

dojezdový čas, kdy JPO musí najet o mnoho kilometrů více a otočit se. Pak vzniká 

problém, jak se co nejrychleji a nejbezpečněji dostat k události. Pokud bude provoz  

na komunikaci vlivem události zastaven a úsek bude dostatečně přehledný a velitel 

vozidla rozhodne, je možno najet do protisměru jízdy. Tato varianta je extremně 

nebezpečná, v praxi téměř nepoužívaná z bezpečnostních důvodů. Druhá varianta  

je podstatně bezpečnější. JPO budou pokračovat ve směru jízdy na nejbližší sjezd,  
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kde se otočí a jedou zpět směrem k MU v opačném směru jízdy, na dalším možném 

místě provedou otočení a poté teprve dorazí k místu MU.  Toto řešení sice bezpečné, ale 

podstatně prodlužuje dojezdový čas JPO. Tento problém se snaží v některých případech 

JPO v JmK minimalizovat tím, že najíždí vždy o jeden nájezd dříve na dálnici či 

rychlostní komunikaci, tím se snižuje riziko minutí místa události. 

4.3 Záměna druhu komunikace 

Uvedení špatného druhu komunikace je závažným nedostatkem nejen ze strany 

oznamovatele, ale i případná záměna ze strany KOPIS HZS JmK je nepřijatelná. Tato 

záměna druhu komunikace se nejčastěji stává na tzv. rozhraní, kdy z jedné (původní) 

komunikace se např. odbočením přes dálniční sjezd stávají komunikace dvě. Původní 

komunikace dále pokračuje ve stejném druhu a názvu, druhá komunikace však mění 

název a typ komunikace. Tento jev může být oznamovateli jednoduše přehlédnutelný. 

Oznamovatel nemusí změnu druhu komunikace zaznamenat za normálních okolností, 

natož v případě řešení nějaké MU za stresových podmínek. 

4.4 Nemožnost zasahovat z opačného z opačného směru jízdy 

Interní předpisy přímo nezakazují tuto variantu vedení zásahu, avšak tento krok  

je velice riskantní. Zásahové vozidlo by muselo zastavit v levém v pruhu (pro rychle 

jedoucí vozidla) a zasahovat „přes svodidla“. V případě, že se jedná o vážnější nehodu, 

provoz na dálnici ve směru kde zásah probírá je většinou zastaven, tudíž je riziko  

od jedoucích vozidel podstatně menší. V případě zásahu „přes svodidla“ v opačném 

směru jízdy je riziko obrovské, kromě standardní neukázněnosti řidičů bude jejich 

pozornost odváděna směrem k MU a může vzniknout další nehoda. Tato varianta  

je vždy na uvážení velitele zásahu, ale v praxi se z bezpečnostních důvodů nevyužívá. 

4.5 Nemožnost se otočit mimo povolená místa 

Otáčení na dálnicích a rychlostních komunikacích je zakázáno (výjimku 

tvoří pouze vozidla údržby). Místa pro otáčení jsou buď z bezpečnostních důvodů úplně 

zrušena, nahrazena ocelovými svodidly nebo jsou zde betonové bariéry znemožňující 

tento riskantní úkon vykonat. Dříve tato místa k otáčení zneužívali řidiči, při otáčení 

však docházelo ke kolizi s fatálními následky. Proto se tyto „přejezdy“ ve většině 
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případů zrušily. V případě, že bude možnost otočit se zachována, není doporučena  

pro JPO z důvodu velkého nebezpečí střetu s protijedoucím vozidlem.  

4.6 Dopravní situace 

Vlivem různorodých klimatických podmínek (náledí), dopravní situace v podobě 

kolon, neprůjezdnosti komunikací apod. se může zpozdit příjezd všech záchranných 

složek IZS. Řidič zásahového vozidla je nucen přizpůsobit jízdu nejen stavu vozovky,  

ale i aktuální dopravní situaci. Nikdo z posádky nesmí nabádat řidiče k rychlejší jízdě, 

jelikož řidič v případě nehody nese veškerá rizika spojená s provozem vozidla  

na komunikaci. Při průjezdu kolonou musí řidiči umožnit průjezd všech záchranných 

složek IZS uvolněním dostatečně širokého pruhu, ve většině případů však řidiči 

záchranných složek IZS musí komplikovaně kolonu projíždět. 

4.7 Vliv lidského faktoru 

Lidský faktor se nikdy nepodaří úplně odstranit, dá se však minimalizovat. 

Operační důstojník je jen člověk, který dělá chyby, ale díky softwarovým technologiím  

a spolupráci kolegů se tyto chyby daří zmírňovat. Technické vybavení KOPIS HZS 

JmK zefektivňuje práci operačních důstojníků. Vlastní příjem by se dal rozdělit do dvou 

částí, a to obsluha telefonního centra tísňového volání 112 (dále jen TCTV 112), která 

přijímají tísňové hovory přes linku 150 a 112 a druhá část, práce operačního důstojníka, 

jenž posléze na základě získaných informací od obsluhy TCTV112 vysílá příslušné JPO 

k dané MU. V obou případech však hraje velkou roli lidský faktor, kdy chyba na jedné 

či druhé straně může prodloužení dojezdového času JPO. 

4.8 Kolize, porucha požární techniky 

Během cesty k zásahu může dojít ke kolizi, popř. k poruše na vozidle. V tomto 

případě je nutné informovat příslušné KOPIS o vzniklé události. KOPIS pak vyšle k 

původní události jinou vhodnou JPO. 

4.9 Druh požární techniky 

Nejen stáří, ale i technický stav a technické parametry (výkon, hmotnost, apod.) 

požární techniky mohou kladně, ale i negativně ovlivnit dojezdový čas JPO. 
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5. DŮVODY PRO ZMĚNU STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU 

Mnoho z nás je odpůrcem inovací a zastáncem teorie, proč měnit to, co funguje 

spolehlivě několik let. Otázkou je, zda systém opravdu funguje správně a dostatečně. 

Vzhledem k neustále přibývajícím rizikům na DaRK se inovacím, jak jednotky včas,  

na správné místo a v dostatečném počtu dostat neubráníme. Jasné argumenty, proč 

systém neměnit, ale zdokonalovat je jasný. Za úkol má eliminovat nedostatky pramenící 

z chyb při oznámení událostí, ale i zohlednit dnešní požadavky pro efektivnější 

provádění zásahů JPO. 

5.1 Obecné zásady vysílání jednotek požární ochrany 

K přijímání tísňových volání na linku 150 a 112 je určen HZS. V každém kraji 

vzniklo jedno TCTV 112 zabezpečující nepřetržitý provoz. Všechna TCTV 112 v ČR 

jsou mezi sebou jak hlasově, tak datově propojena, tzn. bude-li v jednom kraji středisko 

nedostupné (výpadek, přetížení tísňových linek), bude hovor automaticky přesměrován 

do kraje jiného, aniž by to volající poznal na kvalitě. Tímto systémem je zaručeno, že se 

člověk vždy v případě potřeby dovolá na tísňovou linku. Příslušníci  

na TCTV 112 jsou schopni komunikovat nejen v češtině, ale i v dalších evropských 

jazycích. 

Po přijetí tísňového hovoru je základním úkolem TCTV 112 získat co nejvíce 

důležitých informací v co nejkratším časovém intervalu. Během hovoru obsluha vše 

zaznamenává do příslušné softwarové aplikace, následuje odeslání tzv. datové věty  

s veškerými údaji o události na další zainteresovaná operační střediska (PČR, ZZS).  

Na základě získaných informací jsou příslušné JPO vysílány k události dle 

zpracovaného PPP daného kraje na jednotlivá katastrální území obcí či pro významné 

objekty, který zpracovává oddělení IZS na HZS kraje. Dálniční zásahové obvody  

a obvody na rychlostních komunikacích jsou vymezeny v příloze k PPP v případě JmK. 

Ostatní kraje řeší tuto problematiku individuálně. Konečné rozhodnutí, kolik JPO  

a s jakou operační hodnotou vydává operační důstojník. Během rozhodovacího procesu, 

které jednotky vyšle k MU operační důstojník k dané události, bere v potaz, kromě  

již zmiňované operační hodnoty, také to, zda-li nejsou u jiného zásahu či nejsou 

z důvodu opravy dočasně mimo provoz apod. Hlavním cílem je vyslat JPO tak,  
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aby se dostaly k místu události co nejdříve, v dostatečném počtu a s odpovídajícím 

vybavením pro efektivní provedení zásahu. 

5.2 Současný model vysílání jednotek na dálnice a rychlostní 

komunikace   

V současné době neexistuje oficiální jednotný PPP pro zásahy na DaRK v ČR. 

Existuje pouze rozdělení na tzv. zásahové dálniční obvody řešené v kapitole 5.2.1. 

Každý kraj si tuto problematiku řeší ve vlastní kompetenci místními interními předpisy. 

Popíši, jak vysílání JPO na DaRK řeší i v jiných vybraných krajích. V této práci bude  

na základě rozboru událostí, praktických zkušeností a požadavků na změnu stávajícího 

nevyhovujícího systému navržena metodika navrhování PPP pro DaRK v JmK včetně 

odůvodnění výpočtem. 

5.2.1 Vysílání jednotek dle doporučení generálního ředitelství 

GŘ HZS ČR vydalo předpis [5], kterým stanovuje opěrné body HZS ČR a typy 

předurčenosti JPO pro záchranné práce. Dále řeší jednotlivé opěrné body a předurčenost 

pro dálniční zásahové obvody. Ke každému tzv. dálničnímu zásahovému obvodu, který 

je tvořen úsekem (od exitu po exit) je vždy předurčena jedna nebo dvě příslušné JPO.  

V případě, že je pro úsek předurčena pouze jedna jednotka, jedná se o úseky přehledné  

a dlouhé, kde zpracovatel nebere v potaz další JPO. Předpis [5] neřeší stupně poplachu 

pro řešení MU většího rozsahu apod. V místech, kde se na krátkém dálničním úseku 

nachází několik sjezdů a je zde i možnost více JPO kategorie JPO I.,  řeší předpis 

přiřazením dvou JPO. V některých případech jsou zde předurčeny JPO, kde první JPO 

najíždí po směru jízdy, druhá JPO naopak v opačném směru jízdy. Tento způsob  

se používá z důvodu minimalizace minutí nehody. Důvod je ten, že mezi těmito úseky 

mohou být oznamovatelé lehce dezorientování a tak snadno zamění kilometr, směr, 

sjezd, apod. Příkladem je dálnice D1 kolem města Brna, kde je na dálničním úseku 

dlouhém 11 km (Brno – západ 190. km až Brno – Slatina 201. km) 5 dálničních sjezdů 

(exitů). 

Která JPO bude přiřazena pro určitý úsek se odvíjí od místa dislokace 

jednotlivých PS, délce dálničního úseku a dojezdového času k úsekům. Tento typ 

vysílání je postaven na jednoduché a logické myšlence. A to je vždy jedna JPO  
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po směru události, ale ne vždy jedna jednotka v opačném směru jízdy (pokud se nejedná  

o zvláštní úseky popsány viz výše). 

5.2.2 Vysílání jednotek v Jihomoravském kraji 

Krajský ředitel HZS JmK vydává a pravidelně aktualizuje PPP pro JmK.  

V nejaktuálnějším  PPP [6] je v příloze řešena i část vztažená na předurčenost JPO pro 

MU na DaRK. Dle stávajícího PPP jsou zpracovány na DaRK stupně pouze dva, kde 

max. počet JPO je deset. Tento neoficiální poplachový plán pro DaRK vychází  

z běžného PPP na jednotlivá katastrální území obcí či pro významné objekty. První 

stupeň obsahuje čtyři JPO, druhý  stupeň poplachu pak dalších šest JPO (tedy deset JPO 

celkem) (obrázek č. 6). 

Obrázek 6: Originál náhledu požárního poplachového plánu pro dálnici D1 v JmK 

 

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 2013 
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5.2.3 Vysílání jednotek v Olomouckém kraji 

Olomoucký kraj (dále jen OlK) řeší předurčenost na silnice dálničního typu 

interním sdělením náměstka ředitele pro IZS a operační řízení (dále jen OŘ)  

tzv. Zvláštním PPP pro DaRK a silnice I. třídy (obrázek č. 7). Pro každý předem 

definovaný úsek má nastaven tento PPP tři stupně poplachu dle vlastních metodik.  

Na rozdíl od JmK má předurčeny i v prvním stupni jednotky sboru dobrovolných hasičů 

(dále jen JSDH). Stupně poplachu obsahují jiné počty JPO jak v kraji JmK a MsK.  

Ve většině případů je první a druhá JPO kategorie JPO I., na dalších místech je pak 

počítáno i s JSDH, které jsou předurčeny pro tyto zásahy. Je počítáno i s ostatními JPO 

z jiného kraje, z důvodu kratších dojezdových časů. 

Stupně poplachu pro DaRK: 

I. stupeň (DN standardní) 1 až 2 JPO, 

II. stupeň (DN větší, hromadná, řetězová) 3 JPO předurčené pro dopravní nehody, 

III. stupeň (požár, rozsáhlejší DN) 4 JPO jakékoliv s nejrychlejším dojezdem. 

Obrázek 7: Originál náhledu zvláštního poplachového plánu pro dálnice, rychlostní 
komunikace a silnice I. třídy v OlK 

 

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 2013
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5.2.4 Vysílání jednotek v Moravskoslezském kraji  

PPP pro DaRK v Moravskoslezském kraji (dále jen MsK) je součástí operativní 

dokumentace KOPIS HZS MsK. Jeho zpracování, stejně jako v ostatních krajích je 

řešeno dle vlastních metodik. Na prvním a druhém místě je vždy JPO kategorie JPO I., 

v případě stanic, která zabezpečuje výjezd dvou a více družstev, jsou využity i druhé 

výjezdy (obrázek č. 8). Je počítáno i s ostatními JPO z jiného kraje, z důvodu kratších 

dojezdových časů. Na jakoukoliv MU na těchto komunikacích jsou vysílány vždy 

minimálně dvě JPO z důvodu specifických nebezpečí vyplývajících z provozu. Tento 

PPP pro DaRK v MsK stejně jako v JmK je vypracován pro dva stupně o stejného počtu 

jednotek (deset JPO). 

Obrázek 8: Originál náhledu poplachového plánu pro dálnici v MsK 

 

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2013 
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5.2.5 Vysílání jednotek v kraji Vysočina 

Kraj Vysočina vysílá JPO na dálnici D1 dle interního sdělení tzv. Předurčenost 

jednotek na dálnici D1 na dopravní nehody (obrázek č. 9). V tomto kraji oproti kraji 

Jihomoravskému, Olomouckému a Moravskoslezskému vysílají na jakoukoliv událost  

na dálnici rychlý zásahový automobil (dále jen RZA), kterým jsou vybaveny stanice  

s předurčeností pro zásahy tohoto na pozemních komunikacích. Tento kraj  

má vypracované stupně pouze dva, v prvním stupni vždy CAS + RZA z nejbližší PS.  

V prvním stupni ve většině případů je pouze jedna  JPO, ve druhém stupni pak další dvě 

JPO. JSDH nejsou v plánu zahrnuty, v některých případech i ve II. stupni najíždí 

všechny tři JPO pouze po směru jízdy apod. S mezikrajskou výpomocí na hranici kraje 

je počítáno tak jako v ostatních krajích. 

Obrázek 9: Originál náhledu předurčenosti JPO na dálnici D1 na dopravní nehody 

 

Zdroj: Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina 2013 
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5.3 Nedostatky stávajícího předpisu dle generálního ředitelství 

Jak je výše zmíněno, v ČR neexistuje metodika tvorby PPP pro DaRK.  

Z MV – GŘ HZS ČR sice vyšel předpis [5], který řeší rozdělení DaRK do tzv. 

zásahových dálničních obvodů, ale rozdělení a přiřazení JPO je naprosto nedostačující. 

Ke každému úseku (tvořený dvěma sjezdy, exit - exit) předpis předurčuje pouze jednu 

až dvě JPO, kde druhá jednotka je jen v ojedinělých případech vysílána v opačném 

směru jízdy k MU. Tento systém bude funkční pouze za ideálních podmínek, kdy MU 

se bude nacházet striktně tam, kde ji oznamovatel nahlásil, bude takového rozsahu, 

kterou zvládne pouze předurčená JPO (jedna nebo dvě) dle dálničního zásahové obvodu 

apod. Neřeší rozsáhlejší MU, které vyžadují více JPO na místě zásahu, tedy stupně 

poplachu s více JPO. Rovněž se nezabývá dalšími možnými komplikacemi, které 

mohou nastat během oznámení nebo po příjezdu JPO na místo události, tzn. možnost 

záměny směru jízdy, kilometru, rozsah události ať ze strany oznamovatele či příjemce 

tísňové zprávy. Systém není na tyto situace připraven, tudíž je nedostačující. Ve všech 

krajích, které jsem popisoval výše, si následující problematiku vysílání JPO na silnice 

dálničního typu řeší dle svých interních předpisů. Jako největší nedostatek stávajícího 

systému vidím především v absenci vysílání JPO v opačném směru jízdy k MU, která 

nejenže slouží jako posilová jednotka pro efektivnější provedení záchranných  

a likvidačních prací, ale především pro minimalizaci minutí místa nehody.  

5.4 Statistika  počtu událostí 

Následující statistiky zobrazené v grafech a tabulkách jsou vztaženy na mnou 

sledované období 1. 9. 2009 – 31. 1. 20013. V grafu č. 5 je uveden počet událostí  

na DaRK na území JmK. Graf č. 6 zobrazuje počet usmrcených a stále se zvyšující 

tendencí zraněných osob. Konkrétní údaje pak zobrazuje tabulka č. 1 a 2. 

Tabulka 1: Vývoj počtu zraněných osob při MU na DaRK v JmK  

Komunikace Od 1. 9. 2009 2010 2011 2012 Do 31. 3. 2013 

D2 12 24 37 35 6 

D1 26 84 90 129 9 

R52 6 19 9 32 0 

R46 2 5 6 1 7 

Celkem 46 132 142 197 22 

Zdroj: Statistické sledování událostí 2013 
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Tabulka 2: Vývoj počtu usmrcených osob při MU na DaRK v JmK 

Komunikace Od 1. 9. 2009 2010 2011 2012 Do 31. 3. 2013 

D2 0 0 0 0 1 

D1 3 2 2 4 0 

R52 0 0 0 0 0 

R46 1 0 0 0 0 

Celkem 4 2 2 4 1 

Zdroj: Statistické sledování událostí 2013 

Graf 5: Počet událostí na dálnicích a rychlostních komunikacích v JmK 

 

Zdroj: Statistické sledování událostí 2013 

Graf 6: Vývoj počtu zraněných a usmrcených osob při MU na DaRK v JmK 

 

Zdroj: Statistické sledování událostí 2013 
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6. Hodnocení tísňových volání  

Základem této práce je detailní rozbor všech událostí na DaRK v JmK v období 

1. 9. 2009 – 31. 1. 2013. Od původního záměru provést rozbor za posledních pět let 

bylo nutno ustoupit z technických důvodů. Do září roku 2009 nelze získat odposlechy 

tísňových volání z důvodu přechodu na nové technologie. Od 1. 9. 2009, s přechodem 

na jinou technologii, KOPIS JmK všechny hovory přes tísňovou linku 150 a 112 

nahrává, výjimku tvoří tzv. místně založená událost, kdy volající především policie 

České republiky (dále jen PČR) nebo zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS) 

nepoužijí tísňovou linku, ale zavolají přímo operačnímu důstojníkovi na pevnou linku 

MV, který událost založí bez datové věty (tyto hovory se ukládají pouze přibližně jeden 

rok). Datovou větu lze dohledat od ledna 2010, taktéž z důvodu přechodu na nové 

technologie. Po konzultaci s vedoucím KOPIS HZS JmK bude mít přesto detailní 

rozbor událostí, za tři roky a pět měsíců, vypovídající hodnotu. 

6.1 Hodnotící ukazatele 

Pro každou DaRK v JmK byla navrhnuta tabulka s příslušným rokem, do které se 

vkládala data, která byla mezi sebou následně porovnávána. Porovnával se vždy 

kilometr a směr v různých situacích. Porovnání probíhalo mezi oznamovatelem, 

záznamem od obsluhy TCTV 112 a vzniku tzv. datové věty, dále příkazem k výjezdu  

a na závěr porovnání se skutečným místem MU. Ke každé události byla dosazeny  

i údaje týkající se času, pořadového čísla, vzniku a typu události. Všechny tyto údaje 

kromě údajů o skutečném místu MU byly filtrovány ze softwarové aplikace „Spojař“  

od firmy RCS Kladno. Typ MU byl doplněn až po uzavření zásahu z důvodu možného 

překlasifikování (např. požár na planý poplach) ze softwarové aplikace statistické 

sledování událostí. 

Všechny čtyři mnou sledované ukazatele (směr a kilometr) se musely shodovat,  

ve chvíli, kdy minimálně jeden ukazatel nabyl jiných hodnot, událost byla hodnocena 

jako neshodná a byla tedy započtena jako chybná. 

Kilometr a směr dle oznamovatele 

Na základě dostupného hovoru, proběhl u každé události odposlech tísňového 

dialogu. Každý telefonát probíhal v délce patnácti vteřin až několik minut. Během této 
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doby bylo základním úkolem zjistit kilometr a směr události, které byly zaznamenány 

do příslušné tabulky. V případě, že hovor neprobíhal přes tísňovou linku 150 či 112, ale 

byl ohlášen operačnímu důstojníkovi na pevnou linku, odposlech nebyl možný. 

Příkladem je ohlášení událostí PČR nebo ZZS, kteří nevyužili tísňovou linku, ale výše 

zmiňovanou pevnou linku (+420 950 640 500-510), kde byla událost založena tzv. 

místně. 

Kilometr a směr dle TCTV 112  

Dalším sledovaným údajem byl přepis obsluhy TCTV 112 o poloze nehody  

do softwarové aplikace, kdy vznikla tzv. datová věta pro operačního důstojníka.  

Obsluha z důvodu, který je popsán v kapitole 4.1., 4.2. a 4.7 zamění směr či kilometr. 

Do poznámky může obsluha zapsat i doplňující informace, které však nejsou 

předmětem této práce. 

Kilometr a směr dle příkazu k výjezdu 

Od obsluhy TCTV 112 přichází k operačnímu důstojníkovi datová věta,  

na základě které důstojník vysílá k příslušné události JPO dle zpracovaného PPP 

na jednotlivá katastrální území obcí či pro významné objekty. Může nastat nesrovnalost 

před vysláním JPO k místu MU (např. volá více oznamovatelů a mění základní 

místopisné informace) i když operační důstojník již obdržel datovou větu. Tyto případy 

se řeší operativně dle dostupných informací. 

Kilometr a směr dle skutečného ověření 

Posledním bodem bylo určení skutečné polohy události dle softwarové aplikace 

statistické sledování událostí. U každé události bylo nutno otevřít zprávu o zásahu  

s cílem nalézt skutečné místo a směr MU (popř. dohledat dle poznámek  

z radioprovozu). Následně se údaje o skutečném místu MU porovnávaly s ostatními 

údaji v tabulce (dle oznamovatele, datové věty a dle příkazu k výjezdu). 

6.2 Výsledky hodnocení 

Za sledované období bylo prověřeno zhruba 1000 událostí, 965 událostí  

se vztahuje na DaRK v JmK. Ostatní události, které se po detailním seznámení s nimi 

nevztahovaly pro DaRK, byly vyřazeny a nebyly započítány do konečné statistiky. 
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Jednalo se např. o události špatně zatříděné od KOPIS HZS JmK či špatně nahlášené 

oznamovatelem. MU byly různého charakteru - požár, dopravní nehoda, technická 

pomoc či plané poplachy. Plané poplachy nebyly z důvodu neexistence hodnoceny  

ani započítávány do konečné statistiky zásahů. Účelem bylo najít událostí, kde se stala 

chyba a tyto vyhodnotit. Na základě této statistiky se zohledněním všech praktických 

zkušeností a poznatků bylo cílem navrhnout co nejoptimálnější řešení vysílání JPO  

na DaRK v JmK tak, aby byly vyskytující se chyby co nejvíce minimalizovány.  

U každé události proběhlo porovnání získaných údajů a došlo k jednomu ze tří níže 

zmíněných závěrů. 

Událost se shoduje, je v pořádku  

Pro úspěšný a kladný výsledek byla důležitá shoda směru a kilometru. Ve všech čtyřech 

sledovaných ukazatelích musel být zadán stejný směr, poté se řešilo porovnání 

kilometru události. V případě kilometru byla navrhnuta diference pěti kilometrů  

jak po směru, tak v opačném směru jízdy. Jestliže tedy kilometry i směr se ve všech 

čtyřech případech shodovaly a byly v mezích (diference km události), celá událost  

se shoduje a je v pořádku. 

Událost nelze hodnotit 

V případě planého poplachu nebo je-li např. JPO odvolána cestou k zásahu, se událost 

počítá do celkového počtu událostí, ovšem neporovnává se z důvodu neexistence zásahu 

a nelze určit skutečné místo události. 

Událost se neshoduje (chyba)  

Neshoda nebo-li chyba byl nejdůležitější výstup hodnocení pro tuto práci. Cílem 

vyhodnocení bylo najít chyby, které by poukázaly na určitý nedostatek.  

V případě, že se v některém z námi sledovaných údajů (směru, kilometr), jeden údaj 

neshodoval, automaticky se jednalo o chybu mezi skutečným místem události a místem, 

kam bude JPO vyslána. Poté bylo nutné dohledat kdo chybu udělal a pokud je to možné 

provést opatření při návrhu obecných zásad pro tvorbu PPP pro DaRK v JmK.  

V případě kilometru byla stanovena diference pěti kilometrů v obou směrech. 
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6.3 Výsledky neshodných událostí 

Tabulka č. 3 zobrazuje na nejčastější chyby mezi skutečným místem události a místem, 

kam bude JPO vyslána včetně procentuální chybovosti na dané komunikaci. V příloze A 

je poté umístěna tabulka všech zjištěných chybných tísňových oznámení. 

Tabulka 3: Nejčastější chyby tísňového volání 

Komunikace 
Chyba 

A 
Chyba 

B 
Chyba 

C 
Chyba 

D 
Chyba 

E 
Celkem 
chyby 

Celkem 
MU 

% 
chyb 

D1 20 13 3 0 19 55 565 9,73% 

D2 4 0 2 3 4 13 224 5,80% 

R46 0 1 2 4 3 10 41 24,39% 

R52 3 0 6 1 2 12 84 14,29% 

Celkem  27 14 13 8 28 90 914 9,85% 

Legenda k tabulce číslo 3: 

Chyba A - chybně oznámený kilometr od oznamovatele 

Chyba B - chybně zadaný směr ze strany KOPIS HZS JmK 

Chyba C - příkaz k výjezdu na obec, ne na komunikaci 

Chyba D - příkaz k výjezdu na jinou komunikaci (např. záměna R46 za D1) 

Chyba E – ostatní chybová hlášení (např. objekt v pohybu) 

 

V průměru každá desátá událost nese znak chybovosti. Nejčastější chybou mezi 

skutečným místem MU a místem vyslání JPO je v uvedeném nebo nahlášeném 

kilometru a směru. Níže popisuji jednotlivé druhy chybných hlášení v pořadí  

od těch s nejvyšším výskytem. 

Chybně oznámený kilometr od oznamovatele 

Oznamovatel nebyl schopen určit, kde přesně se nachází. Z informací, které 

oznamovatel poskytl o okolí (záchytný bod např. modrá čerpací stanice v kopci) musela 

obsluha TCTV 112 odhadnout daný kilometr. Dalším důvodem je nesrozumitelnost 

oznamovatele, kdy danému není rozumět (např. špatný mobilní signál) nebo mluví 

jiným než českým a světovým jazykem (např. maďarsky, polsky). V jednom z dalších 

případů bylo odposlechem zjištěno, že si je oznamovatel jistý, že je na určitém 

kilometru, bohužel se mýlí (dezorientace v šoku apod.). Špatně udaný kilometr  

byl nejčastějším problémem, celkem v 27 případech, z toho na dálnici D1 20 případů. 
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Chybně zadaný směr od KOPIS HZS JmK  

Prověrkou všech událostí se došlo k závěru, že druhou nejčastější chybou bylo  

v případě směru KOPIS HZS JmK. Existuje více důvodů, proč se tak stalo, nejčastějším 

je však ten, že oznamovatel nahlásí směr, obsluha TCTV 112 tento směr zapíše  

do softwarové aplikace, mezitím si však oznamovatel po doplnění dalších informací 

uvědomí, že se jedná o směr opačný. Nově udaný správný směr doplněný 

oznamovatelem už příjemce zprávy v softwarové aplikaci neopraví. JPO jsou posléze 

vysílány ve špatném směru. Dalším důvodem chybného směru může být neznalost 

komunikace, ke které je událost vztažena. Oznamovatel tvrdí určitý směr vztažený  

k nějakému známému bodu či menší obci, ale operační důstojník z důvodu neznalosti 

komunikace a okolí zapíše nevědomě směr opačný. Následující problém se vyskytl 

celkem ve 14 případech, třináctkrát na dálnici D1.  

Příkaz na obec a ne vztažený ke komunikaci  

Jedná se o třetí nejčastější chybu. Tento úkon je v režii KOPIS HZS JmK, kdy 

obsluha TCTV 112 nezadá do softwarových aplikací komunikaci, ale k místu události  

v datové větě přiřadí obec. Příkaz k výjezdu se tedy vztahuje k obci a ne ke komunikaci. 

Příslušná komunikace může a nemusí být napsána v poznámce k příkazu k výjezdu. 

Tyto údaje jsou však velice zkreslující, na příkazu se zobrazuje doporučená cesta do 

dané obce a ne na komunikaci apod. Tento problém je řešitelný. Obsluha, která přijímá 

tísňový hovor, musí pečlivěji zakládat událost na komunikaci. Celkově  se tak stalo ve 

třinácti případech. Šestkrát se tak stalo na málo frekventované rychlostní komunikaci 

R52. 

Jiná komunikace 

V osmi případech došlo k záměně komunikace. Ve dvou případech na dálnici 

D2, kdy oznamovatel se ještě domníval, že se nachází na dálnici D1. Ve čtyřech 

případech pak došlo k pochybení na rychlostní komunikaci R46, kde volající nahlásí 

polohu dálnice D1, ovšem již se nachází na R46. U Vyškova dálnice D1 pokračuje směr 

Kroměříž, ovšem odbočka na Ostravu již je R46, kterou si oznamovatelé tak často pletli 

za dálnici. Zajímavostí je, že k tomuto pochybení nedošlo ani jednou na dálnici D1. 
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Chybně uvedený kilometr nebo směr (nebo obě možnosti), nelze určit od koho 

V osmi případech je k dispozici pouze příkaz k výjezdu a zjištěná skutečnost 

místa zásahu. Nebylo tedy možné zjistit, kdo zapříčinil špatné vyslání JPO. Jednalo  

se o místně založené události, kde není k dispozici tísňový hovor. Chyba může  

být jak na straně oznamovatele, tak příjemce tísňové zprávy popř. na straně operačního 

důstojníka, jenž vysílá příslušné JPO k MU. 

Chybně oznámený směr od oznamovatele  

Oznamovatel z neznámého důvodu zamění směr, ve kterém se MU stala. Tato 

situace představuje problém pro příjezd všech záchranný složek IZS. Pokud by byl PPP 

pro DaRK v JmK zpracován dle mnou navrhovaného způsobu, byla by zaručena  

i JPO přijíždějící v opačném směru jízdy a tím by nedošlo k minutí místa nehody. 

Následující chyba byla zjištěna v sedmi případech a to pouze na dálnici D1. 

Chybně zadaný směr nebo kilometr (případně obě možnosti) z jiného kraje 

Ve čtyřech případech „pochybila“ obsluha tísňových linek v jiném kraji.  

Do určité míry je to přisuzováno neznalostí cizího kraje, ovšem toto není omluva 

volajícímu, kterému se včas nedostane pomoc ze strany záchranných složek IZS i když 

na to ze zákona má nárok. Jednalo se o čtyři události na operačních střediscích, kam byl 

hovor přesměrován. Pochybení proběhlo na KOPIS HZS v Karlových Varech, dvakrát  

v Olomouci a jedenkrát v Jihlavě. 

Chybně zadaný kilometr od KOPIS HZS JmK   

Ve třech případech došlo k pochybení ze strany KOPIS HZS JmK. Odposlechem 

tísňového volání bylo zjištěno, že oznamovatel udává kilometr události, ovšem příjemce 

zprávy ukládá do softwarové aplikace kilometr jiný. K této chybě pravděpodobně došlo 

vinou velkého množství informací v krátkém časovém intervalu. 

Objekt v pohybu 

Tato situace nastala pouze třikrát, vždy na dálnici D2. Jedenkrát se jednalo  

o hořící kamion v pohybu, který i přes svoji závadu ujel dalších 15km, aniž by si toho 

řidič nákladního vozu všimnul (jednalo se o menší zahoření na návěsu nákladního 
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automobilu). Podruhé šlo o pochodující skot a ve třetím případě o vozidlo s technickou 

závadou, které pokračovalo dále v jízdě. 

Chybně oznámený kilometr i směr od oznamovatele  

Dva případy chybně oznámeného kilometru i směru pouze na dálnici D1,  

kdy volající byl dezorientován, udal jak chybný kilometr, tak i směr. JPO poté museli 

v obou směrech danou komunikaci projíždět do vzdálenějších míst, než místo  

MU nalezli. 

Chybně oznámený směr i kilometr od PČR  

V jednom případě hlídka PČR na dálnici D1 nahlásila chybný směr i kilometr. 
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7. ZÁSADY PRO TVORBU POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO 

PLÁNU 
Při formulaci obecných zásad pro tvorbu PPP pro DaRK v JmK vycházím  

ze tří základních předpokladů. Jedná se o stanovení a charakteristiku stupňů PPP  

pro DaRK, vysílání JPO v opačném směru jízdy k MU a stanovení doporučené varianty 

vysílání  profesionálních JPO v I. stupni poplachu PPP pro DaRK a JmK. 

7.1 Stanovení a charakteristika stupňů  

Základním předpokladem pro efektivní vysílání JPO na DaRK v JmK je stanovit 

stupně poplachu PPP a k ním příslušný počet JPO, stejně jako je tomu v běžném PPP  

na jednotlivá katastrální území obcí či pro významné objekty. Při zohlednění všech 

důležitých okolností získaných z praxe, které jsou charakterizovány u každého stupně 

poplachu se jako nejvíce vhodná varianta jeví PPP pro DaRK v JmK se třemi stupni, 

kdy je celkový počet deset JPO rozčleněn do tří stupňů. První stupeň poplachu bude 

obsahovat tři JPO, druhý stupeň poplachu další čtyři JPO, třetí stupeň poplachu bude 

obsahovat celkem deset JPO a zvláštní stupeň poplachu deset a více JPO. Pořadí JPO  

je závislé na rychlosti dojezdu k nájezdu (mimoúrovňovému křížení - exitu)  

na rychlostní komunikaci či dálnici, nikoliv ke skutečnému místu události. Od nájezdu 

mají všechny JPO stejné dojezdové podmínky. Speciální technika typu RZA či TA 

nebude řešena. 

7.1.1 I. stupeň poplachu pro dálnice a rychlostní komunikace 

I. stupeň poplachu PPP pro DaRK v JmK zahrnuje celkem tři JPO. V případě 

výjezdu na DaRK v JmK budou vždy vyslány minimálně dvě JPO dle I. stupně 

poplachu PPP pro DaRK, nikdy nebude vyslána pouze jedna jednotka. Vyplývá  

to z nebezpečí provozu na komunikacích, kterým jsou vystavovány JPO zasahujících na 

těchto komunikacích. V případě vyslání pouze dvou JPO se bude jednat o MU menšího 

rozsahu typu úklid vozovky, únik nebezpečných látek, technické pomoci apod. Třetí 

JPO bude vyslána dle posouzení operačního důstojníka. Vyslání celého I. stupně 

poplachu, tedy i třetí JPO bude vždy automatické tehdy, pokud se bude jednat o MU, 

která svým rozsahem přímo ohrožuje zdraví a životy lidí, nebo se bude jednat o událost 

většího rozsahu (např. vyproštění osob, požár dodávek apod.). Celý I. stupeň dle mnou 

navrhovaného PPP pro DaRK (2 JPO po směru a 1 JPO protisměr) bude vyslán vždy, 



 

31 

pokud se bude jednat o vyproštění osob, požár osobního automobilu, trávy, dodávek a v 

případě, kdy z nějakého důvodu nebude zřejmé, kde se nachází místo MU. V I. stupni 

bude pouze JPO kategorie JPO I. z důvodu vysoké profesionality (akceschopnosti JPO).  

7.1.2 II. stupeň poplachu pro dálnice a rychlostní komunikace 

II. stupeň poplachu PPP pro DaRK v JmK obsahuje další čtyři JPO, dohromady 

s prvním stupněm tedy celkem sedm JPO, je vyhlašován automaticky na předem 

vytipované MU, kde je předpoklad větší potřeby počtu sil a prostředků pro úspěšnou  

a efektivní likvidaci následků MU včetně záchranných a likvidačních prací. Jako 

stanovený příklad bych uvedl požáry nákladních automobilů, autobusů většího počtu 

osobních vozidel, hromadné dopravní nehody s možným výskytem velkého počtu 

zraněných osob apod. Druhý stupeň již bude kromě profesionálních JPO kategorie JPO 

I. složen i z JSDH kategorie JPO II. a III., u kterých je z praxe potvrzena akceschopnost 

a určitá profesionální úroveň. Dle druhu MU budou k dopravním nehodám vysílány 

předurčené  JPO a naopak k požárům JPO s velkoobjemovými cisternami. 

7.1.3 III. stupeň poplachu pro dálnice a rychlostní komunikace 

III. stupeň poplachu PPP pro DaRK v Jmk obsahuje další tři JPO, společně 

s prvním a druhým stupněm celkem deset JPO. Je určen pro výjimečné MU velkého 

rozsahu, jako je požár nákladní cisterny převážející hořlavé kapaliny (třaskaviny), pád 

letadla či podobná MU obrovského rozsahu. Tento III. stupeň v sobě skýtá nevýhodu  

v podobě složitější koordinace všech přijíždějících vozidel velitelem zásahu. Ve většině 

případů se bude jednat o JSDH s cisternovou automobilovou stříkačkou (dále jen CAS) 

v základním provedení, mnohdy ze vzdálenějších míst s delšími dojezdovými časy. 

7.1.4 Zvláštní stupeň poplachu  

Zvláštní stupeň poplachu PPP pro DaRK v JmK  není v této práci zpracován, stejně jako 

není zpracován ve standardním PPP pro obce a území v jejím katastru z důvodu 

mimořádné rozsáhlosti MU. V případě DaRK by byl vyhlášen pro více než deset JPO, 

který je složen již téměř výlučně z JSDH. Může být vyhlášen tehdy, když svým 

rozsahem nejsou schopny JPO zvládnout MU ve III. stupni PPP pro DaRK (vyjímečné 

MU). 
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7.2 Návrh vysílání jednotek požární ochrany v opačném směru jízdy  

Vyhodnocením tísňových oznámení v JmK byla zjištěna nejčastější chybovost 

určení přesného místa MU v zadaném či uvedeném směru a kilometru. Dle dnešních 

pravidel k nahlášené MU vyjíždí JPO ve směru jízdy a ne vždy i v opačném směru 

jízdy. Pokud je chybně oznámený nebo uvedený směr místa MU, pak musí JPO 

pokračovat na nejbližší dálniční sjezd, kde změní směr jízdy k MU, čímž se podstatně 

prodlužuje dojezdový čas k MU. Možností, jak této situaci předejít a dostat se co 

nejrychleji a nejefektivněji k místu MU je jízda JPO nejen po směru, ale i v opačném 

směru jízdy. V této kapitole se věnuji opodstatnění vysílání JPO i v opačného směru 

jízdy k MU modelovými výpočty. Modelový výpočet bude zpracován pro vybrané 

úseky DaRK v JmK. Pokud se jedná o chybně nahlášený kilometr, pak JPO, která jede 

k MU po směru jízdy, pokračuje v jízdě nadále, JPO jedoucí v opačném směru jízdy 

koná taktéž. Tím je zaručeno, že JPO projedou dálnici v obou směrech dostatečným 

způsobem a nemohou MU minout.   

JPO jedoucí v opačném směru jízdy je velmi důležitá z několika důvodů. 

Pokud operační důstojník nevyšle i JPO v opačném směru jízdy (rozsahem menší MU 

a v návrháři požární techniky má první dvě JPO po směru) a skutečné místo MU  

se bude přesto nacházet v opačném směru jízdy, prodlužuje se tím dojezdový čas JPO, 

která je již v operačním řízení a bude k MU přejíždět. Pokud by byly vyslány současně 

všechny tři JPO naráz (počítáno vždy i s JPO v opačném směru jízdy k MU), dojezdový 

čas by byl pro MU náhle se vyskytující v opačném směru podstatně kratší. JPO 

v opačném směru jízdy k MU nejenže minimalizuje chybné ohlášení místa MU 

(především směr, popř. i km), ale jsou i MU, které svým rozsahem zasahují do druhého 

směru dálnice a její účast na druhé straně dálnice je především z bezpečnostních důvodu 

nezbytná. Jako příklad z praxe se jedná o MU kde dojde k proražení svodidel, dopravní 

prostředek nebo náklad, který vlivem nehody zasahuje v protisměru, vysypaný náklad  

v obou směrech apod. Může se jednat i o uzavření dálnice z bezpečnostních důvodů, 

kdy CAS jedoucí z protisměru ustaví vozidlo, tím vytvoří tzv. nárazníkovou zónu  

a následně je podstatně zvýšena ochrana nejen zasahujících, ale i účastníků MU.  

V některých ojedinělých případech z důvodu dislokace PS musí jet nejprve všechny 

JPO opačným směrem, otočit se a poté najet po směru jízdy k MU. To vše je dáno 

specifickou dislokací jednotlivých PS, které operují na určitém území. 
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7.2.1 Obecné zásady výpočtu pro vysílání jednotek v opačném směru jízdy 

K výpočtu vysílání JPO v opačném směru jízdy k MU na DaRK v JmK jsem  

si pro každou DaRK v tomto kraji zvolil konkrétní vybraný úsek. Ke každému 

vybranému úseku komunikace byl proveden výpočet doby přejezdu JPO k MU  

z protisměru jízdy. Vše je propočítáno pro mnou navrhovaný I. stupeň poplachu PPP 

pro DaRK v JmK. Nejprve pro dálnici D1, poté pro dálnici D2 a na závěr pro rychlostní 

komunikaci R46. Výstupem pak bude čas přejezdu (tedy ztraceného času) dané JPO, 

který by měl být jasným argumentem pro vyslání JPO jedoucí v opačném směru. 

Pro výpočet je zvolen následující postup. Čas jízdy k danému bodu se počítal  

dle metodického návodu k vypracování dokumentace zdolávání požáru [7],  

[min], kde symbol s je vzdálenost od PS ke zvolenému exitu s diferencí 1km. Z praxe 

vyplývá, že ve většině případů je průměrná rychlost jízdy požárního automobilu 

k mimořádné události přibližně 45km/h. Tuto hodnotu proto užívám i pro výpočet doby 

jízdy požárních automobilů všech jednotek PO na DaRK v JmK. 

Každý vybraný úsek je propočítán pro oba směry jízdy. Pro každý směr jízdy 

mohou být dvě varianty podle vzdálenosti. První varianta je počítána pouze  

dle vzdálenosti z mapy, druhá varianta je pak počítána se zohledněním ostatních 

okolností z praxe. Tato druhá varianta zohledňuje druh a členitost komunikace, místní 

podmínky a bezpečnost. Varianta z praxe je také potvrzena dle webové aplikace [8]  

a zároveň je tím vyvráceno, že čistě vzdálenost je hlavním bodem pro posouzení 

dojezdového času při sestavování PPP pro DaRK v JmK. Obě varianty jsou tímto 

způsobem propočítány proto, že dnešní předpis GŘ [5] řeší vysílání JPO pouze  

dle vzdálenosti. Stejný postup, tedy na základě vzdálenosti je tvořen i PPP pro obce  

a pro jednotlivé katastrální území, i když v praxi vznikají v některých případech velké 

rozdíly. Postup dle mapy nebere v potaz další podmínky dojezdové trasy k MU  

(např. druh komunikace, místní podmínky, údržba v zimním období, výškový rozdíl), 

které mají podstatný vliv na dojezdový čas k MU a pak mohou být některé JPO  

ze vzdálenějších PS u MU dříve. V některých případech by bylo vhodné provést 

prověřovací cvičení za účelem zjištění rychlejšího dojezdového času k určitému místu 

MU. 
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 V případě, kdy se dojezdový čas v praxi rovná dojezdovému času z mapy,  

je vypočítána pouze jedna dojezdová varianta.  

Předpokladem pro modelový výpočet bylo stanovení místa MU přesně uprostřed 

vybraného úseku dálnice nebo rychlostní komunikace. Bude–li se MU skutečně 

nacházet na jiném kilometru komunikace, bude se dojezdový čas JPO měnit v závislosti 

na přesném kilometru události.  

Vždy byly vybrány pouze JPO kategorie I. s nejkratší vzdáleností (popř. z praxe 

s kratším dojezdovým časem), pro každý úsek byla vždy dosazena jedna JPO pro jízdu 

v protisměru. V některých případech musí jet JPO nejprve protisměrem, otočit se a poté 

teprve požadovaným směrem k MU, vše z důvodu dislokace PS. 

7.2.2 Výpočet vysílání jednotek v opačném směru jízdy na dálnici D1 

Pro modelový výpočet vysílání JPO z protisměru u dálnice D1 byl vybrán 

následující úsek EXIT 190 (Brno – západ) – EXIT 182 (Kývalka) (obrázek č. 10), který 

je dobře plošně pokryt profesionálními JPO. Jde o kratší úsek, který je z obou stran 

dostupný vždy alespoň pro jednu jednotku kategorie JPO I. 

Obrázek 10: Dálnice D1, EXIT 182 (Kývalka) – 190 (Brno – západ) [9] 

 

Modelový výpočet na dálnici D1 je zpracován pro MU na 186. km, vždy pro oba 

směry, směr Praha a směr Brno. 

1) směr Praha 

1A) pořadí JPO dle vzdálenosti (počet km) 
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Tabulka 4: Pořadí JPO dle vzdálenosti ke středu úseku 

Pořadí JPO pouze 
dle vzdálenosti 

Požární 
stanice 

SPraha 
[km] 

tPraha 

[min] 
SOstrava 

[km] 
tOstrava 

[min] 
Spřejezd 

[km] 
tpřejezd 

[min] 

1. po směru Lískovec 6,8 9,06 15 20 8,2 10,93 

2. po směru BVV 8,1 10,8 16,3 21,73 8,2 10,93 

3. v opačném 
směru 

Rosice 16,6 22,13 8,2 10,93 8,4 11,20 

Tento uvedený modelový příklad (tabulka č. 4) jasně zdůvodňuje potřebu JPO 

jedoucí v opačném směru. MU je hlášena na 186.km (střed úseku) ve směru na Prahu  

v případě vyslání pouze dvou nejbližších JPO z I. stupně poplachu dle mnou 

navrhovaného PPP pro DaRK bude čas jízdy k tomuto kilometru pro první dvě jednotky 

jedoucí po směru jízdy PS Lískovec 9,08 minut a PS BVV 10,8 minut. V tomto 

okamžiku je však zjištěno, že MU se nachází na stejném kilometru, ovšem v opačném 

směru jízdy (tedy směr Brno). JPO musí tedy přejet k MU, s tím se ovšem značně 

prodlužuje dojezdový čas o dalších 10,93 minut pro obě JPO. Celkový dojezdový čas 

pak činí pro PS Lískovec 20 minut, resp. pro PS BVV 21,73 minut. Pokud bude vyslána 

JPO i v opačném směru jízdy k MU současně s JPO jedoucí po směru, pomoc na místě 

by byla ve směru na Brno za 10,93 minut a ne za necelých 22 minut! 

Otáčení PS Rosice ve směru na Ostravu (ale i ostatních složek IZS, údržba silnic 

a dálnic) provádí ihned po sjetí z dálnice D1 na čtyřproudové ulici Bítešská přes 

středový betonový pás. V případě, že nebude možnost se otočit z důvodů komplikované 

dopravní situace, musí PS Rosice absolvovat navíc přibližně 3km, kde provede otáčecí 

manévr na mimoúrovňovém křížení, časová ztráta pak činí další 4 minuty. 

Otáčení ve směru na Prahu pro PS Lískovec a PS BVV je podobné jako  

ve směru na Brno, včetně stejného prodloužení dojezdového času 4 minuty. 

1B) pořadí JPO dle praxe (zohlednění okolností ovlivňující dojezdový čas) 

Tabulka 5: Pořadí JPO v praxi 

Pořadí JPO pouze 
dle vzdálenosti 

Požární 
stanice 

SPraha 
[km] 

tPraha 

[min] 
SOstrava 

[km] 
tOstrava 

[min] 
Spřejezd 

[km] 
tpřejezd 

[min] 

1. po směru BVV 8,1 10,8 16,3 21,73 8,2 10,93 

2. po směru Lískovec 6,8 10,2 15 21,13 8,2 10,93 

3. v opačném 
směru 

Rosice 16,6 22,13 8,2 10,93 8,4 11,20 
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V praxi PS BVV nahrazuje PS Lískovec (tabulka č. 5) z důvodu rychlejšího 

dojezdového času, ten je dán podstatně přímočařejší čtyřproudovou komunikací, kde 

JPO PS BVV bude dosahovat vyšší rychlosti než PS Lískovec. PS Lískovec musí 

projíždět po klikatých komunikacích v obci, kde nedosahuje zdaleka tak vysoké 

rychlosti, méně místa na úhybné manévry a především musí jet pomaleji s ohledem  

na bezpečnost (chodníky, chodci apod.). 

2) směr Brno 

2A) pořadí JPO dle vzdálenosti (počet km) 

Tabulka 6: Pořadí JPO dle vzdálenosti ke středu úseku 

Pořadí JPO pouze 
dle vzdálenosti 

Požární 
stanice 

SOstrava 

[km] 
tOstrava 

[min] 
SPraha 
[km] 

tPraha 

[min] 
Spřejezd 

[km] 
tpřejezd 

[min] 

1. po směru Rosice 8,2 10,93 16,6 22,13 8,4 11,2 

2. v opačném 
směru 

Lískovec 15 21,13 6,8 10,2 8,2 10,93 

3. v opačném 
směru 

BVV 
16,3 21,73 8,1 10,8 8,2 10,93 

Následující varianta (tabulka č. 6) je charakteristická tím, že pokud budou 

vyslány pouze dvě JPO k MU na 186.km směr Ostrava, bude PS Rosice najíždět  

po směru jízdy a PS Lískovec musí absolvovat trasu nejprve v opačném směru, poté  

se otočí a najede po směru jízdy k MU. Tato varianta má své výhody i nevýhody. 

Výhoda je vždy jedoucí druhé jednotky protisměrem (tím zaručené minutí MU), 

nevýhodou je pak delší dojezdový čas druhé posilové JPO, která se musí otáčet. 

2B) pořadí JPO dle praxe (zohlednění okolností ovlivňující dojezdový čas) 

Tabulka 7: Pořadí JPO v praxi 

Pořadí JPO pouze 
dle vzdálenosti 

Požární 
stanice 

SOstrava 

[km] 
tOstrava 

[min] 
SPraha 
[km] 

tPraha 

[min] 
Spřejezd 

[km] 
tpřejezd 

[min] 

1. po směru Rosice 8,2 10,93 16,6 22,13 8,4 11,2 

2. v opačném 
směru 

BVV 
16,3 21,73 8,1 10,8 8,2 10,93 

3. v opačném 
směru 

Lískovec 15 21,13 6,8 10,2 8,2 10,93 
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Z praxe je ověřeno (tabulka č. 7),  že PS BVV má na dálnici D1 kratší dojezdový čas 

než PS Lískovec, z důvodu lepší komunikace (přímočařejší cesta), proto byla provedena 

záměna za PS Lískovec. 

7.2.3 Výpočet vysílání jednotek v opačném směru jízdy na dálnici D2 

Následující úsek dálnice D2, EXIT 25 (Hustopeče) – EXIT 41 (Podivín) 

(obrázek č. 11) byl vybrán záměrně. Jedná se nejdelší úsek na dálnici D2, který není  

až tak vhodně plošně pokryt JPO jako ostatní úseky. V této variantě nastává případ,  

kdy nejsou v obou směrech vždy stejné JPO. Ve směru na Brno dochází k záměně  

PS Židlochovice za PS Hodonín. Pro každý směr je na rozdíl od dálnice D1 navržena 

pouze jedna varianta, kdy se dojezd dle vzdálenosti rovná dojezdovému času v praxi. 

Obrázek 11: Dálnice D2, EXIT 25 (Hustopeče) - 41 (Podivín) [9] 

 

Modelový výpočet na dálnici D2 je zpracován pro MU na 33. km vždy, pro oba 

směry, směr Bratislava (Slovenská republika) a směr Brno. 

1) směr Bratislava (Slovenská republika) 

Pro modelový výpočet na dálnici D2 je zpracována pouze jedna varianta (tabulka  

č. 8) pro každý směr jízdy, neboť pořadí dojezdových časů JPO dle vzdálenosti se rovná 

pořadí JPO s dojezdovým časem v praxi. 



 

38 

 
 

Tabulka 8: Pořadí JPO, dle vzdálenosti = praxe 
Pořadí JPO dle 
vzdálenosti = 

praxe 

Požární 
stanice 

SBratislava 

[km] 

tBratislava 

[min] 
SBrno 

[km] 
tBrno 

[min] 
Spřejezd 

[km] 
tpřejezd 

[min] 

1. po směru Hustopeče 9,7 12,97 27 36 17,3 23,06 

2. po směru Židlochovice 27,6 36,8 44,9 59,86 17,3 23,06 

3. v opačném 
směru 

Břeclav 38,4 51,2 20,6 27,46 17,8 23,73 

Oproti mnou posuzovanému úseku dálnice D1 má tento úsek podstatně delší dojezdové 

časy. Dojezd prvních JPO PS Hustopeče je 12,97 minut, ovšem druhé JPO PS 

Židlochovice po směru je téměř 37 minut, celý první stupeň pro DaRK pak přibližně  

50 minut (třetí JPO však jede protisměrem k MU).  

2) směr Brno 

Zpracován je pouze jeden výpočet (tabulka č. 9), neboť pořadí JPO dle vzdálenosti se 

rovná pořadí JPO s dojezdovým časem z praxe. 

Tabulka 9: Pořadí JPO, vzdálenosti = praxe 
Pořadí JPO dle 
vzdálenosti = 

praxe 
Požární stanice 

SBrno 

[km] 

tBrno 

[min] 
SBratislava 

[km] 
tBratislava 

[min] 
Spřejezd 

[km] 
tpřejezd 

[min] 

1. po směru PS Břeclav 20,6 27,46 38,4 51,46 17,8 23,73 

2. v opačném 
směru 

PS Hustopeče 27 36 9,7 12,93 17,3 23,06 

3. v opačném 
směru 

PS Hodonín 31,9 42,53 49,7 66,26 17,8 23,73 

Třetí JPO PS Hodonín ve směru na Brno nahrazuje PS Židlochovice. 

7.2.4 Výpočet vysílání jednotek v opačném směru jízdy na komunikaci R46 

Pro následující úsek (obrázek č. 12), který prochází Jihomoravským krajem 

pouze v délce devět kilometrů, byla zjištěna na základě odposlechů tísňových volání 

v JmK vysoká chybovost téměř 25 % (příloha tabulka A). Do plošného pokrytí úseku  

by bylo nutné zainteresovat i JPO z Olomouckého kraje na základě mezikrajské dohody, 

která funguje doposud. 
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Obrázek 12: Rychlostní komunikace R46, EXIT 2 (Vyškov) - 8 (Drysice) [9] 

 

Modelový výpočet na komunikaci R46 je zpracován pro MU na 5. km, vždy pro 

oba směry, směr Ostrava a směr Brno. 

1) směr Brno 

1A) pořadí JPO pouze dle vzdálenosti 

Tabulka 10: Pořadí JPO dle vzdálenosti do středu úseku 
Pořadí JPO dle 
vzdálenosti = 

praxe 

Požární 
stanice 

SBrno [km] 
tBrno 

[min] 
SBratislava 

[km] 
tBratislava 

[min] 
Spřejezd 

[km] 
tpřejezd 

[min] 

1. v opačném 
směru 

Vyškov 13,9 18,53 6,5 8,66 7,4 9,86 

2. po směru Prostějov 21 28 28 37,33 7 9,33 

3. po směru Morkovice 20,1 26,8 27,1 36,4 7 9,33 

Vzdálenost od dislokace PS ke středu posuzovaného úseku je dle tabulky č. 10, v praxi  

s ohledem na okolní podmínky je skladba PPP pro DaRK, viz. tabulka č. 11.  
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1B) pořadí JPO dle dojezdového času v praxi 

Tabulka 11: Pořadí jednotek v praxi 

Pořadí JPO 
v praxi 

Požární stanice 
SBrno 

[km] 

tBrno 

[min] 
SBratislava 

[km] 
tBratislava 

[min] 
Spřejezd 

[km] 
tpřejezd 

[min] 

1. po směru Vyškov 13,9 18,53 6,5 8,66 7,4 9,86 

2. v opačném 
směru 

Prostějov 21 28 28 37,33 7 9,33 

3. v opačném  Pozořice 34,2 45 26,9 35,86 7,3 9,73 

V následující variantě ve směru na Brno (tabulka č. 11) PS Pozořice nahrazuje v praxi  

PS Morkovice (kraj Zlínský), i když je přibližně o kilometr blíže. PS Morkovice mají 

sice výhodu v podobě najetí k místu MU po směru nebo v opačném směru (dáno 

dislokací její PS), ovšem hlavní nevýhodou je však to, že jednotka PS Morkovice  

je v současné době stanice typu P0, která má výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu  

na rozdíl od PS Pozořice, kde je zákonná lhůta k uskutečnění výjezdu 2 minuty. Další 

výhodou, proč je PS Pozořice místo PS Morkovice zařazena do I. stupně poplachu PPP  

pro DaRK v JmK je z 90% jízda po dálnici. Dojezdový čas je tedy v reálných 

podmínkách kratší než doba jízdy PS Morkovice. 

2) směr Ostrava 

Pro modelový výpočet na rychlostní komunikaci R46 ve směru na Ostravu  

je zpracována pouze jedna varianta (tabulka č. 12) pro každý směr jízdy, neboť pořadí 

dojezdových časů JPO dle vzdálenosti se rovná pořadí JPO s dojezdovým časem 

v praxi. 

Tabulka 12: Pořadí JPO, dle vzdálenosti = praxe 
Pořadí JPO dle 
vzdálenosti = 

praxe 

Požární 
stanice 

SOstrava 

[km] 

tOstrava 

[min] 
SBrno 

[km] 
tBrno 

[min] 
Spřejezd 

[km] 
tpřejezd 

[min] 

1. po směru Vyškov 6,4 8,53 13,9 18,53 7,3 9,73 

2. po směru Pozořice 26,9 35,86 34,2 45,6 7,3 9,73 

3. v opačném 
směru 

Prostějov 28 37,33 21 28 7 9,33 

PS Morkovice nebyly zařazeny z důvodu, které jsou specifikovány pod tabulkou č. 11. 

PS Vyškov a PS Pozořice ztratí otočením, pokud se bude MU nacházet v opačném 

směru přibližně 10 minut. 
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7.2.5 Závěry k provedeným výpočtům 

Ve všech případech je prokazatelné, nebude–li vyslána JPO i v opačném směru 

jízdy a skutečné místo MU se bude v opačném směru jízdy nacházet, pak přejezd JPO 

do opačného směru jízdy může trvat mezi deseti až třiceti minutami. Ne vždy  

se propočet dojezdového času týká pouze tří JPO, které jen mění pořadí a směry 

nájezdu, ale i dalších JPO. V případě dálnice D2 je ve směru na Brno zahrnuta  

i PS Hodonín, zatímco ve směru na Bratislavu (Slovenská republika) v PPP pro DaRK  

v JmK nefiguruje. Některé PS mají k určitému úseku dálnice sice blíže, je však vhodné 

je vynechat a zvýhodnit tu JPO, která má lepší dojezdové podmínky a tím pádem kratší 

dojezdový čas v praxi.  

V některých případech je nutno zahrnout i ostatní PS ze sousedních krajů  

na základě mezikrajské pomoci. V případě, že dojezd třetí JPO je extrémně dlouhý (nad  

30 minut), bylo by k zamyšlení (v naší práci bereme pouze v úvahu JPO HZS ČR)  

i vyslání JSDH s předurčeností na dopravní nehody, plus výše zmíněnou JPO, která 

však dojede podstatně později. Tato varianta je na zvážení vedoucích příslušníku HZS 

kraje, kteří v současné preferují chtějí v I. stupni poplachu PPP pro DaRK JPO 

kategorie I.  

V případě, že dojezdový čas dvou JPO k určitému místu MU je téměř identický  

i když se zohlední trasa jízdy, je v tomto případě pro volbu JPO vhodné provést 

prověřovací cvičení se zaměřením na dojezdové časy jednotlivých PS.  
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7.3 Určení vhodné varianty vysílání jednotek v I. stupni poplachu 

V předešlých dvou kapitolách popisuji potřebu JPO vždy jedoucí v opačném 

směru jízdy k MU a na základě praktických zkušeností jsem určil stupně poplachu PPP  

pro DaRK v JmK. V této kapitole navrhuji dvě varianty směrového vysílání JPO v I. 

stupni poplachu PPP pro DaRK v JmK (tabulka č. 13) a stanovím, která z variant bude 

vhodnější. Výpočty budou  vztaženy opět k dálnici D1, dálnici D2 a rychlostní 

komunikaci R46. JPO budou voleny vždy dle nejkratších dojezdových časů z praxe tak, 

aby byl výpočet pro praxi co nejreálnější. Tento výpočet jsem provedl především z toho 

důvodu, aby tvůrce kompletního PPP pro DaRK v JmK vycházel již z nějaké konkrétní 

varianty směrového vysílání, a tím mu byla usnadněna práce při mnohdy komplikované 

tvorbě PPP pro DaRK v JmK. Výstupem výpočtu bude stanovení, která varianta 

směrového vysílání bude vhodnější pro JPO v I. stupni poplachu PPP pro DaRK v JmK.  

Pro výpočet směrového vysílání JPO je zvolen následující postup. Čas jízdy  

k danému bodu se počítal dle metodického návodu k vypracování dokumentace 

zdolávání požáru [7],  [min], kde symbol s je vzdálenost od PS ke zvolenému 

exitu s diferencí 1km. Z praxe vyplývá, že ve většině případů je průměrná rychlost jízdy 

požárního automobilu k mimořádné události přibližně 45km/h. Tuto hodnotu proto 

užívám i pro výpočet doby jízdy požárních automobilů všech JPO.  

Po vypočítání obou variant směrového vysílání pro určitý úsek bylo provedeno  

jejich  porovnání a určení, která z variant je vhodnější pro mnou navrhovaný I. stupeň 

poplachu PPP pro DaRK v JmK. Porovnávacím kritériem bude čas dojezdu prvních 

dvou JPO, které ve většině případu řeší MU menšího rozsahu bez ohledu na to, kterým 

směrem bude jejich příjezd k MU realizován. Pro II., III. a zvláštní stupeň poplachu 

PPP pro DaRK v JmK již tento propočet nebude prováděn z důvodu velmi individuální 

místních podmínek (dislokace PS apod.) a není kladen důraz na směrové vysílání. 

První varianta směrového vysílání JPO (po směru – po směru – v opačném směru) 

V případě první varianty bude počítáno s první JPO po směru jízdy, která bude 

s největší pravděpodobností na místě MU jako první a zahájí záchranné a likvidační 

práce. S druhou vyslanou JPO (vyslaná vždy z důvodu specifických rizik na DaRK) 
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v této variantě je počítáno taktéž po směru a třetí JPO v opačném směru jízdy k MU  

pro minimalizace minutí místa MU v opačném směru, případně jako posilová JPO. 

Druhá varianta vysílání JPO (po směru – v opačném směru – po směru) 

První JPO pojede jako v předešlé variantě po směru jízdy, druhá vždy vyslaná 

JPO přijíždí již v opačném směru jízdy k MU a třetí JPO opět po směru jízdy k MU. 

 
Tabulka 13: Navrhované varianty směrového vysílání JPO 
Pořadová 

JPO 

I. stupeň směr 

jízdy k MU 

nebo. I. stupeň 

směr jízdy k MU 

II. stupeň směr 

jízdy k MU 

nebo. II. stupeň 

jízdy k MU 

III. stupeň 

jízdy k MU 

1. JPO → * → * → ** ← ** směr nezáleží 

2. JPO → * ← * → ** ← ** směr nezáleží 

3. JPO ← * → * ← ** → ** směr nezáleží 

4. JPO není JPO není JPO ← ** → ** není JPO 

Legenda k tabulce č. 13: 

  směr jízdy JPO po směru k místu MU 

  směr jízdy JPO v opačném směru jízdy k MU 

* vhodnost ověřena modelovým výpočtem 

** směr zde již není tak podstatný, pokud jsou JPO na místě a je známa přesná poloha 

MU, je vhodné vysílat JPO po směru jízdy. Pokud je místo MU nepotvrzené (II. stupeň 

poplachu je vyhlášen ihned), je vhodné vysílat dvě JPO po směru a dvě JPO z opačného 

směru jízdy 

7.3.1 Výpočet směrové varianty vysílání pro dálnici D1 

Pro následující úsek dálnice D1 je výpočtem opodstatněna směrová varianta 

vysílání. Vzdálenost je počítána k exitu na 190. km, odtud již mají všechny JPO velmi 

podobné dojezdové podmínky. 

 

 

 



 

44 

Modelový výpočet na dálnici D1, dojezd JPO k EXIT na 190. km a poté MU směr 

Praha, ve dvou variantách vysílání: 

1) směr Praha, varianta „po směru – po směru – v opačném směru“ 

Tabulka 14: Určení varianty směrového vysílání pro D1 směr Praha 

Pořadí a směr JPO v praxi Vzdálenost k EXIT 190 [km] Čas jízdy k EXIT 190 [min] 

1. po směru BVV 4,2 5,6 

2. po směru Lískovec 2,9 3,86 

3. v opačném směru Rosice 15 20 

Dojezd v prvních dvou JPO k exitu 190 je 5,6 min, celý I. stupeň pak 20 min. 

 

2) směr Praha, varianta „po směru – v opačném směru – po směru“ 

Tabulka 15: Určení směrového vysílání pro D1 směr Praha 
 

Pořadí a směr JPO v praxi 

 

Vzdálenost k EXIT 190 [km] Čas jízdy k EXIT 190 [min]  

1. po směru BVV 4,2 5,6 

2. v opačném směru Rosice 15 20 

3. po směru Lískovec 2,9 3,86 

Dojezd v prvních dvou JPO k exitu 190 je 20 min, celý I. stupeň pak 20 min 

První varianta je z časového hlediska podstatně vhodnější, dojezd první a druhé JPO 

v I. stupni poplachu PPP pro DaRK je o necelých 15 minut kratší než varianta druhá. 

Pokud bude vyslán celý I. stupeň poplachu dle PPP pro DaRK v JmK, bude dojezdový 

čas stejný pro obě varianty. Lišit se však bude pouze v případě prvních dvou JPO,  

kdy je tato varianta méně vhodná z důvodu delšího dojezdového času pro tyto dvě první 

JPO. 

7.3.2 Výpočet směrové varianty vysílání pro dálnici D2 

Pro následující úsek (tabulka č. 16) dálnice D2 je výpočtem opodstatněna 

směrová varianta vysílání. Vzdálenost je počítána k exitu 41, odkud již mají všechny 

JPO velmi podobné dojezdové možnosti. 
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Modelový výpočet na dálnici D2, dojezd JPO k EXIT na 41. km a poté MU směr 

Brno, ve dvou variantách vysílání: 

1) směr Brno, varianta „po směru – po směru – v opačném směru“ 

Tabulka 16: Určení směrové varianty vysílání pro D2 směr Brno 
 

Pořadí a směr JPO v praxi 

 

Vzdálenost k EXIT 41 [km]  Čas jízdy k EXIT 41 [min]  

1. po směru Břeclav 12,5 16,66 

2. po směru Hodonín 22,5 30 

3. v opačném směru Hustopeče 18,1 24,13 

Dojezd prvních dvou JPO k exitu 41 je 30 min, celý I. stupeň pak 30 min. 

Tato varianta ve směru na Brno je méně vhodná. Dojezdový čas pro první dvě JPO z I. 

stupně poplachu v PPP DaRK je delší než v případě varianty druhé. 

 

2) směr Brno, varianta „po směru – v opačném směru – po směru“ 

Tabulka 17: Určení směrové varianty vysílání pro D2 směr Brno 
 

Pořadí a směr JPO v praxi 

 

Vzdálenost k EXIT 41 [min] Čas jízdy k EXIT 41 [km]  

1. po směru Břeclav 12,5 16,6 

2. v opačném směru Hustopeče 18,1 24,13 

3. po směru Hodonín 22,5 30 

Dojezd prvních dvou JPO k exitu 41 je 24,13 min, celý I. stupeň pak 30 min. 

Tato varianta pro směr na Brno je vhodnější, z důvodu kratšího dojezdové času prvních 

dvou JPO v I. stupni poplachu PPP pro DaRK. 

7.3.3 Výsledek směrového vysílání pro rychlostní komunikaci R46 

Modelový výpočet pro rychlostní komunikaci R46 nebyl prováděn z důvodu 

dvou rozdílných výsledků předešlých variant, kdy bylo zjištěno, že pro jeden úsek  

je vhodnější jedna varianta směrového vysílání a ve druhém případě pak druhá varianta 

směrového vysílání. 
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7.3.4 Závěr k provedeným výpočtům směrového vysílání 

Následujícími výpočty pro určení směrového vysílání JPO v I. stupni poplachu 

PPP pro DaRK v JmK je prokázáno, že obecně nelze předem přesně stanovit, která 

z variant směrového vysílání JPO v I. stupni poplachu bude vhodnější. Každý úsek 

komunikace je tedy nutno individuálně propočítat a vyhodnotit dle místních podmínek  

a jednotlivé dislokace PS. Důležité je dodržet v I. stupni poplachu PPP pro DaRK 

v JmK vždy jednu JPO jedoucí v opačném směru jízdy.  

Některé JPO, které jsou žádoucí ve směru jízdy, musí však nejprve daný úsek 

absolvovat v opačném směru jízdy k MU, tzn. splňují zároveň obě dvě podmínky, což 

má své výhody, ale i nevýhody. Hlavní výhodu vidím především v tom, že JPO projede 

daný úsek v opačném směru, kde mj. vyvrátí skutečné místo, ale především může např. 

v případě požáru při projíždění kolem MU upřesnit prvotní rozsah a případně přivolat 

další síly a prostředky (vyhlásit před KOPIS potřebu vyššího stupně poplachu PPP). 

Nevýhodou je však podstatně delší dojezdový čas, který JPO ztratí přejezdem  

do opačného směru.  

Ve II. stupni nebudou striktně dána směrová vysílání, bude pouze doporučení na 

směr vysílání, které se odvíjí na dislokaci příslušné JPO na daném území. III. a zvláštní 

stupeň poplachu již neřeší směr vysílání JPO. 
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8 ZÁVĚR 

Návrh zásad nového PPP pro DaRK v JmK má hlavní cíl – včas, v dostatečné 

míře a co možná nejefektivněji zajistit a poskytnout pomoc všem, kteří se dostali  

do nesnází a potřebují pomoc záchranných složek IZS.  

Statistickým rozborem celkem 965 událostí bylo zjištěno, že každá desátá 

událost obsahuje nějakou chybovost, ať už ze strany oznamovatele či příjemce 

tísňového volání. Nejčastější chybou v tísňových volání bylo nahlášení chybného 

kilometru, špatně udaný směr, příkaz vztažený na obec a záměna za jinou komunikaci. 

Statistické údaje o chybovosti, praktické zkušenosti z praxe, ale i modelové výpočty, 

které potvrdily určité skutečnosti, vedly k vytvoření obecných zásad pro tvorbu PPP  

pro DaRK v JmK. 

Důležitým krokem pro tvorbu obecných zásad PPP bylo stanovení jiného a 

výhodnějšího rozčlenění JPO do čtyř stupňů poplachu PPP pro DaRK v JmK. To vše 

především s ohledem na praktičnost u zásahů včetně vytipování MU, ke kterým bude 

vyslána část I. stupně (MU menšího rozsahu) nebo automaticky celý I. nebo  II. stupeň 

poplachu. Z tohoto důvodu navrhuji, aby I. stupeň poplachu obsahoval tři JPO,  

II. stupeň poplachu další tři JPO (celkem sedm JPO), III. stupeň poplachu čtyři JPO 

(celkem deset JPO) a zvláštní stupeň poplachu deset a více JPO. 

Další velmi důležitou zásadou bylo navrhnout a obhájit JPO jedoucí v opačném 

směru jízdy k MU v I. stupni poplachu PPP pro DaRK v JmK. JPO jedoucí v opačném 

směru jízdy k MU má zvláštní opodstatnění v podobě minimalizace minutí místa 

nehody v případě chybně nahlášeného směru a kilometru, dále v případě zásahu 

z opačného směru jízdy, pokud do protisměru svým rozsahem MU zasahuje  

a v neposlední řadě má význam jako posilová JPO při řešení MU. 

Posledním krokem pro stanovení obecných zásad bylo v I. stupni poplachu PPP 

pro DaRK v JmK vyřešit nejvhodnější směrovou variantu vysílání JPO. V případě 

vyslání celého I. stupně byl požadavek stanoven na dvě JPO po směru jízdy k MU  

a vždy jedna JPO v opačném směru jízdy k MU z důvodu minutí místa nehody. 

Porovnávaly se dvě varianty, první varianta byla JPO v opačném směru na druhém 

místě a v druhé variantě byla JPO v opačném směru na třetím místě. Propočtem se došlo 
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k závěru, že ani jedna z variant není striktně směrodatná a je nutno ke každému úseku 

přistupovat s variantami oběmi a z ní vybrat tu vhodnější. 

Přínos práce vidím především v podobě jednoduššího a podstatně efektnějšího 

vysílání JPO na DaRK, než je v dnešní praxi k vidění. Navrhuji dosadit JPO do všech 

stupňů poplachu pro každý úsek DaRK v JmK. Ke každému úseku bude mít operační 

důstojník ve své softwarové aplikaci jasně přiřazeny JPO pro každý stupeň. Nebude 

muset řešit situace, kdy má v nabídce v některých případech pouze jednu JPO  

a ve chvíli, kdy si MU vyžádá větší počet JPO, musí improvizovat s výběrem dalších 

nejbližších JPO.  

Ve skutečnosti je nutné vybírat vždy JPO dle dojezdového času z praxe  

se zohledněním okolních podmínek (trasa jízdy JPO, výškové převýšení, druh 

komunikace apod.) a ne jen dle vzdálenosti jak je tomu dnes. V některých případech  

by bylo vhodné provést prověřovací cvičení za účelem zjištění rychlejšího dojezdového 

času k určitému místu MU. 

Dle statistik [10] dopravní nehodovost stále klesá, avšak nebezpečí se stále  

se zvětšujícími požadavky na množství přepraveného materiálu a osob na pozemních 

komunikacích stále roste, tudíž se zvyšuje i případné potenciální nebezpečí nejen pro 

zasahující. Proto je nutné se zaměřit i na tvorbu metodik a postupů, dle kterých budou 

veškeré záchranné týmy postupovat rychleji, koordinovaněji a efektivněji. Věřím,  

že v této práci navržené zásady budou přínosem při zpracování PPP pro DaRK v JmK. 
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Příloha A: Počet zjištěných chybných tísňových oznámení 

Počet zjištěných chybných tísňových oznámení 

Typ 
silnice 

Počet 
započítaných 
mimořádných 

událostí 

Km od 
oznam. 

Směr od 
oznam. 

Km i směr 
od 

oznamovate 

Km od 
KOPIS 

Směr od 
KOPIS 

Směr i 
km od 
PČR 

Směr či km 
(popř. 

oboje) z 
jiného kraje 

Km či směr 
(popř. 

oboje), nelze 
určit 

Příkaz na 
obec a ne 

vztažený ke 
komunikaci 

Objekt 
v 

pohybu 

Jiná 
silnice 

Počet 
chyb 

% chyb 

D1 565 20 7 2 2 13 1 1 6 3 0 0 55 9,73% 

D2 224 4 0 0 1 0 0 0 0 2 3 3 13 5,80% 

R46 41 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 4 10 24,39% 

R52 84 3 0 0 0 0 0 0 2 6 0 1 12 14,29% 

Suma 914 27 7 2 3 14 1 4 8 13 3 8 90 9,85% 
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Příloha B: Výpis neshodných událostí u tísňových oznámení na dálnici D1 

Výpis neshodných událostí u tísňových oznámení 
 Posuzovaná komunikace: D1 Rok: 1.9.2009 - 31.1.2013 

Dle oznamovatele 

Dle TCTV 112 

Příkaz k výjezdu Skutečnost Poř. 
číslo 

události 

Datum 
vzniku 

Čas 
vzniku 

Typ 
MU Kilometr Směr Kilometr Směr Kilometr Směr Kilometr Směr 

Shoduje 
se? 

Diference 
(km) 

1. 11.9.2009 8:35:42 DN 184 Ostrava Od ledna 2010 208 Praha 209 Ostrava NE 1 

2. 24.9.2009 18:37:27 P 206 Ostrava   206 Ostrava 206 Praha NE 0 

3. 6.10.2009 2:32:50 DN 185 Ostrava   185 Ostrava 178,638 Praha NE 6,362 

4. 11.10.2009 16:32:58 UNL 210 Ostrava Od ledna 2010 211 Praha 210 Praha NE 1 

5. 2.12.2009 8:29:00 DN 201 Praha   Není příkaz k výjezdu 210,5 Praha NE 9,5 

6. 12.2.2010 2:32:42 DN 167 Ostrava 167 Ostrava 168 Ostrava 167 Praha NE 1 

7. 16.4.2010 14:12:40 DN 194 Praha 194 Praha 194 Praha 199,5 Praha NE 5 

8. 27.4.2010 12:27:15 PP 170 Ostrava 170 Ostrava 170 Ostrava 156 Ostrava NE 14 

9. 27.6.2010 8:25:47 DN 217 Ostrava 217 Ostrava 217 Ostrava 216 Praha NE 1 

10. 10.7.2010 1:22:42 DN 214 Praha 214 Praha 214 Praha 221 Praha NE 7 

11. 15.7.2010 17:41:43 DN 214 Praha 218 Ostrava 218 Ostrava 214 Praha NE 4 

12. 21.7.2010 15:32:20 DN 227 Praha 227 Ostrava 227 Ostrava 227 Praha NE 0 

13. 25.7.2010 23:14:59 DN 185 Ostrava 185 Ostrava 185 Ostrava 175,5 Ostrava NE 9,5 

14. 5.8.2010 15:38:11 DN 170,5 Praha 170 Ostrava 170,5 Ostrava 169,6 Praha NE 0,9 

15. 21.8.2010 15:54:56 DN 181 Ostrava 182 Praha 182 Praha 180 Ostrava NE 2 

16. 29.8.2010 15:34:21 P 220 Praha 220 Praha 220 Praha 226,5 Ostrava NE 6,5 

17. 9.9.2010 14:13:26 DN 179 Ostrava 179 Ostrava 179 Ostrava 179,8 Praha NE 0,8 

18. 29.9.2010 9:57:44 DN 168,3 Praha 168,3 Praha 168 Praha 181 Praha NE 13 

19. 4.10.2010 1:04:07 DN místně založená událost 180 Praha 189 Ostrava NE 9 

20. 28.10.2010 19:32:27 DN 187,5 Ostrava 194 Ostrava 194 Ostrava 187,5 Ostrava NE 6,5 
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21. 30.10.2010 13:06:07 DN 180 Ostrava 180 Ostrava 180 Ostrava 165 Ostrava NE 15 

22. 17.11.2010 5:42:16 P 190 Praha 190 Praha 190 Praha 190 Ostrava NE jiný směr 

22. 19.11.2010 18:36 DN místně založená událost 182 Ostrava 189 Ostrava NE 7 

24. 1.12.2010 16:06:36 P místně založená událost 194 Ostrava 196 Praha NE 2 

25. 2.12.2010 7:15 P místně založená událost 195 Ostrava 208 Ostrava NE 13 

26. 5.12.2010 12:44:47 DN 218,5 Ostrava 218 Ostrava 218 Ostrava 218 Praha NE 0,5 

27. 20.3.2011 20:04:46 DN 170 Praha 170 Praha 170 Praha 155 Praha NE 15 

28. 1.4.2011 5:24:46 DN 208 Praha 203 Praha 203 Praha 208 Praha NE 5 

29. 25.5.2011 7:11:44 DN 190 Praha 190 Praha 190 Praha 196 Praha NE 6 

30. 16.7.2011 0:22:17 P Rousínov - ulice Habrovanská (obojí) Není příkaz k výjezdu 218 Praha Ne 0 

31. 16.7.2011 4:00:00 DN 215 Ostrava 215 Ostrava 215 Ostrava 223 Ostrava Ne 8 

32. 18.7.2011 6:31:01 UNL 196 Exit Brno - D. Heršpice Není příkaz k výjezdu 196 Ostrava Ne 0 

33. 5.8.2011 18:07:37 DN místně založená událost 235 Ostrava 235 Praha Ne 0 

34. 22.8.2011 16:03:16 DN 227 Ostrava 227 Praha 227 Praha 227 Ostrava Ne 0 

35. 27.9.2011 19:49:14 DN 226 Praha 226 Ostrava 226 Ostrava 222 Praha Ne 4 

36. 4.10.2011 17:59:33 UNL 185 Praha 185 Praha 185 Praha 175 Praha Ne 10 

37. 14.10.2011 13:42:25 DN 168 Ostrava 168 Praha 168 Praha 168 Praha Ne 0 

38. 14.11.2011 16:37:14 DN 210 Ostrava 210 Ostrava 185 Praha 185 Praha Ne 25 

39. 3.12.2011 13:12:18 DN 205 Ostrava 205 Ostrava 205 Ostrava 210 Ostrava Ne 5 

40. 17.12.2011 7:51:28 DN 107 Praha 175 Praha 175 Praha 108 Praha Ne 67 

41. 25.1.2012 17:18:19 UNL 194 Praha 194 Praha 194 Ostrava 194 Praha Ne 0 

42. 28.2.2012 18:57:15 P 216 Praha R46, km1,Vyškov 218 Praha 216 Praha Ne 15 

43. 1.4.2012 8:11:26 UNL místně založená událost 187 Praha 198,6 Ostrava Ne 11,6 

44. 27.5.2012 14:52:45 P 230 Ostrava 230 Ostrava 230 Ostrava 236,0 Ostrava NE 6,0 

45. 3.6.2012 17:17:25 TP 169 Praha 169 Praha 169 Praha 169,0 Ostrava NE 0 

46. 12.6.2012 18:35:22 DN 224 Praha 224 Ostrava 224 Praha 214,6 Praha NE 9,4 

47. 27.6.2012 17:36:08 DN neví Praha 215 Praha 215 Praha 220,0 Praha NE 5,0 

48. 4.7.2012 14:32:00 DN 220 Ostrava 220 Ostrava 220 Ostrava 218,0 Brno NE 2 
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49. 19.7.2012 8:05:00 P 173,5 Ostrava 173,5 Ostrava 173 Ostrava 173,0 Praha NE 0,5 

50. 2.8.2012 12:40:28 DN 187 Praha 187 Praha 187 Praha 181,0 Praha NE 6,5 

51. 25.8.2012 11:03:46 P 187 Ostrava 187 Praha 187 Praha 185,7 Ostrava NE 1,3 

52. 30.9.2012 7:30:52 DN 177 Praha 177 Praha 177 Praha 170,9 Praha NE 6,1 

53. 2.10.2012 3:08:43 UNL 176 Praha 176 Praha 176 Praha 170,9 Praha NE 5,1 

54. 10.10.2012 11:47:18 DN místně založená událost 194 Praha 194,0 Ostrava NE 0 

55. 12.11.2012 5:32:25 TP místně založená událost 187 Ostrava 187,0 Praha NE 0 
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Příloha C: Výpis neshodných událostí u tísňových oznámení na dálnici D2 

Výpis neshodných událostí u tísňových oznámení 
 Posuzovaná komunikace: D2 Rok: 1.9.2009 - 31.1. 2013 

Dle oznamovatele 

Dle TCTV 112 

Příkaz k výjezdu Skutečnost Poř. číslo 
události 

Datum 
vzniku 

Čas 
vzniku 

Typ 
MU Kilometr Směr Kilometr Směr Kilometr Směr Kilometr Směr 

Shoduje 
se? 

Diference 
(km) 

1. 22.9.2009 6:14:00 DN 28 Brno Od ledna 2010 28 Brno 18 Brno NE 10 

2. 6.5.2010 15:19:00 DN 20 Bratislava 20 Bratislava 20 Bratislava 8 Bratislava NE 12 

3. 3.8.2010 15:06:00 TP místně založená událost 34 Bratislava 40 Bratislava NE 6 

4. 13.8.2010 9:33:00 P 31 Brno 31 Brno 31 Brno 17 Brno NE 14 

5. 16.8.2010 14:08:00 DN místně založená událost 49 Brno I/55 Hodonín NE 0 

6. 16.6.2011 16:23:09 DN 0 Brno Datová věta na obec 0 Brno NE 0 

7. 14.7.2011 17:42:38 DN odhad SR 60 SR 60 SR 52,5 SR NE 7,5 

8. 24.12.2011 11:38:21 DN Hovor neuložen Datová věta na obec 1 SR NE 0 

9. 16.1.2012 11:44:23 P 14-15 SR 14 SR 14 SR 31 SR NE 15 

10. 16.4.2012 23:02:48 DN 18,5 Brno 26 Brno 26 Brno 20 Brno NE 0 

11. 17.9.2012 23:01:05 DN 22-29 SR 29 SR 29 SR 29 SR NE 0-7 

12. 13.9.2012 13:55:18 DN 47 Brno Datová věta na obec Břeclav 47 Brno NE 0 

13. 8.12.2012 13:59:48 DN D1 196 Ostrava D1 196 Ostrava D1 196 Ostrava 2,5 SR NE 2,5 
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Příloha D: Výpis neshodných událostí u tísňových oznámení na rychlostní komunikaci R46 

Výpis neshodných událostí u tísňových oznámení 
 Posuzovaná komunikace: R46 Rok: 1.9.2009 - 31.1. 2013 

Dle oznamovatele 

Dle TCTV 112 

Příkaz k výjezdu Skutečnost Poř. číslo 
události 

Datum 
vzniku 

Čas 
vzniku 

Typ 
MU Kilometr Směr Kilometr Směr Kilometr Směr Kilometr Směr 

Shoduje 
se? 

Diference 
(km) 

1. 23.9.2009 14:00:00 DN místně založená událost Od ledna 2010 D1 227 Ostrava R46, 2 Olomouc NE 5 

2. 23.9.2010 8:58 DN místně založená událost Obec Vyškov 1 Vyškov NE  

3. 9.11.2010 9:46 DN D1 230 Ostrava D1 230 Ostrava D1 230 Ostrava 2 Olomouc NE  

4. 4.6.2011 19:45:00 P 8 Olomouc obec Drysice obec Drysice 9 Olomouc NE  

5. 24.6.2011 5:47:00 DN 3,5 Vyškov obec Pustiměř obec Pustiměř 3,5 Vyškov NE  

6. 15.8.2011 21:01:00 DN místně založená událost D1 226 Ostrava 1 Olomouc NE  

7. 7.12.2011 20:21:00 DN místně založená událost 1 Olomouc 1 Vyškov NE  

8. 26.1.2012 18:36:00 DN 6 Vyškov obec Drysice obec Drysice 7 Vyškov NE  

9. 30.6.2012 18:42:00 UNL 3 Olomouc obec Pustiměř obec Pustiměř 3 Olomouc NE  

10. 30.11.2012 16:35:00 P D1 236 Praha D1 236 Praha D1 236 Praha 1 Olomouc NE  
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Příloha E: Výpis neshodných událostí u tísňových oznámení na rychlostní komunikaci R52 

Výpis neshodných událostí u tísňových oznámení 

 Posuzovaná komunikace: R52 Rok: 1.9.2009 - 31.1. 2013 
Dle oznamovatele 

Dle TCTV 112 

Příkaz k výjezdu Skutečnost Poř. 
číslo 

události 

Datum 
vzniku 

Čas 
vzniku 

Typ 
MU Kilometr Směr Kilometr Směr Kilometr Směr Kilometr Směr 

Shoduje 
se? 

Diference 
(km) 

1. 28.10.2009 10:13:30 DN místně založená událost Od ledna 2010 27 Mikulov 22 Brno NE 5 

2. 5.3.2010 22:27:26 DN 19 Mikulov 19 Mikulov 19 Mikulov 27 Mikulov NE 8 

3. 8.5.2011 16:15:52 DN 23 Brno 23 Brno 23 Brno 13 Brno NE 10 

4. 30.5.2011 5:43:18 DN místně založená událost Rajhrad Mikulov 14 Brno NE 7 

5. 19.8.2011 19:02:30 DN místně založená událost 3 Mikulov 13 Mikulov NE 10 

6. 10.2.2012 23:33:11 DN 29 Mikulov 29 Mikulov 29  24 Mikulov NE 5 

7. 5.3.2012 19:01:27 DN 8 Mikulov ZZS  Brno Vídeňská 7 Mikulov NE 7 

8. 30.8.2012 22:52:02 P obec Medlov obec Medlov obec Medlov 17 Mikulov NE 0 

9. 14.9.2012 16:36:19 DN Rajhrad Rajhrad Rajhrad Rajhrad Rajhrad Rajhrad 11 Brno NE 0 

10. 21.9.2012 10:43:21 TP 9 Brno Modřice  12 Brno 9 Brno NE 3 

11. 7.10.2012 11:04:18 DN 11 Brno Rajhrad  10 Brno 12 Brno NE 2 

12. 28.1.2013 11:23:56 P 16 Brno Pohořelice Brno Pohořelice Brno 16 Brno NE 6 

 


