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1. Úvod  

 Roku 2003 bylo Ministerstvem vnitra ČR přijato „Zaměření rozvoje operačních a 

informačních středisek integrovaného záchranného systému na úrovni krajů“, které předložilo 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru [40]. Tato koncepce obsahovala ideu 

vývoje operačních středisek na následující roky. Záměrem bylo, aby občan potřebující pomoc 

se mohl vždy dovolat na tísňovou linku a byla mu poskytnuta pomoc co nejdříve.  

Obsahem Koncepce [40] je mimo jiné: 

- stav operačního řízení v roce 2003 

- zaměření rozvoje operačních středisek IZS krajů, s výhledem do roku 2010 

- vývoj v rámci spolupráce s ostatními složkami IZS 

- předávání informací mezi základními složkami IZS pomocí TCTV 

- ekonomické zabezpečení 

 Od tohoto roku se začala postupně měnit struktura a umístění operačních středisek 

základních složek IZS. Podstatnou změnou při příjmu tísňového volání a operačním řízení 

bylo i zavedení jednotného čísla tísňové linky 112 v České republice. Pro příjem linky 112 

byla zřízena TCTV v krajských ředitelstvích Hasičského záchranného sboru, která jsou 

součástí krajských operačních středisek. Se zřízením TCTV linky 112 jsou spojeny i 

technologie při předávání informací na operační střediska složek IZS. Centralizace byla 

směřována na úroveň krajů. V některých krajích již centralizace na krajská operační střediska 

proběhla. 

 Práce se zabývá centralizací operačních středisek. Cílem je studie v oblasti operačního 

řízení ve dvou základních složkách IZS, a to Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. 

Důvodem zvolení těchto dvou složek IZS je vysoké procento spolupráce při řešení 

mimořádných událostí.  

V práci byly zmíněny i stávající komunikační a informační systémy, které pomáhají 

operátorům operačních středisek při řešení mimořádných událostí.  Pomocí dotazníků pro 

operátory jednotlivých složek byly posouzeny stávající názory na centralizaci operačních 

středisek, možné potíže a výhody, které tento záměr přinesl i přinese.  

V práci nebyly opomenuty ani programy, jež v rámci dotačního řízení pomáhají 

realizovat průběh centralizace. Zjištěné informace byly shrnuty a byl vytvořen závěr, který 

přispěl k posouzení současného stavu operačních středisek PČR a HZS ČR. 
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2. Rešerše 

Při zpracování bakalářské práce byly provedeny rešerše následující literatury, které přinášejí 

poznatky potřebné k pochopení fungování operačních středisek a shrnují již prezentované 

důvody centralizace operačních středisek i zjištěné výhody a nevýhody centralizace. 

Zaměření rozvoje operačních a informačních středisek integrovaného záchranného  

systému na úrovni krajů [40] 

-  Koncepce pojednává o postupném vývoji operačních středisek IZS a řešení předávání 

informací o vzniklé události mezi základními složkami IZS. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [7] 

- Mimo jiné je zde upraveno fungování operačních středisek složek IZS a operační a 

informační střediska IZS. 

ADAMEC, V.: Management záchranných prací. Operační a informační střediska  

HZS ČR. [13] 

- Cílem práce je návrh řešení stanovení velikosti operačních středisek HZS ČR. 

VALACH, K.: Centralizace operačních středisek Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. [41] 

- Přínosy a nevýhody postupné centralizace operačních středisek na příkladu HZS 

Moravskoslezského kraje. 

SVĚTLÍK, J.: Integrace operačních středisek v rámci Krajského ředitelství policie 

Jihočeského kraje. [44]  

- Vyhodnocení komunikace operačního střediska v rámci složek integrovaného 

záchranného systému i v rámci Policie České republiky na různých úrovních operačního 

řízení. 

HRÁČKOVÁ, V.: Rozvoj operačních a informačních středisek IZS na krajské  

úrovni. [34] 

- Článek se zabývá komunikací v rámci integrovaného záchranného systému a 

problematikou budování operačních středisek.  

LINHARTOVÁ, D.: 14+1 operačních středisek. [17] 

- Vymezení základních důvodů integrace operačních středisek PČR. 
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3. Integrovaný zásahový systém České republiky 

 Integrovaný záchranný systém (IZS) je upraven v zákoně o integrovaném záchranném 

systému [7]. IZS je efektivní systém vazeb, pravidel koordinace, spolupráce záchranných a 

bezpečnostních složek, dále orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob 

při společném provádění záchranných a likvidačních prací a při přípravě na mimořádné 

události. Aby byla zabezpečena spolupráce hasičů, policistů, zdravotníků a dalších složek pro 

dosažení rychlé a účinné záchrany při vzniku mimořádných událostí, byly položeny základy 

IZS již v roce 1993. Instituce zařazené do integrovaného záchranného systému dělíme na 

základní a ostatní. [7] 

Základní složky IZS jsou [7]: 

- Hasičský záchranný sbor České republiky 

- jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje  

- poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

- Policie České republiky 

Ostatní složky IZS jsou [7]: 

- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 

- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 

- ostatní záchranné sbory  

- orgány veřejného zdraví 

- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

- zařízení civilní ochrany 

- neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím 

 Tyto složky poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na 

vyžádání. Hlavním koordinátorem IZS je HZS ČR. V praxi to znamená, že při řízení 

záchranných a likvidačních prací dvou a více složek IZS na místě události „velí“ příslušník 

HZS ČR, který řídí a koordinuje záchranné a likvidační práce. Pokud na místě není ustanoven 

velitel z řad HZS nebo JPO, řídí činnost velitel složky SaP, jejichž činnosti na místě události 

převažují. Operačním a informačním střediskem IZS je v případě aktivace operační středisko 

HZS ČR. Je stěžejním operačním střediskem při řešení mimořádné události. [36] 

Česká republika zaručuje svým občanům i občanům jiných států na území ČR  

nepřetržitou pohotovost operačních středisek základních složek IZS pro příjem tísňového 

volání. 
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V ČR jsou zavedena následující tísňová čísla základních složek IZS: 

- 150 tísňová linka HZS ČR 

- 158 tísňová linka PČR 

- 155 tísňová linka ZZS  

- 112 jednotné evropské číslo tísňového volání – obsluha HZS ČR 

 Při projednávání způsobu zavedení evropského tísňového čísla 112 zástupci všech tří 

základních složek IZS rozhodli o zachování dosavadních národních tísňových čísel. [36] 

Tísňová linka 112, jejíž provoz zajišťuje HZS ČR, nám pomůže, pokud si nevzpomeneme  

na jiné tísňové číslo nebo si nejsme jisti, na kterém čísle událost oznámit; dále je určena 

osobám nehovořícím českým jazykem – jazyková vybavenost operátorů slouží převážně pro 

mimořádné události, včetně mimořádných událostí, při nichž je potřeba součinnost více složek 

IZS. Telefonní centra tísňového volání linky 112 umožňují konferenční hovory při předávání 

informací mezi základními složkami IZS. [2][20] 

3.1. Hasičský záchranný sbor  

 HZS ČR se řídí zákonem o Hasičském záchranném sboru České republiky [31]. Zde 

jsou uvedena základní poslání sboru, a to chránit životy a zdraví obyvatel i majetek před 

požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.  Při plnění svých úkolů 

spolupracuje s ostatními složkami IZS, se správními úřady a jinými státními orgány, orgány 

samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi a 

zahraničními subjekty. Předmětem spolupráce je především stanovení práv a povinností při 

mimořádných událostech, pokud tomu nebrání ustanovení jiných právních předpisů nebo 

povinnost mlčenlivosti. [31] 

 HZS tvoří generální ředitelství hasičského záchranného sboru (GŘ HZS; je součástí 

Ministerstva vnitra), čtrnáct hasičských záchranných sborů krajů, záchranný útvar v Hlučíně a 

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-

Místku [31]. Sídlo kraje je sídlem hasičského záchranného sboru kraje, výjimkou je Hasičský  

záchranný sbor Středočeského kraje, jehož sídlem je Kladno. Ministerstvo zřizuje na úrovni 

GŘ HZS operační a informační středisko. HZS kraje zřizuje operační a informační střediska 

jako součást HZS kraje. [16][31] 

 HZS ČR je základní složkou IZS, která zabezpečuje přípravy a koordinované postupy 

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

2001 je v působnosti HZS ČR i ochrana obyvatelstva. [31] 
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3.2. Policie České republiky 

 Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který svoji 

působnost vykonává na území celé České republiky. Právní úprava je zakotvena v zákoně o 

Policii České republiky [8]. Úkolem PČR je chránit bezpečnost osob a majetku. PČR 

spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho 

obnovení, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení. 

Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti 

svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou 

součástí právního řádu České republiky. [8] 

 Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra. Zákon o Policii České republiky uvádí 

podmínky pro plnění úkolů policie, kdy policejní prezident odpovídá za činnost policie 

ministrovi vnitra. Základní organizační strukturu tvoří policejní prezidium, útvary s celostátní 

působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství a bývalá 

okresní ředitelství, dnes již územní odbory nebo městská a obvodní ředitelství. Na každé 

z těchto úrovní je zřízeno OS. [8] 

 Při vzniku MU nebo krizové situace je PČR předurčena k plnění úlohy bezpečnostní 

složky. Jako základní složka IZS plní tyto úkoly [32][10]: 

- uzavření prostoru mimořádné události, zajištění uvolnění komunikací a umožnění 

vstupu pouze záchranným jednotkám nebo osobám pověřeným úkoly v rámci 

krizových štábů a IZS, 

- regulaci dopravy v prostoru MU, 

- zabraňuje vstupu nepovolaným osobám do uzavřeného prostoru a podílí se na 

zabezpečení organizace v průběhu evakuačních opatření, 

- provádí šetření vedoucí k objasnění příčin vzniku MU, 

- plní úkoly spojené s identifikací zemřelých při MU, 

- zajišťuje ochranu majetku, zařízení a prostředků proti zcizení a řeší úkoly související 

s kriminální činností v prostoru MU, 

- dále plní úkony související s rozkazy svých nadřízených funkcionářů, které směřují 

k vyhovění požadavkům VZ nebo vedoucího složky IZS, jenž koordinuje postup 

složek IZS. 
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4. Pojem operační středisko  

 Základní legislativou, z níž vychází činnost operačních středisek základních složek 

IZS, je zákon o integrovaném zásahovém systému [7], kde je stanoveno, že základní složky 

IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku MU, jejich vyhodnocení a 

neodkladný zásah v místě MU. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém 

území České republiky. Tuto činnost provádějí operační střediska jednotlivých složek IZS. Ta 

dále zajišťují plnění úkolů specifických pro základní složku, ve které jsou zřízena.  

Společné úkoly OS základních složek IZS jsou [7]: 

- nepřetržitý příjem tísňového volání, 

- vyhodnocení situace a zajištění vyslání sil a prostředků na místo události, 

- spolupráce s ostatními OS v rámci jedné složky nebo IZS, 

- plnění úkolů přímých nadřízených, kterými plní požadavky VZ složky IZS, 

- koordinace činností na místě zásahu – spolupráce s VZ složky IZS, 

- ukončení události. 

 Ostatní činnosti OS (pracoviště operačního řízení) jsou závislé na typu složky, v níž je 

OS umístěno. OS jsou umístěna v prostorách, které jsou k tomuto patřičně vybaveny 

komunikačními, informačními a dalšími technologiemi. OS lze rozdělit dle [13]: 

- druhu 

- vymezení územní působnosti 

- režimu řešení události 

- velikosti 

V praxi lze použít i další kritéria, např. hlavní a záložní nebo stabilní a mobilní. [41] 

4.1 Dělení operačních středisek podle druhu 

 Za převažující typ operačních středisek můžeme označit samostatná střediska, a to 

z toho důvodu, že většina středisek složek IZS v ČR je umístěna ve vlastním objektu, fyzicky 

oddělena od ostatních OS, a předávání informací mezi středisky tak probíhá pouze na 

komunikační a informační úrovni prostřednictvím technického zabezpečení. Sdružená OS se 

dále člení na prostorově a systémově sdružená [13]. Příkladem takového prostorově 

sdruženého operačního střediska je např. IBC Ostrava[18][21], kde v jedné budově, v jednom 

operačním sále spolupracují operátoři všech tří základních složek IZS a některých ostatních 

složek IZS. [21] 
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 Systémově sdružená OS jsou taková, která příjem tísňového volání zajišťují v jednom 

prostoru univerzálními operátory jedné organizace. Ti zajišťují služby hned pro několik 

složek pomocí univerzálních informačních technologií, kterými jsou propojeny s OS složek, 

pro něž příjem tísňového volání zajišťují. Takovými OS na území ČR jsou TCTV 112, která 

jsou obsluhována příslušníky HZS ČR. Na obrázku č. 1 je dělení operačních středisek dobře 

patrné. [13] 

 

 
Obrázek č. 1 Dělení operačních středisek [13] 

4.2. Dělení operačních středisek podle území 

Podle území, pro které OS zajišťuje příjem tísňového volání a operační řízení, můžeme OS 

dělit na [13]:  

- střediska s místní působností (např. obecní policie, HZS podniku), 

- střediska s okresní působností (sektorová; např. územní odbory HZS kraje, ZZS, OS 

územních odborů nebo městská a obvodní ředitelství PČR), 

- střediska s krajskou (regionální) působností (např. KOPIS HZS kraje, IOS PČR kraje), 

- střediska státní, působící na území celého státu (např. OPIS GŘ HZS ČR, OS 

policejního prezidia ČR). 
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4.3. Dělení operačních středisek dle procesního režimu 

 Oznámení události základní složce IZS má přesně daný průběh, tento je znázorněn na 
obrázku č. 2. Proces příjmu tísňového volání a operační řízení prochází několika fázemi. 

 

Obrázek č. 2 Průběh události [13] 

 

- Fáze příjmu tísňového volání představuje činnost operátora při vytěžení občana 

k místu a druhu mimořádné události. V případě, že se po vyhodnocení jedná o událost 

v kompetenci daného OS, věc řeší, v opačném případě věc předá příslušnému OS.[13] 

- Vyslání sil a prostředků je prvním krokem operačního řízení, kdy operátor rozhodne, 

které síly a prostředky budou danou situaci řešit. [13] 

- Koordinace činností je fáze spolupráce OS s velitelem zásahu (poskytnutí podpory a 

zajištění požadavků VZ). [13] 

- Uvolnění sil a prostředků je fáze ukončení události. Síly a prostředky jsou připraveny 

pro řešení další události. [13] 

 Jednotlivá operační střediska mohou realizovat buď veškeré procesní kroky, nebo jen 

některé. Takto lze režim rozdělit na sériové a paralelní procesní režimy řešení události.  

Obrázek č. 3 Sériový režim činností operátora [13] 
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- Na obrázku č. 3 je znázorněn sériový procesní režim, který umožňuje řešit oznámenou 

událost od počátku do konce jedním operátorem [13]. 

V praxi to znamená, že operátor přijme oznámení, založí událost, rozhodne o vyslání 

sil a prostředků, zabezpečuje podporu řízení zásahu a událost také ukončí. Za takové 

operační středisko lze stanovit OS územních odborů, městských či obvodních 

ředitelství PČR. Za výhodu tohoto režimu lze považovat možnost řešení události od 

počátku po ukončení události, kdy operátor zná všechny zjištěné informace. [13] 

- Paralelní procesní režim znázorňuje obrázek č. 4. Ten lze definovat jako operační 

středisko, kde probíhá dělba práce. Např. část pracoviště slouží pro příjem tísňového 

volání a část pracoviště pro operační řízení. Tedy na řešení jedné události se podílejí 

nejméně dvě operátorská pracoviště. [13] 

 

Obrázek č. 4 Paralelní režim činnosti operátorů [13] 

Výhoda tohoto paralelního rozdělení je v dělbě činností operátorů. Operátor, který přijal 

informace o události, zjištěné informace předá operátorovi pro operační řízení a je opět 

schopen přijmout další tísňové volání. Ovšem operátor pro operační řízení je odkázán pouze 

na informace předané od operátora na příjmu tísňového volání. 

 V případě druhého paralelního režimu operátor na příjmu tísňového volání přijme 

tísňové volání, které zpracuje, a na základě zjištěných informací vyšle na místo SaP. Další 

operační řízení předá jinému operátorovi, který je opět odkázán na převzaté informace.  

 

Příjem 
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volání
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5. Materiálně-technická vybavení operačních středisek Hasičského 
záchranného sboru a Policie české republiky 

 Operátorům základních složek IZS pomáhají v současné době různé druhy 

informačních systémů a jiných podpůrných programů. Tyto programy mají své specifické 

uplatnění. Slouží například k založení nové události při příjmu oznámení od občana, k zadání 

informací o překážkách na komunikacích do společného systému nebo pomáhají při orientaci 

v místě události pomocí geografického informačního systému. Všechny tyto softwary a 

programy jsou nedílnou součástí příjmu tísňového volání a následného operačního 

řízení. [39][42] 

 

Obrázek č. 5 Výměna informací mezi základními složkami IZS 

 Komunikační a informační systémy jsou propojené s TCTV 112. Zde operátor při 

příjmu oznámení založí novou událost, k níž vyplní zjištěné základní informace od 

oznamovatele, a pomocí komunikačního a informačního systému TVTC odešle informace ve 

formě datové věty na příslušné operační středisko základní složky IZS do jeho 

komunikačního a informačního systému (IS). Tyto IS a podpůrné programy se u základních 

složek IZS liší. Předání informací mezi složkami IZS i vnitrorezortními SaP probíhá různě, 

viz Obrázek č. 5. V případě příjmu oznámení na TCTV 112 operátor událost založí do 

oznam ovatel

TCTV 
112

PČR HZS ZZS

 linka 158 linka 155

linka 150 a  112

Datová věta

Telefonní hovor
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integrovaného komunikačního a řídicího systému, kde vyplní místo vzniku události, údaje o 

oznamovateli, kontakt na oznamovatele a stručný popis události. Na základě zjištěných 

informací rozhodne operátor o příslušnosti složky nebo složek IZS. Údaje jsou převedeny do 

digitalizované podoby (datové věty) a pomocí speciálního programu, který pracuje jako 

univerzální rozhraní, je událost předána do integrovaných komunikačních a řídicích systémů 

těchto složek. 

5.1. Informační systém operačních středisek Hasičského záchranného 
sboru České republiky 

 Hasičský záchranný sbor ČR využívá pro podporu operačního řízení informační 

systém „IS Spojař“. Systém je zaveden v celé struktuře HZS ČR.  

Systém „IS Spojař“ nabízí operátorům [39]: 

- přehled o aktuálních řešených událostech a dokumentaci k nim  

- příjem datových vět z TCTV 112 a informace o nové události 

- aktuální přehled SaP HZS ČR a JPO  

- automatický návrh SaP podle typu a rozsahu události 

- propojení s GIS pro vyhledání místa události 

- vydávání příkazu k výjezdu technice HZS ČR a JPO 

- automatické doručování hlasových zpráv 

- odeslání SMS zpráv  

 V systému jsou dále vedeny přehledy příslušníků HZS ČR s uvedením hodnosti, 

funkce a kontaktu. Součástí je i evidence členů JPO obcí zařazených do plošného pokrytí 

s uvedením funkce a telefonického kontaktu. Dále jsou zde kontakty na pohotovostní služby. 

Systém přijímá signály z elektronických požárních signalizací a je propojen s celonárodní 

svodkou založených událostí a Národním dopravním a informačním centrem. Pomocí něho 

lze zasílat SMS zprávy o vzniklé situaci členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a 

členům krizového štábu. Osvědčenou součástí systému jsou i informace o aktuálním stavu 

techniky, které lze podle potřeby doplňovat. Toho se využívá při poruchách techniky, kdy 

systém vyřazenou techniku operátorovi nenabízí. Tak se lze vyvarovat prodlení při 

nepřítomnosti určené techniky na místě události. Díky své bohaté škále využití má systém 

kladný přínos při řešení MU. [39] 

 Dalším důležitým systémem, který je používaný u HZS ČR, je Geografický 

informační systém (GIS). Systém umožňuje přehled o mapových podkladech, jako je 
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například doprava, energetika, lesnictví atd., ty je možné zobrazovat podle potřeby. Jeho 

propojení s aktuálním pohybem techniky HZS ČR se osvědčilo při navigování technika 

k místu události [39]. Při příjmu nové události je rovněž odeslán příkaz k navigaci do vozidla 

HZS ČR vyjíždějícího na místo události, pokud je navigačním systémem vybaveno, případně 

je trasa k místu události znázorněna na monitorech umístěných ve výjezdových stáních, kde si 

řidič vozidla před odjezdem může vytvořit přehled o trase k místu události. Poslední možností 

předání informací jsou přenosné tablety umístěné taktéž na výjezdových stanovištích techniky 

HZS ČR, přičemž tento tablet může být podle potřeby přenášen i do vozidel bez navigačního 

systému.[39] 

5.2.  Informační systém operačních středisek u Policie České republiky 

 Operační pracoviště u PČR jsou strukturována různým způsobem. Na krajských 

operačních střediscích je příjem tísňového volání oddělen od operačního řízení. Operační sály 

mají nestejnou strukturu, která se odvíjí od prostorových možností. V současné době jsou 

operátorská pracoviště převážně obsazena operátory podle počtu územních odborů, pro které 

zajišťuje středisko operační řízení, a jedním vedoucím směny. V praxi to znamená, že 

jednomu operátorovi je přiřazen jeden územní odbor, pro který operátor zajišťuje vyslání SaP 

a zabezpečuje operační řízení až do ukončení události. Pokud je však ÚO pravidelně vytížen 

operačním řízením, je počet operátorů navýšen (například ve Středočeském kraji, ÚO Praha- 

venkov zajišťují operační řízení dva operátoři). [39] 

 Operátor na lince 158 přijme tísňový hovor. Do IS ,,DISPEČER – MAJÁK 158“ 

založí novou událost, k níž vyplní zjištěné informace o události a údaje o oznamovateli, a dle 

zjištěné lokality přiřadí k události příslušný územní obvod. Pomocí systému událost předá na 

příslušné pracoviště operátorů zajišťujících operační řízení. [5] 

 Operátorovi zajišťujícímu operační řízení se událost objeví na monitoru za současného 

akustického i vizuálního upozornění. Tento na základě zjištěných údajů v IS vyšle potřebné 

SaP a s těmito také koordinuje potřebné činnosti. V případě, že prvotní SaP na místě události 

si vyžádají součinnost dalších složek IZS, operátor na svém dotykovém displeji vybere 

příslušnou složku IZS a telefonicky jí předá informace o události.[6] PČR není v současné 

době schopna na operačních střediscích předat informace o události pomocí datové věty jiným 

složkám IZS. Vyrozumívání provádí prostřednictvím telefonních hovorů.  

 Informační systém „DISPEČER – MAJÁK 158“ umožňuje operátorům vkládat a 

vytěžovat data do jednotného systému dopravních informací. Přesné mapové podklady nejsou 
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v současné době na operátorských pracovištích zavedeny. Operátoři pracují s různými druhy 

geografických programů, které ale nelze propojit se systémem „DISPEČER – MAJÁK 158“ 

nebo na nich sledovat pohyb SaP. K orientaci v daném místě jsou operační střediska 

vybavena operačními mapami, přehledy dislokací útvarů, bezpečnostních sborů a ozbrojených 

sil a součinnostních složek pro určitá území s údaji o spojení s nimi. Dále jsou k dispozici 

telekomunikační, výpočetní a záznamová technika a další materiálně-technická vybavení 

k zajištění chodu střediska. [5] 

 „DISPEČER – MAJÁK 158“ slouží jako integrovaný komunikační a řídicí systém, 

který je využíván zejména na operačních střediscích a některých obvodních odděleních. Jeho 

používání upravuje vnitrorezortní předpis. Systém slouží k dokumentaci údajů týkajících se 

výzev tísňového volání, relevantních reakcí na ně a přijatých opatření. [5]  

Použití datového přenosu probíhá v reálném čase [5]: 

- mezi jednotlivými OS po vertikální i horizontální linii, 

- mezi OS a základními útvary policie,  

- mezi OS a hlídkami policie 

Systém umožňuje [5]: 

- vkládat údaje (včetně osobních údajů), doplňovat je, distribuovat mezi ostatní OS PČR 

a vytěžovat je podle různých kritérií 

- přijímat datové věty z TCTV 112 

- vést evidenci uživatelů ve zvláštním adresáři 

- uskutečňovat datový přenos zjištěných údajů v digitální rádiové síti PEGAS 

- získat za využití webového prohlížeče neustálý přehled o bezpečnostní situaci na 

spravovaném území 

 Systém mimo přihlášení se do systému, základní nabídkové lišty, založení nové akce a 

seznamu akcí umožňuje přehled útvarů a SaP. Dále lze přehrávat záznamy, seznam opatření a 

možnost lustrace. Dále je rozdělen na sekci [5]:  

- telefony 

- editory  

- protokoly uživatele při práci se systémem 

- adresář uživatelů přihlášených do systému  
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6. Operační střediska Hasičského záchranného sboru 

 Vývoj operačních středisek probíhá na základě materiálu s názvem „Zaměření vývoje 

operačních středisek IZS na úrovni krajů“ [40]. 

Operační střediska zajišťují aktivaci, využívání a řízení sil a prostředků a  

koordinaci s VZ na místě události. Jedním z hlavních důvodů vývoje operačních středisek 

byla nutnost modernizace v oblasti telekomunikačních a informačních technologií. Záměrem 

je postupný útlum příjmu tísňového volání na okresních OPIS HZS, jejich postupné rušení a 

začlenění do některých vybudovaných sektorových OPIS HZS (dále SOPIS). Na zaniklých 

OPIS HZS vyčlenit z řad hasičů příslušník, který v případě potřeby bude zastupovat některé 

činnosti zrušeného OPIS. [34][43] 

Při budování nebo modernizaci krajských OPIS je nutné počítat s dostatečnými 

technologickými a prostorovými rezervami pro případnou integraci s krajským OS ZZS [40]. 

6.1. Operační střediska na okresní úrovni 

 Z historie HZS ČR bylo zjištěno, že operační střediska na okresní úrovni (územních 

odborech) byla zřízena na hasičských stanicích JPO, které zajišťovaly příjem tísňového volání 

a operační řízení pro vymezený územní odbor. Na každé stanici byl operátor, který obsluhoval 

chod telefonní ústředny a spolu s velitelem směny vysílal SaP. Chod OS byl zajišťován ve 24 

hodinových směnách. Operátoři pracovali v tzv. sériovém režimu činností až do doby, kdy 

v rámci koncepce operačních středisek na úrovni krajů byl příjem tísňového volání z těchto 

OS odebrán a sloučen pro území celého kraje na krajském operačním a informačním 

středisku.  

Výhody OS: 

- perfektní znalost geografie a slangového označení lokalit s nejčastějším vznikem 

událostí, a k nim i možné příjezdové trasy ve spravovaném území   

- přehled o akceschopnosti jednotlivých Sborů dobrovolných hasičů obcí a jejich 

technice 

- operátor často znal také velitele některých JPO, což přispívalo ke snazší komunikaci 

při operačním řízení 
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Nevýhody OS: 

- při vzniku více mimořádných událostí byl počet operátorů omezen 

- na OS byly vedeny pouze dvě tísňové linky; v případě obsazení těchto linek nebylo 

zajištěno přesměrování hovorů a tísňové volání nebylo odbaveno 

6.2. Sektorová operační a informační střediska 

 Dalším krokem vývoje operačních středisek HZS bylo sloučení OS na úrovni okresů 

do vzniklých sektorových operačních a informačních středisek. Tato operační střediska jsou 

umístěna ve vybraných požárních stanicích. Zde zajišťují příjem datové věty z KOPIS a na 

základě tohoto vysílají SaP. Operační řízení zajišťují pro více územních odborů HZS ČR. 

Kraj byl takto rozdělen jen na několik SOPIS. Chod SOPIS zajišťuje jeden operační důstojník 

a jeden až dva technici. Operátoři pracují v tzv. paralelním režimu činností ve 24 hodinových 

službách. Současné rozdělení např. Středočeského kraje na sektory je znázorněno na obrázku 

č. 6. 

Výhody těchto SOPIS: 

- při mimořádné události, která přesáhla možnosti jednoho územního odboru, bylo 

SOPIS schopno rychle a efektivně vyslat na místo SaP dalšího ÚO HZS ČR 

- při více mimořádných událostech bylo možné rozdělit operační řízení mezi více 

operátorů 

- personální úspora pracovníků OS 

- jednodušší údržba a obnova technologií, SW a HW 

- postupná příprava na celkovou integraci v rámci krajů 

Nevýhody těchto SOPIS: 

- neznalost místních názvů ve všech ÚO HZS, pro které zajišťuje SOPIS operační řízení 

- SaP jsou vysílány pouze podle poplachových plánů obcí (ne všechna JPO jsou 

schopna zajistit výjezd jednotky po 24 hodin denně sedm dní v týdnu) 

6.3. Krajská operační a informační střediska 

 Do krajského OPIS HZS ČR (KOPIS) jsou v současné době svedeny tísňové linky 112 

a 150. Příjem tísňového volání je zpravidla oddělen od operačního řízení a vyslání SaP. 

KOPIS využívá moderní technologie TCTV. V případě, že oznámení má charakter jiné složky 
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(PČR, ZZS), předá jim informace o události v podobě datové věty do IS dané složky nebo 

v případě rozsáhlejšího vytěžení přepojí oznamovatele na operátora složky, které řešení 

vzniklé události náleží.  

Výhody KOPIS HZS ČR: 

- aktuální přehled o SaP na území celého kraje 

- v  případě přetížení tísňových linek je zajištěno přesměrování na nejbližší volný 

KOPIS 

- v případě vzniku rozsáhlejší mimořádné události nebo většího počtu událostí v daném 

sektoru je KOPIS schopen, pokud je v ostatních sektorech relativní klid, posílit 

operátory 

Nevýhody KOPIS HZS ČR: 

- znalost JPO je omezena pouze na zjištěné informace z IS 

- při zajišťování operačního řízení v jiném sektoru, než ze kterého pochází, postrádá 

operátor místní znalost 

 

Obrázek č. 6 Rozdělení sektorů operačního řízení Středočeského kraje [31] 
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6.4. Telefonní centra tísňového volání linky 112 

 V roce 1991 Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí o zavedení jednotného 

evropského čísla tísňového volání. Zavedení tohoto tísňového čísla přijala vláda ČR 

Usnesením vlády [2]. Volání jsou odbavována ve čtrnácti centrech, umístěných v sídlech 

hasičských záchranných sborů krajů, která jsou součástí krajských OPIS. Do těchto center 

jsou směřována i tísňová volání na linku 150. Provoz těchto center zabezpečují technické a 

telekomunikační ,,uzly“ v Praze, Plzni a v Olomouci. Každý z těchto uzlů má v místech, v 

nichž se nachází, přidružené další ústředny, což jsou právě jednotlivá TCTV, zajišťující 

příjem tísňového volání. Rozdělení je patrné na obrázku č. 7. [20][22] 

Technologie telefonních center tísňového volání 112 propojuje základní složky IZS.  

Centra jsou vybavena moderním softwarem, který umožňuje např. automaticky identifikovat 

adresu volajícího z pevné sítě nebo určit polohu mobilního telefonu. [22] 

 Telefonní centra linky 112 České republiky jsou navzájem hlasově a datově propojena 

a vzájemně plně zastupitelná. V praxi to znamená, že v případě přetížení jednoho centra jsou 

hovory přesměrovány na centrum jiné, aniž by to občan poznal, ať už na rychlosti nebo na 

kvalitě odbavení. [42] 

 Další předností TCTV je jazyková vybavenost operátorů a softwarová podpora pro 

jiné světové jazyky [22]. 

 

Obrázek č. 7   Rozmístění TCTV 112 v ČR [22] 
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7. Operační střediska Policie České republiky 

 Základním vnitrorezortním předpisem o operačních střediscích je závazný pokyn 

policejního prezidenta [6]. 

 OS jsou založena jako pracoviště, která v nepřetržitém provozu zabezpečují plnění 

bezodkladných policejních úkolů v příjmu tísňového volání a řešení MU. Byla zřízena 

zejména na útvarech s územní působností, jako byla okresní, městská a obvodní ředitelství 

PČR. Byla tvořena na správách krajů PČR a na Policejním prezidiu ČR. Operační střediska se 

svou činností podílí na plnění služebních úkolů. Spočívá to zejména v působení v oblasti 

koordinace sil a prostředků potřebných k řešení vzniklé události a rovněž ve spolupráci 

s výkonnými útvary PČR. [17] 

 Operační střediska PČR dále působí na výkon služby na základě rozhodnutí vedoucích 

služebních funkcionářů. V praxi OS pracuje jako štábní pracoviště realizující rozhodnutí 

vedoucích funkcionářů, které řeší aktuální vývoj bezpečnostní situace. Dále OS zajišťují 

nepřetržité spojení mezi útvary a organizačními prvky. Mezi hlavní úkoly dále patří 

koordinace sil a prostředků, zvláště v rámci integrovaného záchranného systému. [6][17]  

 Tísňová volání jsou směřována na všechna okresní operační střediska a operační 

střediska správ krajů. V současné době již některá OS na úrovni okresů prošla sloučením 

s ostatními OS na úrovni okresu, a tím vznikla takzvaná integrovaná OS (IOS). Ta jsou 

mezikrokem před celkovým sloučením OS na úrovni krajů. Některá operační střediska správ 

krajů mají vytvořena oddělená pracoviště pro příjem TV. Na sektorových a informačních 

(okresních) OS PČR je příjem tísňového volání součástí operačního řízení. Konečná podoba 

čtrnácti krajských integrovaných operačních středisek a jednoho operačního střediska na 

policejním prezidiu je znázorněna na obrázku č. 12. [17][44] 

 Na OS na úrovni okresu nejsou operační důstojníci rozděleni dle specializací 

potřebných pro výkon služby PČR, ale jsou univerzálními operačními důstojníky, takže dělají 

všichni vše. Oproti tomu již vytvořená krajská OS mají oddělený příjem TV a operačního 

řízení. 

7.1. Operační střediska na bývalých okresních ředitelstvích  

 Operační střediska PČR byla zřizována v Okresních ředitelstvích PČR (dnešních 

Územních odborech PČR), ještě dnes najdeme v některých ÚO provozující operační střediska 

jednoho územního odboru.  Zde OS zajišťovala příjem tísňového volání z linky 158 pro území 



19 
 

okresního ředitelství. Toto OS zajišťovalo i následné operační řízení. Hlídkám PČR tato OS 

zajišťovala i potřebné lustrace osob v IS PČR, koordinovala prostřednictvím nadřízených 

bezpečnostní akce a prováděla další činnosti dle rozhodnutí okresních ředitelů. Policisté na 

operačním středisku pracovali v tzv. sériovém režimu činností, kdy příjem a operační řízení 

zajišťoval jeden operační důstojník. Chod OS byl zajištěn minimálním počtem dvou 

operátorů.  

Výhoda OS na bývalých okresních ředitelstvích: 

- výkon služby zajišťovali policisté z obvodních oddělení a dopravního inspektorátu na 

území okresního ředitelství, kteří znali své území, a tak bylo možno podrobněji vytěžit 

oznamovatele k lokalitě, v níž se nachází 

- operátoři byli znalí místních názvů OŘP, většinou znali též policisty v přímém výkonu 

služby 

- své operátory zpravidla znali i policisté v přímém výkonu služby; to přispívalo 

k otevřenější komunikaci 

Nevýhody OS na bývalých okresních ředitelstvích: 

- počet operátorů je početně omezen 

- operátoři zajišťovali i činnosti, které nejsou specifické pro operátorské činnosti 

(výdeje knih jízd, souhlasy s jízdami za hranice kraje, výdej klíčů atd.) 

7.2. Integrovaná operační střediska  

 Jedná se o mezistupeň před celkovou integrací OS na krajskou úroveň. IOS PČR 

vznikla sloučením dvou a více OS bývalých OŘP (dnešních ÚO PČR). Tísňová volání 

ze zrušených OS OŘP  byla přesměrována na IOS. Zde byly zajištěny jak příjem tísňového 

volání, tak operační řízení. Mimo jiné zde dále operátoři zajišťovali lustrace v IS, signály 

PCO atd. Počet operátorů se zvýšil. Chod IOS zajišťují dva operátoři a jeden vedoucí směny. 

Pro ulehčení rádiového provozu jsou postupně zaváděny statusy rádiového provozu a lustrace 

prostřednictvím mobilních přístrojů. 

Výhody IOS: 

- mezistupeň před celkovou integrací na krajské IOS 

- personální úspora pracovníků OS 

- jednodušší údržba a obnova technologií, SW a HW 
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Nevýhody IOS: 

- komunikace rádiového provozu po jednotné frekvenci 

- možná záměna volacích znaků hlídek PČR 

- operátor zajišťující operační řízení není vždy znalý potřebné lokality 

 

Obrázek č. 8  Rozdělení operačních středisek Středočeského kraje na ÚO PČR 

7.3. Krajská integrovaná operační střediska  

 Integrovaná operační střediska na úrovni krajů zajišťují příjem tísňového volání z 

linky 158 a operační řízení pro území celého kraje. Operační řízení pro jednotlivé ÚO PČR 

jsou zachována v podobě minimálního stavu 1 operátor = 1 územní odbor. Příjem tísňového 

volání je oddělen od operačního řízení. Na IOS probíhají služby ve 24 hodinových směnách. 

Operátoři se na příjmu tísňového volání a operačním řízení střídají, aby byla zachována 

všestrannost operátorů a znalost kraje. V případě součinnosti s jinou složkou je nutné 

telefonické předání informací. Stávající rozdělení územních odborů pro jednotlivá 

integrovaná operační střediska PČR ve Středočeském kraji jsou znázorněna na obrázku č. 8. 

Informace byly zjištěny při návštěvě stávajícího IOS Zbraslav. 
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Výhody IOS na úrovni kraje: 

- celkový přehled o událostech v kraji 

- v případě události se pohybují mezi ÚO, je zajištěno rychlejší předání informací 

-  IOS zajišťuje pouze činnosti spojené s operační činností (nezajišťují např. hlídání cel, 

úschovu zbraní, kontrolu budov atd.) 

- příjem tísňového volání je oddělen od operačního řízení 

Nevýhody IOS na úrovni kraje: 

- operátoři většinou dojíždějí ze všech koutů kraje 

- rádiový provoz pro dva a více ÚO je v případě rozsáhlejší mimořádné události 

přetížen (při vstupu do rádiového provozu musí policista vyčkat, až jiný ukončí 

komunikaci) 
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8. Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 

 Integrované bezpečnostní centrum (IBC) Moravskoslezského kraje je společné 

pracoviště operačních středisek základních složek IZS, Městské policie Ostrava a pracoviště 

pro spolupráci s externími institucemi (Armáda ČR, Celní ředitelství aj.) při řešení krizových 

situací.  Pracoviště zajišťuje příjem tísňových volání z celého území kraje. Dále vysílá SaP na 

místa událostí a řídí jejich koordinaci na místě události. [21] 

 V dispečerském sále je umístěno 31 dispečerských míst, která jsou rozdělena mezi 

základní složky IZS (HZS ČR, PČR, ZZS a Městská policie Ostrava). Pracoviště jsou 

uspořádána do tzv. hnízdového uspořádání, což jsou kruhová pracoviště s dispečerskými 

místy umístěná po obvodu sálu. Pracoviště PČR má v dispečerském sále k dispozici 10 

dispečerských míst, ZZS také 10 míst, HZS 8 míst a 3 místa jsou určena pro Městskou policii 

Ostrava. Objekt zabezpečuje bezvýpadkový provoz, který zajistí chod IBC po dobu 72 hodin 

nezávisle na vnějším okolí. [18][21] 

 IBC zajišťuje [21]: 

- prostorově a technologicky sdružená dispečerská pracoviště v jednom objektu, 

- přímé volání z území kraje na všechny tísňové linky je vedeno do jednoho objektu, 

- vysílá SaP na místo události a zajišťuje následnou koordinaci složek IZS na celém, 

území kraje, 

- vytváří zázemí a podporu pro orgány krizového řízení a statutární město Ostrava, 

- vytváří zázemí a podporu pro práci OS jednotlivých složek IZS s možností vzájemné 

vazby. 

Prezentované výhody, které IBC Moravskoslezského kraje přineslo [21]: 

- pro občana – příjem všech tísňových volání z území kraje v jednom objektu, 

- neprobíhá vícenásobný přenos informací a datových vět, 

- zrychlení vzájemné komunikace mezi složkami IZS, 

- společná technická obsluha informačních systémů, 

- vzájemná zastupitelnost dispečerů, 

- přímý kontakt při řešení rozsáhlejších mimořádných událostí, 

- ekonomicky i organizačně výhodnější zabezpečení provozu. 

Nevýhody: 

- jako prvek kritické infrastruktury je operační řízení celého kraje všech základních 

složek IZS v jedné budově možným cílem teroristického útoku. 
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9. Program ,,Informační systém Integrovaného záchranného 

systému“  

 Program „IS IZS“ je určen operačním střediskům základních složek IZS. Buduje 

jednotný koncept operačních středisek základních složek IZS, směřující ke zlepšení příjmu 

tísňového volání a ke zkvalitnění operačního řízení sil a prostředků i k zajištění vyšší úrovně 

vzájemné spolupráce všech základních složek IZS. K tomu dochází pomocí optimalizovaných 

procesů podpořených nasazením moderních informačních a komunikačních technologií. [30] 

 Program je rozdělen do dvou projektů, a to do střechového projektu NIS IZS a do 

krajských standardizovaných projektů. Základní působnost projektů nám pomůže znázornit 

obrázek č. 9 převzatý z [30]. 

Cíle programu [30]: 

- zkvalitnění služeb, které poskytuje IZS ČR občanům, 

- rychlejší a provázanější zásahy složek IZS, které přispějí k snížení následků MU (to 

bude umožněno plně dostupným tísňovým voláním, přesnějším určením místa MU a 

zrychlením vyslání SaP na místo události i jejich okamžitým zahájením činnosti), 

- zajistit nezvyšování budoucích provozních nákladů ve vztahu k moderním 

informačním systémům. 

Střechový projekt „Národní informační systém Integrovaného záchranného 
systému“  

 Projekt vytvoří jednotnou úroveň informačních systémů operačního řízení a moderní 

technologie pro příjem tísňového volání základních složek IZS (obrázek č. 10). Předpokladem 

je jednotná technologie tísňového volání a geografického informačního systému, všestranný 

tok operačních dat, včetně možnosti vizualizace společné operační situace, a podpora pro 

široké využití navigačních systémů. [30] 

 Při projektu mají vzniknout nové informační systémy, jako jednotný geografický 

informační systém (GIS), který zajistí reálné mapové podklady základním složkám IZS. GIS 

přinese pomoc operátorům při příjmu oznámení, ale bude i důležitou pomůckou při operačním 

řízení. Takto propojený GIS umožní sdílená data zobrazovat v reálném čase. Pro zajištění 

všech moderních technologií je potřeba umožnit všestranný tok operačních dat mezi 

základními složkami IZS a vytvořit podmínky pro použití navigačních systémů. Zapojením 

těchto moderních systémů dojde ke snížení průměrných dojezdových časů SaP na místo MU. 



 

Podmínkou bude dosažení instalace koncových navigačních systémů do vozidel SaP.

Masivními investicemi do nových technologií však ne

[30]  

Obrázek č. 

Krajské standardizované projekty

 Zpracování krajských standardizovaných projektů jednotlivých složek IZS probíhá na 

základě analýz interoperability

krajských řešení a střechového projektu NIS IZS. 

řešení NIS IZS. Analýzy pro jednotlivé kraje a základní složky IZS se zpracovávají 

individuálně pro každou složku IZS v

v každém kraji se zpracovaly tři projekty.

Příprava je rozdělena do tří

- standardy operačního řízení 

- standardy operačního řízení složek

- krajské standardy 

 Konečná podoba rozmístění operačních středisek Hasičského záchranného sboru a 

Policie České republiky je znázorněna na obrázcích č.

24 

Podmínkou bude dosažení instalace koncových navigačních systémů do vozidel SaP.

Masivními investicemi do nových technologií však nedojde k budoucímu zvýšení nákladů

Obrázek č. 9 Schéma střechového projektu NIS IZS [30]

Krajské standardizované projekty 

Zpracování krajských standardizovaných projektů jednotlivých složek IZS probíhá na 

interoperability. Analýzami byly definovány společné standardy a provázanost 

střechového projektu NIS IZS.  Projekt primárně navazuje na st

Analýzy pro jednotlivé kraje a základní složky IZS se zpracovávají 

individuálně pro každou složku IZS v analyzovaném kraji zvlášť [30]

každém kraji se zpracovaly tři projekty. [30] 

Příprava je rozdělena do tří úrovní [30]: 

standardy operačního řízení  

standardy operačního řízení složek 

Konečná podoba rozmístění operačních středisek Hasičského záchranného sboru a 

Policie České republiky je znázorněna na obrázcích č. 11 a 12. Obrázek č.

Podmínkou bude dosažení instalace koncových navigačních systémů do vozidel SaP. 

budoucímu zvýšení nákladů. 

 

[30] 

Zpracování krajských standardizovaných projektů jednotlivých složek IZS probíhá na 

. Analýzami byly definovány společné standardy a provázanost 

Projekt primárně navazuje na střechové 

Analýzy pro jednotlivé kraje a základní složky IZS se zpracovávají 

[30]. To znamená, že 

Konečná podoba rozmístění operačních středisek Hasičského záchranného sboru a 

11 a 12. Obrázek č. 11 znázorňuje 
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konečnou podobu krajských operačních a informačních středisek HZS ČR, což je čtrnáct 

krajských operačních a informačních středisek a jedno operační a informační středisko GŘ 

HZS ČR. Konečné rozmístění čtrnácti krajských integrovaných operačních středisek Policie 

České republiky a jedno integrované operační středisko Policejního prezidia ČR znázorňuje 

obrázek č. 12. [14][30][34] 

 

Obrázek č. 10 Konečná podoba rozmístění krajských OS HZS ČR 

 
 

Obrázek č. 11 Konečná podoba rozmístění krajských OS PČR 
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10. Příklady řešení operačních středisek v zahraničí 

V zemích Evropy jsou operační střediska záchranných a bezpečnostních složek strukturována 

různě. S problematikou zavedení evropského tísňového čísla 112 některé země vybudovaly 

nový systém příjmu tísňového volání s moderními operačními středisky. Proto pro zpracování 

studie byla vybrána spolková země Bavorsko Spolkové republiky Německo, ve které jsou 

zřízena společná operátorská pracoviště záchranných složek. Další zemí, jež byla do studie 

zahrnuta, je Finská republika, kde se zavedením tísňového čísla 112 vznikla specifická 

pohotovostní centra. V nich zajišťují příjem tísňového volání zástupci složek policie, hasičů a 

záchranné služby. Aktuální problematiku řešila země Maďarsko; svůj projekt zavedení 

jednotného tísňového čísla 112 realizovala v letošním roce. 

10.1. Řešení operačních středisek Finské republiky 

 Finsko patří mezi nejseverněji ležící země. Rozkládá se na území mezi 59. a 71. 

rovnoběžkou (vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem je téměř 1200 kilometrů). 

Tato země je poměrně řídce osídlena. Na rozloze 338 tisíc km2 (což je více než čtyřnásobek 

rozlohy České republiky) žije jen asi 5,4 milionu lidí, což z tohoto státu činí nejřidčeji 

osídlenou zem Evropské unie. Republika je rozdělena na šest krajů: Jižní Finsko 

(Hämeelinna), Západní Finsko (Turku), Východní Finsko (Mikkeli), Oulu (Oulu), Laponsko 

(Rovaniemi) a kraj Alanda (Maarianhamina) [23]. 

 V rámci operačního řízení a příjmu tísňového volání na linku 112 byla v roce 2001 

založena agentura  Emergency Response Centre (ERC).   

 Emergency Response centrum zajišťuje příjem tísňového volání celému Finsku, s 

výjimkou Ålandských ostrovů.  Jedná se o společný projekt složek IZS (policie, hasiči, 

zdravotníci). Projektem bylo vytvořeno patnáct call center pro příjem tísňového volání a 

operačního řízení. Od roku 2010 probíhá reforma ERC, která má za cíl zeštíhlit těchto patnáct 

call center na pouhých šest, a to ve městech Oulu, Vaasa, Pori, Turku, Kerava a Kuopio 

(obrázek č. 13). Reforma má přinést i nový informační systém ERICA, jednotný informační 

systém všech call center a jednotlivých složek záchranných a bezpečnostních sborů. [24][41] 



 

 Příjem tísňového volání probíhá následovně. Oznámení na tísňovém čísle 112 zpracuje 

operátor, který na místo vyšle příslušnou složku nebo složky. Operátoři jsou 

vyšší škole zdravotní a policejní, kurz pro 

všechny operátory složek IZS (hasiči, záchranná služba, policie). Příjem tísňové linky 112 

odbavují oba operátoři současně

policie a druhý je hasič nebo zdravotník

Obrázek č. 

10.2. Řešení operačních středisek země Maďarska

 Maďarsko je vnitrozemský stát leží

Slovinskem na západě, s Chorvatskem a Srbskem na jihu, s Rumunskem a Ukrajinou na 

východě a se Slovenskem na severu. Maďarsko je členem OSN, NATO, OECD, WTO, Rady 

Evropy, EU, Schengenského prostoru a Visegrádské skupiny.

v poměrně rovinatém kraji, kopcovitá krajina je na severu a převážně u hranic se Slovenskem. 

Žije zde 9 941 000 obyvatel. Rozloha státu je 93
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Příjem tísňového volání probíhá následovně. Oznámení na tísňovém čísle 112 zpracuje 

operátor, který na místo vyšle příslušnou složku nebo složky. Operátoři jsou 

vyšší škole zdravotní a policejní, kurz pro vyškolení trvá 18 měsíců. Příprava je totožná pro 

všechny operátory složek IZS (hasiči, záchranná služba, policie). Příjem tísňové linky 112 

oba operátoři současně, a to i s vysíláním SaP. Vždy je jeden operátor operátorem 

nebo zdravotník. [41] 

Obrázek č. 12 Rozmístění Emergency Response Centre

Řešení operačních středisek země Maďarska 

je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Hraničí s Rakouskem

na západě, s Chorvatskem a Srbskem na jihu, s Rumunskem a Ukrajinou na 

východě a se Slovenskem na severu. Maďarsko je členem OSN, NATO, OECD, WTO, Rady 

Evropy, EU, Schengenského prostoru a Visegrádské skupiny. Maďarsko se nachází

, kopcovitá krajina je na severu a převážně u hranic se Slovenskem. 

000 obyvatel. Rozloha státu je 93 030 km2. Stát je rozdělen do dvaceti žup 

Příjem tísňového volání probíhá následovně. Oznámení na tísňovém čísle 112 zpracuje 

operátor, který na místo vyšle příslušnou složku nebo složky. Operátoři jsou vyškoleni na 

vyškolení trvá 18 měsíců. Příprava je totožná pro 

všechny operátory složek IZS (hasiči, záchranná služba, policie). Příjem tísňové linky 112 

vysíláním SaP. Vždy je jeden operátor operátorem 

Rozmístění Emergency Response Centre 

dní Evropě. Hraničí s Rakouskem a 

na západě, s Chorvatskem a Srbskem na jihu, s Rumunskem a Ukrajinou na 

východě a se Slovenskem na severu. Maďarsko je členem OSN, NATO, OECD, WTO, Rady 

Maďarsko se nachází 

, kopcovitá krajina je na severu a převážně u hranic se Slovenskem. 

. Stát je rozdělen do dvaceti žup 
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(,,našich krajů“). Základními složkami pro řešení krizových situací v Maďarsku jsou tyto čtyři 

složky: policie, ambulantní služba, hasiči a ochránci před katastrofami. [38]  

 Na území státu byla tento rok s účinností od 1. 1. 2013 spuštěna dvě operátorská 

centra pro příjem tísňových volání na linku 112, a to ve městech Szombathely a Miskolc 

(obrázek č. 14). Paralelně s tísňovou linkou budou ještě po šest měsíců fungovat tísňová čísla 

104, 105 a 107, poté už jen linka 112. Do roku 2013 bylo na území Maďarska provozováno 

dvacet šest operačních středisek. Nově zřízená operační centra linky 112 jsou umístěna ve 

Velitelstvích Maďarské policie. Obsluhu zajišťují příslušníci všech čtyř složek, na tato dvě 

hlavní centra je napojeno dvacet operačních středisek umístěných v jednotlivých župách, kam 

je směřováno operační řízení. [35] 

 Střediska vyhodnocují lokalitu volaného a lokalitu všech sil a prostředků jednotek IZS 

(každý má GPS), systém okamžitě nabízí operátorovi nejvhodnější řešení a informace. 

Informace z center mohou být předávány jednotlivým složkám i prostřednictvím ,,chytrých 

telefonů“ a dotykových tabletů. Ty jsou propojeny s operátorským pracovištěm.  Práci 

operátorům usnadňuje i moderní software. [35]   

Celý systém stál 5 miliard forintů, tj. cca 500 milionů Kč. 

 
Obrázek č. 13 Umístění center pro příjem tísňové linky 112 
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10.3. Řešení operačních středisek spolkové země Bavorsko 

 Spolková republika Bavorsko je největší spolkovou zemí Spolkové republiky 

Německo. Jeho rozloha činí 70 551 km2. V Bavorsku žije 12 655 000 obyvatel s hustotou 

zalidnění 179 ob/km2. Na jihu a jihovýchodě Bavorska hraničí země s Rakouskem, na 

východě s Českou republikou, na západě se spolkovou zemí Bádenskem-Württemberskem, na 

severozápadě s Hesenskem, na severu s Durynskem a na severovýchodě se Saskem. [41] 

 Bavorsko se v roce 2002 rozhodlo pro vybudování společných operačních středisek 

hasičů a záchranné služby, aby zajistilo svým obyvatelům v případě nouze prostřednictvím 

tísňového čísla 112 dokonalou pomoc. V Bavorsku je v současné době vybudováno dvacet pět 

z šestadvaceti integrovaných řídicích center (Integrierte Leitstellen Center) s celostátní 

propojeností pomocí datové sítě. Jejich umístění znázorňuje obrázek č. 15.  Centra zajišťují 

příjem tísňového volání linky 112. [25][41] 

 

Obrázek č. 14 Mapa rozmístění ILC spolkové země Bavorsko 

Operační střediska jsou rozdělena do dvou úrovní, a to: 

- příjem tísňového volání a vyslání SaP 

- tzv. podpora vedení zásahu 

 Operátorům stejně jako v jiných zemích pomáhají při práci moderní grafické IS a 

přehledy SaP. Pro komunikaci s policejní sítí byl vytvořen software pro výměnu dat 
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potřebných pro řešení mimořádných událostí, takže je zde rychlá výměna informací. ILC jsou 

schopna přijímat oznámení prostřednictvím mobilní i pevné sítě, dále prostřednictvím faxu, a 

mohou přijímat také kódy pro osoby s postižením sluchu a řeči. Úkolem ILC je příjem 

oznámení z evropského čísla 112, a to v oblasti požárů, záchranných služeb, pohotovostních 

záchranných služeb, a následně podpora vedení zásahu. Pro příjem oznámení v oblasti 

policejních činností je dále vedeno tísňové číslo 110 pro policii. [26][41] 

10.4. Zhodnocení  

Operační střediska ve studovaných zemích zajišťují příjem tísňového volání a operační řízení 

pro území, která by bylo možné přirovnat ke krajům na území České republiky, nebo pro 

území více krajů. Závisí přitom na hustotě zalidnění spravovaného území nebo na činnosti 

operačního střediska. Dle činnosti operačního střediska je rozsah území patrný na příkladu 

Maďarska, kde centrální operační střediska zajišťují příjem tísňového volání, zatímco 

následné operační řízení je předáváno na operační střediska na úrovni krajů. 

Všechny země zaměřily vývoj operačních středisek ke společným operačním  

střediskům, kde příjem tísňového volání zajišťují základní záchranné složky, a v některých 

zemích také složky bezpečnostní. Příkladem může být Finská republika, kde příjem tísňového 

volání zajišťuje vždy jeden operátor policie a další dva operátoři z řad hasičů nebo záchranné 

služby. Tak je zajištěno plnohodnotné vytěžení volajícího.  
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11. Vyhodnocení dotazníků zaslaných na operační střediska 

Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky 

 Pro bližší posouzení přínosu centralizace operačních středisek v ČR bylo použito 

dotazníků, které byly rozeslány na operační střediska HZS ČR a PČR. Otázky v dotaznících 

byly formulovány tak, aby odpovědi přinesly co nejobjektivnější názory na tuto problematiku. 

První tři otázky sloužily převážně pro orientaci, z jaké složky a pracoviště respondent 

pochází. Pro účely mé práce jsou prvořadé níže uvedené otázky č. 4 až 12. Některé otázky 

nebyly respondenty zodpovězeny, případně odpověď zněla ,,nevím“ nebo „nemohu 

posoudit“; proto u některých otázek není procentuální součet roven 100%. 

4) Pomáhají Vám současné technologie a dostupné softwary na pracovištích operačních 
středisek při orientaci k místu vzniklé události? 
a) Ano. 
b) Nijak zvlášť. 
c) Zajišťuji příjem nebo operační řízení v lokalitě, kterou znám. Proto využívám své 

místní a osobní znalosti. 
5) Myslíte si, že pro lepší předání informací mezi základními složkami IZS by Vám 

pomohla přítomnost operátorů ostatních složek IZS v jednom operačním sále? 
a) Ano, výrazně by to pomohlo při předávání informací i koordinaci zásahu. 
b) Společný operátorský sál by neměl žádný kladný přínos pro předání informací a 

koordinaci zásahu. 
c) Ano, již v takovém operačním středisku pracuji a výrazně to napomáhá při řešení 

událostí. 
6) Myslíte si, že univerzální operační důstojník (TCTV 112) je schopen vytěžit 

oznamovatele ve všech směrech (hasičském, zdravotním, policejním)? 
a) Ano, pro tyto případy je připraveno obsáhlé školení operačních důstojníků a je 

připraven postup, podle kterého se volající vytěžují. 
b) Ne, bez potřebné praxe nelze bezpečně vyškolit univerzálního operačního 

důstojníka, který by znal problematiku všech tři základních složek IZS. 
7) Myslíte si, že současný stav přesouvání operačních středisek na krajskou úroveň je 

krokem vpřed? 
a) Ano, krajská operační střediska budou/jsou přínosem pro rychlejší a kvalitnější 

odbavení tísňového volání. 
b) Ne, okresní operační střediska, kde operační důstojníci zajišťovali příjem TV i 

vyslání sil a prostředků, byla kvalitnější, co se znalosti míst a poměrů týče. 
c) Ano, zkrátí se tím doba od oznámení TV do vyslání sil a prostředků a při řešení 

rozsáhlejších MU je krajské OS schopno událost řešit bez pomoci jiných OS. 
8) Vznikly při koordinaci činnosti s ostatními složkami IZS problémy při předávání 

informací, které ovlivnily vyhodnocení události? 
a) Ano, při příjmu informací o události od jiné složky IZS postrádáme větší 

informovanost. 
b) Toto se stalo pouze výjimečně. 
c) Ne, předání informací je dostačující pro správné vyhodnocení MU. 
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9)  Zvýšil se počet řešených událostí a úkolů na operátory po sjednocení z okresního OS 
do krajského OS? 
a) Ano, počet operátorů pro jednotlivé regiony se snížil, a tak je potřeba odbavit větší 

počet událostí. 
b) Počet operačních důstojníků se snížil, ale pracoviště byla rozdělena podle 

pracovních činností (dotazy do IS, dopravní služba, příjem EPS, příjem TV, 
vyslání SaP a koordinace s VZ), proto se pracovní vytížení nijak na práci 
neprojevilo. 

c) Ne, počet operátorů pro jednotlivý region musel být zachován. 
10) Zažil jste Vy nebo jiný operační důstojník výpadek některého systému, který by měl 

dopad na příjem nebo řešení MU? 
a) Ano. 
b) Ne. 

11) Uvítali byste návrat příjmu a operačního řízení zpět na základní útvary s okresní 
působností? 
a) Ano.  
b) Ne. 

12) Mohou sdružená operační střediska všech základních složek IZS (PČR, HZS, ZZS) 
v jednom objektu při odstávce narušit bezpečnostní situaci v kraji? 
a) Ano, bez tohoto OS je kraj bez operačního řízení. 
b) Toto je velice nepravděpodobné. 
c) Ne, toto je zajištěno přesměrováním hovorů a metodickými příručkami.  

11.1. Informace získané z dotazníků zaslaných na operační střediska 

Hasičského záchranného sboru 

 Pro posouzení současného stavu bylo použito dotazníku pro operátory sloužící na 

operačních střediscích HZS ČR. Dotazník přináší názory operátorů na probíhající centralizaci 

OS, na vzájemnou komunikaci s ostatními složkami IZS a názory na technologické vybavení. 

Dotazníky byly zaslány do všech krajů, ne ze všech se ovšem vrátily zpět. Tabulka č. 1 udává 

počet odpovědí k jednotlivým otázkám. Tabulka č. 1 je pro lepší přehled převedena do grafu 

č. 1. 

Tabulka č. 1 Přehled odpovědí na jednotlivé otázky operátorů HZS ČR 

 

 
 

Dotazníky pro operátory HZS ČR

odpověď otázka č. 4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 otázka č.8 otázka č.9 otázka č.10 otázka č.11 otázka č.12

a 27 9 5 4 18 20 29 18 11

b 5 23 27 23 11 4 3 14 13

c 5 3 8 8
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Graf č. 1 Znázornění odpovědí na dotazník pro operátory HZS ČR 

Z dotazníků vyplývá, že: 

- 84 % operátorů jsou spokojena se stávajícími technologiemi a dostupným softwarem 

na svých pracovištích. Zbylé části respondentů nijak zvlášť nepomáhají. 

- 72% operátorů nevidí kladný přínos ve společném operátorském pracovišti složek 

IZS. Zbylá část věří, že by společné operátorské pracoviště pomohlo při předávání 

informací jiné složce. 

- 84% operátorů si myslí, že bez potřebné praxe nelze vyškolit univerzálního operátora, 

který by znal problematiku všech složek základních složek IZS. Ostatní respondenti 

přikládají potřebnou váhu probíhajícím školením a postupům vytěžování volajících. 

- 71% operátorů nevidí v centralizaci krok vpřed, větší váhu dávají místní znalosti dané 

lokality. 16% vidí v centralizaci zkrácení doby od příjmu oznámení do vyslání SaP a 

13% spatřuje v centralizaci kvalitnější a rychlejší odbavení tísňového volání. 

- 56% operátorů postrádá při předání informací od jiné složky větší informovanost. 

- U 34% se toto stalo pouze výjimečně. 

- Pouze 10% operátorů považuje předání informací za dostačující. 

- 62,5% dotazovaných uvádí, že počet operátorů na KOPIS se pro jednotlivé regiony 

snížil, a tak se zvýšil počet řešených událostí na operátora. 12,5% operátorů díky 

rozdělení činností nepocítilo vyšší vytížení. Zbylých 25% souhlasí se zachováním 

počtu operátorů. 

- 90,5% operátorů zažilo výpadek systému, který by měl dopad na příjem tísňového 

volání a operační řízení. 
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- 56% respondentů by uvítalo návrat OS na úroveň okresů (převážně operační řízení). 

- 40,5% dotazovaných si myslí, že pravděpodobnost odstávky objektu, kde jsou 

umístěny složky IZS, je velice nepravděpodobná. 34,5% je toho názoru, že by se 

v tomto případě kraj mohl ocitnout bez operačního řízení. Zbylí jsou si jisti, že je toto 

podchyceno přesměrováním hovorů a metodickými příručkami. 

 

 Zhodnocení:  Operátoři HZS ČR pracují s dostačujícími technologiemi a softwary, 

které přispívají k rychlejšímu a kvalitnějšímu odbavování tísňového volání a operačnímu 

řízení. Názory na centralizaci operačních středisek se různí. Dalo by se říci, že polovina 

dotazovaných by uvítala návrat operačních středisek na úroveň okresů. Tento názor 

pravděpodobně vychází ze snížení počtu operátorů pro jednotlivé ÚO HZS a jejich přeřazení 

na vzdálenější OS. Z dotazníků dále vyplývá, že při předávání informací mezi jednotlivými 

složkami vzniká nedostatečná informovanost, což má za důsledek opětovné zkontaktování a 

vytěžování oznamovatele. 

11.2. Informace získané z dotazníků zaslaných na operační střediska 

Policie České republiky 

 Dotazníky zaslané na OS PČR byly analyzovány stejným způsobem jako v případě 

HZS ČR. 

Tabulka č. 2 udává počet odpovědí na jednotlivé otázky. Některé otázky nebyly respondenty 

zodpovězeny, případně odpověď zněla ,,nevím“ nebo „nemohu posoudit“, proto u některých 

otázek není procentuální součet roven 100%. Tabulka č. 2 je pro lepší přehled převedena do 

grafu č. 2. 

Tabulka č. 2 Přehled odpovědí na jednotlivé otázky operátorů PČR 

 

Dotazníky pro operátory PČR

odpověď otázka č.4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 otázka č.8 otázka č.9 otázka č.10 otázka č.11 otázka č.12

a 4 3 2 12 11 8 7 7

b 7 9 12 7 1 4 5 2

c 1 3 3
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Graf č. 2 Znázornění odpovědí na dotazník pro operátory PČR 

Z dotazníků vyplývá, že: 

- 59% operátorů dosavadní technologie a softwary nijak zvlášť nepomáhají, ale 33% 

dotazovaných ano. Jeden z respondentů se spoléhá převážně na svou místní a osobní 

znalost dané lokality. 

- 75% operátorů nevěří, že společný operátorský sál s ostatními složkami IZS by měl 

kladný přínos pro předávání informací. 

- 100% operátorů si myslí, že bez potřebné praxe ve všech složkách IZS nelze vyškolit 

univerzálního operátora. 

- 58% operátorů si nemyslí, že by centralizace na krajskou úroveň byla krokem vpřed. 

Dalších 48% ale věří v kladný přínos centralizace. 

- 100% dotazovaných postrádá větší informovanost o události od jiné složky IZS (často 

bylo zmiňováno předání informací od TCTV 112). 

- 91,5% uvádí, že počet operátorů se snížil, a tak se zvýšil počet řešených událostí na 

operátora. Zbylí díky rozdělení činností nepociťují rozdíl. 

- 66,5% operátorů zažilo výpadek systémů, který měl vliv na příjem tísňového volání a 

operační řízení. 

- 58% respondentů by uvítalo návrat příjmu tísňového volání a operačního řízení zpět 

na ÚO. 

- 58% dotazovaných je toho názoru, že v případě odstávky operačního střediska všech 

tří základních složek IZS by byl kraj bez operačního řízení. 16,5% si myslí, že 

odstávka takového OS je velice nepravděpodobná. Zbylí věří v přesměrování hovorů. 
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 Zhodnocení: Ze zjištěných odpovědí vyplývá, že se počty operátorů ve vazbě na ÚO 

PČR snížily, a tak se zvýšil počet řešených událostí na jednoho operátora. Více než polovina 

operátorů není spokojena s dosavadními technologiemi a softwary, se kterými pracuje.  Ve 

všech přijatých dotaznících se operátoři shodli na nedostatečných informacích převzatých od 

jiných složek IZS. Většinou ve spojení s informovaností bylo zmiňováno TCTV 112. Na to 

navazuje odpověď všech dotazovaných, kteří si myslí, že bez praxe ve všech třech složkách 

IZS nelze vyškolit univerzálního operátora. 

11.3.  Informace z dotazníků zaslaných do Integrovaného 

bezpečnostního centra Ostrava operátorům Policie České 

republiky 

 Dotazníky zaslané do IBC MSK operátorům Policie ČR porovnáme s výsledky 

dotazníků ostatních operátorů PČR. Porovnáním zjistíme rozdílnost názorů ke studované 

problematice. 

Tabulka č. 3 Přehled odpovědí na jednotlivé otázky operátorů PČR sloužících v IBC MSK 

 

Graf č. 3 Znázornění odpovědí na dotazník pro operátory PČR sloužící v IBC MSK 

 

Dotazníky pro  operátory PČR  IBC Ostrava

odpověď otázka č. 4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 otázka č.8 otázka č.9 otázka č.10 otázka č.11 otázka č.12

a 16 3 4 19 12 21 20 11

b 8 8 24 19 5 6 6 5 5

c 3 18 3 3 5 11
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Z dotazníků vyplývá, že: 

- 59% dotazovaných současné technologie a softwary v IBC Ostrava napomáhají,  

29,5% nijak zvlášť a ostatních 11,5% využívá převážně svou místní znalost. 

- 66,5% operátorů vidí ve společném operátorském pracovišti přínos pro předání 

informací a koordinaci zásahu. Podle 29,5% operátorů nemá společný operátorský sál 

kladný přínos pro předání informací a koordinaci zásahu. 

- 89% operátorů věří, že bez potřebné praxe ve všech třech základních složkách IZS 

nelze vyškolit univerzálního operátora. 11% věří v obsáhlé školení a vypracované 

postupy pro vytěžení volajícího. 

- 70% dotazovaných nevěří v kladný přínos centralizace. 

- 70% operátorů postrádá větší informovanost o události od ostatních složek. 

- 44% respondentů udává snížení počtu operátorů a zvýšení počtu řešených událostí na 

operátora. 22% nepocítilo rozdíl díky rozdělení činností. 18,5% dotazovaných uvádí, 

že počet operátorů ÚO byl zachován. 

- 77,5% zažilo výpadek, který měl dopad na příjem tísňového volání nebo operační 

řízení. 

- 74% operátorů by navrátilo příjem tísňového volání a operační řízení zpět na územní 

odbory. 18,5% by stávající krajský příjem tísňového volání a operační řízení 

ponechalo.  

- 18% respondentů věří, že odstavení IBC je velice nepravděpodobné. 41% se obává, že 

v případě odstávky IBC bude kraj bez operačního řízení. Ostatní věří v zajištění 

přesměrování hovorů a metodické příručky. 

 

 Zhodnocení: Dle očekávání převážná část operátorů uvedla, že dosavadní technologie 

a softwary přispívají k výkonu operátora v IBC Ostrava. Většina dotazovaných vidí v 

prostorově sdruženém operačním středisku přínos pro předávání informací a operační řízení. 

Jako v předešlých tázáních převážila odpověď, že bez potřebné praxe ve všech třech 

základních složkách IZS nelze vyškolit univerzálního operátora. Většina respondentů také 

uznává okresní OS za kvalitnější, co se místní znalosti týká. Vady v předání informací mezi 

složkami IZS potvrdila převážná část operátorů. I v těchto dotaznících by většinová část 

respondentů uvítala návrat operačního řízení na okresní úroveň.  
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11.4. Celkové zhodnocení dotazníků 

 Podle předpokladu by většina dosud sloužících operátorů OS HZS a PČR podpořila 

návrat OS na okresní úroveň, nebo by uvítala na této úrovni alespoň operační řízení. 

Vyspělost technologií mezi HZS ČR a PČR je rozdílná, proto i výsledek dotazníku je 

očekávaný. Převážná část operátorů PČR není spokojena se současnou technologií a softwary, 

se kterými pracuje. V této otázce je možná souvislost s nepropracovanými mapovými 

podklady, s nimiž operátoři PČR pracují. Připravovaný GIS by tento problém pomohl vyřešit. 

Dále jsou patrné chyby při předávání informací mezi složkami IZS. Zde musíme brát zřetel na 

různorodou činnost složek IZS. Pokud to není jednoznačně patrné již při příjmu oznámení, 

nelze automaticky předpokládat možnou součinnost více složek IZS. 

 Při posuzování přínosu centralizace je podstatné, že větší část operátorů má stále 

v paměti operační střediska ÚO, v nichž se orientovali, a tak se mohli spoléhat rovněž na svou 

místní znalost. Otázka týkající se univerzálních operátorů byla vyhodnocena dle předpokladu. 

V této návaznosti bych se zamyslel nad školením operátorů v TCTV při vytěžování událostí 

spadajících do PČR. Pokud předpokládáme při příjmu oznámení a operačním řízení území 

celého kraje, mělo by být zabráněno výpadkům systémů, které by mohly ohrozit chod 

střediska. S tím souvisí také problematika možného cíle teroristického útoku. V tomto případě 

je potřeba zajistit přesměrování jak příjmu tísňového volání, tak i operačního řízení na jiný 

kraj. Při analýze dotazníků zaslaných na operační střediska PČR se naskytla možnost 

porovnat názory na řešenou problematiku ze spojeného operačního pracoviště IBC MSK s 

ostatními operačními středisky PČR. Většina operátorů IBC MSK uvedla, že společné 

operační středisko složek IZS je kladným přínosem pro příjem událostí a operační řízení. To 

lze odvodit z fyzického kontaktu s ostatními operátory, který může mít pozitivní vliv na 

rychlost a přesnost předávání informací. 
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12. Závěr 

 Cílem práce je studie k situaci v oblasti centralizace operačních středisek Hasičského 

záchranného sboru a Policie ČR. Integrovaný operační systém, ve kterém jsou mimo jiné 

zařazeny složky Hasičského záchranného sboru a Policie ČR, je popsán v kapitole číslo 3. 

Dále následuje vysvětlení pojmu operační středisko a klasifikace operačních středisek. V 5. 

kapitole jsou popsány komunikační a informační systémy, kterými tyto složky na operačních 

střediscích disponují. Charakteristika vývoje operačních středisek Hasičského záchranného 

sboru a Policie ČR v České republice je popsána v kapitolách 6, 7 a 8. 

Nedílnou součástí právě probíhající centralizace jsou i dotační programy. Výstupy těchto 

programů jsou znázorněny v kapitole 9. V kapitole 10 jsou popsány zahraniční zkušenosti 

s operačními středisky záchranných a bezpečnostních sborů a směry jejich vývoje. 

Kapitola 11 obsahuje zjištěné názory jednotlivých operátorů. Na základě vyhodnocení  

dotazníků, které byly zaslány na odbory operačního řízení složek PČR a HZS ČR, byla 

zpracována praktická část práce. Vzhledem k tomu, že někteří respondenti na dotazník včas 

nereagovali, nemohl být zpracován celkový pohled na stupeň a rozsah centralizace 

v jednotlivých krajích. Z dotazníků vyplynula technologická nevyrovnanost mezi složkami 

PČR a HZS ČR. Technologická úroveň komunikačních a informačních systémů, GIS a další 

pomocné aplikace používané u HZS ČR jsou většími pomocníky operátorů než stávající 

technologie používané u PČR. Ať už se jedná o zastaralý „IS Dispečer-Maják“ nebo o 

nedostatečné elektronické mapové podklady, které by v optimálním případě mohly přispět ke 

sledování SaP i k přesnější orientaci na místě události. Tyto zásadní nedostatky mohou 

způsobit obtíže operačního řízení. V případě centralizace, kdy se nemůže operátor spoléhat na 

osobní a místní znalost, je nedostatek technologické úrovně znatelný. HZS ČR má v tomto 

ohledu dokonalejší technologii pro bezproblémový příjem tísňového volání a operační řízení 

na krajské úrovni.  

 Při osobních návštěvách operačních středisek byl zjištěn rozdíl v prostorovém efektu, 

kterým OS působí na operátory. V některých případech dochází k postupnému slučování OS 

na krajská operační střediska, přestože nejsou zajištěny potřebné prostorové úpravy a 

modernizace. Proto i přesun z pracovišť okresních OS na provizorní pracoviště krajského OS 

může mít negativní dopad na výkonnost operátorů. Krajská OS by měla disponovat 

nejmodernějšími technologiemi IS a softwary a celkově působit moderním dojmem. Proto by 

přesun operačního řízení na krajskou úroveň měl proběhnout teprve do prostor 

s nejmodernější technologií IS a softwary i s vhodným vybavením pracovišť. Předávání 
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informací mezi základními složkami IZS bylo označeno jako nedostačující. Většina operátorů 

to zmínila v souvislosti s TCTV linky 112, a to konkrétně v příjmu oznámení a způsobu 

vytěžení oznamovatele. V tomto případě bych navrhoval častější předávání oznamovatele té 

složce, které řešení události přísluší. V případě školení operátorů TCTV linky 112 je nutné 

zásadněji zakomponovat do učiva problematiku PČR a ZZS. V případě součinnosti více 

složek IZS by bylo vhodné propojit GIS a IS základních složek IZS tak, aby všechna operační 

střediska IZS měla přehled o pohybu SaP k místu události. Tímto by se pomocí lokačních 

systémů ve vozidlech IZS usnadnilo navádění dalších SaP potřebných k místu určení. 

Výhody, které centralizace přináší: 

- zkvalitnění služeb v oblasti příjmu tísňového volání a operačního řízení 

- jednodušší údržba a modernizace softwaru a hardwaru 

- personální úspora operátorů 

- přehled o dění v celém kraji a schopnost řešit rozsáhlejší MU 

Nevýhody centralizace: 

- velké finanční náklady potřebné pro realizaci krajského OS 

- možný cíl teroristického útoku 

- v případě výpadku krajského OS by byla narušena bezpečnostní situace v kraji 

 

Jedním z hlavních důvodů centralizace jsou stále se vyvíjející moderní technologie,  

které zásadně ovlivní operační řízení. Z časových důvodů však není možné vybavit těmito 

technologiemi všechna operační střediska zřízená v bývalých okresech (ředitelstvích ÚO). 

 Dalším důvodem centralizace byl častější výskyt rozsáhlejších MU. Při těchto MU, 

jako jsou např. povodně, požáry, hromadné dopravní nehody a bezpečnostní akce 

rozsáhlejšího charakteru, je právě krajské OS schopno posoudit bezpečnostní situaci v celé 

její míře a směřovat na daná místa SaP z celého území kraje.  

Z těchto důvodů je centralizace na krajskou úroveň vedena správným směrem. 
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Příloha č. 1 Pracovní materiál – Dotazníky pro operační důstojníky 

Dotazník ke zjištění kladů a záporů Centralizace operačních středisek 

záchranných a bezpečnostních sborů 

Operační důstojníci 

 
Milí respondenti, 
 
jmenuji se Miroslav Steinz, jsem studentem 4. Ročníku VŠB – FBI v Ostravě. Chtěl bych Vás 

požádat o pár minut strávených nad tímto dotazníkem. Cílem mé práce je studie současného a 

budoucího stavu operačních středisek v ČR. Aby nebyla práce vedena jen mým možná lehce 

zaujatým pohledem ze strany příslušníka v přímém výkonu služby, vyjíždějícího na oznámení 

z t. linky 158, rozhodl jsem se připravit pro mé kolegy a pracovníky OS krátký dotazník. 

Věřím, že přinese objektivní pohled na danou věc. Odpovědi zvýrazněte, nebo ostatní 

přeškrtněte, popřípadě napište svou vlastní, pokud by pro vás ani jedna z odpovědí nebyla 

dostatečně formulovaná. 

Veškeré odpovědi a uvedené informace v dotazníku budou anonymně použity pro mou 

bakalářskou práci. Předem děkuji za spolupráci! 

 
Vypracované prosím zasílejte na email: steinz.jsdh.zelizy@seznam.cz   
 

1) Pracuji na operačním středisku základní složky IZS: 
a) HZS ČR 
b) ZZS ČR 
c) PČR 
d) 112 

 
2) Pracuji na operačním středisku: 

a) Informační operační středisko s oblastní působností (zajišťuje příjem TV a 
operační řízení). 

b) Krajské OS (zajišťuje příjem TV a operační řízení). 
c) Sektorové OS pro vyslání SaP a operační řízení. 
d) TCTV 112. 

 
3) Mé operátorské pracoviště zajišťuje nepřetržitě: 

a) Příjem tísňové linky. 
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b) Zajišťuje operační řízení. 
c) Událost řeší od oznámení do ukončení události. 

 
4) Pomáhají Vám současné technologie a dostupné softwary na pracovištích operačních 

středisek při orientaci k místu vzniklé události? 
a) Ano. 
b) Nijak zvlášť. 
c) Zajišťuji příjem nebo operační řízení v lokalitě, kterou znám. Proto využívám své 

místní a osobní znalosti. 
 

5) Myslíte si, že pro lepší předání informací mezi základními složkami IZS by Vám 
pomohla přítomnost operátorů ostatních složek IZS v jednom operačním sále? 
a) Ano, výrazně by to pomohlo při předávání informací i koordinaci zásahu. 
b) Společný operátorský sál by neměl žádný kladný přínos pro předání informací a 

koordinaci zásahu. 
c) Ano, již v takovém operačním středisku pracuji a výrazně to napomáhá při řešení 

událostí. 
 

6) Myslíte si, že univerzální operační důstojník (CTV 112) je schopen vytěžit 
oznamovatele ve všech směrech (hasičském, zdravotním, policejním)? 
a) Ano, pro tyto případy je připraveno obsáhlé školení operačních důstojníků a je 

připraven postup, podle kterého se volající vytěžují. 
b) Ne, bez potřebné praxe nelze bezpečně vyškolit univerzálního operačního 

důstojníka, který by znal problematiku všech tří základních složek IZS. 
 

7) Myslíte si, že současný stav přesouvání operačních středisek na krajskou úroveň je 
krokem vpřed? 
a) Ano, krajská operační střediska budou/jsou přínosem pro rychlejší a kvalitnější 

odbavení tísňového volání. 
b) Ne, okresní operační střediska, kde operační důstojníci zajišťovali příjem TV i 

vyslání sil a prostředků, byla kvalitnější, co se znalosti míst a poměrů týče. 
c) Ano, zkrátí se tím doba od oznámení TV do vyslání sil a prostředků a při řešení 

rozsáhlejších MU je krajské OS schopno událost řešit bez pomoci jiných OS. 
 

8) Vznikly při koordinaci činnosti s ostatními složkami IZS problémy při předávání 
informací, které ovlivnily vyhodnocení události? 
a) Ano, při příjmu informací o události od jiné složky IZS postrádáme větší 

informovanost. 
b) Toto se stalo pouze výjimečně. 
c) Ne, předání informací je dostačující pro správné vyhodnocení MU. 

 
9)  Zvýšil se počet řešených událostí a úkolů na operátory po sjednocení z okresního OS 

do krajského OS? 
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a) Ano, počet operátorů pro jednotlivé regiony se snížil, a tak je potřeba odbavit větší 
počet událostí. 

b) Počet operačních důstojníků se snížil, ale pracoviště byla rozdělena podle 
pracovních činností (dotazy do IS, dopravní služba, příjem EPS, příjem TV, 
vyslání SaP a koordinace s VZ), proto se pracovní vytížení nijak na práci 
neprojevilo. 

c) Ne, počet operátorů pro jednotlivý region musel být zachován. 
 

10) Zažil jste Vy nebo jiný operační důstojník výpadek některého systému, který by měl    
dopad na příjem nebo řešení MU? 
a) Ano. 
b) Ne. 

 
11) Uvítali byste návrat příjmu a operačního řízení zpět na základní útvary s okresní 

působností? 
a) Ano. 
b) Ne. 

  
12) Sdružená operační střediska všech základních složek IZS (PČR, HZS, ZZS) v jednom 

objektu mohou při odstávce narušit bezpečnostní situaci v kraji? 
a) Ano, bez tohoto OS je kraj bez operačního řízení. 
b) Toto je velice nepravděpodobné. 
c) Ne, toto je zajištěno přesměrováním hovorů a metodickými příručkami.  

 
13) Kraj, ve kterém působíte? 

 
Děkuji Vám za Váš čas, a snad mi Vaše odpovědi přispějí k objektivnímu posouzení 
operačního řízení v ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 
 
Příloha č. 2 Pracovní materiál - Dotazník pro vedoucí operačních odborů 

Dotazník k bakalářské práci - Centralizace operačních středisek 

záchranných a bezpečnostních sborů.  

Vedoucí funkcionáři operačních odborů 

 
Milí respondenti, 
jmenuji se Miroslav Steinz, jsem studentem 4. Ročníku VŠB – FBI v Ostravě. Chtěl bych Vás 

požádat o pár minut strávených nad tímto dotazníkem. Cílem mé práce je studie současného a 

budoucího stavu operačních středisek v ČR. Aby nebyla práce vedena jen mým možná lehce 

zaujatým pohledem ze strany příslušníka v přímém výkonu služby, vyjíždějícího na oznámení 

z t. linky 158, rozhodl jsem se připravit pro mé kolegy a pracovníky OS krátký dotazník. 

Věřím, že přinese objektivní pohled na danou věc. Odpovědi zvýrazněte, nebo ostatní 

přeškrtněte, popřípadě napište svou vlastní, pokud by pro vás ani jedna z odpovědí nebyla 

dostatečně formulovaná. 

Veškeré odpovědi a uvedené informace v dotazníku budou anonymně použity pro mou 

bakalářskou práci. Předem děkuji za spolupráci! 

 
Vypracované prosím zasílejte na email: steinz.jsdh.zelizy@seznam.cz   
 

 
1) V jakém kraji se nachází Vaše působiště? 

 
2) Zajišťuji chod odboru operačního řízení základní složky IZS. 

a) HZS ČR 
b) PČR 
c) ZZS 

3) V jaké fázi je ve Vašem kraji centralizace operačních středisek?  
a) Operační řízení zajišťuje jenom krajské OS 
b) Krajská a sektorová OS 
c) Krajská OS a OS s územní působností (bývalé okresy) 

4) Ve kterých městech jsou operační střediska umístěna, jakého jsou typu a jaké území 
mají na starosti? 
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5) Která operační střediska zabezpečují pouze příjem tísňového volání? A pro jakou 
lokalitu? 

 
6) Která operační střediska zabezpečují příjem tísňového volání a vyslání sil a 

prostředků? 

 
7) Která operační střediska zajišťují pouze operační řízení bez příjmu tísňového volání? 

 
 
 

8) Která OS zajišťují příjem TV i operační řízení (od příjmu oznámení do ukončení 
události)? 
 

 
9) Jsou ve Vašem kraji sloučena některá operační střediska s jinými složkami? A pokud 

ano s jakými a v jakých městech. 

 
Předem děkuji za Vaše odpovědi a za čas, který jste na tomto dotazníku strávila. Věřím, že mi 
Vaše odpovědi pomohou při studiu současného stavu OS v ČR. 
 


