
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. 

b) Zajišťuje operační řízení. 
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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? 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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? 

 

5) Která operační střediska zabezpečují pouze příjem tísňového volání? A pro jakou 

lokalitu? 
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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. 

 

 


