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HRNČÁL, P.: Vývoj informačních a komunikačních technologií v systémech příjmu 

tísňového volání a operačního řízení: bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2014, 

55s. 

Tato práce se zabývá problematikou dosavadního vývoje informačních 

a komunikačních technologií v systémech příjmu tísňového volání a operačního řízení. 

Hlavním cílem této práce je popsat a porovnat systémy používané u nás a v zahraničí, dále 

ukázat dnešní moderní technologie v této oblasti a navrhnout případná zlepšení pro náš 

fungující systém. Kromě řešení hlavního cíle této práce je zde v počátečních kapitolách, 

i stručné uvedení do dané problematiky a důvody, proč je nutné toto téma stále řešit. 

 

Klíčová slova: Tísňové volání, telefonické centrum tísňového volání, mimořádná 

událost 

Summary: 

HRNCAL, P.: Development of information and communication technologies in 

emergency call receiving systems and operational control systems: Thesis, Ostrava: VŠB – 

TU Ostrava, 2014, 55p. 

This thesis is concerned with issues existing development of information and 

communication technologies in emergency call receiving systems and operational control 

systems. The main aim of this thesis is to describe and compare the systems used in our 

country and abroad, further to show today's modern technology in this area and suggest 

possible improvements to our functional system. Apart from solving the main aim of this 

thesis is here in the early chapters a brief of introduction to the issue and the reasons why it 

is still necessary to solve this issue. 

 

Keywords: Emergency call, phone center of emergency call, emergency 

  



 

 

 

Obsah 

Seznam použitých zkratek ................................................................................................... 16 

1 Úvod ............................................................................................................................. 10 

3 Rešerše ......................................................................................................................... 11 

4 Základní pojmy a principy ........................................................................................... 13 

4.1 Tísňové volání ....................................................................................................... 13 

4.2 Linky tísňového volání .......................................................................................... 14 

4.3 Telefonické centrum tísňového volání .................................................................. 15 

4.4 Mimořádná událost ................................................................................................ 15 

4.5 Integrovaný záchranný systém .............................................................................. 16 

4.6 Informační a komunikační technologie ................................................................. 17 

5 Statistika ....................................................................................................................... 18 

6 Historie a vývoj ve světě .............................................................................................. 21 

6.1 Tísňová linka 999 ve Spojeném království ........................................................... 22 

6.2 Tísňová linka 000 v Austrálii ................................................................................ 23 

6.3 Tísňová linka 911 v Severní Americe ................................................................... 24 

6.4 Tísňová linka 112 v Evropě .................................................................................. 25 

7 Současnost ve světě ..................................................................................................... 28 

7.1 Tísňová linka 000 v Austrálii ................................................................................ 28 

7.2 Tísňová linka 911 v Severní Americe ................................................................... 28 

7.3 Tísňová linka 112 v Evropě .................................................................................. 33 

8 Historie a vývoj v České republice .............................................................................. 34 

8.1 Zákony týkající se tísňového volání v ČR ............................................................ 36 

9 Současnost v České republice ...................................................................................... 37 



 

 

 

9.1 Funkce TCTV 112 ................................................................................................. 38 

9.2 Rekapitulace vlastností TCTV 112 ....................................................................... 43 

9.3 Program IS IZS ..................................................................................................... 44 

10 Dnešní moderní technologie ........................................................................................ 46 

10.1 Systém e-Call ..................................................................................................... 46 

10.2 Systém Mass Alert ............................................................................................. 48 

11 Další možnosti do budoucna ........................................................................................ 50 

11.1 Využití vysílačů ..................................................................................................... 50 

11.2 Využití informačních tabulí ................................................................................... 50 

11.3 Využití sociálních sítí a chatů ................................................................................ 51 

11.4 Využití chytrých telefonů ...................................................................................... 53 

11.5 Využití vlastní sítě ................................................................................................. 53 

12 Porovnání ČR se světem .............................................................................................. 54 

13 Závěr ............................................................................................................................ 55 

14 Seznam použité literatury ............................................................................................ 56 

15 Seznam obrázků ........................................................................................................... 58 

16 Seznam grafů ............................................................................................................... 59 

17 Seznam příloh .............................................................................................................. 60 

 



 

 

 

Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

TV    Tísňové volání 

TCTV    Telefonické centrum tísňového volání 

MU    Mimořádná událost 

HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky 

JPO    Jednotky požární ochrany 

PČR    Policie České republiky 

ZZS    Zdravotnická záchranná služba 

IZS    Integrované bezpečnostní centrum 

KOPIS    Krajské operační a informační středisko 

IBC    Integrované bezpečnostní centrum 

MSK    Moravskoslezský kraj 

ČTÚ    Český telekomunikační úřad 

MV ČR   Ministerstvo vnitra České republiky 

GIS    Geografický informační systém 

IS    Informační systém 

NIS    Národní informační systém 

  



 

 

 

Cizojazyčné zkratky 

EENA    European emergency number association 

NENA    National emergency number association 

NG    Next generation 

E    Enhanced 

SMS    Short message service  

SIM    Subscriber identity module  

GSM    Global system for mobile communications 

GPS    Global positioning system 

VoIP    Voice over internet protocol 

LTE    Long term evolution 

BTS    Base transceiver station 

ICT    Information and communication technologies 

FCC    Federal communications commision 

PSAP    Public-safety answering points 

E-OTD   Enhanced-observed time diference 

IP    Internet protocol 

REACH   Responding to all citizens needing help  

HeERO   Harmonised eCall european pilot 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem informačních a komunikačních technologií 

(dále ICT) v systémech příjmu tísňového volání (dále TV) a operačního řízení. 

Již od nepaměti se musela zpráva o vzniklé mimořádné události (dále MU) nějakým 

způsobem dostat k lidem, kteří nastalou situaci uměli vyřešit a tento problém je potřeba 

řešit neustále. Velký pokrok v tomto směru zaznamenalo lidstvo po zavedení telegrafu 

a ještě většího pokroku při využívání pevné telefonní linky, tyto vynálezy se k těmto 

účelům mohou využívat dodnes. Dnes už ovšem žijeme ve velmi pokrokovém a moderním 

světě. Ve světě internetu, mobilních telefonů a moderních technologiích, které nám 

poskytují celou škálu možností. To vše můžeme využívat k neustálému zdokonalování 

směrem k lepším výsledkům, co se týká informovanosti, rychlosti vyřešení nastalé MU 

a udělat tak ze světa o něco bezpečnější místo. Tato bakalářská práce si klade za cíl ukázat 

neustálý vývoj a pokrok v příjmu tísňových zpráv, od prvního zavedení univerzálních linek 

TV. 

V začátku této práce se zabývám uvedením čtenáře do dané problematiky, a to 

vysvětlením základních pojmů a principů. Dále je zde uvedeno zdůvodnění, proč je tak 

nutné se tímto tématem neustále zabývat, v podobě statistiky. V dalších kapitolách této 

práce bude nastíněn vývoj příjmu TV a funkce telefonních center tísňového volání (dále 

TCTV) u nás i v zahraničí. A to od počátku, kdy byly zřízeny první způsoby jak oznámit 

nějakou MU pomocí telefonu, až po současnost. Dále se zde zabývám dnešními moderními 

technologiemi pro příjem tísňových zpráv a dalšími možnostmi, které mohou zlepšit 

informovanost jak veřejnosti, tak operačních středisek o nastalé MU a tím i rychlost jejího 

úspěšného vyřešení. Závěrem této práce porovnávám systémy používané u nás se 

zahraničím, moderním vývojem a možnostmi v této oblasti. V samotném závěru navrhuji 

způsoby zlepšení našeho systému. 
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2 Rešerše 

Cílem zpracování této rešerše bylo provést průzkum odborných článků a literatury 

zaměřujících se na problematiku příjmu TV, systémů používaných u nás i ve světě 

a konečně, dnešních moderních technologií usnadňující řešení MU. Tyto odborné 

publikace pochází jak od autorů českých, kteří se již v minulých letech zabývali řešením 

související problematiky, tak od autorů zahraničních. Většina informací musela být, pro 

jejich aktuálnost a přesnost, použita přímo ze zahraničních zdrojů. Díky shromážděným 

odborným informacím jsem si vytvořil přehled a mohl jsem blíže porozumět řešenému 

tématu. V následujících odstavcích se budu snažit přiblížit nejdůležitější zdroje informací 

pro moji práci. 

 

OŠŤÁDALOVÁ, Tereza. Zavedení tísňové linky 112 v České Republice. Ostrava: 

SPBI, 2005. SPBI SPEKTRUM, 41. ISBN 80-86634-69-8. 

 Tato publikace se zabývá problematikou zavedení jednotného evropského čísla 

TV 112 v České republice (dále ČR). Nabízí ucelený pohled na tuto oblast 

včetně existence čísla 112 v podmínkách Evropské unie (dále EU). Popisuje 

TCTV 112 a je zde mimo jiné i popsán princip identifikace a lokalizace 

volajícího. 

 

LOUDA, Michal. Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 a jeho role v 

jednotlivých členských státech Evropské unie. In:Ochrana a bezpečnost o.s [online]. 2012 

[cit. 2014-04-16]. ISSN 1805-5656. Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-

B_2012_D/2013_D_03_louda.pdf 

 Příspěvek se zaměřuje na jednotné evropské tísňové číslo 112, jako na jeden 

z nástrojů ke zlepšování bezpečnosti v EU. Text se věnuje jak samotnému 

vzniku tísňové linky 112 a její původní filosofii, tak jejímu zavedení 

v jednotlivých státech EU. 
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LOUDA, Michal, Lukáš SVOBODA, Petr VRŠECKÝ a Oldřich KRULÍK. Linky 

tísňového volání: Příklady ze zemí mimo Evropskou unii. In: Ochrana a bezpečnost 

o.s [online]. 2012 [cit. 2014-04-16]. ISSN 1805-5656. Dostupné z:http://ochab.ezin.cz/O-a-

B_2012_D/2013_D_04_louda-svoboda-vrsecky.pdf 

 Tento příspěvek se zaměřuje na tísňové linky používané mimo EU. Je zde 

jejich stručná historie a popis. 

 

EENA. European Emergency Number Association [online]. [cit. 2014-04-12]. 

Dostupné z: http://www.eena.org/view/en/index.html 

 Tato webová stránka patří Evropské asociaci tísňového volání (dále EENA) 

a zabývá se systémem TV 112 a vším co s ním souvisí, který byl zaveden díky 

EU. Je zde plno odborných článků a dokumentů, ze kterých lze čerpat spousta 

užitečných informací. 

NENA. National emergency number association: The 9-1-1 association [online]. [cit. 

2014-04-12]. Dostupné z: http://www.nena.org/ 

 Tato webová stránka patří Národní asociaci tísňového volání ve Spojených 

státech amerických (dále NENA) a zabývá se systémem TV 911 a vším co 

s tímto systémem souvisí. Taktéž jako v předešlém případě je zde spousta 

odborných článků a dokumentů. 
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3 Základní pojmy a principy 

3.1 Tísňové volání 

TV je jeden ze základních způsobů ohlášení MU a vyžádání pomoci 

složek integrovaného záchranného systému (dále IZS). Jedná se o službu, kterou je 

zajišťována ochrana základních lidských práv a svobod – ochrana života a zdraví, 

přijatelné životní prostředí a ochrana majetku. 

 

Tísňové volání funguje: 

 nepřetržitě, 

 pro všechny obyvatele, 

 téměř na celém území státu (v závislosti na pokrytí signálem mobilní sítě), 

 bezplatně, 

 ve všech telefonních sítích, 

 ze všech koncových hlasových zařízení telefonních sítí. 

 

TV se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu
 

a uvedena v telefonních seznamech. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý 

přístup z pevných telefonních linek, mobilních telefonů a veřejných telefonních automatů 

i bez použití mincí či karet. Každý poskytovatel veřejné telefonní služby je ze zákona 

povinen svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům TV. Většina 

mobilních telefonů má předprogramováno volání na tato čísla i při např. nedostatečném 

stavu kreditu a některé i bez SIM karty. Poskytovatel telefonních služeb musí umožnit přenos 

TV v dostatečném rozsahu a vychází z objemu volání. Způsob, jakým bude přenos zabezpečen, 

je součástí smluv poskytovatelů sítí s Českým telekomunikačním úřadem (dále ČTÚ) 

o propojení komunikačních sítí. Při zneužití TV volajícím nebo neupřednostnění TV 

poskytovatelem sítě, jsou stanoveny sankce dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. [1], [2]  

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1_ud%C3%A1lost
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3.2 Linky tísňového volání 

Linky TV slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, 

životního prostředí a majetku. Je možno říci, že tyto linky jsou volány v případě, kdy 

nastane jakákoliv MU, při které je nutný okamžitý zásah složek IZS. 

 

Česká republika 

Čísla pro TV k základním složkám IZS jsou stanovena v číslovacím plánu vydaným 

ČTÚ. Ten byl vydán již v roce 2000 pod opatřením č. OÚ – 3/S/2000 o způsobu 

zabezpečení přenosu tísňového volání. 

Čísla pro TV v ČR jsou:  

 112 jednotné evropské číslo tísňového volání, 

 150 Hasičský záchranný sbor ČR, 

 155 Zdravotnická záchranná služba, 

 158 Policie ČR, 

 156 obecní (městská) policie. 

 

Svět 

Nejčastějšími čísly tísňových linek jsou: 

 112 - státy EU i státy mimo EU jako např. Ukrajina, Indie, Izrael, Jihoafrická 

republika, či Nový Zéland, 

 911 - USA a Kanada (obecně Severní Amerika), 

 999 - patří sem např. Spojené království, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, 

Hongkong, či Malajsie. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednotn%C3%A9_evropsk%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo_t%C3%ADs%C5%88ov%C3%A9ho_vol%C3%A1n%C3%AD
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Jak volat tísňové linky 

V případě, že se člověk dostane do situace, kdy je nucen volat některou z tísňových 

linek, platí zásada stručnosti a věcnosti. Ale i tímto způsobem by měl být každý schopen 

informovat o tom: 

 co se stalo a jaký je rozsah události (je nutný popis toho, co je ohroženo nebo 

zasaženo a jaký je počet postižených),  

 kde přesně došlo k dané události (adresa, okres, obec, ulice, číslo popisné, číslo 

silnice, kilometr, směr jízdy, číslo železničního přejezdu, atd.),  

 nahlásit jméno (volajícího) a číslo telefonu, ze kterého je uskutečňován hovor 

i s místem, odkud je voláno,  

 je třeba odpovídat na další dotazy operátora tísňové linky,  

 po skončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor (z důvodu ověření události 

nebo zpřesnění některých nedostatečně popsaných údajů).[4] 

3.3 Telefonické centrum tísňového volání 

Jedná se o operační a koordinační středisko (dále jen OPIS), které slouží pro příjem 

tísňových hovorů a tísňových zpráv, vyhodnocení oznámené MU a vyslání a koordinace 

potřebných sil a prostředků k jejímu úspěšnému vyřešení. Taktéž slouží k varování a 

vyrozumění obyvatelstva o možném nebezpečí způsobeného již nastalou MU nebo před 

jejím možným vznikem. 

3.4 Mimořádná událost 

Událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku živelní pohromy, 

havárie, nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením 

vnitřní bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány a složkami 

bezpečnostního systému podle zvláštních právních předpisů. Pod MU je v současných 

právních předpisech ČR uváděna také řada pojmů, jako jsou např. mimořádná situace, 

nouzová situace, pohroma, katastrofa, či havárie. Takto je MU definována Ministerstvem 

vnitra České republiky (dále MV ČR). [12] 
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Dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, se MU rozumí škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Dále MU definuje vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 318/2002 Sb., 

o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji 

ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního 

řádu, ve znění vyhlášky č. 2/2004 Sb. Dle této vyhlášky jde i o událost důležité z hlediska 

jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany, která vede nebo může vést k nepřípustnému 

uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí, případně ke 

vzniku radiační nehody nebo radiační havárie, a tím i ke vzniku radiační mimořádné 

situace. [12] 

3.5 Integrovaný záchranný systém 

Jak je uvedeno v zákoně č. 239/2000 Sb., o IZS , jde o koordinovaný postup jeho 

složek při přípravě na MU a při provádění záchranných a likvidačních prací. Koordinací 

postupu složek IZS při společném zásahu se rozumí koordinace záchranných 

a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti. 

Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky (dále HZS 

ČR), jednotky požární ochrany (dále JPO) zařazené do plošného pokrytí kraje JPO, 

Zdravotnická záchranná služba (dále ZZS) a Policie České republiky (dále PČR). Základní 

složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku MU, její 

vyhodnocení a neodkladný zásah v místě MU. Za tímto účelem jsou jejich síly 

a prostředky rozmístěny po celém území ČR. 

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou 

pomoc na vyžádání. Jedná se o vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové 

organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. 

V praxi jde např. o městskou (obecní) policii nebo o záchranný tým Českého červeného 

kříže. [12], [4] 
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IZS se podílí při přípravě na MU, na záchraně a likvidaci MU včetně dalších úkolů 

ochrany obyvatelstva (např. varování, evakuace) a tím z hlediska jeho působnosti překrývá 

celý rozsah civilní ochrany. [4] 

3.6 Informační a komunikační technologie 

Jedná se, jak o technologie které napomáhají oznámit vzniklou MU, tak i o ty, které 

napomáhají jejímu řešení a přípravě na ni v TCTV. Na těchto pracovištích s pomocí 

obsluhy slouží pro sběr a zpracovávání informací (vstupních dat) a konkrétně při řešení 

MU, pro následné vytvoření tzv. datové věty (výstupní data), která obsahuje všechny 

podstatné informace o dané MU. S tímto balíčkem informací může být nadále 

manipulováno. V krizovém řízení slouží ICT zejména pro sběr a přenos informací a také 

pro tvorbu plánů a analýz. 
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4 Statistika 

Jak již jsem zmiňoval, od dob, kdy mohli lidé poprvé ohlásit MU pomocí telefonu, 

již uběhlo mnoho let. Avšak s modernizací světa stouplo i jeho nebezpečí a tím i počet MU 

k řešení. Následujícími grafy bych chtěl zdůvodnit, proč je potřeba danou problematiku 

stále řešit. 

V následujícím grafu (Graf 1) bych chtěl názorně ukázat, jak velký počet TV ročně 

odbavují operační střediska v ČR. Až na rok 2013, lze říci, že počet TV má stále zvyšující 

se tendenci. 

 

Graf 1 Tísňová volání ''112 a 150'' v ČR [3] 

Na dalších grafech můžeme vidět srovnání počtu TV (Graf 2) a celkový pohled na 

situaci v jednotlivých krajích (Graf 3). V obou grafech můžeme vidět různě se lišící počty 

odbavených TV v jednotlivých krajích. Nutno podotknout, že u TV, která byla směrována 

na Integrované bezpečnostní centrum HZS Moravskoslezského kraje (dále IBC HZS 

MSK), nebyla všechna volání odbavena dispečerem. V praxi to znamená, že volání bylo 

ukončeno volajícím ještě před započetím samotného hovoru s dispečerem nebo nedošlo 

k operačnímu řízení. Na příklad díky informační hlásce „tísňová linka“ dotyčný může 

zjistit, že toto číslo patrně volat nechtěl a ukončí hovor.  
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Tomuto případu se děje často při zablokování telefonu, kdy je číslo 112 jediné, kam 

se dotyčný může v tu chvíli dovolat. 

 

Graf 2 Tísňová volání ''112 + 150'' – jednotlivé kraje [3] 

 

Graf 3 Tísňová volání ''112 + 150'' – vytíženost krajů za posledních 5 let [3] 
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Na posledním grafu můžeme vidět vytíženost jednotlivých složek IZS v MSK 

(Graf 4) dle IBC HZS MSK. V tomto případě byly započítávány pouze hovory, které byly 

odbaveny dispečerem. Dále bych podotkl, že veškerá TV směřovaná na linku 112 jsou 

přijímána dispečery HZS ČR pro všechny složky IZS. 

 

Graf 4 Tísňová volání – jednotlivé složky IZS MSK [3] 
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5 Historie a vývoj ve světě 

Do značné míry ovlivňuje kvalitu lidského života technický pokrok a to nejen 

pozitivně, ale i negativně. Jak již bylo řečeno, s technickým pokrokem došlo ke zkvalitnění 

lidského života, ale dostavila se také i nová nebezpečí. S rozšiřující se industrializací také 

docházelo ke kumulaci populace, což vedlo ke zvýšení vzniku mimořádných a krizových 

událostí. Technický pokrok však také přinesl účinný nástroj pro vzdálenou komunikaci, 

kterou byl z počátku telegraf, později ho nahradil telefon, jehož pomocí bylo možné 

přivolat patřičnou pomoc v nouzi. Historický vývoj linek TV lze datovat do třicátých let 

dvacátého století, kdy se již stal telefonní přístroj hojně používaným prostředkem dálkové 

komunikace. 

První volání s žádostí o pomoc byla směřována na ústřednu, kde vás spojovatel spojil 

s konkrétní službou např. hasičskou zbrojnicí, nemocnicí, policejní stanicí (Obrázek 1). V 

té době ještě neexistovaly speciální záchranné složky vyjma velkých měst. Po zavedení 

automatických ústředen, kdy se volby požadované stanice prováděly pomocí rotačního 

číselníku, byla telefonní čísla přidělována podle oblastí a podle zavedení přístroje. Čísla 

složek, které poskytovaly pomoc v nouzi, nebyly tvořeny podle jednotného klíče, takže se 

lišila podle oblastí a států. [9] 

 

Obrázek 1 Spojovatelka na telefonní ústředně 
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5.1 Tísňová linka 999 ve Spojeném království 

S úplně prvním nápadem vytvořit jednotné snadno zapamatovatelné číslo pro 

nejpoužívanější záchranné služby přišli ve Spojeném království. Tady jako první 

univerzální číslo TV vzniklo číslo 999. Klíčovou roli při zrodu tohoto čísla sehrál požár 10 

listopadu 1935 v Londýně, kde při tomto požáru zemřelo 5 žen. Soused oněch žen Norman 

Macdonald ve snaze přivolat pomoc požárníků neuspěl, jelikož došlo k pochybení ze 

strany spojovací ústředny. Za přispění rozhořčeného Macdonaldova dopisu vládnímu 

vyšetřovateli vláda zřídila výbor pro vytvoření specializované tísňové služby, která by 

sdružovala přístup k záchranným složkám. Nejprve byla tato služba zavedena v Londýně 

30. června 1937 na 91 automatických ústřednách, poté byla rozšířena na národní úrovni 

a k plnému pokrytí došlo až v roce 1948. Toto zpoždění zapříčinila druhá světová válka, 

která tento systém velmi prověřila. V roce 1950, již dosáhl počet hovorů na tísňovou linku 

80 tisíc za kalendářní rok. Jednotné číslo TV 999 zvoleno ze dvou hledisek, muselo být 

snadno zapamatovatelné a snadno vytočitelné na veřejných telefonních automatech bez 

použití mince. Toto tísňové číslo také převzaly další státy jako Saudská Arábie, Spojené 

arabské emiráty, Hongkong, Malajsie a další. Tísňové číslo 999 (Obrázek 2) je i nadále 

používáno ve Spojeném království především pro záchranné složky policie, hasičů a 

záchranné služby později ještě rozšířené o pobřežní hlídku a horskou službu. [9] 

 

Obrázek 2 Tísňová linka 999  

V prosinci 1992 bylo spuštěno ve Spojeném království i evropské tísňové číslo 112. 

Dělo se tak s poměrně malou publicitou, jelikož primárním číslem pro TV byla i nadále 

linka 999.  
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K částečnému posunu došlo až při rozmachu mobilních telefonů, kde již od výrobce 

telefonů prodávaných v Evropě je přednastavena funkce pro volání na tísňovou linku 112, 

a to i bez aktivační karty (dále SIM karta). Důvodem byla snaha umožnit dovolat se 

volajícímu na tísňovou linku i od jiných mobilních operátorů. Spojené království, díky 

svému členství, dále spadá pod programy a nařízení vydané EU. [9] 

5.2 Tísňová linka 000 v Austrálii 

Dalším systémem, který stojí za zmínku je systém TV pod číslem 000 (Triple zero) 

používaný v Austrálii. Poprvé bylo představeno v roce 1961 jako koncept pro řešení 

sjednoceného volání při MU zdejší kanceláří hlavního správce pošt. Toto číslo bylo 

zvoleno především z důvodu, že pod číslicí 0 byly zdejší obyvatelé zvyklí volat na 

telefonní služby, nebo jiné servisní služby, které touto číslicí začínaly. Dalším, a dá se říct 

hlavním, důvodem bylo, že toto číslo je nejlépe nahmatatelné a vytočitelné. Číslo 0 se 

nacházelo na konci rotačního číselníku a tím mohlo být snadno vytočeno i po hmatu za 

ztížených podmínek, např. ve tmě nebo v zakouřené místnosti. Zpočátku tato služba byla 

zprovozněna v největších populačních centrech, na celém území Austrálie byla tato služba 

zavedena až v roce 1980. Ke značnému zkvalitnění služeb TV došlo v roce 1989, kdy byla 

australská telekomunikační síť digitalizována australským Telecomem. U pevných linek 

došlo k lepší identifikaci volaného a k rychlejší komunikaci se záchrannými složkami. 

Volání na tísňovou linku 000 (Obrázek 2) je taktéž poskytováno bezplatně a to i z 

veřejných telefonních automatů a mobilních telefonů. U mobilních telefonů lze také 

sekundárně použít tísňové číslo 112, které je směrováno do stejného TCTV. [10] 

 

Obrázek 3 Tísňová linka 000 [7] 
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5.3 Tísňová linka 911 v Severní Americe 

Univerzální tísňové číslo 911 je jedním z nejvíce používaných tísňových čísel na 

světě. Vzniklo jako jednotné univerzální číslo pro občany v tísni na celém území 

Spojených států. První snahy o vytvoření jednotného univerzálního tísňového čísla 

projevila zdejší Národní asociace hasičských náčelníků, a to již v roce 1957. Za samotný 

počátek lze označit rok 1967 kdy na základě jednání federální komise pro komunikaci 

(dále FCC) a společnosti poskytující telekomunikační služby AT& T došlo k dojednání o 

této službě. Snahou bylo vytvořit krátké snadno zapamatovatelné číslo pro všechny druhy 

TV. Dalším důležitým faktorem pro výběr čísla 911 bylo to, že nebylo nikdy pro nic 

použito a lidé si ho tak nemohli s ničím splést. Zanedlouho pak odsouhlasil americký 

Kongres podporu jednotného tísňového čísla 911 (Obrázek 4) pro všechny záchranné 

služby na území Spojených států. Jako první byla tato služba spuštěna ve státě Alabama. 

První volání na tuto tísňovou linku bylo provedeno dne 16. února 1968. O týden později 

došlo ke spuštění na Aljašce. V roce 1973 vydal Bílý dům vládní prohlášení podporující 

používání tísňového čísla 911. Za pomoci vládní agentury došlo k vytvoření Federálního 

informačního centra. Výsledkem tohoto snažení bylo, že tato služba byla dostupná v roce 

1979 již pro 26 % populace Spojených států, v roce 1987 vzrostlo pokrytí na 50 % a na 

konci dvacátého století tato služba byla již dostupná vice než pro 93 % populace 

Spojených států. Na základě zjištěných výhod používáním jednotného tísňového čísla 911 

se k zřízení této služby přidala i Kanada. Od tohoto okamžiku byla tísňová volání na jedno 

číslo přístupná na celém prostoru Severní Ameriky. 

Tato služba byla poskytována taktéž bezplatně, výjimku tvořily hovory z mobilních 

telefonů, které byly zpočátku zpoplatněné, ale s rozmachem používání mobilních telefonů 

byla i tato služby oproštěna od poplatků. Taktéž mobilní telefony prodávající se na území 

Spojených států a Kanady mají toto tísňové číslo přednastavené od výrobce s možností 

volat i bez SIM karty. [10] 
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Obrázek 4 Tísňová linka 911 [6] 

 

5.4 Tísňová linka 112 v Evropě 

Díky vzniku EU došlo k integraci a sblížení států. To mělo, kromě jiného, za 

následek volný pohyb osob přes hranice za účelem podnikání, či cestování. Díky tomu se 

mohl člověk dostat snadno do situace, kdy potřeboval přivolat pomoc v jiné zemi. V té 

době měl každý členský stát svá vlastní čísla TV, která cizinec nemusel znát a dalším 

problémem byla jazyková bariéra mezi volajícím a operátorem. Jelikož nejjednodušší 

způsob jak řešit vzniklou MU je zavolat na linku TV pomocí telefonního přístroje, musela 

být tato situace nějak vyřešena. 

Na počátku procesu vzniku tísňového čísla 112 byla konference Evropských 

poštovních telekomunikačních zpráv v roce 1989, která byla iniciována Evropskou komisí. 

Tato konference měla za následek vytvoření skupiny odborníků, která dostala za úkol 

vyhodnotit situaci v Evropě a zda lze realizovat záměr zavedení jednotného tísňového 

čísla. Zpráva z tohoto průzkumu potvrdila, že je tento záměr uskutečnitelný. Následně bylo 

navrženo zvolit třímístné číslo 112. Toto číslo nebylo zvoleno náhodou, bylo to číslo, které 

již bylo používáno v některých členských státech pro určité složky bezpečnostních sborů, 

např. v Německu pro hasiče. Zpráva také potvrzovala, že většina členských států je 

schopna realizovat tuto službu do roku 1992. Na základě této zprávy Rada evropského 

společenství svým rozhodnutím č. 91/396/EHS ze dne 29. července 1991 rozhodla 
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o zavedení jednotné evropské linky tísňového volání 112. [9][5] 

Především se tak stalo z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami 

v rámci EU. Rozhodnutí Rady EU, jako přímo aplikovatelný závazný předpis, zavázal 

členské státy zajistit, že číslo 112 muselo být zavedeno ve všech telefonních sítích jako 

jednotné evropské číslo TV. Dále toto číslo muselo být zavedeno současně s jinou 

existující národní linkou TV a to do 31. prosince 1992. Pokud to pro nějaký členský stát, 

z jakýchkoli důvodů nebylo proveditelné dle stanoveného plánu, musel tento stát provést 

určitá opatření. Mezi tyto opatření patřilo zajistit, aby volání tohoto čísla byla přiměřeně 

zodpovězena i v cizím jazyce a aby byla zabezpečena odpovídající reakce na toto volání. 

Nejzazší zavedení linky jednotného evropského čísla TV 112 bylo stanoveno na 

31. prosince 1996. 

V souvislosti se zavaděním tohoto tísňového čísla bylo nutné provést legislativní 

kroky. Tak vznikla směrnice Evropského parlamentu a rady ze dne 7. března 2002 

č. 2002/22/ES o univerzální službě a uživatelských právech týkajících se sítí a služeb 

elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě). Tato směrnice není přímo 

aplikovatelná, ale určuje cíle, kterých má být dosaženo. Samotný postup, jakým bude těchto 

cílů dosaženo, záleží na členském státě. Ten zodpovídá za správnou implementaci směrnice 

v rámci vlastních legislativních procesů. Tato směrnice dále obsahuje pravidla pro zřizovatele 

a provozovatele veřejných telefonních sítí a provozovatele univerzální služby zabezpečit 

nepřetržitý a bezplatný přístup k číslu TV z veřejných telefonních automatů, bezplatné volání 

čísel TV, povinnost zajišťovat informování veřejnosti o existenci a podmínkách používání čísel 

TV. 

Dále muselo být v souvislosti s masovým rozšiřováním obliby mobilních telefonů 

bylo nutné upravit i legislativu, dne 25. července 2003 vydala Komise doporučení č. 

2003/558/EC o zpracování místa volajícího v elektronických komunikačních sítích v zájmu 

zlepšení určení místa volajícího pro účely TV. Poskytování informací o poloze volajícího 

všem tísňovým službám u všech volání na tísňové číslo 112 (Obrázek 5), u mobilních 

koncových přístrojů zeměpisnou polohu ve veřejné síti a údaje s fyzickou adresou koncové 

stanice. Dále toto doporučení vyzívá členské státy k sjednocení standardů přenášených dat 

k lepší kompatibilnosti systému a vyvíjení takové komunikační technologii, které by 

přispěly k používání lokalizačních prostředků s vysokou přesností.  
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Tím je myšlena kombinace Globálního systému pro mobilní komunikaci (dále GSM) 

s Globálním systémem pro navigaci (dále GPS). [9] 

 

Obrázek 5 Tísňová linka 112 [5] 

 

V listopadu 2009 byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/136/ES, která mění některá ustanovení směrnice o univerzální službě č. 2002/22/ES. 

V otázkách tísňové linky 112 ukládá členským státům umožnit přístup k tísňovým linkám 

tělesně postiženým, s tím že by směrnice měla být implementována ve všech členských 

státech do května 2011. S rostoucím rozvojem nových technologií používaných 

v telekomunikaci bylo nutné v posledních letech reagovat na možnosti přístupu k tísňovým 

linkám i z dalších zdrojů. 

Vlivem stále rozšiřujícího se prostoru EU se zvětšuje i prostor, na kterém je 

používáno jednotné číslo TV 112. Taktéž státy, které se na vstup do EU teprve chystají, 

musí splnit určité podmínky s tím spojené. Jednou z podmínek je zmiňované jednotné 

tísňové číslo 112 zavést. Tísňová linka 112 mnohdy funguje i za hranicemi Evropy např. v 

Indii, Izraeli, Libanonu, Jihoafrické republice, či na Novém Zélandu. V těchto státech je 

tato linka provozována především jako tísňová linka pro turisty z Evropy. [9] 
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6 Současnost ve světě 

6.1 Tísňová linka 000 v Austrálii 

Taktéž v Austrálii, jako všude ve světě, v dnešní době roste obliba volání pomocí 

vysokorychlostního internetu. Proto je možné volat na tísňová centra 000 pomocí 

technologie Voice over internet protocol (dále VoIP), ale ne na celém území Austrálie, 

protože někteří poskytovatelé vysokorychlostního přenosu dat tuto službu nepodporují. 

Také v Austrálii je možnost použít tísňové komunikace s linkou tísňového volání 000 pro 

sluchově postižené nebo s vadou řeči pomocí mobilních komunikátorů nebo speciálních 

veřejných telefonních automatů, které umožňují jak klasické volání, tak pomocí online 

textu prostřednictvím teletypewriter rozhraní (dále TTY). Čím dále větší obliba mobilních 

telefonů do značné míry ovlivnila, že se na australském kontinentu začíná užívat tísňového 

čísla 112 stále častěji. V roce 2009 činil podíl tísňové linky 112 na všech TV okolo 7 %. 

[10], [7] 

6.2 Tísňová linka 911 v Severní Americe 

Jak už bylo řečeno, první systém 911 byl instalován ve městě Haleyville, státu 

Alabama v únoru 1968. Tento systém ještě neměl funkci identifikace volajícího, ale 

poskytoval mu prostředky pro přístup k tísňovým službám, které předtím nebyly k 

dispozici. Systém 911 byl rychle přizpůsoben a vylepšen další telefonní společností, aby se 

stal systémem Enhanced 911 (dále E911), který poskytuje jak informace o lokalizaci 

volajícího, tak i jeho identifikaci. Tento průkopnický systém byl zaveden v Chicagu v 

polovině roku 1970. Poskytoval jak policii, tak hasičskému sboru přístup ke zdroji 

lokalizace TV. Zákon o bezdrátové komunikaci a veřejné bezpečnosti z roku 1999 

standardizoval a pověřil systém 911 na trojciferné číslo vytáčené ve Spojených státech za 

účelem hlášení MU a žádání o pomoc příslušným orgánům. 

Ve zdejších centrech TV (Obrázek 6) tzv. Public-safety answering points (dále 

PSAP) se stejně tak jako u nás nacházejí odborně školení pracovníci (především operátoři), 

kteří jsou zodpovědní za vyslání a koordinaci potřebných sil a prostředků na místo MU, za 

účelem úspěšné pomoci.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Haleyville,_Alabama
http://en.wikipedia.org/wiki/Haleyville,_Alabama
http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago,_Illinois
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Ve spojených státech má každý okres, nebo velké město za povinnost takovéto 

centrum zřídit. Existuje zde asi 6100 primárních a sekundárních PSAP. Pracovníci, kteří 

pracují pro svá centra TV, se můžou stát členy Národní asociace tísňového volání (dále 

NENA) a mohou se tak podílet na řešení problematiky TV. 

U výše zmiňovaného systému E911 je při volání z pevné linky zaznamenáno číslo 

volajícího. Číslo zdroje TV slouží PSAP k vyhledání adresy v zabezpečené databázi 

automatické identifikace místa. V této databází se nachází adresy, přesný popis dané ulice a 

další užitečné informace. Při TV z mobilu je jasné, že lokalizace a identifikace volajícího 

je složitější. I když daný mobilní telefon má jasnou fakturační adresu, jedná se o přenosný 

telekomunikační prostředek a systém musí mít technologie pro jeho lokalizaci. 

 

Obrázek 6 Příklad PSAP 

Americká FCC měla několik požadavků na mobilní telefony: 

 Základní: Všechny hovory musí být předány do PSAP, bez ohledu na to jakého 

mobilního operátora volající využívá, 

 Fáze 1: Operátoři bezdrátové sítě musí identifikovat telefonní číslo a vysílač, přes 

který komunikuje volající během šesti minut od počátku TV, 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_telephone
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 Fáze 2:  

 95% provozovatelů sítí pro telefony musí být v souladu s E911 (schopný 

lokalizace) do 31. prosince 2005, [6][8] 

 

 Operátoři musí zjistit zeměpisné souřadnice volajících v okruhu 300 metrů, 

během šesti minut od počátku tísňového volání. 

Informace o poloze nejsou přenášena pouze do PSAP pro účely vyslání potřebných 

sil a prostředků na místo nehody, ale také k případnému přesměrování hovoru do 

příslušného PSAP v zjištěné oblasti. 

Z hlediska technologie geografické lokalizace mobilního telefonu existuje více 

způsobů. Hlavním z nich, je využití technologie GSM a jejich různých modifikací, jak je 

tomu i všude jinde ve světě. 

Příkladem nejpřesnějšího systému, při využití GSM, může být systém triangulace 

Enhanced-Observed Time Difference (dále E-OTD). Technicky se jedná o zaměření 

mobilní stanice pomocí více okolních základnových stanic zvaných Base transceiver 

stations (dále BTS). Pokud je to možné, využívá se navíc údajů o zpoždění signálu (Timing 

advance) při jeho cestě mezi mobilní a základnovou stanicí. V principu jde o nalezení 

průsečíku oblouků kružnic, které určují místo, kam svým signálem zasahují tři nejsilnější 

základny v okolí hledaného telefonu (Obrázek 7). Metoda je poměrně přesná a v závislosti 

na konkrétním řešení může dosahovat přesnosti na stovky metrů. [6][8] 
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Obrázek 7 Princip E-OTD 

 

V dosavadním systému E911 může veřejnost využívat TV ve formě hlasové 

a TTY hovory (neslyšící a sluchově postižené osoby). Z těchto forem volání lze získat 

pouze minimální množství dat. Pokud jsou data vůbec dostupné, patří sem 

například automatické identifikační číslo, jméno účastníka hovoru a automatická 

identifikace místa volání. 

V Severní Americe (Spojené státy americké a Kanada) se proto v současné době 

přechází na systém TV Next Generation 911 (dále NG911). Tento nový systém postupně 

vystřídá dosavadně fungující systém E911. 

Nový systém NG911 bude moci přijímat TV ve formě hlasové, textové a videa 

z jakéhokoliv komunikačního zařízení díky internetovému protokolu (dále IP) a na základě 

datových sítí. Centrum tísňového volání budoucnosti bude také moci přijímat data z 

osobních bezpečnostních prvků, jako jsou pokročilé automatické oznamovací systémy o 

nehodě, lékařské výstražné systémy a senzory různých typů. Nová infrastruktura 

představila, že tento systém bude podporovat služby 911 na dlouhé vzdálenosti, stejně jako 

předávání TV do jiných center tísňového volání, včetně případných doprovodných 

dat. Kromě toho by měl být systém schopný vydávat nouzové výstrahy pomocí 

bezdrátových zařízení v určené oblasti, přes hlasové nebo textové zprávy a řídit systémy 

varování na dálnicích. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_identification
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Automatic_Collision_Notification
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Automatic_Collision_Notification
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Cílem projektu Ministerstva dopravy Spojených států je tedy umožnit veřejnosti aby 

mohli na PSAP podat zprávu o MU ve všech současných formách komunikace. To 

znamená ve formě  textové, hlasové, či formě videa. A to všechno jak přes komunikaci 

pevnou, tak bezdrátovou. Tento způsob bude taktéž výhodný pro tísňová centra, která díky 

novým pokročilým technologiím zaručí lepší a rychlejší vyřešení mimořádné situace – 

ulehčí se její řešení z hlediska informovanosti. 

Vize NG911 (Obrázek 8) se z hlediska tísňových hovorů ve formě hlasu, videa, textu 

a dat přijímaných do centra tísňového volání PSAP, spoléhá na Emergency Services 

Network (ESInet). Standardy funkčnosti a rozhraní, kterými se řídí rozvoj tohoto systému, 

byly vyvinuty NENA. 

Jak jsem uvedl výše, tento systém se teprve postupně zavádí a testuje v jednotlivých 

státech Spojených států amerických. Některé státy jsou již v pokročilé fází, ale některé 

teprve začínají. [6][8] 

 

Obrázek 8 Systém tísňového volání NG911 [6] 
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6.3 Tísňová linka 112 v Evropě 

V dnešní době, díky směrnicím EU, používá naprostá většina evropských států 

systémy TCTV 112. Některé země používají pouze trojciferné komplexní tísňové číslo 

112. Další toto číslo doplňují o čísla národní, která můžou být taktéž komplexní (Spojené 

království číslo 112 i 999), nebo o čísla na jednotlivé složky IZS, jak je tomu i u nás.  

V současné době se taktéž Evropská asociace TV (dále EENA) zabývá možnostmi 

modernizace systému TCTV 112 na systém NG112. Kde jde v podstatě o řešení stejné 

problematiky jako u systému NG911, pouze implementovanou pro EU. Kromě toho, 

v poslední době EU, v čele s organizací EENA, vynaložila značné úsilí a prostředky na 

různé projekty, jakou jsou např. Responding to all citizens needing help (dále REACH 

112) a Harmonised eCall european pilot (dále HeERO). 

Projekt REACH 112 byl vytvořen za účelem zpřístupnit komunikaci osobám tělesně 

postiženým, které mají narušenou komunikační schopnost, např. osoby s vadou sluchu a 

osoby hluchoněmé. Takto postižení lidé obecně obtížněji nebo vůbec nemohou 

komunikovat prostřednictvím v současnosti běžně používaných přístrojů s tísňovými 

službami. Snahou tohoto projektu bylo vytvořit takovou platformu, aby i tito občané mohli 

využívat přístup k službě TV bez obav, že na jejich volání přijde patřičná reakce. Pilotní 

provoz byl zpuštěn v roce 2009 a to součastně ve Švédsku, Spojeném království, Francii a 

Španělsku. Tento projekt vedl k velkým změnám v ICT, které bylo nutné napojit na 

stávající síť, ovšem jen v některých státech. [5][9]  
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Toto řešení přineslo možnost komunikovat pomocí obrazu, textu a řeči zároveň, 

využívat požadavek o pomoc v nouzi prostřednictvím SMS zpráv s okamžitou odezvou 

nebo pomocí technologie Real-ime text (RTT). 

Dalším zmiňovaným projektem je projekt HeERO (Obrázek 9), který se zabývá 

způsobem jak umožnit rychlou pomoc motoristům, kteří se stali účastníky dopravní 

nehody, a to kdekoliv na území EU. Systém, který je schopný zajistit danou skutečnost se 

nazývá eCall a tento projekt se zabýval jakousi harmonizací pro země EU. Blíže tento 

systém budu popisovat v kapitole Moderní technologie. [5][9] 

 

Obrázek 9 Logo projektu HeERO [5] 

 

7 Historie a vývoj v České republice 

V souvislosti se snahou ČR zapojit se do evropského integračního procesu byly v ČR 

zahájeny kroky k zavedení jednotného evropského čísla TV jako jedné z podmínek členství 

v EU. Na základě rozhodnutí ČTÚ proto bylo uvolněno telefonní číslo 112, na kterém byla 

do roku 1998 provozována služba Informace o přesném čase. 

Způsob odbavení evropského čísla TV má v každé zemi odpovídat národní organizaci 

nouzových systémů. V rámci celé Evropy mělo být toto číslo zavedeno ve všech veřejných 

telefonních sítích, digitálních sítích integrovaných služeb a ve veřejných mobilních 

službách. 

V roce 1991 Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí č. 91/396/EEC ze dne 

29. července 1991 o zavedení jednotného evropského čísla TV ve všech členských 

státech. [1][4] 
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Stalo se tak především z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami v rámci 

Evropské unie, jelikož došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest v rámci 

Evropy, jak už jsem uváděl výše. 

Rok 2000 se vyznačoval realizací zavedení jednotného evropského čísla TV 112 v 

České republice (proběhlo na základě usnesení vlády č. 391/2000 ze dne 19. dubna 2000, 

ve znění usnesení vlády č. 350/2002 ze dne 3. dubna 2002). 

Rokem 2003 bylo tísňové číslo 112 zprovozněno ve všech telefonních sítích na území 

ČR (do tohoto data bylo zprovozněno pouze v mobilních sítích). Do prosince roku 2003 

byla ve zkušebním provozu všechna TCTV 112 mimo TCTV 112 v Hradci Králové (z 

důvodu výstavby nového objektu byla realizace odložena až na rok 2004). Vybudovaná 

technologie byla průběžně testována. 

Po odstranění všech kritických a hlavních chyb bylo v červnu 2004 rozhodnuto 

spustit pilotní ostrý provoz nové technologie na dvanácti TCTV 112. Jako první bylo 

spuštěno TCTV 112 v Praze ještě před zahájením Mistrovství světa v ledním hokeji dne 

20. dubna 2004. V Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji byl provoz spuštěn až o 

rok později, v dubnu a květnu roku 2005. V Královéhradeckém kraji bylo nutné nejdříve 

ukončit výstavbu nové budovy a provést instalaci technologie TCTV 112 se zkušebním 

provozem. V Moravskoslezském kraji byl zkušební provoz přerušen a byla realizována 

zvláštní integrace s technologií ostravského centra tísňového volání, kdy poté byla 

spuštěna modifikovaná technologie TCTV 112. Tím vzniklo 14 krajských plně funkčních 

TCTV 112 tzv krajských operačních a informačních středisek (dále KOPIS), umístěných v 

sídlech hasičských záchranných sborů krajů. 

K plnění úkolů na TCTV 112 byl přijat nový personál v počtu 116 osob s 

jazykovými znalostmi (dle usnesení vlády č. 391/2000 Sb.). Původní personál operačních a 

informačních středisek HZS krajů byl také připravován k obsluze technologií TCTV 

112. [1][4] 
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Celá technologie a nový systém TCTV 112 má všeobecně zásadní přínosy a výrazně 

zjednodušuje práci obsluh TCTV 112 při příjmu TV. Jedná se např. o možnost plně 

využívat služby typu:  

 identifikace volaného čísla, 

 identifikace čísla volajícího,  

 identifikace adresy pevné telefonní stanice,  

 identifikace telefonního operátora,  

 identifikace kódu mobilního telefonu při volaní bez SIM karty,  

 identifikace polohy mobilního telefonu,  

 vzájemné zálohování technologií,  

 

Podmínky stanovené předpisy EU byly splněny. TV na číslo 112 spolehlivě funguje 

na celém území a ve všech telefonních sítích. TV jsou odbavována v návaznosti na národní 

systém řešení MU a je standardně zajištěn proces přijímání TV v češtině, němčině a 

angličtině (s využitím podpůrného softwaru TCTV 112 i v dalších jazycích). 

Jak již bylo řečeno, v současnosti číslo TV 112 je plně funkční nejen ve všech 

státech EU, ale i v jiných státech Evropy a světa. [1][4] 

 

7.1 Zákony týkající se tísňového volání v ČR 

Pravidla v oblasti národních čísel TV i pravidla týkající se zavedení jednotného 

evropského čísla TV 112 jsou v České republice upravena a vymezena těmito zákony a 

předpisy:  

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a opatřeními ČTÚ,  

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,  

 Usnesení vlády č. 391/2000, ve znění usnesení vlády č. 350/2002. [1][4] 
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8 Současnost v České republice 

V současné době se v České republice stále používá systém TCTV 112 na KOPIS 

IZS (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10 Příklad KOPIS IZS 

Na těchto pracovištích působí operátoři (pracovníci HZS ČR) speciálně vyškoleni na 

práci v TCTV 112 se zaměřením na rychlé řešení a předání krizové situace na 

spolupracující složky IZS. Veškerá technologie TCTV 112 je poskytována jako služba 

společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dříve ČESKÝ TELECOM a.s.); 

dodavatelem telekomunikačního řešení je společnost NextiraOne Czech s.r.o. 

Jediné operační středisko, které se liší od ostatních, je v současné době již bývalé 

Ostravské centrum tísňového. To bylo zmodernizováno a povýšilo na IBC, které je 

charakteristické jednotnou koordinací všech složek IZS na území MSK (Obrázek 11). 

Jedná se o jediné centrum příjmu TV v ČR, které přijímá a vyhodnocuje TV ze všech 

tísňových linek v jedné operační místnosti. Tento systém je světový unikát a získal již 

mnohá ocenění. [1], [13] 
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Obrázek 11 Operační místnost IBC MSK [11] 

8.1 Funkce TCTV 112 

V rámci projektu bylo vybudováno 14 TCTV v OPIS jednotlivých Krajských 

ředitelství HZS ČR a zajištěna jejich hlasová i datová konektivita do sítí navazujících 

systémů a složek. Komunikační platformu navrženou a dodanou formou subdodávky 

společností NextiraOne Czech tvoří tři pobočkové ústředny Alcatel OmniPCX Enterprise 

4400, které jsou umístěny v Praze, Plzni a Olomouci a na které je napojeno 11 vzdálených 

bloků, tzv. remote TCTV, těchto ústředen ve zbývajících krajích ČR (Obrázek 12). Ve 

střediscích je 4 až 6 pozic operátorů v závislosti na počtu obyvatel kraje, v pražském 

středisku je pozic 10. Kromě toho existují náhradní pozice, jejichž počet odpovídá 

polovině počtu pozic hlavních v každém středisku. Celkem existuje v celém systému 

přibližně 68 hlavních a 34 náhradních pozic telefonních operátorů. O tísňové telefonáty a 

příjem zprávy o MU se starají operační technici (operátoři) a o její vyhodnocení a vyslání 

potřebných sil a prostředků operační důstojníci. [1], [13] 
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Obrázek 12 Mapa rozmístění ústředen TCTV 112 v ČR [1] 

 

Pracoviště KOPIS jsou vybavena digitálními telefony s náhlavními soupravami a 

dalšími komunikačními a IT prostředky. Všichni operátoři využívají jednotný informační 

systém, který umožňuje zobrazovat informace o stavu aktuálně řešených událostí a 

profilech aktivních operátorů přihlášených do systému. To umožňuje, společně se 

systémem lokalizace (Obrázek 13) a podporou geografického informačního systému (dále 

jen GIS), rychlé odbavení události kterýmkoliv operátorem z jakéhokoliv místa ČR a 

předání do působnosti místně příslušné výkonné složky IZS. [1] 
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Obrázek 13 Schéma předávání informací o poloze volajícího [13] 

 

Naprosto unikátní, již zmíněnou, funkcionalitou TCTV 112 je automatická 

lokalizace volajících, kdy se operátorům současně s příjmem TV zobrazí na monitoru 

počítače v GIS aplikaci místo, kde se volající nachází (Obrázek 14). Tato funkcionalita 

zajišťuje bezproblémové odbavení TV v kterémkoliv místě ČR, ať již pochází z mobilní 

nebo fixní telefonní sítě. [1]  
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Obrázek 14 Zobrazení přibližné polohy volajícího operátorovi [1] 

 

Jak již bylo řečeno, operátor vidí informační profily aktivních operátorů 

přihlášených do systému. To může například využít při hovoru v jazyku, který sám 

neovládá, přepojením na jiného operátora (Obrázek 15). Ten mu poskytne zjištěné 

informace od volajícího, aby byla situace úspěšně vyřešena. Například v roce 2008 bylo 

přijato na TCTV 220 000 hovorů v cizí řeči, a to v především v jazyce Anglickém a 

Německém, což je asi 5% z celkového počtu TV toho roku. [1] 

 

 

Obrázek 15 Jazyková podpora operátorů [1] 
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Pro primární předávání zpracovaných informací operátorem TCTV 112 byla v rámci 

projektu kodifikována datová věta obsahující veškeré informace získané v systému. 

Veškerý hlasový provoz v systému je nahráván výkonným systémem NICE, který 

umožňuje on-line přístup k nahrávkám jak operátorům TCTV 112 tak i operačním 

střediskům složek IZS pro případ zpětného vyhodnocení určité krizové situace nebo 

upřesnění informací o události. Hovory jsou archivovány a na každém krajském pracovišti 

je možné je s pomocí speciálního softwaru vyhledat, případně exportovat pro další využití, 

např. složkami činnými v trestním řízení. Schéma systému TCTV 112 je znázorněno na 

Obrázku 16. [1] 

 

Obrázek 16 Schéma systému TCTV 112 [13] 
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8.2 Rekapitulace vlastností TCTV 112 

Rekapitulace vlastností a způsobu odbavení v systému TCTV na KOPIS. 

Přínosy pro IZS 

• jednotný komunikační systém řešení pro celou ČR, 

• jednotná informační podpora (GIS, atd.), 

• vzájemné hlasové i datové propojení, 

• vzájemná zastupitelnost TCTV (v případě přetížení nebo výpadku centra 

v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na 

další telefonní centra, aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě 

odbavení), 

• otevřený systém pro integraci dalších systémů IZS, 

• lokalizace volajících (zabránění záměně místa, nebo zjištění falešného 

telefonátu), 

• nahrávání veškerého telefonního provozu, 

• TV určená HZS ČR nebo několika složkám IZS, či TV v cizí řeči jsou 

odbavena přímo v centru TCTV 112 – lze různě přepojovat hovory, nebo 

vytvořit tzv. - telefonní konferenci, 

• v případě specifického volání na ostatní složky IZS (horská služba, městská 

policie, havarijní služby, atd.) je hovor předán na příslušné OPIS, které 

provede vytěžení události a zajistí informování příslušné složky. 

 

Přínosy pro občana 

• pro TV lze i v ČR využívat plnohodnotně jednotné evropské číslo 112 

(zejména pro cizince), 

• občan se vždy dovolá „živému operátorovi“ a nekončí v čekací frontě 

(např. při havárii vlaku ve Studénce se telefonáty ‚‚přelévaly‘‘ až do 

Plzeňského KOPIS), 

• automatická lokalizace polohy eliminuje místní neznalosti volajícího, 
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• cizinec je odbavován některým z nejčetnějších cizích jazyků (angličtina, 

němčina, ale i další jako např. francouzština a ruština) – je přepojen na 

operátora ovládající tento jazyk, v případě potřeby je k dispozici 

softwarová podpora i v dalších světových jazycích, 

• zkrácení času pro poskytnutí pomoci občanovi, zejména při zásahu více 

složek IZS současně, 

• na linku 112 se lze dovolat zdarma, bez SIM karty, a pokud je na místě 

signál alespoň jednoho mobilního operátora. 

 

8.3 Program IS IZS 

V současné době běží v ČR projekt s názvem jednotná úroveň informačních systémů 

operačního řízení a modernizace technologií pro příjem TV základních složek IZS (dále IS 

IZS). Tento program buduje jednotný koncept operačních středisek základních složek IZS. 

Pomocí nasazení moderních ICT bude zajištěna vyšší úroveň interoperability těchto složek, 

bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a dojde 

k modernizaci technologií pro příjem TV. 

Záměr projektu byl formován od roku 2006 a intenzivně připravován od roku 2008. 

Na počátku byly definovány jednotlivými složkami základní vstupy, které vymezily 

pravidla vzájemné spolupráce a celkový koncept projektu. V červnu 2009 byla dokončena 

analýza technického řešení projektu IS IZS, která blíže specifikuje střechový 

projekt národní informační systém IZS (dále NIS IZS). Struktura a cíle projektu NIS IZS 

jsou ukázány na Obrázku 17. [16] 
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Obrázek 17 Struktura a cíle NIS IZS [16] 

 

V průběhu roku 2010 byla připravována analýza interoperability operačního řízení 

základních složek IZS (AI OPŘ IZS), která byla dokončena na počátku října 2010. Ta 

slouží jako základní vstup pro přípravu jednotlivých krajských standardizovaných projektů. 

Tento projekt je v řešení dodnes. [16] 
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9 Dnešní moderní technologie 

9.1  Systém e-Call 

V  roce 2012 zemřelo na silniční síti EU 28 tisíc osob a 1,5 milionu jich bylo 

zraněno. Technologie e-Call může zachránit mnoho životů díky tomu, že na základě včasné 

informace záchranným složkám o dopravní nehodě se podstatně zkrátí doba potřebná pro 

zahájení zásahu na místě MU. Dle odhadů Evropské komise by za situace, kdy budou 

všechna vozidla vybavena systémem e-Call, měl systém e-Call ročně přispět ke snížení 

počtu úmrtí při dopravních nehodách o 1-10 % . Projekt HeRO, který jsem zmiňoval výše, 

byl dokončen k datu 31. 12. 2013. 

Systém e-Call bude poskytován na bázi jednotného evropského TV 112 a skládá se 

ze tří základních komponent: z palubní jednotky ve vozidle, mobilní telekomunikační sítě a 

TCTV 112. 

V případě nehody zařízení e-Call vyšle TV, kterým se automaticky spojí s nebližším 

tísňovým centrem linky 112. Palubní systém e-Call ve vozidle zajišťuje TV generované 

buď manuálně cestujícími ve vozidle, nebo po nehodě aktivací senzorů (senzory airbagu, 

bezpečnostních pásu a senzorů pohybu) ve vozidle. Když dojde k aktivaci, naváže palubní 

zařízení systému e-Call tísňové hlasové a datové spojení s tísňovou službou. Hlasové 

spojení umožní cestujícím ve vozidle komunikovat přímo s operátorem tísňového centra 

112. Zároveň se k operátorovi tísňové linky přijímajícímu hlasový hovor přenáší soubor 

dat, který obsahuje informace o nehodě, včetně času, přesné polohy, směru jízdy vozidla, 

identifikace vozidla, stavu systému e-Call (údaj o tom, zda bylo volání spuštěno manuálně 

nebo automaticky) a informace o případném poskytovateli služby. Účastníci nebo svědci 

nehody, kteří tuto nehodu ohlašují, mnohdy nedokážou přesně určit místo, kde se nacházejí 

(buď vlivem neznalosti místopisu, nebo např. vlivem šoku). Hlavní výhodou systému e-

Call je tak poskytnutí přesné informace o místě nehody. Záchranné složky jsou tak 

okamžitě informovány o přesné lokalizaci místa nehody a z datové věty lze přibližně určit, 

kolik zraněných se nachází na místě a tím nasadit síly a prostředky které jsou zapotřebí. To 

vede ke značnému zkrácení času záchrany postižených osob. [5], [14], [9] 
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Na území ČR a ve vybraných zemích EU byly simulovány dopravní nehody, přičemž 

bylo ověřováno, zda přenos dat o nehodě a hlasové spojení na tísňové centrum 112 funguje 

bez chyby. Zkušební provoz systému e-Call byl implementován na testovací platformě 

TCTV linky 112. Na základě výsledků testování byly prováděny úpravy částí systému tak, 

aby poskytoval plně funkční a stabilní výkon. Nicméně se do této doby jednalo jen o 

zkušební provoz. I když výsledky tohoto zkušebního provozu podstatně přispěly 

k vylepšení systému e-Call v podmínkách ČR, zavedení služby e-Call (Obrázek 18) do 

ostrého provozu se plánuje nejpozději od ledna 2017. V této době už bude možné přijímat 

reálná tísňová volání e-Call. Po určitou dobu bude opět prováděn zkušební provoz např. 

simulovanými voláními eCall. Systém bude podroben zátěžovému testu a testu odolnosti 

proti výpadku dílčích komponent. 

Obrázek 18 Princip systému e-Call [14] 

Projekt tohoto automatického TV 112 z osobních vozů, které by mělo být 

instalováno ve všech nových osobních automobilech a dodávkách od října 2017, ročně 

díky rychlejší pomoci zraněným zachrání v Evropě tisíce lidských životů a u dalších 

desetitisíců nehod zmírní jejich následky. [5], [14], [9] 
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9.2  Systém Mass Alert 

Jak již název napovídá, tento systém slouží k hromadnému varování a vyrozumění 

obyvatelstva před možnými následky MU nebo jí samotnou prostřednictvím zpráv 

odeslaných na mobilní telefony. Tento systém je založen na technologii Cell Broadcast, 

která umožňuje posílat informace o MU lidem v určitém místě pomocí poskytovatelů 

mobilních sítí. Jelikož se nejedná o klasickou SMS zprávu a stručné informace o MU se 

bez vyhledávání odešlou všem, dokáže tato technologie rychle najít koncové uživatele 

v dané oblasti i přes to, že v nouzové situaci běžně nastává velké přetížení sítí. V praxi to 

funguje tak, že po přijetí TV na příslušných místech se příslušná MU zaregistruje do 

systému Mass Alert a operátoři zjistí co nejvíce informací o vzniklé MU. Zjištěné 

skutečnosti dále vyhodnotí a stanoví oblast, která by měla být o vzniklé situaci 

informována. Následně jsou pouze do vytyčené oblasti odeslány krátké výstražné zprávy, 

v nich jsou doporučena opatření kterými se řídit. Tyto zprávy však obdrží pouze ti, co mají 

ve svém mobilním telefonu aktivovanou, již zmiňovanou, funkci Cell Broadcast. Tato 

technologie se u mobilních telefonů používá již řadu let, a proto je tento systém dostupný i 

u starších mobilních telefonů. Nastavení je opravdu jednoduché a zvládne ho každý sám. 

Pokud telefon nastavený máte, tak to v praxi funguje tak, že po přijetí zprávy by se měl za 

normálních okolností ozvat zvláštní zvukové upozornění a na displeji by se měla objevit 

zpráva s informacemi. Po přečtení stačí potvrdit tlačítkem OK a zpráva zmizí, přijatá 

zpráva se nikam neukládá a nelze si ji znovu přečíst. V tu chvíli by se měl uživatel začít 

řídit dle opatření napsaných ve zprávě. 

Mezi výhody tohoto systému patří možnost informovat všechny uživatele v daném 

sektoru, a to i cizince. Tento systém se dá aplikovat na všechny typy telefonních 

technologií. Systém není ovlivněn přetížeností sítí a lze tak informovat občany v několika 

málo minutách. Díky Mass Alert aplikacím, můžete být informování o tom co se děje 

kolem vás nejen na mobilní telefon, ale například i váš tablet a počítač. Jak již bylo řečeno, 

zprávy mohou být zasílány na vybrané zeměpisné oblasti. Upozornění se objeví na displeji, 

či obrazovce vašeho zařízení a jsou doprovázeny zvláštním zvukem. Zpráva může 

obsahovat pokyny, různé odkazy, či video materiál – její obsah není nijak omezen. Aby byl 

počet upozorněných lidí co nejvyšší, dá se zpráva odeslat ve více jazycích a podle 

nastavení koncového uživatele se zobrazí zpráva v příslušném jazyce. [15] 
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Zprávy mohou být hromadně odeslány ve zvoleném čase a jejich odeslání může být 

opakováno, kolikrát je to nutné. Systém Mass Alert (Obrázek 19) může být integrován s 

jinými systémy a zařízeními, která podporují technologii Web Service .(komunikace po 

webové síti) a získat tak více funkcí. 

 

Obrázek 19 Systém Mass Alert [15] 

 

Mezi určité nevýhody patří například to, že pokud se v daný čas, kdy je zpráva 

odeslána nenacházíte v daném území a později do něj vstoupíte a zpráva nebyla odeslána 

znovu, máte smůlu. Stejně tak, pokud zprávu nějakým nedopatřením smažete, potvrdíte 

ještě dříve, než si ji přečtete, zpět ji už vyvolat nelze. Avšak tento systém by určitě 

nepracoval sám a byl by doplněn o varování pomocí sirén. Jde spíše o jakýsi další pokrok 

v tomto směru. Tento systém je odzkoušen a funguje v Litvě. Využíváním technologie Cell 

broadcast k tomuto účelu se zdaleka nevěnuje pouze systém Mass Alert, mezi další patří 

např. systém NL-Alert v Holandsku. [5], [15] 
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10 Další možnosti do budoucna 

10.1 Využití vysílačů 

Velmi dobrým nápadem jak řešit nastalé MU, jako např. únik nebezpečné látky, či 

pátrání po ztracené osobě, je i varování a vyrozumění formou SMS zprávy. Tento způsob 

by fungoval na základě plochy pokrytí jednotlivými vysílači. V případě kdybychom řešili 

mimořádné situace, jako uvádí příklad, postupovalo by se takto. Podle určitých sektorů, 

kde by se eventuelně mohla hledaná osoba nacházet, by byly odeslány SMS zprávy 

obyvatelům nacházejícím se v těchto oblastech prostřednictvím odpovídajících vysílačů. 

Taktéž by se stalo i v druhém případě, kde by se SMS zprávy odesílali do všech oblastí, 

kde by mohlo být ohroženo obyvatelstvo. SMS zprávy by v prvním případě obsahovali 

popis osoby a kde byla naposledy spatřena a v případě druhém varování před únikem a 

doporučení pro obyvatelstvo jak by mělo postupovat. Nevýhodami této možnosti je 

omezená kapacita SMS brán, a proto by někteří obyvatelé dostali zprávu o vzniklé 

mimořádné události později, než by bylo potřeba, například až za hodinu. Další nevýhodou 

je, že pokud by se někdo dostal do dané oblasti až po momentu odeslání, zprávu by 

neobdržel. Toto však lze vyřešit i dalšími prostředky varování a vyrozumění, které by jistě 

byli v součinnosti s tímto systémem a těmi jsou např. sirény a rozhlas. Daleko největším 

problémem je však to, že pro tento způsob varování a vyrozumění doposud neexistují 

žádné legislativní požadavky na zprostředkovatele přenosu dat. Díky tomu by nebyla 

zaručena spolehlivost a rychlost předání zprávy. Ovšem nápad je to dobrý a byl by to 

systém velmi užitečný, kdyby se v našich podmínkách rozvinul. 

10.2 Využití informačních tabulí 

Další možností jak včasně informovat obyvatelstvo o vzniklé MU je využití 

informačních tabulí, jako jsou např. na dálnicích. Kdy by jejím prostřednictvím mohli být 

okamžitě informováni účastníci silničního provozu např. o vzniklé dopravní nehodě. 

V důsledku by se tak předcházelo k dalším zbytečným silničním kolizím způsobených 

nepozorností a včasně informovaní řidiči by tak mohli využít eventuelně jiné trasy, čímž by 

se předešlo frontám a zácpám na komunikacích. 
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Možnost informovat řidiče o vzniklé nehodě na komunikaci u nás funguje přes 

Národní dopravní informační centrum (dále NDIC). Kdy při vzniku MU na komunikacích, 

zasílá příslušné KOPIS informace na zmiňovaný NDIC. To může informaci vyhodnotit 

jako důležitou a podniknout kroky vedoucí k upozornění řidičů formou silničních 

informačních tabulí, jsou li v daném silničním úseku k dispozici. 

Další možností jak informačních tabulí využít je preventivně – výchovná činnost. 

Jednalo by se o projekci bezpečnostní tématiky prostřednictvím těchto tabulí jako např. co 

patří do evakuačního zavazadla. 

Myšlenka tohoto systému není špatná, ale výzkumem se zjistilo, že v dnešní době, 

kdy každý někam spěchá, si ne každý všimne projekce na informačních tabulích. Dalším 

problémem je složitá formulace dat, která by se na informační tabuli zasílali přímo z 

TCTV. Tato možnost existuje, ale nemá tak velkou budoucnost jako systémy jiné. 

10.3 Využití sociálních sítí a chatů 

Dnešní době vládne internetová komunikace, a proto není špatným nápadem tohoto 

faktu využít ve prospěch řešené problematiky. Tímto nápadem se již, některé výše zmíněné 

systémy používané ve světě, zabývají. 

Internetových komunikací lze využít nejen k ohlášení tísňové zprávy, ale také k tzv. 

preventivně výchovné činnosti. Na příklad po zřízení tzv. internetového profilu u 

sociálních sítí typu Facebook, či Twitter lze uveřejnit v podstatě cokoliv a tato služba 

veřejnosti se může tak dostat, díky dnešní popularitě těchto sítí, rychle do podvědomí 

jejich uživatelů. Mohli by se zde například pomocí příspěvků uveřejňovat bezpečnostní 

postupy v krizových situacích, ať už první pomoc, co patří do evakuačního zavazadla, atd. 

Díky těmto sociálním sítím je možné mezi obyvatele ventilovat opravdu velké množství 

informací a mají je hned po ruce. Taktéž, pokud bychom se bavili o možnosti hlášení MU 

pomocí sociálních sítí, bylo by to poněkud obtížnější, ale možné. Největší problém by byl 

v tomto případě s bezpečností. Na příklad v případě kdy uživatel sedí večer u počítače a 

vidí z okna nějakou protiprávní činnost, nechce volat, ale přece jenom by chtěl nastalou 

situaci oznámit, mohl by na příklad napsat přímo na stránky místní policie. 
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V tomto případě ovšem nastává problém s věrohodností podané zprávy, jelikož 

počítač se lokalizuje podle IP adresy a ta může být při promyšleném podvodu snadno 

změněna. 

Taktéž s identifikací samotného pisatele by byl obrovský problém. Proto by se 

museli podané informace ověřit, a to bude v případě, kdy nebude více upozornění na 

stejnou MU, těžký oříšek. Je možně že by na příklad oznamovatel pořídil video či 

fotografii, čímž by mohl lépe obhájit i objasnit příčinu svého oznámení. I tak, ale nemusí 

jít o věrohodnou zprávu a příslušným složkám by nezbylo nic jiného, než ověřit situaci na 

místě s rizikem, že se jedná o podvod. Taktéž by musel být ustanoven pracovník, který by 

neustále kontroloval uvedené stránky a zjišťoval, zda se něco neděje. Tento systém by 

nebylo problém využít v rovině informování obyvatelstva, ale pro obdržení věrohodných 

zpráv o MU by byl značně nedokonalý. Musel by být značně zabezpečen, aby nedošlo 

k jeho zahlcení nebo podlehnutí planým poplachům. Ovšem tato možnost existuje a věřím, 

že se v budoucnu bude dále řešit a dotáhne se do zdárného konce. 

Dalším způsobem jak oznámit MU je možnost využití, již zmíněné, technologie 

VoIP. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv 

jiného datového spojení. Na základě této technologie funguje např. internetový 

komunikační prostředek Skype. Kdy může být MU oznámena prostřednictvím tohoto 

internetového volání. Tato možnost by byla vhodná zejména pro osoby s handicapem, kdy 

by mohla být na pomoc operátorovi přizvána do video konference osoba znalá znakové 

řeči. Dalším z možných způsobů komunikace pro tyto lidi, jsou i internetové online chaty 

či emaily. 

V ČR se příjem hovorů od spoluobčanů s handicapem řeší formou SMS zprávy. 

Jelikož SMS zpráva neposkytuje informace pro identifikaci ani pro lokalizaci musí se tito 

lidé předem zaregistrovat do systému. Bohužel se ale stále potýkáme s problémem 

možnosti neupřednostnění přenosu SMS zprávy u poskytovatele přenosu. 

Ovšem u všech výše zmíněných možností se stále potýkáme s otázkou bezpečnosti 

pro TCTV, kdy by mohlo dojít k zahlcení, zneužití, atd. 
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10.4  Využití chytrých telefonů 

V dnešní době dominují světu i tzv. chytré mobilní telefony, které podle studie 

mobilního operátora British Telecom do 3 let bude využívat 80% obyvatelstva. Nejen, že 

lze tyto telefony lépe identifikovat a lokalizovat v případě TV, ale také jsou schopny 

videohovorů např. prostřednictvím již zmíněného programu Skype. Zmíněné zlepšení 

v oblasti identifikace a lokalizace zajišťuje navigační systém. Tímto systémem může být 

např. GPS, který je nerozšířenějším a nejznámějším, i když máme i systémy další jako je 

např. systém Galileo. V budovách, kde nelze využít navigační systém vlivem překážky 

mezi satelity a telefonem, lze lokalizovat volajícího pomocí přístupových bodů 

k bezdrátové WIFI síti. Rázem se díky tomu změní přesnost lokalizace doposud 

používaným systémem GSM ze stovek metrů na desítky. Problémem přesné lokalizace 

může být případ, kdy jede volající v nějakém dopravním prostředku a rychle se pohybuje. I 

tak je ale tato technologie na vzestupu, a i když bude potřebné provést úpravy 

v infrastruktuře mobilních operátorů, jistě jí patří velká budoucnost. 

10.5  Využití vlastní sítě 

Výborným řešením pro účely příjmu tísňových zpráv by bylo založení vlastní datové sítě. 

Tato síť by se mohla taktéž využívat v běžných podmínkách pro komunikaci mezi 

jednotlivými složkami IZS. Hlavní výhodou tohoto řešení, by byla nezávislost na 

dosavadních poskytovatelích zprostředkování přenosu tísňových hovorů a jisté sjednocení 

systému. Dále pak zajištění upřednostněného přenosu všech typů tísňových zpráv bez 

legislativního podnětu na poskytovatele. A v konečném důsledku, i výhody ekonomické. 

Byly zde i návrhy udělat jednotnou emergentní síť pro systém tísňového volání 112 v EU. 

Avšak technologie jednotlivých států jsou tak rozdílné, že by to bylo v podstatě nemožné. 

Hlavními kriterii takové datové sítě však musí být dostatečná šíře pásma a její rychlost. Do 

budoucna by se například mohlo jednat o pokračovatele Long term evolution sítí (dále 

LTE) a to LTE Advanced, která již bude mít plnohodnotné 4G řešení.  
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11 Porovnání ČR se světem 

V předešlých kapitolách jsem rozebíral systémy TV používané u nás a ve světě a 

tudíž můžeme dojít k určitému závěru. 

Ve světě je příjem tísňových zpráv na vzestupu, nejen že můžeme volat telefonem, 

ale jak jsem uvedl, některé země se buď připravují, nebo už zavedli provoz oznámení 

tísňové zprávy i pomocí sociálních sítí, či fotek a videí na základě IP adresy. Ač se může 

zdát, že jsme v tomto ohledu pozadu a v dohledné době se o podobných technologiích 

neuvažuje, není tomu tak. Náš systém je stále na vysoké úrovni, unikátní svým řešením a 

jeho funkce byla prověřena již nespočtem zdárně vyřešených MU. Systém „přelévání“ TV, 

tak aby se každý člověk v tísni kdykoli dovolal na TCTV 112, je toho velkým dokladem, 

jelikož tento systém se ve světě moc nevyskytuje. Taktéž revoluční řešení, shromáždění 

operátorů všech složek IZS do jedné operační místnosti, reprezentováno IBC v MSK, které 

jinde na světě neexistuje, je nesporným dokladem o kvalitách našeho systému. Výše 

zmiňované projekty jsou spíše pilotního typu a ve většině případů se teprve zkoušejí a mají 

obrovské nároky na zabezpečení a legislativu, i když jsou velmi moderní a pokrokové. V 

ČR se v současné době především snaží o sjednocení a dosažení stejné úrovně na všech 

KOPIS, které pak může být případně hromadně zvýšeno na úroveň vyšší.  
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12 Závěr 

V této práci jsem se zabýval vývojem informačních a komunikačních technologií 

v systémech příjmu tísňového volání a operačního řízení. A dále pak porovnáním těchto 

systémů užívaných u nás a v zahraničí. 

Všechny systémy TV mají společné rysy a liší se pouze z hlediska použitých 

technologií nebo postupů, tedy z hlediska stanovisek dané oblasti a určité stále 

modernizace. V Evropě je například, díky EU, nastolen určitý systém s tísňovým číslem 

112. Zhodnotíme-li nejmodernější systém používaný v Severní Americe, poskytuje další 

možnosti jak lépe a široce může člověk v tísni informovat o MU a díky tomu může tísňové 

centrum lépe vyhodnotit a vyřešit vzniklou situaci. Co se týče systému používanému u nás, 

mohl bych jen doporučit dokončit momentálně běžící projekt s cílem integrovat všechna 

KOPIS na stejnou úroveň, která by pak mohla být jednodušeji modernizována. Rozhodně 

bych však mohl doporučit zvážit využití všech možností, které nám i tento systém může 

nabízet a zvládl by jejich činnost. Tím myslím například zmiňovanou možnost využití 

vysílačů k varování a vyrozumění obyvatel, která byla již od některých představitelů této 

oblasti u nás, navrhována, ale nebyla dosud schválena k řešení. Nicméně, systém 

používaný v ČR, v čele s IBC v Ostravě, je i tak jeden z nejmodernějších a 

nejspolehlivějších systémů vůbec a nemá ve světě obdoby. 
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