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Anotace: 

HRNČÁL, P.: Význam a aspekty komunikace veřejnosti s emergentními složkami 

prostřednictvím mobilních aplikací, VoIP, sociálních médií apod., a jejich další 

předpokládaný vývoj: diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2017, 94s. 

Tato práce se zabývá rozvojem možností komunikace mezi veřejností a 

emergentními složkami, zejména pak jejich významem z hlediska použití moderních a 

netradičních způsobů v závislosti na dnešním světě. Hlavním cílem této práce je, seznámit 

čtenáře s těmito možnostmi, popsat jejich řešení, včetně výhod a nevýhod jejich provozu. 

Dále se práce zabývá rozvojem v této oblasti, popisuje a porovnává systémy komunikace 

používané u nás a v zahraničí a navrhuje případná řešení 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, operační středisko, mimořádná událost, komunikace. 

Summary: 

HRNCAL, P.: Importance and Aspects of Public Communication with Emergency 

Services by Means of Mobile Applications, VoIP, Social Media, Etc. and Their Expected 

Development: Thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2017, 94p. 

This thesis is concerned with the development of communication possibilities 

between the public and the emergency services, especially their significance in terms of the 

use of modern and unconventional ways, depending on the current world. The main aim of 

this thesis is to familiarize the reader with these options, describe their solutions, including 

the advantages and disadvantages of their use. Furthermore, the work is concerned with the 

development in this field, describes and compares the communication systems used in our 

country and abroad and suggests possible solutions for our functional system. Apart from 

solving of the main aim, is there in the early chapters a brief of introduction to this issue 

and the reasons why it is still necessary to solve it. 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

AED    Automatický externí defibrilátor 

ČR    Česká republika 

ČTÚ    Český telekomunikační úřad 

EU    Evropská unie 

HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky 

IBC    Integrované bezpečnostní centrum 

IZS    Integrovaný záchranný systém  

JPO    Jednotky požární ochrany 

KHK    Královéhradecký kraj 

KOPIS    Krajské operační a informační středisko 

MSK    Moravskoslezský kraj 

MU    Mimořádná událost 

NIS    Národní informační systém 

OO    Ochrana obyvatelstva 

OS    Operační středisko 

PČR    Policie České republiky 

TCTV    Telefonické centrum tísňového volání  

TV    Tísňové volání 

USA    Spojené státy americké 

VaV    Varování a vyrozumění 

v.z.p.p.    Ve znění pozdějších předpisů 

ZZS    Zdravotnická záchranná služba 



 

Cizojazyčné zkratky, I. část 

4SD    4SafeDriving 

A    Asissted 

AMDS    Automatic message delivery system 

AML    Advanced mobile location 

BTS    Base transceiver station 

EENA    European emergency number association 

E-OTD   Enhanced-observed time difference 

FR    First responder 

GPS    Global positioning system 

GSM    Global system for mobile communications 

HeERO   Harmonised eCall european pilot 

IM    Instant messaging 

IP    Internet protocol 

IVR    Interactive voice response 

NENA    National emergency number association 

NG    Next generation 

RTT    Real time texting 

SaR    Search and rescue 

SMS    Short message service 

SIM    Subscriber identity module  

TA    Timing advance 

  



 

Cizojazyčné zkratky, II. část 

TCP    Transmission control protcol 

TTY    Teletypewriter 

VoIP    Voice over internet protocol 

Wi-Fi    Wireless fidelity 

WPS    Wi-fi positioning system 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá rozvojem v oblasti komunikace mezi obyvateli a 

záchrannými složkami, a to zejména jejím významem a rozvojem z hlediska použití 

nových technologií a systémů v závislosti na dnešním světě a jeho pokroku. Tato práce se 

zabývá analýzou současného stavu v oblasti příjmu tísňových volání (dále jen TV) o 

vzniklé mimořádné události (dále jen MU) a informováním obyvatelstva netradičními 

pokročilými způsoby. Hlavně pak nastíněním dnešních moderních trendů a jejich dalšího 

možného rozvoje. Rovněž se v této práci zabývám možnou implementací zmíněných 

moderních technologií a systémů do našich podmínek a zmiňuji úskalí s tím spojená. Volně 

tak navazuji na svou bakalářskou práci na téma: Vývoj informačních a komunikačních 

technologií v systémech příjmu TV a operačního řízení. V této bakalářské práci jsem se 

zabýval postupným rozvojem, v příjmu TV o nastalé MU u systémů využívaných u nás i 

ve světě, až do dnešních dob, a proto se pro mne tak stala dobrým začátkem a podkladem 

pro další řešení dané problematiky v hlubším měřítku. Nicméně i v této práci se budu 

snažit čtenáře uvést do problematiky postupně, aby jí snáze porozuměl. 

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

základních pojmů a principů. Dále jsou zde uvedeny důvody a význam, proč jen tak nutné 

se tímto tématem neustále zabývat, mimo jiné i v podobě statistiky. Poté následuje jedna 

z nejdůležitějších kapitol, ve které již přímo nastiňuji, jaké dnes existují moderní 

technologie a systémy, jak fungují a jaká jsou spojená úskalí s jejich využitím, ovšem bez 

jejich složitého technického řešení. Dále zde postupně popisuji jak tyto způsoby, pro 

příjem TV a informování obyvatelstva, využívají a rozvíjí operační střediska (dále jen OS) 

ve státech Evropské unie (dále jen EU), Spojených státech amerických (dále jen USA) a 

České republice (dále jen ČR). Závěrem této práce zjištěné skutečnosti porovnávám, 

popisuji zjištěný stav a navrhuji řešení pro ČR. Tato práce nepopisuje technická řešení 

Pro lepší informovanost o dané problematice byl pro tvorbu práce, kromě 

obvyklých zdrojů a odborných konzultací, použit i dotazník. Ten byl rozesílán všem 

základním složkám integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), vybrané městské 

policii a Horské službě. Dotazník byl různě modifikován dle dané složky a jeden jako 

příklad je přiložen k této práci. 
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1 Rešerše 

Cílem zpracování této rešerše bylo provést průzkum zdrojů informací zaměřujících 

se na problematiku moderních trendů v komunikaci veřejnosti s emergentními složkami.  

Tyto odborné články a publikace pochází jak od autorů českých, tak zahraničních. 

Některé informace musely být, pro jejich aktuálnost, přesnost a jedinečnost, překládány 

z anglického jazyka. Díky shromážděným odborným informacím jsem si vytvořil dobrý 

přehled a mohl jsem blíže porozumět řešenému tématu. V následujících odstavcích se budu 

snažit přiblížit nejdůležitější zdroje informací pro moji práci. 

 

EENA. European Emergency Number Association [online]. [cit. 2017-03-03]. 

Dostupné z: http://www.eena.org 

 Tato webová stránka patří Asociaci evropského tísňového čísla (dále jen 

EENA). Zabývá se systémem TV 112, který byl zaveden díky EU a vším co 

s ním souvisí Je zde plno odborných článků a dokumentů, ze kterých lze čerpat 

spousta užitečných informací. Pro tuto práci a náhled do dané problematiky je 

tento zdroj nepostradatelný. 

 

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

2017-03-03]. Dostupné z: http://www.nena.org 

 Tato webová stránka patří Asociaci národního tísňového čísla ve Spojených 

státech amerických (dále jen NENA) a zabývá se systémem TV 9-1-1 a vším 

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

odborných článků a dokumentů. 

 

Nutno říci, že velká část informací, které zde uplatňuji, byla zjištěna na základě 

odborných konzultací s vedoucími a jinými zaměstnanci záchranných složek IZS, věnující 

se této problematice. Největším přínosem pro mne byly konzultace se zaměstnanci 

Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS ČR). 
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Navíc zde uplatňuji i informace zjištěné a potvrzené formou dotazníků, který byl 

v různých modifikacích, dle dané složky IZS, odesílán na jejich OS, jak již bylo uvedeno. 

Celkově bylo rozesláno 48 dotazníků, z nichž se 21 dotazníků vrátilo vyplněných, nebo 

byly zodpovězeny jiným způsobem, což odpovídá přibližně 44% úspěšnosti. Pokud však 

vezmu v potaz, že u Policie ČR (dále jen PČR) se většina krajů odvolávala na Policejní 

prezidium ČR, kde proběhla konzultace s vedoucím Operačního odboru a taktéž v případě 

HZS ČR bylo komunikováno i s Odborem operačního řízení Generálního ředitelství HZS 

ČR, je možné říci, že informace byly vytěženy k 73% dotazníků. Celkově se nejhůře 

komunikovalo se Zdravotnickými záchrannými službami krajů (dále jen ZZS), které jich 

taktéž zaslaly nejmenší počet. Nutno říci, že bych již dnes volil jinou cestu jeho tvorby, 

především co se týká jeho podání a obsahu jednotlivých otázek. Dnes bych již volil 

především formu s výběrem možných odpovědí, s minimálním počtem otázek s odpovědí 

volnou formou, což jistě mnoho lidí odrazovalo z hlediska jeho náročnosti. Navíc jsem 

dotazník vytvořil vzhledem k cílům své diplomové práce zbytečně obsáhlý. Důvodem však 

byla komplexní informovanost o celkové situaci v oblasti příjmů TV, operačního řízení a 

mít tak mnohem lepší přehled, jelikož mě tato problematika poměrně zajímá. Vzhledem 

k odlišnosti čerpání informací pro dotazníky, způsobu jejich vyplnění a nejistého souhlasu 

autorů poskytnutých informací s jejich zveřejněním, přikládám k této práci pouze 

nevyplněný dotazník pro HZS ČR. 
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2 Uvedení do problematiky 

V této kapitole se věnuji základním pojmům a principům této problematiky, aby i 

člověk blíže neseznámen moji práci porozuměl. 

2.1 Legislativa 

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

evropského čísla TV 112, dle nařízení EU, jsou v ČR 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 (dále jen v.z.p.p) a opatřeními 

Českým telekomunikačním úřadem (dále ČTÚ). 

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

zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb., v.z.p.p. 

 Usnesení vlády č. 391/2000, ve znění usnesení vlády č. 350/2002.  

2.2 Tísňové volání 

TV je jeden ze základních způsobů ohlášení MU a vyžádání pomoci složek IZS. 

Jedná se o službu, kterou je zajišťována ochrana základních lidských práv a svobod –

 ochrana života a zdraví, přijatelné životní prostředí a ochrana majetku. Pojem TV je 

využíván obecně pro jakoukoli formu komunikace za účelem oznámení MU, např. i pro 

formu textovou. 

 

TV 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. [1], [4] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1_ud%C3%A1lost
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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, a to 

zpravidla 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  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, v.z.p.p. [1], [4] 

2.3 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 TV. 

 

Čísla pro TV v ČR:  

 112 jednotné evropské číslo TV, 

 150 HZS ČR, 

 155 ZZS, 

 158 PČR, 

 156 obecní (městská) policie. 

  

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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Svět: 

Nejpoužívanějšími 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, 

 000 – Austrálie. 

 

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). [6] 

2.4 Operační středisko 

Obecně se jedná o termín používaný pro místo, kde jsou přijímány TV a 

vyhodnocovány informace o MU. Dále OS určuje vyslání a koordinaci 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. 
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U jednotlivých složek IZS se můžeme setkat s rozdílnými názvy, jako např. u HZS 

ČR může jít o Krajské operační a informační středisko (dále jen KOPIS), či v souvislosti se 

zavedením evropské tísňové linky 112 je využíván název Telefonické centrum tísňového 

volání (dále jen TCTV 112). Proto se zde budu snažit vhodně volit tyto názvy, abych 

čtenáře nijak nemátl. 

2.5 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 ČR.  

Dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, v.z.p.p., 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, v.z.p.p. 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. [16] 

2.6 Integrovaný záchranný systém 

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

postup jeho složek při přípravě na MU a při provádění záchranných a likvidačních prací.  
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Koordinací postupu složek IZS při společném zásahu se rozumí koordinace 

záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti. 

Základními složkami IZS jsou HZS ČR, jednotky požární ochrany (dále JPO) 

zařazené do plošného pokrytí kraje JPO, ZZS krajů a 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, Horskou službu nebo o záchranný tým 

Českého červeného kříže. [16], [6] 

IZS se podílí při přípravě na MU, na záchraně a likvidaci MU včetně dalších úkolů 

ochrany obyvatelstva (dále jen OO), jako jsou např. varování, či evakuace a tím z hlediska 

jeho působnosti překrývá celý rozsah civilní ochrany. 

2.7 Varování a vyrozumění 

Varování je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být důsledky vzniklé 

situace dotčeno či ohroženo. Jde tedy o varování obyvatelstva v místě MU a v místě, kde 

se předpokládají účinky MU. Varování lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, 

technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace (o 

reálně hrozící či již vzniklé MU) vyžadující realizaci opatření na OO. 

Vyrozumění je směřováno k orgánům a organizacím, které se podílejí, nebo se 

mohou podílet na řešení MU. Je komplexním souhrnem technických, provozních a 

organizačních opatření zabezpečujících včasné předávání informací o hrozící nebo nastalé 

MU složkám IZS. Dále pak i orgánům územní samosprávy a statní správy činných 

v krizovém řízení a právnickým, či podnikajícím fyzickým osobám určeným havarijním 

plánem. Jeho hlavním úkolem je co nejrychleji zaktivovat činnost určených organizací a 

osob pro řízení a provádění opatření k odstranění následků MU a řešení krizových stavů. [2] 
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2.8 Principy lokalizace volajících 

Odjakživa se u komunikace obyvatel se záchrannými složkami řeší jejich lokalizace 

(Obrázek 1). Skutečnost zda přesně víme, kde se nachází MU, je pro její rychlé vyřešení 

velice zásadní, a proto se využívají moderní technologie i v této oblasti. Jelikož je tato 

problematika velice obsáhlá je jí zde věnována celá kapitola. [12] 

 

Obrázek 1 Lokalizace volajícího [12] 

2.8.1 Global positioning system  

Global positioning system (dále jen GPS), česky Globální polohovací systém, 

umožňuje zařízení lokalizovat svoji polohu kdekoliv na naší planetě, a to za pomoci družic 

na oběžné dráze Země. Nutno zde říci, že americký GPS není jediný polohovací systém, 

ale jeho název se velice dostal do povědomí obyvatel a užívá se tak pro pojmenování 

obecné funkce navigačních-polohovacích systémů, stejně tak jako v této práci. Mezi další 

patří např. ruský Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistra (zkratka GLONASS) a 

evropský globální družicový polohový systém Galileo (zkratka GNSS), který je již od 

konce roku 2016 plně v provozu a Evropa tak může být na ostatních systémech nezávislá. 

U těchto systémů je nutné říci, že GPS – přijímače v telefonech jsou pasivní, tzn. pouze 

údaje z družic přijímají. Taktéž k zjištění své polohy nepotřebuje internetové připojení, což 

ale neplatí pro funkci Assisted-GPS (dále jen A-GPS), kterou budu popisovat v další 

podkapitole. [12] 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_dru%C5%BEicov%C3%BD_polohov%C3%BD_syst%C3%A9m
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Jak GPS určuje polohu? 

Každá z družic vysílá speciální kódy (časové razítko – tzn. absolutní čas, ve kterém 

byl datagram odeslán ze satelitu) a informace o své poloze a poloze dalších satelitů. Tento 

složitý kód je odeslán do GPS přijímače, který dokáže vypočítat rozdíl mezi časem 

odeslání a přijmutí zprávy. Čas se musí pomocí dalších algoritmů korigovat a pomocí dat z 

družice synchronizovat. Dále je ze znalosti rychlosti šíření signálu velmi snadné vypočítat, 

jak daleko se družice od GPS přijímače nachází. A právě na znalosti vzdálenosti GPS 

přijímače od družice a polohy samotné družice je založeno celé zaměření polohy. Pro 

zjištění polohy jsou nutné minimálně 4 viditelné satelity. Pomocí čtvrtého satelitu dochází 

k výpočtu nadmořské výšky a dalšímu zpřesnění polohy. V praxi se ovšem používá pro 

určení přesné polohy satelitů více. Díky přidávání pomyslných kružnic dochází ke 

zpřesňování polohy a chyba se poté pohybuje v jednotkách metrů, což je pro běžné účely 

dostačující (viz. Obrázek 2). [12] 

Obrázek 2 Zpřesňování polohy u GPS [12] 

Obecně je na oběžné dráze 30 aktivních družic, k plnému provozu ale stačí pouze 

24 satelitů, přičemž z každého místa na Zemi jsou viditelné alespoň 4 satelity. V ČR je 

běžně k dispozici 7-8 družic v daném okamžiku a přesnost GPS v ČR se pohybuje mezi 5-

10 metry. [12] 

  

https://www.svetandroida.cz/media/2016/03/GPS-satelit-4.png
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2.8.2 Assisted-GPS 

Mnoho uživatelů zaměňuje, česky Asistovaná-GPS, se samotným GPS, ve 

skutečnosti se ale jedná o dvě rozdílné služby. A-GPS pomáhá GPS přijímačům znatelně 

rychleji zaměřit svou polohu (metoda, kterou používají mobilní telefony). Princip je velmi 

jednoduchý – GPS přijímač potřebuje znát k zaměření své pozice důležitá data z družice. 

Tyto informace nazýváme efemeridy (krátkodobé přesné předpovědi drah družice) a 

almanach (souhrnná zpráva o dlouhodobé předpovědi drah všech družic, čas, apod.). V 

případě, že GPS přijímač po delší době zapneme, musí se tato data stahovat z družic, což 

může zabrat i desítky minut. V tomto okamžiku přichází právě funkce A-GPS, která tyto 

údaje stáhne do přístroje pomocí internetového připojení, což velmi razantně urychlí 

zaměření polohy (přijímač nemusí čekat na stažení dat z GPS družic). [12] 

2.8.3 Wireless-fidelity positioning system 

Wireless-fidelity (dále jen Wi-Fi) positioning system (dále jen  WPS ) se používá 

tam, kde je lokalizace pomocí GPS  nedostatečná v důsledku různých příčin, 

včetně vícenásobné cesty lokalizace a tím zabezpečení větší přesnosti, či z důvodu blokace 

signálu uvnitř budov. Takové systémy zahrnují vnitřní polohovací systémy. Wi-Fi 

polohování využívá rychlého růstu bezdrátových přístupových bodů v městských 

oblastech. 

Nejběžnější a rozšířená lokalizační technika používaná pro polohování 

bezdrátových přístupových bodů je založena na měření intenzity přijatého signálu 

(received signal strength indication, nebo-li RSSI) a způsobu přesného určení daného 

bodu. Typické parametry užitečné lokalizovat tzv. Wi-Fi hotspot nebo bezdrátový 

přístupový bod zahrnují jeho SSID a MAC adresu. Přesnost závisí na počtu pozic, které 

byly vloženy do databáze. Databáze přístupových bodů Wi-Fi, získává požadované MAC 

adresy ve spolupráci s lokalizací dle GPS. Například telefon s operačním systémem 

Android, dle své polohy zašle dotaz směrem ke společnosti Google. Zařízení posílá seznam 

všech Wi-Fi sítí v okolí dle databáze – tedy jakýchkoliv, které dokáže Wi-Fi karta zachytit, 

bez ohledu na to, jestli se k nim dokáže připojit nebo ne. U každé sítě se odešle MAC 

adresa, SSID (pokud je viditelné) a síla signálu. Dle těchto informací je vyhodnocen 

nejpřesnější bod pravděpodobného výskytu zařízení. [10] 

https://en.wikipedia.org/wiki/GPS
https://en.wikipedia.org/wiki/Error_analysis_for_the_Global_Positioning_System#Multipath_effects
https://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_positioning_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_access_point
https://en.wikipedia.org/wiki/Received_signal_strength_indication
https://en.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(Wi-Fi)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_access_point
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_access_point
https://en.wikipedia.org/wiki/SSID
https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
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2.8.4 Global system for mobile communications 

Všechny způsoby určování polohy mobilního zařízení systému Global system for 

mobile communications (dále jen GSM) vycházejí v principu z informací, které lze získat z 

komunikace mobilu se základnovými stanicemi tzv. Base transceiver station (dále jen 

BTS). Polohu mobilního telefonu lze určit s různou přesností, a to podle složitosti 

použitého systému. Metod určování polohy mobilů je celá řada a proto si zde rozebereme 

typické případy. 

 

Základní způsob 

Základní princip spočívá v odvození polohy mobilní stanice od polohy základny, se 

kterou mobil v daném okamžiku komunikuje a je známá její přesná poloha. Vezmeme-li 

však v úvahu fakt, že teoretický poloměr buňky GSM je až 35 km (v reálné situaci např. u 

deštníkových buněk i 20 km), není toto určení polohy nijak přesné. V tomto případě se 

bavíme o tzv. Cell ID.  

Většina buněk systému GSM je dále rozdělena na dva až tři sektory, které jsou v 

systému pochopitelně navzájem rozlišitelné. Antény základen tedy obvykle nevyzařují svůj 

signál všemi směry, nýbrž směrově do jednotlivých sektorů. Sektory tak oblast, ve které se 

nalézá hledaná mobilní stanice, omezí pouze na kruhové výseče určité šířky. V tomto 

případě se bavíme o tzv. Sector ID (viz.Obrázek 3). [13] 

Obrázek 3 Určení sektoru dle BTS [13] 
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I tak může být ale uvažovaná lokalita např. v řidčeji osídlené krajině značně velká. 

Jiná situace je pochopitelně ve městech a hustě osídlených oblastech, kde jsou mnohem 

menší rozestupy mezi BTS, mezi nimiž se mobilní stanice přepíná. Tam lze v příznivém 

případě určit polohu mobilní stanice s přesností až na stovky metrů. K dalšímu zpřesnění 

můžeme také dojít, pokud uvážíme výskyt možných rádiových stínů. Tento základní 

systém má, i přes svoji nepřesnost značnou výhodu v tom, že díky jednoduchosti 

nevyžaduje žádné zvláštní zásahy do stávající sítě. Údaj o poloze je snadno dostupný, 

neboť identifikace základnové stanice, se kterou mobil právě komunikuje, je nutná již pro 

samotné fungování sítě GSM. [13] 

 

Přesnější způsob 

Další z principů lokalizace mobilní stanice je již přesnější, ale pochopitelně také 

složitější. Vychází z předchozího systému a dále jej zpřesňuje díky učení hodnoty Timing 

advance (dále jen TA). TA je údaj, který zohledňuje zpoždění signálu při jeho cestě mezi 

mobilní a základnovou stanicí. Pomocí změřené hodnoty TA se provádí korekce tohoto 

zpoždění. Mobilní stanice například vysílá v závislosti na vzdálenosti k základně s větším 

či menším předstihem. Díky tomuto časovému údaji lze pomocí rychlosti šíření signálu ve 

volném prostoru určit rozmezí vzdáleností, ve kterých se telefon vzhledem k základně 

může nacházet. Rozmezí vzdáleností odvozené z TA je zhruba 1 km. Takto se uvažovaná 

oblast zúží pouze na výseč z mezikruží (viz.Obrázek 4). [13] 

Obrázek 4 Zpřesnění lokalizace pomocí TA [13] 

 

http://www.mobilmania.cz/Files/Obrazky/art16/lokalizace/02.jpg


25 

Takováto lokalizace je již poměrně přesná. Pokud je v praxi možné k údaji o poloze 

přidat navíc ještě některý pomocný geografický údaj (víme třeba, že se hledaný objekt 

nachází např. na dálnici, poblíž řeky apod.) zmenší se možné území na poměrně malou 

oblast. Princip lokalizace s využitím TA si ale již žádá některá softwarová doplnění, která 

nejsou standardně součástí GSM sítě. 

Pro celkové lepší pochopení výše uvedené problematiky jsou uvedené způsoby 

lokalizace znázorněny do jednoho obrázku (Obrázek 5). [13] 

Obrázek 5 Způsoby lokalizace dle BTS [22] 

 

Triangulace 

V současnosti asi nejpřesnější způsob určení polohy mobilní stanice je triangulace. 

Technicky se jedná o zaměření mobilní stanice pomocí více okolních BTS, pokud možno 

navíc s využitím údajů o TA. V principu jde o nalezení průsečíku oblouků kružnic, které 

určují místo, kam svým signálem zasahují tři nejsilnější základny v okolí hledaného 

telefonu (viz. Obrázek 6). Metoda je poměrně přesná a v závislosti na konkrétním 

řešení může dosahovat přesnosti na stovky metrů. [13] 
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Obrázek 6 Princip triangulace s využitím TA [13] 

Tento systém je ze zmiňovaných způsobů nejkomplikovanější na technické řešení. 

Odesílání údajů o okolních základnových stanicích totiž musí podporovat SIM karta 

mobilního telefonu nebo přímo mobilní telefon (vybaven speciálním čipem). Triangulační 

systém určování polohy mobilních stanic se označuje jako Enhanced-observed time 

diference (dále jen E-OTD). Metodu lze zpřesnit také použitím pomocných referenčních 

přijímačů, se kterými se poloha změřená mobilem porovnává nebo dalšími způsoby. Tato 

metoda je hojně využívaná v USA, kde jsou na operátory kladeny vysoké nároky. 

Určování polohy mobilních stanic má celou řadu možných využití, ovšem nás 

zajímá jeho využití pro TV. V tomto případě operátoři zpravidla využívají modifikovaný 

základní způsob určování polohy, tedy za pomoci čísla komunikující BTS s určením 

příslušného oblasti/sektoru. Navíc za použití některých doplňkových zpřesňujících 

geografických údajů, které jsou mu známy. [13] 

3 Význam 

3.1 Dnešní svět 

Díky neustálému pokroku se naše kvalita života stále zvyšuje a objevují se 

možnosti, o kterých nikdo v minulých dobách ani neuvažoval. I když tento světový rozvoj 

přináší i negativa ve formě nových nebezpečí, či jejich častější výskyt v důsledku dnešního 

stylu života, přináší však i další možnosti jak jim předcházet nebo je přímo řešit. 

  

http://www.mobilmania.cz/Files/Obrazky/art16/lokalizace/03.jpg
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V posledních desetiletích zažívá obrovský vzestup komunikace, a to ať už 

přechodem od telefonů využívajících pevných linek k mobilním telefonům, ale především 

vládne dnešní době komunikační prostředek internet s chytrými mobilními telefony. 

V dnešní době je využívá naprostá většina obyvatel napříč věkovým spektrem. Zatímco 

klasické mobilní telefony příliš možností komunikace nenabízejí, chytré telefony společně 

s využitím internetového připojení jich nabízí velmi mnoho. Uživatelů internetu a těchto 

moderních zařízení každý rok stále přibývá. Lze je odstupňovat podle věkových skupin a 

zjistit, že zatímco u starších lidí je popularita těchto komunikačních zařízení malá u 

obyvatel mladších je naprosto drtivá (viz. Obrázek 7). Lze tedy předpokládat, že přijde 

doba, kdy bude chytrým mobilním telefonem disponovat naprostá většina obyvatel. 

 

Obrázek 7 Mladí lidé a chytré telefony [22] 

Navíc bylo zjištěno, že s příchodem tohoto zařízení se zvýšil i počet uživatelů 

internetu, který k chytrým mobilním telefonům jaksi patří. Lidé často navštěvují sociální 

sítě, využívají různé aplikace a komunikují s ostatními. Prostřednictvím tohoto mnohokrát 

dochází k šíření informací mnohem rychleji než ostatními způsoby. 

Tyto skutečnosti dokazuje i nedávno provedený průzkum ve 39 zemích světa 

společností GOOGLE, jehož výsledky byly uveřejněny koncem února letošního roku. 

Podle něho se počet uživatelů chytrých mobilních telefonů v ČR za posledních pět let více 

než ztrojnásobil a v loňském roce dosáhl 58% populace, v roce 2015 to bylo 55 %. [21] 
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Potvrzuje se zde i ta skutečnost, že i když se tzv. smartphony rychle šíří všemi 

demografickými skupinami, chytrý telefon je stále největším partnerem zejména pro lidi 

mladší 25 let. Ti jej v 77% využívají pro vyhledávání informací a čtyři z pěti pak k 

přístupu na sociální sítě. Na internet se připojuje 81% Čechů, což je o dva procentní body 

více než před pěti lety, denně pak počítačovou síť využívá 65 % lidí. Zhruba pětina Čechů 

se připojuje na internet častěji z chytrého telefonu než z počítače, celosvětově to je třetina 

populace. Výrazně vzrostl i podíl uživatelů, kteří na internet přistupují ze tří nebo více 

zařízení. Od roku 2012 se počet těchto uživatelů zdesetinásobil a dostal se na 20%. Klesá 

naopak počet lidí, kteří využívají pro přístup jen jedno zařízení. Zatímco v roce 2012 to 

bylo 62%t, nyní je to 26%, o jeden procentní bod méně než před rokem. Průměrný Čech 

využívá 2,5 zařízení pro přístup na internet. V roce 2012 měl ve 40 zemích, ve kterých se 

výzkum konal, přístup k chytrému telefonu jen jeden ze tří spotřebitelů, tedy přibližně 

33%. O čtyři roky později tento počet vzrostl na 70 %. [21] 

Proto je na místě této skutečnosti využít ve prospěch komunikace mezi veřejností a 

emergentními složkami. Tato komunikace obecně probíhá za dvěma účely. Prvním účelem 

je komunikace obyvatel s emergenčními složkami za účelem podání informací o MU. 

Druhým účelem této komunikace je předávání informací o možném nebezpečí, nebo jiných 

důležitých skutečností, záchrannými složkami směrem k obyvatelstvu. Díky pokročilejším 

technologiím se otevírají další možnosti, které při jejich správném využití mohou zjistit 

mnohem lepší informování veřejnosti a operačních středisek o vzniklých nebo hrozících 

MU a v důsledku tak na ně rychleji reagovat. S touto rychlostí a přesností údajů, které jsou 

dnes zmíněná zařízení schopna poskytnout, se zvyšuje šance na rychlé a úspěšné vyřešení 

dané situace. 

  



29 

3.2 Statistika 

Kromě potřeby řešení této problematiky z důvodu rozvoje komunikačních 

prostředků, je zde samozřejmě i důvod ze strany neustále obrovské počtu TV přijímaných 

na OS jednotlivých složek IZS. Celorepublikový náhled na tuto skutečnost zde budu 

nastiňovat situací u HZS ČR zajišťující jak národní číslo 150, tak univerzální celoevropské 

číslo 112. Stav u jednotlivých složek IZS, co do počtu přijímaných TV, znázorňuji na 

situaci v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK). 

Následujícími grafy bych chtěl zdůvodnit, proč je potřeba danou problematiku stále 

řešit. Na prvním grafu (Graf 1) znázorňuji počty přijatých TV na jednotlivá KOPIS HZS 

ČR v posledních 8 letech, tzn. na TCTV 112 a 150. Jedná se o počty celkové, které sem 

byly směřovány. Tudíž ne všechna volání byla dispečerem TCTV odbavena - zrušení 

hovoru volajícím, zrušení hovoru na hlásce apod. Kraje jsou v tomto grafu seřazeny zleva 

doprava, dle největšího počtu volání právě za posledních 8 let. Tato statistika je 

samozřejmě ovlivněna velikostí kraje a počtem obyvatel. Pokud se počet TV přepočítá na 

1000 obyvatel, obrovské rozdíly mezi kraji zaniknou a statistika je diametrálně odlišná. Na 

dalším grafu (Graf 2) je tedy možné vidět vytíženost jednotlivých KOPIS HZS ČR, co do 

počtu TV, vůči ostatním po zohlednění této skutečnosti. [5] 
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Graf 1 Tísňová volání ''112 a 150'' - dle krajů [5] 

 

 

Graf 2 Tísňová volání ''112 a 150'' – srovnání posledních 8 let [5] 
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Na dalším grafu (Graf 3) je vidět příjem TV jednotlivých složek IZS MSK za 

posledních 5 let. Uvedený graf je dle skutečně odbavených volání, tzn. hovory, které přešly 

přes ústředny, hlásku a byly odbavené dispečerem. Je zde nutné zmínit, že uváděné počty 

TV nejsou počty řešených MU, ty se diametrálně liší. Velmi často totiž dochází k tomu, že 

jde o planá volání. Nejvíce volají lidé, kteří mají zablokovaný telefon a v domnění, že 

volají operátorovi, vytočí linku 112, která jediná u zablokovaných zařízení funguje. Pro 

srovnání, například roční počet řešených událostí ZZS a PČR v MSK je kolem 100 000. 

Stejný počet událostí je řešen každoročně u HZS ČR v celorepublikovém měřítku. KOPIS 

HZS ČR mají největší počty TV volání právě z toho důvodu, že přijímají prostřednictvím 

linky 112 většinu planých hovorů a hlavně přijímají TV i pro jiné složky IZS. [5] 

 

Graf 3 Tísňová volání IZS MSK – jednotlivé složky [5] 

V posledním grafu (Graf 4) bych chtěl názorně ukázat, jak velký počet TV ročně 

odbavují KOPIS HZS ČR v průběhu posledních 8 let. Na grafu lze vidět, že do roku 2013 

je počet přijatých TV v podstatě konstantní. K výraznějšímu výkyvu směrem dolů došlo 

v roce 2014 a 2015. Rok 2016 byl v podstatě totožný s rokem 2015, kdy zaznamenal pouze 

mírné zvýšení počtu TV. Z uvedeného počtu TV je vždy zhruba 1/7 počtů TV na tísňovou 

linku 150. [5] 
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Graf 4 Tísňová volání ''112 a 150'' – průběh [5] 

Co se týká statistik příjmu TV netradiční cestou, takovéto statistiky se ve většině 

případů neevidují a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem může být skutečnost, že se 

nezaznamenávají vzhledem k jejich velmi malému počtu, např. u zpráv od obyvatel 

s poruchou řeči a sluchu. Druhým důvodem je to, že ne vždy lze rozpoznat, zda bylo TV 

provedeno jiným, než obvyklým způsobem, např. u mobilních aplikací využitých k TV. 

4 Moderní technologie a systémy 

V této kapitole bych chtěl čtenáře seznámit s dnešními moderními technologiemi a 

systémy využívaných v oblasti komunikace mezi obyvateli a záchrannými složkami. Tuto 

oblast lze rozdělit na dvě skupiny: 

 Komunikace obyvatelstva směrem k záchranným složkám, tzv. Citizen-to-authority 

(C2A) – zde jde o samotný příjem TV všemi možnými cestami. 

 Komunikace záchranných složek směrem k obyvatelstvu, tzv. Authority-to-citizen 

(A2C) – informování obyvatelstva o hrozícím nebezpečí možného vzniku MU, 

nastalých MU, informování za určitými účely (řešení MU, doporučení, postupy, 

apod.). Jednotlivé technologie a systémy se navzájem prolínají a lze je použít ve 

více případech, proto je tomu tak i v následujících kapitolách. 
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4.1 Mobilní aplikace 

Jak jsem již zmiňoval komunikačním a informačním prostředkem jednotlivce 

dnešní doby je chytrý mobilní telefon. Tato zařízení nám nabízejí velké možností jejich 

využití, a to hlavně i díky mobilním aplikacím (Obrázek 8). Těchto systémů je dnes 

k dispozici uživatelům nepřeberné množství ze všech možných oblastí, dle jejich potřeb a 

zájmů. Asi nejznámějším serverem pro stažení a používání těchto aplikací je GOOGLE 

PLAY společnosti Google nebo APP STORE společnosti Apple. 

 

Obrázek 8 Mobilní aplikace [22] 

Mobilní aplikace pro svou činnost využívají možností a vlastností daného zařízení, 

např. určení polohy zařízení. Proto se zde nabízí možnost jejich využití pro komunikaci 

mezi veřejností a záchrannými složkami, a to oběma směry. Používání těchto tísňových 

mobilních aplikací, již některé státy využívají a obecně se ve světě stávají stále 

populárnější. Tyto aplikace mívají navíc kromě možností komunikace i další funkce. 

Z oblasti klasického pojetí TV, jde například o aplikace, které obsahují databázi čísel na 

záchranné složky jednotlivých států Evropy, podle toho kde se nacházíte. Ve většině 

evropských států však lze použít linku TV 112, jako univerzální číslo.  
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U pokročilejších aplikací lze automaticky s provedením TV odeslat i polohu 

zařízení. Lokalizace uživatele probíhá všemi možnými způsoby. Zařízení je lokalizováno 

za pomoci GPS, A-GPS a databázemi přístupových bodů Wi-Fi, přesněji WPS. Dále pak 

klasickým určováním polohy mobilní stanice systému GSM vycházející z informací, které 

lze získat z komunikace mobilu se základnovými stanicemi BTS. Pomineme-li využití ne-

úplně přesných metod přes GSM pomocí BTS, které jsou dnes již běžně využívány na OS 

a pomáhají ostatním metodám k lepší lokalizaci, jsou ve využití těch dalších rozdíly. A to, 

zda je zařízení připojeno k internetu a sdílí data, či ne. Pokud je zařízení připojeno 

k internetu, lokalizace se značně usnadňuje a zařízení využívá veškeré prostředky pro jeho 

zaměření. Pokud má zařízení aktivované alespoň vyhledávání Wi-Fi sítí a určení polohy 

zařízení, je zařízení lokalizováno pomocí WPS, pomocí GPS a komunikací s BTS. Pokud 

zařízení nemá tuto funkci aktivovanou, nebo se například uživatel nachází v přírodě, kde 

budě těžko hledat Wi-Fi signál, je zde poslední možností lokalizace pouze za pomoci GPS 

a všudypřítomné sítě GSM. Na připojení zařízení k internetu záleží i u odeslání zprávy 

s lokalizačními údaji. V případě, že je zařízeni datově připojeno, lze údaje zaslat pomocí 

datové věty na server užívaný OS záchranných složek. Pokud zařízení přístup k internetu 

nemá, je nutno tuto zprávu zaslat formou Short message services (dále jen SMS), které 

bývají normálně zpoplatněny dle operátora.  

Některé tísňové mobilní aplikace pak nabízejí i zaslání pouze zprávy se 

souřadnicemi lokalizace volajícího a jeho jménem. Některé aplikace takto slouží i lidem 

s poruchou řeči a sluchu, kde jejich prostřednictvím komunikují s OS. Na internetu je k 

dispozici poměrně mnoho těchto aplikací, ať už pro veřejnost zřízené státními složkami za 

daným účelem, tak aplikací soukromých programátorů za účely zisku. Taktéž se tyto 

aplikace liší formou a pojetím této komunikace. Některé komunikace například nabízejí i 

zjednodušenou formu TV formou ikon s vyobrazením co se stalo. Tyto ikony pak stačí 

pouze stisknout a spojíte se se složkou, kterou potřebujete, popřípadě na linku 112. Další 

aplikace nabízejí možnost informovat uživatele o dění v jejich okolí, tzn. například 

informovanost uživatele o MU. Vznikly již i aplikace za účelem informování obyvatelstva 

ve směru řešení MU. Dalšími jsou i aplikace směřované starším lidem a nemohoucím. 

Těchto systémů je taktéž více druhů, např. monitorují denní činnost uživatele a mají 

možnost přivolání pomoci osoby blízké i záchranných složek. 
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Mobilními aplikacemi se dá vytvořit v podstatě cokoliv, na co si vzpomenete a pro 

zkušené programátory není jejich tvorba žádný problém. Obrovským úskalím a problémem 

je však jejich možná nedořešenost z hlediska příjmu dat na OS záchranných složek daných 

zemí a oblastí. Tento problém se objevuje i u použití různých operačních systémů 

z hlediska typu i pokročilosti verze. 

Tyto aplikace by bylo nutné, pro jejich správnou funkci jako prostředku tísňové 

komunikace, právně ošetřit, zabezpečit a standardizovat na území státu či daného celku. 

Tímto se zabývá EU prostřednictvím EENA, jak budu uvádět v kapitole Situace v EU.  

Ovšem je nutné u tohoto typu komunikace sdělit, že se jedná o velmi drahý a 

prozatím značně problematický způsob komunikace mezi veřejností a záchrannými 

složkami. Pokud půjde pouze o samotné zprostředkování TV, dochází ke komunikaci úplně 

běžným a bezproblémovým způsobem. Ovšem pokud jde o zmiňovaná data odeslaná na 

OS, může se vyskytnout mnoho problémů s jejich příjmem a zobrazením. Navíc tímto 

neobsáhneme problematickou sféru starších lidí, kteří vlastní úplně jiné telefony a pro TV 

jsou poměrně důležitou skupinou, jelikož jsou často terčem trestné činnosti a mají větší 

zdravotní potíže. Dále je zde jeden obrovský problém, a to, že o dané aplikaci se musí 

člověk dozvědět a nějakým způsobem se o tuto problematiku zajímat. Tu si pak musí 

stáhnout a nainstalovat do svého zařízení. Zde se pak zpravidla zaregistrovat z důvodu 

identifikace zařízení, jednak z důvodu informací pro OS a jednak z důvodu zamezení 

zneužívání těchto aplikací. V poslední řadě se musí uživatel seznámit s jejím užíváním. 

Obecně zde musím zdůraznit, že komunikace by měla za všech možných okolností 

probíhat cestou klasického hovoru, jelikož volající potřebuje zpětnou vazbu, zda se 

informace o MU skutečně dostala na OS a je již v řešení. Taktéž je nutno brát fakt, že u 

MU, kdy záleží na každé vteřině a člověk je v dané chvíli pod obrovským tlakem, je těžké 

představovat si běžnou osobu, jak hledá v mobilu aplikaci a snaží se jejím prostřednictvím 

komunikovat. Toto umocňují případy, kdy by měl uživatel takovýchto aplikací více pro 

jednotlivé složky, nikoliv jednu pro všechny, jak tomu může být. Sice někdy existují i 

zrychlené volby prostřednictvím ikon, ale pro běžného uživatele je to další věc navíc. Pro 

tyto účely je stále nejjednodušší pamatovat si naše národní čísla tísňových linek složek IZS 

nebo tísňovou linku 112, kde okamžitě dostaneme odezvu a situace se okamžitě řeší. 
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Dle mého názoru je mobilní aplikace dobrá spíše jako doplněk pro příjem TV a 

informování obyvatelstva v těchto formách: 

 Pro komunikaci určité skupiny lidí (např. lidé s poruchou řeči a sluchu) 

 Pro komunikaci za neobvyklé situace (např. situace kdy nelze vést normální 

telefonní hovor), 

 Pro preventivně výchovnou činnost (např. sdělování užitečných a praktických 

informací, zásady bezpečnosti, apod.) 

 Pro nouzovou informovanost (např. sdělení a informace o možném nebezpečí, 

doporučení, informace poskytnuté lidem v dané oblasti na základě GPS, apod.) 

 Pro další možnost identifikace a lokalizace volajícího 

Některé aplikace výše popsané budu detailněji popisovat v následujících 

podkapitolách. 

4.1.1 Aplikace v ČR 

Již i v ČR došlo k zavedení několika aplikací, které napomáhají lepší komunikaci 

mezi veřejností a OS. 

ZÁCHRANKA 

Mobilní aplikací ZÁCHRANKA (Obrázek 9) v případě nouze jednoduchým 

způsobem kontaktuje ZZS příslušného kraje. [14] 

 

Obrázek 9 Mobilní aplikace ZÁCHRANKA [14] 
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Zároveň záchranářům odešle Vaši přesnou polohu a další užitečné informace 

(osobní a zdravotní údaje). Aplikace nabízí tyto funkce: 

 ALARM -  Jednoduchým přidržením nouzového tlačítka kontaktujete linku 155. 

Současně záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu. 

 

 LOKÁTOR – S touto funkcí jednoduše zjistíte svoji přesnou GPS polohu a najdete 

nejbližší automatizovaný externí defibrilátor (dále jen AED), lékařskou, zubní, či 

lékárenskou pohotovost. Aplikace přehledně zobrazuje body zájmu s možností 

rychlé navigace na dané místo. 

 

 PRVNÍ POMOC - Interaktivní návod Vás provede nejdůležitějšími kroky 

jednoduchou a intuitivní formou. [14] 

Aplikace letos slaví první rok od svého spuštění. Za 12 měsíců má za sebou 333 

000 stažení (256 000 Android, 69 000 iOs, 8 000 Windows Phone) a 7 000 TV, ze kterých 

byly v 750 případech vyslány ZZS krajů. Pro aplikaci se chystá několik dalších vylepšení. 

Jednak jde o zdokonalené funkce pro obyvatele s poruchou sluchu a řeči, formou přehledné 

obrázkové tabulky, kde mohou zvolit, s jakým problémem ZZS kontaktují. Dále se chystá 

webová verze aplikace, která zajistí její využití bez instalace, pouze s připojením 

k internetu a veřejná databáze AED. Pomocí notifikace, která se zobrazí na displeji 

chytrého telefonu, bude taktéž uživatele informovat o možném nebezpečí nebo kritické 

situaci. Taktéž se její tvůrci v letošním roce chystají použít novou informační kampaň za 

cílem většího povědomí o využití aplikace. [15] 

  



38 

HORSKÁ SLUŽBA 

Aplikace HORSKÁ SLUŽBA (Obrázek 10) je nejstarší tísňová aplikace využívaná 

v ČR již po dobu 5ti let. 

 

Obrázek 10 Mobilní aplikace HORSKÁ SLUŽBA [14] 

Pomáhá návštěvníkům českých hor v případě nouze a jejím uživatelům nabízí i 

celou řadu dalších užitečných funkcí: 

 Rychlé přivolání pomoci s lokalizací volajícího 

 Aplikace dokáže rovněž odeslat Horské službě nouzovou SMS zprávu s přesnou 

polohou uživatele telefonu. 

 Informace o horských střediscích, infocentrech, muzeích, o stanicích Horské služby 

s kontakty a přesnou polohou. 

 Informace o sněhových podmínkách, lavinovém nebezpečí a počasí na daném 

místě.  

 Informační oblasti - desatero Horské služby, návod, jak poskytnout první pomoc, 

pravidla jízdy na sjezdovkách a instrukce, jak předcházet nebezpečí v lavinových 

oblastech. [14] 

Podle dostupných informací zaznamenala tato aplikace již 100 000 stažení. Dle 

beskydské Horské služby dochází k přijetí zpráv prostřednictvím aplikace zhruba 3x do 

týdne, z nichž měsíčně je asi pět řešených MU, celková statistika se nevede. [27] 
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Další aplikací použitou pro TV, může být aplikace od Ústředního automotoklubu 

ČR (ÚAMK), která slouží všem motoristům v nouzi. Kromě jiného, podává informace o 

dopravní situaci a linkách TV. 

 

KISS SHARP 

Zástupcem pro komunikaci záchranných složek směrem k obyvatelům je KISS 

SHARP (Obrázek 11), aplikace užívaná ZZS Královéhradeckého kraje (dále jen ZZS 

KHK). Vznikla pro podporu dobrovolníků z řad zdravotníků, kteří se chtějí zapojit do 

systému první pomoci tzv. First responders (dále jen FR). Ti jsou po instalaci aplikace a 

registraci aktivně zapojeni do řešení krizových událostí v jejich okolí, než se na místo 

dostaví ZZS. [14] 

 

Obrázek 11 Mobilní aplikace KISS SHARP [14] 

Za období 1/2 roku, kdy je aplikace v provozu, ZZS KHK eviduje celkem 320 

událostí, kdy byla použita. Z nich pak celkem 40 událostí bylo řešeno pomocí FR před 

příjezdem posádky ZZS. Samozřejmě s rostoucím počtem aktivních a přihlášených FR i 

roste i tento počet, např. v měsíci únor bylo v 60 událostech - 10 případů, kdy na místě 

zasahoval FR. [27] 

  



40 

4.1.2 Aplikace v Evropě 

V této kapitole bych Vám rád přiblížil jedny z nejpopulárnějších mobilních 

aplikací využívaných Evropskými státy, za účelem informování obyvatelstva a příjmu TV.  

112 WHERE ARE U 

Aplikace 112 WHERE ARE U (Obrázek 12) je italskou aplikací pro TV, která při 

provedení hovoru odesílá informační zprávu s údaji o uživateli a poloze. Pokud se 

nacházíte v zemi, kde tato funkce není podporovaná, lze využít normální TV 

aktualizovanými čísly na záchranné složky dle daného území. Dále má aplikace pro 

případy nutnosti i funkci tichý hovor, kdy odešle na OS pouze informační zprávu. [14] 

 

Obrázek 12 Mobilní aplikace 112 WHERE ARE U [14] 

Dalšími rozšířenými mobilními aplikacemi využívající klasický hovor s odesláním 

informační zprávy o poloze a uživateli, jsou například tyto: 

 112 SUOMI – Tísňová aplikace pro obyvatele Finska. 

 112 ICELAND – Oficiální tísňová aplikace pro obyvatele Islandu. 

Zástupcem informační aplikace o MU může být např. 112 NEDERLAND, která 

podle polohy telefonu nebo nastavení informuje uživatele o MU. [14] 

Na mapě na následující straně (Obrázek 13) můžete vidět příklady dalších aplikací 

využívaných ve světě. 
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Obrázek 13 Tísňové mobilní aplikace ve světě [1] 

4.2 Sociální sítě 

Vedle chytrých mobilních telefonů jsou dnešním velice populárním komunikačním 

prostředkem i sociální média, především pak sociální sítě (Obrázek 14), kde mladí lidé 

mnohdy tráví velké množství času a k chytrým telefonům jaksi patří. Mezi nejznámější 

sociální sítě patří Facebook, Twitter, LinkedIn, či Google+. 

 

Obrázek 14 Sociální sítě [22] 



42 

Všeobecně informace sdílené na sociálních sítích se poměrně dobře a rychle šíří a 

lidé k nim poskytují zpětnou vazbu. Co se týká komunikace prostřednictvím internetu a 

záchranných složek, v dnešní době, je již samozřejmostí, že každá záchranná složka má 

svoje webové stránky. Tyto webové stránky se využívají především k informování 

obyvatelstva o dané složce, její činnosti a mohou zde samozřejmě nalézt i mnoho dalších 

informací. Dále se pak tyto stránky využívají k informování obyvatelstva o MU, které byly 

řešeny a používají se k preventivně výchovné činnosti. Tyto stránky mají nevýhodu, že je 

musíte pravidelně sledovat, tedy projevit zájem ze své strany a jaksi bývají pro uživatele 

mobilních telefonů neatraktivní. Naopak co se týká sociálních sítí, jsou velice populární a 

tohoto faktu se dá velice dobře využít. Oficiální webové stránky má dnes v podstatě každá 

záchranná složka, u stránek na sociálních sítích, tomu tak vždy není.  

Sociální sítě mají další výhodu v tom, že u uveřejněné informace lze okamžitě 

sledovat odezvu od obyvatel a lze s nimi bezprostředně komunikovat. Navíc je zde určitá 

výhoda, že uživatelé si mohou nastavit upozornění na nové zprávy a mohou tak být 

dokonale informování, beztoho aby sami vyhledávali informace. Dále zde samozřejmě lze 

uplatnit preventivně výchovnou činnost, a řekl bych i v daleko lepší míře. Nejen že se zde 

lépe dostane do povědomí uživatelů, ale také tyto informace mohou jednoduše šířit dál a 

informovat tak více lidí. 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. 

Sociální sítě se dají použít především také k informování obyvatelstva o MU, 

upozornění na nebezpečí, anebo naopak informovat o skutečnostech, které mohou vzniklou 

MU pomoci vyřešit, například u pátrání po osobě. Jak jsem již zmínil, obrovskou výhodou 

je, že lidé zde ihned mohou poskytovat složkám další informace a pomoci tak v řešení MU.  
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Je zde však i možná druhá strana využití, a to k příjmu TV. Nespočetně mnohokrát 

již zachránilo sebevrahy to, že se o svůj úmysl napsali na sociální sítě a jejich přátelé pak 

rychle informovali záchranné složky. V tomto případě jde o nepřímý způsob komunikace, 

který je v dnešní době naprosto běžný. Pokud jde o způsob přímé komunikace formou 

zasílání zpráv apod., tato možnost zde je, ale šlo by o způsob značně složitý z hlediska jeho 

technické náročnosti, zabezpečení, identifikace uživatele a zneužití. Tento způsob řeším 

v samostatné kapitole. 

Pokud se vrátím k hlavnímu možnému využití sociálních sítí – informování 

obyvatelstva záchrannými složkami. Pokud bude chtít záchranná složka pouze informovat 

o své činnosti a prevenci MU, zpravidla tak může činit volnou formou bez zvláštních 

opatření. Bude-li však chtít závazně poskytovat informace o MU a podobně důležité, je zde 

nutno vymyslet jak, jakou formou je směřovat k veřejnosti a tyto postupy standardizovat. 

Proto by záchranné složky museli vynaložit úsilí pro průzkum této problematiky a z něho 

vytvořit důsledky.  

4.3 Komunikace – Internet protocol 

Dnešnímu světu vládne komunikace přes internet prostřednictvím Internetového 

protokolu (dále jen IP), a to jak ve formě textové, videohovorů, či posílání souborů. Velice 

zjednodušeno tento typ komunikace, její datový přenos, zajišťuje soubor protokolů 

Transmission control protocol/Internet protocol (dále TCP/IP), dnes síťově zastoupena už 

pokročilým protokolem IPv6, který podporuje i mobilní zařízení. Tuto metodu komunikace 

dnes využívá v podstatě každý kdo vlastní počítač, chytrý telefon, či chodí na sociální sítě. 

Kromě klasické e-mailové komunikace, která se pro ohlášení MU dá běžně jen těžko 

použít, tedy existuje spousta způsobů, jak lze komunikovat v tzv. reálném čase i formou 

internetu. To znamená s minimální či žádnou prodlevou v komunikaci 

Jsou to systémy, které umožňují uživatelům komunikovat s jinými prostřednictvím 

technologií základního souboru datových protokolů TCP/IP. A to formou textu přes Text 

over IP (ToIP), hlasu přes Voice over IP (dále jen VoIP), videohovorů přes Voice and Video 

over IP (VVoIP), či jiných dat, např. zasíláním fotografií. Kvalitu a jistotu datových 

přenosů zpravidla zajišťuje služba Quality of service (QoS), v informatice termín 

používaný pro rezervaci a řízení datových toků.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
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Pokud jde o hovor prostřednictvím VoIP, jde o klasický telefonní hovor s tím 

rozdílem, že je hlas veden datovou cestou, nikoliv GSM ani analogovou sítí. Využívá se 

pro telefonování prostřednictvím internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového 

spojení, avšak oboje zařízení, mezi kterými je prováděn hovor musí být datově připojeny a 

pracovat se stejným systémem. Každoročně dochází k rušení starých pevných sítí a k 

výstavbě nových datových pro VoIP telefony. Využívání VoIP se sebou nese spoustu výhod 

i nevýhod. Asi největším propagátorem systému VoIP byla společnost Microsoft se svojí 

počítačovou aplikací Skype. Co se týká telefonů pro volání přes IP, je dnes tato technologie 

na vysoké úrovni a jsou dnes k dispozici multimediální telefony (Obrázek 15) s velkou 

nabídkou funkcí. Například již mohou být s dotykovými displeji, operačními systémy a 

opatřeny kamerou. Zajišťují nejen přenos hlasu, ale i přenos videohovorů, zpráv i souborů. 

 

Obrázek 15 Multimediální telefon [22][1] 

V dnešní době již však lze používat všechny výše zmíněné druhy komunikace 

najednou v jedné aplikaci, a to i pro mobilní telefony. Tuto metodu využívají sociální sítě, 

ale i různé komunikační mobilní aplikace. Za tímto účelem vznikly služby-aplikace zvané 

Instant messaging (dále jen IM), či Mobile instant messaging, kde mezi nejznámější patří 

například Skype, Facebook Messenger, WhatsApp Messenger apod. Jde 

o internetové služby, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě 

připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, volat, provádět videohovory a přeposílat 

soubory. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
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Jak bylo řečeno, hlavní výhodou v přeposílání textu a souborů, oproti používání 

např. e-mailu spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv v reálném čase. Jinými slovy, 

zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání (většinou v rámci stovek milisekund), 

tedy jde v podstatě o běžný hovor přenesený formou zpráv přes dané zařízení (Obrázek 

16). Navíc vždy víme, zda osoba, kterou chceme kontaktovat je tzv. online, naši zprávu si 

přečetla, či zda nám již odepisuje. 

 

Obrázek 16 Komunikace v reálném čase přes IP [22] 

Mimo výše uvedené existuje i tzv. Real time texting (dále jen RTT). Jde o metodu, 

při které je text odesílán druhé straně již při jeho psaní. Tudíž druhá osoba může číst a 

přemýšlet nad textem již při jeho průběžném zobrazování, stejně tak jako u běžného 

hovoru. Tato metoda může mít mnoho využití, nejvíce je však její využití plánováno pro 

obyvatele s poruchou sluchu a řeči a všude tam, kde záleží na rychlosti komunikace i ve 

formě textové, tedy především i pro TV. Tato funkce může být implementována do 

zmiňovaných multimediálních telefonů, počítačů a chytrých mobilních telefonů. 

Obecně lze aplikovat pouze metodu RTT, nebo ji lze zkombinovat s klasickým 

videohovorem. Takováto možnost se nazývá Total conversation. Jde o standardizovaný 

koncept, který umožňuje audiovizuální konverzaci s obousměrným přenosem v reálném 

čase. Tato metoda má opět vícero využití, například situace kdy je vhodné pro komunikaci 

použít text místo hovoru, nebo přímo nutné, tedy u obyvatel s poruchou sluchu a řeči. [7] 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekunda
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Pokud se tedy budeme bavit o možnosti hlášení MU pomocí aplikací IM či 

multimediálních telefonů, je to poněkud obtížné, ale možné. Největší problém by byl 

v tomto případě se samotnou výstavbou velkoobjemových datových sítí, tedy o stránce 

technické a finanční. Druhým daleko vážnějším problémem je však skutečnost, že IP 

adresa v podstatě není lokalizovatelná. Povaha protokolu IP prakticky znemožňuje přesné 

geografické zaměření jeho uživatele. TV proto nemohou být jednoduše přesměrovány na 

nejbližší OS. Pokud volající neudá svou polohu, nemusí být možné ho najít jiným 

způsobem. Proto poskytovatelé telefonů VoIP v EU a ČR tyto funkce umožňují zákonnou 

povinnou registrací telefonní linky na konkrétní adresu a telefonní obvod, anebo 

přidělením negeografického čísla, například v ČR - prefix 910. Ovšem pokud budeme 

přemýšlet nad chytrými mobilními telefony, které jsou na rozdíl od VoIP telefonů 

přenosné, je tu stále ten samý problém. Totéž platí pro počítače, které sice mohou mít 

pevnou IP adresu, avšak nikde není nutnost ji uvádět. Navíc v dnešní době hackerů, se 

rozhodně nedá spolehnout ani na její identifikaci, jelikož je pro tyto osoby snadno 

zaměnitelná. Je také nutné zmínit, že pokud nebudeme umět zaměřit alespoň zhruba 

polohu volajícího, je nedostatkem i to, že nemůžeme nijak identifikovat ani lokalizovat 

možné kybernetické útoky. Ty mohou být velkých rozsahů s případným výpadkem sytému 

příjmu TV, což je pro držení této služby obyvatelstvu obrovský problém. Navíc by se i 

v případě pochybností o takto provedených TV museli podané informace ověřit. Možnost 

komunikace přes IP nám nabízí obrovské možnosti, ale je problém s jejich zabezpečením 

jak po stránce provozní, tak z hlediska bezpečnosti. Mohou být však řešením pro 

registrované uživatele a obyvatele s poruchou sluchu a řeči. [10], [27] 
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4.4 Komunikace - senioři a nemohoucí 

Je nutné věnovat pozornost v oblasti příjmu TV i u obyvatel starších a 

nemohoucích. Nejen, že se tato skupina obyvatel stává stále častěji cílem páchání trestné 

činnosti, ale mají i větší zdravotní problémy a jsou proto poměrně častou skupinou lidí 

v tísni. Navíc senioři zpravidla ne zcela dobře ovládají své mobilní zařízení, i když najdou 

se tací, kteří vlastní i chytré mobilní telefony. Jako další problém, který je nutné brát 

v úvahu, je to, že vzhledem k horšímu zdravotnímu stavu, mohou nastat i situace kdy tyto 

osoby nebudou moci svůj telefon použít. Typickým příkladem jsou zranění způsobená 

z důsledků pádů, kdy postižený vzhledem ke svému stavu nemůže vstát a použít telefon 

pro zavolání pomoci, jelikož ho zrovna neměl u sebe. 

Možností, která řeší zmíněnou situaci, jsou tzv. nouzová tlačítka. Kdy stisknutím 

tohoto tlačítka senior/nemohoucí kontaktuje OS prostřednictvím nouzové zprávy a 

operátor v závislosti na situaci reaguje předepsaným způsobem, např. zpětným zavoláním, 

nebo dojde stisknutím tlačítka k telefonickému spojení prostřednictvím handsfree. Těchto 

tlačítek je více druhů, existují tlačítka ve formě náramkových hodinek, tlačítka jako 

přívěsek na krk, či přímo tlačítko například vedle dveří formou vypínače. První dvě jsou 

především pro situaci, kdy člověk potřebuje přivolat pomoc ze zdravotních důvodů, za to 

nouzové tlačítko u dveří slouží pro případ nevítané návštěvy, u které je podezření z páchání 

trestné činnosti. Nouzové tlačítko u dveří je například instalováno pro občany Ostravy, 

zdejší městskou policií. Tento systém se ovšem neskládá pouze z těchto tlačítek, ale 

především z řídící jednotky, která zaznamenává aktivaci těchto tlačítek a tuto informaci 

předává na OS. Je nutno dodat, že tato služba funguje pouze v prostoru bytu, kvůli dosahu 

pokrytí pro vzájemnou komunikaci zařízení a je nutné mít tlačítko neustále u sebe. Příklad 

sady zařízení pro TV metodou nouzových tlačítek, je vidět na následující straně (Obrázek 

17). [5] 
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Obrázek 17 Sada zařízení pro TV metodou nouzových tlačítek [5] 

Tato služba je zpravidla nabízena prostřednictvím obce, kde senior/nemohoucí žije, 

a bývá zabezpečena obecní policí, či nějakou sociální službou nebo organizací. Jsou i 

případy kdy sociální služba s obecní policí spolupracuje. Někteří poskytovatelé této služby 

požadují vstupní nebo provozní poplatek. Pro poskytnutí této služby mohou být různá 

pravidla, jako například senior/nemohoucí musí být samostatně žijící, se zdravotními 

problémy apod. Městská policie, či poskytovatel služby má všechny tyto uživatele 

registrované a zpravidla má klíče od jejich domova pro případy nouze.  

Tuto službu dnes poskytují i soukromé firmy, které poskytují jak samotná zařízení, 

tak jejich provoz za úplatu, v některých případech nejen pro seniory a nemohoucí, ale i pro 

děti apod. Kromě těchto klasických zařízení do domácností, se dnes již nabízejí i přívěsky 

s GPS čipem, kartou Subscriber identity module (dále jen SIM) a handsfree pro aktivaci 

v tísni, lokalizaci a provedení hovoru. Takto se pak uživatel dovolá na OS této společnosti, 

kde jeho situaci dále řeší, popřípadě povolávají záchranné složky. Existují i různá 

pohybová čidla, čidla pádu apod., ale to sem již nepatří. 

Pokud se vrátíme k mobilním telefonům, existují i přímo určené pro seniory. Asi 

nejpopulárnější výrobcem těchto mobilních telefonů je společnost ALIGATOR. Ty mimo 

jiných vlastností, jako jsou rozměry tlačítek, displeje, operační systém apod., mají i tzv. 

SOS tlačítka. 
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Přes tyto tlačítka dochází k vytočení přednastavených čísel a posílání nouzových 

zpráv. Telefony ALIGATOR dokonce disponují funkcí tzv. SOS Locator, taktéž spouštěný 

tímto tlačítkem na telefonu, která zasílá na předvolená telefonní čísla informace o poloze 

volajícího formou odkazu. Po kliknutí na tento odkaz se ukáže přibližná poloha volajícího 

na mapě. Lokalizace se provádí formou BTS v síti GSM a pomocí GPS, je-li jím přístroj 

přímo vybaven. Tato funkce, je bohužel využitelná pouze pro osoby blízké, sociální služby, 

apod., které pak eventuelně kontaktují záchranné složky. Navíc touto funkcí nedisponují 

všechny mobilní telefony pro seniory. Pokud se senior dostane do nějaké nouzové situace a 

bude mít tento mobil u sebe, nic nebrání tomu, aby si navíc přivolal pomoc záchranných 

složek klasickou cestou. [24] 

4.5 Komunikace - lidé s poruchou sluchu a řeči 

Vzhledem k tomu, že každý musí mít právo se v případě nouze dovolat pomoci, 

bylo nutné řešit i problematiku příjmu TV od obyvatel s poruchou sluchu a řeči (Obrázek 

18). Zároveň je nutné zmínit, že počet těchto lidí není malý a případy, kdy se snaží 

informovat záchranné složky o MU jsou dnes běžné. V ČR je asi 15 000 sluchově 

postižených lidí. 

 

Obrázek 18 Mezinárodní symbol neslyšících [22] 
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Možných řešení pro příjem TV od této skupiny, je hned několik. První a nejstarší 

metodou, využívanou v USA, je dálnopis pro telefon, anglicky Teletypewriter (dále jen 

TTY), tento přístroj je taktéž nazýván jako telekomunikační zařízení pro neslyšící, 

anglicky Telecommunication device for the deaf (TDD). TTY je v podstatě něco jako 

klávesnice se speciálním akustickým zařízením v jednom a malým displejem, kde jsou 

vidět přijímané a psané zprávy. Pro tuto komunikaci je potřeba mít k dispozici běžný 

analogový nebo mobilní telefon. U pevné telefonní linky je potřeba vždy po vytočení čísla 

telefonu, který je zvlášť, vložit sluchátko do akustického modemu TTY. Tímto se TTY 

mohl stát i přenosným komunikačním prostředkem pro tuto skupinu lidí již dříve. 

V případě mobilních telefonů lze tyto zařízení propojit přímo a rovněž jednoduše využívat 

funkce TTY, která oproti klasickým SMS zprávám funguje přímo a rychle. Toto zařízení 

umožňuje komunikaci lidem s poruchou sluchu a řeči mezi sebou i na dlouhou vzdálenost, 

ale především to umožňuje komunikaci i s lidmi bez tohoto postižení. Proto se toto zařízení 

stalo velice užitečným a byl tak vytvořen rovnocenný přístup v komunikaci, především 

v možnosti oznámit MU. TTY bývají kompatibilní i s dnešními chytrými mobilními 

telefony, avšak organizace neslyšících se snaží o zavedení zmíněného systému RTT 

prostřednictvím IP do chytrých mobilních telefonů a tabletů. [10] 

Další možností, jak bylo řečeno v předešlé kapitole, jsou i videohovory. Tyto 

videohovory mohou probíhat formou videokonferencí, kdy volající oznamuje informace o 

MU tlumočníkovi a ten pak dále dispečerovi záchranných složek. Toto se dá vylepšit 

doplněním videohovoru o text, přesněji RTT, kdy by již v podstatě tlumočník již ani nebyl 

potřeba. Taková konverzace se pak jmenuje Total conversation, tedy využití všech druhů 

komunikace pro co nejlepší výsledek (Obrázek 19). [7] 

 

Obrázek 19 Total conversation [7] 
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Tato možnost se naskytuje u registrovaných multimediálních VoIP telefonů a 

počítačů s adresou uživatele a využitím aplikace IM. 

Další možností je samotné využití textové komunikace buď taktéž formou 

internetovou přes IP, nebo přes mobilní sítě, pomocí textových pevných telefonů či faxem. 

K IP přenosu se nabízí zmiňované IM aplikace, které jsou využitelné v podstatě pro 

všechny druhy zařízení připojitelné k internetu, či pomocí e-mailu. Samozřejmě může být 

také přímo využita mobilní aplikace pro TV se specifickou funkcí pro oznámení MU a 

lokalizací, jak jsem již uvedl. 

Možnost textové komunikace formou SMS přes klasickou mobilní sít je velice 

běžná a využívaná záležitost. Tyto telefonní čísla jsou k dispozici této skupině lidí dvěma 

způsoby. Některé záchranné složky jej obecně zveřejňují, jiné nejdříve požadují registraci. 

Registrování do systému záchranných složek má výhodu jednodušší lokalizace v případě, 

že se volající vyskytuje na své adrese pobytu, jelikož běžnou SMS nelze lokalizovat a 

zamezuje zneužívání tohoto čísla. Navíc existuje pravidlo, že pokud registrovaný odešle 

prázdnou SMS zprávu, je tato situace ověřena na jeho adrese. Je ovšem nutné zmínit, že 

tyto SMS zprávy nebývají upřednostněny před jinými, tudíž jejich doručení může 

v určitých případech trvat déle. Proto se při této metodě provádí oboustranná textová 

komunikace, kdy i dispečer minimálně potvrzuje přijetí události. 

Například v ČR tuto službu nabízejí jen některé krajské složky IZS a kromě případu 

u PČR, není poskytována plošně stejným způsobem. Zpravidla se však v každém kraji 

najdou možnosti, jak oznámit MU formou SMS zprávy několika způsoby. Nejčastěji 

kontakt pomocí SMS, či faxu nabízejí městské policie jako službu svým občanům. V tomto 

případě jde většinou o běžně uveřejněná čísla, kde tito handicapovaní lidé mohou žádat o 

pomoc. Co se týká HZS ČR, plně poskytuje tuto možnost polovina krajů, a to Plzeňský, 

Pardubický, Liberecký, Ústecký, Královéhradecký, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. 

Ostatní tuto možnost buď nevyužívají, popřípadě spolupracují se sdruženími neslyšících 

nebo využívají systému PČR na základě vzájemné komunikace. Systém u HZS ČR krajů 

službu poskytující, je ve většině případů zabezpečen formou zmíněné registrace. 

Co se týká ZZS, bylo zjištěno, že tato služba je poskytována taktéž v polovině 

krajů, popřípadě je v kontaktech u dané ZZS číslo faxu, což mnohdy nestačí. 
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Mezi kraje které nabízejí komunikaci formou SMS patří Hl. město Praha, 

Jihomoravský kraj, Moravskoslezský, Jihočeský, Karlovarský, Středočeský a 

Královéhradecký. Čísla jsou zpravidla zveřejněna a registrace není potřeba. Od roku 2002 

tuto službu poskytovala ZZS Hl. města Prahy a přijímala SMS zprávy pro celou ČR a 

mnohdy se uváděla i jako komplexní tísňová linka, která získané informace popřípadě 

předávala dále. 

Pouze PČR má tuto službu zajištěnou celorepublikově formou SMS na OS 

Krajského ředitelství PČR Hl. města Prahy, odkud jsou informace předávány dál dle místní 

příslušnosti. Zde probíhá komunikace také bez registrace, navíc je služba určena i pro 

cizince s tímto postižením. [24] 

Obecně textová komunikace s lidmi s poruchou řeči a sluchu je specifická v tom, že 

tito lidé nemusejí umět správně tvořit slova a věty, tudíž jejich zprávy mohou dispečerům 

způsobit problémy. Z tohoto důvodu je potřeba, aby byli v této problematice proškoleni. 

Navíc je dobré v rámci svazů a organizací těchto obyvatel provádět školení o zásadách 

komunikace při ohlášení MU. Proto také PČR v jejich spolupráci vyvinula formulář 

(Obrázek 20), který má volajícímu ukázat správný postup ohlášení MU formou SMS. 

 

Obrázek 20 Formulář pro neslyšící [24] 
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Možností oznámení MU je i kontaktování osoby ze svazu, či organizace pro 

neslyšící, která může MU pomoci ohlásit. Taktéž existuje možnost požádat o 

zprostředkované spojení s tzv. Službou pro neslyšící O2 (tuto službu zdarma poskytuje 

operátor O2 Czech Republic). Tato služba je dostupná přes tyto komunikační prostředky: 

SMS, e-mail, ICQ, Skype, chat přes webové stránky nebo fax. 

Taktéž se dnes řeší nutná možnost varování a případně vyrozumění této skupiny 

obyvatel. V případě sdružení kontaktů registrovaných osob u organizací či svazů 

neslyšících, by na zjištěná čísla mohla být odesílány varovné SMS zprávy s potřebnými 

informacemi. Taktéž by toto mohla řešit mobilní aplikace. [3] 

4.6 Advanced mobile location 

Pod systémem Advanced Mobile Location (dále jen AML, viz. Obrázek 21) se 

skrývá služba, která byla před několika lety vyvinuta ve Velké Británii společnostmi 

British Telecom, EE Limited a HTC. Služba byla poprvé implementována do mobilních 

zařízení HTC již v červenci roku 2014. Cílem AML je jednoduše a efektivně určit polohu 

volajícího, za využití možností dnešních chytrých mobilních telefonů a tuto informaci dále 

předat OS, kam je směřován i hovor. [7] 

 

Obrázek 21 AML [7] 

Služba funguje tak, že při vytočení tísňového čísla je automaticky spuštěn systém 

lokalizace zařízení volajícího. 
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Jak jsem již popisoval, dnešní pokročilá lokalizace mobilního telefonu nevyužívá 

pouze systém GPS, A-GPS či základnové stanice operátora sítě GSM, ale jeho poloha se 

určuje například i podle okolních Wi-Fi sítí - WPS.  

Systém AML zahájí určování polohy (viz.Obrázek 22) těmito způsoby v tomto 

pořadí tak, aby nedošlo k přesáhnutí limitu 20s a jednotlivé systémy dle potřeby sám 

aktivuje. AML nejprve vymaže staré údaje o poloze v mezipaměti. Jestliže se podaří 

lokalizovat telefon prostřednictvím GPS, jsou odeslána data o poloze již před časovým 

limitem. Pokud k tomu nedojde, ale je k dispozici lokalizace ve formě WPS na základě 

SSID nebo MAC adres a síly signálu, je odeslána takto. Tato funkce je zaručena bez toho, 

aby se telefon k sítím musel připojovat, stačí, že jsou pro něj viditelné. Pokud se nepodaří 

ani toto, je odeslána lokalizace zařízení dle komunikace s BTS sítě GSM. Jakmile již při 

TV není zapotřebí využívat systémů, u kterých došlo k zapnutí, automaticky se vypnou. 

Pokud nedojde k lokalizaci žádnou z metod, je odeslána zpráva s informací, že metoda 

selhala. [7] 

 

Obrázek 22 Průběh lokalizace pomocí AML [7] 
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Je-li k určení polohy zařízení využita metoda WPS nebo na základě stanic BTS, 

systém se snaží, aby oblast lokalizace byla co nejmenší - nejpřesnější. Za tímto účelem se 

využívá více MAC adres přístupových bodů WI-Fi sítí, či více stanic BTS (viz.Obrázek 

23). U určování polohy dle Wi-Fi sítí, se toto využívá i z důvodu, že databáze přístupových 

bodů nemusí být vždy aktuální. Veškeré údaje o poloze jsou šifrované. [7][1] 

 

Obrázek 23 Využití více lokalizačních bodů [7] 

Pokud dojde během časového limitu pro určení polohy zařízení k přerušení spojení 

a opětovnému volání, nic se nestane a lokalizace proběhne normálním způsobem. Pokud 

dojde k volání až po odeslání zprávy s lokalizačními údaji, systém vyhodnocuje znovu. 

Nastane-li situace, kdy se aktivuje prostřednictvím TV systém AML v zahraničí, zpráva 

s údaji bude odeslána do země, odkud volající pochází. Funkce správného přiřazení zprávy 

dle polohy i v zahraničí je v řešení. 

Jak již bylo řečeno, tento systém hlídá i stav baterie. Pokud při TV systém zjistí její 

kritický stav, tak funkce pro přesnější lokalizaci ani neaktivuje, aby mohl být dál veden 

hovor, který je upřednostňován. 

Co se týká samotné zprávy s lokalizačními údaji, jde o formu běžné SMS zprávy, 

která však pro uživatele zařízení není viditelná a dohledatelná. Tato SMS zpráva je 

odesílaná na OS, kam je směřován hovor a poskytuje klasických 160 datových znaků. Tato 

SMS zpráva by neměla být operátorem nijak zpoplatněna. Kromě souřadnic vypočítané 

polohy zpráva obsahuje také průměr oblasti, ve které se mobilní telefon pravděpodobně 

nachází včetně s metodou lokalizace, která byla využita, je li dostupná. [7] 
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Dorazí také časový údaj, pravděpodobnost správnosti lokalizace a identifikace 

mobilního telefonu a SIM karty (IMEI/IMSI). Závěr SMS pak obsahuje kontrolní počet 

znaků celé zprávy. Zasílání této zprávy je možné buď klasickou SMS zprávou, kdy lze 

potlačit její objevení v odeslaných zprávách zařízení, nebo tzv. Data SMS zprávou. Ta 

funguje na stejném principu, jen s tím rozdílem, že jde o jiný druh SMS zprávy, který se 

běžně využívá např. k nastavení služeb u operátorů prostřednictvím odesílaných kódů. 

V roce 2016 byl tento systém ve Velké Británii využit v průměru u 4000 TV týdně, 

kdy byl tento systém již implementován u mobilních telefonů značky HTC (již od července 

2014), Alcatel, Sony Mobile a Samsung. To vedlo ke zvýšení úrovně přesnosti jejich 

lokalizace. Určení polohy ve venkovních prostorech se zlepšilo až na poloměr 5m a ve 

vnitřních prostorech cca na 25m, což je oproti klasické lokalizaci pomocí stanic BTS 

mobilní sítě poskytující ve Velké Británii poloměr 1,75km velké zlepšení. Z uvedených 

4000 TV týdně, bylo pro lokalizaci zařízení přibližně u 40 % případů použita A-GPS/GPS, 

34 % systém WPS a 8 % pomocí stanic BTS (u 18 % TV nebyla metoda zjištěna). V 91 % 

případů lokalizace, byla data vyhodnocena a odeslána až po jejich porovnání s klasickou 

lokalizací dle BTS, z výše uvedených důvodů. V 87% případů lokalizace byla přesnost 

polohy do 50 metrů a v 90% použití metody BTS (nejdelší průběh, kdy v časovém limitu 

nebyla nalezena jiná přesnější lokalizace) dorazí zpráva s údaji o poloze na OS do 30 

sekund. Nutno říci, že pro poskytnutí této služby nebyla nutná žádná významná investice, 

jak ze strany poskytovatelů mobilních sítí, tak ze strany výrobců mobilních telefonů. Navíc 

je tato funkce pro běžné uživatele ,,neviditelná“, kdy volají na tísňové linky úplně běžným 

způsobem bez nutnosti cokoliv řešit. [7] 

Pro správnou funkci AML je nutné, aby budoucí provozovatelé tohoto systému 

zajistili dvě věci. Zařízení a mobilní síť se budou navzájem podporovat při provádění TV 

přes GSM a bude zajištěna lokalizace prostřednictvím GPS/WPS a umožněn příjem 

informačních zpráv na OS. Tohoto se velice dobře zhostila společnost Google, která v 

červenci roku 2016 oznámila, že funkce tísňové lokalizace byla implementována do všech 

mobilních telefonů s operačním systémem Android od verze Gingerbread, tedy 2.3. V 

současné době tak pokrývá 99 % všech mobilních telefonů s tímto operačním systémem. 

[25] 
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Funkce je standardně neaktivní, v jednotlivých státech ji Google uživatelům 

aktivuje až po dohodě s provozovatelem linky 112. Konkurenční systém iOS společnosti 

Apple prozatím podobnou službu nenabízí. Průkopníkem v zavedení této technologie na 

tísňových linkách byla již zmíněná Velká Británie, technologie je implementována také 

v Estonsku, Lotyšsku, Slovinsku a Dolním Rakousku. Další země se, stejně jako ČR, na 

spuštění této funkce připravují. [25] 

4.7 Systémy TV u dopravních prostředků 

Tyto systémy byly vyvinuty za jediným účelem, a to aby rychle reagovaly na 

dopravní nehodu daného dopravního prostředku, vyhodnotily dle možností danou situaci a 

informovaly o ní OS záchranných složek. Zvláště pak v situacích kdy posádka není 

schopna danou MU oznámit sama. Tyto systémy jsou zastoupeny jak komerčně, dle 

výrobců vozidel, tak je snaha o jejich harmonizaci a standardizaci jejich příjmu a 

vyhodnocení na OS. 

Mezi komerčně známé systémy patří například systém koncernu BMW. Kde systém 

po zaznamenání nehody kontaktuje OS BMW v Německu, které dále situaci řeší. Tento 

přístup je však z tohoto důvodu značně problematický. 

Harmonizovaným systémem provedení automatického TV z vozidla, je systém          

e-Call, testovaný v rámci evropského projektu Harmonised eCall european pilot (dále jen 

HeERO,viz. Obrázek 24). Ten je 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. [17] 

 

Obrázek 24 Evropský projekt HeERO [17] 
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V případě nehody zařízení e-Call vyšle TV (viz.Obrázek 25), kterým se 

automaticky spojí s nebližším TCTV 112. Palubní systém e-Call ve vozidle zajišťuje TV 

generované buď manuálně cestujícími ve vozidle, nebo po nehodě aktivací senzorů ve 

vozidle (senzory airbagu, bezpečnostních pásu a senzorů pohybu). 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 

TCTV 112. Zároveň se k operátorovi 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, vše dle ČSN EN 15722 (01 8461). 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. [17], [18] 

Obrázek 25 Systém e-Call [17] 
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Jak bylo řečeno, tento systém byl ověřován a testován v mezinárodním provozu 

v rámci evropského projektu HeERO. Na území ČR a ve vybraných zemích EU byly 

simulovány dopravní nehody, přičemž bylo ověřováno, zda přenos dat o nehodě a hlasové 

spojení na TCTV 112 funguje správně. Na základě výsledků testování byly prováděny 

úpravy částí systému tak, aby poskytoval plně funkční a stabilní výkon. Členské státy na 

svém území zavedou tento systém nejpozději dne 1. října 2017. Nově typově schvalovaná 

vozidla po 31. březnu 2018, již musejí být vybavena palubní jednotkou e-Call 112. Jde o 

vozidla typu M1 (osobní vozidla)a N1 (lehké nákladní vozidla do 3,5 t). [17], [18] 

Kromě systémů pro automobilový průmysl, byl vyvinut systém i pro motocykly, a 

to přímo v ČR kdy jeho vývoj začal přímo na VŠB – TU Ostrava, s názvem 4SafeDriving 

(dále jen 4SD, viz. Obrázek 26). Jde o obdobný systém, který mimo možnosti provedení 

TV s odesláním dat o nehodě, umožňuje i funkce jako monitoring motocyklu, tedy např. 

pro případ krádeže apod. Tento systém byl dnes modifikován již i pro automobily a má 

spoustu dalších funkcí týkajících se monitoringu jízdy a samotného vozidla. Tyto systémy 

jsou propojeny s chytrým mobilním telefonem řidiče prostřednictvím aplikace. [14] 

 

Obrázek 26 Systém 4SafeDriving [14] 

Pokud se vrátíme k samotné funkci TV z motocyklů, tedy režim 112, jde o obdobný 

systém zasílání datových informací o stavu motocyklu a místě MU jako u e-Call, s tím 

rozdílem, že je nutno zohlednit jinou situaci v případě řidiče a motocyklu. 
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Tedy především tu skutečnost, že komunikační jednotka nemůže být zabudována do 

motocyklu, ale do přílby řidiče prostřednictvím handsfree. Dále pak jsou zde jinak 

nastavena čidla pro stav motocyklu, kdy musí být zamezeno automatickému TV např. 

v případech, kdy motorka spadne na bok bez souvislosti s dopravní nehodou. Automatické 

TV přes tento systém probíhá takto. V případě vzniku nevratných kritických parametrů 

v režimu 112, jednotka 4SD odesílá informace o nehodě na server. Server dále doručí 

informaci o nehodě na mobilní telefon uživatele, kdy aplikace 4SD spustí systém Alarm a 

informuje o pozici motocyklu. Aplikace zároveň upozorňuje jezdce na následný příchozí 

hovor linky 112. Informace o nehodě může být touto aplikací indikována i v jiném 

mobilním telefonu. Jednotka 4SD provede hlasový hovor s nejbližším TCTV 112. Zde jsou 

sděleny informace o GPS souřadnicích nehody a telefonní číslo uživatele. Pokud jednotka 

vyhodnotí dle sítě GSM, že se nachází v ČR, je hovor proveden v českém jazyce, pokud 

ne, je proveden v jazyce anglickém. Dále operátor linky 112 provede ověřovací hovor na 

sdělené telefonní číslo. Pokud uživatel telefonní hovor příjme, probíhá další komunikace a 

řešení dle potřeby. Pokud ne, jsou okamžitě vyslány záchranné složky. [20] 

Tento systém byl zatím implementován pouze na TCTV 112 MSK – Integrované 

bezpečnostní centrum (dále jen IBC), kde prozatím sbírá data z celé ČR, které jsou 

přeposílány dále dle místní příslušnosti. V budoucnu se plánuje tento systém 

zaimplementovat na základě harmonizace systému e-Call. 

4.8 Informační Cell Broadcast zprávy 

Tento systém slouží k hromadnému informování, v našem případě varování a 

vyrozumění (dále jen VaV) obyvatelstva před možnými následky MU, či za jejím řešením. 

Cell Broadcast je služba, která rozesílá zprávy podobné SMS, uživatelům, kteří se 

nacházejí v cílové oblasti jejich přenosu. V zásadě se jedná o to, že jakmile se mobilní 

telefon dostane do dosahu jedné nebo několika daných buněk, které pokrývá základnová 

mobilní stanice BTS, na kterou je zpráva vyslána, okamžitě tuto zprávu obdrží. Velkou 

výhodou je právě možnost cílení těchto zpráv. 
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Obrázek 27 Příklad zprávy Cell Broadcast [22] 

Příchozí zpráva se do telefonu neukládá, ale zobrazí se pouze na displeji (Obrázek 

27). 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 může 

fungovat tak, že po přijetí TV na OS 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 do dané oblasti odeslány krátké informační zprávy. Tyto 

zprávy však obdrží pouze ti, co mají ve svém mobilním telefonu tuto funkci aktivovanou. 

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

dostupný i u starších mobilních telefonů. Po přijetí zprávy by se mělo za normálních 

okolností ozvat zvláštní zvukové upozornění. Po přečtení stačí potvrdit tlačítkem OK a 

zpráva zmizí, přijatá zpráva se nikam neukládá a nelze si ji tedy znovu přečíst. 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. Zprávy mohou být 

hromadně odeslány ve zvoleném čase a jejich odeslání může být opakováno, kolikrát je to 

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

odeslána nenacházíte v daném území, 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 jiný systém VaV. Tento systém je odzkoušen a funguje 

např. v Litvě s názvem Mass Alert a Nizozemsku s názvem NL-Alert. [10], [19] 
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4.9 Informační SMS zprávy 

Další možností jak informovat obyvatele, respektive provést jejich VaV při nastalé 

MU, je i formou SMS zpráv. Tento způsob funguje na základě plochy pokrytí jednotlivými 

vysílači BTS (viz. Obrázek 28), jako u systému Cell Broadcast a jeho možnost využití je 

taktéž velice obdobná. 

 

Obrázek 28 Pokrytí BTS vysílačů [26] 

Na rozdíl od zpráv přes Cell Broadcast však mají možnost většího počtu znaků, 

proto lze obyvatelstvu poslat více informací najednou. Tedy např. popis pohřešované 

osoby, kde byla naposledy spatřena nebo varování před únikem nebezpečné látky, 

nebezpečím povodně, apod. a doporučení pro obyvatelstvo jak by mělo postupovat. 

Nevýhodami této možnosti je omezená kapacita SMS brán operátorů, a proto by někteří 

obyvatelé dostali zprávu o vzniklé MU později, než by bylo potřeba. Problémem jsou také 

rozdílné typy SIM karet využívané v mobilních zařízeních a celkové řízení tohoto systému. 

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

zprávu by neobdržel. Toto však lze vyřešit použitím i dalších prostředků VaV, které by jistě 

byli v součinnosti s tímto systémem. [27] 

Tento systém byl již v roce 2014 vyvinut také v ČR, a to společností T-Mobile ve 

spolupráci s firmou Position s.r.o., pod zatím provozním názvem Search and Rescue SMS 

(dále jen SaR SMS). Mimo jiné vznikl jako reakce na každoročně vysoký počet 

pohřešovaných dětí. Jde o nekomerční aplikaci s webovou platformou poskytovanou 

složkám IZS zdarma, včetně provozu a servisu. [26] 
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Platforma umožňuje i jednoduché začlenění všech dalších mobilních operátorů 

v ČR, kdy se již připojila společnost Vodafone a v budoucnu by se měla připojit i 

společnost O2 Czech Republic. O odesílaných informacích ve formě SMS zpráv rozhoduje 

pouze dané OS a navíc je systém velice dobře zabezpečen proti zneužití. Touto aplikací 

může být do tří a půl minuty v dané oblasti rozesláno až 10 000 zpráv. Tento projekt ve 

spolupráci se složkami IZS (především prostřednictvím HZS ČR), je stále v řešení. [26] 

4.10 Tísňové SMS zprávy 

Možností jak oznámit MU, je taktéž pomocí SMS zprávy odeslanou přímo na linku 

TV 112. V tomto případě je zde řešena především dostupnost oznámení MU formou SMS 

pro širokou veřejnost, nikoliv pouze pro obyvatele s poruchou sluchu a řeči. Tento, pro 

uživatele, na první pohled velmi jednoduchý způsob, se sebou však nese mnoho úskalí. 

Prvním problémem této metody, je ten fakt, že uživatel, který touto formou komunikuje se 

záchrannými složkami, nemůže být pouze na základě této SMS zprávy lokalizován. 

Zároveň musí v SMS zprávě, která má maximálně 160 znaků, správně a heslovitě popsat 

všechna důležitá fakta pro úspěšné informování OS o situaci. Za tímto účelem by měly být 

vydány směrnice a lidé by se museli seznámit se správným ohlášením MU i ve formě 

textové, jak tomu učinila PČR u obyvatel s poruchou sluchu a řeči. Problémem je také 

technické řešení této metody. Jelikož samotná SMS zpráva nejde lokalizovat, je nutno 

navrhnou takové technické řešení, které by tuto funkci umožňovalo. A to nejen z důvodu 

přibližné lokalizace volajícího u MU, ale taktéž z důvodu správného přesměrování SMS 

zprávy příslušnému oblastnímu OS. Navíc je také technickým problémem zajistit, aby 

SMS odešla právě na číslo TV 112, jelikož se nejedná o klasické telefonní číslo. 

Taktéž zde zůstává úkolem zajistit předurčenost komunikace se záchrannými 

složkami v SMS bránách operátorů před ostatními, u kterých nehrozí nebezpečí z prodlení. 

Dalším problémem, může být možnost zahlcení systému při kybernetickém útoku, která 

však hrozí u všech způsobů TV. Ovšem pokud provozovatel tísňové linky společně 

s poskytovateli mobilních sítí všechny tyto problémy zvládnou a legislativně zabezpečí, 

vznikne pak pro všechny obyvatele jednoduše použitelná možnost ohlášení MU, která 

s klasickým hovorem pokryje všechny oblasti TV.  
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4.11 AMDS – IVR 

Pod touto zkratkou se skrývá Automatic message delivery system – Interactive 

voice response. Jedná se o automatický systém odesílání hlasových zpráv s interaktivní 

hlasovou odezvou. Respektive generované zprávy jsou odesílány na koncová zařízení 

prostřednictvím telefonního hovoru, kde systém komunikuje s uživatelem tohoto zařízení 

pomocí zmíněného systému IVR. Tento systém spočívá v předávání pokynů a informací, 

na které uživatel reaguje volbou a stiskem tlačítek. Takto dochází k obousměrné 

komunikaci. Pomocí tohoto systému lze obecně vyrozumět a informovat libovolnou 

skupinu osob za poměrně krátký časový interval. 

V ČR je tento systém využit u KOPIS HZS ČR pro svolání jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí k zásahům u MU a k vyrozumívání a informování členů 

krizových štábů. Jde o plně automatizované zařízení, které v případě potřeby obvolá v 

požadovaném čase stanovenou skupinu osob (telefonních čísel) a přehraje jim 

požadovanou zprávu. Tuto službu zabezpečuje systém Text to Speech, který automaticky 

převádí text do hlasové podoby. AMDS je obecně doplňován stejnou informační SMS 

zprávou. 

Provozovaný systém AMDS má v současné době k dispozici 30 výstupních kanálů, 

což znamená, že předem nahraná hlasová zpráva může být současně odeslána třiceti 

adresátům. Ostatní čekají ve „frontě“. Po celou dobu vytáčení telefonního čísla, hovoru, až 

do jeho ukončení adresátem AMDS se „kanál“ blokuje a nelze jej využít pro další volání. 

Pokud se systém napoprvé nedovolá (adresát je mimo telefonní signál, zvonění telefonu 

neslyší, má obsazeno apod.), zavěsí a po 15 vteřinách volání zopakuje. Teprve potom 

volání označí jako nedoručené a uvolní linku pro další volání. 

Systém je tzv. obousměrný, tzn., že na rozdíl od zasílání SMS zpráv vytváří 

zpětnou vazbu. KOPIS má k dispozici informace o průběhu vyrozumívání skupiny osob, 

vyhodnocení úspěšnosti doručení hlasových zpráv i dobu, za kterou byla skupina osob 

vyrozuměna. Obecně lze říci, že tento systém je doposud nejspolehlivějším a nejrychlejším 

prostředkem pro vyrozumění daných osob. [5]  
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5 Situace v EU 

V této kapitole bych chtěl nastínit dnešní situaci v EU v této oblasti, tedy co se týká 

stavu a modernizace komunikace mezi veřejností a emergentními složkami. Tuto oblast 

v EU zajišťuje EENA - Asociace evropského tísňového čísla. Tato asociace se obecně snaží 

o neustálý pokrok v této problematice, jak ve formě nových nápadů a jejich řešení, tak 

snahou o větší povědomí u obyvatelstva. Dále pak o zajištění a standardizování postupů 

v oblasti komunikace napříč všemi státy EU. Za dobu své existence již jejím 

prostřednictvím proběhlo mnoho projektů, jako např. zmíněný HeERO, či projekt 

Responding to all citizens needing help 112 (REACH 112), řešící příjem TV od obyvatel 

poruchou sluchu a řeči. V dnešní době, taktéž díky směrnicím EU, používá naprostá 

většina evropských států systémy TCTV 112. Některé země používají pouze trojciferné 

komplexní tísňové číslo 112 (Obrázek 29). Další státy toto číslo doplňují o čísla národní, 

která můžou být taktéž komplexní (Velká Británie číslo 112 i 999), nebo o čísla na 

jednotlivé složky IZS, jak je tomu i u nás. [7][1] 

Obrázek 29 Celoevropská linka TV 112 [7] 

Největším a dlouhodobým komplexním projektem – činností organizace EENA, 

který vznikl za účelem modernizace stávajícího systému TV u TCTV 112, je systém Next 

generation 112 (dále jen NG112). Samotný jeho začátek se datuje k roku 2010, kdy byl 

vytvořen Výbor pro NG112. Již v březnu roku 2011 o něm vznikl první dokument 

s názvem Úvod do evropského systému NG112. [7] 
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Následně proběhl průzkum u zemí EU formou dotazníků a byl vytvořen dokument 

řešící jeho technické řešení a konečnou podobu - NG112 Long term definition, naposledy 

upravený v roce 2013. Tento dokument vychází z technické specifikace obdobného 

systému Next Generation 911 (dále jen NG911), který řeší NENA - Asociace národního 

tísňového čísla v USA a má být stejně jako NG112 pokročilým systémem nouzové 

komunikace. [7] 

Výbor NG112 je obecně zaměřen na rozvoj evropských norem – shromažďuje 

informace o tom, jak služby 112 fungují v jednotlivých členských státech. Snaží se 

navrhovat optimální řešení formou doporučení, která mohou sloužit jako vodítko, jak pro 

záchranné služby, tak i pro patřičné státní orgány, snahou je vzájemná propojitelnost 

systémů a kompatibilita formou společných projektů. [11] 

Projekt systému NG 112 má tedy zapříčinit celkovou modernizaci a přístup v 

tísňové komunikaci ve všech státech EU a klade si tyto cíle: 

 Komunikace mezi obyvateli a záchrannými složkami - NG112 je navržen s cílem 

umožnit komunikace pomocí VoIP, textových zpráv v reálném čase, či zasíláním 

fotografií a videa. Měl by také poskytovat záchranným složkám více informačních 

dat, jako jsou např. lokalizační a osobní údaje (mimo jiných i o zdravotním stavu 

volajícího). NG112 by měl umožnit doručení hovorů, zpráv a dat na příslušné 

TCTV včetně dalším nouzovým subjektům a zlepšit tak proces řešení MU. 

 

 Spolupráce mezi záchrannými složkami - NG112 umožňuje několika systémům 

TCTV připojení do společné IP sítě, což jim poskytuje velkou informační výhodu a 

vzájemnou spolupráci. Tato síť by měla podporovat datové a komunikační potřeby 

pro koordinování MU mezi jednotlivým TCTV a poskytovat spolehlivé a bezpečné 

prostředí pro nouzové komunikace. 

 

 Otevřený přístup - NG112 je založen na využití IP sítě zajišťující všechny možné 

druhy komunikace. Je tedy možno využít různých standardů, již definovaných nebo 

využít spolupráce s NENA v USA pracující na svém vlastním projektu NG911, 

který začal již dříve a mají tak velké zkušenosti s touto problematikou. [10] 
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V souvislosti s  NG112 jsou EENA stále řešeny další celoevropské projekty či dílčí 

řešení jako například: 

 HELP 112 - jde o pilotní evropský projekt týkající se návrhu, implementace 

a realizace přenosu dat GPS během TV na TCTV 112 (2016 – 2017). 

 EMERGENT – evropský projekt Emergency Management in Social Media 

Generation, který řeší vliv a využívání sociálních médií v mimořádných 

situacích, zahrnující občany, záchranné složky i veřejné orgány. Tento 

projekt by měl poskytnout pokyny a nástroje, jak mohou být v budoucnu 

využity sociální média záchrannými složkami pro informování o nastalých 

MU a jejich průběhu. 

 PEMEA – EENA pevně věří v to, že všechny aplikace spojující obyvatele 

se záchrannými složkami musejí pracovat standardizovaným způsobem 

v celé EU. Taktéž věří, že by měla být vyvinuta společná evropská aplikace, 

přes kterou bude zajištěn přístup k tísňovým službám v celé EU. Tato 

aplikace je označována jako Pan-european mobile emergency app, neboli 

Celoevropská nouzová mobilní aplikace. [7] 

6 Situace v USA 

Ve Spojených státech amerických existuje Národní program 911. Posláním tohoto 

programu je poskytovat vedení a koordinaci při podpoře a prosazování optimalizace služby 

911 v rámci federace USA. Tento program tedy koordinuje společné úsilí v modernizaci a 

sjednocení služeb 911 po celých USA. V roce 2004 jej ustanovil Kongres jako Úřad pro 

realizaci a koordinaci služby 911. Národní program 911 je zřízen v rámci Národní správy 

bezpečnosti silniční dopravy na Ministerstvu dopravy. Do programu se taktéž zapojuje 

Národní telekomunikační a informační správa z Ministerstva obchodu. 

Jakožto v Evropě funguje systém 112 tak i zde byl systém 911 navržen tak, aby 

jedno univerzální a snadno zapamatovatelné číslo pomohlo lidem v nouzi kontaktovat 

záchranné složky z libovolného telefonu v jakémkoli místě, aniž by bylo nutné vyhledávat 

konkrétní telefonní čísla. V dnešní době lidé komunikují různými cestami, které tvůrci 

původního systému 911 nemohli předpokládat: Mobilní telefony, textové a obrazové 

zprávy, sociální média, komunikace přes IP a další. [9] 
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Národní program 911 spolupracuje s jednotlivými státy, poskytovateli technologií, 

veřejnými úřady pro bezpečnost a odborníky na systém 911, aby byl zajištěn jeho plynulý 

přechod na aktualizovaný systém 911, který využívá těchto nových komunikačních 

technologií. [9] 

V Severní Americe (USA a Kanada) se proto v současné době přechází na systém 

TV NG911 (Obrázek 30). Tento nový systém postupně vystřídá dosavadně fungující 

systém Enhanced 911. 

Obrázek 30 Systém TV NG911[8] 

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

z jakéhokoliv komunikačního zařízení díky IP a na základě datových sítí. Centrum TV 

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. 

Cílem projektu Ministerstva dopravy USA je tedy umožnit veřejnosti aby mohli na 

PSAP podat zprávu o MU ve všech současných formách komunikace. 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 spoléhá na společnost Emergency Services Network - poskytovatele IP sítě, se 

kterou spolupracuje i EENA. Standardy pro funkčnost a rozhraní, kterými se řídí rozvoj 

tohoto systému, byly vyvinuty NENA. [8]  

http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Automatic_Collision_Notification
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Automatic_Collision_Notification
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Jak jsem uvedl výše, tento systém se teprve postupně zavádí a testuje 

v jednotlivých státech USA. Některé státy již systém využívají nebo jsou v pokročilé fázi, 

ale některé teprve začínají, či v nich systém úplně chybí (viz. Obrázek 31).  

Obrázek 31 Stav zavedení systému NG911 (2016) [9] 

7 Situace v ČR 

Pomineme-li modernizace pro součinnost složek IZS a operační řízení provedené 

v rámci programu Národní informační systém IZS (dále jen NIS IZS), která se komunikace 

mezi veřejností a záchrannými složkami v podstatě netýká a obyvatelé nepocítili žádnou 

změnu v příjmu TV, funguje systém TCTV 112 již od roku 2004, kdy byl poprvé spuštěn 

do provozu, bez větších změn. Pouze docházelo k vylepšení a možnostem využití 

stávajícího systému, které byly již v této práci popsány. 

Novým modernizovaným řešením však má být systém TCTV 112+, kde budou 

implementovány zmíněné moderní systémy AML a e-Call. Mimo jiné zde bude taktéž 

řešeno vylepšení operačního prostředí pro dispečery v rámci operačního řízení. [27]  
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Celkový stav využití netradičních moderních technologií a systémů v oblasti 

nouzové komunikace se složkami IZS v ČR, je shrnut v následující tabulce (Tabulka 1). 

Tabulka 1 Stav využití netradiční nouzové komunikace v ČR [27] 

   

Složka IZS Mobilní aplikace Sociální sítě

Služba lidem s 

poruchou 

sluchu a řeči

Nouzová tlačítka 

pro seniory a 

nemohoucí

Informování 

obyvatelstva 

(celkově)

ZZS krajů ANO - Záchranka

Ve většině 

případů dle 

kraje

SMS - Zjištěna 

polovina krajů, 

nouzová zpráva 

v aplikaci

-

Aplikace Kiss Sharp 

ZZS KHK - pomoc 

záchranářů před 

příjezdem ZZS, 

možnosti využití 

sociálních sítí, 

aplikace Záchranka

HZS ČR Neplánuje

Ve většině 

případů dle 

kraje

SMS - Zjištěna 

polovina krajů
-

Možnosti využití 

sociálních sítí, řešení 

SaR SMS, AMDS-IVR 

(vyrozumění)

PČR Plánuje

Zkušební 

provoz 

celostatně

SMS - Jedno 

tísňové číslo 

pro celou ČR

-
Možnosti využití 

sociální sítě

Městská policie -
Ve většině 

případů

SMS - Poměrně 

rozšířeno
Přímo i nepřímo

Možnosti využití 

sociálních sítí

Horská služba
ANO - Horská 

služba
ANO

Možnost 

nouzové zprávy 

v aplikaci

-
Možnosti využití 

sociální sítě, Aplikace
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8 Porovnání ČR se světem 

V předešlých kapitolách jsem rozebíral systémy pro komunikace mezi veřejností a 

záchrannými složkami, používané u nás i v zahraničí a tudíž můžeme dojít k určitému 

závěru. Obecně je ve světě tato komunikace na vzestupu s možnostmi řešení a 

implementací uvedených moderních systémů a technologií. Problematika komunikace je 

vždy řešena v národní i nadnárodní úrovni a je cílem její neustálý rozvoj. Zjištěné 

skutečnosti jsou stručně shrnuty do následující tabulky (Tabulka 2). Podrobný světový 

náhled na komunikaci mezi obyvateli a záchrannými složkami je přílohou této práce. 

Tabulka 2 Stav využití netradiční nouzové komunikace u nás a ve světě [7], [27] 

Státy Evropy Ostatní státy ČR

Lokalizace volajícího z 

mobilního telefonu

Ve většině případů využití 

Cell ID, popřípadě 

doplněno dalším 

systémem (využívající 

Cell ID, AML, atd.)

Ve většině případů 

využití Cell ID, 

popřípadě doplněno 

dalším systémem 

(využívající Cell ID, 

GPS, atd.) 

Využívána technologie 

Sector ID, vycházející z 

Cell ID, AML v řešení

Plány zavádění AML

Problematiku řeší zhruba 

polovina států, někde je 

již v provozu

- V roce 2017 - TCTV 112+

Mobilní aplikace

ANO - projekt PEMEA + 

zástupce vlastní aplikace 

ve zhruba polovině 

řešených států

ANO - zástupce 

vlastní aplikace ve 

zhruba polovině 

řešených států

ANO - zástupce 

Záchranka, Horská 

služba

Služba lidem s poruchou 

sluchu a řeči

Převážně formou SMS, 

případně jinou nebo 

doplněnou formou

Převážně formou 

SMS, případně jinou 

nebo doplněnou 

formou

Převážně formou SMS, 

popřípadě Fax, aplikace

Tísňová SMS 112/jiné 

tísňové číslo

Zhruba čtvrtina řešených 

států

Zhruba polovina 

řešených států
Možná budoucnost

Systém eCall

Pro okamžitý provoz 

připraveno pouze několik 

států, další budou 

následovat v letošním 

roce

Pouze diskutováno, 

plánování ojediněle
V roce 2017 - TCTV 112+

Informování obyvatelstva

Ve většině případů 

pomocí sirén, rádia a TV, 

popřípadě doplněno SMS 

a jinými systémy

Ve většině případů 

pomocí sirén, rádia a 

TV, popřípadě 

doplněno SMS a 

jinými systémy

Sirény, Rádio, TV, SMS v 

řešení, aplikace, AMDS-

IVR (vyrozumění)

Řešená oblastModerní technologie a 

systémy
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Dle těchto a jiných zjištěných skutečností lze říci, že systém používaný v ČR je 

v celosvětovém měřítku jedním z nejlepších. Obecně lze říci, že ČR se velice aktivně 

účastní vývoje problematiky této komunikace. Navíc máme velice dobře technicky 

vyřešený a fungující stávající systém TCTV 112, který projde v rámci Evropských projektů 

další modernizací. Taktéž náš používaný a nyní, díky projektu NIS IZS, dále 

modernizovaný systém OS jednotlivých složek IZS, které jsou plně datově propojené a lze 

tak mezi nimi vést plnohodnotnou komunikaci v případě řešení MU, může být ostatním 

státům příkladem. Obecně taktéž nebývá v zahraničí zvykem, že samotná OS jsou 

zřizována a spravována přímo samotnými záchrannými složkami. Fakt, že ČR patří v této 

oblasti ke světové špičce potvrzuje i revoluční řešení - shromáždění operátorů všech složek 

IZS do jedné operační místnosti, reprezentováno IBC v MSK, které jinde na světě 

neexistuje a je nesporným dokladem o kvalitách našeho systému. 
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9 Návrh a doporučení pro ČR 

V této kapitole bych rád navrhl a doporučil možná řešení modernizace stávajícího 

systému komunikace mezi veřejností a záchrannými složkami IZS v ČR. Obecně se zde 

snažím o komplexní náhled na danou problematiku a sloučit tak jednoduchost řešení s co 

nejmenšími finančními náklady, ale zároveň navrhnout i řešení náročnější. Zároveň se jimi 

snažím obsáhnout co nejvíce oblastí komunikace tak, abych pokryl potřeby všech obyvatel. 

9.1 Komunikace - obyvatelé s poruchou sluchu a řeči 

Zde by mohlo být možným celkovým řešením této komunikace například dohoda 

složek IZS se společností O2 Czech Republic, která již dnes nabízí služby těmto lidem 

prostřednictvím Linky pro neslyšící a nevidomé. Jak jsem popisoval, tato služba poskytuje 

komunikaci i nezaregistrovaným uživatelům a to ve všech možných formách komunikace, 

24 hodin denně a pro registrované zdarma. Proto se nabízí možnost rámcové dohody o 

zabezpečení příjmu TV této skupiny obyvatel touto cestou. Kdy by mohla být velká část 

těchto obyvatel již zaregistrována předem z vlastních zájmů, nebo po spolupráci se svazy a 

organizacemi předložen soupis osob s registračními údaji. Získané informace by pak přímo 

operátoři této linky předávali na OS klasickou cestou, což by bylo finančně nenáročné a 

přitom vysoce efektivní. Navíc samotný hovor operátora s OS, by mohl být veden přímo 

již při komunikaci s volajícím a celou situaci by pak velice urychlil.  

9.2 Dořešení SaR SMS 

Dále bych doporučil konečné dořešení systému informačních SMS zpráv za účelem 

VaV obyvatel. V této komunikaci vidím obrovský přínos, a to nejvíce v případech pátrání 

po pohřešovaných osobách. Bohužel tato komunikace je stále problémová, technicky 

nedořešena a nejsou do ní zapojeni všichni operátoři. Jelikož byl tento systém vyvinut ze 

strany operátorů pro záchranné složky, mělo by být předmětem řešení konečnou technicky 

spolehlivou platformu alespoň částečně podpořit z jejich strany. Dále pak touto metodu 

doplnit Jednotný systém VaV a legislativně zabezpečit. 

  



74 

9.3 Vyřešení SMS 112 

Stále nejjednodušším řešením pro všechny obyvatele, nikoliv však pro 

poskytovatele, zůstává případ zavedení tísňových SMS zpráv na linku 112. Pokud se 

v budoucnu podaří spolupráce mezi HZS ČR a operátory za tímto účelem a podaří se tuto 

metodu technicky dořešit i bez přehnaných finančních nároků, bude velice přínosná. Došlo 

by tak v podstatě k absolutnímu pokrytí všech možných situací a umožnění bezproblémově 

a jednoduše oznámit MU všem lidem. Ovšem byla by zde nutnost tuto službu legislativně 

zabezpečit a provést u obyvatel informační kampaň, jak správně informovat TCTV 112 o 

nastalé MU. Tato služba by mohla být i prvním krokem k zavedení tísňových SMS zpráv 

na všechna OS základních složek IZS. 

9.4 Vlastní tísňová aplikace 

Dalším řešením se naskytuje i využití vlastní komplexní mobilní aplikace za 

účelem této komunikace. Kromě klasického TV na všechny národní čísla složek IZS, 

včetně univerzální tísňové linky 112 s odesláním lokalizačních údajů, by mohla poskytovat 

i další funkce TV, aby tak byla určená pro všechny obyvatele za všech možných situací. 

Tedy například funkce odeslání tísňové zprávy s polohou navíc s možnou informací o MU 

formou předem stanoveného systému, ať už formou SMS zpráv nebo datových vět, 

v závislosti na připojení uživatele. Tohoto by mohlo být docíleno nabídkou a volbou 

možností co se stalo, např. volbou ikon, či zaškrtáváním údajů před odesláním této zprávy. 

Zpět by pak mohla být odeslána zpráva s potvrzením započatí řešení události. To by mohlo 

být využito především pro obyvatele s poruchou sluchu a řeči. Navíc by tato aplikace 

mohla obsahovat i možnost informování uživatele o možných nebezpečích spojených se 

vzniklou MU, její hrozbou, nebo za účelem jejího řešení. Tuto zprávu by pak obdrželi 

uživatelé v dané oblasti pomocí systému GPS. Tato aplikace by taktéž mohla být 

obohacena kromě klasických osobních údajů, z důvodu registrace uživatele, i o údaje 

zdravotní. Kromě tohoto by se taktéž mohla využívat jako aplikace informační za účelem 

preventivně výchovné činnosti. Tato možnost by byla sice velice technicky i finančně 

náročná, ale své zastoupení by rozhodně měla. 
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9.5 Lepší využití sociálních sítí 

Na místě je taktéž využití sociálních sítí za účelem VaV obyvatelstva. V dnešní 

době má v ČR téměř každá krajská složka IZS, vyjma PČR, která prozatím využívá 

celorepublikový sociální web ve zkušebním provozu, svoje stránky na sociálních sítích. 

Tyto stránky sleduje mnoho obyvatel, a proto je na místě tohoto faktu využít ve svůj 

prospěch. Tedy pro lepší pojetí preventivně výchovné činnosti a především informování 

veřejnosti o možných nebezpečích, doporučeních, čí žádat je takto v některých případech o 

spolupráci. Pokud by byl proveden průzkum a na jeho základě vytvořeny stejné postupy za 

tímto účelem, byl by to další obrovský krok vpřed v komunikaci směrem k obyvatelstvu. 

Obecně by jistě bylo přínosem v tomto spolupracovat i se správci sociálních sítí a 

dostat tuto formu komunikace na úplně jinou úroveň. Například při uveřejnění každé 

důležité informace z hlediska ochrany života, zdraví a životního prostředí ve spojitosti 

s MU, by bylo vhodné tyto informace uveřejnit jako sdělení dané sociální sítě přes všechny 

jiné informace. Takto by se zabezpečilo to, že uživatel s těmito informacemi přijde vždy do 

styku, například do té doby než by nepotvrdil jejich přečtení. Ovšem tato možnost bude 

patrně velice problematická a musela by být řešena hlavně ze strany správců těchto 

sociálních sítí. 
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10 Závěr 

V této práci jsem se zabýval významem a aspekty komunikace veřejnosti 

s emergentními složkami prostřednictvím moderních technologií a systémů a jejich dalším 

předpokládaným vývojem. Především pak jejich celkovým nastíněním ze všech možných 

směrů jejich využití. 

V práci byly popsány všechny dnešní netradiční způsoby a možnosti této 

komunikace, včetně jejich možného řešení a úskalí spojených s jejich využíváním. Dále 

pak zde byl proveden průzkum a srovnání systémů používaných ve světě a v ČR. Nakonec 

zde byly navrhnuty a doporučeny řešení pro další modernizaci našeho fungujícího systému. 

Z práce vyplývá, že největšími světovými průkopníky v oblasti této komunikace 

jsou organizace NENA v USA se svým systémem NG911 a EENA zastupující EU s jeho 

obdobou NG112. Kdy tyto systémy plánují využívat, nebo již využívají veškeré dnešní 

možnosti komunikace na základě použití IP a modernizovat tak stávající způsoby tísňové 

komunikace. ČR, jakožto člen EU, se aktivně podílí na vývoji celoevropských, ale i 

vlastních řešení této problematiky a se svým systémem patří ke světové špičce. 

Obecně lze říci, že tato oblast je velice obsáhlá a jednotlivé systémy se navzájem 

prolínají. Zejména pak bývá velice složité jejich samotné technické řešení. Tato 

komunikace však stále zaznamenává obrovský rozvoj a patří jí jistě veliká budoucnost. 
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Příloha A – Stav využití moderních technologií a systémů nouzové komunikace v Evropě, I. část [7] 

 

Země

Lokalizace 

volajícího z 

mobilního telefonu

Plány zavádění AML
Mobilní 

aplikace

Služba lidem s 

poruchou sluchu a řeči

Tísňová SMS 

112

Již schopné 

přijímat  e-Call
Informování obyvatelstva

Albánie - Ne ANO NE NE NE NE

Rakousko Cell ID ANO ANO SMS, e-mail NE ANO

Sirény, účast v projektu EU Cell 

Broadcast

Project

Belgie Cell ID ANO Příprava SMS, fax NE NE

Sirény, rádio, TV, zavedení projektu 

“BE-Alert” - využití všech 

dostupných přostředků komunikace 

(telefonní hovory,

SMS, e-maily, sociální média, 

sirény), zavedení Alert-SMS

Bosna a Hercegovina - NE NE NE NE NE Sirény

Bulharsko Cell ID/Sector ID NE V plánu NE NE ANO Sirény, masmédia

Chorvatsko Lokalizace BTS ANO ANO
Fax, email, testování  

SMS
NE NE Sirény, radio, TV

Kypr Cell ID NE NE NE NE NE Sirény, rádio, TV, SMS

Česká republika Způsoby Sector ID ANO ANO (ZZS)
SMS, TEXT telefony 

(ne všude)
NE NE Sirény, rádio, TV

Dánsko Cell ID ANO ANo SMS NE Celkově NE
Sirény, rádio, TV, Aplikace, SMS pro 

neslyšící

Estonsko AML V provozu NE SMS ANO NE
Využití masmédií, informační

čísla, řešení přes mobilní sítě a další

Finsko

Cell ID/Sector ID 

(pomocí aplikace 

GPS)

ANO ANO SMS NE NE Sirény, rádio, TV

Francie
Cell ID (někde i 

GPS)
ANO NE

Zprostředkovaně - 

tluomočníci, SMS, Fax
NE NE

Sirény, rádio, TV, Aplikace, místy 

SMS

Evropa



 

Příloha A – Stav využití moderních technologií a systémů nouzové komunikace v Evropě, II. část [7] 

 

Země

Lokalizace 

volajícího z 

mobilního telefonu

Plány zavádění AML
Mobilní 

aplikace

Služba lidem s 

poruchou sluchu a řeči

Tísňová SMS 

112

Již schopné 

přijímat  e-Call
Informování obyvatelstva

Gruzie - NE NE SMS, videohovory
Pouze po 

neslyšící
NE Tv a sociální média

Německo (2014) Cell ID - NE Fax NE NE Sirény, rádio, TV, někde SMS

Řecko Cell ID - NE - NE NE Rádio, TV

Maďarsko Cell ID - - Internetový portál NE NE Sirény, rádio, TV

Island Cell ID ANO ANO SMS ANO NE Rádio, TV, SMS

Irsko Cell ID ANO NE SMS ANO NE Sirény

Itálie

Cell ID/Sector ID ( 

aplikace - GPS, 

WIFI,.)

ANO ANO
Někde SMS, Někde 

aplikace
NE NE

Rádio, TV, počátky na sociálních 

médiích

Kosovo Cell ID NE - - NE NE Rádio, TV, SMS

Litva
Cell ID/Sector ID, 

kalkulace Cell ID
ANO

ANO 

(Zdravotnická 

služba)

SMS ANO NE Sirény, rádio, TV

Lotyššsko
Cell ID/Sector 

ID/AML
V provozu ANO SMS, aplikace ANO ANO

Sirény, rádio, TV, lokální média, 

Cell Broadcast

Lucembursko Cell ID ANO ANO SMS, fax ANO NE
Sirény, SMS, masmédia a sociální 

média

Makedonie - - - - NE NE Sirény

Malta Cell ID - NE SMS NE NE Masmédia a sociální média

Moldavsko - NE NE NE NE ANO Sirény, rádio, TV, SMS

Černá hora
Cell ID/Sector 

ID/Triangulace/GPS
NE NE SMS, fax ANO NE Rádio, TV, Cell Broadcast, SMS

Nizozemsko Cell ID ANO NE

Báze systému Total 

conversation ve 

spolupráci s 

tlumočníky

NE NE
Sirény, rádio, TV, Cell Broadcast (NL-

Alert)

Evropa



 

Příloha A – Stav využití moderních technologií a systémů nouzové komunikace v Evropě, III. část [7] 

 

Země
Lokalizace volajícího 

z mobilního telefonu
Plány zavádění AML

Mobilní 

aplikace

Služba lidem s poruchou 

sluchu a řeči

Tísňová SMS 

112

Již schopné 

přijímat  e-Call
Informování obyvatelstva

Norsko
Způsoby na základě 

BTS (TA, umístění)
ANO

ANO 

(Zdravotnická 

služba)

SMS NE NE
Žádný vyhrazený systém, 

pravděpodobně využití rádia a SMS

Polsko

Zeměpisná šířka,

délka, 

pravděpodobnost, 

protokol mobilní 

lokalizace

NE NE
Zvlaštní opatření - pouze 

někde, SMS plánovány
NE NE Sirény, rádio, TV a jiné dle regionu

Portugalsko Cell ID ANO Ne SMS, zavádění aplikace NE NE TV, rádio

Rumunsko Cell ID/ Sector ID ANO Zavádění SMS NE ANO Sirény, rádio, TV, SMS (správa)

Srbsko (2014) - NE NE - NE NE Sirény, masmédia

Slovensko Cell ID/Sector ID ANO NE - NE NE Sirény, rádio, TV

Slovinsko Cell ID/ AML V provozu ANO
Textové zprávy -  systém 

WAP 112, SMS
ANO ANO Rádio, TV i jinak

Španělsko
Cell ID/Sector ID (ne 

všude)
ANO ANO SMS, chat, fax (ne všude) NE NE

Masmédia, skoro všude i sociální 

média

Švédsko
Cell ID, někde 

doplněno TA
ANO NE

SMS, TEXT telefony, 

videohovory, Total 

conversation

Pouze pro 

neslyšící
NE

Sirény, rádio, TV, hlasové zprávy, 

SMS

Švýcarsko Cell ID s TA/RTT NE ANO
NE (kontakt skrze 

organizaci)
- NE Sirény, rádio

Turecko Cell ID s TA NE ANO

Speciální centra 

(tlumočníci, Instant 

mesagging, 

videohovory,fotografie)

Plánováno NE všude Sirény, rádio, TV, sociální média

Velká Británie AML V provozu ANO Textová komunikace ANO NE Sirény, masmédia, sociální média

Evropa



 

Příloha B – Stav využití moderních technologií a systémů nouzové komunikace v jiných státech světa, I. část [7] 

 

  

Země

Lokalizace 

volajícího z 

mobilního telefonu

Mobilní 

aplikace

Služba lidem s 

poruchou sluchu a řeči
Tísňová SMS e-Call Informování obyvatelstva

Austrálie Cell ID ANO
Zprostředkovaně - 

tlumočníci

Předepsané 

číslo
NE Masmédia, sociální média, SMS

Kanada Cell ID/Sector ID -
Pro zaregistrované - 

hovor, poté SMS

Ano - 

registrovaní

Pro 911 

neexistuje, 

pouze z třetí 

strany

TV, rádio, Národní varovný systém, 

telefonem, SMS

Ekvádor Cell ID/GPS ANO Aplikace - Diskutováno Sirény, rádio, TV

Indie Formou SMS Pouze někde - - NE -

Izrael
Cell ID/Sector 

ID/GPS (aplikace)
ANO

SMS, fax, email (ne 

všude)
ANO Diskutováno

Sirény, rádio, TV, SMS, Cell 

Broadcast

Kuvajt Cell ID NE - NE Plánováno
Sirény, rádio, TV, SMS, Cell 

Broadcast

Malajsie

Cell ID/zavádění 

pokročilých 

systémů Cell ID (E-

OTD) a jiných 

systému lokalizace

ANO Aplikace NE - -

Nepál
GPS (na žádost, 

nebo přes apliakci)
ANO Zavádění SMS Zavádění NE

Využita všechna média, některé 

skupiny obyvatel mají výstražná 

zařízení

Další státy světa



 

Příloha B – Stav využití moderních technologií a systémů nouzové komunikace v jiných státech světa, II. část [7] 

 

Země

Lokalizace 

volajícího z 

mobilního telefonu

Mobilní 

aplikace

Služba lidem s 

poruchou sluchu a řeči
Tísňová SMS e-Call Informování obyvatelstva

Nový Zéland Cell ID NE
Fax, TEXT telefony, 

SMS

Pro 

registrované
NE Aplikace (pouze Auckland)

Nigérie Cell ID - - - - -

Thajsko - -

Zavedení videohovorů 

(záchranná služba s 

tlumočníky)

- NE -

Spojené arabské 

emiráty
LBS systém

Pouze někde 

(Policie Dubaj)

SMS, aplikace (policie 

Dubaj)

Pouze 

někde 

(Policie 

Dubaj)

Pouze u 

některých 

výrobců vozidel

Rozhlasy, textové zprávy přes GSM

Spojené státy 

americké

Cell ID/Sector ID (E-

OTD)
-

TTY, TEXT telefony, 

videohovory, SMS

ANO 

(vybrané 

oblasti)

Pouze u 

některých 

výrobců vozidel

Rádio, TV, textové zprávy přes GSM

Další státy světa



 

Příloha C - Příklad dotazníku rozesílaného na OS složek IZS 



 

 



 

 



 

 

  



 

  



 

 


