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Anotace 
 

Klíma, V. Tísňové systémy města Hradec Králové. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 50 s. 

Bakalářská práce. 

 Práce se zabývá tísňovými systémy na území okresu a města Hradec Králové, které 

jsou k dispozici všem občanům. Jejich přítomnost a využívání zvyšuje bezpečnost lidí a 

ochranu majetku.  

 V úvodních kapitolách práce jsou popsány jednotlivé stávající tísňové systémy, jejich 

provozovatelé a technické podmínky. Uvádím rovněž statistiky jejich využití. V další části 

práce se věnuji nové technologii v předávání tísňových informací eCall, o jejíž implementaci 

do technologie tísňových linek se v současné době jedná. Předkládám některé číselné 

ukazatele, jež prokazují efektivnost zavedení tohoto systému. 

 V závěru práce nastiňuji možnosti doplnění, rozšíření a zkvalitnění služeb 

poskytovaných těmito systémy. Veškeré úkony by měly směřovat k nastolení jisté rovnováhy 

mezi úrovní pomoci občanům v nouzi, činností záchranných složek a vynaloženými 

prostředky tak, aby byli spokojeni všichni zúčastnění. Bezpochyby jde o dlouhodobý, 

legislativně, organizačně i časově náročný proces, jehož dokončení by však bylo velkým 

úspěchem. 



 

Annotation 

Emergency systems of the city Hradec Králové 

My diploma deals with emergency systems on Hradec Králové area. Residents derive 

benefit from them for the raising of safety of the people and protection of property. 

Current emergency systems, its operators and specifications are described in preamble. 

I also  bring out a load statistics. Below, I put my mind to a new technology eCall which is 

now under discussion. I submit some numbers that make out a system of effectivity.  

At the close, I adumbrate a possibility of service replenishment, enlargement and 

improvement of quality. The objective is to find the balance between bailout of people, 

rescuers activity and amount incurred to all´s satisfaction. No doubt its long-run, legislativly, 

organizationaly and timely complicated procedure. Its accomplishment would be a great 

success. 
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Úvod 

 V životě každého člověka mohou nastat neočekávané události, které vyžadují 

okamžitou pomoc některé ze záchranných či havarijních složek. Tato pomoc je aktivována, 

řízena a orientována pomocí různých tísňových systémů, které mohou pouze varovat před 

hrozícím nebezpečím, nebo umožňují identifikaci místa události a vyslání potřebného 

množství sil a prostředků na záchranu života, zdraví či majetku nás občanů.  

 Stejně jako jde kupředu technologický vývoj a integrace různých technologií, stejně 

rychle tyto systémy procházejí neustálým vývojem, jsou zdokonalovány a díky praktickým 

zkušenostem s nimi trvale zajišťují a zvyšují bezpečnost našeho běžného života. Výsledkem 

tohoto vývoje a integrace je významné zkrácení času vyslání potřebné pomoci, úspora 

nákladů na provoz těchto systémů a úspory provozních nákladů složek zajišťujících tuto 

potřebnou pomoc. 

 Tísňovým systémem lze nazvat zajištění ochrany jednotlivého objektu, různě velkých 

areálů, ochranu specifické skupiny obyvatel nebo ochranu obyvatel a majetku celého 

územního celku. K tomuto účelu jsou zřízena telefonní centra tísňového volání (TCTV) 

přijímající tísňové volání na linku 112 a 150, dispečinky národních tísňových čísel 

(155,156,158) a další tísňové technologie, jejichž provoz zajišťují fyzické osoby, právnické 

osoby či různá občanská sdružení. 

 Bohužel, zřejmě ještě dlouho, ani v této vyspělé době, se neubráníme velkému 

množství případů, kdy dochází ke zneužití jak systémů, tak i složek těmito systémy 

uvedených v záchrannou činnost. Sebedokonalejší systém nedokáže odstranit vliv lidského 

činitele, ať už ohlašovatele události, nebo obsluhy daného systému. Část těchto případů se 

podaří eliminovat už na vstupu tísňového systému, ale určité části se podaří uvést v činnost 

celý systém až po zjištění zneužití na místě události. Následně zbytečně vynaložené náklady 

mohou chybět na jiném místě, kde by pomohly zkvalitnit systém či vybavenost záchranných 

složek určených pro naši ochranu.  
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1.  Systém příjmu tísňové linky 112 a 150 

1.1.  Tísňová linka 112 

 V souvislosti se snahou ČR o vstup do EU bylo potřebné, aby i v ČR byla zavedena 

tísňová linka 112. Zástupci všech tří základních složek integrovaného záchranného systému 

(HZS ČR, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba) se při projednávání způsobu 

zavedení tísňové linky 112 shodli na tom, že platnost současných národních čísel tísňového 

volání bude zachována, protože občan je na ně zvyklý a dlouhodobě je využívá k oznamování 

mimořádných událostí. Za poslední roky tísňová linka 112 rozšířila spektrum čísel tísňového 

volání. Její výhodou je, že je na ní volající obsloužen, ať potřebuje zásah hasičů, 

zdravotnické ošetření nebo asistenci policie.[1] 

1.2.  Telefonní centra tísňového volání 112 a 150  

 Novým prvkem v příjmu tísňového volání jsou telefonní centra tísňového volání (dále  

jen  „TCTV“) na krajských operačních a informačních střediscích integrovaného záchranného 

systému (OPIS IZS), tj. na krajských operačních a informačních střediscích hasičského 

záchranného sboru kraje (KOPIS HZS kraje) podle usnesení vlády č.391/2000 ve znění 

usnesení vlády č.350/2002[4], usnesení vlády č.314/2006[4] a podle § 7 zákona o IZS.[5] 

 Projekt TCTV a technologie propojitelnosti operačních středisek je řešen zcela novým 

a moderním způsobem, který je založen na technologii „CALL CENTER“, která  

se vzájemně zálohují a důsledně archivují všechny hlasové i datové komunikace. 

Technologie umožňuje identifikovat: telefonní číslo, adresu pevné telefonní stanice a jejího 

majitele, polohu mobilního telefonu. Všechny tyto ukazatele jsou zobrazovány na 

digitálních mapách a konfrontovány s ohlášenou mimořádnou událostí. TCTV zajišťuje 

příjem tísňového volání na linku 112 ve prospěch všech základních složek IZS a na linku 150 

pro HZS kraje. Je zde zabezpečen příjem tísňových volání v české i cizí řeči (angličtina, 

němčina), vyhodnocení tísňové zprávy, vytvoření datové věty a předání potřebných údajů 

pomocí této datové věty místně příslušnému operačnímu středisku základní složky IZS 

odpovědnému za vysílání sil a prostředků k místu mimořádné události. Tísňová linka 112 je  

v ČR směrována na 14 TCTV na úrovni krajů vybudovaných a provozovaných na KOPIS 

HZS kraje na základě zásad z usnesení vlády č.391/2000[4] ve znění usnesení vlády 

č.350/2002[4] a usnesení vlády č.314/2006[4]. Obsluhu TCTV zabezpečují příslušníci HZS 

ČR.[1] 
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 Na pracovištích TCTV je nainstalována aplikace Dispečer TCTV, která operátorům 

umožňuje získat informace o příchozím hovoru z hlediska místa i čísla volajícího, místu 

vzniklé události, a to jak zápisem, tak i grafickým znázorněním na geografickém 

informačním systému (GIS). Pro správné odbavení tísňového volání patří informace  

o poloze volajícího mezi zásadní, protože z její znalosti se dají odvodit další důležité 

poznatky.[1] 

 V případě kdy je místně příslušné TCTV obsazeno, se příchozí hovor automaticky 

přesměruje na jiné pracoviště TCTV, které je v danou chvíli volné. Operátor (operátorka) 

událost od volajícího tzv. nabere, vytěží veškeré potřebné informace, zapíše je do datové věty 

a tu pošle všem složkám IZS v místě události, které je třeba aktivovat pro zajištění pomoci. 

 Další možností spolupráce je situace, kdy v případě cizojazyčného volání  

a nepřítomnosti jazykově vybavené obsluhy lze vytvořit konferenci s dalším pracovištěm 

TCTV, které je volné a je přítomna obsluha ovládající potřebný jazyk. Skutečné on-line 

obsazení všech TCTV pracovišť v republice, počet operátorů (operátorek) a jejich jazykové 

znalosti jsou trvale k dispozici na všech pracovištím TCTV. Stejnou konferenci je možné 

navázat společně s jednotlivými složkami IZS. 

Obrázek 1: propojení jednotlivých platforem TCTV a vzdálených pracovišť TCTV [1] 
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1.3.  Technologie MPLS 

Systém TCTV využívá technologii MPLS (MultiProtocol Label Switching), která 

používá pro urychlení cesty paketů sítí princip přepínání značek, založený na důsledném 

oddělení procesu směrování (routing) od vlastního předávání paketů (forwarding ).[2] 

Směrovač s podporou MPLS, LSR (Label Switching Router) na okraji sítě příchozímu 

paketu přidělí značku, která se pak dále používá pro jeho předávání mezi směrovači (typu P, 

provider ) uvnitř MPLS sítě. LSR pak mohou datagram předávat dál výhradně na základě 

svých individuálních jednoduchých tabulek značek, aniž by musely zkoumat své směrovací 

tabulky a starat se o jejich aktuálnost. Předávání datagramů je tedy triviální záležitost. 

Všechny datagramy se stejnou značkou (všechny datagramy v rámci třídy FEC, Forwarding 

Equivalence Class) se posílají stejným způsobem, stejnou cestou sítí LSP (Label Switched 

Path ) přes příslušné LSR. Cesta LSP (virtuální okruh sítí) je sestavena tak, že postupně 

všechny LSR mezi vstupním (ingress) a výstupním (egress) směrovačem (PE, provider edge) 

sítě MPLS si vytvářejí vazbu mezi příchozí a odchozí značkou pro daný datový tok. Cesta 

LSP je jednosměrná. K MPLS síti se připojují klientské sítě prostřednictvím svých směrovačů 

(CE, Customer Edge ), které nepotřebují žádnou speciální podporu pro MPLS, pouze běžné IP 

směrování.[2] 

Lokální převáděcí MPLS tabulka (tabulka značek) tedy jednoznačně určuje směrovací 

rozhodnutí tak, že pro každou lokální/vstupní hodnotu značky paketu přijatého z určitého 

rozhraní jednak přiřazuje, do kterého výstupního rozhraní má být tento paket dále směrován  

a jednak definuje novou hodnotu lokální/výstupní značky (která přepisuje původní hodnotu 

lokální/vstupní značky). Tabulka je generována z kombinace informací získaných z lokálně 

používaného (IP) směrovacího protokolu a protokolu distribuce značek implementovaného 

mezi jednotlivými MPLS přepínači. Samotný řídicí mechanizmus (směrování, signalizace)  

je na rozdíl od vlastního předávání datagramů podstatně komplexnější. K výměně informací  

o přidělených značkách mezi sousedícími směrovači se používá jako mechanizmus 

signalizace protokol LDP (Label Distribution Protocol). Mechanizmus LDP se postupně 

rozšířil pro signalizace cesty s omezeními (CR-LDP, LDP for Constraint Route signaling)  

a pro explicitní směrování na základě protokolu RSVP pro řízení provozu (RSVP-TE, RSVP 

for Traffic Engineering ). LDP, RSVP-TE a CR-LDP jsou signalizační mechanizmy založené 

na zprávách, proto je lze snadno rozšířit o další podmínky či parametry při sestavování LSP. 

[2] 
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Pokud jsme u výše popsaných paketových sítí celkem snadno identifikovali 

specifikace vrstev síťové architektury v jednotlivých síťových technologiích, MPLS nelze 

z hlediska referenčního modelu OSI snadno zařadit: nemá vlastní síťovou adresaci  

a směrování a přitom pracuje s nejrůznějšími síťovými protokoly a síťovými technologiemi. 

K tomu mu slouží různý formát pro zapouzdření dat a značky. Někdy se MPLS proto 

označuje jako technologie vrstvy 2+.[2] 

 Obrázek 2: logická topologie páteřní sítě CESNET2 [3] 

 

1.4.  TCTV Hradec Králové  

 V Hradci Králové byla postavena nová budova KOPIS HZS Královéhradeckého kraje 

v okrajové části Kukleny a TCTV v ní bylo vybudováno tak, že od 1. listopadu 2004 byl 

zahájen zkušební provoz a od 1. února 2005 ostrý provoz. Je zde plně vybaveno šest pracovišť 

příjmu tísňového volání 112 a 150, z toho čtyři plnohodnotná a dvě záložní (bez podpory 

GIS). Dále jsou zde umístěna 4 rovnocenná, plnohodnotná pracoviště pro potřeby operačního 

řízení. 
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Obrázek 3: TCTV Hradec Králové 

 

  

 V technologii telefonního centra tísňového volání v Hradci Králové jsou tísňové 

hovory přijímány z linek: 

• 112 z území celého Královéhradeckého kraje ze sítí pevných i mobilních operátorů 

• 150 z území celého Královéhradeckého kraje ze sítí mobilních operátorů 

• 150 z území okresu Hradec Králové ze sítí pevných operátorů 

 Obsluha TCTV je zajištěna v nepřetržité službě, ve 12-ti hodinových směnách 

systémem " den - den - noc - noc - čtyři dny volna". Ve čtyřech směnách je zaměstnáno 

celkem 16 příslušníků (příslušnic) HZS KHk. V běžném provozu jedné směny je obsazeno 

vždy minimálně jedno až tři pracoviště příjmu tísňového volání 112 a 150, pracoviště 

operačního technika a pracoviště operačního důstojníka HZS. 
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Obrázek 4: pracoviště příjmu tísňového volání 112 a 150 

 

 

 

Obrázek 5: pracoviště operačního technika ( operačního důstojníka ) HZS KHk 
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1.5.  Statistika  TCTV Hradec Králové za rok 2007 

 Do této statistiky jsou zahrnuta veškerá volání, včetně všech zlomyslných a klamných 

volání. Část těchto volání tvoří volání z mobilních telefonů bez SIM karty, kdy dochází  

k neslušným nabídkám či přímo k vulgárnímu vyjádření volajících na adresu operátora 

(operátorky) tísňové linky. Bohužel tento stav se nijak nezmění, dokud se nezmění legislativa, 

která by umožnila ve spolupráci s mobilními operátory tyto volající identifikovat a následně 

potrestat. 

 Pro přehled jsou v tabulce a grafu níže uvedeny počty příchozích volání na tísňovou 

linku 112 a 150 v roce 2007 po jednotlivých měsících.[6] 

Tabulka 1: statistické údaje počtu volání na tísňové linky 112 a 150 [6] 

Měsíc 150 112 

Leden 3008 17267 
Únor 1995 14998 
Březen 2241 14900 
Duben 2338 13429 
Květen 2599 13293 
Červen 2470 13806 
Červenec 2283 13913 
Srpen 2538 14598 
Září 2239 12893 
Říjen 2156 13170 
Listopad 2230 13770 
Prosinec 2146 14563 

Rok 2007 28 243 170 600 

Všech volání na TCTV HK 198 843 

 

Graf 1: statistické údaje počtu volání na tísňové linky 112 a 150 
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 Z výše uvedeného je vidět, že četnost volání je veliká. Pohrajeme-li si s čísly, tak 

vychází v průměru cca 544 hovorů denně, na jednu 12-ti hodinovou směnu cca 272 hovorů. 

Pokud nastane situace, že slouží pouze jeden operátor (operátorka) příjmu tísňové linky 112  

a 150, odečteme jednu hodinu přestávek, tak nám vychází na 11 hodin služby každých 144 

vteřin zvonění telefonu.  

 Extrémní zátěží prošlo pracoviště TCTV 112 v období orkánu Kyril. V době 

největšího náporu přijímaných tísňových volání byla směna operačního střediska posílena  

na 7 osob a zabezpečeno obsazení všech pracovišť pro příjem tísňových volání. TCTV 

Hradec Králové zpracovalo ve dnech 18. a 19. ledna 2007 celkem 896 událostí, které byly 

řešeny.[6]  

 Díky schopnosti systému TCTV 112 směrovat tísňový hovor v případě obsazení všech 

operátorů místně (krajsky) nebo teritoriálně (dle technologické platformy TCTV) příslušného 

TCTV na operátory jiných TCTV, došlo v průběhu postupování orkánu Kyril přes území ČR 

ke značnému množství přelivů (přesměrování). Díky těmto přelivům zpracovalo TCTV 

Hradec Králové celkem 453 událostí určených pro jiné kraje. Celkové počty řešených 

událostí jednotlivými TCTV v období orkánu Kyril jsou uvedeny v následující tabulce.[6] 

Tabulka 2: statistické údaje počtu volání na tísňové linky 112 a 150 

 na TCTV ČR v průběhu orkánu Kyril [6] 

TCTV 18.1. 19.1. Celkem Pořadí 
Brno 150 130 280 12. 
České Budějovice 320 203 523 8. 
Hradec Králové 567 329 896 3. 
Jihlava 290 249 539 7. 
Karlovy Vary 322 196 518 9. 
Kladno 668 471 1139 1. 
Liberec 574 328 902 2. 
Olomouc 307 124 431 10. 
Ostrava 174 92 266 13. 
Pardubice 210 128 338 11. 
Plzeň 502 269 771 4. 
Praha 477 251 728 5. 
Ústí nad Labem 346 210 556 6. 

Zlín 151 45 196 14. 

celkem za ČR 5058 3025 8083   
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2.  Systém příjmu tísňové linky 155 

2.1.  Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHk) 

 K rozhodnutí, že také Hradec Králové musí mít svoji rychlou zdravotnickou pomoc 

(RZP), došlo až v červenci roku 1980 a 3. listopadu 1980 vyjela poprvé k pacientovi posádka 

výjezdové skupiny Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO).[7] 

Obrázek 6: ARO ZZS [8] 

 

 Rok 1990 přinesl pro záchrannou službu řadu změn, především zahájení trvalého 

provozu letecké záchranné služby (LZS) v Hradci Králové.[7] 

Obrázek 7: LZS ZZS KHk [9] 
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 Od prvního ledna 1992 přestala být služba rychlé lékařské pomoci součástí 

anesteziologicko-resuscitačního oddělení a vzniklo samostatné oddělení: Záchranná služba 

Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Rok poté, 1. ledna 1993, došlo k delimitaci záchranné 

služby a vznikla zcela samostatná, na nemocnici nezávislá příspěvková organizace: Územní 

středisko záchranné služby Hradec Králové (ÚSZS), jehož součástí bylo mimo jiné 

zdravotnické operační středisko, výjezdové stanoviště rychlé lékařské pomoci (RLP), 

středisko letecké záchranné služby (LZS), pracoviště lékařské pohotovosti pro dospělé, pro 

děti, stomatologická pohotovostní služba a přeprava novorozenců v kritickém stavu.[7]  

 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje vznikla k 1. 1. 2004 

postupným sloučením a transformací 18 posádek záchranných služeb ve 12 městech 

Královéhradeckého kraje. Před transformací byly posádky ZZS součástí okresních nemocnic 

Jičín, Náchod a Rychnov nad Kněžnou, soukromé nemocnice Opočno, léčebny dlouhodobě 

nemocných Hořice, městské nemocnice Nový Bydžov a tří samostatných příspěvkových 

organizací v Hradci Králové, Trutnově a Náchodě. První úvahy o krajské ZZS vznikly 

koncem roku 2002 v souvislosti se změnou státoprávního uspořádání, kdy gesci  

za zdravotnictví přebraly od začátku roku 2003 kraje. Návrh této koncepce byl schválen 

Zastupitelstvem i Radou kraje dne 12. 12. 2002.[7] 

 ZZS KHk je první záchranná služba v České republice, kde se tento projekt podařilo 

realizovat v praxi (od 17. 5. 2004). Podle tohoto modelu se snaží postupovat ve všech krajích 

v ČR. Přes obtížnost situace byla tato jistě největší zdravotnická akce v kraji realizována 

velice rychle a levně.[7] 

2.2.  Dispečink ZZS KHk 

 Dispečink ZZS KHk je vybaven moderními technologiemi s podporou výpočetní 

techniky celkem na čtyřech pracovištích určených pro příjem tísňového volání. Jedno z těchto 

pracovišť je určeno jako záložní. Pro komunikaci s posádkami je využíváno primárně 

analogové radiové sítě a sekundárně, v případě problému se spojením, radiové sítě digitální. 

Trvale v nonstop provozu jsou tři pracoviště, na která je přivedeno celkem šest tísňových 

linek 155 po technologii ISDN, 4 IP telefony pro propojení se systémem 112 a dále je zde  

k dispozici přímá linka do Fakultní nemocnice Hradec Králové a pět státních linek, které  

se využívají pro organizaci převozů pacientů a přístup na informační centrum ZZS KHk pro 

širokou veřejnost.  
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Obrázek 8: pracoviště dispečinku ZZS KHk [10] 

 

2.3.  Technologie ISDN 

 Sítě ISDN mají zajímavou historii. Vznikly v době, kdy světu vládly telekomunikace, 

a svět počítačů a počítačových sítí byl oproti dnešku teprve v plenkách. Přesto se již tehdy 

zrodila velmi rozumná myšlenka: že by se neměly budovat oddělené sítě pro potřeby 

telekomunikací a počítačů, ale pouze jedna síť společná (tzv. konvergovaná), schopná 

vyhovět potřebám obou světů. S realizací této rozumné myšlenky už to ale tak dobře 

nedopadlo. V době, kdy svět počítačů již měl k dispozici například Ethernet s jeho 10 

megabity za sekundu, mu lidé ze světa spojů nabídli přenosové kanály o rychlosti 64 kilobitů 

za sekundu (byť na větší vzdálenosti, než jaké dokázal překlenout Ethernet). Právě oněch 64 

kbps totiž nabízí jednotlivé datové kanály sítí ISDN (tzv. B kanály, od anglického Bearer), 

které jsou dimenzovány pro potřeby přenosu hlasu digitalizovaného tou nejméně úspornou 

technikou, jaká existuje (technikou PCM, neboli tzv. pulzně kódovou modulací, zatímco např. 

sítě GSM vystačí s rychlostmi cca 12 až 13 kbps). Ve své podstatě totiž ISDN není ničím 

jiným než klasickou veřejnou telefonní sítí, která přešla na plně digitální provoz nejen uvnitř 

sebe, v rámci ústředen a mezi nimi, ale také na účastnických přípojkách až k samotným 

koncovým uživatelům. [11] 

 Původní záměr, učinit z ISDN sítí tzv. konvergované sítě, se nezdařil. Dalším 

pokusem, opět nepříliš úspěšným, byly sítě ATM, původně budované jako přenosová 
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infrastruktura tzv. širokopásmových sítí ISDN (Broadband ISDN). Teprve třetí pokus  

o "konvergované" sítě, tentokráte na bázi datových sítí s protokolem IP, se zdá být vcelku 

úspěšný. [11] 

 Sítě ISDN se mezitím staly řešením, které hledalo své využití. Nabídka souběžného 

telefonování a faxování po jedné ISDN lince (či dvou souběžných hovorů či souběh hovoru  

a přenosu dat apod.), s garantovanou propustností obou B kanálů ale s časovou tarifikací 

(podle doby existence spojení), možná oslovila určitý počet zákazníků, ale příliš mnoho jich 

nebylo. Stejně tak nebylo příliš mnoho ani těch, kteří využili výhod ISDN pro pořádání 

videokonferencí či pro vzájemné propojení lokálních sítí, případně pro vzdálený přístup  

do firemní sítě. Toto byly oblasti využití, díky kterým ISDN zcela nezahynulo, ale na druhé 

straně rozhodně neudělalo žádnou díru do světa. [11] 

2.4.  Provoz dispečinku ZZS KHk 

 Obsluha je zabezpečována ve 12-ti hodinovém turnusu den - noc, kdy jsou ve službě 

vždy čtyři dispečerky s odpovídajícím zdravotnickým vzděláním. Jednotlivé 12-ti hodinové 

služby mají dispečerky nerovnoměrně rozepsány v měsíci. Na dispečinku je zaměstnáno 

celkem 13 tzv. kmenových dispečerek, které mají pracovní úvazek na 100%. Dále je zde osm 

dispečerek, které mají pracovní úvazek na 50% a na druhých 50% jsou zaměstnány jako 

zdravotník přímo na výjezdu RLP, RZP, či LZS. 

 Dispečerky zajišťují v rámci kraje veškerou organizaci provozu všech RLP, RZP  

a LZS, včetně všech akutních převozů v rámci zdravotnických zařízení v kraji. Celkem  

se jedná o 23 posádek RLP, RZP, jednu posádku LZS a jednu posádku akutního transportu 

novorozenců. Z toho v Hradci Králové se jedná o šest posádek RLP, RZP, jednu posádku LZS 

a jednu posádku akutního transportu novorozenců. 

 Dle praktických zkušeností dispečerky denně odbaví cca 80 až 100 tísňových výzev  

na linku 155. ZZS KHk dlouhodobé statistiky nevede, pouze měsíční tištěné sestavy, které  

se následně po vyhodnocení nearchivují.  
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2.5.  Statistika výjezdů posádek ZZS KHk - leden 2008 

Tabulka 3: statistické údaje počtu volání na tísňovou linku 155 - leden 2008 

Výjezdy posádek ZZS KHk leden 2008 

dislokace  RLP 1 RZP 1 RLP 2 RZP 2 RZP 3 LZS celkem 
Hradec Králové 185 216 88 203 15 52   

Nový Bydžov 107             
CELKEM: 292 216 88 203 15 52 866 

Jičín 117 145           

Hořice 79             
CELKEM: 196 145         341 

Trutnov 115 116           

Vrchlabí 89 111           

Dvůr Králové nad Labem 100             
CELKEM: 189 111         300 

Rychnov nad Kněžnov 96 111           

Opočno 91             
CELKEM: 187 111         298 

Náchod 112 111           

Broumov 61 71           

Jaroměř 77 87           
CELKEM: 138 158         296 

 

Graf 2: statistické údaje počtu výjezdů posádek ZZS v okresu Hradec Králové - leden 2008 
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Graf 3: statistické údaje počtu výjezdů posádek ZZS KHk dle okresů - leden 2008 
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3.  Systém příjmu tísňové linky 158 

3.1.  Statistika okresního ředitelství policie České republiky Hradec Králové 

Uplynulý rok 2007, z pohledu pracovních výsledků služeb pořádkové, dopravní, 

železniční policie a služby kriminální policie a vyšetřování, lze celkově v oblastech vývoje 

bezpečnostní situace a veřejného pořádku hodnotit jako stabilní a srovnatelný s rokem 2006. 

Dále je uveden počet řešených jednotlivých událostí. Tento počet zhruba odpovídá počtu 

oznámení na tísňovou linku 158, jelikož přesnou statistiku příchozích hovorů PČR vůbec 

nevede. Celkem se jednalo o 31689 případů na území okresu Hradec Králové.[12] 

♦  v roce 2007 bylo na území okresu Hradec Králové spácháno 4007 trestných činů, což 

je o 543 více oproti roku 2006.[12] 

♦  za rok 2007 v porovnání s rokem 2006 došlo ke snížení zjištěných spáchaných 

přestupků o 7277 na celkových 24592 skutků.[12] 

♦  za rok 2007 došlo k 3090 dopravním nehodám, oproti 3316 v roce 2006.[12] 

3.2.  Dispečink tísňové linky 158 

 Dispečink se nachází v budově okresního ředitelství PČR a řízení nad ním má ve své 

pravomoci ředitel kanceláře okresního ředitele PČR. Na dispečinku se nachází jedno 

pracoviště, na které jsou přivedeny dvě tísňové linky 158 po technologii ISDN (tato 

technologie je již popsána u ZZS KHk). Během 24 hodinové směny obsluhu těchto dvou linek 

zajišťují dva operační důstojníci. Celkem se na dispečinku ve 24 hodinových směnách střídá 

celkem 10 operačních důstojníků s nerovnoměrně rozloženými směnami v daném měsíci.  

 Na dispečinku je k dispozici paralelní pracoviště kamerového systému Městské policie 

Hradec Králové. Toto pracoviště technicky a finančně zajišťuje město Hradec Králové. 

 Dle informací vedoucího operačního střediska za rok 2007 bylo přijato cca 37000 

hovorů na tísňové linky, z toho se jednalo cca o 1/3 planých hovorů. Bylo také přijato 1820 

datových vět ze systému 112. 
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4.  Systém příjmu tísňové linky 156 

4.1.  Městská policie Hradec Králové 

 Městská policie Hradec Králové je bezpečnostní složkou s historickou tradicí. 

Novodobá historie Městské policie Hradec Králové se datuje od roku 1992. Od této doby  

se snaží v rámci svých zákonem vymezených úkolů chránit zdraví i majetek občanů, k čemuž 

byla ostatně i zřízena. V současné době má Městská policie Hradec Králové stabilizovaný 

stav strážníků a disponuje odpovídajícím technickým vybavením. 

4.2.  Městský kamerový monitorovací systém 

 Městský kamerový monitorovacího systém Intellex byl do trvalého provozu uveden  

v polovině roku 1999. Tento systém slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného 

pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Základní charakteristikou 

provozování a využívání městského kamerového monitorovacího systému je jeho preventivní 

funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. V současné době tento 

systém obsahuje celkem 18 kamer rozmístěných na území města.[13] 

 Situace sledovaná kamerami je průběžně vyhodnocována na operačních pracovištích 

Městské policie Hradec Králové a Policie České republiky a nepřetržitě zaznamenávána 

jedním z nejmodernějších záznamových prostředků z oboru zabezpečovací techniky. Přestože 

se provozem kamer zlepšila pořádková situace v místech jejich instalace, zůstává přítomnost 

strážníka na ulici stále nenahraditelná.[13]  

Obrázek 9: dohledové centrum kamerového systému [14] 
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4.3.  Tísňová linka 156 

 Obsluha této linky je zabezpečována v rámci nepřetržitého provozu operačním 

pracovištěm Městské policie Hradec Králové. Ve směnném 12-ti hodinovém nerovnoměrně 

rozvrženém turnusu den - noc jsou ve službě vždy dva operační důstojníci, celkem se jich 

střídá ve službě deset. Na toto pracoviště jsou přivedeny dvě tísňové linky po technologii 

ISDN (systém popsán u ZZS KHk). Operační důstojník vysílá k řešení dané události vždy 

hlídku městské policie a v případě potřeby informuje a žádá o spolupráci další složky 

integrovaného záchranného systému. Během roku 2007 bylo přijato celkem 18281 volání.  

V průměru tento počet odpovídá cca padesáti hovorům denně, zároveň i stejnému počtu 

výjezdů hlídek a následných řešení přijatých událostí.  

Obrázek 10: pracoviště tísňového volání 156 [15] 

 

Graf 4: statistické údaje počtu výjezdů posádek MP HK za roky 2005 až 2007 
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5. Občanské sdružení ŽIVOT 90 

5.1.  Poslání, cíle a historie organizace 

 Posláním občanského sdružení Život 90, pobočky Hradec Králové je poskytování 

sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, jejichž soběstačnost  

v základních životních dovednostech je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nebo věku 

omezena, a z tohoto důvodu jsou v situaci, která vyžaduje podporu druhé osoby. Cílem 

poskytovaných sociálních služeb je zajišťování takové podpory, která uvedeným 

občanům umožní zachovat si v co nejvyšší míře jejich dosavadní způsob života. 

Služby proto jsou poskytovány v domácím prostředí uživatelů. Uživatelé služeb tak 

zůstávají součástí přirozeného místního společenství, mohou vést běžný život, jaký vedou 

jejich zcela soběstační vrstevníci.[16] 

 Cílovou skupinou Života 90, pobočky Hradec Králové jsou senioři od 65 let výše 

a zdravotně postižení občané ve věku od 27 let do 64 let. Pečovatelská služba  

je poskytována občanům uvedené cílové skupiny, kteří žijí ve městě Hradec Králové  

a v okolních obcích. Tísňová péče je poskytována seniorům a zdravotně postiženým občanům 

i ve vzdálenějších obcích a městech Královéhradeckého kraje.[16] 

 Poskytování sociálních služeb lidem starým, zdravotně postiženým a osamělým 

bylo zahájeno 1.4.1994. Život 90 Hradec Králové od tohoto data realizuje svůj první 

humanitární projekt nazvaný Servis domácí péče. Pečovatelky tohoto servisu poskytují 

pečovatelskou službu v domácím prostředí uživatelů podle jejich individuálních přání  

a potřeb. Realizace druhého projektu byla zahájena 7.11.1994 pod názvem Areión. 

Napojení občanů na sít' tísňové péče je specifickou službou Života 90. Využitím 

možností současné elektrotechniky jsou potřební občané pro případ náhlých nebezpečných 

příhod zabezpečeni nepřetržitě celých 24 hodin denně. Zvyšování počtu uživatelů 

tísňové péče Areión je možné jen díky velkému pochopení sponzorů, kteří Životu 90 

Hradec Králové finančně přispívají na nákup nových technických zařízení pro klienty. 

Třetí projekt jehož název je Informační centrum slouží občanům od 1.1.1996. Občané 

mohou tuto službu využívat v kteroukoliv denní či noční hodinu, ocitnou-li se v 

nějaké nesnázi, včetně samoty. Přesvědčení o tom, že blahodárné účinky domácího 

prostředí, přítomnost, láska, péče a zájem výrazně ovlivňují stav těla i psychickou pohodu 
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každého jedince, určilo pojmenování komplexu těchto projektů výstižným názvem „ Domov 

je doma".[16]  

5.2.  Tísňová péče 

 Tato služba je určena občanům, kteří jsou v důsledku snížení soběstačnosti v oblasti 

osobní péče, zdravotního stavu nebo v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu  

či schopností vystaveni stálému a vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Jedná 

se především o občany po cévních mozkových příhodách, kteří trpí roztroušenou 

mozkomíšní sklerózou, kardiaky, diabetiky a invalidní občany, kteří jsou při svém pohybu 

odkázáni na invalidní vozíky a také občany odkázané na kyslíkové přístroje. Tato péče je 

poskytována i ostatním seniorům a zdravotně postiženým, kteří pomoc potřebují. Jde o 

nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s uživateli služby. Cílem 

služby je umožnit setrvání seniorů a zdravotně postižených občanů  

v uvedené situaci ve vlastním domácím prostředí při maximálním snížení rizika poškození 

jejich zdraví nebo života. Již značnému počtu uživatelů služby včasným zásahem při jejich 

tísňových situacích dispečeři pomohli, a proto si již nedovedou svůj život bez pocitu 

bezpečí, které jim dává možnost nepřetržitého spojení s dispečinkem tísňové péče, vůbec 

představit.[16] 

5.3.  Popis systému 

 Domácnost uživatelů služby je vybavena terminální stanicí a několika prvky systému 

tísňové péče. Technický systém tísňové péče zprostředkovává informace mezi uživateli  

a dispečinkem celých 24 hodin denně. Stačí stisknout tlačítko, které uživatel nosí stále při 

sobě, a z kteréhokoliv místa bytu uživatele služby a do třiceti vteřin dojde ke spojení  

s počítačovým pultem dispečinku. Kromě toho systém automaticky spouští další funkce, 

především zapíná hlasitý telefon, takže uživatel služby může hovořit s obsluhou dispečinku  

i v případě, že leží na zemi a telefon je zcela mimo jeho dosah. Obsluha dispečinku podle 

potřeby přivolá pohotovostního řidiče Života 90, zdravotnickou záchrannou službu, 

lékařskou pohotovost, ošetřujícího lékaře, policii, hasiče, sousedy či příbuzné.[16] 

 V rámci systému je zapojeno rovněž čidlo sledující pohyb uživatele služby v bytě. 

Je nastaveno na předem určený časový úsek, v našem případě na 10 až 12 hodin, nastavení lze 

samozřejmě měnit. Neprojde-li uživatel v této době kolem čidla umístěného nejčastěji na zdi 

chodby bytu, zařízení oznámí na dispečink tísňové péče signál "objekt bez pohybu", tudíž 



 

 28 

zřejmě v bytě uživatele není něco v pořádku. Službu konající pracovník dispečinku se  

s uživatelem spojí telefonem, který mluví do prostoru jeho bytu a podle potřeby mu zajistí 

pomoc odpovídající povaze jeho tísně. Pohybového čidla, při přepnutí do druhého 

provozního stavu, je možné využít i k hlídání bytu při dlouhodobější nepřítomnosti 

uživatele služby v bytě.[16] 

 Dispečerské pracoviště se skládá ze dvou stejných stanovišť vybavených 

počítačovou technikou spolu se záložním zdrojem napájení. Ke každému pracovišti  

je možné připojit dvě telefonní linky. Při příchodu tísňového signálu od tlačítka  

či senzoru se automaticky na obrazovce počítače objeví kompletní informační okno  

o připojeném uživateli. V této databázi je: jméno, adresa, telefonní číslo, kontakty  

na příbuzné, na ošetřujícího lékaře, veškeré nemoci, s kterými se uživatel léčí, užívané 

léky, případně v poznámce informace, že klíče od bytu má soused a kontakt na něho.  

V poznámce můžou být další důležité informace o uživateli. Současně s tímto také 

dochází k automatickému telefonnímu spojení do bytu uživatele. [16] 

 Na dispečerském pracovišti se střídá ve 12-ti hodinových směnách celkem 4,5 

operátorek, které v případě letních dovolených ještě vykrývá jedna brigádnice.  

Na výjezdech jako řidiči Života 90 se střídají dva řidiči zajišťující neustálou pohotovost. 

Pro mnoho z nás se může zdát nepochopitelné, jak se dá zvládnout v tomto počtu lidí 

udržet nepřetržitou pohotovost a být vždy připraven pomoci ať už po telefonu, nebo 

přímo výjezdem řidiče, přesto se to daří v tomto obsazení již skoro 13 let. 

Obrázek 11: grafické znázornění funkce systému tísňové péče [17] 
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5.4.  Statistika programu tísňová péče 

Tabulka 4: statistické údaje projektu Tísňová péče za roky 2003 až 2006 [16] 

Výsledky projektu Tísňová péče za poslední čtyři roky 

Položka 2003 2004 2005 2006 
celkem uživatelů 96 126 132 132 
nově připojených 18 30 36 21 
celkem demontáží 16 29 32 23 
            - pro úmrtí 9 17 18 13 
            - pro umístění v domově důchodců 2 4 13 8 
            - z důvodu přestěhování 5 8 1 2 
celkem přijatých zpráv na PC pult 14417 15267 15270 15320 
celkem alarmů 3270 3319 4046 4050 
           z toho dálkový ovladač 1725 1789 2592 2608 
                       - objekt bez pohybu 1093 989 1060 1062 
                       - narušení objektu 452 541 394 380 
celkem výjezdů řidičů Života 90 253 264 351 428 
celkem výjezdů RZP 8 12 8 41 
celkem výjezdů lékařské pohotovosti 39 29 29 10 
přivolání PČR, hasičů 2 17 6 10 
celkem telefonních kontaktů s klienty 16200 18144 18147 18026 

 

 

Graf 5: statistické údaje počtu přijatých alarmů za roky 2003 až 2006 
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Graf 6: statistické údaje počtu výjezdů pohotovostních řidičů za roky 2003 až 2006 
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6.  Pult centralizované ochrany 

6.1.  BARA HK s.r.o. 

 Problematikou ochrany osob, budov či objektů se zabývá na území města Hradec 

Králové více firem. Firmu BARA jsem si vybral jako jednu z největších.[18] 

 Společnost Bara HK s.r.o. byla založena v roce 1993 s orientací na poskytování služeb 

v oblasti komerční bezpečnosti. Původně menší firma orientovaná především na instalaci 

elektronických zabezpečovacích systémů a provozování pultu centralizované ochrany  

v současné době poskytuje komplexní služby v mnoha dalších oblastech. Z pohledu tísňových 

systémů nás zajímá pult centrální ochrany budov a objektů, dále nabízená ochrana a sledování 

osob pomocí elektronického hlásiče na pult centrální ochrany.[18] 

6.2.  Pult centralizované ochrany 

 Pult centralizované ochrany (PCO) slouží k monitorování a vyhodnocování zpráv  

z prostor chráněných funkční elektronickou zabezpečovací, případně požární signalizací. 

Připojení systému elektronické zabezpečovací signalizace na PCO výrazně zvyšuje úroveň 

ochrany majetku ve střeženém objektu. Zároveň je možné na PCO přenášet i různé 

technologické stavy (například únik plynu, stav vody, výpadky napájení elektrickým 

proudem, poruchy výtahů apod.).[19] 

   Na dispečink pultu centralizované ochrany je prostřednictvím  telefonních 

linek (JTS), bezdrátově pomocí radiových vysílačů, případně přes GSM rozhraní napojeno 

více jak 1 000 objektů všech kategorií od  bytů, rodinných  a rekreačních domků až  

po průmyslové a zábavní podniky a bankovní domy.[19] 

Obrázek 12: dispečink pultu centrální ochrany [19] 
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 Při signalizaci o narušení objektu na PCO jsou pro okamžitý zásah připraveny mobilní 

výjezdové hlídky. Tyto hlídky jsou vybaveny  komunikační technikou pro spojení s PCO, 

mobilním telefonem, krátkými kulovými zbraněmi, slzotvornými ochrannými prostředky, 

distanční tyčí, pouty, neprůstřelnými vestami a jsou oblečeny ve služebním stejnokroji.[19] 

6.3.  Možnosti ochrany majetku 

 Díky technickému pokroku a vyspělým technologiím je v dnešní době možné zajistit 

ochranu majetku osob na velmi vysoké úrovni, kterou lze zajistit širokou škálou k tomu 

určených zařízení. Dokonalost a komfort ochrany majetku je v dnešní době závislý pouze  

na výšce sumy, kterou je majitel ochoten investovat. Veškerá dostupná čidla, snímače, audio 

či video zařízení lze připojit k ústředně přímo nebo přes převodníky, které zajistí převod 

signálu z těchto zařízení na signál srozumitelný pro ústřednu. Následně výstup z ústředny lze 

odeslat na PCO, mobilní telefon nebo na server servisní služby. Pak už  jen zbývá dořešit, kdo 

provede kontrolu či zajištění objektu. Opět je to otázka výše investice, která by měla  

být  úměrná ceně chráněného majetku. 

Obrázek 13: grafické zpracování možností ochrany majetku [20] 
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7.  Pult centrální ochrany elektronické požární signalizace. 

7.1.  Pult centrální ochrany elektronické požární signalizace 

 Pult centralizované ochrany elektronické požární signalizace je umístěn na KOPIS 

HZS KHk, na pracovišti operačního technika. Díky tomuto umístění je samozřejmě pod 

trvalým dohledem příslušníků operačního střediska. V případě příchozího požárního poplachu 

jsou prakticky ihned v návaznosti na toto hlášení vyslány na místo střeženého objektu 

příslušné jednotky PO. V současné době je na tento PCO EPS připojeno celkem 71 objektů 

v okrese Hradec Králové. 

Obrázek 14: výstupní panel PCO EPS 

 

7.2.  Popis spojení objektů s PCO EPS 

Objektový vysílač slouží pro přenos informací z ústředen EPS na PCO v privátní 

rádiové síti v pásmu 400 MHz.  Přenos informací z ústředen EPS na PCO je jednosměrný. 
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Neustále je však prováděna kontrola spojení vysíláním 16 kontrolních telegramů náhodně 

rozprostřených do 3 minutového intervalu. Poplachové zprávy se přenáší okamžitě  

a několikrát se opakují, aby bylo zabezpečeno jejich přijetí na PCO. Kromě poplachových 

zpráv se přenáší také tzv. „technické informace“ jako např. výpadek síťového napájení, pokles 

napětí baterie a změna režimu „den/noc“. Jako poplachová zpráva se přenáší odkrytování 

(sabotáž) objektového vysílače.[21] 

Podle vzdálenosti objektového vysílače k PCO, případně okolního terénu zasílá 

vysílač na PCO zprávy přímo nebo přes jednu nebo více retranslačních stanic. Vysílač lze 

jednoduše včlenit do požárního řetězce propojením s OPPO. S požární ústřednou komunikuje 

obousměrně přes sériové rozhraní. Komunikační protokol je specifický pro každý typ 

ústředny EPS. Vysílač může monitorovat anténní vedení a při jakémkoliv narušení tohoto 

vedení nebo antény vyvolat prostřednictvím ústředny poplach.[21] 
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8.  Tísňové linky pro neslyšící 

 V České republice je zhruba 0,5 milionu nedoslýchavých a neslyšících. Z nich 

podstatnou část tvoří nedoslýchaví, jejichž sluch se zhoršil v důsledku věku.  

 Zhruba 15 000 nedoslýchavých a neslyšících se s vadou sluchu narodilo nebo jejich 

vada vznikla už v dětství. Praktickou hluchotou (tj. ztrátami sluchu mezi 71 až 90 decibely) 

trvající od narození nebo vzniklou před zahájením či v průběhu školní docházky, trpí asi 4000 

osob. Úplnou hluchotou (tj. ztrátami sluchu většími než 90 decibelů), trvající po totéž období, 

jich trpí jen o málo méně. Napříč je můžeme ještě rozdělit podle jejich dorozumívání  

na sluchově postižené komunikující metodou odezírání ze rtů  a na ty, kdo používají 

znakovou řeč. Vzhledem ke svému postižení nemohou řádně využít standardní tísňové linky, 

proto jsou na jednotlivých dispečincích zřízena faxová čísla nebo mobilní telefony umožňující 

přijímání sms. 

Na operačním středisku Městské policie je zřízeno:  - faxové číslo  495707912 

Na krajském operačním středisku ZZS KHk je zřízeno:  - faxové číslo  495220279 

Na krajském operačním středisku HZS KHk je zřízeno:  - faxové číslo   495513643 

Dále je na KOPIS HZS KHk mobilní telefon určený pro příjem sms, jehož číslo bylo 

dáno k dispozici pouze základní organizaci svazu neslyšících a nedoslýchavých, která jej 

předala svým členům. K tomuto způsobu zveřejnění tísňového čísla bylo přistoupeno   

z důvodu eliminace planých a zlomyslných hovorů od široké veřejnosti. 
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9.  Čísla sloupů veřejného osvětlení 

 Sloupy veřejného osvětlení v Hradci Králové mají svá čísla. Královéhradecký 

magistrát zkompletoval databázi přibližně třinácti tisíc sloupů veřejného osvětlení a zanesl  

ji do mapy. Tato databáze je k dispozici všem složkám IZS, záleží na nich, zda si ji od 

magistrátu vyžádají. V současné době je používána pouze na operačním středisku městské 

policie Hradec Králové a na KOPIS HZS KHk.  

Zřízena byla s cílem usnadnit orientaci zejména mimohradeckým občanům, kteří  

se dostanou do krizové situace, kdy je třeba přesně určit jejich polohu ve městě. Pokud  

se například stane nehoda na okraji města, kde nejsou žádné názvy ulic ani čísla popisná, 

může se člověk zorientovat díky číslu na nejbližším sloupu veřejného osvětlení, v případě,  

že dotyčný nezná vůbec prostor, kde se právě pohybuje. Toto číslo se nahlásí na operační 

středisko, zde je zadáno do databáze a obsluha okamžitě  zjistí, kde se volající člověk nachází. 

Databáze přispívá k rychlejšímu zásahu záchranných složek a tedy i k tomu,  

že pomoc se postiženému člověku dostane rychleji. 
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10.  Osobní komunikátor - ochrana a vyhledávání osob 

10.1.  LEVEl s.r.o. Náchod 

 Společnost LEVEL vývoj a výroba elektroniky byla založena v roce 1990. Postupem 

let se stala předním výrobcem telekomunikační, zabezpečovací a světelné techniky  

s evropskou působností a certifikovaným systémem řízení jakosti dle ISO 9001 

Společnost LEVEL působí na českém a slovenském trhu a v dalších 20 zemích východní  

a západní Evropy. Objem exportu převládá nad objemem prodeje v tuzemsku.[22] 

10.2.  PosiTreX - charakteristika monitorovacího systému 

 PosiTreX je mezinárodní elektronický systém pro sledování, kontrolu a zabezpečení 

vozidel nebo jiných pohyblivých a statických objektů přes internet, který funguje na principu 

kombinace technologií GPS a GSM.[23] 

 Po přihlášení k internetovému portálu www.positrex.cz uživatel získá on-line dohled 

nad vozidlem nebo jiným pohyblivým objektem v kteroukoli dobu na kterémkoli místě  

na světě.[23] 

10.3.  GSM / GPS osobní komunikátor - GC 007 100 

 Osobní komunikátor GC 007 slouží pro lokalizaci dětí, starších osob, osob zdravotně 

postižených nebo zaměstnanců firem. Přesnou polohu získanou z GPS souřadnic lze zobrazit 

kdykoliv a kdekoliv na světě prostřednictvím mapového programu POSITREX 

www.positrex.cz, umístěného na páteřní síti internet nebo zadáním získaných GPS souřadnic 

do jiných mapových serverů (www.mapy.cz, www.google.com).[23] 

Obrázek 15: princip lokalizace pomocí osobního komunikátoru [24] 
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 V osobním komunikátoru lze přednastavit až tři čísla mobilních telefonů, ze kterých  

se lze na pozici dotázat prozvoněním, odesláním SMS zprávy nebo na která je poloha 

automaticky odesílána v případě stisku tlačítka SOS sledovanou osobou.[23] 

 Stisknutím SOS tlačítka osobní komunikátor rovněž naváže hlasové spojení  

na všechna přednastavená čísla.[23] 

Obrázek 16: komunikátor s mapovou podporou [25] 

 

Technické parametry: 

GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900MHz 

Komunikace - volání, sms 

Hovor - tísňové volání, obousměrný hovor na tři přednastavená čísla 

SMS - tísňové sms 

Signalizace LED - power, stav GSM modulu, stav GPS modulu 

Připojení k počítači - mini USB 

Napájení - 5V DC 

Baterie - Li-Ion 3,7V 1300mAh 

Rozsah teplot - pro GSM -20°C až  +55°C 

Atest - CE 

[23] 
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11.  Celoevropský systém palubního tísňového volání – eCall. 

11.1.  Jak funguje systém eCall. 

Palubní systém eCall ve vozidle umožní tísňové volání generované buď manuálně 

cestujícími ve vozidle, nebo po nehodě aktivací senzorů ve vozidle. Když je aktivován, 

naváže palubní zařízení systému eCall tísňové hlasové a datové spojení s nejbližší tísňovou 

službou (obvykle nejbližší centrum tísňového volání pro číslo 112), viz obr. 1. Hlasové 

spojení umožní cestujícím ve vozidle komunikovat s vyškoleným operátorem systému eCall. 

Zároveň se k operátorovi systému eCall přijímajícímu hlasový hovor přenáší minimální 

soubor údajů.[26] 

Minimální soubor údajů obsahuje informace o nehodě včetně času, přesné polohy, 

identifikace vozidla, stavu systému eCall (přinejmenším údaj o tom, zda bylo volání 

prostřednictvím systému eCall spuštěno manuálně nebo automaticky) a informace 

o případném poskytovateli služby.[26] 

Obrázek 17: princip fungování systému eCall[26] 

 

11.2.  Proč systém eCall používá číslo 112. 

Cílem projektu eCall je zavedení celoevropské tísňové služby, která může být 

využívána všemi vozidly v Evropě bez ohledu na typ, zemi registrace a polohu. Evropané  

ve svých vozidlech cestují do zahraničí stále častěji, a proto je předpokladem systému eCall 

celoevropská interoperabilní služba.[26] 
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Stále více ze 180 milionů volání na tísňové služby ročně se uskutečňuje z mobilních 

telefonů (v současné době je to 60–70 %). U přibližně 15 % těchto hovorů nelze přesně určit 

polohu, což vede ke značnému zpoždění vyslání pomoci, nebo dokonce nemožnosti pomoc 

poslat.[26] 

Směrnice o univerzální službě přijatá v roce 2002[27] stanoví povinnost provozovatelů 

veřejných telefonních sítí zpřístupnit tísňovým službám u všech volání údaj o tom, kde  

se volající nachází, pokud je to technicky proveditelné[28]. Hovory na linku 112 s udáním 

polohy se označují jako hovory E112.[26] 

Zavádění schopnosti lokalizovat volajícího pro zpracování hovorů E112 do center 

tísňového volání je také přínosem pro systém eCall. Po této investici se náklady  

na modernizaci center tísňového volání na úroveň potřebnou pro systém eCall považují  

za poměrně malé. Využití čísla 112 umožňuje vybudování služby eCall, která bude skutečně 

celoevropská a založená na schválených směrnicích, s poměrně malými investicemi.[26] 

Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích[29] obsahuje ustanovení týkající 

se zabezpečení osobních údajů a ochrany soukromí v elektronických komunikacích. Avšak 

v případě skutečného nebezpečí se potřeba pomoci považuje za důležitější než potřeba 

soukromí. Směrnice proto dovoluje zpracování informací o poloze a jiných osobních údajů 

organizacím, které zpracovávají tísňová volání.[26] 

11.3.  Předpokládané úspory a náklady při použití systému eCall. 

Pokud jde o celkový dopad systému eCall odhadovaný studií SEiSS[30], roční úspory 

nákladů způsobených nehodami se odhadují až na 22 miliard EUR a roční úspory nákladů 

způsobených dopravními zácpami až na 4 miliardy EUR, což představuje celkové roční 

přínosy ve výši až 26 miliard EUR. Ve srovnání s těmito přínosy jsou nezbytné investice 

poměrně malé, 150 EUR na jedno vozidlo a až 50 000 EUR na modernizaci jednoho centra 

tísňového volání[31]. Na základě těchto počátečních investic do center tísňových volání a po 

započtení nákladů na školení jejich personálu a zajištění patřičné jazykové podpory tvoří 

celkové roční náklady ve státech EU-25 až 4 550 milionů EUR, včetně nákladů na palubní 

systémy. Pro výpočet této částky se odhadlo nezbytné množství center tísňového volání ve 

státech EU-25 na jedno centrum na každých 31 000 obyvatel, s 60 členy personálu na jedno 

centrum.[26]  
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12.  Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem shromáždil informace týkající se tísňových systémů, 

které jsou k dispozici občanům na území města a okresu Hradec Králové. Tyto systémy jsou  

v zásadě  dvojího druhu, a to buď zcela zdarma nebo jsou provozovány neziskovým sektorem, 

tudíž hrazeny pojišťovnami (např. zdravotními pojišťovnami), a nebo jsou zde k dispozici 

systémy ryze komerčního charakteru, které jsou občany zcela logicky využívány v podstatně 

menší míře. 

V první části se zabývám tísňovými linkami k operačním pracovištím základních 

složek IZS a tísňovou linkou městské polici, jejichž čísla a způsob zabezpečení provozu 

stanoví opatření Českého telekomunikačního úřadu.[32] Jedná se o tísňová čísla 112, 150, 

155, 158 a 156. V krátkosti jsem popsal používané technologie příjmu těchto linek, vlastní 

vybavení pracovišť, systém obsluhy a případně existující statistiku. Díky současným 

možnostem techniky a prioritě státu, jež je kladena na záchranné složky, jsou vlastní operační 

střediska příjmu všech tísňových linek vybavena na velmi dobré evropské úrovni. Prakticky 

nově vybudovaná pracoviště TCTV s nejnovější technikou a technologií dle mého názoru 

tento standart ještě o něco převyšují, tudíž dosahují velmi vysoké úrovně. Prostory, které jsou 

k dispozici v budově HZS KHk, byly nadčasově připraveny pro kompletní centralizaci všech 

výše popsaných složek. Je jen otázkou času, kdy se podaří jednotlivým managmentům složek 

se domluvit a svá operační střediska do těchto prostor přesunout. To povede k ještě lepší  

a užší spolupráci, výsledkem které bude zkvalitnění služeb občanům a snížení provozních 

nákladů těchto středisek. Dokladem toho je operační středisko IZS v Ostravě. 

Na obsluhu těchto linek jsou kladeny velmi vysoké nároky, a to hlavně v otázce 

psychické odolnosti a profesionálního přístupu k ohlašovaným událostem. Mimo dispečinku 

PČR, kde je směnnost 24-hodinová, je směnnost na všech dispečincích 12-ti hodinová. 

Domnívám se, soudě dle získaných statistik, že vytíženost obsluh u 12-ti hodinové směny 

TCTV je obrovská, a to i s přihlédnutím k faktu, že zde běžně dochází k situaci, kdy je na 

směně pouze jedna operátorka obsluhy tísňové linky 112. Počet příchozích hovorů na TCTV, 

jak je uvedeno ve statistikách, je zhruba 16,5x vyšší než u ZZS KHk, 10,5x vyšší než u MP 

HK, 5,4x vyšší než u PČR OŘHK. Ostatní dispečinky jsou obsazeny počtem odpovídajícím 

počtu příchozích volání. Jediná z těchto složek, která má dokonale a podrobně zpracovanou 

statistiku, je HZS KHk, ostatní složky své statistiky získávají z počtu výjezdů svých posádek, 

nebo ji nevedou. 
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Na dispečinku ZZS KHk, PČR OŘHK a MP HK pracují operátoři, kteří část služeb 

slouží ve výkonu služby. To znamená, že působí na výjezdech, nebo přímo z výkonu služby 

na operační střediska přešli. Tísňové výzvy přicházející na tyto dispečinky jsou svým 

charakterem jednoznačné, lze tedy konstatovat, že daný problém řeší osoba v oboru odborně 

způsobilá a znalá. Naproti tomu linku 112 na TCTV obsluhují příslušnice a příslušníci HZS, 

kteří nastoupili přímo na KOPIS a praktické zkušenosti z výkonu služby nemají vůbec žádné. 

Navíc vzhledem ke skutečnosti, že přijímají tísňová volání ze všech výše uvedených oborů, 

jsou nároky kladené na obsluhu linky 112 jednoznačně velké a lze pouze obdivovat ty, kteří 

svou práci zvládají ku prospěchu nás občanů. 

Ze zástupců občanských sdružení, kteří různou formou poskytují sociální služby, 

vybočuje ŽIVOT 90, a to zásluhou své zřízené funkční tísňové linky, která za stávajícího 

personálního obsazení funguje již 13 let. Provozovatel vede podrobnou statistiku, protože  

ta pomáhá získat finanční prostředky od sponzorů a z různých grantů na činnost a nákup 

zařízení. Toto zařízení montované do bytů klientů stojí zhruba 12.500,-Kč s daní a je klientům 

pronajímáno za 300,-Kč měsíčně. Je jen dobře pro naše starší a nemocné spoluobčany,  

že „parta takových nadšenců“ existuje a prakticky nezištně je připravena podat pomocnou 

ruku. 

Přínosem pro operační střediska záchranných složek je databáze sloupů veřejného 

osvětlení, kterou lze do software výjezdu záchranných složek implementovat jako jednotlivou 

vrstvu GIS. Na území měst se nachází značné množství sloupů veřejného osvětlení. 

Udržování jejich aktuální databáze se rovná obrovskému množství informací o místu  zásahu 

záchranných složek. Pokud vezmeme v potaz příchod hovorů na TCTV z území celého kraje, 

kdy osoba potřebující pomoc pouze nějaké větší město na druhém konci kraje projíždí, tak 

číslo sloupu veřejného osvětlení s názvem města je nejrychlejší možná informace pro přesnou 

lokalizaci události. Myslím, že začlenění všech dostupných databází sloupů z celého území  

do systému TCTV by přineslo výhodu pro operátora (určit zcela přesně místo zásahu 

s minimem informací) i pro volajícího v nouzi (nezíská pocit, že je zbytečně dlouho 

dotazován a eliminuje se stres umocněný neschopností určit místo, kde se nachází). 

Palubní systém eCall je zřejmě začátkem využití špičkové technologie pro 

automatické předání dat o stavu a pozici sledovaného dopravního prostředku na dispečinky 

záchranných složek v naší republice. Domnívám se, že zcela určitě přispěje ke zrychlení 

aktivace záchranných složek a k přesnosti určení místa jejich nasazení. Po přijmutí všech 
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nutných legislativních kroků, které umožní využití a integraci tohoto již existujícího systému 

do technologií stávajících TCTV.  

V případě ochrany budov a majetku je na našem trhu obrovské množství technických 

zařízení od různých výrobců z celého světa. Samozřejmě to s sebou nese dostatek vzájemně 

konkurujících firem, podnikajících v tomto oboru. Zcela správně je nastavena legislativa, kdy 

se o tuto záležitost starají soukromé podnikající subjekty a pouze vyčleněná část státně 

důležitých objektů je napojena na PCO ve správě PČR. Stejně tak by tomu mohlo být v 

případě PCO EPS, který je umístěn na KOPIS HZS KHk. Naproti tomu využití osobního 

komunikátoru a jemu podobných zařízení lze považovat pouze za vlastní soukromou investici 

občana do své ochrany, kterou by zajišťovali jeho blízcí, nebo ryze soukromý sektor za 

úplatu. 

Tísňové systémy dostupné občanům nebudou nikdy dostačující, aby zabránily všem 

újmám na zdraví, majetku či životech občanů. Přesto díky novým technologiím  

a zdokonalování těch stávajících dochází k výraznému posunu vpřed, při vybavení a nasazení 

všech záchranných složek v České republice. 
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Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

TCTV  Telefonní centrum tísňového volání 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky  

HZS KHk Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 

OPIS  Operační a informační středisko 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

ZZS KHk Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 

LZS Letecká záchranná služba 

RZP Rychlá zdravotnická pomoc 

MP HK  Městská policie Hradec Králové 

PČR OŘHK Policie České republiky Okresní ředitelství Hradec Králové 

GSM Global System for Mobile Communication / globální systém 

pro mobilní komunikace 

sms Short Message Systems / systém krátkých zpráv, jedna ze 

služeb buňkové sítě GSM  

GPS  Global Position Systém / globální triangulační systému 

SIM Subscriber Identity Module / učastnická identifikační karta která slouží pro 

identifikaci účastníka v mobilní síti 

JTS  jednotná telefonní síť 

MPLS   MultiProtocol Label Switching 

LSR  Label Switching Router 

FEC  Forwarding Equivalence Class 

LSP  Label Switched Path 

LDP  Label Distribution Protocol 

IP Internet Protocol / identifikace, adresa zařízení 

ISDN Integrated Services Digital Network / Digitální komunikační síť s 

integrovanými službami 

PCO  Pult centralizované ochrany 

EPS  Elektronická požární signalizace 

GIS  geografický informační systém  
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