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Anotace 

 

ŠTĚPÁNEK, P. Problematika vyhlašování poplachu JSDH na územním odboru Semily. 
Diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010. 38 s.  

 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku vyhlašování poplachu JSDH na území 

okresu Semily. Práce provádí analýzu současného stavu v dané problematice. Její součástí je 

vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých systémů využívaných k vyrozumění a svolávání 

jednotek. 

 Cílem této diplomové práce je navrhnout systém, popřípadě více systémů svolávání 

jednotek s důrazem na jejich spolehlivost a ekonomičnost provozu. V návrhu budou dále 

zohledněny systémy, které jsou již v okrese používány, spokojenost s nimi, a to jak ze strany 

JSDH, tak ze strany operačních středisek Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. 

 

Klíčová slova:  vyhlášení poplachu, systém svolávání, jednotka požární ochrany 

 

 

 

Annotation 

 

ŠTĚPÁNEK, P. Problems of putting on the alert to volunteer fire companies in Semily 
territory. Thesis, Ostrava: VŠB-TU Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010. 38 p.  
 
 

The dissertation concentrates on the issue of sounding the alarm of JSDH in the 

territory of the district Semily. The dissertation analyses the current status in the given issue. 

The assessment of the pros and cons of individual systems used to notify and call the units 

forms and integral part. 

The objective of the dissertation is to propose a system or else more systems to call the 

unit with the emphasis on their reliability and economic operating costs. The proposal will 

also take account of the systems, which are already being used in the district and satisfaction 

with them from the point of view of JSDH as well as the operational centres of the Fire and 

rescue service of Liberec region. 

 

Key words:  alarm, calling system, Fire Brigade
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Úvod 

1.1 Cíl diplomové práce 

 Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyhlašování poplachu jednotkám 

dobrovolných hasičů. Bude provedena analýza současného stavu vyhlašování poplachu 

jednotkám v okrese Semily. Dále bude vytvořen přehled a zhodnocení nejpoužívanějších 

systémů svolávání, které jsou aplikovány v rámci celé ČR. V tomto přehledu se objeví také 

systémy, které jsou v okrese Semily již používány. Hlavním cílem této diplomové práce  

je tvorba konkrétního návrhu efektivního svolávacího systému pro semilský okres. V návrhu 

bude zohledněna činnost operačního důstojníka na operačním a informačním středisku 

Hasičského záchranného sboru, spolehlivost vyhlášení poplachu, možnost přenosu zprávy  

o druhu a místu mimořádné události, komfort uživatelů systému a v neposlední řadě 

ekonomičnost nákupu a provozování jednotlivých systémů. 

 

1.2 Integrace OPIS HZS Semily do KOPIS Liberec 

 Důležitou okolností pro návrh systému vyhlašování poplachu je plánovaný útlum 

územního operačního a informačního střediska v Semilech. V budoucnu dojde k jeho 

integraci do krajského operačního a informačního střediska v Liberci. Termín ukončení 

činnosti OPIS nebyl dosud stanoven, k integraci však nedojde dříve než v horizontu několika 

let. Důvodem jsou nevyhovující prostory stávajícího KOPIS. V návrhu systému svolávání 

jednotek pro okres Semily je nutné využít pouze technologie, které jsou schopny přenosu 

mezi OPIS Semily a KOPIS bez omezení jejich funkčnosti. Dále je nutné zohlednit počáteční 

nedostatečnou znalost okresu Semily operačními důstojníky, i když se předpokládá personální 

přechod některých operačních důstojníků s místní znalostí z OPIS na KOPIS. Z výše 

uvedených důvodů je nutné při vyhlašování poplachu v maximální možné míře využívat 

automatických akcí, které umožňuje software OPIS. 
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1.3 Zásahy jednotek požární ochrany 

 Cílem zásahu jednotky požární ochrany v případě vzniku mimořádné události 

je zabránit, případně omezit rozsah ohrožení života, zdraví, majetku či životního 

prostředí [4.]. 

 Počet mimořádných událostí, kdy se zásahů účastní také sbory dobrovolných hasičů, 

neustále narůstá. Přestože hovoříme o jednotkách hasičských a tyto zásahy jsou obecně 

označovány jako požární, je v poslední době řešeno stále více událostí, kdy není prováděno 

hašení. Pouze ve třetině případů jde o požár. Dalšími typy událostí jsou dopravní nehody, 

živelné pohromy, úniky nebezpečných látek, technické či technologické pomoci a další typy 

událostí. Tento stav klade vyšší nároky na technické vybavení jednotek a odbornost hasičů.  

 Tím, že na jednotky SDH jsou kladeny stále vyšší nároky a zodpovědnost, vzniká 

mimo jiné také potřeba vytvořit spolehlivý systém vyhlašování požárního poplachu s využitím 

všech moderních technologií.  
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2 Rešerše odborné literatury  

 Hlavním cílem rešerše bylo zjistit, zda již bylo vypracováno porovnání a zhodnocení 

používaných systémů svolávání jednotek dobrovolných hasičů. Dalším úkolem bylo zjistit, 

zda některá právní norma řeší způsob a rozsah vyhlašování poplachu jednotkám PO a kdo je 

povinný vyhlašování poplachu zabezpečit. Posledním cílem rešerše bylo vyhledání  

již existujícího návrhu, který komplexně řeší problematiku vyhlášení poplachu jednotkám 

SDH a je možné jej využít v podmínkách okresu Semily. Problematikou vyhlašování 

poplachu se zabývají dvě bakalářské práce: 

 

HADRBOLEC, J. Povolávání jednotek SDH obcí k výjezdům, Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 
Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009. 41 s. [7.] 

 

 V této bakalářské práci je vypracován popis některých typů svolávacích zařízení.  

Je zde popsána organizace povolávání jednotek požární ochrany ve Středočeském kraji. 

 

 

KOPŘIVA, J. Povolávání jednotek SDH k zásahům v rámci Jihomoravského kraje, Ostrava: 
VŠB-TU Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 36 s. [8.] 

 

 Tato bakalářská práce provádí popis a základní srovnání vybraných druhů svolávacích 

zařízení. Dále popisuje současný stav svolávání jednotek SDH v Jihomoravském kraji. 

 

 

Vyhláška ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany ve znění vyhlášky ministerstva vnitra č. 226/2005 Sb. [5.] 

 

 Tato norma určuje povinnost zabezpečit vyhlášení poplachu operačním střediskům, 

definuje základní způsoby vyhlášení poplachu, a stanovuje povinnosti dotčených orgánů  

při zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a tvorbě požárního 

poplachového plánu kraje.  
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Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [1.] 

 

 Tato norma stanovuje druhy a kategorie jednotek požární ochrany. Dále je zde 

uvedena základní tabulka plošného pokrytí, včetně počtu a požadované doby dojezdu 

jednotek PO. 

 

 

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

znění zákona č. 320/2002 Sb. [4.] 

 

 Tato norma provádí začlenění hasičského záchranného sboru a dalších jednotek 

požární ochrany zařazených v plošném pokrytí do Integrovaného záchranného systému. Dále 

ustanovuje operační střediska HZS kraje operačními a informačními středisky IZS. 

 

 

Publikace ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z.: Integrovaný záchranný systém. 

1. vydání. SPBI Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-65-5. [11.] 

 

 V této publikaci je podrobně definován účel poplachového plánu IZS,  

včetně jeho obsahu. Dále jsou zde přehledně definovány stupně vyhlášení poplachu. 

Publikace se zabývá vzájemnou komunikací jednotlivých složek IZS a definuje úkoly 

operačních a informačních středisek IZS. 

 

 

 V prostudované literatuře byl proveden popis a zhodnocení několika systémů 

svolávání jednotek PO. Počet hodnocených systémů však není dostatečný k vytvoření návrhu 

komplexního řešení svolávání jednotek PO. Pro vyhlášení poplachu jsou definovány pouze 

základní způsoby, není však definován rozsah, v jakém má být provedeno. V dostupné 

literatuře nebyl zpracován komplexní návrh vyhlašování poplachu jednotkám SDH, 

který by bylo možné aplikovat pro okres Semily. 
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3 Povolávání JPO 

 Povolání hasičských jednotek k zásahu zabezpečují operační střediska nebo jiná místa 

určená k vyhlášení poplachu [5.]. Jednotky jsou vysílané k zásahu operačním střediskem, 

které je zřízeno pro území, ve kterém se zásah uskuteční, případně středisko, které zásah 

převezme. Při povolávání jednotek z jiného místa, určeného k vyhlášení poplachu, vzniká 

povinnost nahlásit tuto skutečnost na příslušné operační středisko. Operační středisko 

povolává jednotky podle požárního poplachového plánu kraje. Jednotce je možné vyhlásit 

poplach následujícími způsoby: 

o Akustickými prostředky 

o Telefonními prostředky 

o Rádiovým spojením 

o Světelným signálem 

 Žádná legislativní norma přitom nestanovuje přesný způsob a rozsah vyhlášení 

požárního poplachu. 

 

Jednotky požární ochrany 

 

 Druhy hasičských jednotek určuje § 65 zákona č. 133/1985 Sb. [1.]. Stejný zákon  

ve své příloze provádí kategorizaci těchto jednotek. Základní a minimální početní stav 

příslušníků směny stanic HZS kraje určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb. [5.]. Příloha 

č. 4 téže normy stanovuje základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí a jejich minimální vybavení technikou a prostředky požární ochrany. 

 

Plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany a Požární poplachový plán kraje 

 

 Podle § 27 zákona č. 237/2000 Sb. [2.] vydává rada kraje mimo jiné tato nařízení: 

o Požární poplachový plán kraje 

o Podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany 

 

 Podklady pro tato nařízení zpracovává dle § 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb. [5.] Hasičský 

záchranný sbor kraje. 
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 Plošným pokrytím se rozumí rozmístění jednotek na území kraje. Plošné pokrytí  

se stanovuje pomocí základní tabulky plošného pokrytí, která je přílohou zákona č.133/1985 

Sb. [1.], na základě stanovení stupně nebezpečí území dané obce. Postup stanovení stupně 

nebezpečí určuje příloha č. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb. [5.]. 

 Požární poplachový plán kraje se tvoří pro potřeby vyhlašování druhého a třetího 

stupně mimořádné události. 

 

 Celkový počet událostí s účastí jednotek požární ochrany neustále roste. Zatímco 

v roce 2000 byl počet zásahů, ke kterým byly jednotky povolány,  79 715, v roce 2009 stoupl 

počet výjezdů na 105 514 [19.]. Výrazně také roste procento událostí, ke kterým jsou 

povolávány jednotky dobrovolných hasičů. Zatímco v letech 2000 – 2004 byly jednotky SDH 

povolávány v cca 17 % z celkového počtu událostí, v letech 2005 – 2009 to bylo již 24 %. 

V okrese Semily je podíl dobrovolných jednotek na zásahové činnosti ještě výraznější. 

V letech 2005 – 2009 je účast těchto jednotek u cca 28 % událostí.  Celkové počty zásahů 

s účastí JSDH v letech 2000 – 2009 jsou znázorněny na obrázku č. 1 pro území České 

republiky a na obrázku č. 2 pro okres Semily. 

 

 

Počet zásahů v ČR s účastí JSDH v letech 2000 - 2009
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Obr. č. 1: Počet zásahů v České republice s účastí JSDH v letech 2000 - 2009 
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Obr. č. 2: Počet zásahů v okrese Semily s účastí JSDH v letech 2001 - 2009 
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4 Charakteristika okresu Semily 

4.1 Geografická charakteristika 

Poloha okresu 

 Okres Semily se nachází na severu České republiky a je součástí Libereckého kraje. 

Hranice okresu jsou na severu zároveň státní hranicí s Polskem. Východní část okresu sousedí 

s Královéhradeckým krajem (okresy Jičín, Trutnov), na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji 

(okres Mladá Boleslav) a na západě k okresům Jablonec nad Nisou a Liberec  

(Liberecký kraj). 

 

Rozloha okresu 

Rozloha okresu činí 698,99 km2. 

 Celý okres je převážně hornatý. Jeho výšková členitost odpovídá charakteristikám 

pahorkatiny (obrázek č. 4). Nejvyšším bodem kraje je 1 435 m vysoký vrchol Kotel v katastru 

obce Rokytnice nad Jizerou. 

 Území okresu náleží z přírodovědeckého hlediska k vysoce významným regionům  

a vyznačuje se velkou pestrostí přírodních ekosystémů, vysokou koncentrací chráněných 

území a botanicky a zoologicky významných lokalit. V kraji se nalézá Krkonošský národní 

park a Chráněná krajinná oblast Český Ráj.  

 

Počet obcí 

Celkový počet obcí v okrese je 65.  

Počet obcí se statutem města je 9. 

 Zákon č. 314/2002 Sb. [3.] stanovuje pro území okresu 4 obce s rozšířenou působností 

(ORP):  

o Jilemnice 

o Semily 

o Turnov 

o Tanvald (pouze k. ú. města Harrachov) 

 

Administrativní členění okresu Semily viz mapa (obrázek č. 3).  
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Obr. č. 3: 

Administrativní členění okresu Semily [12.] 
 

 

4.2 Demografická charakteristika 

 Celkový počet obyvatel okresu Semily je 74 698. Z toho mužů 36 665, žen 38 033. 

Průměrná hustota obyvatelstva je 107 obyvatel na km2. Podíl městského obyvatelstva činí 

59,78% (údaje k 31.12.2008). 

 

4.3 Průmysl 

Okres Semily má převážně průmyslový charakter. Tradiční textilní průmysl ztratil  

v důsledku útlumu v devadesátých letech 20. století svoje dominantní postavení. Mimo 

textilního je rozvinut především lehký průmysl výroby a zpracování plastů, strojírenství 

a odvětví zpracovatelského průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů. 
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 Dalšími důležitými oblastmi jsou obchod, doprava, zdravotnictví, stavebnictví a až poté 

zemědělství a administrativa.  

V okrese se nacházejí tři významné průmyslové areály. Jedná se o areál firmy Cutisin 

a.s. v Jilemnici a průmyslové zóny Přepeřská a Vesecko v Turnově. 

 Problémem nejen okresu, ale celého Libereckého kraje je velké množství 

nevyužívaných nebo jen z části využívaných průmyslových areálů či objektů, 

tzv. brownfieldů. 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 4: 

Geografická mapa okresu Semily 
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5 Přehled jednotek PO okresu Semily 

Okres Semily má historicky velmi silnou základnu dobrovolných hasičů. Působí zde 

120 sborů dobrovolných hasičů [17.]. Ještě v nedávné minulosti měl každý sbor svoji 

jednotku (tabulka č. 1). Některé obce tak měly zřízeny hned několik jednotek. V současnosti, 

kdy došlo ke změně složení a charakteru zásahů, vznikají vyšší nároky na odbornost, 

ochranné prostředky a technické vybavení hasičů. Tímto se stal vyšší počet jednotek 

ekonomicky neudržitelným.  V  roce 2005 byla zahájena efektivizace jednotek s cílem 

redukovat počet jednotek dle skutečných potřeb. Základním cílem efektivizace bylo vytvořit 

v každé obci jednu plně funkční jednotku. Tohoto cíle bylo dosaženo na konci roku 2009. 

Celkem bylo zrušeno 72 jednotek. V současné době dochází k překlopení některých jednotek 

z kategorie JPO III do JPO II a kategorie JPO V do JPO III. 

V současnosti působí v okrese Semily 62 jednotek dobrovolných hasičů obcí a jedna 

jednotka dobrovolných hasičů podniku.  Přehled podle jednotlivých kategorií a hasebních 

obvodů jednotek HZS je v tabulce č. 2. Hasební obvody HZS a rozmístění JSDH v okrese 

znázorňuje mapa ( obrázek č. 5). 

 
V okrese Semily jsou umístěny 3 požární stanice Hasičského záchranného sboru: 

o HZS LK  PS Semily   stanice typu C1 
o HZS LK PS Turnov   stanice typu P1 
o HZS LK PS Jilemnice   stanice typu P1 

 
Do okrajových částí okresu zasahují v prvním stupni PPP hasební obvody 4 požárních 
stanic sousedních okresů : 

o HZS LK  PS Velké Hamry  stanice typu P1 
o HZS KHK PS Jičín   stanice typu C1 
o HZS KHK PS Nová Paka  stanice typu P1 
o HZS KHK PS Vrchlabí  stanice typu P1 

 
 Při přejezdu jednotky přes hranice okresu řídí zásah jednotky místně příslušné OPIS. 
Toto OPIS není schopno přímo povolat jednotku dislokovanou na území jiného okresu  
a je nutné provést vyžádání této jednotky přes OPIS místně příslušný dislokaci jednotky. 
 

Tab. č. 1: Počet JSDH okresu Semily. Stav v roce 2005 

 
Kategorie JPO JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI Nez. Celkem  

Počet jednotek - 22 - 27 4 82 135 
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Tab. č. 2: Počet JSDH okresu Semily a jejich rozdělení dle hasebních obvodů stanic HZS.  

Současný stav 
 

Kategorie JPO 
Hasební obvod HZS 

JPO 
II 

JPO 
II+III 

JPO 
III 

JPO 
IV 

JPO 
V 

JPO 
VI 

Nez. Celkem 

HZS LK  
PS Semily 

- 1 6 - 8 - 4 19 

HZS LK  
PS Turnov 

1 - 4 - 8 - 3 16 

HZS LK  
PS Jilemnice 

2 - 7 - 8 1 7 25 

HZS LK  
PS Velké Hamry 

1 - - - - - - 1 

HZS KHK  
PS Jičín 

- - - - - - 1 1 

HZS KHK  
PS Nová Paka 

- - - - 1 - - 1 

Celkem 4 1 17 0 25 1 15 63 
 

 
 

Obr. č. 5: 
Hasební obvody HZS a rozmístění jednotek JSDH v okrese Semily 



 14 

6 Analýza současného stavu povolávání jednotek  

v okrese 

 

6.1 Povolávání jednotek prostřednictvím OPIS HZS LK Semily 

 Při povolávání JSDH k zásahu využívá OPIS k vyhlášení poplachu sirény, telefonní 

volání a zasílání SMS zpráv. Žádná z jednotek dobrovolných hasičů obcí v okrese Semily 

nemá stálou službu v prostorách hasičské zbrojnice, proto se nevyužívá vyhlášení poplachu 

technologií využívanou u jednotek HZS Libereckého kraje. 

6.2 Sirény 

 Spouštění sirény je prováděno následujícími způsoby: 

o manuálně   - tlačítkovým hlásičem oznamovatelem požáru 

- tlačítkem z ohlašovny požáru 

- velitelem (členem) jednotky po přijetí zprávy o události z OPIS 

o dálkově - pomocí analogové RDST prostřednictvím selektivní volby 

- systémem JSVV  

- svolávacími systémy prostřednictvím SMS zprávy 

 

 

6.3 Svolávací zařízení 

 Pro přenos informace o vyhlášení poplachu k jednotlivým členům jednotek jsou 

využívány následující systémy: 

o Pelig  - hromadné rozesílání SMS zpráv + prozvánění mobilních telefonů 

o Telwork - hromadné rozesílání SMS zpráv + prozvánění mobilních telefonů 

o Meisl  - hromadné rozesílání SMS zpráv + paegerový systém 
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Způsob spoušt ění sirén v okrese Semily

10

12

1
38

JSVV Analogová RDST Telwork Manuální
  

Využití svolávacích za řízení v okrese 
Semily

3 1
10

53

Telwork Meisl Pelig žádný
 

Obr. č. 6:                                                                  Obr. č. 7: 
Způsob spouštění sirén v okrese Semily           Využití svolávacích zařízení v okrese Semily 

 
 

Tab. č. 3: Vyhlašování poplachu JPO II. 
 

Název jednotky Obec Kategorie Ovládání sirény SMS/Paeger 

Harrachov Harrachov II/1 JSVV TELWORK 
Jilemnice Jilemnice II/1 ANALOG PELIG 
Lomnice nad Popelkou Lomnice n. P. II/1+III/1 ANALOG MEISL 
Rokytnice nad Jizerou Rokytnice n. J. II/1 ANALOG TELWORK 
Turnov Turnov II/1 TELWORK TELWORK 
 
 

Tab. č. 4: Vyhlašování poplachu JPO III. 
 

Název jednotky Obec Kategorie Ovládání sirény SMS 

Benešov u Semil Benešov u Sem. III/1 ANALOG PELIG 
Hrubá Skála  Hrubá Skála  III/1 ANALOG PELIG 
Jablonec nad Jizerou Jablonec n. Jiz. III/1 ANALOG PELIG 
Karlovice Karlovice III/1 MANUÁLNÍ - 
Košťálov Košťálov III/1 JSVV PELIG 
Libštát Libštát III/1 JSVV - 
Nová Ves nad Popelkou Nová Ves n. P. III/1 MANUÁLNÍ - 
Peřimov Peřimov III/1 MANUÁLNÍ - 
Poniklá Poniklá III/1 ANALOG PELIG 
Rovensko pod Troskami Rovensko p. Tr. III/1 JSVV  - 
Roztoky u Jilemnice Roztoky u Jil. III/1 JSVV  - 
Semily Semily III/1 ANALOG PELIG 
Studenec Studenec III/1 ANALOG PELIG 
Vítkovice Vítkovice III/1 MANUÁLNÍ  - 
Všeň Všeň III/1 ANALOG  PELIG 
Vysoké nad Jizerou Vysoké n. Jiz. III/1 JSVV PELIG 
Záhoří Záhoří III/1 JSVV  - 



 16 

Tab. č. 5: Vyhlašování poplachu JPO V., VI. a jednotek nezařazených v PPP 
 
 
Název jednotky Obec Kategorie Ovládání sirény SMS 

Bělá Bělá V MANUÁLNÍ  - 
Benecko – Dolní Štěpanice Benecko V MANUÁLNÍ  - 
Bozkov Bozkov V MANUÁLNÍ  - 
Bukovina u Čisté Bukovina u Č. V MANUÁLNÍ  - 
Čistá u Horek Čistá u H. V MANUÁLNÍ  - 
Háje nad Jizerou – Dolní Sytová Háje n. Jiz. V MANUÁLNÍ  - 
Horka u Staré Paky - Nedaříž Horka u St. P. V MANUÁLNÍ  - 
Jesenný Jesenný V ANALOG  - 
Kacanovy Kacanovy V MANUÁLNÍ  - 
Kruh u Jilemnice Kruh u Jil. V MANUÁLNÍ  - 
Ktová Ktová V JSVV  - 
Mírová pod Kozákovem - Bělá Mírová p. Koz. V -  - 
Modřišice Modřišice V MANUÁLNÍ  - 
Olešnice Olešnice V MANUÁLNÍ  - 
Paseky nad Jizerou Paseky n. Jiz. V MANUÁLNÍ  - 
Přepeře Přepeře V JSVV  - 
Roztoky u Semil Roztoky u Sem. V MANUÁLNÍ  - 
Slaná Slaná V -  - 
Stružinec Stružinec V MANUÁLNÍ  - 
Svojek Svojek V MANUÁLNÍ  - 
Syřenov Syřenov V MANUÁLNÍ  - 
Tatobity Tatobity V MANUÁLNÍ  - 
Troskovice Troskovice V MANUÁLNÍ  - 
Veselá Veselá V MANUÁLNÍ  - 
Víchová nad Jizerou Víchová n. Jiz. V MANUÁLNÍ  - 
Cutisin Jilemnice Jilemnice VI  MANUÁLNÍ   - 
Benecko Benecko N MANUÁLNÍ  - 
Bradlecká Lhota Bradlecká Lh. N MANUÁLNÍ  - 
Bystrá nad Jizerou Bystrá n. Jiz. N MANUÁLNÍ  - 
Horní Branná Horní Branná N JSVV  - 
Hrubá Skála - Hnanice Hrubá Skála N MANUÁLNÍ  - 
Chuchelna Chuchelna N MANUÁLNÍ  - 
Jestřabí v Krkonoších - Křižlice Jestřabí v Kr. N MANUÁLNÍ  - 
Košťálov - Kundratice Košťálov N MANUÁLNÍ  - 
Levínská Olešnice Levínská Olešn. N MANUÁLNÍ  - 
Martinice v Krkonoších Martinice v Kr. N ANALOG  - 
Mříčná Mříčná N MANUÁLNÍ  - 
Příkrý Příkrý N MANUÁLNÍ  - 
Radostná pod Kozákovem  Radostná p. K. N MANUÁLNÍ  - 
Roprachtice Roprachtice N MANUÁLNÍ  - 
Vyskeř Vyskeř N MANUÁLNÍ  - 
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6.4 Současný stav povolávání jednotek v okrese Semily 

V současné době je uspokojivě vyřešeno svolávání u jednotek kategorie JPO II. 

Všechny jednotky této kategorie mají  k dispozici dálkově ovládané spouštění sirény a přenos 

informace o vyhlášení poplachu k jednotlivým členům prostřednictvím SMS, popřípadě 

paegerovým systémem (tabulka č. 3). Jediný paegerový systém v okrese je v současnosti 

utlumován a nahrazován systémem na rozesílání SMS zpráv. Jediným nedostatkem  

je spouštění sirény a aktivace systému rozesílání SMS pouze pomocí SMS odeslané z OPIS. 

V tomto případě je vyhlášení poplachu jednotce závislé na době doručení SMS příslušným 

operátorem, a je nutné provést kontrolní telefonické volání veliteli jednotky. Tento 

nevyhovující systém je v okrese Semily provozován pouze u jedné jednotky. 

U jednotek ostatních kategorií je možnost vyhlášení poplachu na různé úrovni. Přehled 

způsobu vyhlášení poplachu těmto jednotkám je uveden v tabulce č. 4 a 5. 

Pro vyhlášení požárního poplachu je v okrese využíváno 61 sirén. Rozdělení ovládání 

těchto sirén je znázorněno grafem (obrázek č. 6). Přenos zprávy o výjezdu jednotlivým 

členům využívá 14 jednotek. Přehled těchto systémů obsahuje graf (obrázek č. 7). Ve dvou 

případech jednotka nemá k dispozici sirénu ani jiný systém svolávání. Tyto jednotky jsou 

povolávány telefonátem veliteli jednotky, popřípadě starostovi obce. 

Jednotka dobrovolných hasičů podniku Cutisin (JPO VI) je povolávána telefonátem  

na recepci firmy, kde stálá obsluha provede manuální spuštění sirény a vyrozumí zaměstnance 

zařazené do jednotky. 

 Z pohledu OPIS je v současnosti nejefektivnější spouštění sirény prostřednictvím 

analogové RDST, které je nastaveno jako automatická akce v programu výjezd.  

Další automatickou akcí je odeslání jedné SMS každé jednotce, které je vyhlášen poplach. 

Tato SMS je doručena do systému svolávání. V případě, že jednotka nedisponuje svolávacím 

zařízením, SMS je doručena veliteli jednotky. Při spouštění sirény systémem JSVV musí 

operační důstojník přejít k jinému PC, vyhledat požadovanou jednotku a spustit sirénu. 

V tomto procesu je tedy včleněn lidský faktor, který vždy znamená proměnlivou míru 

zpoždění. 

 Přehled současných způsobů vyhlašování poplachu je znázorněn na obrázku č. 8. 
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Obr. č. 8 / 1: 
Schéma současného vyhlašování požárního poplachu v okrese Semily 
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Obr. č. 8 / 2: 
Schéma současného vyhlašování požárního poplachu v okrese Semily 
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7 Zhodnocení jednotlivých svolávacích systémů 

7.1 Systém AMDS – Alcatel 

 Systém automatického doručování vzkazů AMDS od firmy Alcatel [13.] je určen 

pro zasílání hlasových zpráv členům jednotek SDH. Princip hlasové zprávy spočívá 

v automatickém vytáčení zadaných telefonních čísel a vyřízení zprávy pomocí hlasového 

automatu. Vytáčení přednastavených telefonních čísel probíhá postupně, avšak ze třiceti 

telefonních linek současně. Při přijetí hlasové zprávy telefon vyzvání jako při běžném 

příchozím hovoru. Podle reakce volaného hasiče dokáže systém okamžitě zjistit počet hasičů 

reagujících na vyhlášení poplachu. Systém je schopen generovat hlasovou zprávu z psaného 

elektronického textu, čímž dochází k výraznému urychlení vyhlášení poplachu. Provoz 

probíhá na veřejné GSM síti. 

 

Výhody systému 

 Velkým přínosem je integrace do programu „výjezd“ používaného OPIS. Systém  

je schopen generovat hlasovou zprávu přímo z tohoto systému. Operační důstojník má 

okamžitý přehled, kolik členů jednotky potvrdilo účast ve výjezdu k mimořádné události. 

 

Nevýhody systému 

 Nevýhodou je velká pořizovací cena systému. Provoz je též finančně náročný, cena 

volání je vyšší než cena SMS, ale ze zkušenosti některých JSDHO lze tento systém 

provozovat i bezplatně. Hasiči mají uloženo číslo, ze kterého je jim vyhlašován poplach  

ve svém telefonu, nejlépe se specifickým vyzváněním, a hovor nepřijmou. Na signál 

prozvoněním se dostaví do hasičské zbrojnice. Při použití prozvánění není k dispozici zpětná 

kontrola o doručení. Systém neumí odesílat SMS. Vytáčení jednotlivých účastníků  

je postupné. V případě rozsáhlé mimořádné události vyžadující velké množství hasičů, 

není 16 (32) linek dostačujících a dochází k výrazným časovým prodlevám. 
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7.2 Systém David - Jablotron 

 Systém GD – 4 DAVID od firmy Jablotron Alarms a. s. [14.] není primárně určen  

pro potřeby svolávání JSDH. Jedná se o zařízení, které slouží k dálkovému ovládání 

spotřebičů, popřípadě přenosu informací pomocí sítě GSM. Systém je schopen po přijetí SMS 

či prozvonění z autorizovaného čísla (až 50 čísel) odeslat SMS s přednastaveným textem  

a následně provést zavolání až na 32 telefonních čísel. Tato telefonní čísla jsou rozdělena  

do čtyř skupin. V každé skupině je možno nastavit 0 – 8 telefonních čísel. Rozesílání SMS  

a vytáčení telefonních čísel je postupné, při vyhlášení poplachu dochází k časové prodlevě  

až několika minut. Pomocí systému je možné provést spuštění sirény či obdobné 

technologické akce, jako spuštění kompresoru, odemčení hasičské zbrojnice apod. Dále  

je schopen zabezpečit dálkové střežení objektu.  

 

Výhody systému 

 Nespornou výhodou je jistě nízká pořizovací cena, která je 5 -10 tisíc Kč dle použitých 

komponentů. Pomocí systému lze provést dálkové spuštění sirény. Je schopen rozeslat SMS 

31 hasičům (1 SMS odeslána zpět na OPIS pro ověření vyhlášení poplachu). Dále je schopen 

mimo vyhlašování poplachu jednotce zabezpečit dálkové ovládání technologických zařízení 

budovy, včetně jejího střežení. Systém je zálohovaný při výpadku elektrické energie. 

 

Nevýhody systému 

 Systém není schopen přeposlat text SMS přijaté z OPIS, umí rozeslat pouze předem 

nastavený text. Je nutné pořízení a provozování SIM karty. Rozesílání SMS a prozvánění 

uživatelů je postupné, dochází k výrazným časovým prodlevám. Pro rozesílání SMS v jednom 

okamžiku je nutné využít telekomunikační službu hromadného rozesílání zpráv. Službu 

v současnosti nabízí pouze operátor O2.  Rozesílání SMS je zpoplatněno. Nevýhodou  

je nejistota doručení SMS v požadovaném časovém limitu. Tuto nevýhodu lze řešit 

zaplacením nejvyšší priority doručení SMS příslušnému operátorovi, což by přineslo další 

nemalé náklady. 
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7.3 Systém Jay – TELwork 

 Systém Jay od firmy TELwork, s. r. o. [15.] byl vyvinut speciálně pro potřeby 

svolávání JSDH. Systém je poskytován formou služby, tzn. že není potřeba nákupu žádného 

zařízení, na kterém by služba fungovala. Schéma systému je na obrázku č. 9. Tento systém 

provádí hromadné rozesílání SMS a současné prozvánění mobilních telefonů. Všechny 

telefony nastavené v systému vyzvánějí a přijímají SMS současně, nejedná se o postupné 

prozvánění. Osoba, která chce a má oprávnění provést svolání jednotky, může nahrát 

hlasovou zprávu a tuto systém automaticky rozešle všem členům jednotky. Systém  

je primárně určen pro mobilní telefony, lze jej však využít pro telefony klasické. Systém  

se aktivuje pomocí SMS z OPIS nebo jiného autorizovaného čísla. Dále je možné systém 

aktivovat z kteréhokoli telefonu pomocí PIN. Text příchozí SMS do systému je rozesílán 

v nezměněné podobě. Pro dálkové spuštění sirény je nutné provozovat SIM kartu  

nebo pevnou telefonní linku v prostorách hasičské zbrojnice. Služba zobrazení průběhu 

svolání je určena pro velitele jednotky k názornému přehledu aktuálního stavu svolávání, 

reakce jednotlivých členů, a tím i naplnění minimálních počtů pro výjezd (obrázek č. 10). 

 

 

 

    
 

Obr. č. 9:                                                                              Obr. č. 10: 

Schéma systému Jay - TELwork              Zobrazení průběhu svolání v systému Jay 

         pro velitele jednotky 
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Výhody systému 

 

 Vzhledem k tomu, že se nejedná o zakoupené zařízení, ale o službu, nevznikají žádné 

pořizovací náklady. Všichni koncoví uživatelé jsou vyrozuměni ve stejném čase, 

bezprostředně po přijetí SMS systémem. Dochází k přeposlání plného znění přijaté SMS, 

všichni členové jsou tudíž ihned informováni o typu a místě události. Počet koncových 

uživatelů systému je neomezený. Systém lze z úsporných důvodů nastavit pouze  

na prozvánění. Vzhledem k tomu, že nedochází k zakoupení zařízení, nedochází  

k jeho fyzickému ani morálnímu stárnutí. Protože se jedná o službu, je reálný předpoklad 

rozšiřování nabídky poskytovaných služeb.   

 

 

Nevýhody systému 

 Systém není schopen bez SIM karty nebo pevné linky umístěné v prostorách hasičské 

zbrojnice provést dálkové spuštění sirény, ani ovládat další technologie. Systém je zpoplatněn  

měsíční paušální částkou 300 – 800 Kč měsíčně + odeslané SMS. Do budoucna nelze zcela 

vyloučit navýšení ceny této služby. Systém je ohrožen možností zpoždění doručení SMS,  

jak již bylo uvedeno výše. V současnosti probíhají jednání o zřízení priority pro SMS zasílané 

prostřednictvím této služby. 

 

7.4 Systém Kanga+ -  RCS Kladno 

 Systém Kanga+ od firmy RCS Kladno s. r. o. [10.] je aktivován z OPIS odesláním 

SMS. Provádí postupné rozesílání SMS zprávy všem členům jednotky. Dochází k přeposlání 

plného znění přijaté SMS, všichni členové jsou tudíž ihned informováni o typu a místě 

události. Postupným rozesíláním SMS při vyhlášení poplachu dochází k časové prodlevě  

až několika minut. Systémem lze dálkově spouštět sirénu a ovládat ostatní prvky hasičské 

zbrojnice, např. kompresor či otevírání dveří. Na modul lze napojit tiskárnu pro tisk příkazu 

k výjezdu. Systém má k dispozici 200 pozic telefonních čísel, z toho 29 je určených  

pro systémová nastavení. Pro připojení koncových uživatelů je k dispozici 171 pozic, 

které lze rozdělit do 9 skupin. Systém je schopen potvrdit vyhlášení poplachu zpět na OPIS. 
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Výhody systému 

 Výrobcem systému je firma RCS Kladno, která vyvinula program „výjezd“ používaný 

operačními středisky HZS. Lze tedy předpokládat dobrou kompatibilitu obou systémů. 

Systém je schopen vytisknout příkaz k výjezdu, který obsahuje podrobnější informace o druhu 

a adrese mimořádné události. Dále je schopen spustit sirénu a ovládat další technologie 

hasičské zbrojnice. Provádí automatické potvrzení vyhlášení poplachu a ostatních 

provedených úkonů na OPIS.   

 

Nevýhody systému 

 Hlavní nevýhodou systému je jeho vysoká pořizovací cena cca 47 000 Kč. Rozesílání 

SMS je postupné, čímž dochází k časové prodlevě až několika minut u členů jednotky 

umístěných na konci seznamu. Dále systém v případě vyhlášení poplachu neumí prozvánět 

jednotlivé mobilní telefony. Rozesílání SMS je zpoplatněno. Také tento systém je ohrožen 

možností zpoždění doručení SMS, jak již bylo uvedeno výše. 

 

 

 

7.5 Systém PEM – Meisl 

 Systém PEM od firmy Petr Meisl [20.] byl vyvinut pro potřeby svolávání JSDH.  

Je aktivován pomocí pevné telefonní linky, mobilního telefonu, nebo manuálně na hasičské 

zbrojnici. Systém umožňuje dálkové spuštění sirény, aktivaci paegerů, případně rozesílání 

SMS. Pro provoz systému je nutná pevná telefonní linka nebo karta SIM. Lze spustit sirénu 

současně s paegery (SMS), popřípadě pouze paegery (SMS). Systém je schopen ovládat 

ostatní technologie hasičské zbrojnice a potvrdit vyhlášení poplachu na OPIS. V případě 

výpadku elektrické energie nedojde ke spuštění sirény, dojde však k aktivaci paegerů. 

 

Výhody systému 

 Systém je schopen dálkově spustit sirénu a ovládat další technologie hasičské 

zbrojnice. Provádí automatické potvrzení vyhlášení poplachu na OPIS. Při vyhlášení poplachu 

jsou pomocí paegeru informováni všichni koncoví uživatelé ve stejný čas. Systém je 

zálohován při výpadku elektrické energie. 
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Nevýhody systému 

 Cena systému je až 20 000 Kč dle použitých komponentů. Na hasičské zbrojnici  

je nutné mít zřízenou pevnou telefonní linku, případně SIM kartu. Při použití paegerů musí 

uživatelé stále nosit osobní paeger, což je na rozdíl od mobilního telefonu jednoúčelové 

zařízení. Systém není schopen přenést text původní SMS k jednotlivým členům jednotky.  

 

7.6 Systém Pelig 

 Systém Pelig od firmy Ing. Libor Kuděla [18.] byl vyvinut pro potřeby svolávání 

JSDH. Základem systému je mobilní telefon Siemens ME 45 napojený na elektronický 

modul. Systém je aktivován pomocí SMS z OPIS, jiného oprávněného mobilního telefonu 

nebo manuálně na hasičské zbrojnici. V základní verzi provádí postupné rozesílání SMS 

zprávy všem členům jednotky s následným postupným prozváněním. Lze jej kombinovat  

se službou společnosti O2, poté dochází k odeslání hromadné SMS všem členům jednotky 

současně. Dochází k přeposlání plného znění přijaté SMS, všichni členové jsou tudíž ihned 

informováni o typu a místě události. Systémem lze dálkově spouštět sirénu a ovládat ostatní 

technologie hasičské zbrojnice, např. kompresor či otevírání dveří. Systém je schopen potvrdit 

vyhlášení poplachu zpět na OPIS. 

 

Výhody systému 

 Cena systému je cca 7 000 Kč. V případě použití služby společnosti O2 pro hromadné 

rozesílání zpráv jsou všichni koncoví uživatelé vyrozuměni ve stejném čase, bezprostředně  

po přijetí SMS systémem. Dochází k přeposlání plného znění přijaté SMS, všichni členové 

jsou tudíž ihned informováni o typu a místě události. Systém je schopen ovládat ostatní 

technologie hasičské zbrojnice a potvrdit vyhlášení poplachu na OPIS. 

 

Nevýhody systému 

 V základní verzi je rozesílání SMS a prozvánění postupné, čímž dochází k časové 

prodlevě až několika minut u členů jednotky umístěných na konci seznamu. Rozesílání SMS 

je zpoplatněno. Také tento systém je ohrožen možností zpoždění doručení SMS, jak již bylo 

uvedeno výše. 
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7.7 Systém JSVV 

 Systém JSVV (Jednotný systém varování a vyrozumění) vznikl k zabezpečení 

včasného provedení varování a prvotního tísňového informování pro potřeby ochrany 

obyvatelstva. Povinnost varovat obyvatelstvo vyplývá z dodatkového protokolu I. 

k Ženevským úmluvám [6.], kde je definována jako hlásná služba. Varování obyvatelstva  

na území ČR, kraje a obce řeší zákon č. 239/2000 Sb. [4.]. Dle této normy je za organizační, 

provozní a technické zabezpečení JSVV odpovědný HZS ČR. 

 Systém je ovládán z OPIS HZS programem centrum, popřípadě programem alarm. 

K přenosu informace používá vlastní rádiovou síť [9.]. V současnosti je signálem pokryto  

cca 85 % území ČR. Koncovými prvky systému jsou dálkově spouštěné rotační a elektronické 

sirény, místní informační systémy (obecní rozhlasy) a zprávy zasílané pomocí paegerů 

(obrázek č. 11). Pro potřeby svolávání jednotek SDH je možné využít všechny tyto prvky. 

Jako problematické se jeví využití elektronických sirén a místních informačních systémů. 

Rozesílání zpráv pomocí paegerů vyžaduje v dané obci plné pokrytí signálem JSVV. Paegery 

jsou schopné přenášet konkrétní informace o události. Tato služba se při vyhlašování 

poplachu jednotce zpravidla nevyužívá z důvodu časové prodlevy při psaní tohoto textu. 

Běžné je rozesílání již připraveného textu, např.: „požární poplach, dostavte se na zbrojnici“. 

Systém je schopen provést zpětné ověření spuštění sirény, není však schopen ověřit doručení 

zprávy na paeger. 

 

 

     

         Rotační siréna                                  Elektronická siréna                                    Bezdrátový rozhlas 

 

Obr. č. 11: 
Koncové prvky systému JSVV  [16.] 

 ((((((R 
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R 

Výhody systému 

 Systém není závislý na veřejných sítích. Používá vlastní rádiovou síť, která  

je zálohovaná proti výpadku elektrické energie. Při dálkovém spuštění systému dochází  

ke zpětnému potvrzení o aktivaci. V případě použití paegerů jsou všichni členové jednotky 

vyrozuměni ve stejný čas. Systém provozuje HZS ČR, je tedy pravidelně udržován a testován. 

 

Nevýhody systému 

 Pořizovací cena zařízení pro dálkové spuštění sirény nebo místního informačního 

systému se zpětnou kontrolou aktivace je cca 32 000 Kč. Systém používá pro přenos 

informací vlastní nekomerční rádiovou síť, která není schopna zajistit stejně kvalitní pokrytí 

signálem jako nabízejí komerční GSM sítě. Z tohoto důvodu nelze u některých obcí, zpravidla 

umístěných v údolí, využít paegerový systém. Při použití paegerů musí členové jednotky nosit 

koncové zařízení stále s sebou a udržovat nabitou baterii. Rotační sirény v případě výpadku 

elektrické energie nemají záložní zdroj. 

 

 

 Tato kapitola provádí porovnání několika druhů svolávacích zařízení. Přehled 

hodnocených systémů je v tabulce č. 6. Nejedná se o všechny systémy, které jsou  

pro vyhlašování požárního poplachu využívané. Používaných systémů je velké množství. 

Většina je technologicky i cenově srovnatelná s výše uvedenými systémy. Zpravidla jde  

o systémy, které jsou běžně používány pro střežení objektů, dálkové ovládání technologií 

nebo byly přímo navrženy pro potřeby jednotek. Ceny uváděné u jednotlivých systémů jsou 

včetně DPH. Tyto ceny však nejsou nijak garantované a nelze vyloučit, že dojde k jejich 

navýšení nebo poklesu. Trh v oblasti svolávacích zařízení je široký, proto lze předpokládat 

vznik nabídky nových systémů a služeb. 
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Tab. č. 6: Porovnání hodnocených systémů svolávání jednotek 
 

 AMDS David Jay Kanga+ PEM Pelig JSVV 

Spouštění sirény - ano - ano ano ano ano 

Přenos základních 
informací o události 

ano - ano ano - ano ano 

Postupné 
vyrozumívání 

ano ano - ano - ano - 

Současné 
vyrozumívání 

- - ano - ano - ano 

SMS - ano ano ano ano ano - 

Hlasová zpráva ano - - - - - - 

Paeger - - - - ano - ano 

Prozvánění telefonu ano ano ano - - ano - 

Ovládání silových 
výstupů 

- ano - ano ano ano - 

Potvrzení aktivace  
na OPIS 

ano ano ano ano ano ano ano 

Tisk příkazu 
k výjezdu 

- - - ano - - - 

Pevná linka - - - - ano - - 

SIM - ano - ano ano ano - 

Střežení objektu - ano - - - - - 

Využitá síť GSM GSM GSM GSM GSM GSM JSVV 
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8 Návrh svolávacího systému pro okres Semily 

 V této kapitole navrhuji systém vyhlašování poplachu jednotkám dobrovolných hasičů 

v okrese Semily. Jedná se o návrh dvou systémů. První návrh je pro jednotky kategorií II a III, 

druhý pro kategorii JPO V. Druhý návrh nedosahuje při vyhlášení poplachu takové efektivity 

jako návrh první. Přesto lze jeho použití racionálně zdůvodnit. Jednotky s místní působností 

se účastní výrazně méně zásahů, než jednotky s působností územní. Z tohoto důvodu  

je obtížné přesvědčit dotčené obce o účelnosti nákupu svolávacího zařízení.  

 V návrhu se neobjevují paegerové systémy. V současnosti je v okrese peagerový 

systém využívaný pouze jednou jednotkou. Jedná se o systém PEM od firmy MEISL. Tento 

systém je nyní utlumován a nahrazován systémem na principu SMS. Důvodem je, že PEM 

nedokáže přeposlat text o typu a místě události. Tento problém dokáže vyřešit paegerový 

systém užívaný v JSVV. Jedná se o kvalitní svolávací systém, nelze jej však s úspěchem 

použít v okrese Semily. Okres je hornatý, je zde velké množství údolí, ve kterých není 

dostatečné pokrytí signálem sítě JSVV. Pro zvýšení pokrytí by bylo nutné investovat nemalé 

finanční prostředky. Z tohoto důvodu jsem návrh postavil na využití komerční GSM sítě, 

která již v současné době dostatečně pokrývá území kraje, včetně zmíněných údolí. Systém 

AMDS se v návrhu neobjevuje pro svou vysokou pořizovací cenu a následné náklady. Systém 

postupně provolává všechny přednastavené účastníky a cena hovorného je vyšší, než cena 

SMS. Navrhuji využít systémy, které pracují na principu rozesílání textových zpráv.  

Při použití tohoto systému dochází k rozdělení provozních nákladů mezi HZS a obec zřizující 

jednotku. 

8.1 Základní princip návrhu povolávání jednotek v okrese 

 Jako základní princip navrhuji použití dvou vzájemně nezávislých přenosových 

soustav. Předpokládá současné využití analogové radiové sítě a sítě GSM, případně sítě JSVV 

a GSM. 

 Toto opatření má za cíl zajištění vysoké pravděpodobnosti vyhlášení poplachu 

zejména při mnohačetných událostech, které jsou zpravidla způsobeny klimatickými jevy, 

jako jsou orkány či povodně. V průběhu událostí tohoto typu dochází k výpadkům sítě GSM, 

ale také k výpadkům nekomerčních sítí. Při současném použití dvou různých sítí výrazně 

stoupá pravděpodobnost úspěšného vyhlášení poplachu. 
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8.2 Návrh svolávacího systému pro jednotky kategorie JPO II a III 

 
 Navrhuji zřízení dálkového ovládání sirén pomocí systému JSVV nebo analogové 

radiové sítě. U nově zřizovaného dálkového ovládání doporučuji systém JSVV, který  

je primárně určen pro ochranu obyvatelstva a předpokládá se jeho další technologický vývoj. 

V obou případech je technicky možné a žádoucí zpětné potvrzení spuštění sirény na OPIS. 

 Současně OPIS odesílá SMS obsahující typ a místo události do svolávacího zařízení, 

kterým je vybavena jednotka. Toto zařízení rozesílá SMS s původním textem členům 

jednotky, jednu kontrolní SMS zpět na OPIS a provádí případné spuštění připojených 

technologií. V návrhu nepočítám se spuštěním sirény pomocí SMS, protože by došlo 

k porušení principu dvou nezávislých přenosových soustav. Schéma vyhlášení poplachu  

je znázorněno na obrázku č. 12. Při odesílání SMS do svolávacího zařízení odpadá problém 

s neaktuálností telefonního čísla velitele jednotky. Svolávací systémy Pelig a Jay, které jsou 

v současnosti v okrese používány, jsou schopné všechny výše uvedené požadavky plnit. Není 

však nutné využívat pouze těchto dvou systémů. Lze využít jakýkoli systém, který je schopen 

plnit stejné funkce. Konečné potvrzení o aktivaci jednotky je provedeno při výjezdu pomocí 

radiostanice. 

 

 

 

 

Obr. č. 12: 

Schéma návrhu vyhlašování požárního poplachu jednotkám JPO II a III 
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8.3 Návrh svolávacího systému pro jednotky kategorie JPO V 

 
 Navrhuji zřízení dálkového ovládání sirén pomocí systému JSVV nebo analogové 

radiové sítě. U nově zřizovaného dálkového ovládání doporučuji systém JSVV, který  

je primárně určen pro ochranu obyvatelstva a předpokládá se jeho další technologický vývoj. 

V obou případech je technicky možné a žádoucí zpětné potvrzení spuštění sirény na OPIS. 

 Dále OPIS odesílá pomocí automatické akce v programu výjezd SMS obsahující typ  

a místo události do mobilního telefonu velitele jednotky. Současně provádí vyrozumění 

velitele telefonním hovorem. Vyrozumění členů jednotky zajišťuje velitel dle místních 

zvyklostí. V případě nepřijetí telefonního hovoru velitelem jednotky je kontaktován další 

příjemce uvedený v databázi s žádostí o zajištění výjezdu jednotky. Schéma vyhlášení 

poplachu je znázorněno na obrázku č. 13. Při použití tohoto systému je nutné pravidelně 

provádět aktualizaci seznamu telefonních čísel velitelů jednotek a dalších kontaktů na JPO. 

Konečné potvrzení o aktivaci jednotky je provedeno při výjezdu pomocí radiostanice.  

U jednotky, která nemá ve své výbavě radiostanici, provádí hlášení o výjezdu velitel pomocí 

telefonu. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13: 

Schéma návrhu vyhlašování požárního poplachu jednotkám JPO V 
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8.4 Zabezpečení vyhlášení poplachu OPIS 

 Zásadním usnadněním práce operačního důstojníka je integrace systému JSVV  

a programu výjezd do jednoho PC. Operační důstojník bude schopen odbavit vyhlášení 

poplachu jednotce dobrovolných hasičů od jednoho počítače. Dálkové spuštění sirény  

a odeslání SMS lze v programu výjezd nastavit jako automatickou akci. V případě 

vyhlašování poplachu JPO II a III nebude OD nucen vykonávat jinou činnost. Systém JSVV  

i analogová radiostanice provede zpětné potvrzení o spuštění sirény. Svolávací zařízení odešle 

zpět na OPIS kontrolní SMS. Toto neplatí v případě vyhlašování poplachu JPO V.  

Zde nepřichází kontrolní SMS a OD je nucen telefonovat veliteli jednotky. Tento telefonát  

je nutný pro ujištění OD o vyrozumění jednotky. 

 Nově instalované svolávací systémy, které nejdou do programu výjezd založit  

ve formě automatické akce, nebo k jejichž aktivaci je nutné zadávat operačním důstojníkem 

PIN či jinou autorizaci, by neměly být pro svoji časovou náročnost ze strany  

HZS akceptovány. 

 Takovýmto způsobem nastavená technologie OPIS je v budoucnu schopná plynulého 

přechodu na KOPIS HZS v Liberci. 
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9 Závěr 

 Vytvořením návrhu systému vyhlašování poplachu jednotkám dobrovolných hasičů 

v okrese Semily byl naplněn avizovaný cíl diplomové práce. Byla provedena analýza 

současného stavu povolávání jednotek v okrese. Dále bylo provedeno zhodnocení a porovnání 

vybraných typů svolávacích zařízení. Systémů, zařízení a služeb, které jsou schopné provádět 

svolávání jednotek, je velké množství. Některé systémy jsou používané po celé ČR, a některé 

využívá pouze jeden či několik sborů. Pro hodnocení byly vybrány systémy, které jsou  

již v okrese Semily používány, jsou více rozšířené, či nabízejí zajímavá technická řešení. 

 Základním principem návrhu povolávání jednotek je použití dvou vzájemně 

nezávislých přenosových soustav. Návrh předpokládá současné využití sítí JSVV a GSM, 

případně analogové radiové sítě a GSM. Cílem je zvýšení pravděpodobnosti úspěšného 

vyhlášení poplachu jednotce, zejména u mnohačetných událostí způsobených zpravidla 

klimatickými jevy, při kterých dochází k výpadkům komerčních i nekomerčních sítí. Dalším 

krokem je možnost využití přednostního garantovaného doručení SMS, aby nedocházelo 

k jejich opožděnému doručení, především SMS odesílaných z OPIS. Tuto službu již 

v současnosti využívají například bankovní ústavy pro poskytování kódů. Jedná se o službu, 

která je zpoplatněná. Z občansko morálního hlediska by po oslovení GŘ HZS ČR mohli 

provozovatelé poskytnout tuto službu zdarma. Další možností je poskytování služby zdarma 

uzákonit, jako je tomu v současnosti při volání na tísňové linky. Při pohledu do budoucnosti 

nelze opomenout možnost využití internetu. Síť lze využít k přenosu základních informací 

o dané mimořádné události, jako je zaslání mapových a dalších podkladů z OPIS do hasičské 

zbrojnice.  

 Počet mimořádných událostí, na jejichž likvidaci se podílí jednotky dobrovolných 

hasičů, neustále roste. V minulosti byli dobrovolní hasiči povoláváni pouze k požárům. Dnes 

se škála jejich činností postupně rozšiřuje o dopravní nehody, technickou či technologickou 

pomoc a další typy událostí. Tím, jak stoupá jejich profesionalita, vzniká potřeba vybudování 

kvalitního svolávacího systému. Tato diplomová práce řeší návrh systému svolávání pro okres 

Semily. Vzhledem k tomu, že každý Hasičský záchranný sbor kraje zastává jinou filozofii  

při povolávání dobrovolných hasičů, je velmi obtížné navrhnout systém, 

který by tuto problematiku řešil pro celou ČR a zároveň dokázal naplnit požadavky  

a očekávání jednotlivých sborů.  
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 Povolávání jednotek není v současné době limitováno technickými možnostmi. 

Hlavním problémem je nedostatek financí. Svolávací zařízení zpravidla znamenají značnou 

počáteční investici a vyžadují další prostředky na svůj provoz. Pro malé obce se jedná  

o značnou finanční zátěž. Jako možné řešení se jeví poskytnutí dotace krajskými úřady,  

ať už na pořízení či provozování těchto systémů. 
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11 Seznamy 

11.1 Seznam použitých zkratek 

AMDS     Automatic message delivery system – systém hromadného rozesílání 

   hlasových zpráv 

DPH       Daň z přidané hodnoty 

ČR        Česká republika 

GŘ HZS ČR      Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

GSM       Global System for Mobile communications – globální systém pro  

   mobilní komunikace 

HZS       Hasičský záchranný sbor 

IZS        Integrovaný záchranný systém 

JPO   Jednotka požární ochrany 

JSDH       Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JSVV   Jednotný systém varování a vyrozumění 

KHK    Královéhradecký kraj 

KM    Kilometr 

M    Metr 

KOPIS       Krajské operační a informační středisko 

OBR   Obrázek 

OPIS       Operační a informační středisko 

ORP       Obec s rozšířenou působností 

PIN   Personal Identification Number – osobní identifikační číslo 

PO   Požární ochrana 

PS   Požární stanice 

RDST       Radiostanice 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

SMS   Short message service – systém krátkých zpráv 

s. r. o.      Společnost s ručením omezeným 

VŠB - TU      Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
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