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Bakalářská práce řeší problematiku svolávání jednotek sboru dobrovolných hasičů. V úvodních 

částech je uvedena organizace systému poţární ochrany v ČR, kde je věnovaná pozornost 

jednotkám poţární ochrany a jejich kategorizace. Částečně se věnuje poplachovému plánu a 

legislativě. Následuje historie svolávání, vznik prvních sborů, prvních zvonkových a 

telefonních stanic a historie prvního pouţití sirén. Další kapitoly práce popisují systémy 

svolávání jednotek sboru dobrovolných hasičů od sirén aţ po nejnovější systém AMDS. 

V jedné z kapitol je provedeno srovnávání vybraných systémů svolávání, ze tří pohledů. 

Z pohledu KOPIS – Krajského operačního a informačního střediska, z pohledu jednotek sboru 

dobrovolných hasičů a z pohledu financování systému svolávání. V závěru práce je zhodnocen 

stávající systém svolávání, vyhodnocen dotazník a navrţen vzorový dokument vnitřního plánu 

svolávání JSDH. 

Annotation 

Šeděnková, Silvia. The Plan of Summoning of Volunteer Fire Brigades: Thesis. Ostrava, VŠB-

University of Ostrava, Faculty of engineering, 2010 

Keywords: The recall system, sirens,the fire brigade,annonce of alert. 

This desertation work are trying to solve the issue of convening the fighting units. The 

Beginning of my desertation work also looks  at the legal regulations of organization the  fire 

protection system in the Czech Republic and their categorizations. Part of  the work talks about 

the  fires alarm plan  and the legal regulations. Followed by  the history of convening, the 

emergence of the first Corps, the first bells and phones stations and the history of the first sirens 

use.  Other chapters  describes the  systems of  convening units Corps – starts from oldest sirens 

to the latest AMDS system. In one of the chapter  I compare  selected systems of convening, 

from three diffrent views. The firsth view  KOPIS – the district centre, second one  - the units 

of the Corps fighting and the third one  financing of convening. At the end of this disertation 

work is evaluated the current system of caling. In the same time I have made the assessment ot 

the questionnaire and I have come up with the design of the internal standard calling plan 

JSDH. 
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1 Úvod 

Ve své práci jsem se zaměřila na svolávání jednotek dobrovolných hasičů 

v Moravskoslezském kraji. Tuto problematiku řeším z pohledu legislativy, organizace 

a činnosti jednotek poţární ochrany od vyhlášení poplachu aţ po výjezd jednotky. 

Problematiku svolávání jednotek dobrovolných hasičů řeším v návaznosti na historický 

vývoj této problematik v moravskoslezském regionu od 17. století stručným popisem 

praktikovaných dobových způsobů a systémů svolávání, přes systém prvního svolání 

sirénou aţ po systém AMDS, který je od 1. dubna 2009 nejnovějším systémem svolávání 

jednotek poţární ochrany v Moravskoslezském kraji. Cílem mé práce je pohled nejen na 

starší systémy svolání, které jsou v dnešní době pouţívány jen minimálně, ale především 

na systémy svolávání, které jsou v dnešní době pouţívány s velkou pozitivní odezvou. 

Cíle práce:  

 Zajištění organizačních moţností svolávání jednotek sboru dobrovolných hasičů 

 Moţnosti technického svolávání jednotek sboru dobrovolných hasičů 

 Srovnání vybraných systémů svolávání jednotek SDH 

 Závěrečné zhodnocení a návrh opatření ke zlepšení 

 Návrh vzorového vnitřního plánu svolávání pro vybranou jednotku SDH 
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2 Rešerše 

V procesu přípravy a zpracování této práce jsem zjistila, ţe problematika svolávání 

jednotek sboru dobrovolných hasičů nebyla běţně ani odborně publikována, proto jsem 

poznatky čerpala z publikované odborné literatury, která byla blízká problematice řešeného 

tématu. V této části chci uvést rešerše několika prací, se kterými jsem v rámci přípravy 

pracovala.  

Hadrbolec, Jan. Povolání jednotek SDH obcí k výjezdům: bakalářská práce. Ostrava: VŠB-

Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2009.[8] 

Bakalářská práce se zabývá systémem povolání jednotek SDH obcí k výjezdům. Uvádí 

základní informace o právním rámci poţární ochrany,systém plošného pokrytí a zařazení 

jednotek poţární ochrany do příslušných kategorií. Ve své práci se hlavně věnuje 

problematice pouţívaných technických prostředků svolávání jednotek poţární ochrany na 

území Středočeského kraje.  

Hanuška, Z. Organizace jednotek požární ochrany I., Sdruţení poţárního a bezpečnostního 

inţenýrství, Ostrava, 1998. [14] 

Tato publikace se zabývá organizací jednotek poţární ochrany. Druhy jednotek, operační 

hodnoty, dislokace a spolupráce jednotek v plošném rozmístění. Kategorizace jednotek, 

funkce operačních středisek, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, výkon sluţby 

a financování. 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství, Hasičský záchranný sbor České republiky, 

Ústřední poplachový plán Integrovaného záchranného systému, Praha, 2008. [17] 

Ústřední poplachový plán řeší otázku „Spojení na základní a ostatní sloţky“ a konkrétní 

přehled sil a prostředků. 

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

ochrany, Praha, 2001. [12] 

V této vyhlášce se řeší problém plošného pokrytí jednotkami poţární ochrany, způsob 

zřizování jednotek poţární ochrany, vybavení a organizační zajištění, vyhlášení poplachu, 

podmínky akceschopnosti, velení při zásazích a ověřování odborné přípravy. 
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Hlavním zdrojem informací je internetová síť. Zde bych chtěla upozornit na níţe uvedené 

internetové stránky. 

www.hzsmsk.cz  [10] 

Na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje je 

popsán systém AMDS, který je pouţívaný v Moravskoslezském kraji jen krátce, ale 

s převratným úspěchem.  

www.jay.telwork.cz [9] 

Na těchto internetových stránkách je popsán nový systém svolávání jednotek sboru 

dobrovolných hasičů JAY, který byl vyvinutý firmou TELWORK. 

http://www.hzsmsk.cz/
http://www.jay.telwork.cz/
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3 Organizace systému požární ochrany v ČR 

3.1 Jednotka požární ochrany 

„Jednotkou poţární ochrany se rozumí organizovaný systém tvořený odborně 

vyškolenými osobami, poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany. 

Základním posláním jednotek PO je chránit ţivoty a zdraví obyvatel a majetek před poţáry 

a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohroţují ţivot a zdraví 

obyvatel, majetek nebo ţivotní prostředí a které vyţadují provedení záchranných, resp. 

likvidačních prací“. [11] 

Vyhlášení poplachu jednotkám 

Vyhlášení poplachu jednotkám podle §10 vyhlášky 247/2001 Sb. [12] je obsaţeno 

v poplachovém plánu kraje, který je přiloţen k havarijnímu plánu kraje a zajišťují ho 

operační střediska. Poplach se vyhlašuje svolávacími prostředky. Po vyhlášení poplachu se 

hasiči dostaví na určené místo k výjezdu.  

Druhy jednotek 

Dle zřizovatele jednotky poţární ochrany a vztahu osob, vykonávajících činnost 

v těchto jednotkách, se jednotky poţární ochrany dělí na: [11] 

1. Jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), 

 Zřizuje stát.  

2. Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce),  

 Zřizuje obec, resp. město. §12 [13] Dokumentace o zřízení jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce 

3. Jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku),  

 Zřizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba 

4. Jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku),  

 Zřizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba 
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3.2 Kategorie jednotek požární ochrany 

Dle operační hodnoty, jsou pro účely plošného pokrytí jednotky rozděleny do níţe 

uvedených kategorií. S územní působností přesahující katastrální území obce jsou jednotky 

JPO I, JPO II a JPO III. Jednotky, které mají místní působnost omezenou na obec, nebo 

podnik svého zřizovatele, jsou JPO IV, JPO V a JPO VI. [14] 

Kategorizace jednotek: 

 JPO I - jednotka Hasičského záchranného sboru ČR 

 JPO II/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd druţstva o zmenšeném početním stavu 

 JPO II/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd dvou druţstev o zmenšeném početním stavu 

 JPO III/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd druţstva o zmenšeném početním stavu 

 JPO III/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd dvou druţstev o zmenšeném početním stavu 

 JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku 

 JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která 

zabezpečuje výjezd druţstva o zmenšeném početním stavu 

 JPO VI - jednotka hasičského záchranného sboru podniku 

 Nezařazené – jednotky poţární ochrany nezařazené do plošného pokrytí. [13] 

Přikládám k nahlédnutí mapu Ostravy a jejich poţárních okrsků. Na mapě jsou 

zakresleny jednotky poţární ochrany, jejich kategorie a také umístění elektronických 

a rotačních sirén.  
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Obrázek 1: Rozdělení „malé“ a „velké“ Ostravy 

 

3.3 Poplachový plán kraje 

V této kapitole se zabývám poplachovým plánem kraje, který jako jediný řeší 

konkrétní svolávání, rozdělení a zásady součinnosti jednotek poţární ochrany. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodla v této kapitole vypsat nejdůleţitější části z tohoto poplachového 

plánu kraje, který vydává rada kraje nařízením kraje podle v §27 odst. 2 písm. a) zákona 

133/1985 Sb., o poţární ochraně [15]. 



- 9 -  

V nařízení č. 3/2005 Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Poţární 

poplachový plán Moravskoslezského kraje, se v článku 2 uvádí zásady součinnosti 

jednotek, kde se problematiky svolávání hasičů dotýká bod (4) a řeší v přílohách zařazení 

jednotek v prvním stupni poplachu. Další bod (5) článku 2, řeší zařazení jednotek 

v druhém a vyšším stupni poplachu, které řeší operační a informační středisko kraje. Dále 

problematiku svolávání hasičů řeší článek 3, povoláním jednotek v rámci operačního 

řízení, ohlašovny poţárů a příslušné operační střediska. V článku 3 bod (5) se řeší povolání 

jednotek příslušně operačním střediskem a její zásady. Povolání jednotek územně 

příslušným operačním střediskem, nebo územně příslušným střediskem jiného kraje, 

operačním a informačním střediskem generálního ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky prostřednictvím krajského operačního střediska. Dále v článku 4 se 

řeší způsob vyhlašování jednotlivých stupňů poplachu. V rámci poplachového plánu se 

vyhlašují čtyři stupně poplachu. Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků 

potřebných k zásahu a likvidačním pracím. Povolání potřebného počtu sil a prostředků 

musí být co nejreálnější a přizpůsobeno stupni poplachu. V bodě (6) je udán 

předpokládaný počet jednotek podle stupně poplachu:  

 první stupeň poplachu - nejvýše čtyři jednotky 

 druhý stupeň poplachu – nejvýše deset jednotek 

 třetí stupeň poplachu – nejvýše patnáct jednotek 

 čtvrtý (zvláštní) stupeň poplachu – více neţ patnáct jednotek. 

Poplachový plán kraje se dále zabývá v článku 5 činnostmi ohlašoven poţárů v obci, nebo 

právnickým a podnikajícím, kteří se řídí řádem ohlašovny poţárů a plní úlohu zejména: 

 přijímat hlášení o vzniku poţáru, nebo mimořádné události  

 vyhlašovat poplach místní jednotce 

 oznámit poţár, nebo mimořádnou událost operačnímu a informačnímu 

středisku na čísle 150 nebo 112. 

Přesně udává povinnosti, jak má být ohlašovna poţáru označena. Dále v bodě (5) je 

popsáno pouţití sirény k svolání jednotky při poţárním poplachu. [16] 

V druhé části poplachového plánu kraje je poplachový plán Integrovaného 

záchranného systému Moravskoslezského kraje. V článku 7 se řeší spojení na základní 

a ostatní sloţky, zejména telefonní spojení, přehled sil a prostředků, způsob povolávání 

a vyrozumívání vedoucích sloţek a členů krizových štábů. 



- 10 -  

V poslední, třetí části poplachového plánu kraje se řeší operativní dokumentace 

poplachového plánu. Seznamy jednotek, seznamy uzavřených dohod, seznamy součinnosti 

jednotek, výčet spojení na základní a ostatní sloţky IZS, plán povolávání a vyrozumívání 

vedoucích sloţek a členů krizového štábu a jiné seznamy a dokumenty. 

 

3.4 Legislativa 

Zásady, povinnosti a činnosti jednotek poţární ochrany jsou dány zákony, nařízeními 

a vyhláškami. Dále se činnosti jednotek řídí nařízeními kraje, jako je např. Poplachový 

plán kraje. Uvádím zde jen ty nejdůleţitější zákony, vyhlášky a nařízení. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška č. 226/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 

Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 

ve znění pozdějších předpisů 
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4 Historie 

„Ještě několikrát vyburcovali ponocní a hlásní radničním zvonem a rychtář se svými 

pomocníky měšťany, ţe hoří.“ [1] 

4.1 Svolávání za vlády Marie Terezie a Josefa II. 

 „Píše se rok 1751, lidé uţ dávno vědí, ţe pro ně oheň má nesmírný význam. Chrání 

ho před zimou, pomáhá připravit pokrmy, je potřebný k výrobě nástrojů apod. Oheň však 

není jen dobrým sluhou, ale také zlým pánem. Víme, ţe nejednou oheň pohltil celá města 

i vesnice. Bylo zapotřebí, aby se začala řešit nejen otázka hašení poţárů, ale především 

prevence. V roce 1751 a 1787 vznikly Celozemské poţární řády, které řešily nejen 

prevenci, ale také způsob, jakým se bude vyhlašovat poplach, a velmi důrazně řešil 

vzájemnou sousedskou pomoc mezi vesnicemi a městy v určeném poţárním okrsku. 

Poplach se měl vyhlašovat zvoněním a ,,šturmováním“, sousedním obcím zvláštními 

jízdními posly. Ve všech obcích měli drţet noční stráţ ponocní a hlásní“. [2] 

 

Obrázek 2: Historická fotografie [vlastní archiv] 

„Jiţ dochované instrukce pro městského rychtáře z r. 1667 uvádí, ţe Ostrava měla 

dva hlásné na radniční věţi, kteří kromě vytrubování kaţdé hodiny měli ,,obzvláště by 

skrze oheň opilstvím od těch tulákův se škoda nestala, bedlivý pozor dáti“. Kdyţ 

zpozorovali poţár, vyhlašovali poplach radničním zvonem; ve dne pak rovněţ vyvěšením 

červeného praporu a v noci ukládali hořící lucerny ve směru poţáru, aby kaţdý věděl, kam 

má spěchat na pomoc.  
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Magistrát dal téţ vytisknout poţární instrukci pro cechy a řemeslníky. Bylo to tzv. 

,,poučení“ z josefínské doby. Toto poučení dostali všichni cechmistři a uliční důvěrníci, 

aby s ním seznámili co nejrychleji a nejdůkladněji všechny mistry, tovaryše, učně a 

obyvatele svých obvodů. Pak měla být provedena cvičná zkouška, při niţ by byli všichni 

obyvatelé prakticky poučeni, co mají dělat v případě poţáru“. [2] 

„Městský magistrát kromě opětovného vydání poţární instrukce pro cechy 

a řemeslníky z roku 1787 zpracoval na počátku 30. let 19. století vlastní poţární řády pro 

město a také zvláštní ustanovení pro své poddanské vsi. Rozpracoval v nich podle 

místních podmínek zejména všeobecná ustanovení celozemského poţárního řádu a způsob 

hašení. Podle tohoto městského poţárního řádu měl mít kaţdý majitel domu v městě nebo 

v předměstí nejméně jeden ţebřík, hák, ruční stříkačku, plechovou lucernu a několik věder 

na vodu. Kaţdý, kdo by zpozoroval, ţe začíná hořet, měl způsobit poplach a poţár ohlásit 

ihned poţárnímu komisaři, nebo některému policejnímu komisaři, nebo policejnímu 

stráţníkovi, případně přímo na radnici. O poţární bezpečnost měli pečovat policejní 

stráţníci, noční a kostelní hlídači. Po vyhlášení poplachu byl kaţdý povinen odebrat se na 

určené místo“. [2] 

„V této době nebylo svolávání lidí k poţáru jednoduché, ale pro tehdejší dobu 

účinné. Městské poţární řády určovaly přesně, kdo se má kdy a kam dostavit a s jakými 

prostředky. Počínaje lidmi, kteří zajišťovali dopravu vody vědry a konvemi, přes lidi, kteří 

zajišťovali převoz stříkaček a potřebného vybavení. Velení u poţáru měl poţární komisař. 

V poţárním okrsku byli vţdy dva, jeden na horním konci vsi, a druhý na dolním konci. 

Velení se ujal ten, který byl poţářišti blíţe. Poţárnímu komisaři pomáhaly poţární hlídky, 

které určili jednotliví cechmistři. Dále byly tímto řádem určené úřední osoby, které 

se měly za úkol neprodleně spojit s poţárním komisařem. Měly zajišťovat dopravu vody, 

výzbroje a ostatního poţárního nářadí. Pobízet přítomné obyvatele k hašení a lelkující 

diváky odvést z blízkosti poţáru. Řády také určovaly dva cechmistry, kteří také 

organizovali pomoc lidí při poţárech. Rozmístění lidí tak, aby doprava vody byla co 

nejrychlejší a lidé si navzájem nepřekáţeli. Ostatní cechmistři měli dohlíţet na podezřelé 

osoby a zabránit tak krádeţím, nebo jiným nezákonnostem. Spolu s duchovenstvem měli 

za úkol převést postiţené obyvatele, dobytek a majetek na určené místo a zamezit 

odcizení. Poţární řád se podrobněji zabýval povinnostmi jednotlivých řemeslníků 

u poţáru“. [1] 
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4.2 Vznik prvních organizovaných sborů hasičů 

„Rozpad feudálního řádu v roce 1848 otevřel novou cestu i ve vývoji hasičské práce. 

Nebývalý rozvoj průmyslu si vyţádal odborný způsob a novou výzbroj pro zdolávání 

poţárů. Nebylo jiţ moţno zdolávat poţár s pomocí obyvatelstva, ale zajistit odborně 

organizované sbory hasičů, které jsou odborně připravované a cvičené pro boj s poţáry. 

Od 60. let 19. století vznikají v jednotlivých městech dobrovolné hasičské sbory a pouze 

v několika městech sbory profesionální. Nyní se zaměříme opět na svolávání v této době.  

Při vypuknutí poţáru bylo zapotřebí, aby občan upozornil sousedy, a poţár oznámil na 

policejní stráţnici, na radnici, případně na nejbliţší telefonní stanici, nebo v továrně 

sirénou. Poplach se pak vyhlašoval poţárním telefonem a telegrafem, sirénou, trubkami 

městské policie, hasičskými trubači, kostelním zvonem a poplašným zvonkem na věţi 

radnice“. [1]  

4.3 Vznik prvních zvonkových a telefonních stanic 

„Rychlý poţární zásah je závislý na včasném a účinném poţárním poplachu. 

Doposud se vyhlašování poplachu provádělo radničním zvonem, hasičským trubačem. 

Od roku 1873 poplašnými houkačkami hlídačů, od roku 1876 téţ policejních stráţníků 

a od roku 1878 závodními sirénami. O 6 let později bylo přistoupeno k zavedení 

poplašného poţárního zvonkového zařízení, a hned v následujícím roce k zavedení 

poţárního telefonního spojení nejen v Moravské Ostravě, ale i v sousedních Vítkovicích, 

Přívoze a Polské Ostravě. Tímto novým poplašným zařízením byla značně 

zvýšena pohotovost všech dobrovolných a závodních hasičských sborů, poněvadţ 

telegrafem a telefonem byly jiţ propojeny všechny ţelezniční stanice, průmyslové závody 

a doly na celém Ostravsku. Zvonkovým poplašným zařízením i poţárním telefonem byly 

kromě poţární zbrojnice, policejní stráţnice na radnici, bytu velitele a trubače sboru, 

postupně vybavovány i některé byty dalších činných členů hasičského sboru. V roce 1894 

bylo v Ostravě 26 a v roce 1904 jiţ 42 poţárně poplachových zvonkových stanic 

a v roce 1900 uţ 17 poţárních telefonních stanic“. [1] 
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4.4 Historie sirén  

V roce 1873 se jiţ pouţívaly závodní sirény, a jejich pouţívání se dochovalo aţ do 

dnešní doby. Byl to nejrozšířenější systém svolávání jednotek poţární ochrany v obcích. 

Problémem bylo spouštění sirén, které byly umísťovány na obecních úřadech, případně na 

jiných místech, kde byla nejlepší slyšitelnost pro co největší území obce. Někde byla 

umístěna tlačítka pod sklem a sirénu mohl spustit prakticky kaţdý. V pozdějším období 

bylo moţno sirénu spustit pomocí propojení s radiostanicí, pomocí selektivní volby. Toto 

propojení bylo prvním krokem k dálkovému ovládání technických systémů. Při svolávání 

sirénou však chyběla základní informace o místě události, a proto jsou sirény nástupem 

mobilních telefonů nahrazovány jinými způsoby svolávání. I přesto, ţe fungují jiné 

technické systémy, jsou sirény ponechány jako záloţní způsob svolávání jednotek. V další 

kapitole se seznámíme s některými z těchto systémů, včetně pouţití sirén.  
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5 Systémy svolávání jednotek sboru dobrovolných hasičů 

Svolávání jednotek poţární ochrany se provádí různými způsoby. V dalších 

podkapitolách uvádím jen některé z technických systémů svolávání. 

5.1 Sirény 

V dnešní době jsou sirény pouţívány jako záloţní systémy svolávání a pro účely 

civilní ochrany. Jsou plošně zařazeny do jednotného systému varování a vyrozumění. 

Přechodem civilní ochrany pod Hasičský záchranný sbor České republiky je tento systém 

ovládán pomocí operačních středisek, kdy při vzniku mimořádné události lze pro varování 

obyvatelstva, popřípadě pro vyrozumění jednotek poţární ochrany vyuţívat koncové 

prvky varování (rotační sirény, elektronické sirény a obecní rozhlasy). Vydáním nové 

zákonné normy [4] byly zrušeny jednotlivé varovné signály, a byl zaveden pouze varovný 

signál „Všeobecná výstraha“.  

 

Obrázek 3: Rotační siréna[18] 

Podle směrnice pro činnost operačních a informačních středisek Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje lze koncové prvky varování aktivovat 

z vyrozumívacích center umístěných na operačních střediscích Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje. Aktivace sirén zařazených do jednotného systému 

varování a vyrozumění se provádí pomocí zadávacích terminálů. [3] 

 Zadávací terminál II. úrovně – Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje (dále jen KŘ HZS MSK) 

 Zadávací terminál III. úrovně – Krajské operační a informační středisko (dále jen 

KOPIS), Sektorové operační a informační středisko (dále jen SOPIS).  

POŢÁRNÍ POPLACH  
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Jednotlivou sirénu aktivuje obsluha zadávacího terminálu na základě vlastního 

posouzení situace nebo na příkaz řídícího (velícího) důstojníka. Skupinu sirén aktivuje 

obsluha zadávacího terminálu vţdy na pokyn řídícího (velícího) důstojníka nebo 

statutárního zástupce kraje, města a obce, případně jím pověřené osoby. [3] 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA   

Ţádost k aktivaci koncových prvků varování signálem Všeobecná výstraha ze stupně 

SOPIS, je prováděna cestou KOPIS na zadávací terminál II.úrovně – KŘ HZS MSK. 

Operační důstojník KOPIS pak tuto skutečnost nahlásí řídícímu důstojníkovi HZS MSK. 

Dojde-li k výpadku na zadávacím terminálu III. úrovně, vyţádá si operační důstojník 

aktivaci sirén na zadávacím terminálu II. úrovně. [3] 

Přehled signálů  

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 

Dnem 1.listopadu 2001 se na území České republiky zavádí jednotný varovný signál 

„Všeobecná výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné 

události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sek. U elektronických 

sirén a místních obecních rozhlasů je doplněna verbální informace upřesňující druh 

ohroţení. Signál můţe být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. [3] 

Grafická charakteristika signálu: 

a. rotační siréna (akustický signál)  

 

Obrázek 4: Všeobecná výstraha, akustický signál rotační sirény. [3] 
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b. elektronická siréna (akustický signál + verbální informace) 

 

Obrázek 5: Všeobecná výstraha, akustický signál elektronické sirény. [3] 

 

POŢÁRNÍ POPLACH 

Je určen ke svolání jednotek poţární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným 

tónem po dobu 60 sekund. U elektronických sirén a místních (obecních) rozhlasů, můţe 

být signál doplněn o verbální informaci. [3] 

Grafická charakteristika signálu: 

a. rotační siréna (akustický signál) 

 

Obrázek 6: Požární poplach, akustický signál rotační sirény. [3] 

 

b. elektronická siréna (akustický signál + verbální informace ) 

 

Obrázek 7: Požární poplach, akustický signál elektronické sirény. [3] 
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ZKOUŠKA SIRÉN 

Signál slouţící k ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování 

a vyrozumění. Signál je vyhlašován nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. 

U elektronických sirén a místních (obecních) rozhlasů je signál doplněn o verbální 

informaci. 

Ověřování funkčnosti jednotného systému varování a vyrozumění na území 

Moravskoslezského kraje je organizováno v souladu s vyhláškou č. 380/2002 Sb.[4] 

a provádí se zpravidla první středu v měsíci ve 12:00 hodin. Charakteristika signálu 

u rotační sirény je stejná jako u elektronické sirény. [3] 

Grafická charakteristika signálu: 

a. rotační siréna (akustický signál) 

b. elektronická siréna (akustický signál + verbální informace) 

 

Obrázek 8: Zkouška sirén, akustický signál rotační a elektronické sirény. [3] 

 

 

OBSAH VERBÁLNÍCH INFORMACÍ: 

verbální informace č. 1 

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška 

sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ 

verbální informace č. 2 

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání českého 

rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, 

všeobecná výstraha.“ 
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verbální informace č. 3 

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohroţení zátopovou vlnou. Sledujte 

vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, 

nebezpečí zátopové vlny.“ 

verbální informace č. 4 

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohroţení únikem škodlivin. 

Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, 

chemická havárie, chemická havárie.“ 

verbální informace č. 5 

„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohroţení únikem radioaktivních 

látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační 

havárie, radiační havárie, radiační havárie.“ 

verbální informace č. 6 

„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, 

televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“ 

verbální informace č. 7 

„Poţární poplach, poţární poplach, poţární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl 

vyhlášen poţární poplach, poţární poplach.“ [3] 

5.2 Pagery 

Zjednodušeně řečeno je pager přijímačem SMS zpráv. V začátcích pagery přijímaly 

jen znakový kód, později i krátké zprávy. Oproti mobilním telefonům mají pagery 

základní nevýhodu, především jednosměrnou komunikaci. Celý systém pagerů patří 

Hasičskému záchrannému sboru a je pro jednotky SDH zdarma, je totiţ součástí 

jednotného systému varování a vyrozumění, stejně jako sirény [5]. 
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Obrázek 9: Pager [6] 

Podle směrnice pro činnost operačních a informačních středisek Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje se stanovují zásady pro předávání zpráv na 

osobní přijímače (pagery). Jednotlivý pager nebo skupinu pagerů lze aktivovat 

z vyrozumívacích center umístěných na operačních střediscích Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje. Obsah předávaných zpráv musí odpovídat sluţební 

činnosti. Na konci zprávy musí být signatura pracoviště, z kterého je zpráva odeslána. 

Operační důstojník daného stupně provádí kontrolu funkčnosti systému vysláním zprávy 

na jednotlivý pager, nebo skupinu pagerů. Dojde-li k výpadku na zadávacím terminálu III. 

úrovně, vyţádá si operační důstojník aktivaci pagerů na zadávacím terminálu II. úrovně. 

[3] 

 

5.3 Pelig 

Tento systém pracuje na principu hromadného přenosu SMS zpráv u mobilního 

operátora O2. Po obdrţení například SMS z krajského operačního a informačního 

střediska, pošle PELIG SMS na mobilního operátora, který rozešle jiţ předem 

nadefinované skupině hromadnou SMS. Současně sepne jedno relé, a PELIG začne 

prozvánět jednotlivá čísla uloţená na SIM kartě. Systém má záloţní zdroj pro případ 

výpadku energie. V tomto případě systém pošle SMS zprávu o výpadku energie určené 

osobě. Tento systém je moţné plně zaimplementovat do integrovaného systému výjezdu, 

a tudíţ po nasazení sil a prostředků operačním důstojníkem se vše děje automaticky. 
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5.4 Kanga plus 

Systém svolávání jednotek pod názvem Kanga plus byl vyvinut firmou RCS Kladno 

na základě poţadavku vytvořit efektivní způsob svolávání. Systém pracuje na principu 

přenosu dat, formou SMS zprávy (tzv.binární SMS) v síti GSM mobilních operátorů. Po 

příjmu SMS zprávy v systému od operačního střediska hasičského záchranného sboru, 

systém rozešle preferované skupině SMS zprávu. Systém však umí provádět i jiné operace, 

jako je například spouštění sirény, a můţe být svolání jednotky doprovázeno tiskem 

příkazu k výjezdu na připojené tiskárně. Dále má systém k dispozici čtyři relé, která 

mohou spínat technologické systémy, například kompresor pro doplnění vzduchu do 

vozidel, apod.. Tento systém je také moţno plně zaimplementovat do integrovaného 

systému výjezdu, a tudíţ po nasazení sil a prostředků operačním důstojníkem se vše děje 

automaticky. [8] 

5.5 Systém JAY; 

Na základě poţadavku JSDH Praha - Písnice zastoupené velitelem Martinem 

Frankem a po zjištění stávajícího stavu ohledně moţností svolávání jednotek, firma 

Telwork vyvinula svolávací systém JAY. Tento systém umoţňuje svolání členů jednotky 

sboru dobrovolných hasičů pomocí poplachového vyzvánění na mobilním telefonu, nebo 

hromadně rozesílané SMS. Toto vyzvánění a i příchozí SMS probíhá současně (nejedná se 

o postupné prozvánění). Systém je poskytován formou sluţby, tzn. ţe není potřeba nákupu 

ţádného zařízení, na kterém by sluţba fungovala. Technologie pro tuto sluţbu je společná 

pro všechny jednotky začleněné v našem systému a je umístěna v telekomunikačních 

sálech (telehousech). V těchto prostorách je zajištěna klimatizace, zálohování napájení, 

konektivita a další podmínky pro bezchybný provoz tohoto zařízení. Celý systém je 

vytvořen dvakrát pro vzájemnou kontrolu a zajištění provozu při případném výpadku 

jednoho systému. [9] 

Možnosti systému 

Systém v základní verzi umoţní svolání jednotky formou vyzvánění nebo formou SMS 

spolu s vyzváněním. V závislosti na aktivaci se systém chová dvěma následujícími 

způsoby. „První systém je aktivován příchozí SMS např. z KOPISu na číslo skupiny. Tato 

SMS se automaticky rozešle současně na všechny členy v jednotce. Nezávisle na tomto 

rozeslání SMS, systém začne vyzvánět na všechny členy jednotky pod jedním „alarmovým 
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číslem“ (přiděleno na skupinu). Druhým způsobem je systém aktivován zavoláním čísla 

skupiny. V tomto případě není zasílána SMS členům skupiny, ale jsou pouze současně 

jednotliví členové prozváněni přiděleným „alarmovým číslem“, které je vţdy pro skupinu 

stejné ( pro SMS i pro prozvánění ). Prozvánění na jednotlivý telefon probíhá 1 + 2 ( tzn. v 

případě nepotvrzení – systém opakuje volání ještě 2x ) Moţnost opakování se dá navolit 

podle poţadavků jednotky.“ [9] 

Moţnosti rozšíření: Systém dále nabízí plnou kontrolu nad situací svolávání jednotky 

s dalšími moţnostmi předávání informací.  

 Hlasová zpráva – osoba, která chce danou skupinu svolat či vyrozumět, má 

moţnost nahrát svou hlasovou zprávu a tuto automaticky systém rozešle na 

všechny členy skupiny, kterým bude předána.  

 Vstupní PIN pro moţnost svolání – tento PIN slouţí pro případ, kdy svolávající 

nemá tel. číslo jako povolené skupinu svolat ( white list ), ale skupinu je nutné 

svolat (např. ztráta telefonu, vybité baterie, atd. ). V tomto případě můţe na 

číslo skupiny volat z libovolného telefonního čísla, ale bude vyzván k zadání 

PINu. Tento PIN zadá formou DTMF ( tónová volba). Po tomto ověření se 

dostává do systému a můţe zvolit moţnost svolání. 

 Zobrazení průběhu svolání - tato funkce je určena především pro velitele 

jednotek a slouţí k názornému přehledu aktuálního stavu svolávání, reakce 

jednotlivých členů ve skupině, a tím i naplnění minimální skupiny pro výjezd. 

(velitel, strojník, 2x hasič) Základními údaji jsou, datum a čas aktivace 

skupiny, naplnění minimální jednotky, a dále jmenný seznam členů, kteří se 

daného výjezdu účastní (obrázek č. 10). [9] 
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Obrázek 10: Zobrazení historie stavů na mobilním telefonu [9] 

Toto zobrazení bude na webovém rozhraní, na který je přístup pomocí počítače, nebo 

mobilního telefonu (obrázek 10). V případě, ţe velitel bude mít nastaven svůj mobilní 

telefon správným způsobem, tak po stisku jedné klávesy na mobilním telefonu (případně 

počítače), můţe získat názorný přehled o aktuálním stavu v jednotce.  

Tento systém zatím není zaimplementován do integrovaného systému výjezdu coţ 

znamená, pro operační a informační střediska zadávat událost v podstatě dvakrát, jednou 

u sebe pro statistiku a vedení dat, a podruhé v systému JAY pro svolání jednotky. 

5.6 Systém AMDS – Automatic Message Delivery Systém 

(Automatický systém odesílání hlasových zpráv) [10] 

Systém pro svolávání JSDH pomocí hlasových zpráv na mobilní telefony nebo 

pevné linky. Systém obvolává jednotlivé členy jednotky a předává informace výjezdu 

pomocí hlasové zprávy. V jednu chvíli je schopen z jednoho čísla volat 30 lidem 

z 5 různých sborů. Hlasová zpráva se sama vygeneruje bez lidského zásahu. Po přijetí 

hovoru je přehrána úvodní zpráva a člen jednotky je vybídnut k přijetí, nebo odmítnutí 

zprávy pomocí klávesnice mobilního telefonu. Obsahem zprávy pro jednotku jsou 

následující informace v hlasové podobě: „Výjezd jednotky: typ události, podtyp události, 

obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační. Vyjíţdí: název techniky.“ Informace 

psané kurzívou jsou generovány dynamicky z informací, které jsou zadané k dané události 

v systému výjezdů. 
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Pokud se systém napoprvé nedovolá (obsazeno, mimo signál, či zvonění prostě člen 

jednotky neslyší), zavěsí, a po 15 vteřinách volání opakuje. Teprve potom volání označí 

jako nedoručené a uvolní linku pro další volání. Jedná se o tzv. obousměrný systém. 

Systém tedy ví a umí vyhodnotit, zda člen jednotky hlasovou zprávu přijal či nikoli, na 

rozdíl od rozesílání SMS zpráv. AMDS umí vyhodnotit dobu trvání příjmu zprávy 

jednotlivými hasiči, tedy za jak dlouho byla jednotka vyrozuměna. 

Tento systém je plně zaimplementován do integrovaného systému výjezdu, a tudíţ se 

po nasazení sil a prostředků vše děje automaticky. A dále, ţe pouţívá technologii 

v integrovaného systému výjezdu, a to automatické generování textu do hlasu [10]. 
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6 Srovnání vybraných systémů svolávání 

V této kapitole bych ráda srovnala vybrané systémy svolávání ze tří různých 

pohledů. První srovnání bude z pohledu Krajského operačního a informačního střediska 

(KOPIS), druhým pohledem srovnám tyto systémy z pohledu členů jednotky sboru 

dobrovolných hasičů (JSDH) a třetím pohledem bude srovnání z hlediska financování obou 

systémů. V této kapitole se budu zajímat vyhodnocením dotazníku, který jsem rozeslala 

jednotkám SDH v Ostravě s cílem zjistit jaké systémy svolávání pouţívali před systémem 

AMDS a jak jsou s tímto stávajícím systémem spokojeni. 

6.1 Z pohledu KOPIS 

Tento pohled bude směřován na pohled operačního důstojníka Krajského operačního 

a informačního střediska. Z mého pohledu by operační důstojník měl systém svolávání mít 

co nejjednodušší a nejpřehlednější. Operační důstojník by měl mít „zpětnou vazbu“ 

s jednotkou, kterou svolává. Měl by včas nejen vyrozumět potřebný počet členů jednotky, 

ale především včas zjistit, zda se tito členové jednotky SDH dostaví do hasičské zbrojnice 

k výjezdu. Pokud tuto informaci bude mít včas, je moţné tuto situaci dále technicky řešit 

svoláním jiné JSDH. 

6.1.1 Systém AMDS 

Tento systém svolávání funguje v Moravskoslezském kraji od dubna 2009. 

Funkčnost tohoto systému jsem jiţ popisovala v předchozí podkapitole. Nyní se budu 

věnovat jen pohledu operačního důstojníka, který v případě mimořádné události přijímá 

tísňovou zprávu, zapisuje přijaté informace do programu „spojaře“, vybere síly a 

prostředky, které jsou potřebné k dané události.Následně vybere z programu jednotky, 

které budou povolány k mimořádné události. Jedním úkonem odstartuje volání na všechna 

čísla uvedená u jednotky najednou. V případě přijmutí volání je člen jednotky vyzván buď 

k přijetí, nebo odmítnutí hovoru. Jiţ tento úkon je zaznamenáván a operační důstojník 

přijmutí nebo odmítnutí můţe vidět na obrazovce (obrázek č.11). Taktéţ se zaznamenává 

nevyzvednutý hovor, který je po 15 sekundách opakovaný. Díky zaznamenávání 

vyzvednutých, nebo nevyzvednutých hovorů, má operační důstojník přehled o budoucím 

výjezdu jednotky. Dále musím zmínit, ţe systém AMDS bude Hasičský záchranný sbor 

vyuţívat i pro vyrozumívání starostů, krizových štábů, povodňových komisí, rozesílání 

informací o Výstrahách Českého hydrometeorologického ústavu, atd.  
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V podstatě lze jeden systém pouţít na vyrozumění jakéhokoli člověka a jeho 

kontakt vedený v systému integrovaného systému výjezdu Hasičského záchranného sboru. 

Pro informaci v případě Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se jedná 

o kontakty na cca 11 tisíc osob.  

 

Obrázek 11: Náhled okna programu Spojař. 

 

6.1.2 Systém JAY 

Tento systém v Moravskoslezském kraji nepouţívá ţádna z jednotek SDH a proto 

nemohu pouţít pohled z tohoto kraje. Vyuţiji ale moţnosti citovat pohled na tento systém 

operačního důstojníka z Krajského operačního a informačního střediska v Karlovarském 

kraji. Cituji: „Zkušební provoz svolávacího systému JAY od firmy Telwork byl u jednotek 

SDH zahájen na podzim 2009. Během několika měsíců na základě kladných zkušeností 

bylo u několika jednotek SDH obcí přistoupeno k ostrému provozu, přičemţ jejich počet 

se postupně zvyšuje.  
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V současné době vyuţívá tento svolávací systém 14 jednotek SDH obcí z celkového počtu 

79 moţných (kategorie JPO II, JPO III a JPO V)“ [19], uvedl pan Mjr. Ing. Jan Orava, 

vedoucí oddělení Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného 

sboru Karlovarského kraje. Dále uvádí, ţe „zkušenosti z uvedeného období ukázaly plně 

bezchybnou funkčnost. Některé obce jiţ přikročily ke zrušení vyhlašování poţárního 

poplachu pomocí sirény a plně nahradily tento způsob nasazením JAY systému.“[19] 

Po mém zjištění připravuje firma Telwork spuštění tzv. „Svolávacího systému - 

modul KOPIS“, na kterém operační důstojník bude moci sledovat svolávání jednotek 

(obrázek č.12). Tento modul si operační důstojník otevírá pomocí webového rozhraní. K 

této problematice se pan Mjr. Ing. Jan Orava také vyjádřil. Cituji: “Firma Telwork nám 

předvedla náhled obrazovky (obrázek č.12), ke které jsme provedli připomínky, takţe se 

vzhled dočká ještě drobných změn. Pokud se nevyskytnou komplikace, měla by být tato 

zpětná vazba spuštěna cca po 3 týdnech. Pak, pokud bude spuštěn poplach, ať uţ z KOPIS 

nebo přímo od velitele, mělo by to zvukově i vizuálně signalizovat, takţe KOPIS jen 

provede kontrolu, ţe vše běţí jak má, potom bude moţno se i zpětně podívat na historii 

kdo, kdy, co vyhlásil a s jakým výsledkem, a program bude připraven na další 

funkcionality. Ty se budou vyvíjet - zejména pak podle poţadavků jednotek (zadávání 

členů, plán směn, a pod.). Současný systém funguje tak, ţe KOPIS v programu Spojař, po 

stisku tlačítka "Proveď s poplachem", uvidí, jakým způsobem se jednotka aktivuje, 

v případě aktivace pomocí systému JAY se mu nabídne zavolat na číslo přidělené jednotce, 

na něj zavolá a ozve se mu "Poplach vyhlášen, zavěste". A to je zatím vše. Zatím vţdy 

systém zareagoval na 100%. Pokud bych chtěl, mohu si nechat přidat do kaţdé skupiny 

(do kaţdé jednotky) nějaké číslo z KOPIS, které se mi bude pro kontrolu prozvánět.“ [19] 
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Obrázek 12: Náhled obrazovky modulu KOPIS [19] 

 

Na základě zjištěných informací jsou tyto systémy pro operační důstojníky 

jednoduché, přehledné, zajišťující rychlý a jednoduchý systém svolávání jednotek SDH. 

V případě systému AMDS má operační důstojník přehled o svolávané jednotce. 

V programu „spojaře“ na své obrazovce (obrázek č.11) vidí přesně, kdo hovor přijal a kdo 

odmítnul. V případě svolávání systémem JAY jsem zjistila, ţe operační důstojník zatím 

nemůţe vidět reakci na svolávání jednotky. Tento problém je momentálně v řešení a dle 

názoru pana Mjr. Ing. Jana Oravy,  by měl být v následujících třech týdnech vyřešen 

a spuštěn zkušební provoz.  
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6.2 Z pohledu JSDH 

Tento pohled je směřován na pohled ze strany členů jednotek sboru dobrovolných 

hasičů. Pro tento pohled jsem si připravila dotazník pro jednotky SDH v Ostravě (příloha 

č.1). Vyhodnocení jsem uvedla v přiloţené tabulce 1, ze které je hned na první pohled 

vidět, ţe systém AMDS vyhovuje všem dotazovaným jednotkám. Naopak můţeme 

z tabulky vidět nespokojenost se systémem, který pouţívali před svolávacím systémem 

AMDS. 

Tabulka 1: Vyhodnocení dotazníků 

JPO Jaký systém svolání jste pouţívali? Byli jste spokojeni? Vyhovuje vám AMDS? 

 Siréna Pagery Pelig Mobil ano ne ano ne 

II. 0 0 1 0 1 0 1 0 

III. 7 6 0 2 4 8 12 0 

V. 6 0 1 3 5 2 7 0 

Na základě zjištěných informací a vyhodnocení dotazníku jsem zjistila, ţe stávající 

systém svolávání v Moravskoslezském kraji patří mezi nejkvalitnější v posledních letech. 

Takto to hodnotím na základě zjištění, ţe doba svolávání se zkrátila na minimum. 

To znamená, ţe 30 členů jednotky má do 45 sekund zprávu o typu mimořádné události, 

místa výskytu a druhu techniky, která vyjíţdí k zásahu. Podle výzkumu je s tímto 

systémem spokojeno 100% dotazovaných jednotek poţární ochrany.  

6.2.1 Systém AMDS 

S tímto systémem svolávání v Moravskoslezském kraji jsme velmi spokojeni. 

V přiloţeném dotazníku jsem se ptala na otázku, jestli by tento systém bylo moţno nějak 

vylepšit, odpověděli např. cituji: „Nemoţnost selekce členů, nastavení skupin, nemoţnost 

zjištění, kdo zprávu přijal a kdo přijde do hasičské zbrojnice.“  

Já osobně si myslím, ţe tento systém svolávání je v poslední době jeden 

z nejrychlejších a nejspolehlivějších. Neřeší však otázku, kolik lidí má být svoláno. 

Zásadní problém vidím v tom, ţe například má jednotka 30 členů, systém AMDS svolává 

všechny členy této jednotky. Problém nastává v případě, ţe na výjezd jede 5 členů 

a u hasičské zbrojnice se sejde např. 26 členů. Tento problém si samozřejmě musí vyřešit 

JSDH sama, nějakým vnitřním plánem svolávání, kterým řeší otázku pohotovosti, nebo 

směn A,B,C. Tuto problematiku řeší navrţený dokument pro dané SDH, který řeší otázku 

vnitřního plánu svolávání, rozdělení směn a pohotovosti (obrázek č.13). 
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Obrázek 13: Náhled vnitřního plánu svolání JSDH 
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6.2.2 Systém JAY 

S tímto systémem se jednotky SDH Moravskoslezského kraje zatím neměli 

moţnost setkat. Tento systém testují nejvíce v Karlovarském kraji. Systém JAY funguje 

podobně jako systém AMDS. Podstatný rozdíl je v moţnosti rozplánovat členy jednotky 

do směn A,B,C (moţno i jinak) a sami pomocí přístupu na internetovém rozhraní si sami 

navolí skupiny, které budou mít v danou dobu pohotovost. V tu chvíli systém svolává jen 

členy jednotky, kteří mají ten den pohotovost. Nemůţe tedy nastat situace, kdy se 

u hasičské zbrojnice sejde 30 členů a vyjede jen 5 členů jednotky. Systém je tak dobře 

nastaven, ţe v případě, ţe jeden člen musí z neodkladných důvodů někam odjet, domluví 

se s jiným členem jednotky na zastoupeni pohotovosti. Tento náhradní člen zavolá na číslo, 

které je určené pro danou směnu (např.A) a systém ho na jeden den automaticky přiřadí 

k této směně i přesto, ţe sám patří do jiné směny (např. C). V případě dovolených, nebo 

dlouhodobých neschopnostech být v jednotce, velitel, nebo člověk určený (má povolení 

dělat změny) vyřadí člena jednotky, který odjíţdí např.na dovolenou. Ten obdrţí 

informativní SMS, ţe byl z jednotky vyřazen. Toto je pro „zpětnou vazbu“, aby nedošlo 

k omylu a nebyl vyřazen aktivní člen jednotky.  

Na základě zjištěných informací je systém JAY mnohem praktičtější a flexibilnější 

neţ systém AMDS pro členy jednotek. I přesto, ţe systém funguje podobně, musím se 

zmínit o přijímání zpráv. V případě systému AMDS členové jednotky mají přesné 

informace o mimořádné události, místě a technice, která vyjíţdí k zásahu. U systému JAY 

je vše postaveno na odmítnutí zprávy, jak popisuji v další kapitole. Z finančního hlediska 

je to úspornější, ale členové jednotek nemají přesné informace o druhu a místě mimořádné 

události. Proto se v další kapitole budu věnovat otázce financování.  

6.3 Z pohledu financování 

Oblast financování je vţdy nejsloţitější oblastí ve výběru svolávacího systému. 

Ne všechny sbory si mohou dovolit investovat tisíce do svolávacích systémů. Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje nabízí pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 

svolávací systém, který je plně zaimplementován do integrovaného systému výjezdu a pro 

jednotky sboru dobrovolných hasičů je zdarma. 
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6.3.1 Financování systém AMDS 

Financování systému AMDS zajišťuje ze svého rozpočtu Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje. Platí kaţdé spojení hovoru, kterých denně proběhne průměrně 

přes 300. Po vyhlášení poplachu operačním důstojníkem systém AMDS volá všem členům 

jednotky. Kaţdý člen jednotky zvedá telefon, a po vyslechnutí prvotní zprávy pokračuje 

v hovoru, nebo hovor odmítá. Kaţdé toto přijetí hovoru je zpoplatněno, je na místě poloţit 

si otázku, zda je moţné nějak sníţit náklady na tento systém svolávání. 

6.3.2 Financování systém JAY 

Pokud se JSDH rozhodne pořídit si tento systém, nemusí do toho systému 

investovat ţádné finanční prostředky. Tento systém je poskytován jako sluţba. Platí se 

formou měsíčních poplatků, ve kterých jsou zahrnuty všechny sluţby. Cena se odvíjí od 

zařazení jednotky (např. JPO V.) nebo mnoţstvím vyuţívaných sluţeb v kraji (např. kolik 

jednotek pouţívá tento systém). Paušál je stanoven od 200 Kč do 700 Kč. Nyní se 

dostaneme k samotnému financování všech volání a SMS. Systém funguje na základě 

volání. Pokud poplach vyhlašuje KOPIS nebo velitel, je toto prováděno následovně: na 

určené číslo pro danou jednotku zavolá osoba, která je na „white listu“ (má oprávnění 

k vyhlášení poplachu např. KOPIS, velitel..). Před vyzváněním v „polovičním kanále“ se 

ozve hlášení: „Byl vyhlášen poplach, zavěste!“ tento poloviční kanál není zpoplatněn! 

Následuje volání všem vybraným členům dané jednotky. Členové jednotky musejí toto 

volání odmítnout, nebo mobilní telefon nechají zvonit. Coţ znamená, ţe pokud volání 

odmítli, systém to vyhodnotí jako přijetí informace o výjezdu (odmítnutí volání není 

zpoplatněno). Pokud ovšem ví, ţe na výjezd nemohou, telefon nechají vyzvánět. Systém 

toto vyhodnotí, ţe zvonění nezaregistrovali a volání se opakuje. Opakování zvonění lze 

navolit podle poţadavku sboru. Pokud někdo hovor příjme, je mu sdělena zpráva 

o výjezdu. Tato sluţba je jiţ zpoplatněna. Mimo volání mohou ve stejnou dobu být 

odeslány vybraným členům jednotky textové zprávy. Tato zpráva je také zpoplatněna.  

Po zjištění všech skutečností je financování systému JAY šetrnější a úspornější. 

Musím se ovšem zaměřit i na smíšené poţadavky z jednotek sboru dobrovolných hasičů. 

Protoţe systém JAY sice umoţňuje volání přijmout a vyslechnout informace o mimořádné 

události, ale potom neřeší sníţení nákladů za svolávání. Systém AMDS, který spravuje 

a financuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, nabízí tuto sluţbu 

jednotkám sboru dobrovolných hasičů zdarma.  
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6.4 Závěrečné zhodnocení srovnání vybraných systémů svolávání  

Po vyhodnocení všech pohledů na systémy svolávání jednotek sboru dobrovolných 

hasičů, jsem došla k následujícímu závěru. Z pohledu Krajského operačního 

a informačního střediska Moravskoslezského kraje je systém svolávání jednotek sboru 

dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji na velmi vysoké úrovni. Pro operační 

důstojníky je obsluha programu „spojaře“ jednoduchá, přehledná a hlavně rychlá. Systém 

AMDS je schopen vyrozumět do několika sekund 30 členů jednotky najednou a sledovat, 

zda členové jednotek volání přijali. Ze stejného pohledu jsem hodnotila i systém JAY 

a musím podotknout, ţe dokud systém nebude zprovozněn pro operační a informační 

střediska spojením přes „modul KOPIS“ nemohou operační důstojníci sledovat proces 

svolávání. Systém svolávání je po stránce vyrozumění stejný. Dále hodnotím srovnání 

z pohledu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů. Tady se musím zmínit, ţe poţadavky 

na svolávání jsou různé. Nejčastějším poţadavkem byla informace o typu mimořádné 

události, specifikace místa jejího výskytu a určení techniky. Jiná jednotka by uvítala 

moţnost selekce členů do skupin (směn), a další zase přehled velitele o tom, kdo volání 

přijal a jede na výjezd. Systém AMDS automatický generuje hlasovou zprávu, která říká 

příjemci, ţe je vyhlášen poplach, typ mimořádné události, místo výskytu a druhu techniky, 

která vyjíţdí k zásahu. V případě systému JAY, je moţnost nejen vyslechnout zprávu 

o mimořádné události, ale také řešit v jednotce otázku směn A, B, C. Velitel jednotky 

můţe celý průběh svolávání sledovat na mobilním telefonu nebo počítači, a přesně ví, kdo 

přijal vyrozumění k výjezdu. Posledním závěrečným zhodnocením je financování. Není 

jednoduché rozhodnout, co je výhodnější. Systém AMDS, který Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje hradí z rozpočtu a pro jednotky je systém zcela zdarma, nebo 

vyuţití systému JAY, který je z mého pohledu šetrnější. V tomto případě si ale jednotky 

musí platit měsíční poplatky za sluţbu od firmy Telwork. Jistou moţnosti úspory nákladu 

dle mého názoru je úprava systému AMDS tak, aby příchozí zprávy o mimořádné události 

byly odmítány členy, kteří se zásahu nemohou zúčastnit (příchozí hovor odmítají a tím 

není zpoplatněn). Systém AMDS funguje v současné době ke spokojenosti Krajského 

operačního a informačního střediska a je hodnocen jako spolehlivý a praktický. 

Spokojenost s tímto systémem vyjádřili i členové jednotek SDH v dotazníkovém šetření. 

Většina respondentů však tomuto systému vytýká otázku nedořešeného svolávání 

potřebného mnoţství členů JSDH k výjezdu.    
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7 Závěr 

Úkolem mé bakalářské práce bylo zhodnocení stávajících systémů svolávání členů 

jednotek sboru dobrovolných hasičů. Posuzované systémy jsou dle mého zjištění obdobné. 

Kaţdý z těchto systémů je v podstatě vytvořen z různých pohledů a potřeb. Systém AMDS 

je vytvořen nejen pro pouţití operačních důstojníků k svolání co největšího počtu 

zasahujících hasičů v co nejkratším čase, ale lze jej pouţít pro vyrozumění jakékoli osoby, 

která má kontakt v integrovaném systému výjezdu. Systém JAY je určen ke stejnému 

účelu, ale je vytvořen pro potřeby členů jednotek SDH. Oba systémy jsou ve vývojové fázi 

a současně se dolaďují v ostrém provozu. V ostrém provozu se objevují některé dílčí 

nedostatky, které se postupně odstraňují. Systém JAY je v současné době připraven ke 

spuštění do zkušebního provozu pro potřeby Krajského operačního a informačního 

střediska. Domnívám se, ţe stejně tak bude v budoucnu systém AMDS upravován pro 

potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů. Jako doplnění současného systému AMDS 

pro potřeby jednotek SDH navrhuji vzorový dokument vnitřního plánu svolávání daného 

sboru. Uvedený dokument je součástí mé bakalářské práce. Otevřenou otázkou však 

zůstává sníţení nákladů na financování systému AMDS, úspora nákladů za přijetí 

informace o výjezdu. Uvedená problematika můţe být řešena v další navazující bakalářské, 

nebo diplomové práci.  
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