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sboru  v  Liberci,  popisuje  vybavenost  prvních  ohlašoven  požáru  a operačních  středisek 

a  popisuje současný stav  KOPIS a TCTV 112. Analyzuje  problematiku  psychické  zátěže 
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Libereckého kraje.  
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1. Úvod 
 

 

Problematika operačního řízení je v dnešní společnosti jednou z velmi důležitých 

činností, ať již se jedná o operační řízení v civilním sektoru, podnikatelské sféře, ale zejména 

v oblasti zajištění veřejného pořádku, života a zdraví obyvatel. Dnešní společnost je díky 

informačním technologiím a struktuře obytných aglomerací velmi zranitelná v případě 

mimořádných  událostí  v průmyslu v dopravě a dalších oblastech. Moderní operační řízení 

u záchranných složek, které jsou zařazeny v Integrovaném záchranném systému se zaměřuje 

na vyhledávání  potencionálních ohrožení a na snižování možných ohrožení.  

 

Jedna ze základních složek IZS je Hasičský záchranný sbor ČR a v oblasti operačního řízení 

reakcí na vzniklé  události Operační a informační střediska HZS. 

 

Cílem diplomové práce a její nedílnou součástí je ukázat historický vývoj prvního hasičského 

sboru v Liberci s jeho technickým vybavením, počínaje od prvních jednoduchých ústředen 

ohlašoven požáru po dnešní operační střediska s moderní technologií, analyzovat současnou 

činnost, vybavenost, obsazení a úkoly těchto pracovišť v operačním a organizačním řízení na 

území  Libereckého kraje  s  důrazem  na problematiku v této oblasti  s  následným  návrhem 

možností technického i organizačního řešení stávajících nedostatků. 

 

Při sepsání této diplomové práce se z velké části vycházelo z dlouholetých praktických 

zkušeností  osobního řešení problematiky těchto oblastí. 
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2. Rešerše základní literatury 
 

• Zákon 133/1985 : o požární ochraně a související předpisy  [1985]. 73 s.   

 Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů 

a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na 

úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. 

 

•  Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některý 

zákonů. [2000]. 73 s.   

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 
 
• Směrnice pro výkon služby krajského operačního a informačního střediska HZS 

LK : Pokyn ředitele HZS LK. Liberec : [s.n.], 2008. 23 s 

 

Krajské operační a informační středisko HZS LK (dále jen KOPIS HZS LK) je centrum 

řízení a koordinace sil a prostředků požární ochrany na území LK pro potřeby jejich nasazení 

na požární zásah a záchranné práce při živelných pohromách a jiných událostech. Je zřízeno 

pro potřeby integrovaného záchranného systému na základě ustanovení § 5 zákona 

č.239/2000 Sb. o IZS a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 247/2001Sb. o organizaci 

a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/1985 Sb. 

o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

Nedílnou součástí KOPIS je telefonní centrum tísňového volání linky 112 (TCTV 112). 

Pravidla pro činnost TCTV 112 vydalo MV GŘ HZS ČR pod č. j.: PO-2006/OPŘ-2004 dne 

9. června 2004. 
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3. Historie prvního hasičského sboru v Liberci 
 

3.1. Úvod    
 

Oheň měl v lidském vývoji velký význam. Člověk však záhy poznal i jeho negativní 

stránku a snažil se s jeho ničivou mocí bojovat, neboť nezkrotný živel dokázal měnit tvář 

měst a citelně postihovat obyvatelstvo. Proto byla vydávána různá obecní nařízení a ukládány 

povinnosti na tomto úseku, které však nebyly dostatečně účinné, a tak počátkem 19. století 

vznikají první pokusy vytvořit organizované skupiny občanů, které by dokázaly s ohněm 

úspěšně bojovat. 

 

Do této doby jsou situovány i první pokusy založit takovou organizaci v Liberci. Po několika 

nezdařených pokusech byl úspěšně hasičský sbor v Liberci založen v roce 1863 a začal být 

prospěšný svým spoluobčanům a vyvíjel  významnou společenskou i spolkovou činnost. 

 

Legislativní a systémové změny přinesly nové prvky v činnosti hasičů a daly tak požární 

ochraně i novou úroveň. Hasičské záchranné sbory Integrovaného záchranného systému 

ve spolupráci s Policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou i ostatními složkami chrání 

každodenně zdraví, životy a majetek celé společnosti a plní úkoly podle zákona o IZS. 

 

3.1.1. Hasiči v Liberci 
                

První pokusy o organizovanou požární ochranu v Liberci se datují do 17. století, kdy 

první požární řád pro město Liberec vydal hrabě František Gallas 7. července 1689. 

 

Podle něho všech 378 majitelů libereckých domů bylo rozděleno na skupiny po sedmi. Každá 

skupina měla pořídit jeden dlouhý a jeden krátký žebřík, jeden dlouhý a jeden krátký hák na 

strhávání hořících krovů a dvě dřevěné ruční stříkačky. Z městských peněz se měla zakoupit 

kožená vědra na vodu. Na obou tržištích – dnešní náměstí Sokolské a Dr. E. Beneše – byly 

postaveny veliké sudy naplněné vodou. Podobné velké nádoby s vodou stály před radnicí 
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a v jejím průjezdu. Za zásobníky vody sloužily i kašny městského vodovodu. 

 

Při hašení požáru se měl každý majitel domu dostavit na místo požáru se dvěma konvemi 

vody a účastnit se hašení, což jim připomínala i přísaha, kterou skládali při přijímání za 

občany Liberce. 

 

Přes všechna přijatá opatření velké požáry zasahovaly do dějin města a někdy i dost 

podstatně do jeho vzhledu. 

 

Mezi takové patřil požár libereckého zámku 2.května 1615 nebo požár dne 9.května 1684, 

kdy vyhořel panský dvůr v dnešní Jablonecké ulici. Vzhled dnešního náměstí Dr. E. Beneše 

podstatně změnil 23.prosince 1686 požár hostince „U zlaté koruny“ a sousedních domů. Dne 

26.6.1693 vznikl požár při barvení vlny v domě Hanse Fridricha, odkud se rozšířil na 

sousední tři domy. 

 

V roce 1693 získalo město první kovovou stříkačku. Vrchnost na její zakoupení věnovala 

100 zlatých, město 21 zlatých a předměstské obce 49 zlatých. Další stříkačky si zakoupily 

cechy soukeníků a pláteníků a v jejich obsluze cvičily své členy. Podobné obecní stříkačky 

byly umístěny v ulicích Na Čtvrti (dnes Orlí ulice), na Kozím plácku (dnes obchodní dům 

TESCO) a na Ladech. Ke každé stříkačce náležel vůz se 150 koženými vědry na vodu, 

protože stříkačky neměly zařízení na sání vody. 

 

Roku 1819 založilo město zvláštní fond na zakoupení stříkaček a snažilo se, aby z vnitřního 

města zmizely stodoly, které ohrožovaly město požáry, ale jejich likvidace postupovala velmi 

pomalu. 

 

Roku 1821 vlastnila obec tři stříkačky. Největší z nich byla velmi těžká a špatně se s  ní při 

hašení manipulovalo. Z druhých dvou byla schopná provozu jen jedna. Proto roku 1824 

zakoupilo město pojízdnou stříkačku s velkými rameny na pumpování vody, stála 

1100 zlatých. Roku 1827 postavil zdejší zámečník Antonín Franke novou stříkačku, na jejíž 

zaplacení se složili opět měšťané. Roku 1838 zakoupilo město ve Vídni dvě přenosné 

stříkačky, které se hodily k hašení požáru v domech a dílnách. 

Podle požárního řádu musel každý, kdo zpozoroval požár, na něj upozornit své sousedy, 
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purkmistra, čtyři obecní starší a příslušného požárního komisaře. Když vypukl požár v noci, 

budili občany ponocní bubnováním a boucháním na domovní dveře a okna. Zvoníci obou 

kostelů museli při požáru ve městě zvonit velkým zvonem arciděkanského kostela a při 

požáru na předměstí malým zvonem. Na radniční věži v noci označovala směr místa požáru 

svítící lucerna, ve dne označoval směr prapor. Shromážděným občanům bylo oznámeno 

místo požáru hlásnou troubou. 

 

V roce 1830 vydalo město pro již tehdy ustanovené požární komisaře písemnou instrukcí, 

která obsahovala nejen jejich povinnosti, ale i organizaci činnosti při požáru ve městě. 

 

 Požární komisaři spěchali k nejbližšímu stanovišti stříkaček a starali se, aby byly stříkačky  

co nejdříve naplněny vodou. Majitelé koňských potahů měli co nejdříve zapřáhnout koně 

a dostavit se ke stříkačce. Kdo přijel první se stříkačkou nebo sudem vody na místo požáru, 

měl nárok na odměnu 1 zlatý 30 krejcarů. Majitelé sousedních domů vedle hořícího museli 

v noci vyvěsit každý dvě svítící lucerny. Mladí cechovní mistři se museli dostavit 

k pumpování vody, protože velkou stříkačku uvádělo do provozu celkem 30 mužů. Další 

dospělí a cechovní tovaryši se museli zařadit do skupin, které nosily vodu do stříkaček. 

 

Vlastní hašení požáru řídili požární komisaři, kteří dbali o pořádek a klid při hašení. Tesaři 

a zedníci měli na starosti strhávání hořících krovů. Pomocníci měli dbát o to, aby se 

zachráněný majetek nerozkradl; krádeže svršků i požárních pomůcek byly velmi přísně 

trestány. Po uhašení požáru patřilo mezi povinnosti požárních komisařů postavit k místu 

požáru hlídky a také se postarat o případné opravy stříkaček a hasícího nářadí. 

 

Jak rostlo město Liberec, ukazovala se nařízení požárního řádu málo účinná, a proto se již od 

poloviny 19. století uvažovalo o zřízení hasičského sboru. V srpnu 1861, na základě velkého 

požáru sedmi domů v dnešní ulici Na Perštýně, vydal liberecký magistrát výzvu k mladým 

mužům ve městě, aby se přihlásili do hasičského sboru, který byl organizován podle sboru 

hasičů v Zákupech. Tuto výzvu poslechlo 68 mužů, které během roku 1862 vycvičil 

instruktor Bernard Graeser zapůjčený požárním sborem z Lipska. Zároveň se vedly přípravy 

k založení řádného hasičského sboru v Liberci. Za vzor při jeho vytváření byl vzat hasičský 

sbor ze Zákup a podle jeho organizační struktury byl tedy i Liberecký hasičský sbor 

připravován. V polovině roku 1863 byly příslušnými orgány schváleny stanovy hasičského 
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sboru v Liberci a od té doby píše svoji historii organizovaná požární ochrana v Liberci. 

Poprvé se hasičský sbor představil liberecké veřejnosti na Boží Tělo roku 1863. Nábor členů 

pokračoval, takže po roce měl sbor již 260 mužů. Pro první cvičiště zapůjčil louku 

za dnešním hotelem Imperiál hrabě Clam-Gallas a bouda se stříkačkou byla umístěna na 

dnešním Soukenném náměstí. 

 

 Podle stanov se mohl stát hasičem bezúhonný muž bydlící v Liberci, tělesně zdravý. O jeho 

přijetí se hlasovalo, po přijetí musel složit přísahu. Velitel hasičů podléhal purkmistrovi nebo 

jeho zástupci. Purkmistr prováděl každoročně přehlídku hasičů. Tato tradice byla započata 

21. května 1864. 

 

Sbor dobrovolných hasičů postupně získával novou techniku. Roku 1878, kdy vyšel nový 

požární řád pro Liberec, byl zakoupen také první mechanický žebřík. O dva roky později 

vynalezl velitel libereckých lezců František Pilze pro záchranu lidí skokem z výšky 

tzv. „Libereckou záchrannou plachtu“. Byla poprvé použita roku 1888 při požáru nedalekého 

domu č.18 v Barvířské ulici, kdy byly s její pomocí zachráněny čtyři osoby. Dalších šest bylo 

zachráněno tzv. záchranným rukávem, mezi těmito zachráněnými byl i pozdější liberecký 

starosta MUDr. Bayer.    

 

Od roku 1885 byly požáry v Liberci ohlašovány sirénou a v letech 1888 a 1890 byly 

zakoupeny dvě parní stříkačky. Měli tu nevýhodu, že musel  být stále pod jejich parními kotli 

udržován oheň a zde byl asi zárodek pozdější stálé služby ve zbrojnici. Roku 1892 byl 

zakoupen posuvný žebřík. Zároveň byla na spolkovém základě organizována záchranná 

služba, která měla k dispozici sanitní vůz tažený koňmi a několik ručních vozíků na dopravu 

raněných do nemocnice. Protože při hašení požárů byli někdy poraněni také hasiči, byl roku 

1898 založen pojišťovací fond pro nemocné členy sboru. 

 

V tomto období vzniklo několik velkých požárů, kde již účinně zasahoval liberecký hasičský 

sbor. Například dne 23.srpna 1866 vyhořel dům na rohu dnešní Moskevské a Felberovy ulice. 

V roce 1879 vyhořelo „Soukenické divadlo“, které stálo na dnešním Sokolovském náměstí. 

Dne 23. srpna 1888 vyhořelo skladiště drogerie v domě č.15 na náměstí Dr.E.Beneše 

a 2. července 1891 velký nárožní dům ve Frýdlantské a Železné ulici. 

Často velké následky měly požáry závodů; dne 6. prosince 1893 vyhořela v Liberci tiskárna 
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a mnoho lidí zůstalo bez práce. Požár přádelny firmy. Liebieg na začátku Jablonecké ulice, 

který vznikl 30. června 1896, měl daleko horší následky, neboť kromě obrovských škod při 

něm zahynulo i osm dělnic. 

 

Přehled vzniku  hasičských sborů na území dnešního Liberce: 

 

                                Rok  vzniku                          Název sboru             

1863 Liberec 

1865                                       Vesec   

                                1869                                       Vratislavice nad Nisou 

                                1869                                       Ruprechtice     

                                1869                                       Kateřinky 

                                1874                                        Rochlice 

                                1875                                        Horní Růžodol 

                                1882                                        Harcov 

                                1883                                        Pavlovice 

                                1884                                        Machnín 

                                1884                                        Růžodol I 

                                1885                                        Rudolfov  

                                1885                                        Pilinkov 

                                1888                                        Karlinky 

                                1895                                        Doubí 

                                1898                                        Krásná Studánka 

                                1901                                        Horní Hanychov 

 

Rozmachem hasičského hnutí v Liberci neodpovídaly prostory, neboť hasiči měli svůj 

materiál uložený na třech místech ve městě (na Soukenném náměstí a v domech v dnešních 

ulicích Palachově a Na Zápraží). Proto městská rada odkoupila pro potřeby hasičů v roce 

1909 bývalou továrnu v dnešní ulici Barvířské č.p.29/10 a 30/10 (dnešní objekt krajského 

ředitelství Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje) s tím, že zabezpečí její 

přestavbu.    

 

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice a její předání hasičům do užívání bylo provedeno při 
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velké slavnosti dne  7. října 1909 (obr. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1: Otevření hasičské zbrojnice  [17] 

 

V roce 1922 byla přestavována garáž. Aby v ní mohlo být umístěno auto, bylo potřeba 

zateplit střechu a zavést ústřední topení. Z prostorů stájí byly v témže roce vytvořeny 

prostory pro mužstvo. V roce 1933 byl zaveden do budovy plyn (obr. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Obr. 3.2: Garáže v roce 1911 [17] 

Původní cvičná věž byla postavena na tzv. Starém rybníku, kde jim propůjčil hrabě 
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Clam Gallas louku. V roce 1890 byla obnovena. Když byla v roce 1934 kvůli regulaci Nisy 

zbořena, cvičili lezci na cvičné věži Liebiegových hasičů. Nová věž byla postavena v roce 

1938 na dnešním Tržním náměstí v místech, kde dnes stojí plavecký bazén. 

 

První stříkačky, které byly používány, byly ruční. V roce 1888 byla uvedena do provozu 

první a v roce 1890 druhá parní stříkačka (obr. 3.3; 3.4).  Protože se při požáru zajateckého 

tábora v Růžodole I. v roce 1918 osvědčilo zapůjčené auto Emila Simona z Fojtky, bylo 

v roce 1922 jedno zakoupeno a prvně použito 25. září 1922 při požáru na Tržním náměstí. 

Počátkem roku 1924 je vykazován v majetku již jeden vůz pro mužstvo, automobilová 

stříkačka a nákladní automobil. Dalším výrazným zdokonalením techniky bylo použití 

hasební pěny. Pokusy s ní byly dělány již v roce 1928, na základě nichž si liberečtí hasiči 

pořídili jako první pěnový hasicí přístroj, který měl sloužit k omezení škod způsobených při 

hašení vodou, ale osvědčil se i při požáru plynového potrubí v roce 1933 v dnešní Palachově 

ulici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3:  Oprava parní stříkačky  [17] 

K ohlašování požárů sloužilo od roku 1885 elektrické požární telegrafní zařízení, které 
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nahradily v roce 1924 modernější hlásiče. K hašení bylo možno použít od roku 1903 vodu 

z městského vodovodu s napojením na hydrant. V roce 1936 se napojily na městský vodovod 

i okolní obce, takže byly ulehčeny i požární zásahy v nich. S narůstajícím mezinárodním 

napětím a nebezpečím války se začala v jednáních objevovat otázka protiplynového krytu, 

plynových masek a zásahu na několika místech současně při bombardování. Již v roce 1907 

se objevila ve vybavení hasičů i protikouřová maska, ale k hromadnému opatření masek pro 

sbor došlo až po připojení Sudet k Říši. 

 

Vybavení libereckých hasičů technikou v roce 1911: 

2 čtyřkolové mechanické žebříky, 4 přenosné posuvné žebříky, 4 patrové žebříky ze 3 částí, 

3 dvounosníkové žebříky, 20 jednonosníkových lezeckých hákových žebříků, 2 sesuvné 

lávky, 1 záchranný rukáv, 1 plachta pro seskok, 2 parní stříkačky, 9 ručních stříkaček, 6 vozů 

na vodu, 3 vozy na hadice pro 7000 m hadic, 1 vůz pro mužstvo, 2 čtyřkolové vozy na 

nástroje, 2 dvoukolové vozy na nástroje 

 

Vybavení sanitního oddělení té doby: 

1 sanitní vůz, 1 kolová nosítka, 4 polní nosítka, 1 velký kotel na vaření, 1 malá polní kuchyně 

1 oddílová torna, 21 tašek se zdravotnickými potřebami 

 

O hasičskou techniku se staral správce, který byl od samého začátku placenou osobou. 

 

Počet zásahů, který nebyl nejprve příliš velký ( v roce 1907 to bylo 8 ohňů ve městě, 2 mimo 

město a 8 malých, v roce 1911 2 velké ohně, 8 v místnostech, 7 malých, 2 v přírodě, 

6 lučních požárů), po válce narostl a byl celkem stabilní. V roce 1921 to bylo 48 požárů, 

1922 – 59 požárů, 1923 – 39 požárů. Již v této době bývalo občasnou zábavou vtipálků 

ohlašování neexistujících ohňů. V roce 1925 se tak pobavilo 16 lidí, 1926 – 6 lidí, 1930 – 18 

vtipálků. Kromě ohně bojovali hasiči s vodou. Méně příjemnou náplní hasičské činnosti bylo 

i odstraňování mrtvých lidí (1932 šest lidí, 1934 čtyři mrtví, 1935 pět mrtvých) a zvířat 

(v roce 1921 to bylo za dobu trvání sboru již 236 koní). S rozvojem automobilismu začali 

odtahovat i porouchaná vozidla. Svou techniku používali při vypumpování zatopených 

sklepů. 



11 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3:  Hasiči v roce 1912  [17] 

 

Dne 15.  března 1903 při hašení mlékárny v dnešní Žitavské ulici byla poprvé použita voda 

z hydrantů městského vodovodu. 25. září 1922 byla také při požáru truhlářství na dnešním 

Tržním náměstí použita pojízdná stříkačka. 16. listopadu 1924 vyhořelo nádražní skladiště 

a zde zasáhla úspěšně automobilová stříkačka Benz poháněná benzínovým motorem, ale i tak 

škoda dosáhla výše několika milionů korun. 1. prosince 1930 shořel velký dřevěný taneční 

sál v tzv. Messepratru na dnešním Tržním náměstí ( bývalý stavební dvůr Stavokombinátu ). 

18. prosince 1933 bylo poprvé použito při hašení požáru v Chrastavské ulici hasící pěny. 

4 června 1936 shořel na nádraží sklad stavebního dřeva. Dne 10. listopadu 1938 byla 

úmyslně zapálena židovská synagoga na začátku dnešní Rumjancevovy ulice (vedle budovy 

Severokamenu). 8. listopadu 1942 vyhořela taneční restaurace Walhala v Horním Hanychově 

( dnes stanice tramvaje „Spáleniště“). 9. května 1945 vyhořela bývalá textilní továrna zvaná 

Grunfabrik, stojící nedaleko mostu přes Nisu mezi Růžodolem I. a Pavlovicemi – byla 

používána jako vojenské skladiště. 

Přestože byli hasiči organizováni na základě dobrovolné bezplatné služby, časem vyrostly 
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náklady na jejich udržování do dosti velkých výšek. Největší částku dostávali z městské 

pokladny, něco vybrali formou členských příspěvků a nechyběly ani dotace průmyslníků. 

V roce  1887 stáli město 1 987 zlatých, v roce 1896 již 3 447 zlatých. Počátkem 20. století 

v roce 1903 činil celkový příspěvek 6 943 korun. Obrovský nárůst nastal za první republiky. 

Pro rok 1932 bylo rozpočtováno 227 058 Kč. Vrcholu dosáhly finanční nároky za druhé 

světové války, kdy např. v roce 1941 to bylo 149 000 říšských marek. V té době je také 

uvedeno, že bylo v rámci hasičského sboru placeno městem 9 osob (velitel, řidiči vozidel, 

administrativní síly), což byl základ vzniku profesionální požární jednotky v Liberci, která 

však v úplné podobě vznikla až po ukončení II. světové války. [1],[17] 

 

Stručné porovnání platů a nákladů rodin třicátých let: 

V roce 1930 činila hodinová mzda dělníka 4,05 Kč, plat nižších administrativních pracovníků 

od  370 do 900 Kč / měsíc, platy mistrů od 1200 do 2900 Kč / měsíc. Podle cen v dané době 

platných potřebovala pětičlenná dělnická rodina na nákup nutných potravin 150 Kč / týden, 

nehledě k vydáním na obuv, šatstvo, prádlo, nájemné atd.           

 

V roce 1945 se začíná psát úplně nová historie požární ochrany v Liberci, kdy původní 

německý dobrovolný hasičský sbor s  několika  placenými pracovníky, vytvořený na ochranu 

města v roce 1861, nahrazuje profesionální česká hasičská jednotka s působností nejen 

v Liberci, ale i v okrese. Mezi profesionálními hasiči, kterých bylo na podzim roku 1945 

celkem šedesát, byli ještě i Němci. Byli rozděleni do šesti družstev. Sloužili systémem 

24 hodin služba, 24 hodin odpočinek, vždy 3 družstva. Ústředí zůstalo v Barvířské ulici č. 10 

a navíc byl hasičům přidělen k užívání objekt č. 5 v ulici U Náspu, který dříve patřil 

samostatné záchranné zdravotní službě. Zde byla vytvořena druhá stanice, kde se nacházela 

krejčovská a obuvnická dílna, dílna na spravování a zkoušení hadic a chemická a plynová 

laboratoř, autodílna a garáže. Po válce zde hasiči provozovali i záchrannou zdravotní službu, 

ale jen krátkou dobu, než byla tato začleněna pod zdravotnictví. 

 

Dne 18.11.1945 byla ustanovena župa lužicko-ještědská, kam organizačně spadaly i hasičské 

sbory na území Liberce. V čele župy byl velitel libereckých hasičů Václav Reiter. Nastává 

čas organizační výstavby českých sborů v libereckém okrese. Postupně, jak přicházejí noví 

osídlenci, je obnovována činnost hasičských sborů i v Liberci, takže v roce 1947 jsou na 

území dnešního Liberce kromě profesionálního sboru ještě činné tyto veřejné hasičské sbory: 
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Rudolfov, Doubí, Kateřinky, Vesec, Vratislavice, Horní Růžodol, Machnín, Růžodol I., 

Harcov, Pilinkov, Horní Hanychov, Krásná Studánka, Karlinky.  

 

V roce 1947 má město Liberec dle evidence 50 000 obyvatel a chrání je 60 profesionálních 

hasičů a dále je připraveno 220 dobrovolných hasičů. Jako atrakci a na počest dne vítězství 

nad fašismem provedli liberečtí hasiči dne 8. května 1949 cvičení s dálkovou dopravou vody 

na vrchol Ještědu. Zdrojem vody byl přehrazený potok pod dolní stanicí lanové dráhy. 

Výškový rozdíl mezi zdrojem a vrcholem Ještědu byl 392 m. Dopravní vedení bylo taženo 

přímo pod trasou lanové dráhy. Na jeho vytvoření bylo použito 70 dílů hadic B a devět 

čerpadel. 

 

Stále jasněji se ukazuje, že stávající prostory potřebám hasičů nestačí, a začínají tak první 

pokusy řešit problémy získáním většího objektu nebo výstavbou nové stanice, avšak 

bezúspěšně. V roce 1953 dochází k reorganizaci požární ochrany v Československu na 

základě vyhlášky ministerstva vnitra č. 383/53 Úř. Listu a vládního nařízení č. 95/53 Sb. 

 

V roce 1958 byl vydán zákonoi požární ochraně č.18/1958 Sb. V roce 1960 bylo provedeno 

nové územně-správní uspořádání státu. Tak i z libereckého kraje vznikl jen okres, přičemž 

sídlo kraje bylo přeneseno do Ústí nad Labem. Vznikla jednotná struktura státní správy, kde 

byl výkon státního požárního dozoru začleněn do odboru vnitřních věcí Okresního národního 

výboru Liberec s působností pro celý okres Liberec.  

 

I v tomto období postihlo město Liberec několik velkých požárů. Mezi největší patří požár 

17.4.1962 Interhotelu Zlatý Lev a dvojnásobný požár vrcholu Ještědu, kde 31.1.1963 oheň 

zničil původní horskou chatu se škodou více než 3 mil.Kč a 11.2.1964, opět díky lidské 

neopatrnosti, vyhořela i provizorní „chata brigádníků“. 

 

Šedesátá léta nebyla příznivá pro rozvoj požární ochrany, neboť bylo provedeno začlenění 

profesionální požární ochrany pod odbor vnitřních věcí a navíc i výrazně poklesly celkové 

stavy hasičů až na 38 osob. Zlepšení nastalo až v roce 1970, kdy vznikla Okresní inspekce 

požární ochrany jako samostatný odbor ONV a Okresní veřejný požární útvar byl zvláštní 

zařízení ONV.  
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Sedmdesátá léta jsou nástupcem nové generace v požární ochraně v Liberci. Během krátké 

doby zabezpečuje činnost na inspekci 10 pracovníků a stav požárního útvaru se zvyšuje na 

50 pracovníků. Elán nastupující generace spolu se zkušenostmi starších dokázal výrazně 

vylepšit činnost v požární ochraně v Liberci. Rozvinula se dobrá spolupráce mezi 

profesionálními pracovníky v požární ochraně i dobrovolnými požárníky na území města 

i okresu.  

 

I v těchto letech se městu nevyhnuly velké požáry, které tvrdě prověřily připravenost 

libereckých požárních jednotek, jako například požár mlýna ve Vesci ( 22.5.1971), nebo 

hotelu „Radnice“ v centru města (11.11.1971), či požár oblíbené výletní restaurace „Obří 

sud“ na Javorníku (20.9.1974).  

 

V osmdesátých letech vrcholí snaha zajistit výstavbu odpovídajícího objektu. Toto snažení 

však nebylo dlouho úspěšné. Nejdříve nebyly finanční prostředky, později zase volné 

stavební  kapacity, a tak bylo zpracováno i několik studií, ale zahájení stavby se stále, přes 

souhlas rady Okresního národního výboru v Liberci, oddalovalo. Nic nepomohly intervence 

požárníků u vedoucích funkcionářů v okrese i na kraji, kde je sice s pochopením vyslechli, 

argumenty slovně uznali, ale opět bez efektu.  

 

Proto koncem sedmdesátých let změnili požárníci taktiku. Nechali zpracovat stavební 

dokumentaci u projektové organizace v Praze tak, aby jednotlivé stavby celého areálu mohly 

být stavěny postupně a samostatně. Každý dílčí objekt byl ve schvalovacím řízení schvalován 

samostatně jako tzv. akce „Z“, což znamenalo, že ji museli požárníci realizovat vlastními 

silami. Okresní národní výbor Liberec v potřebné výši přidělil a na požárnících bylo stavbu 

realizovat.  

 

Situace  v požární ochraně byla počátkem devadesátých let ovlivněna událostmi z  podzimu 

roku 1989. V krátkých časových úsecích dochází k velmi významným změnám i v této 

oblasti. Dnem 1.1.1991 vznikají nové organizační celky – Okresní správy a útvary Sboru 

požární ochrany jako zvláštní orgány Okresních úřadů. Od 1. ledna 1995 vznikají Hasičské 

záchranné sbory s působností na území jednotlivých okresů, stále ještě jako zvláštní orgán 

Okresního úřadu. V této době se začíná velmi intenzivně rozvíjet myšlenka na skutečnou 

spolupráci všech záchranářských složek v České republice pod názvem Integrovaný 
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záchranný systém. Tato myšlenka získává na podpoře, a tak je přijat soubor zákonů, který 

uvedenou problematiku komplexně řeší. Zákony nabývají účinnosti dnem 1.1.2001, kdy je 

také vytvořena nová organizační struktura Hasičského záchranného sboru, který je 

organizován po krajských celcích s tím, že z bývalých okresů jsou vytvořeny územní odbory, 

které jsou jejich součástí. Hasičský záchranný sbor kraje se stává samostatnou organizační 

složkou státu.[1],[10],[17].        

 

V Liberci je nyní umístěno krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Libereckého 

kraje (v historickém hasičském objektu v Barvířské ulici) (obr. 3.5), dále zde sídlí jeho 

územní odbor včetně zásahové jednotky (areál v Šumavské ulici) (obr. 3.6). 

        

               

                    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5:  Ředitelství Hasičského záchranného sboru LK  [1] 

 

 

 

 



16 
 
 

 

Obr. 3.6: Areál požární stanice HZS LK  [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



17 
 
 

4. Technické zabezpečení spojové služby v LK   
 

 

4.1.  Historie spojové služby LK 
 

V  roce  1976  byly všechny složky dnešního  IZS vybaveny radiostanicemi  TESLA.  

Hasiči měli přiděleno kmitočtové pásmo 32 MHz. Radiostanice PČR a ZZS pracovaly 

v pásmech kolem 80 MHz. 

 

Spojení mezi těmito složkami bylo pouze telefonem. Útvar hasičů byl tehdy umístěn 

v Barvířské ulici (obr. 3.5) v prostorách dnešního KŘ HZS LK. Z hlediska spojení to bylo 

velmi nevýhodné místo, neboť se nachází skoro v úrovni řeky Nisy ve výši kolem 

350 m n.m. Radiový signál byl tedy tlumen a odrážen jednak městskou zástavbou a hlavně 

okolním převýšením (kopce, lesní porost). (příloha 1., 2.) [3] 

 

Velké problémy byly i při vyžadování pomoci a vyhlašování poplachu pro SDH obcí okresu 

Liberec. Tehdejší ohlašovny požáru v obcích byly vybaveny pouze telefonní stanicí, která ve 

většině případech byla umístěna v soukromém bytě. Vyhlášení poplachu pomocí sirény se 

provádělo ručně a vyjíždějící jednotka neměla ani ty nejjednodušší spojové prostředky. 

Mnohokrát se stalo, že  při výjezdu na místo zásahu hasiči zabloudili a k zásahu dojeli, když 

už nebylo co hasit.   

 

Vzhledem ke skutečnosti, že i prostory libereckého HZS byly dávno nevyhovující, začali 

hasiči v akci „Z“ stavět objekt  nový a to v prostorách  Šumavské ulice. Tato lokalita je pro 

šíření a pokrytí radiovým signálem mnohem výhodnější, neboť se nachází nad úrovní centra 

města. 

 

Spojení i vlastní dosah spojových prostředků se zlepšil a zmizelo mnoho tzv. hluchých míst. 

Zlomem ve vybavenosti radiovými prostředky je rok 1984. Pásmo 32 MHz již bylo hodně 

obsazené a docházelo k častému rušení. Profesionálním hasičům byla přidělena frekvence 

v kmitočtového pásmu 169 MHz. Také PČR a ZZS postupně přeladily nové radiostanice do 

pásma dvoumetrových vln. Radiová síť 32 MHz zůstává nadále v provozu. 
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Vzhledem k tomu, že v našem ÚO bylo a stále je mnoho aktivních JSDH, které neměly 

počátkem osmdesátých let během výjezdu ve výbavě spojové prostředky, zapůjčil HZS 

Liberce do vozidel CAS  vybraným obcím pro nás již nepotřebné radiostanice v pásmu 

32 MHz (příloha 3). [3]  Jednalo se v té době zhruba asioi 25 aktivních  obcí SDH. [2]  

 

4.2. Popis používaných radiových prostředků  
 
 

4.2.1. Sedmdesátá léta v PO – kmitočtové pásmo 32 MHz  
 

S  rozvojem radiokomunikací  v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století si 

také hasiči začali uvědomovat, jakým přínosem by pro ně bylo využívání radiostanic 

u zásahů. Radiostanice začali hasiči používat v sedmdesátých letech minulého století a pro 

hasiče bylo tehdy vyhrazeno pět kanálů v kmitočtovém pásmu 32 MHz. První radiostanice, 

které dostali hasiči do výzbroje byly následující:  

 

Kapesní radiostanice  VXW 010 (obr. 4.1) 

 

                
                               Obr. 4.1:  Radiostanice  VXW 010 [4] 

 

Tato stanice měla celotranzistorový přijímač – vysílač s úzkopásmovou FM na VKV. 

Používal se simplexní provoz, provozní doba byla 8 hodin při poměru vysílání - příjem 1:10. 

Reproduktor sloužil při vysílání jako mikrofon. Tlačítkové ovládání zajišťovalo rychlé 

přepínání z příjmu na vysílání. Při stisknutí příslušného tlačítka  byl vyslán signalizační tón, 



19 
 
 

který upozornil protistanici, že je volána. Ve zvlášť hlučném prostředí šlo připojit sluchátko 

se závěsem na ucho. 

Počet kanálů 1, výkon vysílače 0.1 W, dosah 1 až 3 km podle terénu, váha 850 gramů, 

napájení 12 V, rozměry 100x195x44 mm. 

 

Kapesní radiostanice VXW 020 (obr.4.2) 

 

 
 

                                                  Obr. 4.2: Radiostanice  VXW 020 [4] 

 

Tato stanice měla celotranzistorový přijímač – vysílač s úzkopásmovou FM na VKV. 

Používal se simplexní provoz, provozní doba byla 8 hodin při poměru vysílání – příjem 1:8. 

Akustický měnič nebyl zabudován do tělesa radiostanice, ale připojoval se do šestipólové 

zásuvky na panelu radiostanice.Tato stanice měla regulátor omezovače šumu a byla vybavena 

signalizačním zařízením pro upozornění protistanice, že je volána (akustický tón). 

Signalizace se zapínala přepnutím funkčního přepínače do krajní polohy označené příslušnou 

značkou. Počet kanálů 1 až 3, výkon vysílače 0.2 W, dosah 2 až 4 km podle terénu, váha 

1070 gramů, napájení 12 V, rozměry 45x80x220 mm. 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 
 

Přenosná radiostanice VXW 100 (obr. 4.3) 

 

 
Obr. 4.3: Radiostanice  VXW 100 [6] 

 

Tato stanice měla celotranzistorový přijímač – vysílač s úzkopásmovou FM na VKV. 

Používal se simplexní provoz, doba provozu byla 10 hodin při poměru vysílání – příjem 1:10. 

Jednalo se o přenosnou radiostanici tzv. kabelkového tvaru. Byla vybavena hrdelním 

mikrofonem se sluchátkem a přepínačem, možné připojení selektivní volby. Dosah 

radiostanice byl udáván ve městě 3 km, 6 km ve volném terénu a 25 km při umístění na 

vysokých objektech. V základním vybavení měla kromě akumulátorové baterie složené 

z jedenácti těsných NiCd článků i síťový mezičlánkový napáječ. Počet kanálů – max. 8, 

výkon vysílače 1 W, váha 2,5 kg, rozměry 51 x 220 x 225 mm jmenovité napětí 13,5 V.  

  

Vozidlová radiostanice VXN 101 (obr. 4.4) 

 

     
Obr. 4.4: Radiostanice  VXN 101 [4] 
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Jednalo se o celotranzistorovou stanici až na koncový stupeň, který byl elektronkový. Byla 

určena do všech druhů vozidel s napájením z 12 V akumulátoru vozidla. Přijímač i vysílač je 

osazen tranzistory, pouze koncový stupeň má dvě elektronky. Pro potřeby hasičů se používal 

simplexní provoz, ale umožňovala i dusimplexní nebo duplexní provoz. Byla vybavena 

tónovým voláním k protější stanici a mohla být doplněna tónovou selektivní volbou až pro 45 

účastní. Počet kanálů 1 až 3,  Výkon vysílače 10 W, váha vlastní stanice 4,5 kg, Napětí 12 V 

rozměr 305 x 217 x 149 mm, dosah ve městě 10 km, dosah ve volném terénu 30 km.  

 

Základnová radiostanice VXM 116 (obr. 4.5) 

 

 
Obr. 4.5: Radiostanice  VXM 116 [4] 

 

Základnová radiostanice TESLA VXM 116 byla určena pro řízení radiových sítí, ve kterých 

mohla spolupracovat s kapesními, přenosnými a vozidlovými radiostanicemi TESLA. Byla 

plně tranzistorovaná, s výjimkou koncového stupně. Byla vestavěna do otočného rámu, který 

byl uložen v kovové skříni. K ovládání radiostanice VXM 116 se používala stolní ovládací 

skříňka VY0 100 (viz obr.16), která obsahovala všechny potřebné ovládací prvky jako 

přepínač provozu, regulátor hlasitosti, regulátor umlčovače šumu, přepínač volby kanálů 

a další. Dalším typem ovládací skříňky pro tuto radiostanici byla skříňka VY0 110, která 

měla všechny vlastnosti předcházejícího typu. Místo separátních telefonních přípojek však 

umožňovala připojit radiostanici na telefonní linku. Dále umožňovala  provádět retranslaci 

a volbu až 12 vf kanálů. Ovládání na větší vzdálenosti (až 10 km) po telefonní lince 

umožňovaly soupravy VY0 500 a VY0 550. Počet vf kanálů 1 až 12, výkon vysílače  45 W, 

Váha 60 kg, napájení ze sítě 220 V 50 Hz, napájení z baterie 12 V, rozměr 

600 x 970 x 260mm, dosah dle použité antény a terénu 30 až 50 km. 
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Stolní ovládací skříňka VYO 100 (obr. 4.6) 

 

 
Obr. 4.6: Ovládací skříňka VYO 100 [4] 

 

Stolní ovládací skříňka VYO 100 byla určena k ovládání radiostanic VXN 101, VXN 110, 

VXM 110 a VXM 116 z pevného stanoviště základny. Měla poměrně přehledně uspořádané 

ovládací prvky, které umožňovaly snadnou obsluhu. Byla plně osazena tranzistory s plošnými 

spoji. K ovládání se převážně používala tlačítka mající  vestavěné mikrospínače. Měla 

zabudovaný reproduktor, hlasitost a umlčovač šumu bylo možno plynule regulovat. Stolní 

ovládací skříňka VYO 100 měla vestavěnou i aktivní část selektivní volby, která se dodávala 

podle požadavků buď pro 45 nebo 810 účastníků. Byla vybavena i generální volbou všech 

účastníků. Umožňovala připojení 5 separátních telefonních stanic. Tito účastníci mohli být 

dispečerem spojeni přímo s některou radiostanicí v radiové síti. Umožňovala i nahrávání 

provozu na magnetofon. 

 

Zásadní inovace byla provedena v polovině sedmdesátých let dokončením vývoje systému 

SELECTIC. Veškeré stanice byly osazeny výhradně polovodiči a byl zaveden nový způsob 

selektivní volby. Volba byla tónová následná, vytvářená dekadicky, a jako selektivní prvek 

sloužily monolitické piezokeramické filtry. 

 

Od roku 1976 se objevuje první typ vozidlové radiostanice, osazené plně polovodiči  

a to pod názvem VR 20 s ovládací skříňkou VO 20 (obr. 4.7). 
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Obr. 4.7: Radiostanice  VR 20, ovládací skříňka VO 20 [4] 

 

 

Při použití v systému SELECTIC se mezi ovládací skříňku a vlastní radiostanici vkládal ještě 

blok selektivní volby (VT 21). Stanice však mohla pracovat i s oddělenou ovládací skříňkou, 

propojenou s radiostanicí mnohožilovým kabelem.Vlastní radiostanice tedy neměla ovládací 

prvky vůbec, měla jen propojovací zásuvky. Byla určena pro montáž do vozidel všech druhů. 

Pracovala  s úzkopásmovou frekvenční modulací a mohla pracovat v  simplexním nebo 

v duplexním provozu. Frekvence byly řízeny krystaly, což umožňovalo nízkou kanálovou 

rozteč 25 kHz. Měla stoprocentní osazení křemíkovými polovodiči spolu s kompaktní 

mechanickou konstrukcí, což zaručovalo v té době poměrně vysokou provozní spolehlivost. 

Měla účinné vnitřní stabilizace napětí, což zajišťovalo konstantní parametry i při značném 

kolísání napájecího napětí (v rozsahu 11 V až 16 V). Měla i široký sortiment příslušenství 

(systémy selektivní volby, různé typy akustických měničů antény apod.). Počet kanálů 12, 

výkon vysílače 10 W, váha 3,2 kg, Váha s příslušenstvím 4,8 kg, rozměr bez příslušenství  

223 x 220 x 68 mm, napájení vozidlová baterie 12 V, Dosah od 10 do 25 km (druh antény). 

 

Od roku 1976 nastává také modernizace i přenosných radiostanic: 

VXW 100 je nahrazena radiostanicí  PR 11 (obr. 4.8) s obdobnými parametry; 
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Obr. 4.8: Radiostanice  PR 11 [6] 

 

VXW 020 nahrazují radiostanice PR 21 a PR 22 (obr. 4.9); také s obdobnými parametry, 

pouze PR 22 má vyšší výkon – 0,4W. 

 

 

 
Obr.k  4.9: Radiostanice  PR 22 [6] 

 

Spolehlivost radiostanic se zlepšila. Poruchy už nebyly tak časté, jako u předchozích typů 

[4],[6]. 

 

4.2.2. Osmdesátá a devadesátá léta v PO – kmitočtové pásmo 160 MHz 
 

Rok 1984 byl jedním z mezníků ve vývoji hasičských radiostanic. Začíná přechod do 

kmitočtového pásma 160 MHz, z důvodu značně přeplněného pásma 32 MHz, kde již 

docházelo k velkému rušení hasičských radiostanic. V tomto pásmu bylo pro hasiče 

vyhrazeno 11 kanálů s kanálovou roztečí 25 kHz. Kanály byly rozděleny na tři celostátní, 
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které se používaly přímo u zásahu a osm krajských, po kterých se komunikovalo z místa 

zásahu na ústředny požárních stanic. Rádiová síť v pásmu 32 MHz zůstala nadále v provozu. 

Starší radiostanice v tomto pásmu byly často předávány nebo zapůjčovány jednotkám sboru 

dobrovolných hasičů, o čemž se ještě zmíním v další kapitole této práce. Profesionální hasiči 

používali novou řadu radiostanic TESLA. 

 

Základnové – ZR 16 (obr. 4.10) 

 

 

       
Obr. 4.10: Radiostanice ZR 16 [4] 

 

 

Tyto stanice měly tři kanály, výkon 10 W, umožňovaly scanování kmitočtů (automatické 

vyhledávání aktivity na zvolených kanálech). 

Vozidlové – VR 21 (obr. 4.11) 

 

 
Obr. 4.11: Radiostanice  VR 21 [4]  
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Tyto stanice byly osazeny dvanácti kanály (z toho jeden neobsazen), výkon 10 W 

Přenosné – PR 35 (obr. 4.12) 

                             
Obr. 4.12: Radiostanice  PR 35 [5] 

 

Obsazeny tři kanály, výkon 0,3 W, hmotnost 0,5 kg a PR 41 –  měla čtyři kanály, výkon 1 W, 

hmotnost asi 1 kg. 

 

Kmitočty vysílače a přijímače byly stále řízeny krystalem. Radiostanice PR 35 byla oproti 

dřívějším přenosným stanicím velmi kompaktní, lehká a malá, ale při provozu se projevila 

její nevhodná konstrukce. Například při pádu i z malé výšky často praskal krystal a byla 

nutná její oprava. 

 

V roce 1992 se radiostanice přestávají dodávat centrálně. Protože se uvolnil trh, začaly se 

nakupovat první programovatelné radiostanice firem MAXON, MOTOROLA, BENDIX 

KING, ASCOM, MIDLAND (AEL) a další. V okrese Liberec získává značnou oblibu 

radiostanice ALINCO, o které bude jednáno v další kapitole této práce. Výhodou těchto 

radiostanic je, že změna používaných kmitočtů se provádí pouhým připojením k počítači 

s ovládacím softwarem. U těchto stanic je možné používat selektivní volbu – pro hasiče je 

určen standart ZVEI I. Selektivní volba se používá hlavně pro odesílání kódů typické činnosti 

u zásahu. Výkon přenosných radiostanic je programovatelný do asi 5W, vozidlové 

radiostanice mohou mít výkon až do 40 W (povolená hodnota je 10 W). 
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Příklady radiostanic dodávaných v devadesátých letech: 

MAXON 

 vozidlové – PM 150 (obr. 4.13) 

  

  
  

 Obr. 4.13: Radiostanice  Maxon  PM 150 [6] 

  

přenosné – SL 70 a SL 500 

 

MIDLAND 

vozidlové – LMR 8 (obr. 4.14) 

 

 
Obr.  4.14: Radiostanice  Midland  LMR 8 [6] 
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přenosné – KH 140 a  KH 142 

 

MOTOROLA 

vozidlové – GM 300 (obr. 4.15) 

 

 
Obr.  4.15: Radiostanice  Motorola  GM 300 [6] 

 

přenosné – P 110 a GP 300 (obr. 4.16) 

 

 
 

 

Obr. 4.16: Radiostanice  GP 300 [6] 
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BENDIX/KING 

vozidlové – LMH 3142 (obr. 4.17) 

 

 
Obr. 4.17: Radiostanice Bendix/King  LMH 3142 [6] 

 

přenosné – EPH 5102 

 

V tomto roce se začaly instalovat též první převaděče, které umožnily mnohem lépe pokrýt 

území signálem pro analogové radiostanice.  

 

V roce 1994 byl v pásmu 160 MHz hasičům odebrán jeden kmitočet a došlo k přechodu 

z krajských kmitočtů na okresní. V roce 1995 skončilo využívání pásma 32 MHz. 

Profesionální hasiči i jednotky SDH již mohou využívat pro svůj radiový provoz pouze 

pásmo 160 MHz. V roce 2000 vydává Český  telekomunikační úřad zákon 151/2000 Sb., 

o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, na jehož základě vydal „Plán využití 

kmitočtového spektra“. Ten umožnil používat hasičům radiostanice v pásmu 160 MHz 

s kanálovou roztečí 25 kHz do konce roku 2005. Od roku 2006 je možné používat pouze 

kanálovou rozteč 12,5 kHz. To v praxi především znamenalo, že koncem roku 2005 bylo 

nutné vyřadit z provozu jak všechny krystalové radiostanice VR 21, PR 35, tak i mnohem 

modernější programovatelné radiostanice. Po roce 2000 byli profesionální hasiči vybavováni 

modernějšími radiostanicemi s kanálovou roztečí 12,5 kHz, které nahrazovaly starší 

radiostanice s kanálovou roztečí 25 kHz. Konečně skončila doba, kdy každá jednotka PO 

měla jiné typy radiostanic a mohly nastávat problémy při vzájemné komunikaci. 

Profesionální hasiči jsou tedy vybavováni shodnými typy radiostanic MOTOROLA [5],[6]. 
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Vozidlové – GM 380 a GM 360 (obr. 4.18) 

 

 
Obr. 4.18: Radiostanice  GM 360 [6] 

 

Přenosné – GP 380, GP 360 a GP 340 (obr. 4.19) 

 

 
Obr. 4.19: Radiostanice  GP 340 a GP 380 [6] 

 

4.2.3. Současnost  spojové služby 
 

V roce 2001 dostávají hasiči do výzbroje první dodávky digitálních radiostanic 

systému PEGAS. V terminologii Pegasu je radiostanice nazývána terminálem. Systém Pegas 

je určen zejména pro komunikaci všech základních složek IZS a to PČR, ZZS a HZS ČR. 

Radiokomunikační systém Pegas umožňuje tři základní typy komunikace: 
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Otevřené kanály (open channel – OCH),  Přímé (direktivní – DIR) kanály 

Individuální hovory 

Použití otevřených kanálů je závislé na pokrytí území radiovým signálem. V závislosti na 

nastavení radiové sítě je možné komunikovat na velké vzdálenosti. Tato komunikace je 

obdobou komunikace přes analogové převaděče a je předurčena pro předávání zpráv jednotek 

na OPIS cestou  k zásahu a od zásahu. DIR kanály nejsou závislé na pokrytí signálem a dosah 

závisí na umístění terminálů, členitosti terénu nebo zástavbě. Komunikovat lze nejen na malé 

vzdálenosti, ale i v místech, kde není signál sítě. Komunikace na DIR kanálech je obdobou 

analogových celostátních (zásahových) kanálů a je určena pro místo zásahu v radiové síti 

velitele zásahu. 

 

Individuální hovory jsou rovněž podmíněny signálem sítě. Jsou obdobou telefonního hovoru, 

ale jsou simplexní. Takto lze komunikovat i mezi dvěma terminály v různých regionálních 

sítích a nebo z terminálu do telefonní sítě. Pro vlastní provoz má každá složka IZS vyhrazeny 

své otevřené a DIR kanály, které ostatní složky používat nemohou. Pro vzájemnou 

komunikaci mezi složkami IZS je vyhrazen jeden otevřený kanál (kanál OCH IZS – 112) 

a jeden DIR kanál (kanál DIR IZS – 25). 

 

Další možností  systému Pegas jsou datové přenosy. Je možné posílat kódy typické činnosti, 

SMS zprávy, dotazy do databází a další datové přenosy.Digitální radiostanice dodává firma 

MATRA, nyní pod názvem EADS, kterou v České republice zastupuje firma PRAMACOM. 

Jsou to: 

–základnové radiové terminály RCT a linkové terminály LCT (obr. 4.20) 

 
Obr. 4.20: Základnový radiový terminál RCT [6] 
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–vozidlové terminály (obr. 4.21) 

 

 
 

Obr. 4.21: Ovládací panely k vozidlovým terminálům [6] 

 

–přenosové terminály SMART, EASY, a EASY+ (obr. 4.22). 

 
 

Obr.  4.22: Přenosové terminály  Smart, Easy+, Easy [6]  

 

V roce 2003 byla v ČR dostavěna infrastruktura digitální radiové sítě systému PEGAS. 

Česká republika je rozdělena do 14 regionálních sítí. V roce 2004 byly již v některých  

krajích  nainstalovány ve vozidlech HZS terminály Pegas, které začaly nahrazovat analogové 

radiostanice. V  CAS, ve  velitelských  automobilech a některých dalších vozidlech jsou 

zřízeny tzv. dvojmontáže–ve společném držáku jsou namontovány dvě radiostanice, 

analogová a digitální. (obr. 4.23).  
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Obr. 4.23: Dvoumontáž [6] 

 

V roce 2005  probíhalo v ČR u HZS  postupné rozšiřování montáží terminálů Pegas, které 

byly využívány stále ve větší míře. Koncem tohoto roku skončil provoz radiostanic 

s kanálovou roztečí 25 kHz, které dosud používaly jednotky SDH. Pro hasiče to tedy 

znamenalo vyřadit z provozu jak všechny krystalové radiostanice VR 21, PR 35, tak následně 

i mnohem modernější programovatelné radiostanice. Pro obce to znamenalo citelný zásah do 

rozpočtu. V  ÚO Liberec byly v roce 2005 jednotky PO vybaveny shodnými typy radiostanic 

MOTOROLA  s kanálovou roztečí 12,5 kHz [6].  
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5. Souhrnný přehled vývoje RDST  
 

5.1. Analogové radiové prostředky 
 

Tab. 5.1 – Analogové radiové prostředky krystalové 

 
Tabulka 5.1 – Analogové radiové prostředky krystalové 

Kapesní Mobilní Základnové Frekvence Výkon Počet kanálů 
VXW 010   32 MHz 0,1 W 1 
VXW 020   32 MHz 0,2 W 3 
VXW 100   32 MHz 1,0  W 5 

PR 22   32 MHz 0,4  W 3 
PR 35   169 MHz 0,3 W 3 

 VXN 101  32 MHz 10 W 5 
 VR 20  32 MHz 10 W 5 
  VXM 116 32 MHz 40 W 5 
  ZR 16 169 MHz 10 W 3 

 

Tab. 5.1 – Analogové radiové prostředky laděné počítačem 

 
Tabulka 5.2. – Analogové radiové prostředky laděné počítačem 

Kapesní Mobilní Základnové Frekvence Výkon Kanálová rozteč 

GP 300    
169 MHz –  
počítačem do 5W 25 KHz 

GP 340    počítačem do 5W 12,5 KHz 
GP 360    počítačem do 5W 12,5 KHz 
GP 380    počítačem do 5W 12,5 KHz 

 GM 300 shodné počítačem do 40W 25 KHz 
 GM 360 shodné počítačem do 40W 12,5  Hz 
 GM 380 shodné počítačem do 40W 12,5 KHz 

 

5.1.1. Současný analogový systém v podmínkách HZS Libereckého kraje 
 

Analogový rádiový systém u HZS Libereckého kraje byl postupně budován 

a přizpůsobován požadavkům na komunikaci zasahujících jednotek hasičů. Tento analogový 

systém slouží nejen pro jednotky profesionálních hasičů, ale také pro jednotky sborů 

dobrovolných hasičů obcí v Libereckém kraji (JSDHO). Z důvodu velmi členitého terénu 

Libereckého kraje nestačí pro komunikaci mezi operačními středisky a zasahujícími 

jednotkami hasičů či JSDHO simplexní provoz, tedy přímá komunikace mezi dvěmi 

radiostanicemi na stejném kmitočtu, jehož pokrytí je ovlivněno místními podmínkami pro 

šíření rádiového signálu.  
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Z tohoto důvodu byly na území Libereckého kraje vybudovány převaděčové stanice, které 

lépe vykrývají oblast signálem. 

 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se skládá z Krajského ředitelství Liberec 

a 3 Územních odborů – Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily. Stejně tak analogová 

rádiová síť HZS LK se skládá ze čtyř samostatných rádiových sítí jednotlivých územních 

odborů. Geografické rozložení jednotlivých okresů se liší, proto i počet analogových 

převaděčových stanic není v každém územním odboru stejný. 

 

5.2.  Hybridní komunikační systém 
 

 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje využívá tzv. hybridní komunikační 

systém. Využívá tedy jak analogový rádiový systém, tak i digitální radiokomunikační systém 

Pegas. 

 

Vlastní komunikaci lze rozdělit do tří vrstev: 

1. vrstva operačních středisek a požárních stanic na území regionu 

2. vrstva mobilní požární techniky a návaznosti na požární stanice 

3. vrstva místo zásahu – komunikační vrstva mezi jednotlivými hasiči a návaznost velitele 

zásahu na centrum řízení (OPIS, KOPIS) 

 

1. vrstva – na všech operačních střediscích a na požárních stanicích HZS v Libereckém kraji 

jsou instalovány základnové radiostanice analogového rádiového systému i základnové 

terminály digitálního radiokomunikačního systému Pegas. 

 

2. vrstva – na každé výjezdové mobilní požární technice jsou opět instalovány analogové 

i digitální vozidlové radiostanice. 

 

3. vrstva – na místě zásahu je používán pouze analogový rádiový systém. 

U Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje je digitální komunikační systém Pegas 

využíván především ve dvou prvních vrstvách. Ve třetí vrstvě – na místě zásahu – je zatím 

stále používán analogový systém. 
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5.3. Digitální systém Pegas v podmínkách HZS Libereckého kraje 
 
 

Pro HZS Libereckého jsou zřízeny v trvalém režimu MOCH s okresním pokrytím 

a alternativní kanál s celoregionálním pokrytím. Trvale aktivní může být jen jedna 

z definovaných alternativ, tzn., že na území HZS Libereckého kraje jsou trvale aktivní čtyři 

okresní otevřené kanály. V případě potřeby je možno tyto čtyři kanály zavřít a místo nich 

otevřít jeden celokrajský „hasičský“ kanál. Tuto změnu není možné provést uživatelsky, ale 

může ji provést za splnění určitých technických podmínek dohled sítě – příslušníci OŘ PČR 

Liberec. Dále má HZS Libereckého kraje k dispozici 4 kanály pro přímou komunikaci 

především na místě zásahu (DIR). 

 

5.3.1. Stručný popis digitální radiová sítě PEGAS  
 

Radiokomunikační systém PEGAS, je celoplošný systém,zabezpečující spojení a to 

jak hlasové tak datové a to nejen uvnitř HZS ale i s ostatními složkami IZS. Operátorem této 

sítě je MV – Sekce informačních technologií a komunikací, který provozuje centrální 

dohledové  pracoviště. Na rozdíl od analogové sítě přenáší hlas i data  v  digitální formě 

a zakódované. Umožňuje přesnou adresaci příjemce a zajišťuje prakticky nemožnost 

odposlechu hovoru. Pracuje v pásmu 380 – 390 MHz. Komunikaci lze vést buď s využitím 

infrastruktury sítě nebo bez jejího využití (tzv.nesystémové spojení). Při spojení pod 

systémem pracuje terminál v dusimplexním provozu a v nesystémovém simplexně. 

 

Základem RN je řídící ústředna MSW,která je umístěna v objektu Policie ČR a která 

prostřednictvím podružných ústředen SSW řídí jednotlivé buňky BS. Jedná se tedy o tzv. 

buňkový neboli celulární systém, známý z mobilních telefonů GSM. Umístění jednotlivých 

BS vychází z požadavku z pokrytí co největšího území radiovým signálem,což v praxi 

znamená,že signálem z jedné buňky může být pokryto území i jiného kraje. U HZS se 

výstavba pokrytí odvíjela od základního článku, což byl okres. To znamená,že na BS, které 

pokrývají území odbor jsou otevřeny kanály, přidělené tomuto územnímu odboru.  

 

Technický i taktický dohled nad RN v současné době zabezpečují OKIS Policie ČR. Do 

budoucna se počítá s tím, že pro organizaci č. 5 – HZS budou toto vykonávat pracoviště na 

KOPIS HZS. Závisí to na vybavení těchto pracovišť potřebnou technikou. 
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Graf 5.1: Princip digitálního radiového spojení 

 
 
 
 
 
 
 
 
HASIČ   TERMINÁL           INFRASTRUKTURA       TERMINÁL    OPIS 
        v případě DIR 
        a IDR odpadá 
 

Graf 5.2: Princip digitálního radiového spojení: 

 

 

Propojení sítě Pegas s ARS 
 
Předpokládá se,že terminály systému Pegas budou z hasičských jednotek vybaveny převážně  

jen jednotky HZS ČR. V případě společného zásahu s JSDH a HZSP se provede propojení 

s ARS pomocí zařízení SCC, které umožňuje konverzi signálu mezi oběma sítěmi. Jedná se 

vlastně o AD / DA jednokanálový převodník. Tímto zařízením jsou vybaveny CAS a VEA 

HZS. Použití zařízení je velmi jednoduché. Na pokyn VZ se v určeném vozidle zapne 

terminál MATRA na určeném kanále DIR a radiostanice MOTOROLA na určeném 

zásahovém kanále, naprogramovaném pro konverzi. Toto propojení je možné i v případě IND  

hovoru ale pouze směrem MATRA – MOTOROLA ( pro tento účel je v ARS vyhrazeny 

kanály M + a G+ ). 
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Propojení analogové a digitální sítě u zásahu. 
 
Zásahu se mohou zúčastnit jednotky s různým vybavením, tedy např. terminály Pegas 

a radiostanice Motorola. Vzájemná komunikace přímo mezi oběma systémy není možná. 

Toto je zajištěno technickým opatřením pomocí SCC tj. AD/DA převodníku .Toto zařízení je 

zabudováno do vybraných vozidel používaných u zásahu, zpravidla CAS a VeA. V těchto 

vozidlech je analogová radiostanice a digitální terminál propojená pomocí SCC a vytváří 

(tzv.dvoumontáž). Po zapnutí radiostanic a jejich nastavení na správný kanál (zapnutí funkce 

propojování) dochází k obousměrnému převodu komunikace mezi oběma systémy. Než je 

tato funkce zrušena, musí o tom být nejdříve všechny jednotky uvědomeny. Radiostanice 

a terminál z dvoumontáže mohou pracovat samostatně, každá ovšem jen ve svém systému.  

 

Pozor: toto propojení je funkční pouze při komunikaci mimo vozidlo. To znamená, že pokud 

mluvíme např. do ručních rdst Motorola přenáší nám SCC v místě zásahu tento hovor i do 

terminálů Pegas a naopak. Pokud promluvíme do mobilního terminálů Pegas nebo do mobilní 

rdst Motorola ve vozidle, které toto propojení zabezpečuje, signál je vysílán jen do toho 

systému do kterého hovoříme [7]. 
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  Přenosné digitální                                                                                                        Přenosné analogové 
           rdst-terminál                                                                                                                     rdst 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dvoumontáž“ ve vozidle 
 
 
 
                               Vozidlová digitální                                                                          Vozidlová analogová 
  
 
 
 
                                           rdst - terminál                                 SCC                                            rdst 
 
 

Graf 5.3: Propojení analogové a digitální sítě u zásahu 
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Graf 5.4: Schéma spojení u zásahu s propojením do ARS 
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Výklad některých pojmů (zkratek)  
 
DIR  - režim přímého spojení 

IDR  - režim přímého spojení s využitím digitálního opakovače 

IND  - individuální volání 

OCH  - otevřený kanál  

MOCH - otevřený kanál vícebuňkový 

EMOCH - nouzový otevřený kanál 

AVL  - lokalizace polohy vozidel 

TMP  - technické řízení sítě 

TWP  - pracoviště taktického řízení sítě 

MSW  - hlavní řídící ústředna 

SSW  - podružná řídící ústředna 

TPS  - pracoviště programování terminálů 

BS  - základnová stanice (buňka) 

X25  - veřejná datová síť 

DL  - digitální linka 

RN  - regionální síť 

NS (NN) - národní síť 

OG  - operační skupina (skupina terminálů oprávněných k hromadné komunikaci) 

Terminál - přenosná,vozidlová nebo základnová radiostanice systému 

LCT  - linkově připojený terminál 

RCT  - radiový základnový terminál 

Easy  - terminál Pegas druhé generace ( pro mužstvo) 

Easy+  - terminál Pegas druhé generace ( pro VD a mužstvo) 

Smart  - terminál Pegas druhé generace ( pro důstojníky a VČ ) 

SCC  - zařízení pro propojení analogové a digitální sítě 

ARS  - analogová radiová síť 

ITS  - integrovaná telekomunikační síť MV 

VTS  - veřejná telekomunikační síť 
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6. Spojové ústředny a operační střediska v LK 
 

6.1. Historie 
 

Jedna z prvních ústředen ohlašovny požáru byla vybudována v sedmdesátých letech 

v Barvířské ulici, kde měli profesionální hasiči v té době své sídlo. Ústřednu tvořila místnost 

o rozměrech 3 x 5 metrů. Spojení zajišťovala základnová elektronková stanice VXM 116  

s ovládací skříňkou VYO 100 (obr. 6.1, 6.2).  

 

 
Obr. 6.1: Radiostanice VXM 116 [4]  Obr. 6.2: Ovládací skříňka VYO 100 [4] 

 

V Praze dne 18.dubna 1988 je vydán rozkaz náčelníka hlavní správy Sboru požární ochrany 

číslo 19. V bodě II je uloženo náčelníkům krajských správ Sboru PO zřídit operační střediska 

útvarů Sboru PO. Tento úkol byl v Liberci s předstihem splněn. 

 

Prvním a v podstatě jediným dispečerským zařízením, které se začalo v nových prostorách 

právě vybudovaného požárního útvaru v Šumavské ulici na operačním středisku používat, 

bylo dispečerské zařízení   DZ – 02.  

Výrobcem tohoto zařízení bylo Jednotné zemědělské družstvo DŽBÁNOV (obr. 6.3 ). 
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Obr. 6.3: Dispečerské zařízení  DZ – 02 [8] 

 

Dispečerské zařízení bylo sestaveno z vlastních modulačních zdrojů, vozidlových radiostanic 

VR–21, 22. Obsahovalo tyto základní funkce: 

1. Část poplachovou a digitální, která byla programovatelná mikroprocesorovým systémem 

s využitím zabudované paměti, která plnila funkci: 

a) digitálních hodin, b) kalendáře, c) budíku, d) registrace paměti časů  

2. Část ovládací, která se skládala z: 

a) autorádia, b) magnetofonů , c) ovládacích tlačítek, d) místního rozhlasu 

e) nouzového osvětlení, f) klíčování radiostanic , g) otvírání vrat včetně odsávání garáží 

h) spouštění semaforů  případně dalších periferních zařízení a signalizace provozu DZ. 

3. Část radiostanic se skládala z: 

a) ovládací skříňky VO 27, b) telefonů řešených speciálně pro nahrávání na 

magnetofon c) RDST s možnosti nahrávání  d) automatického spínání magnetofonu 

 

Celé zařízení bylo napájeno z akumulátoru 12V/80–165 Ah, který byl trvale dobíjen 

automatickým dobíječem NB – 8T. Dispečerské zařízení bylo montováno ve dvou variantách, 

jednoduché a rohové. Elektronická část stolu byla v obou případech ekvivalentní. 

V roce 2001 se stává Liberec krajským městem. S tím souvisí povinnost vytvořit nové 

Krajské operační středisko a pracoviště TCTV 112. Během následujících dvou let je celá 

přestavba dokončena a po zhruba ročním testování je v roce 2004 i pracoviště TCTV 112 

uvedeno do ostrého provozu [8].  
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6.2. Současnost 
 

6.2.1. KOPIS HZS LK 
 
1. Působnost KOPIS HZS LK 

 
a) KOPIS HZS LK (obr. 6.4) plní úkoly ohlašovny požárů na území Libereckého kraje 

a jsou mu v operačním řízení podřízeny všechny jednotky požární ochrany 

a ohlašovny požárů na  území Libereckého kraje; zároveň plní funkci operačního 

a informačního střediska územního odboru (dále jen OPIS UO) Liberec. 

b) Pro zabezpečení spolupráce složek v rámci Integrovaného záchranného systému plní 

KOPIS HZS LK úkoly operačního a informačního střediska IZS na základě 

ustanovení § 5 zákona č. 239/2000 Sb. o IZS a o změně některých zákonů. 

c) V případě vzniku události ve smyslu zákona č.240/2000 Sb. O krizovém řízení 

a o změně některých zákonů spolupracuje KOPIS HZS LK s krizovým štábem kraje. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4: KOPIS HZS LK – současnost [18] 

 

2. Zařazení KOPIS HZS LK  v organizační struktuře HZS LK 
 
a) V rámci organizační struktury HZS LK je KOPIS HZS LK zařazeno do odboru 

operačního řízení a komunikačních informačních systémů, úseku IZS a OŘ. 

b) V organizačním řízení je KOPIS HZS LK přímo podřízeno řediteli odboru operačního 
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řízení a komunikačních a informačních systémů. 

c) V případě, kdy dojde k ohlášení události, přechází KOPIS do stavu operačního řízení. 

V operačním řízení je KOPIS HZS LK podřízeno OPIS GŘ HZS ČR, řediteli HZS 

LK, náměstkovi pro IZS a OŘ HZS LK, řediteli OŘ a KIS a řídícímu důstojníkovi 

HZS LK. V rámci operačního řízení je nadřízeno všem dalším organizačním částem 

HZS LK. V rámci koordinace nasazení sil a prostředků při likvidaci události 

zabezpečuje požadavky velitele zásahu [9],[11]. 
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7. Analýza problematiky KOPIS HZS LK 
 

7.1. TCTV 112  
 

7.1.1. Vznik jednotného čísla tísňového volání v Evropě 
 

Důsledkem různorodosti používaných národních čísel tísňového volání členských 

států Evropského hospodářského společenství bylo, že občané, kteří se dostali do krizové 

situace v zahraničí, měli závažné problémy kontaktovat záchranné složky příslušného státu. 

Vzhledem k tomu, že ochrana života, zdraví a majetku patří mezi hlavní společenské priority 

a s ohledem na nárůst soukromých a služebních cest v rámci Evropy, rozhodla Rada 

Evropských společenství o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 

a stanovila pro něj číslo „112“. 

 

Rozhodnutí rady jako přímo aplikovatelný závazný předpis stanovilo členským státům 

povinnost toto číslo zavést nejpozději do 31. prosince 1996. Bylo ponecháno na rozhodnutí  

každého státu, zda bude číslo „112“ jediným tísňovým číslem nebo zda si zároveň ponechá 

svá stávající národní čísla.  

Členským státům je uložena povinnost zajistit: 

- bezplatný přístup k tísňovému volání prostřednictvím čísla „112“ na celém území, 

- aby tato volání byla zodpovězena co nejkvalitněji, 

- aby provozovatelé telekomunikačních sítí poskytli informaci o poloze volajícího 

pracovišti pro příjem tísňového volání, 

- odpovídající informovanost občanů o existenci a způsobu použití čísla „112“. 

V  roce  2005 provedla Evropská komise zjištění faktického stavu dosažení stanoveného cíle  

a následně v letech 2006 a 2007 podala k Soudnímu dvoru žalobu na porušení povinnosti 

proti 11 státům. Ve většině případů se jednalo o porušení povinnosti zajistit poskytování 

informace o poloze volajícího. Tato řízení jsou v současné době postupně zastavována tak, 

jak jednotlivé členské státy dokládají dosažení stanoveného cíle v oblasti lokalizace. 

 

Organizace příjmu tísňového volání 

Jednotné evropské číslo „112“ je zavedeno ve všech členských státech Evropské unie a dále  
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v Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu. Ve většině států 

funguje číslo „112“ společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání. Hovory 

jsou přijímány typicky policií nebo hasičským sborem, v některých státech orgány civilní 

ochrany. speciální státní organizací nebo speciálními call centry telekomunikačních 

operátorů. 

 

V České republice je příjem tísňových volání na číslo „112“ prováděn u Hasičského 

záchranného sboru České republiky v souladu s usnesením vlády č. 350 ze dne 3. dubna 

2002. Pro plnění těchto úkolů byl vybudován systém 14 navzájem datově a hlasově 

propojených telefonních center tísňového volání. Touto moderní technologii jsou přijímány 

také hovory na národní číslo tísňového volání Hasičského záchranného sboru České 

republiky „150“. V České republice funguje číslo „112“ společně s národními čísly tísňového 

volání [12].  

 

7.1.2. Analýza možnosti útlumu národních čísel tísňového volání 
 

Úkol  vypracovat analýzu možnosti útlumu národních čísel tísňového volání byl  

ministru vnitra uložen usnesením vlády ČR ze dne 29. března 2006 č. 314. Při jednání vlády 

se pro uložení tohoto úkolu vyslovili zejména ministryně informatiky a předseda legislativní 

rady vlády. Proti zadání takového úkolu byl pouze ministr vnitra. O zavedení jednotného 

evropského čísla tísňového volání „112“ v ČR rozhodla vláda usnesením č. 391/2000 ve 

znění usnesení vlády č. 350/2002, současně také rozhodla, že jednotné evropské číslo 

tísňového volání 112 bude provozováno současně s národními čísly tísňového volání. 

 

Tísňové volání 

 

Telefonické tísňové volání je nejrozšířenější způsob pro přivolání pomoci nebo oznámení 

informací, které jsou důležité pro bezpečnost. Tísňové volání funguje: 

- nepřetržitě, 

- pro všechny občany, 

- na celém území, 

- bezplatně, 

- ve všech telefonních sítí 
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- ze všech koncových hlasových zařízení telefonních sítí. 

 

Občané jsou na tento způsob přivolání pomoci zvyklí a s rozvojem mobilní telefonie se 

tísňové volání stalo nepřetržitě dostupné pro všechny a téměř všude. Tísňové volání je 

službou státu, kterou je zajišťována ochrana základních lidských práv – ochrana života 

a zdraví, přijatelné životní prostředí a ochrana majetku. Na základě informace předané 

prostřednictvím tísňového volání zahajují složky IZS svou činnost, zejména pak realizují 

výjezd a zásah v místě ohlášené události. 

 

V ČR je tísňové volání upraveno zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

a prováděcími předpisy k tomuto zákonu – vyhláškou č. 238/2007 a vyhláškou č. 290/2007 

Sb. Český telekomunikační úřad pro oblast tísňového volání vydal technické předpisy. Lze 

konstatovat, že všechny podstatné oblasti tísňového volání jsou předpisy upraveny, včetně 

lokalizace polohy volajícího. Tato záležitost je nyní velmi sledována Evropskou komisí 

a některým státům hrozí sankce za neplněné povinností. 

Číslovacími plány sítí a služeb elektronických komunikací (vyhláška č. 117/2007 Sb.) jsou 

stanovena následující čísla tísňového volání: 

- 112 – jednotné evropské číslo tísňového volání 

- 150 – Hasičský záchranný sbor ČR 

- 155 – zdravotnická záchranná služba 

- 158 – Policie ČR 

Tato čísla tísňového volání fungují nepřetržitě a na celém území ČR. Pro základní složky IZS 

platí povinnost zajišťovat nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné 

události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem 

rozmisťují své síly a prostředky po celém území ČR (§ 4 zákona  č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému). 

Dále je Číslovacími plány sítí a služeb elektronických komunikací stanoveno tísňové číslo: 

- 156 – obecní (městská) policie 

Toto číslo tísňového volání používá jen obecní (městská) policie, která však není zřízena 

v každé obci. Vzhledem k tomu, že u tohoto čísla tísňového volání není zajištěna trvale a na 

celém území státu jeho dostupnost, zvažoval Český telekomunikační úřad jeho zrušení. Od 

tohoto kroku ale ustoupil, protože zejména krajská města a hl.m. Praha by proti takovému 

kroku ostře vystoupila. 
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Jednotlivá čísla tísňového volání jsou určena k následujícím účelům: 

 

- 112 - jednotné evropské číslo tísňového volání 

- - určeno k oznámení jakékoli mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit 

více složek IZS nebo volající neví, které národní číslo tísňového volání použít. 

- - určeno cizincům (umožňuje odbavení v cizí řeči), odbavování tísňových 

volání v češtině, angličtině a němčině. 

- - odbavováno na operačních a informačních střediscích HZS ČR společně 

s tísňovým číslem 150. 

- 150 - národní číslo tísňového volání 

- je určeno k oznámení požárů, živelných pohrom, havárií a nehod – tedy všude tam, kde je 

nutné provádět záchranné nebo likvidační práce (hašení, vyprošťování, likvidace havárií 

s nebezpečnými látkami apod.). 

- odbavování tísňových volání v češtině, angličtině a němčině. 

- odbavováno na operačních a informačních střediscích HZS ČR společně s tísňovým číslem 

112. 

- 155 – národní číslo tísňového volání 

- - je určeno pro volání při náhlé poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se 

zdravotními následky. 

- - odbavováno na operačním středisku zdravotnické záchranné služby. 

- 158 – národní číslo tísňového volání 

- - je určeno pro volání při narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku 

trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

- - odbavováno na operačním středisku Policie ČR.       

- 156 – národní číslo číslového volání 

- - je určeno pro oznámení narušení místních záležitostí veřejného pořádku 

v rámci působnosti obce. 

- - odbavováno na operačních střediscích městské policie nebo na některých 

služebnách obecní policie. 

 

Občanovi je doporučováno, aby: 

1. volal v tísni příslušné národní číslo tísňového volání v případech, kdy ví, která 
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složka IZS mu může pomoci. 

2. volal v tísni jednotné evropské číslo tísňového volání 112, 

- je-li občan cizincem, 

- neví-li, která složka IZS by měla mimořádnou událost řešit, nebo 

- řešení mimořádné události náleží více složkám IZS. 

 

Technologie tísňového volání 

 

Tísňové číslo 112 bylo ve všech telefonních sítích na území ČR zprovozněno k 2. lednu 

2003. Tomu předcházelo převedení tísňového volání na číslo 112 na 14 krajských operačních 

a informačních středisek HZS ČR v červnu 2002. 

V souvislosti se zavedením jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v ČR byla 

uvedena do provozu u HZS ČR telefonní centra tísňového volání (TCTV) 112, která 

používají moderní technologie „call center“. Zavedení nových technologií těchto center 

umožnilo plně využívat následující služby: 

- identifikace volaného čísla 

- identifikace čísla volajícího 

- identifikace adresy pevné telefonní stanice 

- identifikace IMEI kódu mobilního telefonu při volání bez SIM karty 

- identifikace polohy mobilního telefonu 

- jednotný geografický informační systém 

- nezávislé IP telefonní spojení mezi operačními středisky 

- jazyková podpora 

 

Tyto funkcionality výrazně zjednodušují práci obsluh TCTV 112 při příjmu tísňového volání. 

Příjem tísňového volání byl oddělen od samotného operačního řízení HZS ČR. To znamenalo 

vytvoření dvou skupin personálu na operačních a informačních střediscích HZS ČR a pro 

příslušníky, kteří vysílají síly a prostředky k mimořádným událostem to přineslo podstatně 

větší možnost věnovat se operačnímu řízení, protože nejsou obtěžováni značným množstvím 

zlomyslných volání. Do nově vybudované technologie TCTV 112 nasměroval HZS ČR také 

většinu tísňových volání na číslo 150. 

Policie ČR i zdravotnická záchranná služba doposud přijímají tísňová volání technologií, 

která současně slouží pro operační řízení. Tyto technologie doposud neumožňovaly využívat 
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moderních možností dynamického směrování hovorů v závislosti na zatížení systému nebo 

jeho poruše a lokalizaci polohy volajícího při příjmu tísňového volání z mobilních sítí. 

Snahou Ministerstva vnitra je při zachování národních čísel tísňového volání nasazení 

moderních technologií pro příjem tísňového volání i těmto složkám IZS. 

Všechny základní složky IZS jsou nyní ve stádiu transformace operačních středisek 

z původních okresních operačních středisek do operačních středisek krajských. Obecným 

cílem každé základní složky IZS je vytvoření 14 krajských operačních středisek, případně 

určitého počtu dalších operačních středisek na území velkých krajů (sektorové operační 

středisko). V některých případech je připravována výstavba společného krajského operačního 

střediska všech tří základních složek IZS. Vybudování takových pracovišť přispěje zejména 

k intenzivnější a rychlejší spolupráci sjednocení stylu práce personálu na takovém pracovišti 

a tím i poskytnutí rychlejší a kvalitnější pomoci občanovi. Uvedené změny se samozřejmě 

dotknou také technologií tísňového volání. Dojde zejména k centralizaci příjmu tísňového 

volání na jedno místo v kraji. 

Technologický proces tísňového volání na linku 112 a národní čísla tísňového volání je 

v pevných sítích identický, ale v mobilních sítích se zásadním způsobem liší. V mobilních 

sítích je tísňové volání na lince 112 specifickou tísňovou službou, která má nejvyšší prioritu 

volání, lze volat z koncových zařízení i bez SIM karty nebo i bez signálu telefonního 

operátora, s nímž má majitel smlouvu. Těmito opatřeními je zajištěno, že se lze na tísňovou 

linku 112 dovolat téměř všude. Z tohoto důvodu je potřebné, aby občan tísňové číslo znal 

a mohl se tak dovolat pomoci. 

 

Statistiky tísňového volání 

 

Jednotný způsob sledování počtu tísňového volání na čísla 150, 155 a 158 byl zaveden od 

ledna 2007. Dříve byly jednotně sledovány pouze počty tísňových volání na linky 112 a čísla 

150, které je svedeno do technologie TCTV 112. Ze statistiky vyplývá, že národní čísla 

tísňového volání jsou využívána ve značné míře. 

Celkový počet tísňových volání v roce 2007 dosáhl počtu 8,6 milionu. Podle odhadu 

odborníků dosahuje počet tísňových volání úrovně 0,7 až 1 násobku počtu obyvatel. Z toho 

vyplývá, že ČR se v počtu tísňových volání neliší od jiných států. 

Počty tísňových volání se v jednotlivých dnech mohou velmi lišit, protože počet 

mimořádných událostí a tedy i počet tísňových volání je závislý na mnoha faktorech. Zásadní 
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vliv mají zejména extrémní meteorologické jevy, roční období nebo denní a noční doba. Při 

tísňovém volání se vyskytují následující zvláštní okolnosti (proto je velmi složité porovnávat 

počty tísňových volání na jednotlivé složky IZS): 

- při rozsáhlých mimořádných událostech roste počet tísňových volání, zejména na linku 

150, až několikanásobně (např.povodně, větrné smrště). 

- u některých událostí se vyskytuje pouze jedno tísňové volání a u některých událostí se 

vyskytuje několik desítek až stovek volání, protože taková událost je vidět na velkou 

vzdálenost. 

- některé události nejsou tísňovou linkou oznámeny vůbec nebo se značným zpožděním, 

protože si občané např. myslí, že událost už byla hlášena někým jiným. 

- Každé tísňové volání automaticky neznamená vyslání sil a prostředků složky IZS (např. 

jsou pouze poskytnuty potřebné informace). 

- vyskytují se zlomyslná volání, omyly, nebo nechtěná volání, to postihuje zejména linku 

112 – až 80 % ze všech volání, na národních číslech tísňového volání je počet 

zlomyslných volání přibližně do 20%. 

 

Při řešení mimořádných událostí převažují události, které jsou řešeny poze jednou složkou 

IZS. Nejvíce na místě zásahu spolupracují s ostatními složkami IZS jednotky požární ochrany 

(spolupráce při přibližně 60% řešených mimořádných událostí). To vyplývá zejména 

z charakteru řešených mimořádných událostí. Policie ČR a zdravotnická záchranná služba 

zasahují ve většině případů samostatně, spolupráce u zásahu se vyskytuje při méně než 10% 

řešených mimořádných událostí. Občan si je těchto okolností vědom a pokud ví, kým může 

být mimořádná událost řešena, raději volí příslušné národní číslo tísňového volání. 

Rozlišení mimořádných událostí předávaných k řešení základním složkám IZS z TCTV 112 

bylo v roce 2007 následující: 

- 38% předáváno k řešení HZS ČR (73 000 událostí), 

- 36% předáváno k řešení Policii ČR (70 000 událostí), 

- 26% předáváno zdravotnické záchranné službě (50 000 událostí). 

 

V následujících tabulkách je uveden přehled hovorů na tísňové linky v období konce roku 

2008 v Libereckém kraji. 
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Tab. 7.1: Přehled hovorů na tísňovou linku 112 jednotlivých operátorů [15] 
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Tab. 7.2: Přehled hovorů na tísňovou linku 150 jednotlivých operátorů [15] 

 

 
  

Útlum národních čísel tísňového volání 

 

Útlum národních čísel tísňového volání představuje dlouhodobý proces, jehož výsledkem by 

bylo přesměrování volání z národních čísel tísňového volání na tísňové volání 112. Je třeba 

zdůraznit, že technologicky lze takové přesměrování zajistit ve všech mobilních i fixních 

sítích takovým způsobem, aby zůstala zachována a do systému TCTV 112 přenesena 

informace o původně volaném národním čísle tísňového volání, pokud jej volající použil. To 

by znamenalo navýšení denního počtu tísňových volání na TCTV 112 o přibližně 15 000 

tísňových hovorů. Zátěž technologie i operátorů TCTV 112 by byla zvýšena asi o 200% 

v počtu tísňových hovorů a zhruba 12-ti násobkem řešených mimořádných událostí. 

Přesměrování národních čísel tísňového volání by muselo být zachováno 10 až 20 let, než by 

funkce národních čísel tísňového volání mohla být zcela ukončena. Důvodem je zejména to, 

že lidé si tato čísla pamatují a dlouho pamatovat budou, jsou zvyklí je používat. Při 

mimořádné události se jim vybaví pouze některé z tísňových čísel a nebylo by vhodné, aby 
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při volbě národního čísla tísňového volání se občan v tísni nebyl schopen dovolat pomoci. 

Je odhadováno, že rozložení mimořádných událostí ohlašovaných prostřednictvím tísňové 

linky 112 by po zahájení útlumu národních čísel tísňového volání bylo následující: 

- 7% předáváno k řešení HZS ČR (přibližně 120 000 mimořádných událostí), 

- 50% předáváno k řešení Policii ČR (přibližně 950 000 událostí ročně), 

- 43% předáváno zdravotnické záchranné službě (přibližně 800 000 událostí 

ročně). 

 

Projekt takového významu nelze realizovat bez pečlivého zajištění předprojektové 

a projektové přípravy, finančního zajištění a vlastní realizace, zahrnující opatření zejména 

v následujících oblastech: 

- organizační (zejména věcná a časová provázanost přípravy a průběhu 

realizace útlumu, zajištění sjednocení operačních postupů u všech složek IZS 

v návaznosti na jednotlivých krocích útlumu), 

- ekonomické (zejména zajištění dostatečného množství finančních prostředků 

pro přípravu a realizaci útlumu, úprav technologií a operačních postupů 

jednotlivých složek IZS a vhodnou informační kampaň), 

- legislativní (zajištění úprav právních předpisů majících vztah k tísňovému 

volání), 

- technické a technologické (zejména zajištění úprav technologií telefonních 

operátorů a úprav technologií operačních středisek složek IZS). 

 

Kladné stránky při útlumu národních čísel tísňového volání 

 

1. V ČR moderní technologie – TCTV 112, která využívá dostupné moderní 

telekomunikační služby, a pokud by byla vhodným způsobem modifikována, zvládla 

by příjem a odbavování veškerého tísňového volání v ČR. 

2. Všechny nové technologické změny v oblasti tísňové komunikace jsou projektovány 

nadnárodně a navrhovány výhradně na tísňovou komunikaci prostřednictvím 

mezinárodně uznávaného principu tísňového volání – v EU 112. 

3. Zjednodušila by se situace pro občana, který by si mohl pamatovat pouze jedno číslo 

tísňového volání 

4. Tísňové volání by se převedlo do moderních technologií s možností lokalizace polohy 
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volajícího a systémem vzájemného zálohování, technologie pro příjem tísňového 

volání by se pak vůbec nevyskytovaly na operačních střediscích Policie ČR a ZZS. 

5. Příjem tísňového volání u mimořádných událostí, kde je potřeba zásah více složek 

IZS, by byl sjednocen a všechny základní složky IZS by měly vždy ve stejný okamžik 

údaje k rozhodnutí o vyslání sil a prostředků a nedocházelo by ke zpoždění při 

společných zásazích. 

 

Záporné stránky při útlumu národních čísel tísňového volání 

 

1. Operátor přijímající tísňové volání nemůže být odborníkem ve všech oblastech IZS, je 

schopen pouze přijmout informaci o vzniklé mimořádné události, ale nebude 

poskytovat odbornou pomoc volajícímu. 

2. Zdravotnické záchranné služby krajů o Policie ČR jsou zásadně proti útlumu 

národních čísel tísňového volání a takové případné rozhodnutí budou zásadním 

způsobem napadat. 

3. Bude vytvořen silný mediální tlak proti rozhodnutí o útlumu národních čísel 

tísňového volání a proti HZS ČR. 

4. Útlum národních čísel tísňového volání zejména u zdravotnické záchranné služby by 

mohl znamenat zásah do zdravotní politiky státu, neboť národní číslo tísňového volání 

155 plní další úkoly v oblasti zajišťování zdravotního stavu populace a ochrany 

veřejného zdraví. Tyto úkoly v poslední době narůstají a dle prognóz Světové 

zdravotnické organizace budou dále narůstat. Z toho důvodu musí být operátor 

zdravotnické záchranné služby zdravotnickým pracovníkem dle zvláštního právního 

předpisu (Zákon č.96/2004 Sb., o odborných a specializovaných předpokladech 

k výkonu povolání zaměstnanců ve zdravotnictví – nelékařů.). 

5. Přechod na jediné tísňové číslo představuje nutnost používání jediné technologie a při 

nedostatečném ošetření bezpečnosti a spolehlivosti (nutnost vysokých výdajů) je 

ohrožena funkčnost celého IZS (oproti tomu jsou v současné době používány tři 

nezávislé typy technologií a vysoká pravděpodobnost, že všechny současně nebudou 

vyřazeny z provozu). 

6. Při nevyčlenění dostatečného objemu finančních prostředků by byl projekt realizován 

pouze částečně a to by mohlo ohrozit bezpečnost občanů. Vzhledem k úsporám ve 

státním rozpočtu se nepředpokládá, že by rozpočet HZS ČR mohl být výrazným 
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způsobem navýšen (HZS ČR není schopen se bez finančních prostředků připravit na 

převedení tísňových volání z národních čísel tísňového volání na číslo 112, nelze ani 

předpokládat, že by tabulková místa byla převedena od Policie ČR nebo ZZS. 

7. Útlum by zapříčinil zejména v sektoru zdravotnictví podle vzoru jiných evropských 

států nutnost vytvoření informačních linek a zajištění jejich provozování (tyto služby 

nyní zajišťuje ZZS – informace o pohotovostní službě lékařů a lékáren, informační 

pomoc při domácí léčbě, zajištění sociálně a zdravotně správních služeb apod.). 

8. U tísňových volání určených k řešení výhradně jednou složkou IZS by docházelo ke 

zpoždění vyslání pomoci, protože z TCTV 112 bude informace o mimořádné události 

předána na příslušné operační středisko, až když jsou získány potřebné údaje od 

volajícího, příslušná operační střediska při řešení některých mimořádných událostí 

vysílají pomoc už při přijímání tísňového volání (počet mimořádných událostí 

u samostatně řešených je výrazně vyšší než počet mimořádných událostí řešených 

více složkami IZS – přibližně 14-ti násobně vyšší). 

 

Na obr. 7.1 je graficky znázorněn časový průběh výjezdu jednotek HZS LK v jednotlivých 

variantách přebírání hlášení o mimořádné události. Časové údaje jsou převzaty ze statistiky 

příchozích hovorů na tísňovou linku 112 za první pololetí roku 2010. Je zřejmé, že 

převedením národního čísla tísňového volání 150 přes TCTV 112 dochází ke zpoždění 

výjezdu jednotky HZS LK. 
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Obr. 7.1: Časový průběh výjezdu jednotek HZS LK [19]  

 

Varianta 1 – Před zavedením národního čísla tísňového volání 150 přes TCTV 112 přijímal 

hlášení o mimořádné události spojař nebo operační důstojník. Při potvrzené události byl celý 

rozhovor nasměrován do místního rozhlasu a tak příslušníci HZS LK měli možnost vědět 

během přebírání události, o jaký zásah se jedná. Operační důstojník pouze upřesnil zasahující 

techniku a výjezd jednotky byl ve většině případech do 2 minut. 

 

Varianta 2 – Volání na tísňovou linku 150 je přesměrováno přes TCTV 112. Při 

bezproblémovém přebírání mimořádné události obsluhou TCTV 112 je po vytěžení všech dat 

od oznamovatele předávána událost formou datové věty a předáním hovoru volajícího na 

operační středisko. Tento zápis údajů trvá průměrně 2 minuty. Na operačním středisku 

následuje kontrola datové věty a seznámení s událostí, případné doplnění údaje od volajícího 

a následně operační důstojník vyhlašuje předpoplach, který spustí melodii upozorňující 

jednotku na blížící se mimořádnou událost a po přehrání této upoutávky následuje vyhlášení 

poplachu a seznámení jednotky s případem a s druhem vyjíždějící techniky. Pokud nejsou 

problémy, jednotka vyjíždí během 2 minut. Tato varianta znamená zpoždění proti variantě 1 

2 minuty, které vzniknou přebíráním události na pracovišti TCTV 112. Jednotka vyjíždí  
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v průměru po 4 minutách od zavolání na tísňovou linku. 

 

Varianta 3  – V podstatě se opakuje situace z varianty 2. Hovor na národní tísňovou linku je 

přesměrován přes pracoviště TCTV 112. V průběhu roku se pak občas vyskytují následující 

problémy: 

- Na operační středisko nepřijde vyplněná datová věta s potřebnými údaji (adresa, číslo 

volajícího apod.), i když ji technik na TCTV řádně vyplnil. Operační důstojník pak musí 

všechny potřebné údaje znova získávat od  volajícího. Tato závada je poměrně častá 

a zatím nebyla plně odstraněna. 

- Mimořádná událost je poslána z jiného TCTV, ze které obsluha předala událost k řešení 

na danou obec nebo ulici, která má sice společný název, ale řešení spadá pod jiný kraj. 

Toto bývá chybou obsluh TCTV a operační důstojník pak musí pracně zjistit, do jakého 

kraje vlastně událost patří a následně ji předat příslušnému KOPIS. 

- Nejhorší situace nastává, když se vyskytne kombinace výše jmenovaných závad 

a obsluha TCTV nepřepojí volajícího na příslušné KOPIS a pošle pouze datovou větu, 

jejíž údaje se přepojením ztratily. To pak znamená velké problémy a hlavně 

mnohaminutové zpoždění výjezdu zasahující jednotky. V průměru dochází při této  

nejhorší variantě k pětiminutovému přebírání události na pracovišti operačního důstojníka 

a jednotka tak vyjíždí až po 7 minutách od prvního volání na tísňovou linku. 

 

Vyhodnocení  analýzy útlumu národních čísel tísňového volání 

 

 Je třeba zdůraznit, že identifikované zápory výrazně převyšují nad klady útlumu 

národních čísel tísňového volání. Žádný předpis nenutí ČR k útlumu národních čísel 

tísňového volání. Ve většině zemí Evropy je systém národních tísňových čísel tradiční, 

funkční a je nedílnou součástí záchranného systému. Prostřednictvím národních čísel 

tísňového volání je záchranným složkám předávána většina mimořádných událostí. Dostupné 

údaje svědčí o tom, že zachování národních čísel tísňového volání je opodstatněné 

i v dlouhodobém horizontu a není tedy potřebné rozhodovat o útlumu národních čísel 

tísňového volání 150, 155, 158 a 156. 

 

Počet tísňových volání na jednotné číslo tísňového volání 112 sice výrazně převyšuje počet 

volání na jednotlivá národní čísla tísňového volání, což je způsobeno i výraznou medializací 
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tohoto čísla ve sdělovacích prostředcích, ale z hlediska počtu řešených mimořádných událostí 

stále dominují události ohlášené prostřednictvím národních čísel tísňového volání.  

 

Místo útlumu národních čísel tísňového volání by bylo potřeba realizovat modernizaci 

technologií operačních středisek základních složek IZS i s využitím finančních prostředků 

EU, dále se zabývat problémem značného množství zlomyslných volání a omylů na lince 112 

(někdy až několik tisíc aktivit za jeden den v rámci ČR). Tato volání značně zatěžují personál 

TCTV, který je nucen občas řešit i tříhodinové nepřetržité zlomyslné volání. KOPIS je 

v tomto případě pro další tísňová volání nedostupné a žádosti o pomoc jsou přesměrovány do 

jiných krajů. Nechat zablokovat toto zlomyslné volání je v současné době složité a pokud se 

to povede, je to otázka i několika hodin, což v podstatě ztrácí význam. 

 

Jediné účinné řešení je bezodkladné zablokování telefonu narušitele a v případě vypátrání 

možnost  postihu, který  by měl  být pro výstrahu  podobným aktivitám veřejně medializován.  

I když je to celorepublikový problém, není v brzké době šance ani snaha tuto věc razantně 

řešit.  

 

Ani fakt, že na většině území ČR byla do technologie TCTV 112 napojena i tísňová volání na 

linku 150 z mobilních sítí celého kraje a pevných sítí z území okresu, kde TCTV 112 sídlí 

nebylo ideálním řešením. Odbavení hlášení MU přes linku 112, určenou pro zásah hasičů, se 

prodloužilo v mnoha případech i o minuty (viz obr. 34), nemluvě o přesnosti a úplnosti 

přijatých informací. Doby, kdy volající potřeboval hasiče a tak vytočil linku 150, dostal se 

okamžitě  do  HZS  svého  ÚO  a  událost  byla  operačním  důstojníkem  řešena bez prodlevy 

a zkreslených  nebo neúplných informací, jsou nenávratně pryč. 

 

Řešení by bylo v navrácení linky 150 do původního stavu tak, jak tomu bylo před zavedením 

TCTV 112. i toto je celorepublikový problém a ani v tomto případě není snaha něco měnit 

[13]. 
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7.2. KOPIS 
 

Základní úkoly KOPIS HZS LK 

 

- KOPIS HZS LK zajišťuje nepřetržitý příjem a vyhodnocování informací o událostech 

zejména na tísňových linkách, případně na ostatních telefonních nebo radiových 

prostředcích spojení. Zabezpečuje poskytnutí pomoci, případně vyrozumění i u případů, 

kdy je požadována pomoc mimo území Libereckého kraje nebo území ČR na základě 

dohod o spolupráci (součinnostních dohod) mezi Libereckým krajem a jinými kraji 

a smluv o přeshraniční spolupráci z OPIS GŘ HZS ČR. 

- KOPIS HZS LK je na základě vyhodnocených informací po přijetí tísňové zprávy 

povinno v souladu s poplachovým plánem kraje určit potřebné síly a prostředky v rámci 

celé své územní působnosti, tj. celého Libereckého kraje. 

 
- V případě zásahu více složek IZS plní KOPIS další konkrétní úkoly strategického řízení 

v rámci  IZS  dle rozhodnutí hejtmana, řídícího důstojníka kraje a ředitele HZS LK. 

 
- Po přijetí tísňové zprávy KOPIS situaci vyhodnotí a podle charakteru tísňové zprávy ji 

neprodleně předá kompetentní složce, případně složkám, jejichž zásah je nutný a podle 

potřeby poskytne pomoc dle svých možností. Vyrozumění kompetentních složek se 

provádí tak, aby byl zajištěn prokazatelný záznam předání tísňové zprávy (tísňovou 

linkou nebo jiným pojítkem napojeným na záznamové zařízení). Ustanovení tohoto 

odstavce se vztahuje zejména na provedení zpětného dotazu při nahlášení události, 

vyrozumění členů bezpečnostní rady kraje, oznámení řídícímu důstojníkovi HZS LK, 

povolávání záloh, vyhlašování požárního poplachu jednotkám PO, komunikaci se 

sdělovacími prostředky a další závažná sdělení dle rozhodnutí operačního důstojníka. Do 

této oblasti náleží také komunikace s operačním a informačním střediskem generálního 

ředitelství HZS ČR a komunikace se základními složkami IZS. 

 
- Vyhlašuje poplach jednotkám požární ochrany a určuje SaP na výjezd. Vyhlašuje poplach 

dalším jednotkám PO a SDH obcí dle Poplachového plánu LK a určuje jejich techniku 

k výjezdu dle konkrétního případu. 
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Za tímto účelem: 
 

- soustřeďuje informace o akceschopnosti a činnosti sil a prostředků PO na příslušném 

území 

- nepřetržitě vyhodnocuje situaci ovlivňující potřebu nasazení sil a prostředků PO 

na příslušném území a organizuje potřebná opatření 

- nepřetržitě přijímá a vyhodnocuje informace o vzniku možných událostí  

- zabezpečuje svolání štábu velitele zásahu a krizového štábu HZS LK 

- poskytuje informační podporu zasahujícím jednotkám 

- informuje PČR a ZZS LK, příp. další složky IZS o nahlášené události v případě potřeby 

jejich součinnosti 

- připravuje potřebné podklady pro rozhodovací proces řídícího důstojníka HZS LK, 

případně dalších určených řídících pracovníků a předává potřebné informace od místa 

události těmto představitelům 

- plní požadavky, které souvisí se spoluprací složek podílejících se na likvidaci havárií, 

např. vyrozumění členů bezpečnostní rady kraje, varování obyvatelstva a pod. 

- řídí činnost ohlašoven požárů požárních stanic HZS LK, zpracovává materiály pro 

metodické řízení činnosti ostatních ohlašoven požáru na příslušném území 

- spolupracuje s operačními středisky složek IZS na příslušném území 

- spolupracuje s KOPIS HZS v sousedních krajích 

- předává stanoveným způsobem OPIS GŘ HZS ČR informace o činnosti jednotek PO na 

území Libereckého kraje 

- na základě zpracovaných metodických pokynů obsluhuje JSVV 

- eviduje informace o výkonu služby a o technice mimo provoz formou hlášení z ÚO 

- plní další úkoly vyplývající např. z uzavřených dohod, smluv atd. 

 
a) Při zdolávání požárů, záchranných pracích, živelních pohromách nebo jiných 

událostech: 

- soustřeďuje informace o akceschopnosti sil a prostředků právnických osob a fyzických 

podnikajících osob na příslušném území 

- vysílá potřebné síly a prostředky PO  

- zabezpečuje vyslání dalších sil a prostředků na pomoc 

- informuje řídícího důstojníka HZS LK, případně další řídící pracovníky o závažných 
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skutečnostech 

- zabezpečuje na pokyn řídícího důstojníka HZS LK nebo základních složek IZS 

informování příslušných orgánů státní správy (případně samosprávy) 

- zabezpečuje varování obyvatelstva na ohroženém území 

- zajišťuje informování pracovníka ZPP HZS LK a tiskového mluvčího HZS LK o události, 

a to i v případě vzniku této události v působnosti jednotlivých ÚO. 

- provádí doplňování a upřesňování všech důležitých údajů, týkajících se organizací 

a fyzických osob, které nabídly spolupráci pro likvidaci havárií a jejich následků. 

 
b) Provádí kontrolu a soustřeďuje informace. Případné změny a nepřesnosti 

předává  příslušnému odboru HZS LK, který zajistí jejich aktualizaci. Jedná se 

zejména o: 

- požární poplachový plán příslušného hasebního obvodu 

- dokumentaci o jednotkách sborů dobrovolných hasičů v územní působnosti HZS LK, 

včetně jejich operačně taktických dat 

- další evidenci podle zvláštních předpisů (např. dle řádu spojové služby apod.) 

- plán vyrozumění a svolání příslušníků HZS LK 

- kartotéka obcí a ulic příslušného územního obvodu, včetně vytipovaných objektů 

- přehled dosažitelnosti operačního střediska spojovými prostředky 

- rozmístění a použitelnost vodních zdrojů na území LK. 

 
c) Soustřeďuje a využívá: 

- dokumentaci zdolávání požárů 

- materiály pro informační podporu. 

 
d) Vždy po převzetí služby a následně průběžně po celou dobu výkonu služby 

provádí kontrolu provozuschopnosti všech systémů KOPIS včetně radiového 

systému, telefonního systému a elektronické pošty. 

 
e) Provádí řídící a kontrolní činnost radiového provozu na přidělených 

kmitočtech. 

 
f) Zajišťuje informace pro určené pracovníky vedení HZS LK dle dalších 

vnitřních předpisů. V případech stanovených vnitřním předpisem informuje 

formou oznámení sdělovací prostředky. 
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g) Organizačně se podílí na kontrole ohlašoven požárů Libereckého kraje 

a spolupracuje při organizování taktických a prověřovacích cvičení jednotek 

PO. 

 

Úkoly KOPIS HZS LK v rámci plnění úkolů OPIS IZS 
 
- Přijímá zprávy, hlášení a informace od občanů, institucí a organizací v době události, 

která může ohrozit lidské životy, životy zvířat nebo majetek. 

- Rozhoduje o nutnosti vyslání jednotek HZS LK nebo i dalších jednotek PO k vyřešení 

nouzového stavu. 

- V rámci IZS informuje, popřípadě povolává přímo nebo cestou OPIS GŘ HZS ČR 

základní složky IZS a odborné služby. Za odborné služby jsou považovány zejména 

letecká záchranná služba, energetická, plynárenská a vodárenská služba, městská policie. 

Dále organizace, které nabídly spolupráci při likvidaci vzniklých událostí po technické, či 

odborné stránce, včetně fyzických osob, se kterými za tímto účelem byly uzavřeny 

smlouvy o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání. 

- Vyrozumí složky nezbytné k odstranění nouzového stavu na místě události. 

- Přivolá na místo události potřebné síly a prostředky dle požadavku velitele zásahu. 

- Organizuje součinnost mezi službami do doby zahájení činnosti štábu velitele zásahu. 

- Na požadavek zajišťuje vyrozumění členů krizového štábu kraje samo, nebo ve 

spolupráci s dalším OPIS HZS LK. 

- při zvláštním stupni poplachu vyrozumí dle rozhodnutí řídícího důstojníka hejtmana LK. 

V jeho nepřítomnosti statutárního zástupce a starosty dotčených ORP a dále dle 

požadavků zajišťuje vyrozumění členů krizového štábu kraje dle Havarijního plánu 

Libereckého kraje, část C-1 „Plán vyrozumění“ [14]. 

  

Nejčastější problémy při práci na KOPIS: 

 

Rušení radioprovozu jinou radiostanicí – Řešení bylo použití tzv, “tone squelch“, což je 

vlastně tón o nízkém kmitočtu (67 – 254 Hz) trvale vysílaný pod přenášeným hovorovým  

kmitočtem. 

 

Radiostanici, podporující tuto funkci CTCSS (Continous Tone Code Squelch Systém), lze 



65 
 
 

nastavit tak, aby  neslyšela  vysílání určené jiným stanicím a reproduktor se otevřel až při 

relaci, určené této stanici. Hlavním účelem je nebýt rušen nežádoucími relacemi, ale přitom 

bez dalšího zásahu obsluhy slyšet relace určené vlastní stanici. Princip celého systému tkví 

v uchem neslyšitelné úpravě vysílaného signálu (přidáním tzv. subtónu), kterou ale cílová 

stanice dokáže dekódovat. Podmínkou pro tuto komunikaci je, aby vysílací i přijímací stanice 

měly nastaveno stejné kódování resp. dekódování. 

 

Rušení radioprovozu ÚO Liberec při přijímání rozdílných radiových kmitočtů při 

řešení MU.  

Řešení by bylo v jednotném vybavení všech zasahujících složek na společně určených 

kmitočtech, ovšem za dokonalého zvládnutí a organizace radiových relací.  

 

Pult centrální ochrany na KOPIS. 

PCO zajišťuje v LK soukromá firma. Zlepšení spolupráce s touto firmou by bylo možné  

v pravidelné aktualizaci dat v daném systému a zablokování průchodu nepoplachových kódů. 

 

Odbavování běžných telefonních hovorů na KOPIS. 

Řešení by bylo v přesměrování běžných telefonních hovorů v pracovní době  na pracovníky 

denní směny, kteří by hovory, netýkající se přímo činnosti operačního střediska, samostatně 

řešili. KOPIS by nemělo vykonávat funkci běžné spojové ústředny a vrátnice. 

 

Personální obsazení. 

V neposlední řadě by někdy opravdu složitou situaci na operačním středisku LK vyřešilo také 

posílení o jednoho příslušníka na obsazení 2 + 1, neboť ve dvou lidech není možné některé 

extrémně vzniklé situace kvalitně a bezproblémově řešit. (viz obr. 35) 
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Obr. 7.2: Schéma některých činností operačního střediska [14] 

 

7.3. Komunikace mezi složkami  IZS  v LK 
 

Fakta: 

HZS LK  používá pro vlastní radiové spojení analogovou i digitální síť (dvojmontáže ve          

vozidlech). 

PČR LK používá pouze digitální síť. 

ZZS LK mají svoji analogovou síť a pro digitální radioprovoz používají kapesní 

terminály Matra. 

JSDH  provoz pouze v analogové síti. 
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Spojení mezi jednotkami HZS a JSDH je na dobré úrovni. 

Radiové spojení mezi HZS, PČR a ZZS prakticky neexistuje. Pouze každý den se 

uskutečňuje krátká zkušební relace na otevřeném kanálu IZS mezi operačním střediskem 

HZS LK, operačním střediskem PČR a dispečinkem ZZS. Každé další spojení mezi 

základními složkami IZS je pouze v rámci jednotlivých operačních středisek pomocí 

telefonních linek. Tato situace je pro společný zásah IZS naprosto nevyhovující. 

 

Nejjednodušším řešením problému komunikace na místě zásahu je používání jednotného 

komunikačního systému všemi složkami Integrovaného záchranného systému v Libereckém 

kraji, tedy digitálního systému Pegas. To však z výše uvedených důvodů není možné a proto 

je nutné hledat řešení, které by zohlednilo využívané radiokomunikační systémy. 

 

Řešením vzájemné komunikace s ohledem na rozdílnost využívaných radiokomunikačních 

systémů je využití funkce převodníku (SCC) instalovaného v mobilní požární technice 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Na místě zásahu je tedy možnost zřídit 

konverzi mezi digitálním systémem využívaným Policií ČR resp. HZS Libereckého kraje 

a analogovým systémem využívaným ZZS Libereckého kraje. V praxi dojde k propojení 

analogového součinnostního kanálu „I“, popř. zásahového kanálu „K“ a digitálního kanálu 

pro přímou komunikaci „DIR IZS“.  

 

Každá složka tak používá shodné technické radiokomunikační prostředky pro vzájemnou 

komunikaci i pro svůj rutinní provoz. Při každé události není vhodné vždy využít stejné 

kanály pro konverzi signálu. Zároveň při řešení několika různých událostí je třeba zvolit 

převáděné kanály tak, aby se komunikace u jednotlivých událostí neovlivňovala. Využitím 

stejných kanálů pro konverzi by mohlo v případě dobrých podmínek pro šíření rádiových vln 

nebo  malých  vzdáleností  mezi  místy  událostí docházet  k nežádoucímu ovlivňování. Proto 

volba vhodných kanálů pro konverzi vyžaduje dobrou orientaci velitelů zásahu, nebo jimi 

pověřených osob, a operačních důstojníků Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 

v komunikačním prostředí využívaném jednotlivými složkami Integrovaného záchranného 

systému.  
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7.4. Rozbor situace v personálním obsazení na KOPIS HZS LK 
 

Na KOPIS HZS LK je v současné době stálé personální obsazení v počtu 1+1, tedy jeden 

operační důstojník a jeden operační technik. Dále je obsazena pozice operátora/ky TCTV112. 

Z toho tedy vyplývá, že běžný počet příslušníků ve směně na KOPIS HZS LK je tři. Směny 

se střídají v pravidelných dvanáctihodinových směnách a to v 07.00 a v 19.00 hodin. 

Frekvence služeb je tedy dvě denní, dvě noční směny a čtyři dny volna. Pro případné posílení 

a povolání příslušníků do směny není zpracován žádný plán svolání, není určena žádná 

pohotovost na telefonu, je k dispozici pouze telefonní seznam s kontakty na příslušníky 

KOPIS HZSLK. 

 

V současné době je pro pravidelné střídání k dispozici následující počet příslušníků: 

Operační důstojník KOPIS 5 příslušníků 

Operační technik KOPIS (spojař) – 4 příslušníci 

Operační technik TCTV – 8 příslušníků 

Velké mimořádné události v posledních letech ukázaly potřebu rychlého a efektivního 

posílení počtu příslušníků na KOPIS. Příkladem z nedávné doby je například orkán Kiryll či 

rozsáhlý požár bývalé textilní továrny Kolora v Liberci.  

 

Vzhledem k tomu, že pro KOPIS HZS LK je tabulkově určeno personální obsazení 5 

operačních důstojníků, 4 operační technici KOPIS a 8 operátorek TCTV 112, není možné 

dodržet pravidelné střídání a dodržování výše popsaného cyklu. Stále je nutné počítat s 

nemocností, s dovolenou příslušníků, s účastí na pravidelných kurzech a školeních. Tento 

minimální stav je velmi obtížné udržet za normální „běžné“ situace. V případě velké 

mimořádné události je pak celý systém na hranici své funkčnosti. 
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8. Nové KOPIS HZS LK 
 

8.1. Hlavní důvody pro výstavbu nového KOPIS HZS LK 
 

Zásadním problémem v činnosti stávajícího KOPIS a TCTV 112 u HZS LK jsou 

nedostatečné prostory ve stávající stanici HZS LK v Liberci. Dispoziční řešení krajského 

operačního a informačního střediska odpovídá kompromisu v daných prostorových 

možnostech a úrovni technologií doby, kdy vznikalo. KOPIS bylo vybudováno v prostorách 

bývalých šaten. V současné době již neumožňuje efektivně řešit mimořádnou událost většího 

rozsahu, nedisponuje ani funkčním zázemím a zejména prostorami pro technologie. 

Problémy s nevyhovujícími prostorami a zázemím se opakovaně projevily např. při orkánu 

Kyrill a vichřici Emma. 

 

Hardware v technologické místnosti se vlivem vysokých teplot každé letní období nachází na 

hranici havarijního stavu. V souvislosti s průběžnou modernizací a doplňováním využívaného 

hardware se tento stav trvale zhoršuje. Další technický rozvoj ve stávajících nevyhovujících 

prostorách již není možný. Na základě informací odborných pracovníků odboru OŘ a KIS se 

výrazně zvyšuje riziko poruch vzniklých zejména nemožností adekvátního chlazení 

používaného HW. Na dokončení stavební části závisí dovybavení technologií umožňující 

přechod na krajský systém operačního řízení. Pokud se podaří realizovat tuto stavební 

investici do roku 2012, je dle informací z porady sekce IZS a OŘ možno využít i finanční 

prostředky z operačního programu EU – sjednocení vybavení operačních středisek IZS.  

 

V Libereckém kraji již přešla na krajský systém operačního řízení zdravotnická záchranná 

služba. Krajské operační středisko Policie České republiky je ve výstavbě. Podmínkou plného 

fungování operačního řízení v rámci integrovaného záchranného systému je, aby KOPIS 

HZS, jako operační středisko IZS, také přešlo na krajský systém operačního řízení. Na 

nutnost výstavby nových prostor KOPIS upozornili už příslušníci GŘ HZS ČR ve výsledcích 

z kontroly 2007.   
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8.2. Stručný návrh nového KOPIS HZS LK 
 

Počet příslušníků na směně (po utlumení OPIS ÚO): 

 

- 4 x OD, min. počet 3 

- 3 x spojař, min. počet 2 

- 2 x operační technik, min. počet 1 

- 3 x 112, min. počet 2 

Navrhované dispoziční řešení: 

- technologie, server, … – v podlaží pod  KOPIS 

- technologická podlaha s kabeláží na KOPIS, dimenzovaná na předpokládanou zátěž 

- klimatizace zvlášť pro technologii a zvlášť pro KOPIS, oddělená od vzduchotechniky 

v objektu 

- podlaží s KOPIS odděleno dveřmi s elektronickou kontrolou docházky – možnost 

přidělení přístupových práv  

- na KOPIS i v technologických místnostech žaluzie umožňující zatemnění 

- TCTV 112 v jedné místnosti s možností případného oddělení např. „zatahovací“ 

stěnou 

- pracoviště ve dvou, max. třech řadách, pracoviště TCTV 112 vpředu 

- možnost projekce důležitých dat na více než jednu projekční plochu 
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Návrh pracoviště KOPIS HZS LK :  (obr. 8.1). 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 8.1: Schéma návrhu pracoviště KOPIS HZS LK [16] 

 

 

Toto navržené schéma by mělo být výchozím námětem pro všechny tři možné varianty 

řešení nového KOPIS HZS LK. 

 

8.3. Varianty řešení nového KOPIS u HZS LK 
 

Současné možnosti výstavby nového KOPIS HZS LK jsou následující: 

 

1. Získání stávající budovy v Liberci převodem nebo nákupem a její přestavba. 

2. Výstavba nové budovy v areálu stanice Liberec. 

3. Nástavba na stávající budově stanice Liberec. 

 

ad 1 Získání stávající budovy v Liberci převodem nebo nákupem a její přestavba. 

 

HZS LK byly nabídnuty dvě budovy v centru města: 

 

a) objekt bývalé Správy sociálního zabezpečen 
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Tento  objekt  bude převeden Policií  ČR, která jej využije do doby, než bude mít 

postaveno nové krajské ředitelství v Liberci. PČR však dosud nemá připravenu ani 

studii k projektové dokumentaci nového objektu a bude tento objekt intenzivně 

využívat minimálně 5 let.  

Budova byla původně postavena a zkolaudována jako ubytovna stavebních dělníků. 

Před zhruba 15 lety proběhla rekolaudace na kancelářské prostory bez výrazných 

stavebních úprav. Po zásadní rekonstrukci by v budově  mohlo být umístěno krajské 

ředitelství. 

 

b) objekt Výzkumného ústavu textilních strojů 

Budova leží v těsné blízkosti Krajského úřadu LK. Konstrukčně se jedná 

o železobetonový skelet a vnitřní prostory lze snadno upravovat. Objekt je dostatečně 

prostorný, dokáže kromě KOPIS pojmout i pracoviště krajského ředitelství. V přízemí 

budovy jsou prostory pro garáže, parkoviště je před objektem. Budova vyžaduje 

rozsáhlou rekonstrukci, bude ji nutné od právnického subjektu vykoupit (při jednáních 

byla odhadnuta částka 200 mil. Kč). 

VÚTS a.s. A plánuje tuto nemovitost uvolnit v roce 2012, po kolaudaci vlastního 

nového objektu, který ještě nezačal stavět.  

 

ad 2 Výstavba nové budovy v areálu stanice Liberec. 

 

HZS LK má v areálu stanice vhodný prostor a je také zpracována studie k projektové 

dokumentaci včetně modelu uvažované stavby. 

Jedná se o multifunkční budovu, která by kromě KOPIS obsáhla krajské ředitelství, 

skladové prostory a garážová stání pro osobní vozy. 

Tímto krokem by vznikl objekt projektovaný přímo ke svému účely, bez následných 

kompromisů s rezervou možného rozvoje informačních technologií na desítky let. 

 

ad 3. Nástavba na stávající budově stanice Liberec. 

 

Ekonomickou variantou výstavby nového KOPIS může být tato nástavba. Ke stávající 

stanici je v současné době budována přístavba, kde budou dosud chybějící prostory 

oddělení služeb. Celková plocha rekonstruovaného objektu by umožnila v budově 
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umístit KOPIS s technologiemi a zázemím, krizovou místnost a kanceláře celého 

úseku IZS a OŘ. Projekční firmou odhadovaná cena nástavby je 85 mil. Kč v cenách 

roku 2010. Rozhodně se jedná o nejrychlejší variantu s termínem dokončení 2012, 

pokud se začne v roce 2009 s přípravou. 

 

Nejideálnější variantou by byla výstavba zcela nového objektu. Nejekonomičtější 

a nejrychleji realizovatelnou variantou potom nástavba na stanici Liberec.  

V letních měsících roku 2010 bylo rozhodnuto přiklonit se k variantě číslo 2 – výstavba nové 

budovy v areálu stanice Liberec. 

 

8.4. Dispoziční řešení objektu „KOPIS“ 
 

1. nadzemní podlaží 

 
Stání pro 13 osobních automobilů 

Stání pro 4 nákladní automobily (únosnost podlahy 30 t) (4x10x4,5 m na jedno stání) 

Dílna s montážní jámou pro 2 nákladní automobily (únosnost podlahy 30 t) (5x10 m na jedno 

stání) 

Místnost pro 2 x UPS (TCTV 112 a KOPIS) cca 10 m2 

Skladové prostory 

Prostory pro archivy 

 
2. nadzemní podlaží 

 
Technologická místnost 70 m2 

Krizová a školicí místnost min. 100 m2 

Zázemí krizové místnosti – toalety, šatna, odpočinková místnost, kuchyňka, malá jídelna 

2 x sklad + dílna (KIS spojaři a KIS informatici) 20 + 20 = 40 m2 

Pracoviště spojové služby (3 osoby) 

Pracoviště IT (3 osoby) 

Pracoviště GIS (2 osoby) 

Kancelář vedoucího KIS 

Kancelář ředitele OŘ a KIS 
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3. nadzemní podlaží – režimové pracoviště KOPIS 

 

Sál KOPIS – minimálně 130 m2 (150 m2) 

Záložní a školící pracoviště KOPIS cca 20 m2 

Zázemí pro KOPIS – šatny (+ rezerva pro doplnění při rozsáhlé MU), toalety, sprchy, 

odpočinková místnost, kuchyňka, malá jídelna 

Separátní WC přístupné z prostor sálu KOPIS 

Skladové prostory dokumentace a archivace elektronických záznamů KOPIS 10 m2 

Kancelář vedoucího KOPIS 20 m2 

 
Střecha 

 
Anténní stožár co nejblíže k technologické místnosti,  – 20 m výška, nebo na střeše objektu 

 

Výstavba nové dráhy na požární sport vč. přemístění cvičné věže [16]. 

 

Financování: 

Stavební investice cca. 60 mil. Z rozpočtu MV 

Investice do technologií a technologických stavebních úprav (stožár, příčky) z programu IOP 

EU – jednotná úroveň operačních středisek IZS 
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9. Závěr 
 

V této diplomové práci byly splněny všechny cíle, které jsou v úvodu zadány. Byly 

shromážděny dostupné informace o historickém vývoji prvního hasičského sboru v Liberci  

a jeho postupného rozvoje jak v oblasti technického vybavení, tak v oblasti postupného 

rozvoje jednotek požární ochrany. Práce obsahuje ucelený vývoj spojových prostředků od let 

sedmdesátých až po dnešní dobu s podrobným popisem daných prvků. 

 

Je zde uvedena charakteristika první jednoduché ústředny a možnosti jejího využití až po 

dnešní moderní operační střediska s moderní technologií, která umožňuje spolupráci jak 

základních složek integrovaného záchranného systému, tak ostatních, které se společně 

podílejí na odstraňování následků mimořádných událostí. 

 

Podrobně je vyhodnocena a popsána problematika KOPIS HZS LK a to v oblastech TCTV 

112, složek IZS  a  KOPIS, kde jsou  charakterizována  jednotlivá pracoviště v oblasti  

technického  zabezpečení a  rozboru situace v personálním obsazení KOPIS HZS LK. 

 

V závěru práce je analyzována situace na jednotlivých pracovištích KOPIS s uvedením 

hlavních nedostatků jak v technickém, tak organizačním směru. Jsou zde uvedeny hlavní 

důvody pro výstavbu nového KOPIS včetně možných variant řešení současné situace. Je zde 

načrtnut i stručný návrh nového KOPIS HZS LK. 
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