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ANOTACE 

Vstup České republiky do Evropské unie si vyţádal zavedení jednotného 

evropského čísla tísňového volání 112. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku této 

tísňové linky. V úvodu práce je popsáno samotné zavedení tísňové linky. Další oddíly se 

zabývají popisem tísňového volání, sloţek IZS. Nejhlavnější část práce je pak věnována 

telefonním centrům tísňového volání a pouţitému aplikačnímu software.  

 

Klíčová slova: IZS, TCTV, Evropská unie, jednotné evropské číslo tísňového volání 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

The entrance of the Czech Republic into the European Union has requested an 

establishment of the single European emergency call 112. This bachelor thesis is focused 

on problems of this emergency line. By way of introduction of this thesis itself establishing 

emergency line is described. Next sections are dealing with the description of emergency 

call and the folders of integrated rescue system. The most major part of the bachelor thesis 

takes heed of call centres of emergency call and used aplication software. 
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1. ÚVOD 

Vzhledem ke geografickému umístění České republiky v centru Evropy se náš stát 

stal tranzitní zemí. Během let tak došlo k značnému nárůstu osobní i nákladní dopravy a 

z toho plynoucí zvýšený pohyb cizích státních příslušníků na našem území. To vedlo jiţ v 

minulosti k myšlence sjednotit čísla tísňových linek sloţek Integrovaného záchranného 

systému (dále jen IZS), přiblíţit se tak ostatním státům Evropské unie a tím ulehčit 

nahlášení mimořádných událostí jak cizincům, tak i občanům ČR. 

Česká republika (dále jen ČR) se v roce 1996 stala kandidátskou zemí přistoupení 

k Evropské unii a v rámci procesu se od tohoto roku zabývala problematikou zavedení 

jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Tento krok si kromě mnoha dalších 

opatření vyţádal zavedení jednotného evropského čísla tísňové linky 112, kde je zaručeno 

odbavení hovoru nejen v českém, ale také cizím jazyce a dále předání informací o vzniklé 

mimořádné události na příslušná operační střediska jednotlivých sloţek IZS. 

Na základě vypracovaného návrhu se začal realizovat rozsáhlý a velmi potřebný 

projekt, který řešil vybudování telefonních center tísňového volání a technologii 

propojitelnosti operačních středisek. Řešení zahrnovalo skloubit řadu technických, 

provozních a dalších problémů. Vláda ČR rozhodla, ţe zavedení jednotného evropského 

čísla tísňového volání 112 nenahradí stávající národní čísla tísňových linek, a ţe tato čísla 

zůstanou i nadále plně funkční a budou souběţně fungovat s číslem 112 a umoţní tak 

přímý kontakt s příslušnou sloţkou IZS (Hasičského záchranného sboru 150, Policie České 

republiky 158 a Zdravotnické záchranné sluţby 155). 

Vláda svým usnesením č. 350 ze dne 3. dubna 2002 upravila, ţe vstupní investiční 

náklady, investiční náklady na modernizaci technologie telefonních center tísňového volání 

a propojitelnosti operačních středisek, náklady na provozování, údrţbu a opravy 

technologie budou financovány Českým Telecomem a.s., přičemţ celé technologické 

řešení bude Hasičskému záchrannému sboru České republiky dodáváno formou sluţby.          

Příjem tísňového volání na lince 112 a jeho primární zpracování je pak zajištěno 

Hasičským záchranným sborem (dále jen HZS) České republiky. Základním úkolem linky 

112 je zpracování, vyhodnocení a odbavení tísňového volání a předání zjištěných 

informací na věcně a místně příslušné operační středisko IZS. K příjmu volání na linku 112 
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bylo vybudováno 14 telefonních center tísňového volání (dále jen TCTV) v rámci 

jednotlivých operačních a informačních středisek hasičských záchranných sborů krajů. 

Tato centra jsou řešena jako moderní CALL centra, která se dokáţou v případě přetíţení 

automaticky sama zastupovat převedením hovoru na jiné telefonní centrum tísňového 

volání a zálohují veškerou hlasovou i datovou komunikaci. 

Cílem mé práce bude vytvořit celkový náhled na tísňovou linku 112 a na pouţitou 

technologii systému TCTV. Dále bych chtěl v této práci poukázat na zjištěné klady a 

zápory tohoto systému. 

2. TÍSŇOVÁ LINKA 112 A SLOŽKY IZS 

2.1. Zavedení čísla tísňového voláni 112 v ČR 

V roce 1991 Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí č. 91/396/EEC ze 

dne 29. července 1991 o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Stalo 

se tak především díky velkému nárůstu soukromých a sluţebních cest v rámci Evropy a 

kvůli usnadnění komunikace s tísňovými sluţbami v rámci Evropské unie. Kaţdý stát 

pouţívá svá vlastní čísla tísňových linek, která cizí státní příslušník mnohdy ani nezná a 

nehledě na jazykovou bariéru a problémy, které mohou nastat při hlášení mimořádné 

události. Na uvedeném čísle musí být proto zajištěno, ţe bude zpráva o mimořádné 

události přijata, zpracována a bude zajištěna příslušná odezva ze strany záchranných sloţek 

[6]. 

Povinnost zavést jednotné číslo tísňového volání byla uloţena všem členským 

státům s podmínkou do 31. prosince 1992 a do 31. prosince 1996 i u států, které měli při 

zavedení problémy. Pro tuto jednotnou linku tísňového volání bylo navrţeno a stanoveno 

číslo 112. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 [1], 

o univerzální sluţbě a právech uţivatelů týkajících se sítí a sluţeb elektronických 

informací (směrnice o univerzální sluţbě) stanovuje členským státům povinnost zajistit, 

aby volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 byla přiměřeně zodpovězena a 

vyřízena způsobem nejlépe odpovídajícím vnitrostátní organizaci záchranných systémů. 

Způsob zajištění nepřetrţité obsluhy telefonní linky jednotného evropského čísla tísňového 

volání v ČR stanovilo Ministerstvo vnitra vyhláškou č. 328/2001 Sb. (§ 13) [15] na základě 
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ustanovení § 7 odst. 7 zákona č. 239/2000 Sb. [2], o integrovaném záchranném systému a o 

změně některých zákonů. 

Zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání bylo jednou z hlavních 

podmínek pro vstup České republiky (dále jen ČR) do Evropské unie (dále jen EU) a proto 

tento program byl také zařazen do Národního programu pro přípravu ČR na členství v EU. 

Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu proto bylo uvolněno číslo 112, 

kde dříve v ČR byla sluţba hlášení přesného času. Tato sluţba byla Českým Telecomem 

převedena na číslo 14 112 od 1. července 1998. Od 1. ledna 1999 byla tato linka Českým 

Telecomem vyhrazena pouze jako tísňová. Samotná realizace zavedení jednotného 

evropského čísla tísňového volání 112 v ČR proběhla na základě usnesení vlády č. 391 ze 

dne 19. dubna 2000 ve znění usnesení 350 ze dne 3. dubna 2002. 

Tísňové číslo bylo ve všech telefonních sítích zprovozněno ke 2. lednu 2003 (do 

této doby bylo funkční jen v pevných telefonních sítích). Tomu předcházelo převedení 

tísňového volání z mobilních telefonních sítí od Policie ČR (8 středisek) na 14 krajských 

operačních a informačních středisek u HZS v červnu roku 2002. Jednotné evropské číslo 

v současnosti slouţí téměř půlmiliardě občanů ze všech 27 členských států EU [14]. 
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2.2. Tísňová volání 

Telefonické tísňové volání je nejrozšířenější způsob pro přivolání rychlé a 

spolehlivé pomoci nebo oznámení informací, které jsou důleţité pro bezpečnost. V ČR je 

tísňové volání upraveno zákonem číslo 127/2005 Sb. [15], o elektronických komunikacích 

a o změně některých souvisejících zákonů (zejména § 33). Tísňovým voláním se rozumí 

bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedená v telefonních 

seznamech, a která jsou určena pro záchranu ţivotů, zdraví nebo majetku. Volání na 

tísňová čísla je zákonem stanovená veřejně dostupná sluţba. Zákon stanovuje vyuţití 

telefonních linek tísňového volání ve všech telefonních sítích na celém území státu, ze 

všech koncových hlasových zařízení bezplatně. Bez nutnosti kreditu, mincí či karet a to i 

v případě kdy účastník za poskytované sluţby operátora nezaplatil ve stanovené lhůtě. 

Dále i bezplatné zobrazení čísla volajícího. Zakazuje znemoţnění identifikaci čísla při 

tísňovém volání a zpřístupňuje údaje, které vedou k identifikaci volajícího. Nutností je 

nepřetrţitý přístup uţivatelů k číslům tísňového volání a povinností je poskytnout přístup 

zdravotně postiţeným osobám [17]. Zákon stanovuje informovat veřejnost o podmínkách 

pouţití linek tísňového volání a o sankcích při jejich zneuţití. Tísňové volání na linku 112 

je určeno nejen pro cizince, kdy je zaručená komunikace v německém a anglickém jazyce, 

komunikace je také moţná i ve čtyřech dalších jazycích. Linka by měla být vyuţita hlavně 

při hlášení mimořádných událostí, kdy je nutný zásah více sloţek IZS. Za mimořádné 

události se povaţují velké poţáry, dopravní nehody, ţivelní pohromy, havárie např. únik 

nebezpečných chemických látek, technické, radiační havárie a ostatní mimořádné události. 

Můţe však být vyuţita i v případě, ţe volající neví které číslo tísňového volání zvolit [8]. 

V ostatních případech by měla být i nadále vyuţívána telefonní čísla jednotlivých sloţek 

IZS. Při specifických zdravotnických voláních na linku 112 vznikne několikavteřinová 

prodleva, nutná pro zjištění údajů pro přepojení na operační středisko ZZS. U specifických 

tísňových volání je proto vhodnější, aby volající pouţil příslušné národní číslo tísňového 

volání. Tísňové volání by tak končilo přímo na operačním středisku příslušné sloţky IZS 

[16]. 

 150 Hasičský záchranný sbor – číslo je určeno k oznámení poţárů, ţivelních 

pohrom, havárií a nehod, kde je nutné provádět záchranné a likvidační práce 
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 155 Zdravotnická záchranná sluţba – číslo voláme, došlo-li k náhlé poruše 

zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotnickými následky 

 158 Policie ČR – číslo pouţijeme vţdy, kdyţ dojde k narušení veřejného 

pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě řešení dopravních 

nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

 156 Obecní policie – toto číslo voláme při narušení veřejného pořádku 

Statistika tísňových volání za rok 2010 na TCTV Ústí nad Labem 

V grafu jsou uvedeny údaje, které vyjadřují počty tísňových volání na linky 112 a 

150 na TCTV v Ústí nad Labem za jednotlivé měsíce v roce 2010. Je zde patrné, ţe 

největší mnoţství hovorů odbavili operátoři v zimních měsících, kdy je zvýšený počet 

dopravních nehod v důsledku povětrnostních podmínek a dále v měsíci srpnu, kdy Ústecký 

a Liberecký kraj zasáhly rozsáhlé povodně [9]. 

 

Graf 1 Statistika volání na linky 112 a 150 za rok 2010 TCTV Ústí nad Labem 



Jan Dvořák: Informační systém linky 112 

2011                                                                                                                                      6 

V následující tabulce je znázorněno vyuţití linky 112 v různých časových intervalech na 

TCTV v Ústí nad Labem za rok 2010. 

Tabulka 1 Statistika volání TCTV Ústí nad Labem 

Statistika volání na TCTV 112 Ústí nad Labem za rok 2010 

Období Počet hovorů 

Rok 417831 

Měsíc 34819 

Týden 8035 

Den 1145 

Hodinu 48 

Minuta téměř 1 

2.3. Složky IZS 

Integrovaný záchranný systém vymezuje zákon č. 239/2000 Sb. [2]. Základy byly 

poloţeny jiţ v roce 1993. IZS vznikl jako potřeba kaţdodenní spolupráce hasičů, 

zdravotníků, policie a dalších sloţek při řešení mimořádných událostí. IZS je efektivní 

systém vazeb, pravidel, spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních sloţek. 

Základními sloţkami IZS jsou HZS ČR, jednotky poţární ochrany zařazené do plošného 

pokrytí kraje, ZZS a Policie ČR. Tyto sloţky zajišťují nepřetrţitou pohotovost pro příjem 

vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné 

události. Své síly a prostředky rozmisťují za tímto účelem po celém území ČR. Ostatními 

sloţkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené sbory, 

ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, 

odborné a jiné sluţby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdruţení občanů, 

které lze vyuţít k záchranným a likvidačním pracím. Na strategické úrovni je pak IZS 

koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra [5]. 
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Hasičský záchranný sbor ČR 

Je zřízen zákonem o HZS ČR 238/2000 jako organizační sloţka státu. HZS plní 

úkoly stanovené zákonem o poţární ochraně 133/1985, o IZS 239/2000 [2] a krizovým 

zákonem 240/2000 [3]. HZS se podílí na činnosti bezpečnostních rad, organizuje a 

koordinuje celou řadu úkolů v oblasti krizového řízení, havarijního plánování, podílí se na 

humanitární pomoci v ČR i zahraničí a významně pomáhá při řešení mimořádných událostí 

většího rozsahu. HZS poskytuje technickou pomoc, je vybaven k tomu určenou technikou, 

má vycvičené specialisty pro práci ve výškách, v podzemí, ve vodě, v zamořeném 

prostředí, při poţárech, při dopravních nehodách (vozidla první technické pomoci). HZS 

při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními sloţkami IZS a sborem dobrovolných 

hasičů. Základním posláním HZS je [7]: 

 chránit ţivoty a zdraví obyvatel 

 chránit majetek před poţáry 

 poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať jiţ se jedná o ţivelní 

pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky 

HZS tvoří: 

 generální ředitelství HZS, které je součástí Ministerstva vnitra 

 hasičské záchranné sbory 13. krajů a Prahy 

 územní odbory HZS (bývalé okresy) 

Jednotky poţární ochrany: 

JPO I – HZS - 2 min. výjezd – do 20 min. dojezd na místo události 

JPO II – SDHO - 5 min. výjezd – do 10 min. dojezd na místo události 

JPO III – SDHO - 10 min. výjezd – do 10 min. dojezd na místo události 

JPO IV – HZSP - 2 min. výjezd – působí jen v podniku 

JPO V – SDHO - 10 min. výjezd – působí jen v obci 

JPO VI – SDHP - 10 min. výjezd - působí jen v podniku 
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Zdravotnická záchranná služba 

Základním právním předpisem ZZS je vyhláška Ministerstva zdravotnictví 

434/1992. Dále se ZZS řídí zejména zákonem o péči a zdraví lidu 20/1966, o IZS 239/2000 

[2] a krizovým zákonem 240/2000 [3]. Základní náplní činnosti záchranné sluţby je 

zajišťování odborné přednemocniční neodkladné péče u stavů ohroţující lidský ţivot. Tato 

péče je poskytována při stavech, které: 

 bezprostředně ohroţují ţivot postiţeného 

 mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti 

 způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny 

 působí náhlé utrpení a náhlou bolest 

 působí změny chování a jednání postiţeného, ohroţující jeho samotného nebo jeho 

okolí 

ZZS je organizovaná tak, aby dojezdový čas posádek záchranné sluţby k případu 

byl 15 minut od přijetí tísňové výzvy. Posádky ZZS vyjíţdějící k případům se dělí podle 

sloţení posádky na: 

 RLP – rychlá lékařská pomoc – jedná se o sanitní vůz a posádku tvoří lékař, 

záchranář a řidič záchranář. 

 RLP – rychlá lékařská pomoc – RV – randez vous – znamená osobní nebo terénní 

vůz s řidičem záchranářem a lékařem. Toto umoţňuje efektivní vyuţívání lékařů u 

váţných případů, kde je jich potřeba. 

  RZP – rychlá zdravotní pomoc – tj. velký sanitní vůz, řidič záchranář, záchranář, 

bez lékaře – umoţňující transport leţícího pacienta. 

 LZS – letecká záchranná sluţba – jedná se o vrtulník s pilotem záchranářem, lékař 

a záchranář. Má nezastupitelnou úlohu v rámci IZS při hromadných neštěstích, 

přírodních katastrofách a u zásahů v terénu těţko přístupném pro pozemní 

techniku. 

 Nestandardní technika – záchranné subjekty disponují i speciálními vozy pro 

mimořádné události a nasazení. Příkladem je záchranářský kamion pro hromadná 
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neštěstí v Praze, nebo člun středočeských záchranářů pro zajištění provozu 

v letních měsících u vodních ploch. 

Policie České republiky 

Je zřízen zákonem o Policii ČR 283/1991 [15] jako bezpečnostní sloţka státu. 

Policie ČR plní úkoly stanovené zákonem o IZS 239/2000 [2] a krizovým zákonem 

240/2000 [3]. Policie ČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České 

národní rady. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek 

a předcházet trestné činnosti a podílí se na zabezpečení součinnosti mezi sloţkami IZS a 

v jeho rámci plní pořádková, dopravní a letecká sluţba [11]. Policie ČR tyto úkoly: 

 zabezpečuje regulaci dopravy v prostoru mimořádné události 

 uzavírá prostor mimořádné události a zajišťuje vstup pouze pro záchranné jednotky 

a osoby pověřené při plnění úkolů v rámci krizových štábů s IZS 

 zabezpečuje organizaci průběhu evakuačních opatření a zamezuje vstup 

nepovolaným osobám do uzavřeného prostoru 

 provádějí úkony v návaznosti na poţadavky velitele zásahu IZS nebo vedoucího 

sloţky IZS, koordinujícího postup sloţek IZS. 

 objasňují příčinu vzniku mimořádné události 

 plní úkoly související s identifikaci zemřelých při mimořádné události 

 chrání majetek, zařízení v prostoru mimořádné události 

Policii ČR tvoří: 

 Policejní prezidium, které je podřízeno Ministerstvu vnitra 

 Útvary Policie ČR a působností na celém území státu 

Jednotlivé útvary PČR: 

 pořádková policie 

 sluţba kriminální policie 

 sluţba dopravní policie 

 sluţba správních činností 

 ochranná sluţba 
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 sluţba policie pro odhalování korupce a závaţné hospodářské trestné činnosti 

 sluţba cizinecké a pohraniční policie 

 sluţba rychlého nasazení 

 sluţba ţelezniční policie 

Na následujícím obrázku je patrná součinnost sloţek IZS při zásahu u 

dopravní nehody. 

 

Obrázek 1 Součinnost složek IZS při DN 
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3. TELEFONNÍ CENTRUM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

Na krajských operačních a informačních střediscích IZS podle usnesení vlády č. 

391/2000 ve znění usnesení vlády č. 350/2002 k zavedení jednotného evropského čísla 

voláni 112 a podle § 7 zákona č. 239/2000 Sb. [2], o HZS ČR ve znění zákona č. 320/2002 

Sb. [15] byla vybudována TCTV zajišťující příjem tísňového volání na linku 112 ve 

prospěch všech základních sloţek IZS. Sluţba TCTV byla nabídnuta v rámci Rámcové 

smlouvy o poskytování sluţeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné 

správy. V roce 2002 Ministerstvo vnitra podepsalo prováděcí smlouvu se společností 

Český Telecom a.s, na dodávku sluţby provozu 14 CALL center TCTV 112 a sluţby 

technologie propojitelnosti s operačními středisky základních sloţek IZS [12]. 

Provoz jednotlivých TCTV zabezpečují technické a telekomunikační platformy. 

V ČR jsou tři platformy a to v Praze, Plzni a v Olomouci. Kaţdá platforma má ve stejném 

místě, ve kterém se nachází, přidruţený REMOTE, coţ jsou právě jednotlivá pracoviště 

TCTV. Platforma Praha sdruţuje Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Středočeský kraj a 

kraj Praha. Platforma Plzeň přidruţuje Plzeňský, Jihočeský, Karlovarský kraj a kraj 

Vysočinu a platforma Olomouc zabezpečuje Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, 

Jihomoravský a Pardubický kraj.  

První TCTV v ČR bylo zprovozněno v dubnu 2004 v Praze a v červnu 2004 byl 

zahájen ostrý provoz v dalších 11 krajích. V roce 2005 pak byla dokončena zbývající 2 

CALL centra linky 112. Celkem tak bylo vybudováno 14 TCTV, která jsou navzájem 

hlasově i datově propojena a jsou vzájemně zastupitelná. 

TCTV se nacházejí v následujících městech: 

 Praha 

 Kladno 

 České Budějovice 

 Plzeň 

 Karlovy Vary 

 Ústí nad Labem 

 Liberec 

 Hradec Králové 
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 Pardubice 

 Jihlava 

 Brno 

 Zlín 

 Olomouc 

 Ostrava 

Podíl jednotlivých krajů na hovorech v systému TCTV za rok 2010 znázorňuje 

níţe uvedený graf. 

 

Obrázek 2 Podíl krajů na hovorech TCTV 

S ohledem na význam systému pro bezpečnost občanů ČR je tento systém TCTV 

budován jako speciální, uzavřený a izolovaný technologický systém vytvořený „na klíč“ na 

základě detailních poţadavků uţivatele systému HZS ČR. Technické a organizační řešení 

systému a principy redundantního zálohování komponent zaručují nepřetrţitou dostupnost 

pracoviště příjmu tísňového volání pro občana.  
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Obrázek 3 Pohled na pracoviště TCTV 

3.1. Topologie systému TCTV 

Topologie je zachycena na následujícím obrázku. Číslo vyjadřuje (maximální) 

počet operátorských pozic v daném kraji. Tmavě modré body jsou technologická MAIN 

centra, kde je soustředěna většina technologických prvků (servery, telefonní ústředny). 

Centra jsou mezi sebou propojena zálohovaným spojením a poskytují si zálohu navzájem. 

Ke kaţdému centru jsou hvězdicovitě připojeny REMOTE lokality, které jsou na centru 

technologicky závislé. V místě MAIN center je systém TCTV propojen do veřejné 

telefonní sítě. V případě poruchy MAIN centra je tísňový hovor přesměrován ve veřejné 

telefonní síti na jiný uzel MAIN např. z Prahy do Plzně a odbaven standardním způsobem 

[18]. 
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Obrázek 4 Topologie TCTV 

Technologie TCTV 112 zahrnuje: 

 technologie 14 krajských CALL center (telefonní ústředny, záznamová 

zařízení, datové sítě a okruhy, SW a HW pracovišť, GIS apod.) 

 technologie propojitelnosti s operačními středisky 

 školení TCTV 112 se simulátorem 

 testovací prostředí TCTV 

 nepřetrţitý dohled, technologickou a servisní podporu 

 datový sklad 
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3.2. Příprava operátorů TCTV 

Příprava operátorů se od května 2002 provádí ve Školním a výcvikovém zařízení 

HZS ČR Středisko Frýdek-Místek. Základním posláním tohoto pracoviště je vzdělávací a 

výcviková činnost HZS. Provádí se zde příprava členů IZS operačních důstojníků, 

operačních techniků, operátorů a spojařů. Školní operační a informační středisko má čtyři 

pracoviště, kde se provádí instruktáţe a školení. Výcvik probíhá dle platných osnov a 

skládá se z teoretické a praktické části.  Jsou zde vybudovány simulátory, kde je prováděn 

výcvik pracovníků v řešení všech typů mimořádných událostí jako poţáry, dopravní 

nehody, únik nebezpečných látek atd.  Pomocí předem zpracovaných scénářů účastníci 

kurzu reagují a provádějí oznámení sloţkám IZS a vysílají jednotky dle toho, které 

z pracovišť cvičí. Výcvik je prováděn od okamţiku přijetí tísňového hovoru, přijetí datové 

věty, zápis události, volbu jednotlivých sloţek IZS a jejich vyslání k mimořádné události 

aţ po návrat jednotek na základnu. V teoretické části se operátoři seznamují 

s legislativními předpisy, dokumentací a problematikou systému TCTV, systému propojení 

mezi nimi a propojení se sloţkami IZS. Dále se pak seznamují s hardwarem a softwarem, 

který se pouţívá v TCTV. Mají moţnost si zde procvičit jednotlivé počítačové aplikace. Je 

zde také simulováno volání na linky 112, 150 jako zlomyslná volání, falešná hlášení o 

neexistující události, omyly ve volbě telefonního čísla, ţerty, ale i cizojazyčné hovory. 

Výcvik je tak co nejvíce přiblíţen realitě [13]. 

3.3. Personální obsazení TCTV 

Personální obsazení je závislé na velikosti obsluhovaného území, počtu obyvatel a 

na hlášení mimořádných událostí. Skládá se z vedoucího směny krajského operačního a 

informačního střediska (dále KOPIS) HZS kraje. Samotné TCTV obsluhují operační 

důstojníci (dále operátoři). Poţadavky kladené na operátora: 

 znalost cizího jazyka 

 logické myšlení 

 schopnost umět se rychle a správně rozhodnout 

 komunikativnost 

 umět se adaptovat na nový software a technologie 

 psychická odolnost (stres, emoce) 
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 znalost interních předpisů, spravovaného území 

 znalost sloţek IZS a jejích moţností 

 umět patřičným způsobem nakládat se zjištěnými informacemi 

3.4. Organizace práce v TCTV 

Jedná se o nepřetrţitý provoz, který je rozdělen na 12 hodinové směny. Střídání 

směn se uskutečňuje v 7 a 19 hodin kdy musí být zajištěn nepřerušený příjem tísňového 

volání. Předání a převzetí směny se zaznamená do protokolu, který obsahuje jména a 

příjmení končících a nastupujících na směnu, dále datum a čas předání a trvající závady na 

zařízení TCTV a také důleţité informace o probíhajících událostech. Přestávky (oběd, WC 

atd.) nesmí narušit stanovený minimální počet aktivních operátorů. Mimo stanovené 

přestávky musí operátoři zaujímat svá operátorská místa a plně se věnovat řešení 

mimořádných událostí, které dosud nebyly dokončeny a jsou řešeny. Odhlášení aţ po 

přihlášení nových operátorů, nebo postupné přihlašování a odhlašování. Dále je nutné díky 

přelivům tísňových hovorů zajistit výkon sluţby tak, aby tísňový hovor byl odbavován na 

TCTV 112 kraje, kde tísňové volání vzniklo a nedocházelo tak k neţádoucím přelivům. 

Komunikační systém TCTV zajišťuje distribuci hovoru na volného operátora s pouţitím 

zásady rovnoměrného přidělování tísňových hovorů všem operátorům na jednom 

pracovišti TCTV [10]. V případě obsazení všech operátorů daného TCTV platí tyto 

zásady: 

 časová prodleva hovoru je 8 sekund, pokud se v této době operátor neuvolní 

a nepřijme čekající hovor, hovor se přelije na volného operátora sousedního 

kraje 

 tímto způsobem lze směřovat volání i na záloţní pracoviště, je-li toto 

pracoviště řádně přihlášeno do systému 

 hovor příslušný operátor odbavuje a téţ kompletně zpracuje 

 umět patřičným způsobem nakládat se zjištěnými informacemi 
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3.5. Příjem – rozdělení a vyhodnocení tísňové zprávy 

Mimořádnou událost dělíme podle úrovně jejího řešení na: 

 samostatnou, kdy danou událost řeší pouze jedna sloţka IZS 

 součinnostní, kdy danou událost řeší více sloţek IZS 

 komplexní situaci řeší státní správa spolu s hlavními sloţkami IZS 

 systémovou, kdy vzniklou událost řeší vláda ČR s ústředními orgány státní 

správy a nasazením prostředků a sil ČR za spolupráce mezinárodní pomoci 

Úkolem operátora TCTV 112 je zejména vytěţení volajícího, zjištění „základních 

informací“ (to jsou ty nejdůleţitější – KDE se událost stala, CO se na místě stalo, KDO 

volá), dále pak dovytěţit další informace podstatné pro řešení události (únik látek, ohroţení 

osob, zranění a počet). Tento postup je shodný pro všechny národní i evropská čísla 

tísňového volání 112. Na základě zjištěných informací pak operátor přiřazuje základní 

sloţky IZS potřebné pro řešení ohlášené události a událost jim předává k řešení formou 

datové věty [18]. 

Operátor by se měl při přijetí tísňového volání řídit následujícími pravidly, které 

usnadňují komunikaci mezi ním a volajícím. Komunikace by měla být za všech okolností 

jasná a srozumitelná. Z praxe je ověřeno, ţe nejlepší jsou věty krátké a jasné. Projev 

operátora by měl být jistý a klidný.  

 operátor příjme hovor od volajícího, v případě kdy operátor přijme hovor 

v jazyce, který není schopen odbavit, předá jej v rámci TCTV pracovišti, 

kde se nachází operátor s potřebnou jazykovou vybaveností 

 získání potřebných informací od volajícího jako je např.: 

 místo popřípadě adresu mimořádné události 

 druh události – dopravní nehoda, poţár, kalamita, povodeň 

 bliţší údaje o události a její rozsah 

 jaké hrozí nebezpečí, kdo je ohroţen – počet osob, druh zranění 

 jméno volajícího, telefonní číslo a adresu 

 zpracovat hlášení do elektronické podoby 

 předání hlášení formou datové věty a hlasové zprávy na příslušné OPIS IZS 

 přiřazení zásahových zdrojů podle obsahu přijaté tísňové zprávy 
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 vysílání sil a prostředků odpovídající dané situaci 

 dále kontroluje stav řešení dané situace 

3.6. Lokalizace volajícího 

Identifikace polohy volajícího je velice důleţitý úkon, na němţ závisí mnoho 

dalších prováděných činností. Čas potřebný pro určení místa mimořádné události přímo 

ovlivňuje dobu, za kterou jsou jednotky IZS schopny dostavit se na místo a zásahem 

přispět k záchraně ţivotů, osob, zvířat a majetku. 

Všechna volání z mobilních i pevných sítích na číslo 112 jsou směřována do 

pevné sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Toto směřování je specifikováno 

podle částky 3 Telekomunikačního věstníku ročník 2002. Dohledání identifikace volajícího 

probíhá přes sluţbu ALI (automatická lokalizace volajícího), která se dotáţe přes 

zabezpečený protokol univerzálního poskytovatele telefonních sluţeb na lince INFO 35, na 

místopisné údaje k danému telefonnímu číslu volajícího. 

Pevná telefonní síť 

V pevné telefonní síti je lokalizace volajícího nejsnazší a nejpřesnější a provádí se 

na základě telefonního čísla, ze kterého je uskutečněno volání na tísňovou linku 112. Díky 

digitálnímu přenosu je k dispozici telefonní číslo volajícího, které má pevný vztah k adrese 

volajícího a tedy jeho pevné geografické poloze. Číslo se posílá datovou sítí sluţbě 

Telefónica O2, která umoţní identifikaci volajícího. V databázi jsou vyhledány údaje o 

volající stanici a obsahují: 

 osobní údaje volajícího (jméno, příjmení, obchodní jméno, telefonní číslo) 

 název ulice 

 číslo popisné a orientační, evidenční číslo nemovitosti 

 název okresu, název obce, části obce 



Jan Dvořák: Informační systém linky 112 

2011                                                                                                                                      19 

Telefonní automat 

Při lokalizaci volání z telefonního automatu se pouţije náhradní adresa, která je 

tvořena adresou nejbliţšího koncového bodu veřejné pevné telefonní sítě a souřadnicovou 

polohou umístění koncového zařízení. 

Mobilní telefonní síť 

Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, ţe na daném místě 

není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného 

operátora. V mobilní telefonní síti hraje lokalizace polohy volajícího svou roli, na nichţ 

závisí mnoho dalších činností. Při volání z mobilního telefonu dochází pouze k určení 

oblasti, ve které se oznamovatel mimořádné události nachází. Pak záleţí na operátorovi, 

jak rychle a kvalitně dokáţe s dostupnou informační podporou vytěţit informace od 

volajícího. Operátoři se setkávají s neznalostí oznamovatelů, podle jakých orientačních 

bodů popsat místo mimořádné události. Hlavním faktorem znesnadňující lokalizaci 

volajícího je stres volajícího, jeho stav a neznalost okolního terénu, či místa. Ve městě a 

obydlených oblastech je situace relativně jednoduchá, protoţe místo se dá definovat 

nejčastěji pomocí adresy. V přírodě a neobydlených oblastech je určení polohy volajícího 

často velkým problémem. Pro lepší identifikaci volajícího mohou pomoci následující 

údaje: 

 název ulic, číslo popisné, číslo orientační 

 tabulky městského informačního systému – mohou poslouţit k přibliţnému 

určení pozice 

 významné budovy – úřady, školy, zdravotní střediska, divadla, nemocnice, 

sportovní haly, kostely 

 dopravní značení – začátek a konec obce, číslo pozemní komunikace, směr 

jízdy, exity, kilometr 

 čísla mostů, čísla ţelezničních přejezdů, číslo ţelezniční trati 

 čísla sloupů veřejného osvětlení 

 vodní plochy a toky – názvy vodních ploch, kilometrovník řek, propustě, hráze, 

jezy 
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 rozhledny, vysílače, rozvodny, vodárny 

 turistická značení – turistické směrovky, turistický rozcestník, cykloturistický 

rozcestník, turistické vývěsní mapy 

 GPS – mobilní telefony, navigace - určení pomocí zeměpisných souřadnic šířky 

a délky [18]. 

4. APLIKAČNÍ SOFTWARE TCTV 

Podpora aktivit operátora TCTV je realizována aplikačním softwarem „Manaţer 

112“. Hlavními komponenty jsou moduly „Dispečer 112“, GISMap Klient“ a 

„Administrátor 112“. Modul Administrátor slouţí ke správě systému, kterou provádí 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS (dále jen MV – GŘ HZS). Operátor TCTV 

vyuţívá především moduly Dispečer a GISMap Klient. Všechny moduly pracují nad 

datovým schématem informačního systému a vytvářejí tak prostředí, v němţ mohou 

operátoři řešit ţádosti o pomoc. Aplikace, které pracují v Systému TCTV mají jednotné 

ovládání [19]. Tento software podporuje: 

 příjem tísňového volání 

 identifikace polohy volajícího z pevné i mobilní sítě 

 identifikace místa události 

 digitální záznam hlasové komunikace 

 místopisná podpora (místopisný helper) 

 zaloţení události 

 klasifikace události na základě typu a podtypu události 

 přehledy událostí 

 komunikace s Geografickým informačním systémem (dále GIS) 

 datová komunikace s ostatními sloţkami IZS (vyzvání k součinnosti nebo 

naopak přijetí výzvy k součinnosti) 

 ukončení a vyhodnocení zásahu 

V následující kapitole jsou po dohodě s vedoucím práce uvedeny jednotlivé 

moduly pouţitého systému pouze z pohledu uţivatele, protoţe se nepodařilo získat 

dokumentaci od dodavatele. 
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4.1. Modul Dispečer 112 

Nejdůleţitější aplikací softwaru TCTV je Dispečer TCTV, který umoţňuje 

operativní příjem událostí a následné zpracování a řešení tísňové zprávy a události určené 

operačnímu středisku TCTV. Tento software umoţňuje zaevidovat vzniklou událost a 

přidělit jí k řešení odpovídajícím sloţkám s podporou výpočetního systému v reálném čase 

[19]. 

Základní funkce dispečera TCTV: 

 ovládání telefonu pomocí počítače 

 příjem a řešení události 

 vyhledávání místa události 

 zobrazení místa na mapě 

 informace a přehledy 

Dispečer TCTV je rozdělen na několik logických částí, kdy kaţdá je určená 

k jinému druhu operací při řešení jednotlivých událostí.  

Modul Dispečer se skládá z mnoha bloků: 

 ovládání telefonu – displej, číselník, telefonní seznam 

 panel uţivatelských předvoleb a nastavení 

 panel informačních aplikačních zpráv 

 panel seznamů – tento panel mívají operátoři většinou přenesen na třetí 

monitor 

 protokol události – nejdůleţitější součástí Dispečera 
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Struktura okna Dispečera TCTV 

 

Obrázek 5 Hlavní okno aplikace Dispečer TCTV 

Toto okno se dělí na další následující části: 

Zjednodušený zápis události 

Na levou horní část, kde se nacházejí poloţky „Co se stalo“ to je povinným 

údajem zachycující základní informaci CO – vyjadřuje charakter události. Poloţka 

„poznámka“ slouţí k zapsání dalších podstatných informací. 

 

Obrázek 6 Okno pro zjednodušený zápis události 
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Místopis 

V centrální části Dispečera se nachází tzv. místopisný „Helper“, jedná se o 

vyhledávač v prvcích standardního a liniového místopisu. Místopis se nachází v levém 

středu obrazovky a skládá se z několika záloţek a to ADRESA, SILNICE a DÁLNICE, 

ŘEKY a VODOTEČE a ŢELEZNICE. Standardně se zapisuje do kolonky adresa, pouze 

pokud se jedná o silnice a dálnice, řeky či ţeleznice volíme tyto záloţky. 

 

Obrázek 7 Okno místopisu 

Informace o volajícím 

Tlačítkem převzít identifikaci si operátor můţe jednoduše převzít identifikace, 

pokud se místo události shoduje s místem volajícího. Pomocí tlačítka „přehrát“ operátor 

vyvolá dialog, který mu umoţní přehrát vybraný hovor. Tlačítko „svázat“ mu dává na 

vědomí, jestli je nebo není hovor svázán s danou událostí. Při chybném svázání můţe 

operátor hovor odebrat a to tak, ţe vymáčkne tlačítko „svázat“. Poloţka telefonu slouţí 

k zapsání jména volajícího. Detail telefonu operátorovi slouţí pro jednodušší identifikaci 

volajícího. Informace jsou přebírány pouze při volání z pevné linky. Při volání z mobilního 

telefonu jsou zde pouze informace o typu a hodnotách daných souřadnic. 
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Obrázek 8 Okno informací o volajícím 

Informace o vzniku události 

Zápis od – čas vytvoření události 

Zápis trvá – doba trvání vyplnění formuláře 

Přijato – datum a čas při, které vznikly poslední úpravy záznamu 

Vznik – datum a čas vzniku nahlášené události 

ID – interní identifikační číslo události 

Původ – Přijato na místní je standardní hodnota, popřípadě přijato na jiném znamená, ţe 

událost byla zaloţena na jiném TCTV. 

 

Obrázek 9 Okno informace o vzniku události 
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Rajonizace a klasifikace 

V pravé části protokolu se nachází blok „Rajonizace a klasifikace“ – zde dochází 

k přidělení události základním sloţkám dle posouzení operátora (ikona tuţky), přičemţ u 

některých typů událostí je součinnost jiných sloţek vyznačena automaticky (zelená ikona 

A). Určení konkrétního operačního střediska, které bude o události informováno, probíhá 

na základě předem definovaných rajonizačních pravidel vycházejících z organizačního 

uspořádání jednotlivých sloţek a jejich územních kompetencí. 

 

Obrázek 10 Okno rajonizace a klasifikace 



Jan Dvořák: Informační systém linky 112 

2011                                                                                                                                      26 

Klasifikace 

Cílem klasifikace je určení co nejvíce dat k dané události tak, aby systém mohl 

vygenerovat automatický návrh sil pro řešení dané události. 

 

Obrázek 11 Okno klasifikace 

Datová věta 

Sloţky IZS, kterým se posílá datová věta, se automaticky vybírají ze známých 

místopisných údajů nebo je můţe operátor vybrat ručně. Aplikace je vybavena kontrolou 

rajonizace. Kliknutím na toto tlačítko se zjistí jaký rajonizační předpis se uplatnil. Pokud je 

povaha některé události dlouhodobější, lze na tuto skutečnost upozornit zaškrtnutím 

poloţky dlouhodobá událost. 

 

Obrázek 12 Okno rajonizace  

Použití rychlých voleb 

Ikony rychlé volby u jednotlivých sloţek IZS slouţí buď k přímé moţnosti volání, 

přepojení hovoru, a nebo vytvoření konference s touto sloţkou. Po zvolení dané sloţky IZS 

dojde automaticky k prosvícení těchto ikonek. Dispečer pak můţe vybrat způsob, jak bude 

danou sloţku IZS kontaktovat. 
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Obrázek 13 Okno rychlých voleb  

Místopis 

Vyhledávání v místopise má svojí pracovní část a část nastavení. Nyní popíši 

pracovní část. Všechny výsledky hledání se zobrazují v tomto okně, které má několik 

sloupců: 

 Typ 

 Stát 

 Kraj 

 Okres 

 Obec 

 Část obce 

 Ulice 

 Objekt/ZSJ 

Při zadání hledaného výrazu se v poloţce místopis zobrazí všechny i výrazu 

podobné varianty daného slova. Jednotlivé sloupce nám pak dále určují v kterém kraji, 

okresu, obci, části obce, ulice se hledaná výraz nachází. 

 

Obrázek 14 Okno místopis  
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Část „Nastavení“ se nachází ve stejné úrovni jako „Pracovní část“ – na pravé 

straně obrazovky. V tomto okně je několik ohraničených částí, které spolu souvisí. První 

blok obsahuje kromě volby „Zapnuto“ i volbu „Nejednoznačné názvy“. Tato volba slouţí 

k tomu, aby vyhledávání v místopise bylo odolné proti nejednoznačnostem např. místo 

správného znění názvu ulice Mayerova napíše dispečer Majerova atd. Dalším blokem je 

„Hledané prvky“. Zde operátor nastavuje, kde se bude daný výraz vyhledávat. Blok 

„Včetně“ slouţí pro zatrţení poloţek „ZSJ, Objektů, Pomístních názvů“ Ty pak 

korespondují s hledaným výrazem. 

Další blok patří mobilním telefonům. Operátor zde vidí celkem pět voleb a to 

„Úroveň 1, Úroveň 2, Úroveň 3, Podle GISu, Celá ČR“. Úroveň 1 určuje, ţe se bude 

prohledávat v oblasti určené mobilním operátorem. Úroveň 2 do vzdálenosti 10 km od 

dané oblasti a Úroveň 3 do vzdálenosti 35 km. Volba Dle GISu slouţí ke svázání voleb 

v GISMap Klientu s nastavením vyhledávání v místopise. 

Poslední blok je „Omezení vyplněným místopisem“. Zde nám ze všech moţných 

výsledků vybere jen ty, které se shodují s jiţ vyplněnými údaji v místopise. 

 

Obrázek 15 Okno nastavení místopisu  
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Okno seznamy 

V dolní části obrazovky se nachází okno seznamy, které ve formě stromu 

poskytuje následující informace: 

 Událost – stručný popis nahlášené události 

 Stav – určuje stav události 

 Sloţky IZS – název sloţky podílející se na řešení události 

 Obec 

 S. 

 Ulice – liniový objekt 

 Číslo – kilometr 

 Přijato – datum a čas, kdy byla událost přijata jednotlivou sloţkou 

 Čas stavu – čas aktuálního stavu řešení dané události 

 Doba – čas, který uběhl od příjmu události aţ po současný stav řešení 

 

Obrázek 16 Okno seznamy  

 

Na výše zobrazeném obrázku je patrné, ţe okno se dále ještě dělí na jednotlivé 

záloţky: 

 Vybrané události – zobrazují se zde všechny události zapsané na místním 

dispečinku TCTV a události zapsané na jiném dispečinku TCTV pro místní 

dispečink TCTV za určitý časový usek. Jsou zde všechny události, tudíţ i 

ty, které byly vyřešeny nebo stornovány. 

 Přijaté události – tento přehled zobrazuje aktuálně řešené události, které 

dosud nebyly ukončeny a jsou řešeny. 



Jan Dvořák: Informační systém linky 112 

2011                                                                                                                                      30 

 Události ostatních TCTV – zde se zobrazují neukončené události jiných 

TCTV. 

 Poslední hovory – tento seznam zobrazuje telefonní hovory za určitý časový 

úsek, příchozí/odchozí, filtrované na pracoviště. V tomto seznamu se dají 

hovory přehrávat, přidávat k událostem, zobrazovat svázané události nebo 

označovat jako zlomyslné apod. 

 Dispečeři TCTV – seznam přihlášených operátorů v TCTV. V tomto 

seznamu je uveden jejich aktuální stav a jazykové znalosti. V případě přijetí 

hovoru v cizím jazyce je zde moţno navázat telefonický hovor s dostupným 

operátorem, který hovoří potřebným jazykem. 

Ve všech seznamech se ve sloupcích ZZS, HZS, PČR zobrazuje graficky symbol, 

který reprezentuje aktuální stav sloţky IZS. Význam jednotlivých sloţek je v následující 

tabulce: 

Tabulka 2 Grafické symboly stavu složky IZS 

Grafický symbol Stav 

 Vysláno 

 Řešeno, start 

 
Na místě 

 
Přijato 

 
Ukončeno 

 
Vyřazeno, neřešeno 

 
Zatím neřešeno, start ne 

 
Nedoručeno 
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Okno telefon 

Softwarový telefon je část aplikace, která dispečerovi umoţňuje programové 

ovládání fyzického telefonního přístroje. Toto okno je umístěno v pravém horním rohu 

obrazovky. Červený nápis nepřipojen upozorňuje dispečera, ţe není softwarový telefon 

aktivní. Všechny jeho ovládací prvky jsou znázorněny šedou barvou a jsou neaktivní. 

 

Obrázek 17 Okno telefonu neaktivní 

Po aktivaci softwarového telefonu se aktivují i jeho ovládací prvky tzn. reagují na 

kliknutí myši, jsou jiţ označeny černou barvou, a tím jsou zajištěny základní funkce 

telefonu. V zeleném poli se zobrazuje číslo volajícího. Ve spodním bílém okně se ve frontě 

zobrazují všechny hovory provedené na fyzickém telefonu. V okně softwarového telefonu 

jsou umístěny ovládací prvky, které zajišťují základní funkce. K těmto funkcím patří 

zejména zobrazení čísla volajícího účastníka, příjem a ustavení hovoru, opakování poslední 

volby, konference účastníků atd. Telefonní číslo volané linky zadává volající do zeleného 

editačního pole. Editační pole supluje displej telefonního přístroje. Také se zde zobrazují 

čísla volajících u příchozích volání. 
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Obrázek 18 Okno telefonu aktivní 

4.2. Modul GISMap Klient 

Modul GISMap Klient slouţí k vizualizaci informací o událostech a o lokalizaci 

volajícího. Zobrazení všech zaloţených událostí je podporou rozhodovacího procesu. 

Jedná se násobnou událost spolu s nezávislou kontrolou duplicity zaloţení události na 

stejné adrese. V případě opakované události se stejnou adresou je operátor na toto 

upozorněn. GISMap Klient je aplikace, která komunikuje s mapovým serverem ArcIMS a 

vyuţívá jeho sluţeb. Mapový server zpracuje poţadavek operátora a vrátí jej jako výsledný 

soubor typu JPEG. GISMap Klient komunikuje s dispečerskou aplikací pomocí 

komunikačního serveru MSQ (MS Message Queue). Po zjištění identifikace volajícího 

zašle Dispečer TCTV zprávu GISMap Klientu, který pomocí této zprávy, která obsahuje 

místopisné údaje a kódy UIR, identifikuje místo volajícího. Po nalezení místa volajícího 

posílá GISMap Klient Dispečerovi TCTV zprávu, která obsahuje souřadnice nalezeného 

místa, poloměr, výšku a typ souřadnicového systému, se kterým GIS server pracuje. Na 

základě identifikace v GISMap Klientu má dispečer přehled o přesné poloze volajícího 

[19]. 
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Základní funkce aplikace: 

 interaktivní práce s mapou 

 automatické zobrazení místa události a místa tísňového volání 112 na mapě  

 prohledávání okolí místa události (zjištění potřebných informací o objektech 

v okolí pomocí atributů) 

 upřesnění místa události a předání této informace dispečerské aplikaci 

 automatické zobrazení řešených událostí všech TCTV v rámci celé ČR 

 automatické odstranění místa události a místa telefonu na základě zprávy od 

dispečerské aplikace 

 moţnosti upřesnit místo události a odeslání této informace dispečerské 

aplikaci 

 moţnosti zobrazit všechny nalezené objekty z přednastavených mapových 

vrstev 

 automatické odstranění místa události a místa telefonu na základě zprávy od 

dispečerské aplikace 

 funkce „prediktivní ZOOM“ – při zvětšování mapy pomocí tlačítek 

„zvětšení“ a „násobné zvětšení“ zobrazí aplikace v mezičasu výřez 

z aktuálního zobrazení mapy stranově zvětšeného stejným způsobem jako 

mapový server. Tato funkce přispívá k zorientování ve zvětšované oblasti 

v době čekání na odezvu mapového serveru 

 zobrazování souřadnic – při pohybu myši v mapové části jsou v pravém 

panelu automaticky zobrazovány souřadnice odpovídající okamţité poloze 

kurzoru v mapě 

V případě, ţe objekt místa události či místo volání z pevné linky není nalezeno na 

mapě, zobrazí se nejbliţší objekt vyšší úrovně. Při nenalezení čísla domu se zobrazí ulice, 

část obce, základní sídelní jednotka nebo obec, ze které je z pevné linky voláno. 

Při přijetí tísňového hovoru je na mapě zobrazena oblast volání dle údajů mobilní sítě 

vyhláška 238/2007 Sb. [15]. Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a 

identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání 

těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového 

volání – vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání. Místa volání z mobilního 
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telefonu jsou zobrazena ve tvaru kruhu nebo polygonu v závislosti na mobilním operátoru. 

Pokud je místo volání z mobilního telefonu zachyceno v síti Vodafone nebo Telefónica 

O2, zobrazí se pravděpodobné místo volání ve tvaru polygonu a kruhové výseče. Pokud je 

zachyceno v síti T-mobile, zobrazí se ve tvaru kruhu viz. následující obrázky [10]. 

 

Obrázek 19 Okno GISMap Klient – poloha volajícího u Vodafone 
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Obrázek 20 Okno GISMap Klient – poloha volajícího u O2 
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Obrázek 21 Okno GISMap Klient – poloha volajícího u T-Mobile 

4.3. Administrátor TCTV modul pro správu dat 

Administrátor TCTV slouţí ke správě dat uţivatelských účtů pouţívaných při 

práci s programem TCTV Manaţer. Přiděluje jednotlivým uţivatelům systémová jména, 

hesla a přístupová práva k jednotlivým funkcím systému. Zahrnuje administraci údajů 

specifických pro tísňová volání přicházejících na linku 112. Slouţí ke správě číselníků pro 

dané TCTV, obsluhu tísňové linky. Administrátor TCTV spravuje a zahrnuje obecné údaje 

jednotné pro všechna TCTV: 

 osoby pracující v systému TCTV 

 přístupová práva 

 objekty a organizace 

 místopisné údaje 

 operační střediska 

 telefony 
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5. ZHODNOCENÍ A OPTIMALIZACE 

V důsledku globálních klimatických změn se častěji objevují hrozby v podobě 

rozsáhlých ţivelních pohrom, jako jsou povodně, sněhové kalamity, vichřice, při 

dlouhotrvajícím suchu se zvyšuje pravděpodobnost rizika vzniku rozsáhlých poţárů atd. 

Četnost a rozsah účinků ţivelních pohrom v posledním období svědčí o tom, ţe riziko 

jejich vzniku se zvyšuje. Nebezpečí představují i průmyslové havárie. Vstup nových 

přepravců do dopravních sítí, včetně leteckých, zvyšuje pravděpodobnost nehod při 

přepravě osob i materiálu. Hrozbu strategického významu představuje především 

terorismus, kdy cílem jsou převáţně civilní cíle (nádraţí, letiště atd.). Následky těchto 

útoků jsou pak ztráty na ţivotech a poškození zdraví obyvatelstva. V souladu s výše 

uvedenými skutečnostmi lze konstatovat, ţe optimalizace současného bezpečnostního 

systému a sloţek IZS je prioritním úkolem. 

Jako jedním z hlavních bodů optimalizace tísňové linky a jejího systému bych 

navrhoval především oboustranný přenos datové věty mezi sloţkami IZS. V současné době 

je přenos datové věty, která obsahuje potřebné informace o vzniklé mimořádné události 

zajištěn pouze při příjmu tísňového volání na linku 112, kdy dané TCTV předá datovou 

větu v případě potřeby zásahu HZS svému OPIS a v případě potřeby ostatních sloţek IZS i 

na jejích příslušná OPIS. Datová věta obsahuje základní informace o vzniklé mimořádné 

události. Mezi tyto informace patří hlavně, CO se stalo, KDE se událost stala, KDO volá. 

V případě, ţe postiţený nezvolí pro oznámení mimořádné události, kde je za potřebí 

působení více sloţek IZS, linku 112, ale pouţije některé z národních tísňových čísel, nelze 

ostatní sloţky informovat pomocí datové věty. Operátor příslušného OPIS zpracuje získané 

informace a poté je telefonicky předává ostatním OPIS sloţek IZS, kde je musí opět 

zpracovat, čímţ dochází k značné časové prodlevě, která má za následek prodlouţení doby 

výjezdu a následného zásahu sloţek IZS na místě mimořádné události, můţe také dojít 

k opomenutí a zkreslení informace, coţ můţe mít v některých případech fatální následky. 

Pokud by se v budoucnosti povedlo vyřešit oboustranný přenos datové věty mezi všemi 

sloţkami IZS, nemuseli by operátoři informovat ostatní sloţky telefonicky, ale 

elektronicky pomocí datové věty, která by obsahovala stejné informace pro všechny sloţky 

a byla by jim předána ve stejném okamţiku. Tento krok by vedl k urychlení, zkvalitnění 

komunikace a eliminaci chyb lidského faktoru při řešení mimořádných událostí mezi 

sloţkami IZS. 
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Dalším optimalizačním krokem by bylo zřízení tzv. „příposlechu“. To znamená 

moţnost pro operátora OPIS HZS v případě potřeby poslouchat hovor vedený operátorem 

TCTV 112, coţ by pro něho mělo značný přínos. Mohl by se tak dříve, neţ obdrţí 

informace datovou větou a hovor mu bude přepojen, seznámit s vzniklou situací, udělat si 

na ní bliţší náhled a lépe se tak připravit k dalšímu řešení. Na základě informací zjištěných 

poslechnutím hovoru a získáním datové věty je schopen operátor lépe zhodnotit danou 

situaci a zajistit tak nasazení příslušné techniky v místě zásahu. Toto by se nechalo ošetřit 

například přidáním funkce do softwaru, která by po jejím aktivování informovala a vyzvala 

operátora k vyslechnutí hovoru. 

Nedostatkem, který ztěţuje práci TCTV a stál by za moţné zamyšlení a 

popřípadě řešení je pozdní zanášení nově vybudovaných lokalit, stavení objektů do 

mapových podkladů katastrálního úřadu. Toto má za následek neúplný a neaktualizovaný 

obsah mapových podkladů GISMap Klientu. To znesnadňuje konkrétní určení místa 

mimořádné události. Z toho plynou problémy při výjezdu jednotky, která nemá určený 

konkrétní cílový bod místa zásahu. Je pak na operačním důstojníkovi, aby např. pomocí 

radiostanice během výjezdu jednotce upřesnil a přiblíţil záchytné a orientační body, které 

byly dodatečně zjištěny za účelem bliţšího určení místa události. 

Dalším aspektem, který by stál za řešení, a který velmi znesnadňuje práci 

operátorů, jsou podávané informace o poloze volajícího v GISMap Klientu v případě, ţe se 

jedná o tísňové volání provedené z mobilního telefonu. Dle jednotlivých mobilních 

operátorů se tvar zobrazované plochy mění. V případě Telefónica O2 se jedná o polygon, 

v případě Vodafone se jedná o kruhovou výseč a v poslední řadě operátor T-Mobile, který 

pro určení polohy pouţívá kruh. Všechny tyto zobrazované plochy zaujímají rozlohu aţ 

několik kilometrů. Pro přesné určení polohy je toto nedostatečné a operátor musí pracně 

z volajícího dovytěţit informace potřebné pro jeho bliţší určení polohy. Avšak nastávají 

případy, kdy volající upadne do bezvědomí a není schopen operátorovi blíţe popsat svoji 

polohu. V tomto případě je velice náročné postiţeného včas lokalizovat a poskytnout mu 

pomoc. Jedná se hlavně o neobydlené oblasti a odlehlá místa (hory, lesy). Pokud by bylo 

moţno zajistit ze strany mobilních operátorů podrobnějšího určení místa volajícího, došlo 

by ke zkrácení odbavení tísňového hovoru a včasné a rychlé pomoci. 
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 V průběhu let pouţívání softwaru Dispečer 112 docházelo průběţně k jeho 

aktualizacím a zlepšování, coţ vedlo k odstranění zjištěných nedostatků. V současné době 

software jiţ vyhovuje poţadavkům operátorů HZS, a proto bych navrhoval pouze drobné 

úpravy. V prvním případě se jedná o poznámku k volanému telefonnímu číslu. Zde má 

doposud operátor moţnost vyvolat okno pro zapsání poznámky o volaném čísle např. 

pokud se jedná o zlomyslné volání. Do okna si zapsat svojí poznámku a uloţit. Není však 

v současné době moţno, aby operátor toto okno s poznámkou opět vyvolal, přečetl si jí a 

mohl tak lépe identifikovat telefonní číslo, které volalo jiţ několikrát zlomyslně. Mnou 

navrhovaná změna by skýtala moţnost toto okno v případě potřeby kdykoliv vyvolat a 

poznámku si později přečíst. To by bylo přínosem jednak pro operátora na dané směně, ale 

také pro operátora, který nastupuje na směně druhé. Mohl by si tak prohlédnout poznámky 

k telefonním číslům, která volala v průběhu směny předešlé a snáze tak předem určit 

jedná-li se o zlomyslné volání. Druhá změna se týká okna „Seznamy“ v aplikaci. Nyní 

nejsou po otevření záloţky „Události jiných TCTV “ vidět detaily řešených událostí na 

jiných TCTV v republice jako je tomu v záloţce „Řešené události“ na místním TCTV. 

Operátor tak nemá moţnost dozvědět se přesné detaily o mimořádných událostech, které 

vznikly a jsou řešeny jiným TCTV, neţ na kterém právě v tuto chvíli operuje. 

Akceschopnost IZS a linky 112 je závislá na kvalitě koordinaci práce HZS ve 

vztahu k dalším sloţkám IZS a na akceschopnosti jednotlivých sloţek IZS, která zahrnuje 

personál těchto sloţek s jeho odbornou úrovní a vybavením pro záchranné a likvidační 

práce. Z mého pohledu by tak měla být i nadále rozvíjena oblast procvičování modelových 

postupů sloţek IZS při společném zásahu. Významným prvkem pro rozvoj IZS bude 

připravovaná budoucí Akademie HZS ČR. Záchranné sloţky musí být připraveny včas, 

pohotově a efektivně zasáhnout a úspěšně řešit nejrůznější mimořádné události. ČR chce 

proto vybudovat „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik sloţek IZS“. Jde o 

velký projekt MV a HZS ČR, tento projekt je součástí Integrovaného operačního programu 

2007 – 2013 (IOP) a bude z velké části hrazen ze strukturálních fondů EU. ČR plánuje také 

vyuţít fondy EU pro nastavení jednotné úrovně informačních systémů a modernizaci 

technologií pro příjem tísňového volání základních sloţek IZS. Proto se má vybudovat 

moderní celorepublikové vzdělávací a výcvikové středisko, které bude slouţit nejen HZS 

ČR, ale i jiným sloţkám IZS – Policii ČR, ZZS. Projekt má za cíl zvýšit kvalitu 

poskytovaných sluţeb při nahlášení mimořádné události a nově vyuţívat zjištěné 
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informace. V důsledku by tak mělo dojít k zefektivnění celého systému a k ušetření 

finančních prostředků. 

Součástí Akademie HZS ČR by mělo být vzdělávací zařízení, školní výjezdové 

pracoviště, specializované výukové laboratoře a výcvikové prostory jako například  - 

simulátory, trenaţéry, prostor pro nácvik součinnosti IZS. Bude zde vybudován polygon 

pro praktický výcvik, kde si budou moci záchranáři vyzkoušet zásahy v různých 

prostředích a podmínkách blíţících se reálným krizovým situacím – hala, cvičný tunel, 

cvičný úsek dálnice nebo ţelezniční trať pro nácvik zásahu na ţeleznici a jiné objekty 

umoţňující nácvik při práci ve výšce a nácvik hašení ve skutečných objektech – nákupní 

centrum nebo rodinný dům. 

Akademie HZS ČR se začne stavět v roce 2011 a centrum by mělo být plně 

funkční v roce 2013. Z několika lokalit byl jako nejvýhodnější vybrán Hradec Králové, 

jelikoţ toto město má výhodu z hlediska dopravní dostupnosti z celé ČR. Bude tak vyuţit 

bývalý vojenský areál v Hradci Králové s navazujícím regionálním letištěm, jehoţ některé 

plochy nejsou v současnosti vyuţity. ČR nebude jiţ patřit mezi poslední země EU, která 

obdobné zařízení nemá a které v ČR velmi chybí [4]. 

Přínosem pro optimalizaci IZS a linky 112 by z mého hlediska bylo také vyuţívat 

získané poznatky a zkušenosti ze zásahů u mimořádných událostí většího charakteru jako 

jsou hromadné dopravní nehody a další neštěstí s větším počtem obětí, protoţe teprve 

v těchto situacích se ukáţe, jak moc jsou jednotlivé sloţky IZS schopny spolu 

spolupracovat a vzniklou situaci řešit. Výsledky výzkumů těchto mimořádných situací by 

tak poslouţily k optimalizaci postupů a přípravě IZS. 

Myslím si, ţe v dnešní době je základním problémem nedostatek finančních 

prostředků, úsporná opatření na výdajové straně státního rozpočtu jsou nebezpečná, 

rozpočty sloţek IZS by měly být kaţdý rok navyšovány a ne kráceny, protoţe trvale 

rostoucí opotřebení záchranářské techniky a nedostatek prostředků pro její obnovu vede 

k objektivnímu sniţování úrovně ochrany před účinky mimořádných událostí. Další kroky 

budou proto závislé na získaných finančních prostředcích, řešení mimořádných událostí i 

celková činnost IZS se ve značné míře bude odvíjet od technického a materiálního 

vybavení. 
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Přestoţe patříme mezi státy, kde je znalost tísňové linky 112 na dobré úrovni 

zlepšil bych osvětu a informovanost obyvatelstva všech věkových skupin, která by 

zahrnovala přípravu na moţné situace a mimořádné události tak, aby kaţdý občan byl 

schopen v rámci moţností chránit sebe a poskytnout pomoc ostatním osobám. K tomuto 

bych vyuţil zejména hromadné komunikační prostředky (televizi, rádio, internet, 

propagační broţury atd.). Ve veřejnoprávních médiích je nutné vytvořit více pořadů 

k informování obyvatelstva, jak se chovat při vzniku mimořádných události a jak 

zvládnout danou situaci, protoţe jen na základě získaných informací můţeme očekávat 

adekvátní reakce lidí při řešení mimořádných událostí a situací. 

Přestoţe všechny základní IZS sloţky mají zcela jasnou představu o svých 

povinnostech a vyvíjí společné úsilí k vytvoření co moţno nejlepších podmínek pro 

tísňovou linku 112 a propojení HZS, ZZS a Policie ČR, tak se i nadále hledají nejlepší 

způsoby komunikace s vyuţitím počítačových systémů pro efektivnější a rychlejší 

poskytnutí adekvátní pomoci při mimořádných událostech. 

Jelikoţ jsem se v průběhu své práce jiţ zmínil o přínosech tísňové linky 112 tak 

bych zde její klady jen připomněl. Mezi její klady patří především připravenost a vzájemná 

komunikace jednotlivých sloţek IZS. Vyloučení vícenásobného zpracování stejné události 

a informací. Velkým přínosem pro občany je, ţe si stačí pamatovat pouze jedno tísňové 

číslo 112. Kdy na toto číslo lze volat i bez vloţené SIM karty a bez nutného kreditu. Číslo 

jde vytočit i ze zamknutého mobilního telefonu. Dovoláte se na něj i prostřednictvím sítí 

ostatních operátorů (čili v zahraničí bez aktivovaného roamingu nebo tuzemsky i 

v místech, kde Váš operátor nemá pokrytí svým signálem. Hovor můţe být odbaven 

v několika jazycích. Vţdy je identifikováno číslo volajícího, případně IMEI mobilního 

telefonu a vţdy jsou předávány údaje o lokalizaci polohy volajícího. Kaţdé volání je tak 

zpětně dohledatelné a o všem existují záznamy. Úroveň sluţby je regulována a sledována 

Evropskou komisí. 
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6. ZÁVĚR 

Jednou z podmínek pro úspěšné fungování tísňové linky 112 v celé Evropě je 

informovanost občanů o její existenci a způsobu pouţití. Průzkumy dokazují, ţe evropské 

státy mají v informovanosti o lince 112 značné rezervy. Větší část Evropanů nezná 

univerzální číslo tísňového volání 112, které lze pouţít kdekoliv v EU, přestoţe je důleţité 

zejména pro občany pohybující se mimo známé prostředí, jako při pobytu v zahraničí, kde 

nejsou schopni uvést přesné místo nehody.  

Češi patří v tomto směru v EU mezi pět zemí, kde obyvatelé dokázali určit 

telefonní číslo 112 jako tísňovou linku, která zajišťuje přístup k záchranným sloţkám 

kdekoliv v EU. Čeští občané jiţ znají výhody linky 112 a plně ji vyuţívají. Osvěta je 

nutná, a aby se zvýšila povědomost občanů EU o jednotném evropském čísle tísňového 

volání 112, byla dne 11 února 2009 v Bruselu podepsána tripartitní deklarace o zavedení 

Evropského dne linky 112 za účasti: CZ PRES za Radu EU, Komise, Evropského 

parlamentu. Česká 112 tvoří svojí technologií evropskou špičku, a proto v roce 2009 

získala v Bruselu ocenění od Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA) za 

špičkové systémové a technologické řešení jednotného evropského čísla tísňového volání 

v ČR a implementace progresivních směrů v oblast eCall.  

Bohuţel jedním z hlavních problémů, se kterými se operátoři na tísňové lince 112 

setkávají, je příliš velký počet zlomyslných a vulgárních volání. Jedná se o omyly, 

nechtěně vytočená čísla a čísla vytočená z legrace při hře dětí, ale i úmyslného volání 

dospělých. Zneuţití linek tísňového volání je trestné, a pokud volající úmyslně blokuje 

linku tísňového volání, dopouští se tak přestupku nebo trestného činu, protoţe tato čísla 

slouţí pouze pro stavy nouze a osoby tak nesmí vědomě a bezdůvodně zneuţívat linky 

tísňového volání. Na tísňovou linku 112 v roce 2010 volalo 3,5 milionů lidí, z toho bylo 70 

% hovorů od lidí zneuţívající toto číslo. Kromě toho, ţe blokují linku, zatěţují tím i 

pozornost operátorů.  

V roce 2010 přijali na linku tísňového volání 112 celkem 3 452 056 volání, z toho 

bylo na linku 150 přijato 568 414 volání a mimo TCTV na linku 150 dalších 26 644 

hovorů. V ČR byl v roce 2010 zaznamenán zvýšený počet volání na linku HZS 

v souvislosti s ničivými, srpnovými záplavami, které zasáhly zejména Liberecký a Ústecký 
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kraj. V této době bylo na území Ústeckého a Libereckého kraje odbaveno 10 458 tísňových 

hovorů. Celkem na linky 112 a 150 bylo v roce 2010 přijato 4 047 114 volání. 

Novým směrem se vydali v Ostravě při zřízení integrovaného bezpečnostního 

centra (dále jen IBC), kde je integrován příjem tísňových volání z území 

Moravskoslezského kraje, dále jsou tu sdruţena operační střediska všech sloţek IZS včetně 

Městské policie Ostrava. V IBC je umístěno i pracoviště krizového štábu města Ostrava a 

Moravskoslezského kraje. Toto řešení přispívá k vyšší efektivitě při koordinaci řešení 

krizových situací a tím k sníţení škod na ţivotech, zdraví a majetku občanů. 

V důsledku pokračujícího rozvoje se od roku 2007 MV – GŘ HZS ČR, 

Ministerstvo dopravy a společnost Telefónica O2 zabývá pilotním projektem eCall. Cílem 

projektu spolufinancovaného EU bylo ověření moţností příjmu a vizualizace dat přímo 

z paluby havarovaného automobilu do centra jednotného tísňového volání 112. Začátkem 

roku 2011 Ministerstvo dopravy vypsalo tendr na pilotní projekt zavedení technologie 

tísňového volání z automobilu eCall. Systém je zaloţen na principu, ţe v případě závaţné 

nehody eCall automaticky vytočí tísňovou linku 112, protoţe po nehodě mohou být lidé ve 

vozidle v šoku, neznají svoji přesnou polohu, nejsou schopni sdělit nebo nemohou pouţít 

mobilní telefon. Palubní systém eCall ve vozidle zajišťuje tísňové volání generované buď 

manuálně cestujícími ve vozidle, nebo po nehodě aktivací senzorů ve vozidle (např. airbag, 

bezpečnostní pásy, nárazové senzory). Pokud dojde k aktivaci, naváţe palubní zařízení 

systému eCall tísňové hlasové a datové spojení s tísňovou sluţbou. Hlasové spojení 

umoţní cestujícím ve vozidle komunikovat s vyškoleným operátorem. Zároveň se 

k operátorovi dostává minimální soubor dat, který obsahuje informace o nehodě, včetně 

času, polohy, směru jízdy vozidla, identifikace vozidla, stavu systému eCall (bylo-li volání 

spuštěno ručně nebo automaticky). Díky tomu se má výrazně zkrátit čas, který lékaři 

potřebují k tomu dostat se na místo neštěstí. EU, která zavedení eCall prosazuje, tak chce 

zachránit kolem 2500 ţivotů ročně a sníţit počet těţkých zranění nejméně o 15%. 

Přestoţe tísňová linka 112 a TCTV má své klady a všechny základní sloţky IZS 

mají zcela jasnou představu o svých povinnostech a vyvíjí společné úsilí k vytvoření co 

moţno nejlepších podmínek pro tísňovou linku 112 a propojení HZS, ZZS a Policie ČR, 

tak se i nadále hledají nejlepší způsoby komunikace s vyuţitím počítačových systémů pro 

efektivnější a rychlejší poskytnutí adekvátní pomoci při mimořádných událostech. Čas 
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však ukázal, ţe tísňová linka a systém propojení sloţek IZS je plně funkční a dokonale 

vyhovuje potřebám dnešní uspěchané doby.
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