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Anotace 

 

MALKOVSKÝ, Z. Operační úroveň řízení HZS Jihočeského kraje a jeho fungování v rámci 

integrovaného záchranného systému: diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU, 2011, 57 s. 

Diplomová práce se zabývá operační úrovní řízení integrovaného záchranného 

systému v Jihočeském kraji. Popisuje historický vývoj této úrovně řízení. Definuje kapacitu 

a minimální stavy příslušníků na směně operačního a informačního střediska Hasičského 

záchranného sboru Jihočeského kraje. Určené hodnoty porovnává s  dlouhodobým 

průměrem i s extrémními výkyvy při povodních. Dále se zabývá, tvorbou výstupů 

z havarijních plánů. V přílohách práce jsou z těchto výstupů vytvořeny pomůcky pro 

vedoucího směny ve formě kontrolních seznamů pro řešení mimořádných událostí na 

Jaderné elektrárně Temelín. 
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Anotation 

 

MALKOVSKÝ, Z. Operating level of Management of F&R Service of South Bohemian 

Region and its Functioning in the Framework of Integrated Rescue System: the Thesis, 

Ostrava: VSB-TU, 2011. 57 p. 

 

The thesis deals with operational level management of the Integrated Rescue System 

in the South Bohemia Region. It describes the historical development of this level of 

management. Thesis defines the capacity and the minimum number of the staff on regional 

operational and information center of F&R Service. Determined values were compared with 

the long-term average and with extreme fluctuations in the floods in the year 2009. Also 

deals with the creation outputs from emergency plans. In annexes of thesis are created aids 

for shift supervisor in check list form. Checklists are intended to address accident on nuclear 

power plant Temelín. 
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1 Úvod 

Role operační úrovně řízení v integrovaném záchranném systému (dále jen „IZS“) je 

v současné době nepostradatelná. Činnost této úrovně řízení je pro většinu článků IZS 

neviditelná, protoţe se k nim dostávají pouze určité výstupy. Samotný proces a rozsah, ve 

kterém je určitá událost na operačním středisku řešena zůstává pro většinu zúčastněných 

skrytý. Z této skutečnosti vyplývají následná nedorozumění, projevující se ať jiţ zvýšeným 

tónem hlasu nebo i formou stíţnosti. Operační středisko Hasičského záchranného sboru 

Jihočeského kraje (dále jen „OPIS HZS JčK“), o kterém ve většině pojednává tato práce, 

obsluhuje území druhého největšího kraje v České republice (dále jen ČR), ovšem na 

druhou stranu s nejmenší hustotou osídlení. Tento fakt klade sám osobě na operační řízení 

vysoké nároky a především vysokou míru specificity. Nelze srovnávat operační řízení 

v Karlovarském kraji s Moravskoslezským, Jihočeským či hlavním městem Prahou. Kaţdá 

z lokalit má svá nesporná specifika a i kdyby byly pouţity jednotné technologie, nelze 

sjednotit postupy v operačním řízení aţ do nejmenších detailů. Zatím co někde se bude 

operační úroveň den co den potýkat s nedostatkem pouţitelných sil a prostředků, jinde se 

bude potýkat s vysokou koncentrací průmyslu, lidí, dopravních zácp apod. Rozdílů 

bychom nalezli jistě mnoho i při řešení jednotlivých událostí a právě proto je na OPIS 

nezastupitelná role člověka, kterou zatím neumíme nahradit technickými prostředky.  

Operační řízení se neustále vyvíjí a přizpůsobuje se. I v průběhu této práce došlo 

v JčK k rozsáhlým změnám. Na tuto bylo včas reagováno a obsah práce byl přizpůsoben 

současnému stavu. 

Práce popisuje vývoj operačního řízení v JčK. Upozorňuje na problémy, které trvají 

mnoho let a doposud nejsou vyřešeny. Velká část práce je věnována určení minimálních 

stavů na OPIS HZS JčK, protoţe toto středisko funguje ve své podobě jen několik měsíců. 

S tímto tématem úzce souvisí definování kapacity a zátěţe operačního střediska, to se opírá 

jak o dostupná statistická data, tak o kvalifikovaný odhad.  

V další části práce jsou vytvořeny postupy v podobě kontrolních seznamů pro 

vedoucího směny na OPIS HZS JčK. Tyto řeší události, které mohou vzniknout na Jaderné 

elektrárně Temelín. Tyto kontrolní seznamy jsou ukázkou, jak mají vypadat výstupy 

z havarijních, vnějších havarijních, povodňových plánů a podobně. 
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2 Rešerše 

Informace potřebné pro tuto práci jsou většinou vysoce specifické. Bylo potřeba získat 

řadu obecných informací o Jihočeském kraji, právním rámci zadaného tématu, ale i celou 

řadu naprosto konkrétních dat a informací týkajících se operačního střediska Hasičského 

záchranného sboru  Jihočeského kraje. Informace byly čerpány jak z vlastních zkušeností, 

konzultacemi s kolegy a nadřízenými, z konkrétních tištěných zdrojů dat, tak i 

z dostupných databází. Pro potřebu řešení konkrétních témat jako je kapacita operačního 

střediska a řešení rozsáhlých mimořádných událostí bylo hledáno i v zahraniční literatuře, 

z velké části i na internetu. Zahraniční zdroje převáţně hovořily především o potřebách na 

zřízení operačních středisek, či o jejich postupné integraci. Byl v nich popisován současný 

stav jen ve velmi obecné podobě, většinou v kontextu s otevřením nového operačního 

střediska v dané lokalitě. 

Pro obecný základ jsem tedy vyuţil především zákon 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění. Tento zákon definuje 

integrovaný záchranný systém, jeho jednotlivé sloţky a především pro tuto práci 

nepostradatelnou roli operačních středisek. Určuje vzájemné vazby mezi jednotlivými 

sloţkami i provázanost systému na orgány státní správy, místní samosprávy, podnikající 

fyzické osoby a právnické osoby. V neposlední řadě definuje operační středisko 

integrovaného záchranného systému. 

Dále byl pro obecnou část vyuţit Havarijní plán Jihočeského kraje. Jedná se o 

účelový dokument obsahující souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních 

prací odvracejících nebo omezujících bezprostřední působení ohroţeních vzniklých 

mimořádnou událostí na území jihočeského kraje. 

Pro značnou část práce, řešící kapacitu operačního střediska a stanovení minimálních 

stavů, jsem vyuţíval především vlastních zkušeností a konzultací s vedením operačního 

střediska. Pro získání vstupních dat pro hodnocení zátěţe byly vyuţity databáze 

Statistického sledování událostí HZS ČR. Pro poměrně specifické poţadavky bylo 

získávání určitých dat velmi náročné, především jejich třídění a filtrování. 

Pro finální zpracování dat byly vyuţity SW nástroje Microsoft Excel, ovšem samotný 

postup, respektive metodika, pro stanovení minimálních stavů byla vytvořena aţ v této 

práci. 
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Pro tvorbu konkrétních výstupů, kterými jsou pracovní listy pro vedoucího směny, byl 

vyuţíván především Vnější havarijní plán Jaderné elektrárny Temelín. Tento 

dokument je vypracovaný pro potřebu zvládání moţných mimořádných událostí na Jaderné 

elektrárně Temelín a jejich následků. Dokument vymezuje kompetence, sjednocuje 

postupy a soustřeďuje kontakty dotčených orgánů. Je z něho zřejmá nepostradatelnost 

operační úrovně řízení v integrovaném záchranném systému.  

3 Charakteristika Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj (JčK), je lemován na jihu státní hranicí s Rakouskem v délce 240 km 

a Spolkovou republikou Německo v délce 40 km, na západě pokračuje hranice se 

Západočeským krajem. Severní hranici sdílí se Středočeským krajem a na východě s 

krajem Vysočina. Poslední a nejkratší hranice je na jihovýchodě s Jihomoravským krajem. 

Dle členění v EU je začleněn v NUTS 2 do skupiny CZ03 - jihozápad a v NUTS 3 do 

skupiny 03 CZ031 . 

Svojí plochou je JčK mezi všemi kraji ČR druhý největší, hned za Středočeským 

krajem. V JčK je ustanoveno 17 obcí s rozšířenou působností. 

Převáţná část území leţí v nadmořské výšce 400 - 600 m. Vyskytují se zde tedy 

drsnější klimatické podmínky. Plochu kraje pokrývají z 30 % hluboké lesy, blata a přírodní 

i umělé vodní plochy, které pokrývají plochu kraje ze 4%. V minulosti zde byly 

vybudovány velké rybniční soustavy o celkové ploše přes 30 000 hektarů. Charakter 

přírodního prostředí ovlivňuje i mnoţství potoků, řek a říček. Mezi Českobudějovickem a 

Třeboňskem leţí hlavní evropské rozvodí. 

Z geologického hlediska je JčK rozsáhlou kotlinou, která je tvořena dvěma 

třetihorními pánvemi - Českobudějovickou a Třeboňskou. Tuto kotlinu ohraničují Šumava, 

Novohradské hory, Českomoravská vrchovina a Středočeská pahorkatina. [1] 

JčK vyniká čistým ţivotním prostředím, které vytváří vhodné podmínky pro rozvoj 

cestovního ruchu. To se v sezónních obdobích projevuje vznikem oblastí s vysokou 

koncentrací osob (kempy, turisticky významná místa) a jejich zvýšeným pohybem ve 

městech převáţně s významnými kulturními památkami. I přes mnohá pozitiva je třeba 

zohledňovat i rizika těchto jevů a zavádět potřebná preventivní opatření.  
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Řeky patří svým reţimem ke středoevropskému typu s největšími vodními stavy v 

období jarních dešťů a tání sněhu. U řek v niţších polohách je to měsíc únor aţ březen, u 

toků ve vyšších a horských polohách březen a duben. Přestoţe převládají letní sráţky, 

průtoky v řekách během léta trvale klesají, zvláště vlivem zvýšeného výparu. Nejniţší 

vodní stavy bývají koncem léta a začátkem podzimu. Významnými hydrologickými prvky 

kraje jsou rybníky, kterých zde bylo v minulosti vybudováno velké mnoţství a dále pak 

umělé vodní nádrţe Lipno a Orlík (zasahuje do jiţních Čech jen částečně). Přehradní nádrţ 

Římov je zásobárnou pitné vody, Hněvkovice pak účelovou přehradou pro Jadernou 

elektrárnu Temelín. Ochrana povrchových i podzemních vod je prioritou v oblasti 

ţivotního prostředí. Podíl vodních ploch na celkové rozloze kraje činí více jak 4% a patří 

k nejvyšším v ČR. [1] 

Ovzduší v regionu je moţno hodnotit jako čisté, resp. téměř čisté s výjimkou center 

regionu, jejich okolí a dalších území s vysokou koncentrací průmyslových aktivit, dopravy 

a bydlení. Přetrvávajícím problémem je i nadále značný počet lokálních topenišť 

spalujících v převáţné míře tříděné hnědé uhlí různé kvality. Alarmující je podíl emisí 

z mobilních zdrojů na celkových emisích v Jihočeském kraji, a to zejména u emisí NOx 

s podílem 81,5 %, emisí CO s podílem 61,7 % a emisí CxHx s podílem 63,9 %. [1] 

Jihočeský kraj je nejméně lidnatým krajem celé České republiky a se svými 630 

168 obyvateli ke dni 1.března  2001 vykazuje průměrnou hustotu 62,7 obyvatel na km
2
.  

Území kraje  se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním 

cyklem teplot a sráţek. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů jsou krátkodobé změny počasí 

způsobovány častými přechody atmosférických front, které od sebe oddělují teplejší a 

studenější vzduchové masy a jsou většinou doprovázeny sráţkami.  

Protoţe vznikly na území Jihočeského kraje v předchozích pěti letech (2002 - 2010) 

krizové situace zapříčiněné povodněmi, uvádím několik základních údajů k povodním, 

které mohou na tomto území vzniknout. Přirozené povodně vyskytující se v těchto 

podmínkách lze rozdělit do několika hlavních typů: 

- Zimní a letní povodně způsobené náhlým táním sněhové pokrývky 

převáţně v kombinaci s dešťovými sráţkami. Tyto povodně se vyskytují 

nejvíce na podhorských tocích a projevují se dále i v níţinných úsecích 

velkých toků.  
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- Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti se 

vyskytují obvykle na všech tocích v zasaţeném území s výraznými 

důsledky na středních a větších tocích (příklad: Vltava, Malše, Otava) 

- Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (často 

přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území. 

Mohou se vyskytovat kdekoli na malých tocích, katastrofální důsledky 

mají zejména na sklonitých povodích vějířovitého tvaru.  

- Zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy na tocích i při 

relativně menších průtocích se vyskytují v úsecích toků náchylných ke 

vzniku ledových bariér a ledových zácp. 

 Při zvláštních povodních funguje hlásná předpovědní povodňová sluţba obdobně 

jako při přirozených povodních, přičemţ způsob podávání hlášení z ohroţených 

vodohospodářských děl je upraven jejich manipulačními nebo provozními řády. Právě při 

zvládání povodní mohou mít značný význam právě neziskové organizace, čemuţ 

nasvědčují i zkušenosti z předchozích povodní. 

4 Plošné pokrytí Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany  

Poţární poplachový plán JčK  je jeden z hlavních dokumentů zajišťující podporu 

činnosti krajského operačního a informačního střediska HZS JčK (dále jen KOPIS). Při 

jeho tvorbě se vychází především z plošného pokrytí  JčK rozumějme rozmístění jednotek 

poţární ochrany (dále jen „JPO“) JčK v závislosti na stupni nebezpečí určitých území, 

separovaných aţ na úroveň katastrů jednotlivých obcí.  K těmto základním jednotkám je 

vţdy přiřazen poţadavek maximální délky doby dojezdu JPO na místo mimořádné 

události, kategorie JPO a jejich předurčenost v systému plošného pokrytí. Dále stanovuje 

potřebné síly a prostředky na likvidaci mimořádné události a stupeň nebezpečí. 

Obecnou definicí plošného pokrytí se rozumí rozmístění jednotek poţární ochrany na 

území kraje a na území hlavního města Prahy. JPO se rozmisťují na základě nařízení 

orgánu kraje vydaného podle § 27 odst. 2 písm. b) 1., zákona 133/1985 Sb. o poţární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Hasičský záchranný sbor kraje 

(dále jen „HZS“) a na území hlavního města Prahy Hasičský záchranný sbor hlavního 

města Prahy (dále také jen "HZS") zabezpečuje podklady pro vydání nařízení orgánů kraje 

a za tím účelem: 
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a) stanoví jeden ze stupňů nebezpečí území obcí v kraji podle kritérií, které jsou 

uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb.,  

b) určí v souladu s poţadavky podle § 65 odst. 6 zákona a po dohodě s jednotlivými 

zřizovateli JPO; u jednotek hasičského záchranného sboru (HZS) kraje po dohodě s 

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 

"GŘ HZS ČR") JPO, které budou plošné pokrytí zabezpečovat. Následně stanoví 

jejich kategorii podle přílohy zákona. Dále stanoví charakter záchranných prací, 

které budou provádět (dále jen "předurčenost k záchranným pracím"), 

c) určí JPO pro záchranné a likvidační práce prováděných při mimořádných 

událostech v rámci integrovaného záchranného systému. Výjimkou je pokud tak u 

jednotek HZS kraje učinilo GŘ HZS ČR, 

d) Dále stanoví takzvanou územní působnost pro kaţdou JPO zabezpečující plošné 

pokrytí a v dohodě s GŘ HZS ČR i pro JPO HZS kraje určenou pro záchranné a 

likvidační práce podle písmene c), 

e) V poslední řadě vypracuje mapu plošného pokrytí, na které jsou zakresleny údaje 

o jednotlivých stupních nebezpečí území obcí a také o rozmístění JPO s územní 

působností. [2, 3]. 

Jestliţe se v obci změní kritéria rozhodná pro stanovení stupně nebezpečí území 

obce, HZS kraje navrhne změnu nařízení kraje vydaného podle § 27 odst. 2 písm. a) 

zákona. 

 

4.1 Kategorie jednotek požární ochrany podle plošného pokrytí:  

V následující kapitole budou popsány kategorie JPO, jejich dislokace a efektivní 

dojezd na území JčK. 

4.1.1 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje kategorie JPO I 

 

JPO I  

 jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho 

až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo 

jejich kombinaci, 
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 poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své 

působnosti, 

 v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo 

obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce. 

[2, 3] 

 

Hasičský záchranný sbor JčK je sloţen z 20 poţárních stanic, ve kterých jsou JPO 

kategorie I. Tyto stanice jsou stejnoměrně rozloţeny na celé ploše JčK, jak je vidět na 

obrázku viz. Obr. č.  1. Na druhém obrázku, viz. Obr. č.  2, je vidět i jejich akční rádius s 

efektivním dojezdem do místa mimořádné události v celkové době do 20 minut. Celkový 

čas je sloţen z dvou minut potřebných k výjezdu JPO a 18 minut jízdy na místo zásahu. 

 

 

 

4.1.2 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II    

JPO II 

 „jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 

zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000“ [2, 3] 

 

Jednotku sborů dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO) zřizuje obec. Činnosti 

vykonávané těmito JSDHO zajišťují členové jednotek dobrovolně a někteří z nich mohou 

vykonávat činnost v pracovním poměru k zřizovateli, tedy obci. Na území JčK je 

v současné době jedna jednotka typu JPO II, a to v obci Suchdol nad Luţnicí.  
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Obr. č.  1: Dislokace jednotek JPO I na území JčK [5] 

 

 

 

Obr. č.  2: Akční rádius a dojezd do místa mimořádné události v čase do 20 minut [5] 
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4.1.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III 

 

JPO III  

 „jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 

zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000“ [2, 3] 

 

JSDHO zřizuje obec. Činnosti vykonávané těmito jednotkami zajišťují členové 

jednotek na základě dobrovolnosti. Na území JčK je 78 JSDHO typu JPO III. Plošné 

pokrytí  JPO II a JPO III je vidět na Obr. č.  3. Akční rádius a dojezd do místa mimořádné 

události s efektivním dojezdem do místa mimořádné události v čase do 20 minut. V těchto 

20 minutách je započten čas potřebný k výjezdu tj. 10 minut a 10 minut efektivní jízdy.   

 

 

 

Obr. č.  3: Plošné pokrytí jednotkami poţární ochrany - JPO II ,III [5] 
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4.1.4 Jednotky hasičského záchranného sboru podniku kategorie JPO IV 

 

JPO IV  

 

 „jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou 

nebo fyzickou podnikající osobou; může poskytovat speciální techniku na 

výzvu OPIS HZS ČR. Zpravidla na základě písemné dohody“ [2, 3] 

 

Jednotku hasičského záchranného sboru podniku (dále jen JHZSP), zřizují právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s 

vysokým poţárním nebezpečím. Činnost JHZSP zabezpečují zaměstnanci právnických 

osob nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru. Jednotek 

typu JPO IV je v Jihočeském kraji 6 a jejími zřizovateli jsou:    

- Čepro Bělčice 

- Čepro Smyslov 

- ČZ Strakonice 

- Hasičská záchranná sluţba Správy ţelezniční dopravní cesty 

- Jaderná elektrárna Temelín 

- Jihočeské letiště České Budějovice 

Dále existuje na území JčK JPO, která se svou charakteristikou z pohledu 

operačního řízení nechá zahrnout do kategorie JPO IV. Jedná se o Vojenskou hasičskou 

jednotku Boletice, zřízenou Armádou ČR. 

 

4.1.5 Ostatní JPO 

 

JPO V  

 „jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu“ [2, 3] 

 

JSDHO zřizuje obec a činnost těchto JPO vykonávají členové JSDHO na základě 

dobrovolnosti. Na území JčK je dislokováno 862 jednotek typu JPO V. Jednotky jsou 

určeny jen pro území obce, ve které jsou zřízeny. Nebo pro území jiné obce ovšem na 

základě dohody.  

 

 



11 

 

JPO VI  

 „jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou 

nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu 

OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody“ [2,3] 

 

JHZSP zřizují právnické osoby, nebo podnikající fyzické osoby, které provozují 

činnosti se zvýšeným nebo s vysokým poţárním nebezpečím. Činnost těchto JPO 

vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě 

dobrovolnosti. 

4.2 Shrnutí 

Grafickým výstupem dojezdových časů v rámci plošného pokrytí získáváme celkové 

plošné pokrytí JčK na Obr. č.  5. Území JčK je dobře pokryto JPO z pohledu poţární 

ochrany. Místa, která na obrázku nejsou pro JPO do 20 min. dostupná jsou z velké části 

vodní nádrţ Lipno, vojenský prostor Boletice a také okolí vodní nádrţe Orlík. 

JPO v současné době nevykonávají práce související jen s likvidací poţárů. Ze 

statistik jiţ delší dobu vyplývá, ţe převáţná činnost JPO se zaměřuje na technické zásahy. 

Některé lokality vodních nádrţí, vlastní hladinu nevyjímaje, jsou špatně dostupné na 

druhou stranu právě proto turisticky hojně vyhledávané. Výraznou pomocí je na přehradní 

nádrţi Lipno Vodní záchranná sluţba ČČK, která po dobu sezóny slouţí na dvou 

stanovištích v Dolní Vltavici a v kempu Modřín. Tato sluţba zajišťovaná neziskovou 

organizací ovšem na profesionální úrovni chybí na Orlické přehradě. 

Jedním z nejčastějších typů technických zásahů jsou dopravní nehody. Na tento druh 

mimořádné události jsou předurčeny jen některé JPO. Plošné pokrytí pak tedy bude 

vypadat opět poněkud hůř, jak je zřejmé z Obr. č.  4. Jsou na něm znázorněny efektivní 

dojezdy JPO a JSDHO k místu dopravní nehody do 20 minut. Je zřejmé, ţe na bílá místa 

bude dojezd JPO delší neţ 20 minut.  

Z tohoto pohledu je nejhorší situace na mezinárodní silnici E55 v úseku mezi 

sjezdem na Ševětín a obcí Dynín. Úsek této silnice je znázorněn červenou barvou. Ke 

zhoršení celé situace přispívají i další faktory, právě v tomto úseku často vzniká náledí, a 

protoţe přechází přes vodárenské pásmo, nebývá silnice dostatečně ošetřena solením. Na 

tomto úseku se tedy stávají váţné dopravní nehody ve vysoké rychlosti, v případně vzniku 

náledí se jedná o mnohočetné nehody. 
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 Nastíněná situace klade mnohem větší nároky na koordinaci sil a prostředků, kterou 

zajišťuje KOPIS potaţmo operační důstojník. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  5: Plošné pokrytí Jihočeského kraje [5] 

České Budějovice 

Soběslav 
Vodňany 

Dačice 

- JPO I 

- JSDHO předurčené 

na DN 

Obr. č.  4: Dojezd JPO do 20 min., které mohou zasahovat u dopravních nehod 
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5 Legislativa upravující oblast operačního řízení 

Pro potřeby této práce je třeba dále jasně definovat činnosti, které provádí KOPIS. 

V této kapitole bude obecně popsán Hasičský záchranný sbor, jeho vymezení v rámci 

integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a následně vymezeny úkoly které 

KOPIS z legislativních norem vyplývají. Z této kapitoly jsou zřejmé moţnosti KOPIS, 

jejich provázanost na JPO a funkce v rámci integrovaného záchranného systému v ČR. 

5.1 Základní složky IZS a jejich operační řízení 

Pojmy vymezené zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“): 

 IZS - koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací, 

 Mimořádná událost (dále jen „MU“) - škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují 

ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných 

a likvidačních prací, 

 Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení 

ţivota, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich 

příčin, 

 Likvidační práce - činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí [8].  

V rámci IZS fungují dva druhy výkonných sloţek, jedná se o základní a ostatní 

sloţky. 

Základní sloţky IZS: 

 HZS ČR (byl zřízen především pro ochranu ţivotů, zdraví obyvatel a majetku 

před poţáry a poskytování účinné pomoc při mimořádných událostech), 

 jednotky poţární ochrany (dále jen „JPO“), zařazené do plošného pokrytí, 

 zdravotnická záchranná sluţba (dále jen „ZZS“), 

 Policie České republiky (dále jen „PČR“). 
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Širší spektrum subjektů zahrnují ostatní sloţky IZS:  

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. obecní policie, bezpečnostní 

sluţby), 

 orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny), 

 havarijní, pohotovostní odborné a jiné sluţby (např. plynárenské, vodní, 

elektrikářská, Báňská záchranná sluţba, Horská sluţba, Letecká záchranná 

sluţba), 

 neziskové organizace a sdruţení občanů, která lze vyuţít k záchranným 

a likvidačním pracím (např. Český červený kříţ, Svaz záchranných brigád 

kynologů ČR, Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska) atp. 

Ostatní sloţky jsou do IZS zařazovány na základě dohod „o plánované pomoci na 

vyţádání“ uzavíraných s hasičskými záchrannými sbory jednotlivých krajů, a nebo s GŘ 

HZS ČR.   

Míra, kterou se jednotlivé sloţky IZS podílí na řešení mimořádných událostí, je zřejmá 

z  Obr. č.  6. 

 

 

Obr. č.  6: Podíl sloţek IZS na řešení mimořádných situací [6] 

 

Základním garantem pomoci při vzniku při vzniku mimořádné události je stát, který 

občanům poskytuje určitou míru bezpečnosti, ochranu a pomoc. Kaţdý člověk vyskytující 
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se na území ČR můţe v případě nouze vyţadovat pomoc na tísňových linkách 

provozovaných základními sloţkami IZS. Jedná se o národní tísňové linky 150, 155, 158, a 

také na lince tísňového volání 112, která je jednotná pro všechny státy Evropské Unie. 

Tyto linky jsou provozovány 24 hodin denně, na celém území ČR a sloţky, které je 

provozují, jsou schopny přijmout taková opatření, při kterých dojde k likvidaci, nebo 

zamezení dalšího šíření mimořádné události. 

Tísňová volání jsou garantovaná v rámci veřejně dostupných sluţeb poskytovaných 

na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Tento zákon také stanoví: 

 uţivatel musí mít bezplatný a nepřetrţitý přístup na linky tísňového volání, 

 volání na tísňové linky musí být zdarma, 

 systémy bezodkladného zpřístupnění lokalizačních a jiných údajů, které 

umoţňují identifikaci volajícího subjektu, která provozují pracoviště pro příjem 

tísňových volání, 

 povinnost zajistit informování veřejnosti o existenci a podmínkách pouţívání 

národních čísel, 

 oprávnění Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) rozhodnout 

o opatřeních nezbytných k udrţení nebo obnovení sluţby volání na čísla 

tísňového volání, 

 povinnost poskytovat zdravotně postiţeným osobám přístup k číslům tísňového 

volání, 

 moţnost uskutečňování volání na čísla tísňového volání i v případě, kdy 

nezaplatil účastník za poskytnuté sluţby ve stanovené lhůtě, 

 zákaz znemoţnění identifikace čísla při tísňovém volání, 

 sankce při zlomyslném volání prostřednictvím tísňového volání. [9] 

 

5.2 Hasičský záchranný sbor ČR  

Výkon sluţby na KOPIS je upraven řadou legislativních norem, nejdůleţitější z nich 

budou uvedeny následujícím textu.  

Hlavní činností Hasičského záchranného sboru ČR je chránit ţivoty, zdraví obyvatel a 

majetek při vzniku mimořádných událostí. Hasičský záchranný sbor ČR je na základě 
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zákona o IZS  sloţkou, která v případě vzniku mimořádné události převáţně koordinuje 

ostatní zasahující a jejich společný postup při provádění záchranných a likvidačních prací.  

Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů spolupracuje i s ostatními 

sloţkami IZS, s orgány státní správy, orgány samosprávy, právnickými a podnikajícími 

fyzickými osobami a také s neziskovými organizacemi a sdruţeními občanů. Protoţe došlo 

v roce 2001 ke sloučení HZS ČR a Hlavního úřadu civilní ochrany, plní od tohoto roku 

HZS ČR i úkoly spojené s ochranou obyvatelstva. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, 

ţe Hasičský záchranný sbor ČR plní hlavní úlohu v oblasti přípravy státu na mimořádné 

události. 

 

 Činnost HZS ČR v těchto oblastech upravují především tyto legislativní normy: 

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

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

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

 (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie 

a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 

zákonů. 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v 

souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závaţných havárií)  

 Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do 

mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární 

http://www.hzscb.cz/download/upload/oob/Zakon_c.238_2000.pdf
http://www.hzscb.cz/download/upload/oob/Zakon_c.239-2000.pdf
http://www.hzscb.cz/download/upload/oob/Zakon_c.240_2000.pdf
http://www.hzscb.cz/download/upload/oob/Zakon_c.241_2000.pdf
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pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a 

podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 

 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 

zákona č. 40/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon) 

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

integrovaného záchranného systému.  

 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární 

ochrany 

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

obyvatelstva. 

 Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských 

opatření pro krizové stavy. 

 Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení 

o závaţné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závaţné 

havárie. 

 Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny 

havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího 

havarijního plánu.  

 Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţných 

havárií. 

 Vyhláška č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování. 

 

Z výše uvedeného seznamu legislativy je moţné vypsat stěţejní povinnosti, 

oprávnění a úkoly přidělené KOPIS. Jejich souhrn je uveden v následujícím textu. Je proto 

moţné udělat si přehled o tom, jak velké je spektrum činností, které musí KOPIS 

vykonávat, respektive co vše musí personál KOPIS plnit, mnohdy v časové tísni. Veškeré, 

níţe popsané činnosti plní KOPIS za normálního i za krizových stavů.  

Činnost KOPIS je ovlivněna i mnoţstvím dalších předpisů, interních aktů i 

povinností vyplývajících z nejrůznějších dohod, pro účely této práce není vhodné ani 

účelné celkový výčet uvádět. Následuje tedy přehled těch nejdůleţitějších.    

http://www.hzscb.cz/download/upload/oob/Vyhlaska_c.328-2001.pdf
http://www.hzscb.cz/download/upload/oob/Vyhlaska_c.328-2001.pdf
http://www.hzscb.cz/download/upload/oob/Vyhlaska_c.380-2002.pdf
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Dle § 5 zákona o IZS jsou stálými orgány pro koordinaci sloţek IZS jsou OPIS IZS, 

kterými jsou OPIS HZS kraje a OPIS GŘ HZS. Pro potřeby této práce se jedná především 

o KOPIS HZS JčK. 

5.2.1 KOPIS je povinno: 

a) přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech, 

b) zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu 

c) plnit úkoly uloţené orgány oprávněnými koordinovat záchranné 

a likvidační práce, 

d) zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních 

sloţek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků podle dokumentace IZS. 

5.2.2 KOPIS je oprávněno: 

a) povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS a JPO, dalších sloţek IZS 

podle poplachového plánu IZS nebo podle poţadavků velitele zásahu, 

přitom dbají, aby uvedené poţadavky nebyly v rozporu s rozhodnutím 

příslušného funkcionáře HZS, hejtmana nebo MV při jejich koordinaci 

záchranných a likvidačních prací, 

b) vyţadovat a organizovat pomoc, osobní a věcnou pomoc podle 

poţadavků velitele zásahu, 

c) provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroţeném 

území, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

5.2.3 KOPIS plní tyto úkoly:  

a) zabezpečuje součinnost operačních středisek sloţek IZS a zajišťuje 

součinnost sloţek IZS v operačním řízení, 

b) přijímá a vyhodnocuje zprávy o mimořádných událostech, vysílá 

stanovené síly a prostředky JPO a sloţek IZS, právnických 

a fyzických osob ve prospěch záchranných a likvidačních prací, 

c) vede přehled JPO, jejich činností, početních stavů a jejich vybavení, 

vede přehledy o ostatních sloţkách IZS na základě dohod o součinnosti, 

vede a vyuţívá stanovenou dokumentaci poţární ochrany a IZS, 

d) poskytuje informační podporu nasazeným JPO a sloţkám IZS, orgánům 

krizového řízení a územním správním úřadům, 
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e) podílí se na shromaţďování a vyhodnocování statistických údajů 

o poţárech a jiných mimořádných událostech řešených v rámci poţární 

ochrany a IZS, 

f) spolupracuje s bezpečnostní radou a krizovým štábem při řešení 

mimořádných událostí a krizových situací, 

g) provádí varování obyvatelstva a další 

 

5.2.4 Přímé odkazy na legislativu 

Dle § 14 zákona o IZS [8]: 

Hejtman a starosta obce s rozšířenou působností jsou při koordinaci záchranných a 

likvidačních prací povinni předávat MV zprávy o jejich průběhu prostřednictvím OPIS 

IZS.  

Dle § 20 zákona o IZS [8]: 

Oprávnění vyţadovat pomoc 

a) MV vyţaduje pomoc podle ústředního poplachového plánu IZS 

prostřednictvím OPIS GŘ HZS; pomocí se pro účely tohoto zákona 

rozumí poskytnutí sil, věcných prostředků nebo činností sloţek IZS pro 

účely záchranných a likvidačních prací. V případě ostatních sloţek IZS se 

realizuje tato plánovaná pomoc na vyţádání (§ 21). 

b) Hejtman a starosta obce s rozšířenou působností vyţadují pomoc podle 

příslušného poplachového plánu IZS. Tuto i další pomoc vyţadují 

prostřednictvím OPIS IZS.  

c) VZ vyţaduje pomoc přímo u velitelů a vedoucích sloţek IZS na místě 

zásahu, v ostatních případech vyţaduje pomoc prostřednictvím místně 

příslušného OPIS IZS.  

 

Dle § 9 Vyhlášky MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému: 

 Koordinace hejtmanem 

a) Při koordinaci záchranných a likvidačních prací zřizuje hejtman KŠ kraje 

u HZS kraje. KŠ kraje plní úkoly uvedené v § 8 odst. 2 písm. b) aţ f) 
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podle pokynů hejtmana. Dále udrţuje prostřednictvím OPIS IZS spojení s 

příslušnými KŠ sousedících krajů, KŠ obcí s rozšířenou působností v 

kraji a s GŘ HZS. 

Dle § 13 Vyhlášky MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému:  

OPIS plní následující úkoly: 

a) zabezpečuje obsluhu telefonní linky tísňového volání čísla 150 

 a v případech určených ministerstvem také obsluhu telefonní linky 

 jednotného evropského čísla tísňového volání 112, 

b) dokumentuje záchranné a likvidační práce, na kterých se podílí, 

c) spolupracuje na zpracování dokumentace IZS, 

d) udrţuje spojení s operačními středisky základních sloţek, s ostatními 

sloţkami, s místy zásahu a s KŠ, 

e) vyhlašuje odpovídající stupeň poplachu při prvotním povolávání 

a nasazování sil a prostředků sloţek na místo zásahu, jestliţe je na tomto 

území více jak jedno místo zásahu, vyhlašuje odpovídající stupeň 

poplachu pro kaţdé území postiţené mimořádnou událostí, 

f) předává informaci o vyhlášeném třetím nebo zvláštním stupni poplachu 

pro území postiţené mimořádnou událostí organizačně vyššímu OPIS, 

g) zapojuje se do mezinárodních záchranných operací a do přeshraniční 

spolupráce při záchranných a likvidačních pracích podle zákona.  

Dle § 26, odst. 2 písm. j) a k) zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů: 

- Soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy JPO a řízení 

záchranných prací. 

- Zabezpečuje statistické sledování poţárů a mimořádných událostí se 

   zásahy JPO na území kraje. 

Dle § 73, odst. 2 a 3 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů: 

Je HZS kraje potaţmo KOPIS: 

- Oprávněno v případě naléhavé potřeby při zdolávání poţárů soustřeďovat a 

nasazovat jednotky poţární ochrany bez ohledu na to, komu jsou podřízeny a věcné 
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prostředky poţární ochrany bez ohledu na to, kdo s nimi disponuje. Obdobné 

oprávnění má ministerstvo při potřebě nasazení jednotek poţární ochrany a 

věcných prostředků poţární ochrany z více krajů, při poskytování mezistátní 

pomoci, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, KOPIS však bude i v tomto případě 

prostředníkem těchto poţadavků.  

- Povinen přihlédnout k tomu, aby byla v nutném rozsahu zabezpečena poţární 

ochrana v územních obvodech obcí nebo u právnických osob a podnikajících 

fyzických osob, které takovou pomoc poskytnou. 

KOPIS také plní úkoly vyplývající z dalších právních předpisů, např. podle zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále 

zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívaní jaderné energie a ionizujícího záření a o 

změně a doplnění některých zákonů (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

prevenci závaţných havárií).  

6 Vývoj operačních středisek HZS v Jihočeském kraji 

V této kapitole bude popsán vývoj operačních středisek HZS (OPIS) JčK od 

okresních tedy územních OPIS, přes postupné slučování aţ po současný stav kdy funguje 

jedno krajské operační a informační středisko HZS pro území celého jihočeského kraje. 

  OPIS územních odborů HZS v JčK byla zřizována na úrovních jednotlivých HZS 

okresů. Pravomoce těchto OPIS byla odvozena od státoprávního uspořádání. Hranice 

okresů byla tedy pro OPIS limitující. Okresům odpovídala svým obsahem i veškerá 

zpracovávaná dokumentace, kterou OPIS územních odborů k výkonu svých činností 

vyuţívala.  

Základním dokumentem, který je stále pro fungování OPIS téměř nezbytný, byl 

poţární poplachový plán, ovšem na rozdíl od současné doby, zpracovávaný vţdy pouze pro 

území jednoho okresu. Na základě tohoto dokumentu vysílaly OPIS síly a prostředky na 

likvidaci mimořádných událostí. Takto zpracované poplachové plány ne vţdy stoprocentně 
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naplnily svůj účel a často docházelo k vysílání sil a prostředků z geografického pohledu 

v nevhodných kombinacích a to především v prvním stupni poplachu.  

OPIS vyuţíval na řešení mimořádných událostí ve velké většině JPO ze svého 

územního odboru (ÚO) HZS. Nebyly tedy zvaţovány moţnosti jednoduššího a rychlejšího 

nasazení JPO ze sousedního okresu. JPO vysílané do hraničních částí svého okresu měly 

mnohdy delší dojezdové časy neţ by mohly mít JPO ze sousedního okresu jak ukazují 

reálné situace na obrázku viz. Obr. č. 7. 

 

 

Obr. č. 7: Znázornění problémových dojezdů na místo MU v rámci sousedních okresů 

Na obrázku je zeleně vyznačen úsek silnice mezi Vodňany a Českými Budějovicemi, na 

který má nejrychlejší dojezd JPO z poţární stanice Vodňany. V případě vzniku např. 

dopravní nehody na tomto úseku bude rozhodování podle poplachového plánu 

přizpůsobeného pouze území jednotlivých okresů hodně zavádějící. Jak je z obrázku 

zřejmé, části úseku jsou rozděleny mezi území třech okresů. 

Mezi jednotlivými ÚO HZS byly uzavřeny součinnostní dohody, které zajišťovali 

moţnost nasazení sil a prostředků na řešení mimořádné události ze sousedního okresu. 

Vyuţíváním těchto dohod bylo dosahováno lepších výsledků při zajišťování plošného 

pokrytí území JčK, mnohdy tam, kde nebylo moţné zajistit dojezd první JPO dle 

poţadavků české legislativy, především zákona 133/1985 Sb., o poţární ochraně, v tehdy 

platném znění a sním souvisejících prováděcích předpisů. Tento zákon ve své příloze 

určuje, počty JPO které by měli být vyuţity v daném stupni poplachu a časy dojezdu JPO 

na místo zásahu. Dohody byly ovšem vyuţívány jen v ojedinělých případech, protoţe 

neexistovaly jednotné radiokomunikační kanály a byly omezené i moţnosti koncových 



23 

 

prvků, které by dohromady slouţily ke komunikaci OPIS a JPO ze sousedního územního 

odboru. 

Často zmiňovanou výhodou byla v době absence geografických informačních 

systémů (GIS) a s tím související i aktivní lokalizace volajícího takzvaná „místní znalost“ 

obsluhy OPIS územního odboru HZS. Tísňové hovory byly přijímány na lince 150 a 

volající pouţívali pro oznámení události po většinu doby existence OPIS ÚO HZS 

především pevných linek. Sluţby mobilních operátorů byly v tomto období v rozvoji a 

pouţívání přenosných telefonních přístrojů bylo vzácností.  

Personálem zajišťujícím chod OPIS se stávali často hasiči s dlouholetou praxí. 

Zkušenostmi, které po dobu své sluţby nabyli, přispívali rozhodnou měrou nejen k rychlé a 

přesné lokalizaci místa kde k nahlašované události došlo, ale i k výběru sil a prostředků 

vyslaných na místo události.  

Rozvoj komunikační a výpočetní techniky bezesporu výrazně ovlivnil další rozvoj 

OPIS ÚO HZS. Nová HW a SW podpora usnadňovala vedení evidencí existujících do té 

doby pouze v papírové podobě. Postupným zaváděním geografických informačních 

systémů se pomalu odbourávala nutnost vyuţívání místních znalostí obsluhy, to vedlo i ke 

změnám personálního obsazení OPIS. U operačních důstojníků a techniků se začal klást 

důraz na obsluhu technologií. Schopnost obsluhovat rozvíjející se technologie se tedy stala 

běţnou praxí. 

První kroky k integraci OPIS souvisely se snahou propojit střediska a sdílet tak po 

datové síti rozhodné informace, tomuto kroku ovšem předcházelo vybudováno propojení 

telefonie. Postupně se dosáhlo takové úrovně technické vyspělosti, ţe OPIS na vyšší úrovni 

mohl ze své pozice ovládat koncové prvky (audio vstupy rozhlasů, ovládání vrat, závor i 

semaforů na křiţovatkách apod.) na jím spravovaných poţárních stanicích. Těmito kroky 

v podstatě dochází k postupné technologické integraci OPIS.  

6.1 Integrace OPIS 

Výstupy a některé hodnoty vyplývající z analýzy posuzující vhodnost integrace OPIS 

ÚO zpracovávanou HZS ČR hovoří jednoznačně v její prospěch. Mezi zásadní důvody 

vedoucí k postupnému slučování OPIS ÚO patří [5]: 

 průměrně 5,8 tísňových hovorů denně, včetně zlomyslných volání 

 průměrně 3,2 mimořádných událostí denně 

 úspora 6 tabulkových míst (operační důstojník a technik na 3 směnách) 
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 nutnost zajištění nepřetrţité sluţby (bez přestávek - zavedení 

dvanácti hodinové směny) 

 udrţování poměrně drahé, ale velmi výkonné technologie na území 

okresu 

Důvody integrace byly schváleny vedením MV ČR v listopadu 2003 a publikovány na 

internetových stránkách.  

Plán rozvoje OPIS IZS, který následně vznikl, se zaměřil převáţně na budování OPIS 

IZS na krajských úrovních. Předběţná vize počítala především s následujícími poloţkami: 

- vybudování velkých krajských OPIS IZS (KOPIS HZS), 

- budování KOPIS pro moţnost integrace tísňového volání s jinými sloţkami IZS  a 

pro operační řízení především se zdravotnickými záchrannými sluţbami, 

- výraznou modernizaci technologií i postupů odbavování tísňového volání, 

- poskytnutí více informací operačním střediskům při příjmu tísňového volání, 

- garantovat občanům rychlejší a kvalitnější poskytnutí pomoci, 

- eliminaci vysokého počtu zlomyslných volání, 

- splnění podmínek pro vstup do EU, 

- zavedení a provoz tísňové linky 112 současně s národními tísňovými čísly, 

- vybudování 14 telefonních center tísňového volání u HZS krajů s jednotnou 

technologií, 

- přijetí nového, jazykově zdatného personálu a jeho vyškolení pro obsluhu TCTV, 

- vybudování technologií datové a hlasové propojitelnosti operačních středisek 

základních sloţek IZS, 

- redukci počtu okresních OPIS a převod jejich činnosti do krajských nebo 

sektorových OPIS HZS, 

- utlumení příjmu tísňového volání na lince 150 na OPIS ÚO HZS a jejich převod na 

TCTV 112, 

- dosaţení rádiové obsluţnosti celého území kraje z krajského OPIS, 

- úpravu vazby HZS na krizové štáby obcí zejména prostřednictvím stanic HZS ČR 

(a jejich velitelů), 

- modifikaci činnosti krizových štábů, 

- zvýšení bezpečnosti připravit pro KOPIS záloţní, v odůvodněných případech 

chráněné pracoviště, 

- vytvoření normativu pro velká krajská OPIS. 
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Nová koncepce přinesla ovšem i nutnost neustálé modernizace technologií a vyšší 

nároky na jejich obsluhu. Nedostatek finančních prostředků a vysoké náklady na vybavení 

velkého mnoţství operačních středisek, nedovolovaly zavést navrhovaná opatření v plném 

rozsahu a došlo hlavně k redukci počtu OPIS. Bylo by to i neefektivní, protoţe 

technologie, kterou by byla všechna OPIS vybavena je schopná obslouţit i větší územní 

celek neţ jen okres. Navíc provoz a údrţba takové technologie by se výrazně prodraţila.  

 

6.1.1 Možná řešení integrace  

Tím, ţe se OPIS, začala integrovat, musely být stanoveny základní poţadavky, které 

ujednotí a zjednoduší výkon operačního řízení na vyšším územně samosprávném celku.  

Mezi tyto poţadavky patří především:  

- jeden poţární poplachový plán pro celé území kraje, 

- o nasazení JPO rozhoduje vţdy pouze jediné územně příslušné OPIS, 

za předpokladu, ţe jeho činnost nepřevezme nadřazené OPIS. 

 

Stav integrace operačních a informačních středisek HZS ČR ke dni 31. 12. 2009 [5]: 

- 1 celostátní OPIS + 14 krajských OPIS 

- 6 sektorových OPIS 

- utlumeno celkem 57 „okresních“ OPIS 

 

Slučování OPIS lze zkoumat ze základních pohledů: 

- slučování technologií 

- sdílení společného prostoru  

- personální integrace 

 

Slučování technologií  

- Zajistit oboustranný tok datové věty o nahlášené mimořádné události mezi 

operačními středisky (dále jen „OPS“) jednotlivých sloţek IZS.  

- Vyuţívání společných geografických informačních systémů z projektu 

integrovaného systému krizového řízení (ISKŘ) na všechna OPS základních sloţek 

IZS. 
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- Rozšíření technologie  TCTV 112 o pracoviště OPS základních sloţek IZS a zřízení 

společných technologií a SW vybavení.  

 

Možnosti sdílení společných prostor 

- Sdruţené OPS dvou nebo všech tří základních sloţek IZS bez integrace SW a 

prostory pro zasedání stálé pracovní skupiny popř. krizového štábu kraje či ORP. 

- Sdruţené OPS dvou nebo všech tří základních sloţek IZS s částečnou integrací SW 

a prostory pro zasedání stálé pracovní skupiny popř. krizového štábu kraje či ORP. 

- Sdruţené OPS dvou nebo všech tří základních sloţek IZS s úplnou integrací SW a 

HW a prostory pro zasedání stálé pracovní skupiny popř. krizového štábu kraje či 

ORP. 

Integrace personální 

- Jednotná příprava a úroveň odborných znalostí obsluhy OPIS. 

- Vybudování jednotného zázemí. 

- Nastavení jednotných mzdových podmínek. 

- Nastavení 12 hodinového cyklu sluţeb. 

 

6.1.2 Nutné kroky v případě útlumu OPIS ÚO 

Utlumení činnosti OPIS je sloţitým procesem. Před spuštěním takovéhoto projektu je 

nutné minimálně [5]: 

a) vytvořit harmonogram přepojení tísňových linek do systému TCTV 112 a 

stanovit téţ termíny přenesení působnosti OPIS ÚO na KOPIS, 

b) optimalizaci projednat v bezpečnostní radě kraje, 

c) analýzou stanovit, zda pro kraj postačuje KOPIS, nebo je třeba 

vybudovat také případné SOPIS, 

d) přehodnotit počty operačních důstojníků a operačních techniků, 

e) vybrat lepší variantu, zda bude mít směna 12, nebo 24 hodin, 

f) zabezpečit spojení z KOPIS s veškerými JPO v kraji, 

g) vyřešit podmínky přenosu pultů elektronické poţární signalizace z OPIS 

ÚO na KOPIS, 

h) včas informovat všechny telefonní operátory o přesměrování linek 

tísňového volání na KOPIS, 
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i) odbourat místní specifika a zvyklosti při vyhlašování poţárního poplachu 

jednotkám HZS kraje, 

j) realizovat montáţ převodníků „AD/DA“ do vozidel a zavést pouţívání 

digitálního spojení, 

k) v součinnosti s veliteli jednotek stanovit a sjednotit nasazování výjezdové 

techniky,  

l) určit minimální stavy personálu na KOPIS, 

m) vyřešit otázky spouštění koncových prvků jednotného systému 

vyrozumění a varování, 

n) doplnit a nastavit cykly verifikace kontaktů na KŠ, bezpečnostní rady 

obcí s rozšířenou působností, povodňové komise, základní a ostatní 

sloţky IZS, členy JSDH, místní sluţby, atd., 

o) včas vyrozumět orgány státní správy, samosprávy, JSDH obcí, 

základních a ostatních sloţek IZS o přenesení působnosti OPIS ÚO 

na KOPIS, 

p) včasně informovat o centralizaci operačního řízení tisk a ostatní média, 

q) zabezpečit důsledné vyplnění modulů aplikačního softwaru, které tvoří 

základ informační podpory KOPIS, 

r) vyřešit problematiku statistického sledování událostí a kontrol zpráv 

ze zásahů, 

s) aktualizovat dohody IZS z důvodu změny kontaktů z OPIS ÚO 

na KOPIS, 

t) zabezpečit postupné seznámení velitelů a členů JSDH obcí a HZS 

podniků zařazených do poplachového plánu kraje s činností KOPIS 

s důrazem na řešení spojení s JPO a činností KOPIS směrovanou 

ke zmíněným JPO, 

 

6.1.3 Integrace operačních a informačních středisek a otázka „místní znalosti“ 

Proces integrace, který započal, otevřel nové otázky, které bylo nutné řešit. Jednou 

z ní byla jiţ výše zmiňovaná „místní znalost“. Toto téma bylo často namítáno a někdy ne 

příliš klidně diskutováno jak ze strany ÚO HZS, tak ze strany představitelů místní 

samosprávy. Vyzdvihovány byly moţné problémy při odbavování hovorů a jednotlivých 
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událostí ze strany TCTV i OPIS. S těmito neopodstatněnými názory se setkáváme někdy i 

do dnešní doby.  

Kvalitní SW a HW podpora jak operátorů TCTV tak obsluhy OPIS jednoznačně 

problémy s absencí „místní znalosti“ odbourávají. Pouţívané aplikace TCTV umoţňují 

rovněţ okamţitou lokalizaci volajícího. V případě volání z pevné linky na úroveň 

konkrétních souřadnic a v případě volání z mobilního telefonu na úroveň určité oblasti 

s vysokou pravděpodobností výskytu volajícího viz Obr. č.  8.  

 

 

Obr. č.  8: Lokalizace polohy mobilního telefonu a pevné linky 

 

Operátoři TCTV 112 dále zjistí od volajícího informace nutné ke kvalitnímu 

rozhodnutí operačního důstojníka přejímajícího událost a předají ji k řešení. Vlastní 

podporou integrace OPIS HZS JčK bylo především samotné zavedení TCTV 112. Bylo tak 

odděleno přijímání tísňových hovorů od výkonné části operativního nasazování sil a 

prostředků popřípadě další komunikace s JPO na místo zásahu a samozřejmě i dalších 

činností vykonávaných na OPIS. To se stalo nespornou výhodou, kdy byla funkce 

operačního technika a důstojníka odlehčena o příjem tísňových hovorů. 

TCTV 112 provádí pro OPIS vysoce účinnou selekci hovorů. Především častých 

zneuţití tísňové linky, která jsou svým podílem zastoupena ve výši 80 % z celkového 

počtu volání. TCTV 112 předává do operačního řízení v rámci IZS prostřednictvím 

„datové věty“ úplná data o místě, ve kterém se mimořádná událost stala a o samotné 

povaze události, včetně upřesňujících informací formou poznámky.   

6.1.4 KOPIS pro celý kraj 

Převládající varianta v ČR je provoz jednoho KOPIS. Zejména v menších krajích je 

tato varianta v současné době jediným správným řešením (Vysočina, Pardubický kraj, 
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Karlovarský kraj). KOPIS vyuţívá jednu technologii, obsluha je koncentrovaná v jednom 

místě a z ekonomického hlediska je výrazně méně náročné. Jedním z hlavních nedostatků 

této varianty je absence záloţního pracoviště, tato můţe být řešena různě. S ohledem na to, 

aby bylo KOPIS v případě výpadku technologií, schopné plnit svou funkci.  

6.2 Postup integrace u HZS Jihočeského kraje 

Do roku 2005 provozoval kaţdý z ÚO HZS JčK své OPIS propojené do páteřní 

komunikační sítě, rozdělení území spravovaných jednotlivými OPIS je patrné z obrázku  

viz. Obr. č. 9. Kaţdoročně musel tedy kaţdý ÚO HZS JčK vynakládat velké finanční 

prostředky na udrţování a případný rozvoj technologií OPIS. Problematický byl také výběr 

kvalifikovaného personálu OPIS ÚO HZS JčK. Organizačně náročnější bylo i zajištění 

sluţeb, školení a výcviku. 

S postupným vývojem a zdokonalováním technologie a obsluhy koncových prvků 

začali představitelé HZS JčK zvaţovat postupnou integraci OPIS JčK. První, reálné 

základy byly poloţeny 2. 5. 2005, kdy bylo dokončeno KOPIS do kterého se sloučila 

územní OPIS České Budějovice a Český Krumlov viz. Obr. č.  10. Problémy provázející 

tuto integraci spočívali především v SW a HW nedokonalosti, které se projevovali na 

celém území ČR. Nešlo tedy o lokální problém jednoho kraje. 

Problémy se vyskytovali samozřejmě i na straně lidského faktoru. Personál si musel 

v poměrně krátké době zvyknout na to, ţe pomyslné hranice okresů jiţ neexistují a přístup 

k povolávání JPO ať z řad profesionálních nebo dobrovolných se mění.    

 

Obr. č. 9: HZS JčK před integrací [5] 
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Obr. č.  10: HZS JčK, první krok integrace OPIS České Budějovice a Český Krumlov [5] 

 

 

Obr. č.  11: situace po integraci s okresem Jindřichův Hradec [5] 
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Ke dni 1.9.2007 následoval další posun ve vývoji integrace OPIS JčK. Tento den byl 

ke stávajícímu KOPIS připojen další územní odbor. Spravovaná oblast se tedy rozšířila i o 

území okresu Jindřichův Hradec viz Obr. č.  11.  Integrace této oblasti jiţ probíhala bez 

větších problémů a mnoha chybám se dokázalo díky předchozím zkušenostem předejít.  

 

 

Obr. č. 12: HZS JčK třetí krok, vznik SOPIS [5] 

1.10.2008 nastala svým rozsahem největší změna. Ke stávajícímu KOPIS byl 

připojen ještě ÚO Prachatice, tím pádem se sjednotilo území v jiţní polovině JčK. A dále 

došlo k integraci tří okresů do jednoho sektorového operačního střediska (SOPIS) v 

Táboře. Jednalo se o okresy Strakonice, Tábor a Písek viz. Obr. č. 12. Toto středisko 

vzniklo na základech OPIS územního odboru v Táboře, plnilo své funkce v rámci 

operačního řízení pro území výše zmíněných okresů a bylo podřízeno KOPIS. Ať uţ 

v případě sloţitějších událostí, nebo událostí, které bylo nutné řešit nad rámec území, které 

SOPIS spravovalo, mohlo KOPIS převzít kontrolu nad danou událostí.  

Etapa slučování se nyní na delší dobu zklidnila a nadále se počítalo s tím, ţe v JčK 

budou operační střediska dvě, KOPIS a SOPIS. SOPIS mělo tvořit také zálohu KOPIS. 

Tato cesta se ale ukázala jako mylná. SOPIS bylo totiţ z velké většiny technologicky 

přímo závislé na KOPIS (vzdálený přístup do databází) a jeho odloučení takovým 

způsobem, aby bylo schopné zastávat funkci plnohodnotné náhrady KOPIS v případě jeho 

výpadku by byla finančně velmi nákladná. Doba úspor, která v roce 2010 přišla, nutila 
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vedení HZS JčK přehodnotit potřebnost a především efektivitu fungování SOPIS. Ke konci 

roku 2010 se rozhodlo o zrušení SOPIS a přenechání veškerého výkonu operačního řízení 

v JčK na KOPIS. Od 11. 1. 2011 má Jihočeský kraj na svém území pouze jedno operační 

středisko HZS. 

7 Kapacita OPIS HZS JčK 

Jak je zřejmé z předchozího textu OPIS HZS JčK funguje ve své poslední podobě 

pouze několik měsíců. Je nutné zhodnotit, zda bude schopné při současném obsazení 

obslouţit území JčK. Pro běţný provoz bude nutné určit minimální stavy, ve kterých je 

moţné slouţit a při tom adekvátně zvládat zátěţ. Je třeba vzít v úvahu dvanáctihodinový 

reţim sluţeb a také zajistit nepřetrţitou přítomnost alespoň jednoho operačního důstojníka 

na pracovišti. Díky technologické vyspělosti jsou pro činnost KOPIS limitující především 

schopnosti personálu a jeho fungování je odrazem především lidského faktoru. Díky tomu 

je kapacita KOPIS, kterou zde odvodím zatíţena vysokou mírou nejistoty. I přes pouţití 

přesných statistických dat o událostech, které byly v JčK řešeny, to jakou měrou by 

stávající KOPIS zatíţily je závislé na kvalifikovaném odhadu vycházejícího z přímého 

výkonu sluţby. 

7.1 Metodika stanovení minimálních stavů 

 V této kapitole odvodím minimální počet příslušníků, který je nutný pro 

zabezpečení chodu OPIS HZS JčK. Metodu, která by se touto problematikou zabývala, 

jsem nikde nenašel, proto jsem vytvořil vlastní postup. Tento postup se skládá z pěti 

základních částí.  

- 1.) Stanovení kapacity KOPIS 

- 2.) Zátěž KOPIS spojená s řešením událostí 

- 3.) Zpracování statistických dat (příloha č.1) a stanovení relativní hodnoty „R“ 

- 4.) Stanovení minimálních stavů  

- 5.) Kontrola hodnot 

7.1.1 Stanovení kapacity KOPIS  

Pro určení kapacity, která je vyuţitelná na řešení mimořádných událostí, musím 

stanovit potenciál jednoho příslušníka a potom stálé zátěţe nesouvisející s řešením 
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událostí. Po definování těchto hodnot vytvořím vztah, do kterého bude moţné dosazovat 

počet příslušníků na směně a jehoţ výsledkem bude volná kapacita KOPIS pro řešení 

událostí. 

 S vyuţitím tohoto vztahu vytvořím tabulku, ve které bude spočítána kapacita 

KOPIS pro všechny zatím moţné počty příslušníků na pracovišti. Tyto kapacity budou 

počítány pro obsazení KOPIS tak, ţe vţdy 2 příslušníci budou na TCTV, tedy nebudou 

svým potenciálem přispívat k řešení událostí, protoţe se budou věnovat odbavování 

tísňových hovorů. Takto vytvořená tabulka bude dále vyuţívána pro moţnosti porovnávání 

hodnot, kdy na základě určité potřebné kapacity budu schopen ihned určit potřebný počet 

příslušníků na směně. 

7.1.2 Zátěž KOPIS spojená s řešením událostí 

 Pro definování zátěţe spojené s řešením událostí pouţiji kvalifikovaný odhad a časovou 

náročnost řešení jednotlivých typů událostí. Spojením těchto hodnot vytvořím „jednotkové 

zátěţe“ pro kaţdý typ události. Pokud takto získanou jednotkovou zátěţ vynásobím počtem 

událostí daného typu, získám zátěţ, kterou v určitém časovém úseku pro KOPIS tyto 

události představují. Budu tedy schopen určit zátěţ KOPIS na dvanácti hodinové směně 

podle počtů jednotlivých typů událostí. Pro další kroky tedy jiţ budu pouţívat takto 

vypočtenou zátěţ. 

7.1.3 Zpracování statistických dat (příloha č.1) a stanovení relativní hodnoty „R“ 

Zpracování statistických dat uvádím v samostatné příloze č. 1. Cílem zpracování těchto 

dat je zjistit průměrné zatíţení KOPIS v průběhu 1 roku (r. 2009). A zjistit 

pravděpodobnost výskytu určité velikosti zátěţe. Výstupem této statistiky je i relativní 

hodnota „R“ jejíţ význam vysvětluji dále.  

Protoţe získání dat bylo vzhledem k poţadovaným nestandardním vstupním 

parametrům problematické, zavedu pro porovnání s ostatními roky relativní hodnotu „R“ 

díky, které budu schopen alespoň orientačně porovnávat zátěţe, kterým by byl KOPIS 

v jednotlivých letech vystavován. Stanovím průměrnou zátěţ, které je KOPIS vystaven za 

24 hodin a pro tu bude platit R=1.  

7.1.4 Stanovení minimálních stavů  

Pro určité hodnoty R je z přílohy č. 1 zřejmá četnost výskytu i průběh 

pravděpodobnostní funkce z roku 2009. Z takto získaných hodnot stanovím odhadem 
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minimální hodnotu R, respektive zátěţ, kterou musí být schopno operační středisko 

normálním způsobem zvládnout. Tuto zátěţ porovnám s vypočtenými kapacitami pro 

různá obsazení směny a stanovím minimální početní obsazení odpovídající dané zátěţi. 

Takto nastavené hodnoty zaručí, ţe operační středisko bude v převáţné většině (min. 99% 

případů) fungovat v optimálním reţimu. To znamená, ţe příslušníci budou moct čerpat 

volno, na které mají nárok, nebudou dlouhodobě přetěţováni a budou mít i čas k 

regeneraci. Nejedná se tedy o maximální zátěţ, kterou jsou v daném počtu schopni 

zvládnout, ta je pro kaţdé sloţení směny velice individuální a těţko stanovitelná. 

7.1.5 Kontrola hodnot 

V rámci kontroly budou důkladně přepočítány všechny hodnoty, ke kterým jsem 

v průběhu hodnocení dospěl. Následně bude vytvořen a graficky znázorněn výskyt zátěţí 

podle denní doby tak, aby se odhalily případné denní špičky, které nejsou z průměrných 

hodnot patrné. Při hodnocení se nebude počítat s tím, ţe by zátěţ, která se projevuje 

v rámci dvanáctihodinové sluţby, mohla být koncentrována například do 4 hodin. Na 

tomto grafu bude tedy na první pohled patrné, zda v některých hodinách nedochází 

k extrémnímu překračování nastavených hodnot. K tomu bude vyuţit kompletní soubor dat 

(nikoliv vzorek) z roku 2009 jak pro denní, tak pro noční směnu. Následně bude provedena 

vizuální kontrola.  

Dále bude vyuţita hodnota R a pro roky 2003 – 2008 na orientační stanovení 

minimálního stavu potřebného v jednotlivých letech a zkontrolováno, zda nejsou počty 

výrazně odlišné.    

Na konci kapitoly bude vytvořen postup formou přehledného diagramu, ze kterého 

vyplyne i to ţe hodnocení minimálních stavů není konečné, a ţe se jedná v podstatě o 

neustálý proces, který by neměl být opomíjen. 

7.1.6 Důležité poznámky 

- Pro celý proces platí, ţe kapacita je v kladných hodnotách a zátěţe v záporných.  

- V případě, ţe by při dosazení do vztahu pro kapacitu KOPIS vyšla záporná 

hodnota, jedná se o stav, který se nesmí na KOPIS vyskytnout. 

- V případě, ţe jsou porovnávány hodnoty kapacity a zátěţe vzájemně, myslím tím 

velikost resp. absolutní hodnotu obou hodnot. 
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7.2 Zátěž KOPIS 

Na začátku této kapitoly je nutné definovat, co vše se do zátěţe počítá, co vše by 

mělo v rámci jednoho dvanáctihodinového cyklu sluţby proběhnout. Je to především: 

- Zajištění obsazenosti TCTV 112 minimálně dvěma operátory, kteří jsou aktivně 

přihlášeni do systému. 

- Zajištění dostatečné doby odpočinku, tzn. celkem 1 hodinu na kaţdého příslušníka 

v průběhu směny. 

- Na začátku kaţdé denní směny vyzkoušet technologie (rozhlasy, světla, ovládání 

vrat apod.) a zkoušky rádio spojení na všechny poţární stanice HZS JčK. 

- Odbavení mimořádných událostí, včetně vypracování dokumentace a tvorby 

svodek. 

- Telefonické hovory vyzvednuté na KOPIS a běţné provozní záleţitosti, hlášení a 

řešení poruch na technologiích, včetně vzdělávání personálu, při výpočtech 

nebudeme zohledňovat. 

Abych mohl vyjádřit zátěţ, která je na KOPIS kladena, přiřadím kaţdému příslušníkovi 

100 bodů („b.“), které mohou být v průběhu jedné hodiny sluţby čerpány. Na směnu tedy 

připadá 1200 b na jednoho příslušníka. Čerpání bodů můţe být jak formou neuropsychické 

zátěţe, provádění určitých činností, ale i odpočinku.  

TCTV 112 musí být v JčK obsazeno nepřetrţitě minimálně dvěma operátory aktivně 

přihlášenými do systému. Takto přihlášenému operátorovi můţe kdykoliv přijít tísňový 

hovor. Ve volných chvílích můţe sice vykonávat určité činnosti, ovšem jeho vyuţití pro 

potřebu odbavování výjezdů je problematické. Operátor nemůţe zároveň přijímat tísňový 

hovor a zároveň například vést radioprovoz s JPO na místě zásahu. Proto operátora TCTV 

112 vytíţíme na celou dobu sluţby. I kdyţ v reálných podmínkách je schopen některé 

činnosti provádět, pro určení kapacity KOPIS s ním budeme počítat jako s plně vytíţeným. 

Výsledná zátěţ TCTV 112 pro operační středisko bude tedy minimálně dva krát 1200 b.  

 

ZTCTV112 = (-1200)*N TCTV112 [b] ZTCTV112 – zátěţ KOPIS zajištěním TCTV 112  

N TCTV112 – počet operátorů TCTV 112 ( >= 2) 
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 Zajištění doby odpočinku resp. pohotovosti na pracovišti je nutné v celkové délce 

jedné hodiny na dvanáct hodin sluţby u kaţdého příslušníka slouţícího na KOPIS. Na 

KOPIS by měla být zajištěna nepřetrţitá přítomnost operačního důstojníka, i po dobu 

čerpání volna. Z toho vyplývá, ţe pro modelové situace, které budeme tvořit, je moţné 

počítat s minimálním stavem na KOPIS v počtu 4 příslušníků. Dva operační důstojníky a 

dva operátory TCTV 112. Počet pracovišť na, kterých mohou operační technici a 

důstojníci odbavovat události je zatím 6. Celkem tedy budeme modelovat nejvíce pro 8 

příslušníků, pro vyšší počet jiţ následující vztahy neplatí. Jakmile by bylo obsazeno TCTV 

více neţ dvěma operátory drobně se zvýší kapacita KOPIS, protoţe se operátoři na TCTV 

budou schopni prostřídat při čerpání volna (obědy, odchody na toaletu apod.) a nebudou 

muset zatěţovat nikoho z příslušníků slouţících na vedlejší části, která zajišťuje 

odbavování výjezdů.  Doba odpočinku příslušníků nám tvoří i určitou rezervu, kterou je 

moţné ve špičkách čerpat, jestliţe bude KOPIS extrémně vytíţeno. 

 Z volno = (-100)*N KOPIS [b] 

Pro NTCTV >2: 

Z volno = (-100)*(N KOPIS - NTCTV) [b]  

 

Z volno – zátěţ související se zajištěním volna  

N KOPIS – počet příslušníků na KOPIS ( >= 4) 

Ranní zkoušky a jejich náročnost se odvíjí od počtu jednotlivých okresů pro případ 

radioprovozu a náročnost zkoušky technologií od počtu poţárních stanic, respektive na 

počtu ovládaných koncových prvků. Pro zjednodušení lze říct, ţe jeden okres je moţné 

dostatečně odbavit za patnáct minut (kvalifikovaný odhad). Tuto dobu se musí jeden 

příslušník plně věnovat zkouškám. Zkoušky ovšem pouze jeden příslušník provádět 

nemůţe především s ohledem na radioprovoz, proto se výsledná zátěţ rovnoměrně rozdělí 

mezi slouţící příslušníky. JčK má 7 okresů a z toho vychází následující výpočet.  

 

Z zkoušky = 7*(-100)*0,25 = -175 [b] Z zkoušky – zátěţ související s ranními 

zkouškami, je konstantní. Pro JčK je: - 175 b. 

 

Aktuální kapacita KOPIS tedy bude vycházet z celkového počtu příslušníků a bude 

krácena o výše zmíněné zátěţe. To ovšem nelze povaţovat za konečnou hodnotu. 

Zpracování událostí znamená pro příslušníka nejen obsluhu zařízení, komunikaci, ale 

především těţko měřitelnou neuropsychickou zátěţ.  
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Z dostupných poznatků lze dovodit, ţe výkonnost, schopnost soustředění člověka 

po exponování zátěţi s dobou klesá. Naopak doba reakce na podněty po exponování 

člověka zátěţi po určité době roste. Při vystavení člověka maximální zátěţi začne jeho 

výkonnost výrazně klesat jiţ po 45 - 90 min. Z výzkumů věnujících se dopravě a 

pozornosti řidičů, či obsluze technických systémů víme, ţe dlouho trvající zátěţ, i pouze 

v podobě udrţení bdělosti, postupně člověka unaví a časem způsobí i vznik tzv. mikro-

spánku. Stavem bdělosti pak rozumíme: „ Stav mozku, ve kterém je většina jeho mentálních 

funkcí prováděna správně a v čas a kdy signály z jeho smyslových receptorů jsou přijaty 

bez zkreslení, bez zpoždění a správně vyhodnoceny“[10]. 

Stavem pozornosti pak rozumíme: „Jistou formu bdělosti, při které je specifická část 

mentálních funkcí koncentrována na určitý objekt“[10]. V našem případě objektem 

rozumíme zpracování události. 

Pro potřeby stanovení kapacity KOPIS nebudeme počítat s maximální zátěţí, ale 

s optimální zátěţí člověka. Ta je udrţitelná poněkud déle. Zkušenosti s touto zátěţí mají 

například v řízení letového provozu. Kde je udrţení pozornosti vyţadováno po celou dobu 

přítomnosti dispečera na pracovišti.  

Osobní potenciál letových dispečerů je vyuţíván v rámci dvanáctihodinových 

sluţeb tak, ţe slouţí maximálně dvě hodiny a potom následuje hodinová pauza, ve které 

probíhá regenerace. Čas sluţby je tedy vyuţit ze dvou třetin, je ovšem maximálně vyuţit 

potenciál jednotlivých dispečerů.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe výslednou, výpočtem získanou kapacitu KOPIS je 

nutné o jednu třetinu sníţit, aby bylo umoţněno fungování v optimálním reţimu. Ovšem 

dále je nutné zohlednit, ţe na rozdíl od personálu KOPIS jsou tito dispečeři ve dvou 

hodinách rovnoměrně zatíţení a potom je jim umoţněn odpočinek. Charakter práce na 

KOPIS toto neumoţňuje. Řešené události se mohou v průběhu sluţby vyskytnout kdykoliv 

a jejich řešení si můţe vyţádat mnohem delší dobu neţ jen 2 hodiny.  Z opačného pohledu 

se dá říct, ţe v období kdy je na KOPIS méně práce je dostatek času k regeneraci. Takto 

získaná kapacita bude tedy dvoutřetinová. Tato úvaha nám umoţní vytvořit vztah, do 

kterého bude moţné dosazovat. Zkoušky technologií se dělají v 7: 00 hod. pouze na denní 

směně, proto není v rámci vztahu pro noční směnu započítána zátěţ Z zkoušky.  
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Denní služba: 

        
 

 
(           )                        [ ]  

Noční služba: 

        
 

 
(           )               [ ]  

Následující tabulka (viz. Tab. č. 1) ukazuje výsledné uvaţované kapacity a 

jednotlivé zátěţe při různých počtech slouţících příslušníků z toho vţdy 2 na TCTV. 

Tab. č. 1: Kapacity a zátěţe KOPIS při různém počtu slouţících příslušníků z toho vţdy 2 

na TCTV. 

D
en

n
í 

sm
ěn

a
 

NKOPIS 4 5 6 7 8 

Z volno [b] -400 -500 -600 -700 -800 

Z TCTV [b] -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 

Z zkoušky [b] -175 -175 -175 -175 -175 

C KOPIS [b]  225 925 1625 2325 3025 

N
o

čn
í 

sm
ěn

a
 

Z volno [b] -400 -500 -600 -700 -800 

Z TCTV [b] -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 

C KOPIS [b] 400 1100 1800 2500 3200 
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Podíly jednotlivých sloţek jsou znázorněny na Obr. č.  13. 

 Po úpravě výše zmíněných vztahů bude moţné odvodit minimální počet příslušníků 

na KOPIS JčK vzhledem k zátěţi, které je vystaveno. 

7.3 Zátěž KOPIS JčK způsobená odbavováním událostí 

Právě kapacita KOPIS v podstatě ukazuje jakou největší zátěţ je operační středisko 

schopné v optimálním reţimu zvládnout. Tato kapitola se zaměří na zjištění zátěţe, které je 

KOPIS běţně vystavováno. Jako v předchozí kapitole vyuţívá metoda stanovení zátěţe jak 

přesná statistická data, tak kvalifikovaný odhad.  

7.3.1 Stanovení jednotkových zátěží podle typů události 

Kaţdá událost je svým způsobem jedinečná, její řešení je individuální. I přes tento 

fakt je kaţdé události přiřazen určitý typ, který je závislý na jejím charakteru. Tento typ je 

události přiřazen jiţ při zpracování KOPIS a tvoří základ její dokumentace. Díky tomuto 

rozdělení a podrobné dokumentaci je moţné stanovit zátěţ, kterou určitý typ události 

KOPIS zabírá.  

 

 

Obr. č.  13 - Podíl jednotlivých zátěţí a kapacity pro různá obsazení  

=7 
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Pro určení zátěţí jsou vyuţity tyto typy událostí: 

- Poţár 

- Dopravní nehoda 

- Technická pomoc 

- Únik nebezpečných látek 

- Planý poplach 

Dostupné statistiky událostí obsahují ještě další tři základní typy událostí, pro jejich 

vyuţití v rámci této práce nebyl ve statistikách dostatečný počet dat.  Jednalo se o tyto typy 

událostí: 

- Radiační nehoda 

- Ţivelní pohroma 

- Ostatní mimořádná událost 

Pro jednotlivé typy událostí bude v následujících kapitolách stanovena jednotková 

zátěţ. Zátěţ bude určena podle následujícího vztahu: 

 

Z typ = K typ* Ttyp  

 

Z typ – Jednotková zátěţ daného typu události [b.] 

K typ – Součinitel zatíţení [b.*hod
-1

] 

Ttyp – Průměrný čas řešení události [hod.] 

 

Součinitel zatíţení byl pro kaţdý typ události stanoven podle osobních zkušeností 

sluţby na KOPIS, jedná se o vyjádření náročnosti řešení dané události. Tyto součinitele se 

mohou na jednotlivých KOPIS v rámci ČR lišit. Velkou měrou se na zátěţi podílí i míra 

technické vyspělosti KOPIS. Například mnou stanovená hodnota K P = - 30 b.*hod
-1

 by 

byla v případě absence systémů automatického rozesílání SMS a AMDS zpráv, pro JPO 

kategorie tři, vyšší. Proto je třeba součinitele stanovovat na základě místních podmínek, 

nejlépe po konzultacích s personálem. Základem je poloţení otázky, kolik událostí daného 

typu je jedinec schopen najednou sám obslouţit. Například událostí typu technická pomoc 
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dokáţe na KOPIS JčK obslouţit jedinec 5 najednou probíhajících zásahů. Jedinci je 

přiděleno 100 b., které znamenají jeho potenciál tak jako v případě počítání kapacity 

KOPIS v předchozí kapitole. Z toho vyplývá koeficient K TP = - 20 b.*hod
-1

.  

Aby byl zohledněn časový rozměr náročnosti řešení události, byl zaveden 

koeficient T typ. Pro kaţdý typ události byla stanovena průměrná délka řešení na KOPIS. 

Náhodně bylo vybráno pro kaţdý typ 50 událostí, zjištěna doba od zaloţení do uzavření 

operačním střediskem a tato doba byla zprůměrována.  

Výsledný přehled jednotkových zátěţí včetně koeficientů ukazuje Tab. č. 2. 

Tab. č. 2: Přehled jednotkových zátěţí a koeficientů. 

Typ události K typ [b.*hod
.-1

] Ttyp [hod.] Z typ [b.] 

Poţár (P)  K P = - 30 TP = 3,25 Z P = - 97,5 

Dopravní nehoda 

(DN) 

K DN = - 30 TDN  = 1,65 Z DN = - 49,5 

Technická pomoc 

(TP) 

K TP = - 20 TTP = 1,32 Z TP = - 26,4 

Únik nebezpečných 

látek (UNL) 

K UNL = - 30 TUNL = 1,77 Z UNL = - 53,1 

Planý poplach (PP) K PP = - 20 TPP = 0,62 Z PP = - 12,4 

 

7.3.2 Demonstrace zatížení KOPIS 

Na základě vypočtených jednotkových zátěţí můţeme vytvořit přehled zatíţení 

KOPIS v určitém období. Stačí vynásobit jednotkovou zátěţ počtem událostí daného typu 

a výsledné zátěţe pro dané období sečíst. Na Obr. č.  14 je graf zatíţení KOPIS v prvním 

čtvrtletí roku 2009. První tři měsíce patří k průměrným. Duben 2009, především konec, byl 

poznamenán velkým počtem poţárů.  
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7.4 Minimální stavy příslušníků na KOPIS 

 Na obr č. 14 je také znázorněn rozdíl mezi noční a denní směnou. Zatíţení KOPIS 

je přes den téměř ve všech případech vyšší. Průměrné zatíţení denní směny je v tomto 

období - 538,4 b. Průměrné zatíţení noční směny je - 253,8 b. Z celkového denního 

zatíţení je tedy průměrně 68% zatíţení denní směny a 32% noční směny, prostý průměr 

můţe být ovšem zavádějící jak ukazuje příloha č. 1. 

  Referenční vzorky jsou z roku 2009 pro denní a noční směnu. Kaţdý z nich 

obsahuje 120 dvanáctihodinových sluţeb. Získávání těchto dat nebylo jednoduché. 

Především proto, ţe noční směna zasahuje i do následujícího dne. Proto byly stanoveny 

relativní hodnoty průměrného zatíţení za 24hod „R“. Tyto relativní hodnoty budou 

aplikovány při stanovování minimálních stavů i na ostatní roky pro získání alespoň 

orientačních hodnot. Při získání dostatečného počtu dat z kaţdého roku by bylo moţné celý 

postup zpřesnit. Do budoucna by bylo jistě dobré vytvořit dotazy do databází SSU HZS 

(statistické sledování událostí) tak, aby bylo moţné zatíţení KOPIS hodnotit přesněji.  

7.4.1 Minimální stav KOPIS na denní směně 

Pro minimální stav na denní směnu je třeba zajistit, aby se často nevyskytovaly 

hodnoty zátěţí překračující kapacitu KOPIS. V příloze č. 1 byla pro denní směnu 

stanovena relativní hodnota R takovým způsobem, aby minimálně 99% hodnot zatíţení 

nepřekračovalo stanovený limit. Podle takto nastavených podmínek je pravděpodobnost 

výskytu velmi slabá.  Pro zajištění tohoto stavu musíme vyuţít R > 1,7. Bude tedy platit 

CKOPIS > 1,7*|Z24|.  

Směny: 

Dny 

Zátěž 

Obr. č.  14: Zatíţení denních a nočních směn KOPIS v prvním čtvrtletí roku 2009. 
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Tato hodnota ovšem není konečná a výsledná kapacita bude obecně vyšší, protoţe 

následně porovnáme hodnoty s Tab. č. 1 a zvolíme nejbliţší vyšší kapacitu a s ní 

související počet příslušníků. V Tab. č. 3 uvádím jaké by byly potřebné minimální stavy 

v uplynulých 7 letech. Stavy v letech 2003 – 2008 jsou pouze orientační kvůli pouţité 

relativní hodnotě R.  

Tab. č. 3: Minimální stav na denní směně pro rok 2009 a orientační stavy pro období 

2003 - 2008 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ZP24 [-b.] 938,25 767,7 758,8 948,6 1091 849,7 860,08 

Minimální stav na KOPIS, R=1,7 6 6 6 6 7 6 6 

 

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe minimální početní stav KOPIS je na denní směnu 6 

příslušníků (z toho 2 na TCTV).  

7.4.2 Minimální stav KOPIS na noční směně 

Při pouţití stejného postupu jako u denní směny dospějeme k hodnotě R > 1,1 (viz. 

příloha č. 1) pro noční směnu tedy CKOPIS > 1,1*|ZP24|. V Tab. č. 4 uvádím jaké by byly 

potřebné minimální stavy v uplynulých 7 letech. Stavy v letech 2003 – 2008 jsou pouze 

orientační kvůli pouţité relativní hodnotě R.  

Tab. č. 4: Minimální stav na noční směně pro rok 2009 a orientační stavy pro období 

2003 – 2008  

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ZP24 [-b.] 938,25 767,7 758,8 948,6 1091 849,7 860,08 

Minimální stav na KOPIS, R= 1,1 5 5 5 5 6 5 5 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe minimální početní stav KOPIS je na noční směnu 5 

příslušníků (z toho 2 na TCTV).  

7.4.3 Průběh průměrného zatížení služeb KOPIS  

Prostý průměr, zmiňovaný v předchozích kapitolách, nedává přesný přehled o tom, 

jak je personál vytíţen v určitém časovém úseku sluţby. Mohlo by se stát, ţe námi 

stanovené minimální obsazení směny bude v některých hodinách nedostatečné. Proto jsem 

vytvořil průběh zatíţení KOPIS v závislosti na denní době viz Obr. č.  16. Ten vychází ze 
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statistických dat roku 2009. Úsek 24 hodin je vzorkován po 30 minutách. V těchto půl 

hodinových intervalech je sečten výskyt jednotlivých typů událostí (Ntyp) viz Obr. č.  15, a 

z něho je pak počítána velikost zatíţení v daném intervalu. Pro kaţdý interval platí: 

   ∑|
∑ (     )   
   

   
      |

   

 
Zt – Velikost zatíţení v daném intervalu [b] 

Ntyp – Počet výskytů jednotlivých typů události 

Z typ – Jednotková zátěţ daného typu události [b] 

 

Z kapitoly 5.2.1 Stanovení jednotkových zátěţí podle typů události platí: 

 

               K typ – Součinitel zatíţení [b*hod
-1

] 

Ttyp – Průměrný čas řešení události [hod.] 

 

 

 

 

Obr. č.  15: Výskyt jednotlivých typů událostí v závislosti na denní době r. 2009 
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Obr. č.  16: Průměrné zatíţení dle denní doby a navrţená kapacita KOPIS r. 2009 

 

 V grafu je téţ znázorněna okamţitá průměrná kapacita na denní směně pro 

minimální stav 6 a na noční směně pro 5 příslušníků červenou linií. Zelená linie 

představuje hranici podmínky R>1,7 pro denní směnu a R>1,1. Oranţová linie pak 

představuje hodnoty R*Zt opět R=1,7 pro denní směnu a R=1,1 pro noční směnu. 

 Vizuální kontrolou zjistíme, ţe nastavené hodnoty pro stanovení minimální 

kapacity vyhovují dlouhodobým průměrům a charakteristickému zatíţení v průběhu dne. 

Na noční směně mohou být příslušníci, v minimálním stavu, více vytíţeni do cca 20:30 

hod. Je důleţité podotknout, ţe minimální stavy na KOPIS byly řešeny pro fungování za 

normálních podmínek.  

Pokud předpokládáme v nějakém období zvýšenou zátěţ, musíme stavy adekvátně 

posílit. Musíme rovněţ počítat i s úrovní zkušeností a schopností daného obsazení směny 

především v souvislosti s tím, ţe na KOPIS dochází k značné fluktuaci personálu. Toto 

posouzení závisí na vedení operačního střediska a minimální stavy zde stanovené budou 

mít váhu pouze orientační. V další kapitole se budeme zabývat obdobím povodní z roku 

2009, kdy byla denní zátěţ extrémní. 
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7.5 Extrémní zatížení KOPIS 

K vysokým zatíţením KOPIS dochází většinou kvůli extrémním klimatickým vlivům 

a především jejich následkům. Za posledních 10 let vytíţili KOPIS v JčK troje významné 

povodně, při kterých byl vyhlášen krizový stav. Několik lokálních větrných smrští a 

přívalových dešťů. Tyto události s sebou nesou většinou rozsáhlé následky. Mezi 

nejčastější události patří technické pomoci při čerpání vody, odklízení popadaných stromů 

či monitoring situace. Výjimkou nejsou ani technické zásahy na záchranu osob, které 

přivedly tyto extrémní podmínky do ţivot ohroţujících situací. Mnohdy dojde ke 

koncentraci událostí v čase, díky rychle stoupající hladině vody, či právě proběhnuvší 

větrné smršti.  

V tomto krátkém časovém období náhle začnou na KOPIS přicházet oznámení o 

různých událostech a slouţící příslušníci se dostávají do extrémních zátěţí. Mnohdy je 

třeba povolat do sluţby personál z volna a chybějící kapacitu vykrývat. V případech kdy je 

vyhlášen krizový stav jsou na KOPIS kladeny ještě další nároky související s úkoly, které 

vyplývají z krizových zákonů. Čtení a distribuce pokynů krizového štábu, vyřizování 

poţadavků jak z krajské úrovně, tak z úrovně ústředních správních orgánů zabere velkou 

část kapacity (většinou 2 příslušníci se věnují pokynům, vyrozumívání, popřípadě 

podávání informací a tvorbě aktuálních statistik).  

V případech kdy počet událostí přicházející v jeden okamţik, mějme na mysli 

několik minut, převyšuje počet slouţících příslušníků obsluhující výjezd, začne se KOPIS 

zahlcovat. Předchozí kapacita, kterou jsme si v minulých kapitolách stanovili, byla pro 

potřeby dlouhodobého pohledu a nastavení optimálních stavů personálu. Kaţdá událost, 

která na KOPIS přijde, prochází v prvním okamţiku shodným procesem. Ať uţ se jedná o 

kterýkoliv typ. Jsou zkontrolována data, probíhá rozhodovací proces, vyslání sil a 

prostředků, kontrola spojení popřípadě navádění JPO na místo události. Kritické jsou 

z tohoto pohledu první cca. 4 minuty, které je nutné věnovat kaţdé události. Po tento 

časový okamţik je událostí plně vytíţeno jedno pracoviště a tedy i jeden slouţící 

příslušník. Pokud tedy v krátkém časovém okamţiku přijde na KOPIS větší mnoţství 

událostí je třeba zvolit jiný postup.  

Běţně se snaţíme odbavit události co nejrychleji tak, jak přijdou po sobě, na rozdíl 

od této situace kdy se musí začít události třídit podle priorit. Je dobré, kdyţ úlohu třídění 

události vezme na sebe vedoucí směny, ostatní pak postupně řeší události v zásobníku 
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odloţené nebo události, které mají prioritu. V případech, kdy se slouţí v minimálních 

stavech, je dobré povolat posily z volna. Výše zmíněný postup plně podporuje SW „ISV – 

Spojař“ pouţívaný na OPIS HZS JčK.  

7.5.1 Zatížení - povodně 2009 

Jestliţe se výše zmíněný postup nedodrţí, hrozí moţnost vzniku chyb. Příslušníci 

budou přetíţeni a mohou, i přes veškerou SW podporu, způsobit prodlevu při řešení 

například dopravní nehody s vyproštěním osob na úkor vysílání jednotek na čerpání vody 

ze sklepa. Třídění událostí je při této zátěţi tak důleţité, ţe by mu měl vedoucí směny 

věnovat maximální pozornost, popřípadě kontrolovat rozhodnutí jednotlivých příslušníků. 

Jak můţe situace vypadat, je zřejmé z Obr. č.  17 a Obr. č.  18., grafy na něm znázorňují 

období povodní z roku 2009, konkrétně od 19:00 hodin 27. 6. 2009, do 19:00 hodin 

29.6.2009.  

 

Obr. č.  17: Zatíţení Povodně 2009 
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Způsobené zatíţení  vzorkované po jedné hodině je v podobě modrého plošného 

grafu v pozadí, linie jsou pak jednotlivé hodnoty pro moţnost porovnání. Oranţová, která 

je nejblíţ časové ose znázorňuje dlouhodobé zatíţení dle denní doby, které je znázorněno i 

na Obr. č.  16. Na rozdíl od tohoto obrázku je tentokrát vzorkováno po hodině. Červená 

linie znázorňuje kapacitu KOPIS při navrţených minimálních stavech, které jsou také 

znázorněné na Obr. č.  16. Přerušovaná linie v horní části grafu představuje budoucí 

maximální stavy na KOPIS po dobudování dalších 4 pracovišť. 

Modrá linie zobrazuje kapacitu KOPIS za normálního stavu 4 příslušníků 

odbavujících události a min. 3 příslušníků na TCTV. Tento stav se vyskytuje ve sloţení 

směn poměrně často. Výhodou obsazení TCTV více jak 2 příslušníky je, ţe se dokáţí mezi 

sebou prostřídat a udrţet minimální zalogovanost. Nezatěţují tak příslušníky odbavující 

události. Vztah pro Zvolno takového sloţení směny je následující: 

 

       (     )  (            ) [ ] 

Pro úroveň v jednotlivých hodinách tak, jak je znázorněna na grafu: 

C KOPIS / 12 [b] 

 Stejný vztah byl pouţit i pro kapacitu znázorněnou v Obr. č.  17 zelenou linií, tato 

linie ukazuje v současnosti maximální kapacitu KOPIS, tedy je obsazeno 6 pracovišť na 

Obr. č.  18: Počty událostí v jednotlivých hodinách povodně 2009 
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straně odbavování událostí a min. 3 pracoviště TCTV. Celkem můţe slouţit na KOPIS 

nyní 11 příslušníků ale na zmíněnou maximální kapacitu to jiţ vliv mít nebude. Dojde 

pouze k obsazení všech míst na TCTV, tedy rozšíření moţnosti odbavení tísňových 

hovorů. 

 Z grafu je tedy zcela zřejmé ţe v určitých okamţicích docházelo k přetěţování 

KOPIS, personál byl extrémně vytíţen. Docházelo k odkládání řešení událostí a třídění 

podle priorit. Příslušníci nemohli čerpat hodinu volna a pracovali po celou dobu sluţby se 

zvýšenou zátěţí. Docházelo k únavě a vyčerpání jednotlivých příslušníků. Toto 

konstatování odpovídá realitě. Podobná situace se velmi pravděpodobně bude v budoucnu 

opakovat. 

7.6 Shrnutí 

V této kapitole byly definovány minimální počty příslušníků na dvanáctihodinových 

směnách KOPIS JčK. Postup při jeho stanovování je jasný z Obr. č.  19. Při hodnocení sem 

se vţdy přikláněl na stranu bezpečnosti i při tvorbě kvalifikovaných odhadů. Stanovení 

počtů není konečné, kaţdý rok je třeba hodnotit situaci na základě statistických dat. 

V dlouhodobějším horizontu je potřebné přehodnotit veškeré vstupní parametry. Činnost 

KOPIS i jeho technická vyspělost se stále s postupujícím časem mění. I nároky kladené na 

něj českou legislativou se vyvíjejí, stejně tak, jako zastoupení různých typů mimořádných 

událostí, je to neustálý proces (viz. Obr. č.  19). Důleţitým výstupem této kapitoly je 

rovněţ příloha č. 1, ve které jsou zhodnocena data získaná z SSU HZS ČR pro rok 2009. Je 

v ní znázorněn i procentuální výskyt určitých velikostí zátěţí respektive potřebné kapacity 

v kontrastu s ročním průměrem (viz. relativní hodnota „R“). Statistická data vyuţitá 

k výpočtům, byla čerpána ze systému SSU HZS ČR (statistické sledování událostí). 

V další kapitole se budu zabývat událostmi, které jsou svým charakterem schopné 

v jeden okamţik vyčerpat kapacitu KOPIS a zahltit ho. 
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Obr. č.  19: Postup při stanovování minimálních počtů 
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8 Rozsáhlé mimořádné události  

KOPIS mohou zcela jistě extrémně vytíţit mimořádné události spojené například 

s průlomy vodních děl, velkými úniky nebezpečných látek, nebo také únikem 

radioaktivních látek z Jaderné elektrárny Temelín (dále jen JETE). Jedná se o jedny 

z událostí, na které jsou připravovány havarijní plány, ale jejich častý výskyt je 

nepravděpodobný. Jejich řešení tedy nepatří mezi rutinní záleţitosti. O to více je třeba 

věnovat pozornost přípravě na moţné řešení takovéto události a to i vzhledem k rozsahu a 

závaţnosti takto způsobených následků. 

8.1 Závažné mimořádné události ve spojitosti s Jadernou elektrárnou 

Temelín 

Rozsáhlý vnější havarijní plán, zpracovávaný pro tyto události je z pohledu 

operačního řízení těţkopádný. Především s ohledem na čas potřebný k vyhledání úkolů, 

kompetencí a časového sledu. Z vnějšího havarijního plánu JETE (VHP JETE) je tedy 

potřebné udělat jednoznačné výstupy v podobách pracovních listů. Jsem si zcela jist, ţe 

tyto pracovní listy by neměly být vytvořeny jen pro KOPIS.  

Tyto pracovní listy by neměly obsahovat pouze úkoly vyplývající z VHP JETE, ale 

měla by v nich být zohledněna i návaznost na interní předpisy jednotlivých organizací, 

uzavřené smlouvy, dohody, a pod. Takto zpracované pracovní listy zajistí nejen 

spolehlivost jednotlivých článků, ale umoţní i podrobnou analýzu jednotlivých postupů. 

Významnou přidanou hodnotou takto zpracovaných dokumentů je uvolnění mentální 

kapacity jedinců, kteří se podílejí na řešení události a kteří mohou věnovat více svých 

schopností na řešení nepředpokládaných odchylek, či akutních problémů. Jednodušší bude 

také průběţná, i následná kontrola provedených kroků. 

Závaţnost událostí, spojených s únikem radiace na JETE řeší vyhl. 318/2002 Sb., o 

podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji 

ionizujícího záření a o poţadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního 

řádu, v platném znění. Události jsou tímto předpisem členěny do tří klasifikačních stupňů. 

Věnovat se dále budu druhému a třetímu stupni. 

Pro ukázku realizace výše uvedených doporučení jsem zpracoval dva pracovní listy 

pro KOPIS JčK, podrobnosti jsou uvedeny v následujícím textu. 
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8.1.1 Druhý stupeň – MU2 

Druhým stupněm je označena událost, při které dojde, nebo při které můţe dojít 

k nepřípustnému, závaţnému ozáření pracovníků popřípadě dalších osob v prostorách 

JETE. Nebo pokud dojde k nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek do ţivotního 

prostředí. Tento únik ovšem nevyţaduje zavádění neodkladných opatření k ochraně 

obyvatelstva či ţivotního prostředí. 

Událost si svým charakterem ţádá aktivaci zasahujících osob z JETE s tím, ţe na 

likvidaci takové události tyto osoby stačí, včetně těch co jsou smluvně zajištěny. 

Při tomto rozsahu události je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 4 hodin 

zajištěno její oznámení na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB), dotčeným 

orgánům místní samosprávy a státní správy. 

Významnou a nezastupitelnou roli má při řešení této události právě KOPIS JčK. 

Pracovní list vedoucího směny KOPIS JčK pro případ vzniku MU2 je uveden v příloze č 2.    

8.1.2 Třetí stupeň – MU 3 

Třetím stupněm je označena událost, při které dojde, nebo při které můţe dojít 

k nepřípustnému, závaţnému uvolnění radioaktivních látek do ţivotního prostředí. Tento 

únik vyţaduje zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a ţivotního 

prostředí, tak jak jsou stanovené ve VHP JETE a v Havarijním plánu Jihočeského kraje. 

Tato událost je radiační havárií a na její likvidaci je nutné aktivovat široké spektrum 

subjektů, které se budou na řešení události podílet. 

O této události musí JETE neprodleně vyrozumět SÚJB a především KOPIS HZS 

JčK, který následně plní velké mnoţství neodkladných úkolů. Ještě více platí věta 

z předchozího článku, ţe role KOPIS JčK je v případě vzniku MU3 nezastupitelná.  

Pracovní list vedoucího směny KOPIS JčK pro případ vzniku MU3 je uveden 

v příloze č 3.   

8.2 Shrnutí 

Tato kapitola se věnovala především událostem, které jsou KOPIS řešeny 

v souvislosti s JETE. Celá tato kapitola vznikla na základě osobních zkušeností z cvičení 

ZÓNA 2010. Výstupy této kapitoly uvedené v přílohách soustřeďují informace z VHP pro 

potřeby KOPIS do jedné přehledné formy. 
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9 Závěr 

Tato práce poukazuje na problémy, kterými je operační řízení v JčK zatíţeno jiţ 

několik let. Tyto problémy vycházejí především z dnes jiţ nevyhovujícího poţárního 

poplachového plánu. Poţární poplachový plán musí být zpracovaný na úroveň kraje a 

hranice okresu by v něm jiţ neměly být zohledňované. 

Významná část práce je věnována stanovení minimálních stavů na jednotlivých 

směnách. Pro OPIS HZS JčK byly stanoveny minimální stavy 6 příslušníků na denní 

směnu a 5 příslušníků na noční směnu, z toho vţdy 2 na TCTV 112. Tyto minimální stavy 

jsou základní hodnotou pro stanovení celkového počtu příslušníků, který je třeba 

k zabezpečení funkce KOPIS, resp. počtu tabulkových míst. Samotný postup při určování 

minimálních stavů je pouţitelný i pro jiné OPIS HZS a při drobných modifikacích i pro 

OPS jiných sloţek IZS. V souvislosti s minimálními počty byla stanovena i kapacita OPIS 

HZS JčK pro různá sloţení směn, včetně maximální kapacity, kterou je schopné zvládnout 

v optimálním reţimu a také zátěţe, kterým je OPIS HZS JčK denně vystavováno.  

Pro extrémní zatíţení OPIS HZS JčK dává tato práce doporučení postupu pro 

vedoucího směny.  

Zvláštní kapitola byla věnována tvorbě výstupů z Vnějšího havarijního plánu Jaderné 

elektrárny Temelín, jako ukázka toho, jak by tyto výstupy měly být zpracovány pro 

veškerou podobnou dokumentaci. Výstupy jsou zpracovány v podobě kontrolních seznamů 

pro vedoucího směny. Kontrolní seznamy byly upraveny pro variantu jednoho OPIS na 

území JčK. Ve VHP JETE je do současné doby pouţita neplatná varianta KOPIS a SOPIS 

v Táboře.  Při sestavování výstupů z VHP JETE byly podány připomínky k samotnému 

plánu a různým nesrovnalostem, které plán dosud obsahuje. Výstupy z této práce budou 

pouţity i pro tvorbu nové komunikační strategie HZS JčK. 

Cíle práce se podařilo naplnit. Drobnou odchylkou je zpracování kontrolních seznamů 

místo algoritmu řešení situace, pouţitá forma byla pro daný účel vhodnější. 
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11 Seznam zkratek 

 

AMDS – Automatic Message Delivery System (automatický systém doručování hlasových 

zpráv) 

ČČK – Český červený kříţ 

ČR – Česká republika 

DN – dopravní nehoda 

EU – evropská unie 

GIS – geografický informační systém 

GŘ – generální ředitelství 

HW – hardware 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IZS – integrovaný záchranný systém 

JčK - Jihočeský kraj 

JETE – Jaderná elektrárna Temelín 

JHZSP – jednotka hasičského záchranného sboru podniku 

JPO – jednotka poţární ochrany 

JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (případně ve tvaru „JSDH obce“) 

KOPIS – krajské operační a informační středisko 

KŠ – krizový štáb 

MU – mimořádná událost 
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MU2 – Mimořádná událost druhého typu na jaderné elektrárně Temelín 

MU3 - Mimořádná událost třetího typu na jaderné elektrárně Temelín 

MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky  

OPIS – operační a informační středisko 

OPS – operační středisko 

ORP – obec s rozšířenou působností 

P – Poţár 

PČR – Policie České republiky 

PP – Planý poplach 

SMS – small message service (textová zpráva na mobilní telefon) 

SOPIS – sektorové operační středisko 

SW - software 

TCTV – telefonické centrum tísňového volání 

TP – Technická pomoc 

UNL – únik nebezpečných látek 

ÚO – územní odbor 

VHP – vnější havarijní plán 

ZZS – zdravotnická záchranná sluţba 
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