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Anotace 

VARGOVÁ, Michaela. Využití systému AMDS k vyrozumění starostů obcí v 

Moravskoslezském kraji v případě mimořádných událostí. Ostrava, VŠB - TU Ostrava, 2011. 

Klíčová slova: automatický systém odesílání hlasových zpráv AMDS, operační střediska, 

jednotný systém varování a vyrozumění, Integrované bezpečnostní centrum, vyrozumění a 

informování starostů. 

Bakalářská práce se zabývá systémem AMDS, který se v současné době používá 

v celém Moravskoslezském kraji ke svolávání sborů dobrovolných hasičů k mimořádným 

událostem. Hlavním cílem této práce je návrh dalšího využití tohoto systému jako základního 

prostředku pro vyrozumívání a informování starostů jednotlivých obcí Moravskoslezského 

kraje při mimořádných událostech. Jsou zde rovněž popsány různé způsoby svolávání 

jednotek dobrovolných hasičů spolu s podrobnějším popisem systému AMDS a jeho 

organizačně technického řešení v podmínkách Integrovaného bezpečnostního centra. 

Anotation  

VARGOVÁ, Michaela. The AMDS system used to notify the mayors of Moravian-Silesian 

Region in case of major emergency. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2011. 

Key words: the automatic system of sending the voice messages of AMDS, control rooms, 

integral system of warning and notification, Integrated security centre, notification and 

information of the mayors. 

The bachelor thesis deals with the AMDS system which is currently used to convene the 

volunteer fireman units of the Moravian-Silesian Region to the major emergency. The 

principal aim of this thesis is the proposal of other applications of the system as a basic mean 

of notification and giving notice to the mayors of the municipalities of Moravian-Silesian 

Region in  case of major emergency. Furthermore, various ways of calling the volunteer 

fireman units together and more detailed describtion of the AMDS system are described in 

this thesis too. Last but not least, an organizational and technical solution of this system in 

terms of the Integrated security centre is mentioned here. 
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1 Úvod 

 Pro práci Hasičského záchranného sboru, ale i dalších složek Integrovaného 

záchranného systému, je velice důležité rychlé a důsledné vyhodnocení veškerých získaných 

informací o mimořádných událostech a předání informací příslušným složkám. Tyto 

informace společně s rychlým výjezdem jednotek požární ochrany rozhodují o lidských 

životech, zdraví a materiálních hodnotách. Rychlý zásah je podmíněn spolehlivým, přesným a 

včasným svoláním těchto jednotek, které se uskutečňuje prostřednictvím Krajského 

operačního střediska Moravskoslezského kraje. Velice důležitá je přesná informační a 

komunikační podpora zasahujícím jednotkám, ale také včasné vyrozumění všech příslušných 

složek integrovaného záchranného systému, státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků. 

Tato bakalářská práce se zabývá především systémem automatického odesílání 

hlasových zpráv AMDS, který je využíván od roku 2009 až doposud pro svolávání jednotek 

dobrovolných hasičů. Cílem této práce je návrh jeho dalšího využití, především pro 

vyrozumění a informování starostů jednotlivých obcí Moravskoslezského kraje při 

mimořádných událostech. Podrobněji je zde popsáno využití systému v podmínkách 

Integrovaného bezpečnostního centra a jsou zde zhodnoceny klady i zápory tohoto systému 

svolávání. 
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2 Rešerše odborné literatury 

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

Tento zákon popisuje druhy a kategorie jednotek požární ochrany. Jsou zde uvedeny 

požadované doby dojezdu jednotlivých jednotek PO spolu s tabulkou plošného pokrytí. 

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

znění pozdějších předpisů. 

Zákon definuje integrovaný záchranný systém a specifikuje jednotlivé složky systému, 

postavení a úkoly ústředních a územních orgánů. Vymezuje práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a 

při ochraně obyvatelstva v době před a po dobu vyhlášení nouzových stavů. Ustanovuje 

rovněž operační střediska HZS kraje operačními středisky IZS. 

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

ochrany, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 226/2005 Sb. 

Tato vyhláška definuje základní způsoby vyhlašování poplachu jednotkám a určuje povinnost 

zabezpečit vyhlášení poplachu operačním střediskům.   

Nařízení č. 3/2005 Moravskoslezského kraje, Požárně poplachový plán Moravskoslezského 

kraje, Ostrava, 2005. 

Toto nařízení popisuje územně příslušná operační střediska a zásady pro povolávání jednotek 

PO v rámci operačního řízení. Je zde vymezen způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích 

složek a členů krizových štábů, právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých 

do krizového plánu kraje. 

Internetové stránky: 

www.hzsmsk.cz  

Internetové stránky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, na kterých je 

popsán systém AMDS, který je používán v současnosti v Moravskoslezském kraji ke 

svolávání JPO. 

http://www.hzsmsk.cz/
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3 Jednotný systém varování a vyrozumění 

Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva je v České republice budován od 

roku 1991. Je zaměřen především na varování obyvatelstva varovným signálem a na 

vyrozumění. Tvoří jej síť poplachových sirén, soustava vyrozumívacích center a soustava 

dálkového vyrozumění.  

3.1  Varování 

Varování je souhrn technických a organizačních opatření, zabezpečujících včasné 

upozornění obyvatelstva o hrozící nebo již nastalé mimořádné události. Provádí se rozhlasem, 

televizí, elektronickými sirénami, vozidly integrovaného záchranného systému, popřípadě 

jiným způsobem. K varování obyvatelstva je používán varovný signál „Všeobecná výstraha“, 

po jehož provedení je obyvatelstvu poskytnuta verbální tísňová informace o povaze nebezpečí 

[16].   

Varovný signál je stanovený akustický, verbální nebo optický signál doplněný o 

příslušnou informaci o povaze mimořádné události a způsobech ochrany. Na území České 

republiky byl zaveden jediný varovný signál, a to signál „Všeobecná výstraha“ pro varování 

obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál může být vyhlašován třikrát 

za sebou v tříminutových intervalech. Při vyhlášení tohoto signálu po akustickém tónu sirény 

následuje tísňová informace z hromadných informačních prostředků pro vyrozumění o hrozící 

nebo již vzniklé mimořádné události.  

Signál „Požární poplach“ slouží pouze pro svolání jednotek požární ochrany, není 

varovným signálem pro obyvatelstvo. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 

jedné minuty a v případě elektronické sirény napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-

ŘÍ“, ,,HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty. 

Signál „Zkušební tón“ se používá pro zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón 

sirény trvající 140 vteřin. U elektronické sirény nebo místního rozhlasu zapojeného do 

systému varování, je vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška 

sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén". Od dubna 

2009 nově koncové prvky jednotného systému vyrozumění a varování obyvatelstvo předem 
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upozorní 10 – 20 minut před samotnou zkouškou na následnou zkoušku sirén verbální 

informací „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška 

sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén."  

3.2  Vyrozumění 

Vyrozumění je souhrn organizačních, technických a provozních opatření, která 

zabezpečují včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události 

jednotlivým složkám IZS, orgánům krizového řízení, právnickým osobám a podnikajícím 

fyzickým osobám určeným havarijním plánem.  

Vyrozumění vybraných orgánů a organizací a předávání informací o mimořádné 

události je prováděno prostřednictvím příslušného operačního a informačního střediska. Pro 

vyrozumění jsou používány různé druhy komunikačních prostředků, počínaje telefonním 

spojením v pevných i mobilních sítích, přes SMS, faxy, rádiové spojení, dále pomocí 

osobních svolávacích přijímačů – pagerů, pomocí sirén a místních informačních systémů, 

elektronickou poštou a jinými komunikačními prostředky.  

 

4 Operační a informační střediska 

Dle poplachového plánu Moravskoslezského kraje [5] bylo pro účely operačního řízení 

a povolávání jednotek ke zdolávání požárů a k záchranným pracím zřízeno krajské operační a 

informační středisko a také územně příslušná operační a informační střediska, která byla 

stálými orgány pro koordinaci složek IZS. 

4.1  Povinnosti operačních středisek 

Povinnosti a úkoly všech těchto operačních středisek byly stejné: 

 příjem a vyhodnocování informací o mimořádných událostech, 

  vysílání jednotek na místo zásahu, 

 plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu, 
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 zabezpečení rádiové komunikace mezi zasahujícími jednotkami, 

 informační podpora veliteli zásahu, 

 plnění úkolů uložených orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační 

práce, 

 zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních složek 

integrovaného záchranného systému, 

 vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle 

dokumentace integrovaného záchranného systému [2]. 

4.2 Operační a informační středisko územního odboru 

 Pro potřeby území Moravskoslezského kraje byla zřízena tato územně příslušná 

operační střediska: 

 OPIS územního odboru Bruntál 

 OPIS územního odboru Frýdek-Místek  

 OPIS územního odboru Karviná  

 OPIS územního odboru Nový Jičín  

 OPIS územního odboru Opava  

 OPIS územního odboru Ostrava 

Do konce roku 2007 sloužilo vždy jedno hasičské operační středisko pro každý z šesti 

okresů Moravskoslezského kraje, v prosinci 2007 došlo k jejich redukci [22]: 

 OPIS ÚO Nový Jičín a Frýdek – Místek převzalo sektorové operační a 

informační středisko (SOPIS) Frýdek – Místek, od roku 2008 pak SOPIS Frýdek 

– Místek převzal i úkoly OPIS Karviná, 

 OPIS ÚO Opava a Bruntál převzalo SOPIS Bruntál, 
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 OPIS Ostrava bylo součástí Centra tísňového volání (CTV) Ostrava. Zároveň 

toto operační středisko plnilo funkci Krajského operačního a informačního 

střediska (KOPIS) HZS MSK. 

4.3  Krajské operační a informační středisko HZS MSK 

Krajské operační středisko bylo operačním střediskem HZS MSK a stálým orgánem pro 

koordinaci složek integrovaného záchranného systému. V Ostravě bylo toto krajské operační 

středisko umístěno v budově Centra tísňového volání. Díky rostoucí úrovni informačních a 

komunikačních technologií bylo možno zvětšit rozsah jednotlivých území, která operační 

střediska obsluhují. Udržování operačních středisek se do budoucna jevilo jako velmi 

neefektivní řešení a z toho důvodu bylo KOPIS společně se SOPISy přemístěno v roce 2010  

do nově vybudované budovy Integrovaného bezpečnostního centra MSK v Ostravě. 

4.4  Integrované bezpečnostní centrum  

Integrované bezpečnostní centrum je nástupcem Centra tísňového volání. Koncepce 

IBC, která vychází z mnohaletých zkušeností prostorově sdruženého ostravského CTV, byla 

schválena Bezpečnostní radou MSK v roce 2001. Během let 2001 a 2002 byly posuzovány 

varianty dislokace a financování této stavby. Koncem roku 2002 byl statutárním městem 

Ostrava nabídnut k využití pro tyto účely objekt stavby tzv. „bývalé Mety“. Na základě 

architektonické zástavbové studie bylo konstatováno, že do tohoto objektu bude možno 

umístit nejen KCTV, ale i další pracoviště, která s KCTV úzce souvisí. V březnu roku 2004 

bylo zástupci Ministerstva vnitra, Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava 

podepsáno memorandum o výstavbě a provozování Integrovaného bezpečnostního centra. 

Následně byl v letech 2005 – 2006 zpracován projekt IBC, který financoval MSK a Statutární 

město Ostrava. Dne 3. 12. 2007 byl Evropskou komisí schválen operační program ROP 

NUTS II Moravskoslezsko, ve kterém byla výstavba IBC zařazena v Prioritní ose 1 [11]. 

Integrované bezpečnostní centrum je společným operačním střediskem všech složek 

Integrovaného záchranného systému, tedy Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje, Policie České republiky, Zdravotnické záchranné služby, ale také i Městské policie 

Ostrava.  Bylo vybudováno na základě shody vedení Ministerstva vnitra ČR, GŘ HZS ČR, 

Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava a jeho investorem byl MSK. Jeho 
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ostrý provoz byl zahájen koncem roku 2010. Na jednom místě je zde integrován příjem 

tísňového volání z celého MSK, převzalo veškeré úkoly jednotlivých operačních a 

dispečerských středisek. V budově se také nacházejí prostory pro práci krizového štábu města 

Ostravy a kraje, dále prostory pro vedení, odbornou přípravu, prostory pro Městskou policii 

Ostrava a také prostor pro výjezdové skupiny Zdravotní záchranné služby.  

Vybudováním tohoto sdruženého centra bylo dosaženo vyšší efektivity fungování 

příjmu tísňového volání a vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem a zároveň lepší 

koordinace při řešení krizových situací. Díky nejmodernějším technologiím by mělo zajistit 

nárůst zajištění bezpečnosti občanů celého MSK (obrázek č. 1). 

 

 

 

Obrázek č. 1 - Společné platformy činností IBC (Zdroj: materiály HZS MSK [11]) 
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5          Dosavadní praxe při svolávání jednotek PO  

Povolání hasičských jednotek k zásahu zabezpečují operační střediska nebo jiná místa 

určená k vyhlášení poplachu [10]. Existuje několik technických způsobů vyrozumívání 

jednotek SDH, které jsou uvedeny v dalších podkapitolách.  Následuje podrobnější popis 

jednoho z těchto způsobů - systému AMDS, který je od roku 2009 používán pro svolávání 

jednotek SDH v celém Moravskoslezském kraji. 

5.1 Systém AMDS 

Systém svolání jednotek požární ochrany pomocí hlasových zpráv zaslaných na mobilní 

telefony. Systém je schopen obvolat až 30 lidí. Hlasová zpráva je vygenerována automaticky 

a člen jednotky je vyzván buď k přijetí, nebo odmítnutí zprávy pomocí klávesnice mobilního 

telefonu [15]. 

5.2 Sirény 

Jedním z dalších  prostředků, který je používán pro varování obyvatelstva a pro 

svolávání jednotek, jsou sirény [16]. Jsou plošně zařazeny do jednotného systému varování a 

vyrozumění. Systém sirén je ovládán prostřednictvím operačních středisek Hasičských 

záchranných sborů České republiky a slouží pro varování obyvatelstva v případě 

mimořádných událostí, a zároveň pro svolávání jednotek požární ochrany. Pro varování a 

vyrozumění můžeme využít následující koncové prvky varování: 

 rotační sirény – akustický signál 

 elektronické sirény – akustický signál spojený s verbální informací 

 místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové 

tísňové informace 

Tyto koncové prvky varování jsou aktivovány z vyrozumívacího centra, umístěného na 

operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 

Vyrozumívací centrum je tvořeno počítači a účelovým softwarem, umožňujícím výběr 

koncových prvků, které je potřeba aktivovat. 
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 Svolání členů jednotek PO probíhá pomocí akustického signálu vydávaného sirénou, 

která je zpravidla spouštěna v místě dislokace jednotky. Výhodou sirén je, že hasiči nemusí 

mít u sebe žádné technické prostředky pro příjem zpráv, jako jsou pagery a GSM. 

5.3 Pagery 

Dalším prostředkem, který je používán pro svolávání jednotek požární ochrany, jsou 

pagery. Jedná se o přijímače SMS zpráv, které jsou součástí jednotného systému varování a 

vyrozumění, stejně jako sirény. Aktivují se z vyrozumívacího centra, umístěného na 

operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 

Jejich nevýhodou je pouze jednosměrná komunikace, to znamená, že nikdy nemáme jistotu, 

zda zpráva došla. Pokud je přijímač mimo pokrytí nebo vypnutý, zpráva příjemci nedojde 

[20]. 

5.4 Kanga 

Tento svolávací prostředek pracuje na principu přenosu dat formou SMS zprávy v síti 

GSM mobilních operátorů. Po přijetí SMS zprávy od operačního střediska tento systém dané 

skupině příjemců odešle SMS zprávu. Systém může provádět i jiné úkony, jako například 

spuštění sirény, dále může být svolání jednotky doprovázeno tiskem příkazu k výjezdu [13]. 

5.5 Systém JAY 

Systém, který umožňuje svolání členů jednotky pomocí poplachového vyzvánění na 

mobilním telefonu, popřípadě hromadným rozesíláním SMS. Vyzvánění i příchozí SMS 

probíhají současně, to znamená, že se nejedná o postupné prozvánění, ale všem členům 

v jednotce zvoní telefony současně. Technologie pro tuto službu je umístěna 

v telekomunikačních sálech (telehousech) a je společná pro všechny jednotky začleněné 

v systému. Celý systém kontroluje oprávněnost čísel volat skupinu a je vytvořen dvakrát pro 

vzájemnou kontrolu a zajištění provozu při případném výpadku jednoho systému [24]. 
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6 AMDS - Automatický systém odesílání hlasových zpráv 

HZS Moravskoslezského kraje stejně jako ostatní kraje ČR pro varování a informování 

používá Jednotný systém varování a vyrozumění. Tento systém je v ČR budován od roku 

1991 a z důvodu priority, bezpečnosti a zajištění byl rozšířen o autonomní systém AMDS. 

AMDS (Automatic Message Delivery Systém) je systém automatického vyrozumění, 

který je v případě potřeby schopen v požadovaném čase automaticky obvolat určitou skupinu 

lidí a přehrát jim do mobilního telefonu předem nahranou, automaticky vygenerovanou 

zprávu. Umožňuje volat v jednu chvíli na předem definovaná čísla, a to až třiceti lidem 

najednou. Je obousměrný, což znamená, že současně umožňuje v reálném čase vyhodnocovat, 

zda předání zprávy bylo úspěšné či nikoli. Je integrován do dispečerského programu „Spojař“. 

Při požadavku na výjezd jednotky systém volá z daného čísla jednotlivé členy jednotky. 

Po přijetí volání je automaticky přehrána úvodní hláska a následně je příjemce vyzván buď 

k přijetí, nebo odmítnutí zprávy. Systém jim přečte příkaz k výjezdu společně s informacemi 

jako je typ události, adresou události a technikou, která má být k výjezdu použita. Tuto zprávu 

obdrží všichni členové jednotky. V případě selhání generování hlasové zprávy systém 

přehraje „náhradní hlasovou zprávu“. Pro další informace o výjezdu jednotky je nutno 

kontaktovat velitele jednotky, popřípadě další osoby. Velitelé jednotek, družstev a strojníci 

zároveň obdrží SMS zprávy, ve které budou veškeré informace o příkazu k výjezdu v textové 

podobě. Následně se hasiči dostaví na místo určení (například do požární zbrojnice). Pokud 

nemohou k zásahu vyjet, přijmou volání a po přehrání úvodní hlásky volání ukončí. 

Odmítnutím zprávy v případě nemožnosti výjezdu se výrazně zkracuje délka celkového 

svolání jednotky a neblokují se komunikační linky. Pokud má volaný účastník obsazeno nebo 

je mimo signál, systém hovor zavěsí a po 15 vteřinách znovu volání zopakuje. Poté volání 

označí jako nedoručené a uvolní linku pro další volání.  
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Obrázek č. 2 - Report o vysílání v systému operačního střediska  

(Zdroj: interní materiály HZS MSK [11]) 

 

Operační středisko má k dispozici informace o tom, jak vyrozumění jednotky probíhalo 

či probíhá a s jakým výsledkem. Systém na rozdíl od SMS zpráv umí vyhodnotit, zda-li 

příjemce hlasovou právu převzal či nikoli (obrázek č. 2). Dále také vyhodnotí dobu trvání 

příjmu zprávy jednotlivými hasiči jednotky, to znamená dobu, za jakou byla celá jednotka 

vyrozuměna. V případě nepřijetí hlasové zprávy existuje informace o volání s jednoznačnou 

identifikací systému AMDS [11]. 



12 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 -  Přehled vysílaných zpráv (Zdroj: interní materiály HZS MSK [11]) 

 

6.1  Zkušenosti s využitím AMDS jako základního nástroje pro svolávání 

členů JSDH v Moravskoslezském kraji 

V období od dubna do září 2009 probíhal zkušební provoz systému AMDS u všech 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí kategorii JPO II a JPO III.  Pořízením systému došlo 

od konce roku 2009 ke sjednocení, změně a zároveň rozšíření stávajícího systému 

vyhlašování poplachu jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí – Jednotného systému 

varování a vyrozumění. Tento systém pracuje z bezpečnostních důvodů autonomně. Od října 

2009 je jednotkám požární ochrany kategorie II, III a V vyhlašován poplach právě pomocí 

AMDS v kombinaci se zasíláním SMS na velitele a strojníky dané jednotky. Zároveň od této 

doby dochází k postupnému útlumu používání jiných vyrozumívacích systémů pro 

vyhlašování poplachu jednotkám. 

Zavedením tohoto systému byla zefektivněna práce operačních techniků a operačních 

důstojníků na KOPIS, zmenšil se počet příslušníků, kteří musí zajišťovat vyrozumění 

jednotek a tito se dále mohou věnovat jiným činnostem. Dále došlo ke zkrácení doby 

nezbytné pro vyhlášení poplachu jednotkám PO. Na rozdíl od jiných způsobů vyhlášení 

Naplánovaná vysílání audio zpráv  

Nahrané audio zprávy pro vysílání 

Distribuční skupiny 

Hlavní menu 

Právě probíhající vysílání audio 

zpráv 
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poplachu byla zajištěna zpětná vazba o převzetí zprávy a je zde mnohem vyšší 

pravděpodobnost přijetí zprávy než u dříve využívaného systému SMS. I ze strany 

dobrovolných jednotek jsou na tento systém svolávání pozitivní ohlasy. 

6.2 Financování systému AMDS 

Financování systému AMDS je zajišťováno z rozpočtu HZS MSK, který hradí každé 

spojení hovoru. Hovorů denně proběhne více než 300. Každý člen volané jednotky po 

vyslechnutí prvotní informace hovor buď přijme, nebo odmítne a každé toto přijetí je 

zpoplatněno. Pokud členové jednotek, kteří se zásahu nemohou zúčastnit, tyto příchozí zprávy 

budou odmítat, mohlo by určitou úpravou systému AMDS dojít k  úspoře nákladů. 

6.3 Technické řešení AMDS v podmínkách HZS MSK 

Systém AMDS byl testován HZS Plzeňského kraje a na základě výsledků testů byl 

doporučen pro nasazení v rámci HZS ČR. Koncem roku 2007 obdržel HZS 

Moravskoslezského kraje od GŘ HZS ČR investiční prostředky na pořízení AMDS. Následně 

byl koncem listopadu 2007 dodán fy ALTEL Czech s.r.o. Obsahem této dodávky byl server 

HP ProLiant a systém AMDS se SW licencí na 12 portů. Souběžně probíhala integrace 

rozhraní AMDS do Integrovaného systému výjezdu 5.x a integrace se systémem TTS (Text to 

speech) – tj. automatického přetvoření textu do hlasové podoby, kterou provedla fy RCS 

Kladno. Odbor operačního řízení HZS MSK po dokončení integrace provedl sérii testů, 

jejichž cílem bylo ověření možností a kapacity dodaného systému. 

 Na základě výsledků těchto testů bylo zjištěno, že systém je vhodný pro vyhlašování 

poplachu dobrovolným jednotkám, ale lze jej využít také pro informování jakékoliv skupiny 

osob, ať už členů krajského úřadu, obce, povodňové komise, krizového štábu kraje i 

krizových štábů ORP, služebních funkcionářů HZS, ale také v případě nutnosti předání 

informací a výstrah ČHMÚ či povolání záloh na jednotlivé stanice HZS (obrázek č. 3). 
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Systém umožňuje: 

 odeslání hlasové zprávy, namluvené např. operačním důstojníkem přes telefon 

do systému, stanovené skupině osob, 

 odeslání vygenerované textové zprávy, např. z  Výstrahy ČHMÚ a 

transformované do hlasové podoby systémem TTS, stanovené skupině osob, 

 odeslání informace z Integrovaného systému výjezdu formou hlasové zprávy, 

vytvořené z textových informací systémem TTS, služebním funkcionářům HZS 

kraje. Doposud toto bylo prováděno prostřednictvím SMS zpráv, 

 odeslání tzv. „Příkazu k výjezdu“ členům JSDH formou hlasové zprávy, 

vytvořené systémem TTS z Integrovaného výjezdového systému. Zde je možná i 

kombinace předem namluvené standardní zprávy (např. Dostavte se do 

zbrojnice) pro část členů JSDH a pro část členů JSDH je možno generovat celé 

znění příkazu k výjezdu (typ, podtyp událostí, adresa), 

 detailní statistiku odeslaných, přijatých a nepřijatých zpráv dle adresátů. 

Při testování systému měl HZS MSK pořízeno celkem 12 SW licencí (pro 12 tzv. 

portů). To znamená, že předem nahraná hlasová zpráva může být najednou odeslána dvanácti 

adresátům. Po celou dobu vytáčení telefonního čísla, hovoru, až do „zavěšení“ adresátem je 

„kanál“ nepřístupný a nelze jej využít pro další volání. Byly zakoupeny 3 licence TTS. Pokud 

tedy např. odesíláme příkaz k výjezdu více jednotkám JSDH a tento příkaz je službou TTS 

generován automaticky do hlasové podoby, pak se zpráva vygeneruje současně maximálně 

pro tři jednotky, pak další tři atd., což samozřejmě znamená určité zpoždění ve vyslání JSDH 

v integrovaném systému výjezdu. 

6.4 Zhodnocení využívání systému AMDS 

Dle mého názoru je systém AMDS pro svolávání jednotek SDH jeden z nejkvalitnějších 

a nejspolehlivějších. Velkým přínosem je integrace do výjezdového programu „Spojař“, díky 

kterému je systém schopen generovat hlasovou zprávu přímo z tohoto systému. Operační 

důstojník nebo operační technik tak po přijetí tísňového volání a „vytěžení“ požadovaných 
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informací od volajícího může jediným úkonem v programu vyrozumět všechny členy 

požadované jednotky SDH, která má k mimořádné události vyjet. Obsluha programu „Spojař“ 

je jednoduchá, rychlá a přehledná, je možno využívat efektivně informační podporu tohoto 

programu. Jednotlivá data a kontakty na členy jednotlivých SDH jsou pravidelně 

aktualizovány, proto jsou splněny veškeré požadavky pro co nejrychlejší informování všech 

členů jednotek. 

Systém AMDS je vytvořen pro svolání co největšího počtu potřebných lidí, proto je 

možno jeho pomocí informovat a vyrozumět jakoukoliv skupinu osob v poměrně krátkém 

čase. Myslím si, že je možno tento systém používat pro informování jakékoliv osoby, která je 

zařazena v integrovaném systému výjezdu 

 

7 Dosavadní praxe při vyrozumívání starostů v Moravskoslezském 

kraji 

Jedním z úkolů operačních středisek v případě hrozícího nebezpečí vzniku 

mimořádných událostí nebo v případě výstrah zasílaných ČHMÚ, je také vyrozumívání a 

informování státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. V současné době se 

uskutečňuje informování všech těchto orgánů prostřednictvím  SMS, elektronické pošty a 

následně telefonickým obvoláváním operačními důstojníky a operačními techniky 

jednotlivých operačních středisek. Toto vyrozumívání je velice zdlouhavé a je závislé na 

dostupnosti a aktuálním telefonickém spojení na starosty obcí či další kompetentní osoby.  

Výstrahy nebo informační zprávy ČHMÚ se předávají ihned po přijetí, a to počítačovou 

sítí, faxem, v mimořádných případech telefonicky. Rozhodující pro výběr způsobu předání je 

provozuschopnost technických prostředků odesílatele, dohodnuté technické prostředky 

příjemce a dosažení co nejkratšího času předání. 

Činnosti  KOPIS při přijetí výstrahy ČHMÚ 

 Výstrahy nebo informační zprávy vydané ČHMÚ  v rámci hlásné a předpovědní 

povodňové služby jsou předávány ČHMÚ na OPIS GŘ, které je po jejich 
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verifikaci předává na příslušné KOPIS podle území, pro které byla výstraha 

vydána a zároveň součinnostním operačním střediskům.  

 KOPIS přijetí výstrahy nebo informační zprávy ČHMÚ potvrdí a předá ji 

okamžitě na dohodnutá příjmová místa krajských úřadů, obcí s rozšířenou 

působností a ostatním subjektům podle povodňového plánu daného území.  

 Zkrácené podoby výstrahy ČHMÚ předává KOPIS na jednotlivé obce. 

 V případě, že KOPIS obdrží výstrahu nebo informační zprávu od regionálních 

poboček ČHMÚ, předává ji okamžitě na OPIS GŘ. 

 Informace povodňové hlásné služby předávají OPIS HZS ČR v souladu 

s povodňovými plány daného území.  

 Záznamy o datu a času přijetí výstrahy nebo informační zprávy předpovědní 

povodňové služby nebo informace povodňové hlásné služby, způsobu a času 

potvrzeného předání na určená místa (v případě telefonického předání čas 

převzetí a jméno osoby), se na OPIS HZS ČR prokazatelně vedou a archivují 

v textové podobě pod dobu nejméně 3 let [9]. 

 

8  Návrh využití AMDS jako základního nástroje vyrozumívání a 

informování v Moravskoslezském kraji 

Dle zákona č. 328/2001 Sb. [6] je jednou z povinností operačních středisek při 

nebezpečí vzniku mimořádných událostí nejen informování všech základních složek IZS, ale 

v případě nutnosti také informování určených osob dotčených správních úřadů s krajskou 

působností nebo s působností ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností, osob 

určených obcí a právnických a fyzických osob určených havarijním plánem kraje. Při 

nahlášení mimořádné události musí OPIS vyrozumět starosty daných obcí, poskytnout jim 

informace o dané události a o tom, zda-li byl vyhlášen krizový stav. 
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Při využití systému AMDS pro informování těchto orgánů je obvolání příslušných osob 

rychlé a je prokazatelně zajištěna evidence o přijetí zprávy. AMDS splňuje všechny 

požadavky pro toto využití a to zejména pro: 

 informování starostů ORP 

 informování starostů obcí 

 svolání členů povodňových komisí 

 svolání členů krizových štábů 

 svolání členů USAR teamu HZS MSK 

 svolání členů WASAR teamu HZS MSK 

 svolání příslušníků HZS MSK 

 svolání dalších služebních funkcionářů 

Pro zajištění vyrozumění osob (příslušníků HZS, starostů, služebních funkcionářů, 

atd.) systémem AMDS není potřeba zásahu do dispečerského programu „Spojař“. Systém 

AMDS je již integrován do Integrovaného systému výjezdu 5.x, obdobně jako integrace 

systému TTS (Text to speech) – tj. automatického přetvoření textu do hlasové podoby. Tyto 

moduly jsou plně funkční a v současné době jsou využívány pro vyrozumění jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí kategorii JPO II a JPO III. 

Jedinou podmínkou pro vyrozumění systémem AMDS je potřeba mít kontakty na 

příslušné osoby v databázi Oracle, nad kterou dispečerský program „Spojař“ pracuje. 

V současné době je v této databázi seznam všech příslušníků HZS MSK, členů jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí a starostů ORP Moravskoslezského kraje. 

V dispečerském programu „Spojař“ je modul „telefonní kontakty a odeslání zpráv na 

příslušníky HZS, kontaktní osoby, pohotovostní služby a jednotky PO“. V tomto modulu lze 

pak „filtrovat“ dle základní oblasti výběru, např. „Příslušníci HZS“, „Ostatní osoby“, 

„Pohotovostní služby“. Dále lze „filtrovat“ dle vytvořeného „Názvu skupiny osob“ – např. 

Operační důstojníci, směna A, B, C, Řídící důstojníci (dle územních odborů), … atd. 
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8.1  Svolání členů USAR teamu HZS MSK 

Obdobně jako u vyrozumění jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí je možno AMDS 

využívat pro svolání příslušníků USAR teamu.  

Z nabídky se vybere skupina „USAR team“, zatrhne se pole „Preferované pro hlas“. 

Vybraná jména a kontakty se označí, vybere se vytvořená nahrávka „.wav“ pro vyrozumění a 

zpráva se odešle. 

8.2  Svolání členů WASAR teamu HZS MSK 

Svolání příslušníků WASAR teamu je obdobné jako u svolání příslušníků USAR teamu, 

jen se „vybírá“ pomoci jiného „filtru“. 

 

8.3  Informování starostů ORP, starostů obcí, … 

Obdobně jako u vyrozumění jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a svolání 

příslušníků USAR teamu a WASAR teamu lze systém AMDS využít pro vyrozumění, 

informování starostů ORP, starostů obcí, jakož i členů povodňových komisí, bezpečnostních 

rad, členů krizových štábů apod. 

Jak již bylo výše zmíněno, je potřeba mít kontakty na tyto osoby v databázi Oracle. 

V současné době ale stojíme před problémem. Na základě rozhodnutí GŘ HZS ČR budou 

všechny kontakty na samosprávy obcí získávány z informačního systému ePUSA.                 

Od 1. května 2011 bude HZS Moravskoslezského kraje využívat data o obcích a kontaktech 

výhradně z informačního systému ePUSA a nebude provádět sběr těchto dat jinými 

duplicitními cestami, pokud to nebude nezbytně nutné. Je proto žádoucí, aby obce udržovaly 

údaje v IS ePUSA aktuální a kompletní. Pro potřeby krizového řízení je zvláště žádoucí 

uvádět i mobilní telefonní čísla představitelů obcí. Pokud v IS ePUSA nebudou existovat k 

příslušné obci úplné a aktuální údaje, bude ohroženo včasné vyrozumění orgánů obcí o 

nastalé nebo hrozící mimořádné události nebo krizové situaci. Tyto informace byly zaslány 

starostům obcí. Pro import dat z informačního systému ePUSA do krajských databází bude 

připraven firmou RCS Kladno manuál. 
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Informování starostů ORP a starostů obcí je z těchto důvodů „odloženo“. Dalším 

důvodem, proč v současné době se systém AMDS pro vyrozumění starostů nevyužívá, je 

problém s náhodnými výpadky komunikace mezi službou AMDS od RCS Kladno, ACS 

serverem od firmy ALTEL  a ústřednou HZS. Nyní příslušní pracovníci firmy RCS Kladno a 

ALTEL analyzují problém. 

Vyjdeme-li ze zkušeností a praxe minulých let, myslím si, že tento systém vyrozumění a 

informování má velkou budoucnost. V minulosti museli dispečeři operačního střediska 

informovat starosty faxem, případně e-mailem. Toto informování bylo ale problematické 

v mimopracovní době, kdy tyto informace starostové nedostali. Bylo-li rozhodnuto, že se mají 

starostové informovat telefonicky, tak jen v podmínkách Ostravy museli dispečeři 

„obtelefonovat“ 35 starostů Úřadů městských obvodů a obcí. Trval-li hovor cca 3 - 4 minuty, 

pak „poslední starosta“ byl informován až po 2 hodinách. 

Přechodem na IBC je tento systém informování nemožný, protože v Moravskoslezském 

kraji je 300 obcí. Z těchto důvodů je využití systému informování starostů systémem AMDS 

velmi efektivní, protože může být v jednom okamžiku informováno najednou 30 starostů a 

„poslední starosta“ bude informován v řádu minut, ne hodin.  

Informace mohou pak starostové dostávat jako „předpřipravené“ zprávy, kdy operační 

důstojník vybere připravený „.wav“ soubor, informaci vytvoří – namluví „.wav“ soubor nebo 

zprávu napíše a odešle. 

Na základě zkušeností s vyrozuměním jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí je tento 

systém v současné době jedním z nejspolehlivějších a nejrychlejších. 

 

9 Návrh a popis organizačně technického řešení v podmínkách 

Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje 

Obdobně jako na CTV je systém AMDS na IBC využíván pro vyrozumění jednotek 

požární ochrany. 
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HZS MSK má v současné době pořízeno celkem 30 licencí pro 30 tzv. odchozích 

kanálů. To znamená, že předem nahraná hlasová zpráva může být najednou odeslána třiceti 

adresátům. Po celou dobu vytáčení telefonního čísla, hovoru, až do „zavěšení“ adresátem je 

„kanál“ nepřístupný a nelze jej využít pro další volání. V současné době je zakoupeno 15 

licencí TTS. Pokud tedy např. odesíláme příkaz k výjezdu více jednotkám JSDH a tento 

příkaz je službou TTS generován automaticky do hlasové podoby, pak se zpráva vygeneruje 

současně pro patnáct jednotek, pak dalších patnáct atd.  

Do ledna roku 2011 byl server HP ProLiant, který zabezpečuje přenos AMDS zpráv 

umístěn na CTV. Tím bylo ale mnohdy zapříčiněno „nedoručení“ zpráv, protože mezi 

dispečerským programem „Spojař“, který je nainstalován na dispečerských pracovištích IBC a 

serverem HP ProLiant bylo mnoho „přenosových prvků“. Toto technické řešení způsobovalo 

v mnoha případech „pád“ některých služeb a tím nedošlo k přenosu informací a následnému 

vyslání AMDS zprávy. 

V lednu 2011 byl server HP ProLiant převezen na IBC, byl zakomponován do celého 

systému a od té doby se mnohé technické problémy vyřešily. V současné době nedochází k 

„pádu“ služeb, které zabezpečují přenos dat pro vyslání AMDS zprávy a to i z toho důvodu, 

že na IBC je součástí směny dispečerů systémový inženýr v nepřetržité směně, který dohlíží 

nad celou technologií nejen SW aplikací, ale i nad technologií celé budovy IBC. 

Přenesením serveru HP ProLiant na IBC se ale nezměnila technologie přenosu dat pro 

zprávy AMDS. Server nadále komunikuje s telefonní ústřednou ALCATEL na hasičské 

stanici v Ostravě - Zábřehu a v případě „nedostupnosti“ linek na této stanici dojde 

k automatickému překlopení na telefonní ústřednu na stanici Ostrava - Fifejdy. 

Na dispečerském sále IBC je 31 dispečerských pracovišť. 10 pracovišť pro zdravotní 

záchrannou službu, 10 pracovišť pro Policii České republiky, 8 pracovišť pro hasiče a 3 

pracoviště pro Městskou policii Ostrava. Kromě 10-ti pracovišť Policie České republiky jsou 

všechna tato pracoviště koncipována jako multifunkční. To znamená, že na 21 pracovištích na 

dispečerském sále je nainstalována „hasičská“ dispečerská aplikace „Spojař“. Mimo 

dispečerský sál je dispečerská aplikace „Spojař“ nainstalována na 3 pracovištích na operačním 

středisku hasičského záchranného sboru a na dalších 6-ti pracovištích mimo dispečerský sál a 
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operační středisko HZS. Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že teoreticky z 30-ti pracovišť na 

IBC lze vysílat AMDS zprávy.  

Tento výčet je ale jen teoretický, protože nelze obsadit všechna dispečerská pracoviště 

zdravotní záchranné služby a Městské policie Ostrava. Lze odhadnout, že v případě akutní 

potřeby by bylo možno obsadit pro potřeby vysílání AMDS zpráv 20 dispečerských aplikací 

„Spojař“, a to 8 dispečerských pracovišť HZS, 2 záložní dispečerská pracoviště zdravotní 

záchranné služby a 1 pracoviště Městské policie Ostrava, 3 pracoviště na operačním středisku 

hasičského záchranného sboru a na dalších 6-ti pracovištích mimo dispečerský sál [11].  

 

10  Zhodnocení kladů a nedostatků navrhovaného řešení 

10.1 Klady 

Pro práci operačních důstojníků a operačních techniků je velice důležitý co 

nejjednodušší a nejpřehlednější systém svolávání. V případě přijetí tísňového volání musí 

vytěžit veškeré důležité informace o mimořádné události, zapsat do programu „Spojař“ a 

následně vybrat síly a prostředky potřebné pro řešení dané události. Po výběru všech jednotek, 

které budou povolány na místo zásahu, jsou najednou obvolána všechna telefonní čísla 

uvedená u členů těchto jednotek. Členové jednotek jsou vyzváni buď k přijetí, nebo 

k odmítnutí tohoto hovoru, které si ihned může operační důstojník ověřit na obrazovce 

(obrázek č. 2). Zobrazí se mu veškeré přijaté i odmítnuté hovory, dále nevyzvednuté hovory, 

které se po 15 sekundách opakují. Takto má přehled o počtu členů jednotek, kteří jsou 

k zásahu schopni vyjet, má „zpětnou vazbu“ od svolávané jednotky a v případě 

nedostatečného počtu členů, kteří jsou schopni vyjet, může tuto situaci okamžitě řešit 

povoláním jiné jednotky. Zároveň členové jednotky mají přesné informace o typu, adrese a 

veškeré technice, která k mimořádné události vyjíždí. Systém AMDS lze takto použít pro 

vyrozumění jakékoliv skupiny či jednotlivých osob, v systému integrovaného výjezdu HZS 

MSK se jedná o kontakty zhruba na 11 tisíc osob. 
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10.2 Nedostatky 

Ačkoliv je tento systém v současné době jedním z nejspolehlivějších a nejrychlejších, 

má samozřejmě i své nedostatky. Jedním z nich je například to, že systém svolá všechny členy 

dané jednotky, avšak není zde možnost nastavení selekce či jednotlivých skupin. V případě 

výjezdu se tak může sejít mnohem více členů jednotky, než kolik jich skutečně k zásahu 

vyjede. Otázku počtu lidí, kteří mají být svoláni, tento systém neřeší, toto je třeba, aby si ji 

vyřešila každá jednotka sama například svým vnitřním plánem svolání. Obdobně toto platí i 

pro svolání členů povodňových komisí, členů krizových štábů, členů USAR teamu, členů 

WASAR teamu HZS MSK. Jako hlavní nedostatek ale vidím v tom, že tento systém není ze 

strany GŘ HZS ČR důrazně podporován a propagován. 

 

11 Závěr 

Systém AMDS je vhodný pro obvolání velkého počtu osob, ať už zasahujících hasičů 

nebo informování členů obcí, krajského úřadu, povodňových komisí, krizových štábů krajů i 

ORP, ale i v případě rozesílání výstrah ČHMÚ či svolávání záloh na stanice. Je možno ho 

použít pro informování jakékoliv osoby, která je zařazena v integrovaném systému výjezdu. 

Díky jeho spolehlivosti a rychlosti je možno zkrátit dobu potřebnou pro vyrozumění všech 

patřičných osob a zefektivnit tak práci všech operačních důstojníků a operačních techniků. 

Pro „bezpečnější“ zajištění přenosu AMDS zpráv bych ale navrhovala jako první 

směrování dat na hasičskou stanici Ostrava Fifejdy. Je pravděpodobné, že při řešení krizových 

situací bude telefonní ústředna na hasičské stanici Ostrava - Zábřeh značně vytížena, a to 

z důvodu, že na této stanici je rovněž ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. Teprve při vytížení všech linek na hasičské stanici Ostrava -  

Fifejdy by byla data pro vyslání AMDS zpráv směrována na hasičskou stanici v Ostravě -  

Zábřehu. 

Další výhled bych viděla ve vytvoření „komunikačního rozhraní“ mezi serverem HP 

ProLiant a telefonní ústřednou CISCO, která na IBC zabezpečuje IP telefonii. 
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Server HP ProLiant a systém AMDS „komunikuje“ s aplikačním SW pro vysílání sil a 

prostředků jen na základě integrace rozhraní AMDS do Integrovaného systému výjezdu 5.x a 

integrace se systémem TTS (Text to speech) – tj. automatického přetvoření textu do hlasové 

podoby, kterou provedla fy RCS Kladno. Všechny složky IZS na IBC využívají svoje vlastní 

dispečerské aplikace pro vysílání sil a prostředků a „propojení“ těchto aplikací pro možnost 

předávání dat, zajišťuje tzv. vrstva společných služeb ICF. 

Další výhled bych viděla ve vytvoření, naprogramování služby ve výše zmiňované 

vrstvě společných služeb ICF tak, aby všechny složky IZS mohly ze svých dispečerských 

aplikací využívat systém AMDS pro své potřeby. 

V současné době je testován modul Vyrozumění. Tento modul umožňuje de facto 

odeslat AMDS z jakéhokoli PC umístěného v intranetu HZS MSK. Pro odeslání AMDS 

zprávy je potřeba mít na PC nainstalován Spojař. Tento modul umí využívat i TTS. Dle mého 

názoru je toto řešení budoucnost hlavně pro krizové řízení a krizové štáby.  
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13 Seznamy 

13.1 Seznam obrázků 
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Obrázek č. 2 - Report o vysílání v systému operačního střediska 

Obrázek č. 3 - Přehled vysílaných zpráv 

13.2 Seznam zkratek 

ACS – typ serveru 

ALCATEL – telefonní ústředna 

ALTEL Czech – název firmy 

AMDS – Automatický systém odesílání hlasových zpráv  

      (Automatic Message Delivery Systém) 

CISCO – typ telefonní ústředny 

CTV – Centrum tísňového volání 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

ePUSA – informační systém 

GŘ HZS ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

GSM – Globální systém pro mobilní komunikaci 

HP ProLiant – název serveru 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

HZS MSK – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IBC – Integrované bezpečnostní centrum 

ICF – vrstva společných služeb 

IP telefonie – typ telefonie 

IS – informační systém 
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IZS – Integrovaný záchranný systém 

JAY – název systému svolání 

JPO – jednotka požární ochrany 

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KCTV – Krajské centrum tísňového volání 

KOPIS – Krajské operační a informační středisko 

OPIS – Operační a informační středisko 

OPIS GŘ – Operační a informační středisko generálního ředitelství 

ORP – obec s rozšířenou působností 

Oracle - databáze 

PO – požární ochrana 

ROP NUTS II Moravskoslezsko – název operačního programu 

Sb. – Sbírka 

SDH – sbor dobrovolných hasičů 

SMS – krátká textová zpráva 

SOPIS – Sdružené operační a informační středisko 

SW – software 

TTS – automatické přetvoření textu do hlasové podoby 

ÚO – územní odbor 

USAR - vyhledávací a záchranný tým 

WASAR – tým zasahující při záplavách 


