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informačních středisek HZS krajů. Diplomová práce. Ostrava: VŠB TU, 2012. 55 str. 

 

Cílem práce je rozšíření algoritmus příjmu tísňové výzvy u Hasičského záchranné sboru 

České republiky o poskytnutí odborné rady volajícím (asistované pomoci). Jsou vypracovány 

scénáře vybraných mimořádných událostí tak, aby byl operátor schopen kvalifikovaně 

informovat či instruovat volajícího. Dále je navržena implementace těchto materiálů do 

odborné přípravy. 
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Regional Operations and Information Centres of Regional Fire and Rescue Services. Diploma 
Thesis. Ostrava: VŠB TU, 2012. 55 Pages 
 
 
The aim of this diploma thesis is to extend the algorithm for taking of emergency calls at the 
Fire and Rescue Services of the Czech Republic, concerning the provision of professional 
advice for callers, that is assist help. 
The special scenarios of selected exceptional events are elaborated here, so that the operator 
would be able to professionally inform and instruct the callers. 
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1  Úvod 
 

Tato práce navrhuje řešení ohledně problematiky poskytování asistované pomoci 

oznamovateli mimořádných událostí spadajících k řešení Hasičskému záchrannému sboru 

Karlovarského kraje.  

V úvodní části práce je stručně popsána historie vzniku a funkcionalita tísňové linky 112. 

K uvedení do dané problematiky dále slouží kapitola, která se zabývá procesním režimem 

zpracování tísňové zprávy.  V práci je poukázáno na fakt, že ačkoliv obsluhy těchto tísňových 

linek mají v Katalogu odborností mimo jiné napsáno, že poskytují rady volajícímu 

(asistovanou pomoc), tak se nikde v jejich odborné přípravě nevyskytuje žádný dokument, 

který by danou problematiku byť jen okrajově řešil. Dokonce ani v procesu zpracování 

tísňové zprávy není nikde určeno, kde asistovanou pomoc poskytnout. Praktickým 

zkoumáním hovorů operátorů s oznamovateli mimořádných událostí je zjištěno, že asistovaná 

pomoc poskytována zpravidla není. 

V práci je tedy navrženo rozšíření algoritmu zpracování tísňové zprávy tak, aby bylo možno 

asistovanou pomoc poskytnout. Dále jsou zde vypracovány scénáře vybraných mimořádných 

událostí tak, aby podle jejich obsahu byl operátor schopen kvalifikovaně poradit oznamovateli 

mimořádné události. Tyto scénáře vychází z dlouholeté hasičské praxe autora. Navrhovaný 

postup je následně ověřen vyzkoušením v praxi. V závěru práce je navržen způsob 

implementace těchto textů do odborné přípravy.  
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2  Rešerše literatury 
 
FRANĚK, Ondřej. Manuál dispečera Zdravotnického operačního střediska. 3. doplněné a 

opravené vydání. BRNO: Computer Press a.s. Brno, 2010. 230 s. .  ISBN 978-80-254-5910-2 

 

Publikace je původně určena pro personál Zdravotnického operačního střediska. Přesto ji 

mohou využít všichni čtenáři, kteří se zabývají operačním řízením na úrovni operačních 

středisek. Je zde definováno rozdělení operačních středisek dle jejich vnitřního uspořádána, je 

zde definován procesní režim zpracování tísňové výzvy. Dále se publikace zabývá příjmem 

tísňové výzvy a komunikací s volajícím. Významná část publikace se věnuje poskytování 

specifických rad volajícímu v krizových situacích vztahujících se ke zdravotnímu stavu 

postižené osoby.  

 

 

 

OŠŤÁDALOVÁ, Tereza. Zavedení tísňové linky 112 v České republice. 1. vydán. Ostrava: 

SPBI, 2005 76s. . ISBN: 80-86624-69-8 

 

Publikace popisuje problematiku zavedení tísňového volání 112 v České republice. Dále je 

zde stručně popsán systém telefonního centra tísňového volání, včetně výkonu služby 

operátorů tuto technologii obsluhujících. Podstatná část publikace se po té věnuje identifikaci 

polohy volajícího.  
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3  Tísňová linka 112 

3. 1 Zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 

 

Rada evropského společenství rozhodla o zavedení tísňové linky 112 především z toho 

důvodu, že většina zemí EU dříve používala v rámci svých složek záchranných systémů 

vlastní čísla tísňových volání.  Protože v těchto číslech nebyl žádný jednotný systém, mohlo 

docházet k případům, kdy cizinec, který se ocitnul v situaci, kde potřeboval pomoc 

záchranných nebo policejních složek, neznal telefonní číslo, na kterém by se mohl domoci 

určité odezvy. S ohledem na otevření hranic po roce 1990 docházelo k výraznému navýšení 

pohybu osob v rámci Evropy. Na základě tohoto faktu vydává Rada Evropského společenství 

dne 29. července 1991 rozhodnutí č. 91/396/EHS, kterým rozhoduje o zavedení tísňové linky 

jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Dle tohoto rozhodnutí mělo být tísňové 

číslo 112 v rámci států EU zavedeno do 31. prosince 1992. U států, které měli s implementací 

nařízení problémy, bylo možné toto tísňové číslo zavést až do 31. prosince roku 1996. 

Hlavní ideou jednotného evropského čísla byl stav, kdy by občan který se ocitne v tísňové 

situaci, nemusí  přemýšlet o tom, ve kterém státu se nachází a jaké  tísňové číslo má zvolit. 

Také je žádoucí, aby byl volající obsloužen operátorem, hovořícím některým ze světově 

používaných jazyků. 

Na jednotném evropském čísle tísňového volání, musí být tísňová informace převzata 

dispečerem odpovídajícím způsobem tak, aby došlo k co nejrychlejší  adekvátní reakci ze 

strany záchranných složek. Služba je dostupná v kteroukoliv denní či noční dobu a je 

poskytována bezplatně. Také má být zajištěno, aby byla minimalizována jazyková bariera. 

Jednotné evropské číslo potom musí být dostupné z digitálních sítí integrovaných služeb, 

veřejných telefonních sítí a z veřejných mobilních sítí. 

3. 2 Zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání v ČR 

 

Jako první výskyt tísňového čísla 112 lze považovat rok 1996, kdy v ČR společnost Eurotel 

Praha spol. s.r.o. začala provozovat první veřejnou GSM síť na území našeho státu. Společně 

se spuštěním této GSM sítě, byla zprovozněna i linka 112 [9]. V telefonních přístrojích této 

sítě byla již nastavena služba umožňující přímé volání na linku 112 a to nezávisle na 

operátorovi, který síť provozuje. V těchto počátcích tísňového volání 112 byla tato volání 

směřována do osmi oblastí odpovídající tehdejšímu územnímu uspořádání do krajů, kdy linka 

byla svedena na operační střediska Policie ČR. Toto dočasné řešení bylo možné z důvodu 
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uzavření dohod mezi společností Eurotel Praha spol.s.r.o., SPT Telecom, Ministerstvem 

vnitra a Policejním prezídiem ČR.  

Předávání tísňových zpráv z této linky bylo v tu dobu velmi zdlouhavé a neefektivní. 

Docházelo prakticky pouze k přepojení daného telefonátu na oblastní operační středisko 

příslušné složky IZS. Na druhou stranu je třeba dodat, že většina uživatelů mobilních telefonů 

ani nevěděla, že mají takovouto službu k dispozici. V případě potřeby volila většina uživatelů 

mobilních telefonů jednu ze tří národních tísňových linek. 

Za samotný začátek vzniku technologie 112 tak, jak ji známe dnes lze považovat Usnesení 

vlády č. 391/2000 [11] kde byly stanoveny zásady, harmonogram a způsob zavedení 

jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Toto nařízení vlády bylo v roce 2002 

upraveno nařízením vlády č. 350/2002 [12] čímž došlo k úpravám a upřesněním zásad pro 

zavedení tísňového čísla 112. 

Následně bylo zavedení jednotného evropského tísňového čísla v ČR zařazeno do Národního 

programu přípravy  ČR na  členství v Evropské unii. Dle harmonogramu stanoveného 

usnesením vlády, měl být příjem tísňového čísla zprovozněn k 1. lednu 2003 a to ve všech 

telefonních sítí. Příjem mělo zajišťovat 14 krajských operačních a informačních středisek 

provozovaných u Hasičského záchranného sboru České republiky.  

Celý projekt zavedení jednotného čísla 112 byl součástí smlouvy s Českým Telecomem a.s. o 

poskytování služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy. [10] 

Následně došlo v říjnu 2001 k podepsání smlouvy s Českým Telecomem a.s., kde jejím 

obsahem bylo vybudování školící technologie telefonního centra tísňového volání 

v Odborném učilišti požární ochrany MV-Generálního ředitelství HZS ČR ve Frýdku Místku 

a administrativního pracoviště v Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Tento 

projekt byl do plného provozu uveden v květnu 2002 a následně začala příprava obsluh 

technologie 112. Následovala další smlouva s Českým Telecomem a.s., jejímž obsahem byla 

dodávka služby čtrnácti telefonních center tísňového volání 112 a služba propojitelnosti se 

stávajícími operačními středisky základních složek IZS. Do konce roku 2002 byla telefonní 

centra tísňového volání 112 vybudována a uvedena do zkušebního provozu v Plzni, v Praze a 

v Českých Budějovicích. V průběhu roku 2003 byla potom vybudována a spuštěna do 

zkušebního provozu všechna ostatní telefonní centra tísňového volání 112 (dále jen „TCTV 

112“), mimo centra v Hradci Králové, kde byla realizace, z důvodu výstavby nové budovy, 

posunuta na rok 2004. 

Do dubna 2004 byl prováděn zkušební provoz, kdy byla celá technologie zbavena kritických 

chyb a byla nastavena tak, aby optimálně plnila svoji úlohu. V dubnu 2004 byl zahájen ostrý 
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provoz na TCTV 112 v Praze. V průběhu měsíce června 2004 byl ostrý provoz spuštěn ve 

všech ostatních krajích mimo kraje Královéhradeckého a Moravskoslezského, kde k ostrému 

provozu došlo až v průběhu roku 2005. 

Na většině území je potom do technologie TCTV 112 svedena i tísňová linka 150. Zbývající 

národní čísla tísňového volání zůstávají zachována. 

3. 3 Technologie TCTV 112 
 

Technologie TCTV 112 se skládá ze čtrnácti telefonních center tísňového volání, které jsou 

součástí operačních středisek jednotlivých  Hasičských záchranných sborů krajů. Tato 

jednotlivá centra tísňového volání jsou vzájemně hlasově a datově propojena tak, aby se celý 

systém vzájemně zálohoval. Komunikační platformu tvoří tři pobočkové ústředny, které jsou 

umístněny v Praze, Plzni a v Olomouci. Na tyto ústředny je napojeno zbývajících jedenáct 

bloků jednotlivých krajů ČR viz. Obrázek č. 1 

 

Obrázek č. 1 - Architektura TCTV 112 [3]  
   

Systém automaticky s příchozím hovorem umožňuje identifikovat telefonní číslo volajícího, 

adresu a majitele pevné telefonní stanice a geografickou polohu v případě volání z mobilního 

telefonu. Celý systém zároveň zobrazuje tato geografická zjištění na digitálních mapách, takže 

operátor může nahlašovanou událost s mapovým podkladem ihned porovnávat. Tabulka č. 1 
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udává minimální počty operátorů na TCTV 112. Systém je však dimenzován tak, že zvládne 

100 i více operátorů obsluhujících tísňové linky. 

 

Tabulka č. 1 - Minimální personální obsazení TCTV 112 [8] 
Místo dislokace 
TCTV 112 

Minimální počet  příslušníků ve 
směně určených k obsluze 
technologie TCTV 112 (dle 
důvodové zprávy usnesení vlády č. 
391/2000) 

Minimální počet trvale aktivních 
operátorů TCTV 112 

Praha  5 4 
Kladno 3 2 
České Budějovice 2 1 
Plzeň  2 1 
Karlovy Vary 1 1 
Ústí nad Labem  2 1 
Liberec 1 1 
Hradec Králové  2 1 
Pardubice 1 1 
Jihlava 1 1 
Brno  3 2 
Zlín 1 1 
Olomouc 1 1 
Ostrava  3 2 
Celkem  28 20 
 

Velice důležitou vlastností celého systému je jeho jednotná infrastruktura pracující se 

společnou databází. Systém umožňuje zobrazovat informace o aktuálně řešených případech a 

dále zobrazuje profily jednotlivých aktivních operátorů. Toto umožňuje odbavit libovolný 

tísňový hovor nezávisle na tom, v jakém kraji se nachází operátor a v jakém kraji se nachází 

volající.  Jednotlivá tísňová volání jsou standardně přijata v místně příslušném krajském 

operačním středisku v případě, že operátor TCTV 112 není zaneprázdněn vyřizováním jiného 

tísňového volání. V případě, že jsou všichni aktivní operátoři v příslušném kraji 

zaneprázdněni odbavováním jiných tísňových volání, provede systém TCTV 112 překlopení 

hovoru (tzv. přeliv hovoru) na jiného, volného operátora v jiném kraji. Toto překlopení 

hovoru neznamená pro volajícího žádnou časovou prodlevu. Protože systém pracuje pod 

jednotnou infrastrukturou se společnou databází, je operátor schopen tento hovor odbavit 

stejným způsobem, jako by byl odbaven z jeho vlastního kraje. Systém tak garantuje 

volajícímu, že se tento vždy dovolá na „živého operátora“ a jeho hovor nemusí čekat na 

vyřízení ve frontě předchozích hovorů. Tento princip je vyobrazen na obrázku č.2, kde jsou 

zároveň prováděna dvě tísňová volání v kraji A, ale je zde k dispozici pouze jeden operátor. 
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Černými šipkami je schematicky zobrazena cesta toku informací od volajícího, který se 

dovolal jako první a je obsloužen operátorem ze svého kraje, který předává událost k řešení 

příslušnému operačnímu středisku IZS. Červeně čerchovaně je po té zobrazen tok informací 

od volajícího, který se dovolal v době, kdy operátor v jeho kraji hovořil s prvním volajícím. 

Ze schématu je zřejmé, že volající je sice odbaven v jiném kraji, ale samotné řešení jeho 

situace je stejným způsobem předáno na místně příslušné OPIS požadované složky IZS. 

 

 

Obrázek č. 2 Přeliv hovoru na TCTV 112 
 

Jako primární výstup z TCTV 112 byla určena datová věta, která obsahuje informace, které o 

volajícím zjistil systém a informace, které od volajícího zjistil operátor. Datová věta je po té 

dále předávána k řešení na operační střediska místně příslušných složek IZS. 

 

3. 3. 1   Pravidla pro činnost obsluhy TCTV 112 
 

Pravidla pro činnost obsluhy TCTV 112 specifikuje dokument MV-GŘ HZS ČR „Pravidla 

pro činnost TCTV 112“ [8]. Dokument kompletně řeší výkon služby na TCTV 112, 

personální obsazení, příjem, vyhodnocení a předání tísňové zprávy. Důležitou kapitolou 

tohoto dokumentu je stanovení způsobu odbavení tísňového hovoru při různých specifických 

volání. Tento dokument byl vypracován nejprve jako provizorní řešení před spuštěním 

ostrého provozu TCTV 112 s tím, že po jeho ověření v ostrém provozu budou tato pravidla 
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ještě modifikována  a následně vydána formou SIAŘ GŘ. Vzhledem k tomu, že tento SIAŘ 

GŘ vydán do dnešního dne není, lze předpokládat, že tento dokument se jeví jako dostatečný. 
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4  Procesní režim zpracování tísňové zprávy 

Proces zpracování tísňové zprávy má v podstatě dvě základní fáze: 

1. Příjem mimořádné události tzv. „call-taking“. Tuto činnost, tedy zajištění komunikace 

s volajícím, vykonává call-taker. V podmínkách KOPIS HZS ČR vykonávají tuto činnost 

obsluhy TCTV 112 (operační technik 112). 

2. Fáze zpracování tísňové výzvy, tedy zahájení procesu operačního řízení, kde dispečer 

vyhodnotí nahlášenou situaci a rozhodne o nasazení sil a prostředků a dalších potřebných 

úkonech. 

Zajištění těchto dvou základních fází provádějí u HZS ČR dispečeři, kteří tuto činnost 

vykonávají na krajských operačních a informačních střediscích.. Jsou ale i výjimky, kde ještě 

neproběhla integrace oblastních operačních a informačních středisek (dříve okresních 

informačních středisek). Zde se provádí operační řízení na těchto oblastních operačních 

střediscích. 

Vzhledem k možnému toku informací mezi call-takerem a dispečerem lze určit tři základní 

procesní modely operačních středisek [1]. Pro další text je důležité vysvětlení  pojmů „call-

taker“ a „dispečer“. V obecné terminologii dispečerské činnosti se pojmem „call-taker“ rovná 

v podmínkách HZS ČR činnosti operátora obsluhujícího linky tísňového volání tedy funkce 

označované v systemizaci služebních míst jako operační technik 112 nebo operační technik 

(dále jen „call-taker“). Obdobně je třeba chápat obecně užívaný pojem „dispečer“ 

v podmínkách HZS ČR jako činnost prováděnou operačním důstojníkem 

  

4. 1  Paralelní (multifunkční) procesní režim 
 

V paralelním procesním režimu funguje vedle sebe, nezávisle na sobě několik dispečerských 

pracovišť, kdy tato dispečerská pracoviště vždy zajišťují call-taking i dispečerskou činnost 

daného případu. Navíc má každé pracoviště určené své vlastní výjezdové zdroje. 
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Obrázek č. 3 - Schéma paralelního procesního režimu řízení 
 

Výhodou tohoto režimu je minimální riziko ztráty informace od call-takera až po výjezdový 

zdroj, protože v tomto režimu provádí činnost zpravidla pouze jediná osoba. Nevýhodou 

tohoto režimu je obtížná koordinace více případů najednou. Další nevýhodou je 

nerovnoměrné zatížení dispečerů v případě, kdy jeden z dispečerů přijme v krátkém časovém 

intervalu větší množství závažných hlášení. Zde po té může dojít ke ztrátě informace 

v případě, kdy je ve stavu „nouze“ případ předáván jinému dispečerovi. Tento procesní režim 

řízení je u HZS ČR používán pouze tam, kde ještě nejsou integrována bývalá okresní operační 

a informační střediska do krajského operačního a informačního střediska (např. HZS 

Libereckého kraje). Je používán v oblastních operačních střediscích ZZS nebo u HZS 

podniků, kde si pro území svého zřizovatele zajišťují samostatně komunikaci mezi vlastním 

dispečerem a výjezdovou jednotkou. 

 

4. 2  Sériový (sekvenční) procesní režim 
 

V Sériovém modelu procesního řízení jsou od sebe funkčně odděleny pracoviště call-takingu 

a samotné pracoviště operačního řízení. Kdy pracoviště call-takingu zajišťuje výhradně příjem 

a předání tísňové zprávy. Úkolem tohoto pracoviště je tedy získat všechny potřebné údaje 

důležité pro další zpracování tísňové zprávy, případně odfiltrovat duplicitní hlášení stejné 

mimořádné události.  Po té předává událost k řešení na pracoviště zajišťující dispečerskou 

činnost. Pracoviště zajišťující dispečerskou činnost poté rozhoduje o nasazení sil a prostředků. 

Tyto síly a prostředky vysílá a koordinuje jejich činnost. 
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Obrázek č. 4 - Sériový procesní režim operačního střediska 
 

Výhodou tohoto funkčního režimu je dobrá koordinace zdrojů, kdy má pracoviště operačního 

řízení přesný přehled o použitých a použitelných zdrojích. Také je výhodou, že toto pracoviště 

není zatěžováno duplicitními tísňovými hovory, které by nahlašovali již řešenou situaci nebo 

tzv. „zlomyslným voláním“. 

Nevýhodou tohoto režimu je možná ztráta informace při špatné formalizaci této zprávy, 

protože pracovišti operačního řízení se informace dostává vždy zprostředkovaně (funguje zde 

tzv. „tichá pošta“), kdy každým přesměrováním hovoru se mohou ztrácet nebo odlišně 

interpretovat původní informace. 

Je tedy nutné, aby v tomto režimu byl striktně nastaven způsob předání tísňové zprávy tak, 

aby byl jednotný a aby obsahoval všechny informace nutné k rozhodovacímu procesu v rámci 

operačního řízení.  

4. 3 Sériově – paralelní (sektorový) procesní režim 
 

Tento procesní režim je vzhledem ke zpracování tísňové zprávy obdobou modelu sériového. 

Paralelní článek je doplněn na úrovni operační části celého procesu, kde jsou jednotlivým 

dispečerům přiděleny určité sektory území, které budou v rámci zásahu represivních složek 

obsluhovat. 
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Obrázek č. 5 - Sériově-paralelní procesní režim 
 
Na území jednoho kraje si lze celý proces představit tak, že pracoviště call-takingu zajišťuje 

příjem tísňových zpráv z celého kraje. Po příjmu tísňové zprávy  předá zprávu na pracoviště 

operačního řízení. Na pracovišti operačního řízení mají po té dispečeři území kraje rozdělené 

do určitých sektorů. Řešení události je potom přiděleno tomu dispečerovi, který obsluhuje 

území, na kterém bude událost řešena. 

 

Na Krajských operačních a informačních střediscích HZS krajů jsou využívány procesní 

režimy sériové a sériově-paralelní.  
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5  Algoritmus zpracování tísňové zprávy u HZS  
 

Níže uvedený algoritmus zpracování tísňové zprávy popisuje stav, který je v současné době 

zaveden pro KOPIS HZS Karlovarského kraje. 

 

5. 1 Algoritmus příjmu tísňového volání – call taking 
 

Při příjmu zprávy a hlášení o mimořádných událostech operátor TCTV 112 zjišťuje 

následující údaje [9]:  

1) Adresu místa události – kam je potřeba směřovat pomoc. 

2) Druh události – o jaký druh pomoci se bude jednat. 

3) Bližší údaje o události – např. kouří se z okna, budova není obydlená atd. 

4) Rozsah události –  např. kolik je havarovaných vozidel, na jaké ploše se požár nachází 

atd. 

5) Ohrožení osob, jaké nebezpečí hrozí. 

6) Nejvhodnější příjezdová cesta k místu události (není-li zřejmá z adresy) 

7) Jméno volající osoby, telefonní číslo a adresu odkud je voláno 

 

V případě pochybností nebo v případě, kdy dojde k přerušení hovoru dříve, než jsou všechny 

údaje zjištěny, uskuteční operátor zpětný hovor. Dále operátor všechny tyto údaje zadá do 

aplikačního programu, čímž vytvoří a následně odešle datovou větu na příslušné operační 

středisko základní složky IZS. Pokud mu obslužný software nepotvrdí, že příjemce datové 

věty tuto informaci skutečně přijal, nebo cílová složka IZS nedisponuje zařízením zajišťující 

příjem datové věty, předá operátor zprávu příslušné složce IZS telefonicky. Existují specifické 

příklady, kdy obsluha ještě provádí předání hovoru přímo určené složce IZS. Jedním z nich 

jsou případy, kdy tísňové volání vyžaduje zásah pouze záchranné služby. 

V těchto případech obsluha rychle získá základní údaje pro vytvoření datové věty a v rámci 

konferenčního hovoru provede spojení volajícího s příslušným operačním střediskem 

záchranné služby. Jeli to potřebné, zůstává operátor v konferenci, kde může podat informaci o  

poloze volajícího, o jeho telefonním čísle nebo může zajistit komunikaci v cizím jazyce. Po 

odhlášení operátora z konference je opět připraven přijímat další tísňový hovor. 

Časy trvání komunikace operátora a oznamovatele mimořádné události jsou uvedeny 

v obrázku č. 6. Data pocházejí z KOPIS HZS Karlovarského kraje z období 16. 12. 2011 až 
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23. 1. 2012. Samotný průměrný čas příjmu tísňového hovoru by nebyl úplně vypovídající 

údaj, protože v některých případech získání základních informací vyžaduje mnohem delší 

komunikaci. Jedná se například o případy, kdy není přesně známá poloha volajícího, nebo se 

jedná o hovor, který není jednoznačně srozumitelný. Proto tyto údaje demonstruji grafem.   
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Obrázek č. 6 – Časy komunikace operátora TCTV 112 s volajícím 

 

5. 2 Algoritmus operačního řízení 
 

V případech, které vyžadují nasazení sila a prostředků jednotek PO nebo jiné odezvy IZS, 

obdrží pracoviště operačního řízení od pracoviště TCTV 112 datovou větu, která se 

automaticky zapíše do aplikačního software. Obsluha pracoviště provede nejprve kontrolu 

kompletnosti údajů.  Dále jsou zde automaticky, na základě informace z datové věty, 

nabízeny jednotky požární ochrany, které jsou pro dané území a typ mimořádné události 

předurčeny v rámci požárního poplachového plánu a které jsou skutečně v reálném čase 

disponibilní. 

Operační důstojník nebo operační technik po té rozhodne, které jednotky budou danou 

mimořádnou událost řešit a vyhlásí jednotkám požární poplach. Veškerou tuto činnost provádí 

na jednom pracovišti pomocí jednotného softwarového vybavení. V rámci KOPIS HZS 

Karlovarského kraje je algoritmus nastaven tak, že v případě běžných a zřejmých událostí 

provádí celé operační řízení pouze operační technik. To znamená, že operační technik 

převezme událost k řešení, vyhlásí poplach příslušným jednotkám PO a dále zajišťuje 

komunikaci s těmito jednotkami až do doby, kdy je událost na místě ukončena. V případě 

potřeby uskuteční operační technik zpětný dotaz, kdy zpravidla zjišťuje bližší informace o 

události. Operační důstojník do tohoto procesu zasahuje v případech, kdy se jedná o složitější 



 

15 

či rozsáhlejší zásahy, nebo se situace na místě zásahu represivních složek z různých 

objektivních příčin komplikuje, nebo jej o součinnost operační technik požádá. Dále operační 

důstojník (vedoucí směny) provádí kontrolu činnosti operačního technika (supervizi), protože 

je za jeho činnost organizačně odpovědný. Vedoucí směny rovněž zajišťuje koordinaci 

dispečerských pracovišť při souběhu více řešených událostí (stanovuje priority pro zdroje 

atd.).  

Obrázek číslo 7 zobrazuje celkový čas procesu od počátku příjmu tísňového hovoru, až po 

vyhlášení poplachu jednotce PO (případně jednotkám PO). Pouhý výpočet průměrného času 

zpracování tísňové zprávy by opět nevypovídal o skutečnosti. Proto jsou tyto časy zobrazeny 

pomocí grafu. 
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Obrázek č. 7 - Celkový čas zpracování tísňové zprávy 
 
 

Ze získaných dat lze vysledovat, že k vyhlášení poplachu dochází ve většině případů do  2 

minut a  30 sekund od počátku tísňového hovoru. Z grafu je zřetelné, že v době zpracování 

tísňové zprávy operačním střediskem existují určité extrémy. K prodloužení časů dochází 

například v případě, že oznamovatel nezná přesně svoji polohu a údaj o poloze, který 

poskytuje systém operátorovi není pro daný případ dostatečně přesný. Další prodloužení času 

může nastat v případě, že operátor obtížně oznamovateli rozumí a to ať z důvodu jazykové 

bariery, či z důvodu špatné srozumitelnosti hovoru vlivem rozrušení oznamovatele, či vlivem 

nekvalitního spojení. Ke zkrácení času potom dochází např. v případě, kdy oznamovatel hlásí 

mimořádnou událost z pevné telefonní linky a adresa události souhlasí s adresou této pevné 

linky. Zde nemusí operátor do aplikačního programu manuálně zadávat adresu události, 

protože ji lze do programu vložit automaticky. 
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6  Tísňová výzva z pohledu oznamovatele 
 

Vzhledem k požadované reakci záchranného systému na tísňovou událost, se současný systém 

jeví jako dostatečný. Jestliže je občan v tísňové situaci (z  jeho pohledu), která vyžaduje zásah 

jednotek požární ochrany, navolí na telefonu číslo 112 či 150, událost nahlásí a následně 

vyčkává na přivolanou pomoc. 

Ukončením takového tísňového hovoru, sice začíná z pohledu systému operační proces1, jež 

se ovšem vzhledem k oznamovateli projeví, až samotným příjezdem jednotek PO na místo 

události. Podíváme-li se tedy na celou proceduru z pohledu oznamovatele zjistíme, že ten 

událost nahlásil a nyní zpravidla pouze pasivně čeká, aniž by měl jakékoli pro něj důležité 

informace o probíhajícím operačním ději. V úvahu je třeba vzít fakt, že v tísňových situacích, 

ohlašovatelé (nebo účastníci události) vnímají např. čas velice subjektivně (mají pocit, že 

reakce systému je pomalá apod.). Volající nemá představu za jak dlouho má pomoc reálně 

očekávat, ani představu o tom, jestli se opravdu pro jeho pomoc něco aktuálně děje. 

Abych zjistil, faktický průběh komunikace operátorů s volajícími v praxi, provedl jsem 

nejprve analýzu záznamů tísňových hovorů. Jednotlivé události jsem si nejprve vytipoval 

v aplikačním programu IKIS I, ve kterém lze zjistit průběh řešení mimořádné události od 

vyhlášení poplachu jednotkám, až po jejich návrat na základnu.  

Události jsem vybíral dle druhu události a po té jsem vždy manuálně procházel informace o 

průběhu zásahu, kde jsem se zaměřoval na vážnější případy, či případy zajímavé z hlediska 

nahlášení. Zaměřil jsem se na klíčová slova v poznámce naznačující, jak závažná bude situace 

(např. hoří byt uvnitř osoby, požár na chodbě v bytě kouř, intoxikovaná osoba, dítě 

v bezvědomí, kouř ze stoupaček atd.). Tuto analýzu jsme provedl za období leden 2010 až 

leden 2012, kdy jsem vytipoval 125 událostí. Po té jsem u těchto události na pracovišti 

KOPIS HZS KVK poslouchal záznamy komunikací operátorů s volajícími. Toto jsem 

prováděl pomocí programu REDAT, který slouží pro zaznamenávání komunikace operátorů 

s volajícím. 

Tímto způsobem jsem zjistil, že operátoři vždy získají potřebné informace a zpravidla i 

poděkují za nahlášení mimořádné události, ale jen někteří z nich se snaží volajícímu poradit, 

jak se má dále zachovat. Přístup operátorů k prakticky identickým situacím však není 

jednotný. V některých případech operátor sdělí volajícímu, že na místo posílá hasiče, či že na 

                                                 
1 § 70 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., (Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech 
vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany…) 
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místo přijedou jednotky hasičů, což považuji rozhodně za správné, protože volajícímu je 

zřejmé, že příjezd jednotek může očekávat. Někteří operátoři však do hovoru zahrnují fráze 

typu: „Děkuji za zavolání, předávám to k řešení“ či „Děkuji za zavolání, předávám to dále 

k řešení“ nebo „Děkuji za zavolání, předávám to hasičům“. Byť reálně skutečně dochází 

k předání řešení události do operační části operačního střediska, tak se domnívám, že tato 

slovní spojení ve volajícím mohou vyvolávat obavu, že se sice dovolal, ale událost bude 

řešena za jemu neznámý čas. Neznajíce procesní systém zpracování tísňové zprávy, zůstává 

v nejistotě, zda k předání zprávy dojde a zda pomoc přijede.  
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7  Rozšíření algoritmu zpracování tísňové zprávy 

7. 1 Návrh řešení v teoretické rovině 
 

Z  výše uvedeného je tedy patrné, že je nutné  do stávajícího algoritmu zpracování tísňové 

zprávy zařadit některé nové prvky, které by měly být zaměřeny na rozšíření  komunikace 

operátora s oznamovatelem s cílem poskytnout jednak účinnou zpětnou vazbu reakce systému 

(zklidnění volajícího).  Dále je nutné volajícího instruovat o činnostech, které by mohl na 

místě mimořádné události provést dříve, než se na místo zásahu dostaví záchranné složky.   

V zásadě je nutné komunikaci mezi operátorem tísňové linky a volajícím rozšířit o tři 

základní bloky komunikace: 

1. Zprostředkovat relevantní zpětnou vazbu o další reakci systému. 

2. Poskytnutí odborné rady pro řešení vzniklé situace volajícího v místě události do 

příjezdu záchranných složek. 

3. Upozornění na specifické povinnosti vyplývající volajícímu z legislativy nebo 

z dokumentace požární ochrany. 

 

Tato činnost by byla zaměřena dle povahy mimořádné události na: 

• svoji vlastní záchranu (záchranu volajícího), či zvýšení pravděpodobnosti této 

záchrany, 

• záchranu ostatních osob, či zvýšení pravděpodobnosti této záchrany, 

• snížení rozsahu následků mimořádné události, 

• preventivní úkony k zajištění bezpečnosti na místě zásahu, 

• navedení záchranných složek na místo zásahu. 

 Vedlejším produktem výše uvedených činností je eliminace subjektivního pocitu dlouhé doby 

odezvy systému. Je-li volající vytížen smysluplnou činností, nedostavuje se pocit bezmoci. 

Zároveň je nutné nastavit celý systém odbavení tísňového hovoru tak, aby případná rada 

poskytovaná volajícímu, neznamenala prodloužení doby, po kterou probíhá zpracování 

tísňové zprávy na operačním středisku.  

Algoritmus, kdy operátor instruuje volajícího již v našich podmínkách v některých případech 

využívá záchranná služba. Zde tuto službu poskytuje call-taker. 

Je pravda, že někteří operátoři TCTV 112 se snaží o činnost, která se dá označit jako 

asistovaná pomoc již v současné době. V Katalogu odborností HZS ČR (Katalogový list č. 

0201 – Operační technik) je sice mimo jiné uvedeno: „ poskytuje: rady volajícímu ohledně 
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dalšího postupu (asistovanou pomoc)“. Na druhou stranu v současné době osnovy 

vzdělávacích kurzů, podle nichž získává operátor odbornou způsobilost pro výkon své funkce,  

žádné kapitoly zabývající se asistovanou pomocí neobsahují. Jsem tedy přesvědčen, že 

asistovaná pomoc na úrovní HZS ČR není v současné době vůbec řešena a instruování 

volajícího tak zůstává pouze na bázi šikovnosti a osobní iniciativy daného operátora. 

Jestliže tedy existuje objektivní nutnost, aby operátor poskytoval volajícímu nezbytné 

instrukce o jeho další činnosti, je nutné, aby byl operátor na tuto činnost systematicky 

odborně připravován. Velikou výhodou by bylo, kdyby každý operátor měl dlouholetou praxi 

s činností v jednotce požární ochrany. Takový call-taker by měl potřebné zkušenosti, které by 

byl schopen při příjmu tísňového hovoru následně aplikovat. Ovšem praxe z činnosti jednotek 

PO není nutnou podmínkou pro obsazovaní  pozic operátorů. Na ty jsou v současné době 

kladeny především požadavky na kvalitní jazykové vybavení. Lze tedy konstatovat, že většina 

operátorů zkušenosti z činnosti jednotky PO nemá. Proto je tedy nutné, zařadit do odborné 

přípravy operátorů materiál, který by přinesl základní informace o nebezpečích na místě 

zásahu pro oznamovatele a dále informace o minimalizaci rizik existujících před příjezdem 

jednotek PO. 

V další části této práce jsou tedy k vybraným druhům mimořádných událostí vypracovány 

texty, které popisují popisem primárních nebezpečí a optimální činnosti, které může 

oznamovatel na místě provést. Na konci každého textu jsou potom shrnuty nejdůležitější 

zásady u daného druhu události. Toto shrnutí lze použít jako osnovu při poskytování 

asistované pomoci. Tyto by měly být zařazeny do pravidelné odborné přípravy operátorů, kde 

by operátorům posloužily jako teoretický základ pro poskytnutí asistované pomoci. 

 

7. 2 Nastavení systému příjmu tísňové zprávy 
 

Do algoritmu příjmu tísňové zprávy navrhuji doplnit prvek, který bude oznamovatele 

informovat o tom, že jednotky požární ochrany budou na místo vyslány. Vzhledem k tomu, že 

operátoři střídavě slouží i v operační části operačního střediska, jsou schopni rozpoznat 

případy u kterých k nasazení jednotek požární ochrany určitě dojde. Konkrétně se bude jednat 

o nahlašované právě probíhající požáry, kde je opravdu zřejmé, že jednotky požární ochrany 

na místo pojedou. Dále navrhuji, aby byl oznamovatel informován o tom, že může být 

proveden zpětný dotaz vždy, kdy je technicky možné zpětný dotaz uskutečnit (oznamovatel 

nevolá z mobilního telefonu bez sim karty, oznamovatel nevolá z jiné než vlastní GSM sítě). 
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V těchto případech bude tedy hovor ukončen větou: „Děkuji za nahlášení události, na místo 

pošleme hasiče, nechte si u sebe prosím telefon, je možné, že Vám ještě zavoláme“. 

Domnívám se, že tuto skutečnost může operátor volajícímu sdělit, byť to není on, kdo 

jednotky skutečně k události vysílá. V případě, kdy si operátor nebude úplně jistý, zda 

k nasazení jednotek požární ochrany dojde, bude hovor zakončen pouze poděkováním za 

nahlášení události a upozorněním na možnost, že může být uskutečněn zpětný hovor. Celá 

formulace může potom znít: „Děkujeme za nahlášení, událost předáváme k řešení, nechte si u 

sebe prosím telefon, je možné, že Vám ještě zavoláme“.  

Dále navrhuji rozšířit algoritmus příjmu tísňové zprávy o asistovanou pomoc. 

 

Aby bylo možno asistovanou pomoc zařadit do zpracování tísňového volání, je třeba nejprve 

určit, v jaké úrovni celého procesu bude instrukce poskytována, respektive kdo bude radu 

poskytovat. Z hlediska oznamovatele by bylo nejvhodnější, aby veškeré instrukce pocházeli 

z úrovně call-takingu. Volající již má navázané spojení s operátorem, operátor je v očích 

volajícího ten, který mu již organizuje pomoc, či-li panuje zde již určitá důvěra. Z hlediska 

současného personálního obsazení TCTV 112 však není vhodné, aby byl operátor dlouhou 

dobu blokován, protože následně může docházet k nadměrnému přelivu hovorů na jiná 

pracoviště. Přeliv hovorů na jiná pracoviště sice nepředstavuje vzhledem k celkovému 

systému TCTV 112 výrazný problém (systém toto umožňuje a je to jednou z jeho výhod). Na 

druhou stranu zastávám názor, že je vhodné na linkách tísňového volání nastavovat systém 

tak, aby v jeden daný čas bylo co největší množství call-takerů k dispozici.  

 

Z tohoto důvodu navrhuji, aby na úrovni call-takingu bylo prováděno instruování volajícího o 

činnosti na místě události v případě, kdy bude bezprostředně ohrožen na životě, nebo by jeho 

případná činnost znamenala výrazný zvrat v dalším vývoji mimořádné události. Tuto činnost 

nazvěme „asistovanou pomocí“. Zde je třeba upozornit na to, že je nežádoucí, aby asistovaná 

pomoc volajícímu znamenala prodloužení doby zpracování tísňového hovoru operátorem. Je 

tedy nutné odbavit hovor běžným způsobem a teprve po odeslání datové věty do operační 

části operačního střediska začít s poskytováním asistované pomoci. 

 

V případě, že volající nebude bezprostředně ohrožen na životě navrhuji, aby byl hovor na 

úrovni call-takingu odbaven standardním způsobem. Instrukce volajícímu pak může 

poskytnout operační část operačního střediska pomocí zpětného hovoru v případě, kdy bude 

událost spadat k řešení jednotkám PO. 
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8  Scénáře řešení vybraných mimořádných událostí 

8. 1  Hlášení s únikem běžně používaného hořlavého plynu 
 

Tato kapitola se zabývá situacemi, kdy volající na tísňovou linku ohlašují, že „cítí plyn“. 

Činnosti operátorů tísňových linek v těchto případech mohou vést ke snížení následného 

ohrožení volajícího (i jeho okolí) a tyto činnosti (dovednosti)  jdou v tomto případě velmi 

dobře zobecnit. Kapitola obsahuje předpokládané činnosti s výskytem standardních hořlavých 

plynů, které se vyskytují v zástavbě, průmyslu i v domácnostech. Jsou zde popsány také 

činnosti související s využíváním jako alternativní palivo pro automobily.  Kapitola se 

nezabývá technickými plyny, které jsou určeny ke sváření či obdobným technologickým 

činnostem, protože zde lze předpokládat, že s těmito plyny pracují osoby, které jsou poučeny, 

jak mají správně jednat v případě havarijní situace. 

Jako nejpravděpodobnější médium hlášených úniků lze předpokládat zemní plyn či směs 

propanu a butanu. Tyto dva plyny se v současné době používají jako palivo pro zdroje tepla či 

spalovací motory.  

 

Zemní plyn 

Zemní plyn je distribuován převážně podzemním potrubím, kde se nachází v plynném stavu a 

je využíván ve všech plynových spotřebičích jako jsou kotle, ohřívače vody, sporáky atd.. 

V poslední době se stlačený zemní plyn používá jako palivo do spalovacích motorů, zde je 

zemní plyn uskladněn v tlakové nádobě. Zemní plyn je z více než 90% tvořen methanem, 

v plynné formě, je lehčí než vzduch. Protože methan je bez zbarvení a bez zápachu, přidává se 

k němu do směsi další plyn mající nízký čichový práh (např. ethylmerkaptan). To zajistí, že 

většina lidí cítí přítomnost takového plynu od 1 objemového procenta methanu. Samotný 

methan má potom hranice výbušnosti 4-14 objemových procent. Znamená to, že jeli 

v atmosféře daného prostoru 4–14% zemního plynu, může v případě iniciace dojít k výbuchu. 

Ve vysokých koncentracích, může způsobovat dušení [2]. 

Z těchto základních charakteristik vyplývá, že operátor se bude snažit cíleným rozhovorem 

vyloučit možné zdroje iniciace a snížit pravděpodobnost vzniku výbuchu.  

 

Směs plynů propan – butan  

Směs plynů  propan – butan se využívá v plynových spotřebičích na místech, kde není 

dostupný rozvod zemního plynu. V domácnostech se tento plyn nejčastěji používá jako zdroj 
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paliva pro kuchyňské sporáky. Existují však i jiné spotřebiče. Může se jednat o centrální kotle 

rodinných domů, či různé přenosné ohřívače. 

Směs plynů propan-butan je také využívána jako alternativní palivo pro spalovací motory 

automobilů, autobusů a vysokozdvižných vozíků. Tato směs plynů je skladována v tlakových 

nádobách či lahví, kde se tato směs nachází v kapalném stavu. Tlakové lahve jsou 

distribuovány v objemech  0,4kg, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 33kg. Dále se lze setkat se zásobníky 

umístěné před obytnou budovou (zde jsou obsahy až několik m3). Tyto zásobníky mají 

válcovitý tvar. V neposlední řadě nelze zapomenout na tlakové nádoby integrované do 

prostoru motorových vozidel, kde se tato směs plynů používá jako alternativní palivo (tato 

vozidla jsou označena nálepkou s textem LPG).   

Směs plynů propan – butan je těžší než vzduch. Hranice výbušnosti propanu je 2,3 – 9,5  

objemových procent, hranice výbušnosti butanu potom 1,8 – 9,1 objemových procent. 

Nadýchání se této směsi plynů působí lehce narkoticky [2] 

Cíleným hovorem operátora bude snaha o vyloučení zápalných zdrojů a snaha o snížení 

možnosti vzniku výbušného prostředí a následného výbuchu. 

 

Zdrojem zapálení výbušné směsi plynů uvnitř budov mohou být různá zařízení, při jejichž 

činnosti může vzniknout nebo vzniká mechanická či elektrická jiskra. Elektrická jiskra 

(respektive elektrický oblouk) vzniká v každém vypínači elektrického zařízení. Jiskra vzniká i 

prostým odpojením spotřebiče ze zásuvky. Protože činnost některých spotřebičů je řízena 

automaticky (lednice, klimatizace, kotel), a bez zamezení přívodu elektrické energie nejsme 

schopni jejich činnost ovlivnit, doporučuji vypnutí elektřiny v celém zasaženém prostoru. 

Vypnutí elektřiny doporučuji v případě, kdy jističe či pojistky, jimiž bude odpojení  

provedeno,  jsou umístěny mimo zasažený prostor. Při vypínání těchto ochranných prvků totiž 

také dochází ke vzniku elektrické jiskry (respektive k elektrickému oblouku). Jestliže bude 

oznamovatel varovat o zápachu plynu sousedy nebo bude u sousedů zjišťovat původ zápachu 

plynu, je nutné jej upozornit, aby nepoužíval elektrické domovní zvonky, ale aby pouze 

bouchal na dveře. Některé typy domovních zvonků jsou totiž zdrojem silného elektrického 

jiskření, jež je schopno iniciovat výbušnou směs.   

 

Oznamovatel bude instruován na základě zpětného dotazu. 
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Shrnutí kapitoly – instrukce volajícímu 

Plyn je cítit v budovách 

• Snížit koncentraci – větrat. 

• Vyloučit zdroje iniciace – nekouřit, nemanipulovat s otevřeným ohněm, nepoužívat 

elektrické spotřebiče, vypnout elektřinu (pokud je to možné provést mimo zasažený 

prostor). 

• Opustit zasažený prostor. 

• Na místo navést jednotky hasičů. 

Plyn je cítit mimo budovy 

• Vyloučit možné zdroje iniciace – nekouřit, nemanipulovat s otevřeným ohněm, 

vyloučit vznik mechanických jisker, vyloučit automobilový provoz. 

• Na místo navést jednotky hasičů 

 

8. 2 Dopravní nehoda silniční   
 

Instrukce volajícímu ze strany operátora TCTV 112 je vhodné poskytovat v případě, že je již 

poskytovaná neodkladná první pomoc zraněným osobám, či se na místě zraněné osoby 

nenacházejí, nebo povaha jejich zranění neodkladnou pomoc či ošetření nevyžaduje.  

V případě, že volající oznamuje dopravní nehodu se zraněním a jeho hovor je předáván 

záchranné službě,  je operátor schopen na základě jeho účasti v konferenčního hovoru zjistit, 

zda na místě bude volajícím poskytována asistovaná předlékařská pomoc či nikoliv. 

V případě, že volající bude poskytovat předlékařskou pomoc, nebude operátor HZS do hovoru 

zasahovat. V případě, kdy je z konferenčního hovoru se záchrannou službou zřejmé, že 

oznamovatel nebude první pomoc poskytovat, či se jedná o dopravní nehodu bez zranění 

může být oznamovatel instruován ze strany HZS dle níže uvedeného scénáře (nebo byla 

poskytovaná instruktáž ze strany ÚZZS ukončena). 

Oznamovatel bude instruován pomocí zpětného hovoru tak, aby minimalizoval základní 

rizika, která se zde vyskytují. 

 

  Rizika vyplývající z provozu ostatních vozidel 

Toto nebezpečí hrozí na  místě nehody vždy a to i v případě, že se havarovaná vozidla 

nacházejí mimo vozovku. Důležitým atributem je samotná přehlednost úseku pro ostatní 

řidiče, kde se nehoda nachází. Úroveň přehlednosti úseku je daná jak stavebním uspořádáním 
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vozovky jako jsou zatáčky a horizonty, tak i samotnou kvalitou viditelnosti v daném úseku. 

Viditelnost může být ovlivněna  přírodními vlivy a vlivy způsobenými událostí samotnou. 

Přírodní vlivy, které mají vztah ke kvalitě viditelnosti jsou denní doba (světlo, šero, tma) a 

klimatické podmínky (mlha, hustý déšť, sněžení). Vlivy na viditelnost  způsobené samotnou 

dopravní nehodou mohou být  například kouř z následného požáru, odpar chladicích kapalin, 

či odpar případného úniku přepravované nebezpečné látky. Tyto okolnosti mohou mít za 

následek, že se účastníky nehody stanou další řidiči, kteří do místa nehody najedou a mohou 

tak zranit osoby které se na místě pohybují nebo zranit sama sebe. 

Tato nebezpečí ještě narůstají v případě, že se jedná o rychlostní komunikaci nebo dálnici. 

Zde bývají úseky zpravidla přehledné, ale řidiči se zde pohybují většími rychlostmi, kdy se 

vzhledem k monotónnosti jízdy často snižuje pozornost řidičů. 

Operátor bude cíleným hovorem směřovat k „vyčištění“ vozovky od zde se pohybujících 

osob, kdy upozorní na nutnost používat reflexní vestu, která je povinnou výbavou veškerých 

dvoustopých motorových vozidel. Především u dálnic a rychlostních komunikací může mít 

setrvání na vozovce fatální následky. Dále se bude operátor snažit nabádat k viditelnému a 

včasnému označení místa nehody pomocí vhodného prostředku, standardně pomocí 

výstražného trojúhelníku, případně máváním na přijíždějící vozidla. Pro označení místa 

nehody se bude volit úsek v dostatečné vzdálenosti před i za nehodou v případě vozovky 

s obousměrným provozem. Nachází-li se nehoda na dálnici či silnici pro motorová vozidla 

v jednom směru jízdy, je třeba nehodu označit alespoň 150 metrů před nehodou. Především u 

dálnic a rychlostních komunikací je pro bezpečnost osob důležité opustit vozidlo a zároveň se 

přesunout do rozumné vzdálenosti od vozovky a vždy za ochranná svodidla. Zde je třeba 

zjistit, zda se nehoda nestala na mostě, aby dispečerova instrukce směřující k opuštění 

vozovky nevedla k pádu osob z mostu (toto riziko hrozí převážně v nočních hodinách). 

V případě že na místě bude prováděno označování vozovky, doporučí operátor, aby k pohybu 

osob docházelo výhradně v prostoru za svodidly. 

  

Nebezpečí vzniku požáru 

Požár na místě dopravní nehody může vzniknout od elektrického zkratu, který může být 

způsoben narušenou elektrickou instalací motorového vozidla. Nelze vyloučit také vznik 

mechanické jiskry vznikající třením či deformací materiálů. Dále požár může vzniknout 

v případě, že dojde ke styku pohonných hmot s povrchem, který má teplotu stejnou, nebo 

teplotu vyšší než je teplota vznícení používaných pohonných hmot. Obě tato nebezpečí hrozí 

po celou dobu trvání neřešené autonehody (myšleno neřešené jednotkami PO). Nevzniknul-li 
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však požár při samotné havárii vozidel a s vozidly není následně manipulováno, je 

pravděpodobné, že požár již nevznikne. Naopak, je-li s vozidly následně manipulováno, 

zvyšuje se možnost vzniku požáru od porušené elektroinstalace. Toto je jedním z důvodů, 

proč jednotky požární ochrany odpojují akumulátory u havarovaných vozidel. 

Další nebezpečí vzniku požáru na místě dopravní nehody způsobují osoby pohybující se 

v místě nehody (kuřáci), kteří si neuvědomují možnou přítomnost hořlavých kapalin a jejich 

par a svůj aktuální stres „tlumí“pomocí zapálené cigarety.  

Operátor pro snížení rizika vzniku požáru tedy doporučí nemanipulovat s havarovanými 

vozidly, pokud manipulace není nutná k vyproštění a záchraně osob. Pokud je na místě 

manipulace s vozidly nutná, je možné doporučit odpojení akumulátorů. Dále dispečer 

upozorní, aby se na místě nekouřilo a nepoužíval se otevřený oheň. Jako poslední preventivní 

opatření proti vzniku požáru je zajištění hasicího přístroje pro případ náhlého vzniku požáru. 

Hasicí přístroj není v našem státě v povinné výbavě osobních automobilů, ale někteří řidiči jej 

přesto ve svém automobilu mají. Dále lze na místě dopravní nehody získat hasicí přístroj 

z vozidel, která ho v povinné výbavě mají. Jedná se zejména o autobusy, či nákladní vozidla, 

které převážejí nebezpečné látky. Hasicí přístroj se tedy umístí v blízkosti havarovaných 

vozidel (doporučuji vzdálenost přibližně 5 metrů) tak, aby v případě náhlého vzniku požáru 

byl tento hasicí přístroj okamžitě k dispozici. V případě vzniku požáru lze doporučit pokus o 

jeho uhašení v případě, kdy jsou v havarovaných vozidlech zaklíněné osoby. V případě, že 

požár neohrožuje žádné osoby, doporučí se jeho hašení pouze v případě, že se jedná o požár 

v první fázi jeho rozvoje (jedná se o začínající požár) viz kapitola 8. 5 (požár automobilu). 

 

Shrnutí kapitoly – instrukce volajícímu 

• Obléci si výstražnou vestu, označit místo nehody. 

• Opustit vozovku, dálnici, pohybovat se za svodidly. 

• Na místě nekouřit. 

• S havarovanými vozidly nemanipulovat, pokud je manipulace nutná, potom odpojit 

akumulátor vozidla. 

• Zajistit na místo hasicí přístroj 
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8. 3 Požáry obytných budov a prostorů pro bydlení 
 

Z hlediska oznamovatele se požáry obytných budov dají rozdělit do několika kategorií. 

• Volající se v hořící budově nenachází. 

• Volající se v hořící budově nachází, ale momentálně není ohrožen požárem nebo jeho 

zplodinami. 

• Volající se nachází v prostoru, kde je ohrožen požárem nebo jeho zplodinami. 

8. 3. 1   Volající se v hořící budově nenachází  
 

Jedná se o případy, kdy osoba  zpozoruje požár obytné budovy. V tomto případě bude tísňový 

hovor odbaven zjištěním standardních informací pro zápis datové věty. Asistovanou pomoc 

na úrovni call-takingu zde nepředpokládám. Lze ale doporučit uskutečnění z  operační části 

operačního střediska a zjistit informace, které by pomohli jednotkám PO ulehčit jejich zásah. 

Jedná se především o informování obyvatel domu o požáru, vytvoření podmínek ke snadnému 

přístupu k místu požáru a k činnosti vedoucí k navedení jednotek na místo události. U 

bytových a panelových domů může volající zajistit odemčení vstupních dveří tak, že prozvoní 

zvonky nájemníků, informuje je o požáru. Zároveň bude instruován, aby došlo pouze 

k odemčení vstupních dveří, ale aby tyto dveře nebyly zbytečně otevírány a nebyl tak 

nadměrně přiváděn vzduch do prostoru požáru. Dále je možné zjistit, zda není možné požár 

uhasit před příjezdem jednotek PO např. pomocí hasicího přístroje či hydrantu. U rodinných 

domů lze doporučit také zazvonění na zvonky a případné obyvatele upozornit na zjištěný 

požár. Velkou pomocí jednotkám požární ochrany je pak samotné navedení jednotek na místo 

zásahu. Operační technik tak požádá oznamovatele, aby stál na ulici před inkriminovanou 

budovou a v době příjezdu jednotek máváním pažemi upřesnil na místo zásahu. Je třeba si 

uvědomit, že jednotky v současné době ve své výjezdové technice nedisponují stejnými 

mapovými podklady všech obcí, které  má na svém pracovišti k dispozici operační středisko. 

Převážně v dlouhých ulicích panelových domů, je upřesnění místa oznamovatelem, výraznou 

pomocí při dojezdu jednotek. 

Oznamovatel je instruován pomocí zpětného hovoru. 

   

Shrnutí kapitoly – instrukce volajícímu 

• Informovat obyvatele o požáru, odemknout vstupní dveře, vytvořit podmínky pro 

přístup jednotek. 
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• Pokusit se uhasit požár (hydrant, hasicí přístroj). 

• Navést jednotky na místo zásahu. 

8. 3. 2   Volající se v hořící budově nachází, ale momentálně není požárem 
ohrožen 

 

Jedná se převážně o případy, kdy se oznamovatel nachází v budově, ale požár zpozoruje 

v jiném prostoru, než ve kterém se nachází. Zde je pro jeho činnost rozhodující, zda se požár 

nachází v prostoru nad oznamovatelem nebo v prostoru pod oznamovatelem. V případě, že se 

hlášený požár nachází nad úrovní polohy oznamovatele, lze oznamovatele již na úrovni call-

takingu instruovat, aby se pokusil upozornit na požár všechny osoby zdržující se v úrovni pod 

požárem a následně, aby všichni tito lidé provedli svoji evakuaci mimo budovu. Dále je nutné 

upozornit volajícího, aby při své evakuaci nepoužívali výtah pokud se nejedná o výtah 

evakuační. Výtahová šachta standardního výtahu není samostatný požární úsek a takový výtah 

nemá žádné záložní napájení. Mohlo by tedy dojít k zastavení výtahu mimo zastávku, průniku 

požáru či kouře do výtahové šachty a k následnému udušení přítomných osob. Jako závěrečné 

opatření platí stejné zásady, jako byly uvedeny v předchozím případu. To znamená zajistit 

přístup jednotek do objektu a zajistit navedení jednotek na místo požáru. Je vhodné, aby se 

evakuovaní lidé shromáždili v dostatečné vzdálenosti od objektu tak, aby nebyli ohroženi 

případným odletováním skla a jiných materiálů z prostoru požáru. Je také vhodné, aby tito 

lidé zůstali na místě, protože mohou disponovat informacemi, které mohou být důležité pro 

zásah jednotek PO (například vyhledávání osob) nebo informacemi pro potřeby zjišťování 

příčin požárů. Jestliže se jedná o požár, který se nachází pod úrovní místa polohy 

oznamovatele, nebo volající neví, kde se požár nachází (např. vidí nebo cítí kouř), potom je 

rozhodující, zda je zakouřená úniková cesta (zpravidla chodba) či nikoli. Tuto skutečnost  

musí operátor nejprve zjistit, aby byl schopen oznamovatele instruovat o dalším postupu. 

Oznamovatel bude toto zjišťovat POMALÝM a pouze částečným otevřením vstupních dveří 

do prostoru. Než se oznamovatel pokusí pootevřít dveře, musí nejprve zjistit, zda se za nimi 

nenachází požár. Toto zjistí osaháním dveří holou rukou nejprve v jejich horní části. Pokud 

dveře nejsou horké, pokračuje osaháním kliky a kovového štítku (jeli štítek plastový, nejprve 

pohledem zjistí, zda již není teplem deformovaný). Jestliže není ani klika se štítkem horká, 

znamená to, že za dveřmi pravděpodobně nehoří, případně se zde požár nachází ve svém 

počátku. Jestliže tedy oznamovatel zjistil, že v prostoru za dveřmi se požár nenachází, může 

dveře pootevřít.  Jeli na dveřích bezpečnostní řetízek, není potřeba tento odpojovat. V případě 
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přítomnosti kouře tyto dveře oznamovatel okamžitě zavře. Pokud úniková cesta zakouřená 

není, tak operátor navrhne informovat nejbližší sousedy (sousedy ve svém podlaží) a následně 

provést evakuaci mimo budovu. Tato evakuace musí být provedena velice rychle, protože je 

zde nebezpečí, že k zakouření únikové cesty nakonec dojde. Zde také operátor upozorní, že se 

nesmí použít výtah, pokud tento není evakuační. 

Jestliže oznamovatel zjistil, že dveře jsou horké nebo se na chodbě nachází kouř, bude dále 

instruován tak, aby v ohroženém prostoru vyčkal až do doby, kdy bude k odchodu vyzván 

zasahujícími hasiči nebo kdy k němu dorazí pomoc. Než hasiči do jeho místa dorazí, provede 

oznamovatel opatření, která budou směřovat k zajištění místa  proti průniku kouře. Toto 

provede tak, že prostor mezi vstupními dveřmi a prahem utěsní pomocí vlhkého ručníku, či 

jiné navlhčené textilie. Mezeru mezi dveřmi a zárubní lze utěsnit pomocí izolační pásky. Proti 

průniku kouře se lze účinně bránit pomocí zamezení možnosti proudění vzduchu v prostoru. 

Oznamovatel tedy provede opatření, která minimalizují přirozené proudění vzduch. 

Především jde o uzavření oken, uzavření všech dveří, vypnutí kuchyňského odsavače, 

uzavření prostoru ze kterého je přístup k instalační šachtě rozvodů budovy (tzv. stoupačky). 

Jako poslední opatření doporučí operátor vyvěšení netradiční textilie z okna (prostěradlo, 

ubrus, část ložního povlečení apod.). Vyvěšení je vhodné provést netradičním způsobem, aby 

přijíždějící jednotky snadno okno identifikovaly. Lze doporučit například zavěšení textilie 

pomocí jejího zavření mezi rám a křídlo okna. Okno bude vybráno tak, aby směřovalo do 

místa odkud lze předpokládat příjezd hasičů. Po vyvěšení textilie bude okno opět uzavřeno. Je 

nutné, aby o tomto označení okna byly informovány přijíždějící jednotky. V tomto stavu 

vyčká oznamovatel příjezdu a následného příchodu hasičů. 

 

Shrnutí kapitoly – instrukce volajícímu 

Požár se nachází nad úrovní oznamovatele: 

• O požáru informovat obyvatele žijící pod úrovní požáru, navrhnout evakuaci. 

• Nepoužívat výtah pokud se nejedná o výtah evakuační. 

• Shromáždit se v dostatečné vzdálenosti od budovy. 

• Na místo navést hasiče. 

 

Požár se nachází pod úrovní oznamovatele, nebo oznamovatel neví, kde se požár nachází: 

• Zjistit, zda se na chodbě nachází kouř pomalým a částečným otevřením vstupních 

dveří.  
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o Kouř se na chodbě nenachází:  

 Rychle se evakuovat před budovu. 

 Nepoužívat výtah pokud se nejedná o výtah evakuační. 

 Shromáždit se v dostatečné vzdálenosti od budovy. 

 Na místo navést hasiče. 

 

o Kouř se na chodbě nachází:  

 Utěsnit vstupní dveře. 

 Zamezit proudění vzduchu v prostoru bytu. 

 Označit v okně potřebu pomoci pro přijíždějící hasiče. 

 Vyčkat na příchod hasičů. 

 

8. 3. 3   Volající se nachází v prostoru, kde je ohrožen požárem nebo jeho 
zplodinami 

 

Případy, kdy je volající přímo ohrožen požárem lze rozdělit do následujících kategorií: 

• Požár vzniknul nebo již je v prostoru, kde se volající nachází. 

• Požár není v prostoru, kde se volající nachází, ale je ohrožen kouřem, který do daného 

prostoru proniká.  

 

Požár vzniknul nebo již je v prostoru, kde se volající nachází 

V situaci, kdy volající nahlašuje požár, který se nachází v první fázi rozvoje požáru (jedná se 

o začínající požár), je důležité zjistit, zda volající není schopen daný požár uhasit sám. Může 

se stát, že se na chodbě domu nachází nástěnný hydrant, či hasicí přístroj a volající vlivem 

stresu tuto skutečnost pomine. V případě, že je volající schopen požár uhasit sám a bude 

k hašení používat vodu, tak ho operátor upozorní na nutnost vypnout přívod elektrické energie 

do bytu, aby nedošlo k následnému úrazu elektrickým proudem. Před samotným hašením 

provede evakuaci ostatních obyvatel z bytu. Při hašení vodou bude vznikat velké množství 

páry. Proto je vhodné, aby si při hašení kleknul. Sníží tím možnost opaření se vodní párou. 

V případě, kdy je zřejmé, že oznamovatel nebude žádné hašení provádět je rozhodující, zda 

může opustit běžným způsobem zasažený prostor či nikoliv. Jestliže je schopen zasažený 

prostor opustit, tak je dále instruován, aby při svém odchodu zavřel vstupní dveře do prostoru 

který opouští. Uzavření dveří je důležité z hlediska zamezení průniku kouře na chodbu a 
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k omezení přístupu vzduchu k požáru. Pokud je to možné, je potřeba o požáru informovat 

ostatní osoby zdržující se ve stejném podlaží a v podlažích nad požárem. Po té bude 

následovat evakuace z budovy, při které je vhodné na požár upozornit co nejvíce osob (při 

úniku z budovy lze bouchat na dveře okolo kterých evakuovaní prochází). Samozřejmě platí 

pravidlo o nepoužívání výtahu pokud se nejedná o výtah evakuační.  

   

Pokud oznamovatel nemůže ze svého bytu uniknout běžným způsobem, měl by operátor 

nejprve volajícímu poradit, že je nutné pohybovat se při zemi, kde je při požáru nejnižší 

teplota a jsou zde nejmenší účinky kouře (nachází-li se ve stejném prostoru a situaci více 

osob, budou provádět stejnou činnost jako oznamovatel). Jeli prostor silně zakouřen, může 

použít jako ochranu dýchacích cest bavlněnou textilii (ideální je osuška), kterou je vhodné 

namočit do vody. Libovolná i nenavlhčená textilie je na ochranu dýchacích cest lepší než nic. 

Dále bude operátor zjišťovat v jaké úrovni od okolního terénu se zasažený prostor nachází a 

zda je vzhledem k úrovni tohoto terénu možné uniknout oknem. V případě, kdy je 

oznamovatel skutečně přímo požárem ohrožen a jeho únik oknem by vzhledem k úrovni a 

vlastnostem venkovního terénu byl bezpečný, navrhne operátor provést únik ze zasaženého 

prostoru oknem. Je třeba volajícího instruovat, aby se nejprve podíval, zda se pod oknem 

nenachází lidé, či předměty, které by po jeho dopadu mohli způsobit následná zranění. 

V tomto případě je nevyhnutelné, aby volající sám posoudil, zda je pro něho reálné oknem 

uniknout či nikoliv, protože se vždy jedná o individuelní schopnosti každého člověka. Je 

zřejmé, že trénovaný parašutista zvládne únik oknem z mnohem větší výšky než běžný 

člověk. Na druhé straně může být únik oknem, které je 1m nad úrovní travnatého terénu, 

nemožný pro imobilního občana. Jestliže volající není schopen oknem uniknout a to ať 

z důvodu výšky případného skoku, či z důvodu svých aktuálních fyzických předpokladů, bude 

dále instruován tak, aby se maximalizovala možnost jeho záchrany jednotkami hasičů. Jestliže 

je v prostoru volajícího balkon a hoří v jiné místnosti než v místnosti s balkonem, bude 

instruován, aby vyčkal na příjezd jednotek na balkóně. Je velice důležité, aby zavřel všechny 

dveře, které je schopen zavřít. Výrazně tak může ovlivnit šíření požáru v obytném prostoru. 

Nejedná-li se  o byt s balkónem nebo hoří v místnosti, kde se balkón nachází, tak bude možné 

učinit opatření, která budou směřovat k cíli udržet volajícího co nejdéle při vědomí. V prvé 

řadě připomínám, že je nutné, aby se ohrožená osoba pohybovala při zemi a chránila si 

dýchací cesty výše uvedeným způsobem.  

Operátor společně s volajícím vytipuje místnost, která bude pro jeho záchranu nejvhodnější. 

Bude se jednat o místnost, která je osazena oknem a která je co nejvíce vzdálená od místa 
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požáru nebo jeho účinků. Okno by mělo být dostatečně velké na to, aby jím bylo možno 

vniknout do bytu. Takové okno volíme i v případě, kdy je zřejmé, že hasiči tímto oknem 

zásah provádět nebudou. Do této místnosti se ohrožená osoba přesune, přičemž je výhodné, 

aby si opatřila další navlhčené textilie. Nyní se ohrožená osoba bude snažit zamezit průniku 

kouře do této místnosti. Toto realizuje způsobem, kdy zavře všechny dveře a snaží se je 

utěsnit pomocí navlhčených textilií. Pokud aktuálně kouř do místnosti neproniká, ale 

z předchozího vývoje se v místnosti větší množství kouře nachází, lze místnost vyvětrat 

krátkodobým otevřením okna, přičemž je vhodné z okna vyvěsit netradičním způsobem  

ubrus, prostěradlo nebo jinou výraznou textilii, aby hasiči viděli, kde se osoba nachází. Po 

vyvětrání je důležité okno opět uzavřít. I v případě, že kouř v místnosti není, nebo je jeho 

množství únosné, doporučí operátor označení okna pomocí textilie. Rovněž platí pravidlo o 

okamžitém uzavření okna, čímž se zamezí proudění případného kouře do místnosti 

s ohroženou osobou. Nyní ohrožená osoba vyčká v leže pod zavřeným oknem. Zde bude ležet 

až do doby, kdy hladina kouře klesne pod spodní úroveň okna nebo dojde k záchraně 

zasahujícími hasiči. Jestliže dojde k průnikům kouře do místnosti a jeho hladina klesne pod 

spodní úroveň okna, provede ohrožená osoba otevření okna a vrátí se do polohy v leže pod 

okno. Do tohoto prostoru bude přiváděn čerstvý vzduch, kdy kouř bude unikat vrchní částí 

otevřeného okna. Na tomto místě vyčká záchrany ze strany jednotek požární ochrany. Bude-li 

ohrožená osoba zároveň vystavena tepelným účinkům požáru, je velice pravděpodobné, že 

z okna nakonec stejně vyskočí. V takovém případě lze konstatovat, že pro její záchranu bylo 

provedeno maximum. 

 

Ze strany operátora je ještě nezbytně nutné, aby zajistil informování velitele jednotky, který 

bude na místě zasahovat o tom, jaká činnost byla s volajícím provedena před jeho příjezdem. 

Výrazně tak zvýší možnost záchrany volajícího. 

 

V případě, kdy volající není přímo ohrožen požárem, ale pouze kouřem, který do jeho 

prostoru proniká, použije operátor pro jeho záchranu stejný postup. Při dodržení tohoto 

postupu je velmi pravděpodobné, že volající  bude zasahujícími jednotkami zachráněn. 

 

 Shrnutí kapitoly – instrukce volajícímu 

 

Jestliže se požár nachází v první fázi - Zjistit, zda není oznamovatel schopen uhasit požár sám 

(použít hydrant, hasicí přístroj). 
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Je možné uniknout běžným způsobem ze zasaženého prostoru? 

• ANO – je možné uniknout: 

o Uniknout. 

o Zavřít dveře. 

o Informovat sousedy. 

o Navést jednotky na místo. 

• Ne – není možné uniknout: 

o Pohybovat se při zemi, chránit si dýchací cesty, zavírat dveře. 

o Zjistit, zda není možný únik oknem. 

 Pokud bude proveden únik oknem, zajistit informování velitele 

zasahující jednotky. 

o Pokud nehoří v místnosti ve které je balkon, počkat na hasiče na balkoně, 

zavírat dveře, informovat velitele zasahující jednotky. 

o Přesunout se do místnosti, kde je okno a tato místnost je co nejvíce vzdálená 

od požáru, zavírat dveře. 

o Pomocí textilií utěsnit dveře. 

o Označit v okně potřebu pomoci pro přijíždějící hasiče. 

o Lehnout si pod okno a čekat na hasiče. 

o V případě nutnosti (kouř, teplota)otevřít okno a zůstat ležet pod oknem. 

o Operátor zajistí informování velitele jednotky. 

 

8. 4 Požáry potravin při jejich přípravě 
 

Požáry potravin lze velmi často v první fázi požáru poměrně jednoduše uhasit. Tato kapitola 

je určena pro případy, kdy oznamovatel nahlašuje událost, kdy v jeho domácnosti nastal požár 

potravin a oznamovatel neví, jak takový požár uhasit. Asistovaná pomoc se poskytne na 

úrovni call-takingu. Požáry potravin lze rozdělit do dvou základních kategorií.  

• Jedná se o požár potravin, který vznikl v uzavřeném prostoru (zpravidla v kuchyňské 

troubě, v mikrovlnné troubě atd.) 

• Jedná se o požár, který vzniknul v otevřené nádobě (pánev, hrnec atd.) 
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Nezávisle na  kategorii požáru, bude první instrukce směřovat k opuštění ohroženého prostoru 

osobami, které tento prostor sdílí s oznamovatelem. Tyto osoby se přesunou na takové místo, 

aby v případě rozšíření požáru mohli bezpečně opustit ohrožený prostor (odejdou na chodbu). 

U požárů potravin, který vzniknul v pečící či mikrovlnné troubě se bude operátor snažit 

zajistit, aby se požár nerozšířil mimo toto zařízení. Prostor, ve kterém se úprava potravin 

provádí je zpravidla velmi dobře tepelně izolován a je vytvořen z tepelně odolných materiálů. 

Z těchto důvodů by se požár neměl rozšířit do okolí. Vzhledem k tomu, že je prostor trouby  

izolován, je velice nepravděpodobné, že by zde probíhalo plamenné hoření. Nejčastěji se bude 

jednat pouze o silný vývin kouře. Zde je potřeba oznamovatele upozornit, aby v žádném 

případě neotevíral zařízení, protože přístup čistého vzduchu do prostoru by mohl znamenat 

vznik plamenného hoření a následné rozšíření požáru do okolí. Aby se zamezilo zvyšování 

teploty způsobené vnějším zdrojem energie, doporučí operátor odpojení spotřebiče od 

napájecí energie. V případě plynové trouby doporučuji, aby byl vypnut přívod plynu do bytu, 

protože uzavírání plynu přímo u spotřebiče by znamenalo riziko popálení či nadýchání se 

zplodinami hoření. Jestliže se jedná o troubu elektrickou, je nejjednodušším řešením vypnutí 

elektřiny v zasaženém prostoru pomocí jističů (hlavní přívod elektřiny do bytu). Pokud by 

oznamovatel u elektrické trouby navrhnul odpojení spotřebiče ze zásuvky, je třeba jej 

upozornit, že při vypojování může vzniknout elektrický oblouk, který může způsobit zranění 

zraku či popálení ruky. Je tedy vhodné obléci si gumové rukavice a použít ochranné brýle. 

Jestliže po těchto opatřeních neprobíhá žádné plamenné hoření mimo kuchyňskou troubu, je 

možné v klidu vyčkat příjezdu hasičů, přičemž je možné provést odvětrání bytu. Přesto 

doporučíme zasažený prostor neustále sledovat. V případě, že se v na místě nachází více osob, 

vyšleme jednu osobu před budovu, aby navedla jednotky PO. Jestliže by se plamenné hoření 

přesto rozšířilo mimo troubu (například požár utěrky, která visela na madle), je možné 

doporučit hašení požáru pomocí vody nebo libovolného hasicího přístroje za podmínek, že je 

vypnutý přívod elektrické energie a v blízkosti hašení se nenachází žádná jiná nádoba 

s rozpálenými potravinami (na sporáku nad troubou se nenachází nádoba s rozpáleným tukem 

či olejem). Po uhašení požáru může oznamovatel odvětrat a vyčkat příjezdu jednotek požární 

ochrany, kdy bude postupovat jako v předchozím případě (místo uhašeného požáru bude 

střežit a vyšle jinou osobu, aby navedla jednotky PO). V případě, že se požár nepodaří uhasit 

lze postupovat dle kapitoly 8. 3. 3 – Volající se nachází v prostoru, kde je ohrožen požárem 

nebo jeho zplodinami. 

Jestliže oznamovatel bude ohlašovat požár potravin, který vznikl v nádobě, která je umístněna 

nad zdrojem tepla za volného přístupu vzduchu (potraviny na sporáku, fritovací hrnec apod.), 
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instruuje operátor volajícího, aby pokud možno vypnul zdroj tepla pro přípravu potravin. Dále 

upozorní operátor volajícího, že na případné hašení nelze použít vodu. Kdyby se jednalo o 

požár jedlých olejů či tuků, tak by hašení vodou znamenalo vzkypění oleje a rozšíření požáru 

do okolního prostoru. Pokud je k dispozici práškový hasicí přístroj lze jej použít, za dodržení 

minimální vzdálenosti 2 m od požáru. Jestliže hasicí přístroj není k dispozici, tak operátor 

navrhne, aby volající zamezil přístupu vzduchu k požáru. Nejjednodušším způsobem je 

zakrytí nádoby pokličkou. Jestliže není k dispozici pasující poklička, instruuje operátor 

volajícího, aby si opatřil bavlněnou textilii, která musí svým rozměrem překrýt vodorovný 

průmět nádoby, ve které se požár nachází. Použije se tedy například utěrka, ručník, hadr na 

podlahu. Tato textilie se následně namočí a vyždímá tak, aby z ní neodkapávala žádná voda. 

Následně se nádoba s požárem touto navlhčenou textilií překryje a nádoba zůstane touto 

textilií zakryta. Tímto způsobem by mělo dojít k uhašení požáru nezávisle na tom, zda se 

jedná o požár jedlých tuků a olejů nebo požár jiných potravin. Následně lze opět vyčkat na 

příjezd jednotek hasičů. V případě více osob na místě, je vhodné alespoň jednu osobu vyslat 

před budovu, aby jednotky navedla na místo. Je zde třeba podotknout, že požáry jedlých tuků 

a olejů lze hasit i speciálními hasicími přístroji, na jejichž etiketě je uvedeno, že jsou vhodné 

pro hašení požárů třídy F. Zde ale předpokládám, že pokud si někdo do domácnosti takový 

hasicí přístroj pořídí, pak předpokládám, že bude s jeho správným použitím seznámen. 

 

Shrnutí kapitoly – instrukce volajícímu 

 

Jedná se o požár potravin v troubě či v otevřené nádobě mimo troubu ? 

• Jedná se o požár v troubě, 

o Ostatní osoby ať opustí ohrožený prostor. 

o Neotevírat troubu. 

o Vypnout přívod energie do spotřebiče. 

o Pokud se požár rozšířil mimo troubu a na sporáku není nádoba s rozpáleným 

tukem, lze provést hašení vodou nebo hasicím přístrojem. 

o Po uhašení možno vyvětrat 

o Střežit požářiště 

o Pokud je na místě více osob, vyslat alespoň jednu, aby navedla jednotky PO 

• Jedná se o požár v otevřené nádobě mimo troubu, 

o Pokud je to možné vypnout zdroj tepla. 

o Pokud máte hasicí přístroj použijte jej (nesmí se jednat o vodní). 
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o Zamezit přístupu vzduchu do nádoby, 

 Zaklopit pokličkou a nechat pokličku na nádobě. 

 Přikrýt vlhkou textilií a nechat ji na nádobě. 

 Po uhašení možno vyvětrat. 

 Střežit požářiště 

 Pokud je na místě více osob, vyslat alespoň jednu, aby navedla 

jednotky PO 

8. 5 Požár automobilu 
 

Nahlašuje-li oznamovatel požár automobilu, který se nachází na komunikaci, měl by nejprve 

zajistit bezpečnost na místě tak, aby bylo místo dostatečně označeno pro ostatní účastníky 

silničního provozu tak, jak je popsáno v kapitole 8. 2 - Dopravní nehoda silniční. Dále budou 

instrukce oznamovateli směrovány podle toho, zda se oznamovatel pokusí požár automobilu 

hasit, či nikoliv.  

Hašení automobilu lze doporučit pouze jedná-li se o požár v první fázi svého rozvoje a 

zároveň má oznamovatel k dispozici vhodný hasební prostředek. V ostatních případech nelze 

hašení doporučit, protože je nepravděpodobné, že bude možné požár uhasit. Každý pokus o 

uhašení automobilu by tak znamenal nebezpečí popálení či intoxikace zplodinami hoření pro 

toho, kdo by hašení prováděl. Předpokládám, že oznamovatel může být instruován k pokusu o 

hašení automobilu pouze v případě, kdy se jedná o požár v motorovém prostoru a to pouze 

tehdy, jestliže do doby tísňového volání žádný zásah neprováděl.  Je totiž pravděpodobné, že 

vznikne-li požár v kabině vozidla, tak se jej posádka bude snažit nejprve uhasit a až při 

neúspěchu bude volat tísňovou linku hasičů. Jestliže vznikne požár v kabině vozidla bez 

přítomnosti posádky, není pravděpodobné, že při zpozorování požáru, bude požár stále 

v první fázi svého rozvoje. U požáru motorového prostoru předpokládám, že zde určitá 

pravděpodobnost uskutečnění tísňového hovoru před samotným pokusem o hašení je. Jednak 

většina řidičů nemá ve svém vozidle hasicí přístroj a dále je zde obava občana z možného 

výbuchu. Tyto dvě skutečnosti vedou k domněnce, že občan při požáru motorového prostoru 

může nejprve volat tísňovou linku a až po té může získat hasicí přístroj od jiného řidiče.   

 

Požár v motorovém prostoru 

V motorovém prostoru dochází k požárům zpravidla z důvodu technické závady na 

elektroinstalaci vozidla nebo k závadě na palivové soustavě. Předpokládejme, že volající 
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nahlašuje vzniklý požár v motorovém prostoru a na místě má k dispozici některý ze 

standardních hasicích přístrojů. Hašení motorového prostoru by v ideálním případě mělo 

probíhat tak, aby se k požáru dostalo co nejmenší množství vzduchu. Hasební látka by se tak 

ideálně měla do motorového prostoru přivádět ze strany od podvozku. Vzhledem ke 

spodnímu zakrytí motoru to ale vždy nebude možné. V takovém případě jde sice teoreticky 

postupovat tak, že se bude pootevřenou kapotou hasivo aplikovat do prostoru motoru, ale  

tento způsob hašení již vyžaduje určitou zkušenost, protože pootevření kapoty může znamenat 

vyšlehnutí plamenů a následné popálení toho, kdo otevření provedl. Bezpečné otevření kapoty 

záleží na poloze pantů kapoty, na množství a koncentraci případné výbušné směsi pod 

kapotou (výpary pohonných hmot, LPG, CNG), samotné teplotě povrchu atd. Je tedy zřejmé, 

že bez znalostí těchto aspektů nelze telefonicky fundovaně poradit. V takovém případě tedy 

operátor doporučí kapotu motoru neotevírat a v bezpečné vzdálenosti vyčkat na příjezd 

hasičů. 

 

Jestliže je tedy z nahlašované události zřejmé, že hašení na místě události nebude prováděno, 

lze opět doporučit zabezpečení místa zásahu z hlediska bezpečnosti silničního provozu (jedná-

li se o požár na komunikaci). Dále je možné doporučit, aby k místu požáru nebyl zbytečně 

přiváděn vzduch a to především otevíráním kapoty a otevíráním dveří. Z hlediska ochrany 

okolí je potom vhodné odstranit případné hořlavé předměty z okolí hořícího automobilu. 

 

Požár s přítomností osob ve vozidle 

K této situaci může dojít při dopravních nehodách, kdy ve vozidle zůstanou osoby, které jsou 

zde zaklíněny nebo zaklíněny nejsou, ale nacházejí se ve stavu bezvědomí. V případě, kdy 

osoby ve vozidle nejsou zaklíněny je nejrychlejším řešením tyto osoby přesunout mimo 

vozidlo. Jestliže jsou osoby ve vozidle zaklíněny, je oznamovatel motivován, aby se je 

pokusil z vozidla vyprostit, byť by musela být použita hrubá síla při manipulaci s tělem či 

končetinami zaklíněné osoby. Tento postup samozřejmě předpokládá, že se jedná o požár 

v první fázi svého rozvoje. Jestliže se v hořícím vozidle nacházejí zaklíněné osoby, které 

nelze s vynaložením veškerých sil vyprostit, pak k jejich záchraně může vést pouze uhašení 

požáru. Je zde také možnost, že na místě dopravní nehody dojde k požáru jednoho z vozidel, 

zaklíněné osoby se však nacházejí ve vozidle jiném a jsou tak ohroženy tepelným sáláním 

nebo kouřem z hořícího vozidla. Zde lze přednostně doporučit odtažení vozidla z dosahu 

účinků požáru, což sice popírá taktiku zásahu jednotek PO, ale setrvání v blízkosti hořícího 

vozidla by znamenalo rozšíření požáru na vozidlo, ve kterém se nacházejí zaklíněné osoby. 
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Nepodaří-li se odtažení, lze se pokusit odstínit tepelné účinky požáru pomocí nehořlavého 

předmětu (např. utržená kapota, tabule plechu z velkoplošné dopravní značky atd.). 

Oznamovatel je instruován na úrovni call-takingu. 

 

Shrnutí kapitoly – instrukce oznamovateli 

• Zajistit bezpečnost na místě v případě, že se jedná o událost na pozemní komunikaci 

Jestliže jsou požárem ohroženy osoby 

• Pokusit se osoby vyprostit nebo se pokusit zmírnit účinky požáru, které budou na 

osoby působit (např. odtažením vozidla, stíněním, hašením pokud jsou k dispozici 

hasební prostředky) 

• V případě vyproštění osob tyto i sebe přesunout do bezpečné vzdálenosti cca 20 m 

 

Jestliže se požár nachází v první fázi požáru 

• Pokud jsou k dispozici hasební prostředky, neotevírat kapotu, motorový prostor hasit 

od spodní části motoru. 

• Pokud nebude probíhat hašení, pak neotevírat dveře, neotevírat motorový prostor. 

• Odstranit hořlavé předměty z okolí vozidla. 

• Přesunout se do bezpečné vzdálenosti od vozidla cca 20 m. 

• Na místo navést jednotky požární ochrany 

 

Jestliže se požár nachází ve druhé či třetí fázi 

• Přesunout se do bezpečné vzdálenosti od vozidla cca 20 m. 

• Na  místo navést jednotky požární ochrany. 

8. 6 Tonutí osob na vodní hladině 
 

S tonutím osob se můžeme setkat v každém ročním období a na různých druzích vodních 

toků. Z praxe v Karlovarském kraji lze konstatovat, že jednotky požární ochrany u tohoto 

druhu události nejčastěji zasahují při záchraně osob, které sjíždějí místní vodní toky na 

různých plavidlech. K těmto událostem zpravidla dochází na předem vytipovaných vodních 

dílech. Jedná se nejčastěji o jezy, kde vodáci přeceňují své síly a bagatelizují nebezpečí, které 

u každého jezu hrozí. Také velmi často nepoužívají ochranné prostředky jako jsou záchranná 

vesta a přilba. Tyto osoby bývají pod vlivem alkoholu.  Toto jsou všechno příčiny, které při 

zdolávání vodního díla vedou k převrhnutí plavidla, či vyvržení osoby z plavidla do okolní 
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vody. Jsou-li osoby v blízkosti jezu vymrštěny z plavidla jsou často ohroženy na životě a to i 

v případě, kdy jsou vybaveny ochrannými pomůckami. Důvodem tohoto nebezpečí je 

přítomnost vodního válce, který v blízkosti některých jezů zapříčiní nemožnost osoby 

odplavat od tělesa jezu. Osoba nebo i celé plavidlo je tak zpětným proudem stále přitahována 

do prostoru jezu. Záchrana těchto osob tedy spočívá v odsunutí těchto osob mimo působení 

vodního válce, případně alespoň udržení osob na vodní hladině do příjezdu záchranných 

složek. Tonoucí osoby lze tedy z působení vodního válce zachránit tak, že je jim hozeno lano, 

větev, žebřík apod., za tento předmět je pak tonoucí osoba vytažena. V současné době se u 

mnoha jezů vyskytuje již připravené lano společně se záchranným kruhem. Tyto záchranné 

prostředky jsou zde instalovány správcem vodního toku a jsou vždy umístněny tak, aby byly 

dobře viditelné a snadno použitelné. Další možností je záchrana tonoucího pomocí jiného 

plavidla, na které bude uvázáno lano a za toto lano bude plavidlo po záchraně tonoucího 

přitaženo ke břehu. V případě nevyvázání plavidla na lano hrozí, že i záchranné plavidlo bude 

zpětným proudem přitahováno k jezu. Mělo by se jednat o plavidlo, které není vratké 

například nafukovací člun či vor. Tento postup samozřejmě vyžaduje větší množství 

zachránců, protože je nutné plavidlo ze břehu pomocí lana jistit. Klasické turistické kánoe 

nelze pro záchranu použít, protože jsou vratké a manipulace s tonoucím by znamenala 

převrhnutí plavidla. Osobní zákrok nelze v takovýchto případech doporučit, obzvláště 

nejedná-li se o zkušené vodní záchranáře. Jestliže nebude možné tonoucího zachránit 

z působení vodního válce, naskýtá se možnost vhodit k zachraňovanému předmět, kterého se 

může uchopit a který ho bude nadnášet do doby příjezdu profesionálních záchranářů. Jedná se 

například o míč, pryžovou duši, prázdnou uzavřenou PET láhev, plastový barel (vodáci jej 

mají ve své výbavě). V případě, kdy tonoucí zmizí pod hladinou, je důležité, aby oznamovatel 

na místě vyčkal příjezdu záchranných jednotek a označil místo, kde tonoucího viděl 

naposledy. 

 

Při tonutí osob v ostatních případech, bude hovor s oznamovatelem směřován na zjištění a 

použití všech aktuálních možností improvizované záchrany obdobné, jako bylo popsáno výše. 

Dalo by se říci, že se budeme snažit v praxi aplikovat pořekadlo: „Tonoucí se stébla chytá“. 

Operátor bude volajícího motivovat, aby se snažil tonoucímu poskytnout lano, větev, 

nafukovací míč, nafukovací lehátko případně prázdnou PET láhev nebo jiný předmět, který 

ho může udržet na vodní hladině. Stejně tak platí, že volající ukáže záchranným jednotkám 

místo, kde byl tonoucí spatřen naposledy v případě, kdy k jeho improvizované záchraně 

nedojde.  
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Je-li na místě více přítomných osob a jedná-li se o místo, kde nemusí být záchranným 

jednotkám zřejmá přístupová cesta, je vhodné vyslat kontaktní osobu na místo odkud budou 

záchranné jednotky přijíždět.  

Oznamovatel je instruován na úrovni call-takingu. 

 

Shrnutí kapitoly – instrukce oznamovateli 

Jedná li se o tonutí osoby v jezu 

• Jestliže se nachází v blízkosti jezu připravené záchranné prostředky 

o Házet lano směrem k tonoucímu, pokusit se tonoucího za lano vytáhnout. 

o Jestliže je na konci lana záchranný kruh házet jej za tonoucího, pokusit se za 

lano tonoucího vytáhnout. 

o Jeli k dispozici větší množství osob, pak je důležité navést záchranné jednotky 

na místo. 

• Jestliže se v blízkosti nenachází připravené záchranné prostředky 

o Pokusit se tonoucímu vhodit předmět, který by jej mohl nadnášet (míč, duši, 

plovací kruh, prázdnou uzavřenou PET láhev) 

o Hodit tonoucímu lano (vodáci jej často mají přivázané k lodi tzv. koňadra) 

o Jeli k dispozici dostatek přítomných osob a stabilní plavidlo, které bude jištěno 

ze břehu lanem, tak jej lze použít. 

o Jeli k dispozici dostatek přítomných osob, pak je důležité navést záchranné 

jednotky na místo. 

o Pokud tonoucí zmizí pod hladinou, je nutné zůstat na místě a záchranným 

jednotkám označit místo, kde byl tonoucí spatřen naposledy. 

 

8. 7 Tonutí osob na vodní hladině při proboření na ledu  
 

Pro poskytnutí kvalifikované rady volajícímu lze rozlišit dva základní případy, kde je 

rozhodující jaké místní podmínky tonutí předcházeli.  

V prvním případě se jedná o tonutí, kdy se tonoucí ocitne v otvoru v ledu, který zde byl uměle 

vytvořen, zatímco okolní led má dostatečnou únosnost. Jedná se o případy, kdy jsou na 

zamrzlých hladinách vytvářeny otvory z důvodu prokysličení vody, tyto otvory nejsou 

dostatečně zajištěny a vlivem nepozornosti dojde k pádu do tohoto otvoru. Bude se tedy 

jednat o místo, kde toho času probíhá bruslení jiných osob a oznamovatel nahlašuje, že někdo 
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spadl do otvoru, který zde vytvořili rybáři. Nejprve je nutné ověřit si, zda je okolní led 

opravdu bezpečný. Předpokladem pro bezpečný led jsou jednak dlouhodobé mrazy a zároveň 

je třeba se dozvědět, zda na této ploše bruslení probíhá již delší dobu v řádu dnů. Jestliže jsou 

tyto podmínky splněny, je pravděpodobné, že okolní led bude dostatečně únosný. I přesto 

musí být zachráncem potvrzeno, že si je tento únosností ledu jistý. V případě, že o únosnosti 

ledu nejsou žádné pochybnosti, lze oznamovatele instruovat, aby si opatřil vhodný předmět, 

který bude možné tonoucímu podat. Bude se jednat například o větev, hůl, hokejku, saně, 

boby s popruhy, tažné lano z výbavy automobilu apod. Po té se připlíží k otvoru v ledu a 

v maximální možné vzdálenosti tonoucímu tento předmět podá. Je důležité, aby zachránce 

zůstal na suchém ledu, při záchraně ležel na břiše a byl za nohy jištěn další osobou. Tonoucí 

osoba se tak může za předmět zachytit a může být zachráncem vytažena. Osobní zákrok lze 

zvažovat pouze tehdy, kdy si je oznamovatel jistý, že zde není větší hloubka než do úrovně 

jeho prsou. V jiných případech je laická záchrana pomocí osobního zákroku bez speciálního 

vybavení prakticky nemožná. 

V případě, že se jedná o tonutí osoby na zamrzlé hladině, kde není únosnost ledu známá nebo 

je zřejmé, že led není dostatečně únosný spočívá možnost záchrany v poskytnutí vhodného 

předmětu za který se může tonoucí zachytit a následně jej vytáhnout (větev, autolano, násada 

od ženijního nářadí), případně poskytnutí tonoucímu takového předmětu, který by jej udržel 

na hladině (míč, prázdná uzavřená PET láhev). Takový zásah provádí zachránce vždy ze 

břehu. Pokud to není možné, bude oznamovatel neustále sledovat aktuální polohu tonoucího, 

aby v případě dojezdu záchranných složek upřesnil místo tonutí, případně místo, kde tonoucí 

zmizel pod hladinou. Pokud se na místě nachází více pozorovatelů, je vhodné jednoho z nich 

vyslat, aby navedl záchranné složky na místo události. 

Oznamovatel je instruován na úrovni call-takingu 

 

Shrnutí kapitoly – instrukce oznamovateli 

Jedná se o tonutí v uměle vytvořeném otvoru v ledu 

o Je led v okolí dostatečně únosný, bruslí se zde již více dnů, dlouhodobě mrzne ? 

o ANO, oznamovatel si je únosností ledu jistý 

 Najít předmět, který lze tonoucímu podat (hokejka, hůl, saně, autolano, 

boby s popruhy, větev apod.) 

 Zajistit osobu, která bude provádět jištění. 

 Přiblížit se k otvoru, podat tonoucímu předmět. Osoba, která bude 

provádět jištění bude zachránce jistit za nohy. 
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 Tonoucího vytáhnout. 

 Navést na místo záchranné složky 

o NE nebo si oznamovatel není únosností ledu jistý, potom postupovat podle 

následujícího textu. 

 

 

Jedná se o proboření do ledu a následné tonutí 

o Zásah provádět ze břehu. 

o Tonoucímu poskytnout předmět, za který by se mohl zachytit (větev, autolano, saně, 

boby s popruhem apod.) 

o Tonoucímu poskytnout předmět, který by jej udržel na hladině (míč, prázdná uzavřená 

PET láhev apod.) 

o Jestliže není takový předmět, nebo je tonoucí vzdálen od břehu, potom pozorovat 

polohu tonoucího a tuto nahlásit záchranným složkám. 

o Pokud je na místě více přihlížejících pak je vhodné vyslat jednoho, aby navedl 

záchranné složky. 
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9  Zavedení rozšířeného řešení do praxe 

9. 1 Zkušební projekt  
 
Pro zavedení nového řešení do praxe bylo nejprve nutné zjistit, zda je prakticky proveditelné, 

aby obsluhy operačních středisek asistovanou pomoc poskytovali respektive, zda je to vůbec 

možné vzhledem k technickému vybavení a k pracovní vytíženosti obsluhy TCTV. Dále bylo 

nutné ověřit, zda asistovaná pomoc nebude znamenat prodloužení doby od nahlášení 

mimořádné události až po vyhlášení poplachu jednotkám PO. Asistovaná pomoc je v tomto 

dokumentu navrhována na dvou různých úrovních.  

Pokud je asistovaná pomoc poskytována na úrovni call-takingu, vytěží call-taker nezbytné 

informace (viz kap. 5. 1), odešle datovou větu, oznámí oznamovateli skutečnost, že na místo 

budou vysláni hasiči. Po té pokračuje hovorem tak, aby bylo docíleno optimální činnosti, 

která je uvedena v kapitole č. 8. Na prodloužení doby zpracování tísňové zprávy nemá tedy 

poskytnutí asistované pomoci na úrovni call-takingu žádný negativní vliv. Současný a 

navrhovaný stav je po té vyobrazen na obrázku č. 8. V jeho dolní části pod oranžovou čarou je 

vyobrazen stávající stav, kdy call-taker provádí pouze „vytěžení“ volajícího a odešle datovou 

větu (čas t1). Pokud softwarová aplikace potvrdí, že datová věta byla přijata, činnost call-

takera tímto končí. Po zpracování informací z datové věty dojde na operační části operačního 

střediska k vyhlášení požárního poplachu pro jednotky PO (čas t2). Horní část obrázku potom 

ukazuje, jak bude vypadat zpracování tísňové zprávy v případě, kdy bude asistovaná pomoc 

poskytnuta. Jak je z obrázku patrné, poskytnutí asistované pomoci na úrovni call-takingu by 

se nemělo na celkové době zpracování tísňové zprávy negativně projevit. 
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Obrázek č. 8 Vliv poskytnutí asistované pomoci na dobu zpracování tísňové zprávy 
(asistovaná pomoc na úrovni call-takinkgu) 

 
Samozřejmě zde předpokládám, že call-taker zadává do aplikačního software vytěžené údaje 

v reálném čase (v průběhu hovoru on line), což by ale v současné době mělo být standardem. 

Dále předpokládám, že bude standardně fungovat způsob vyslání, přenosu a příjmu datové 

věty. Pokud by call-taker neměl v softwarové aplikaci potvrzeno, že datová věta byla druhou 

stranou přijata, má za povinnost [8] provést předání informací telefonicky nebo jiným 

vhodným způsobem. V takovém případě by vzniknul konflikt předpokládaných činností call-

takera, protože by call-taker měl provádět asistovanou pomoc a zároveň předávat vytěžené 

informace operační části operačního střediska pomocí telefonu či jiného vhodného zařízení. 

Jestliže nastane takováto situace doporučuji, aby call-taker splnil svoji povinnost předat 

informace, které vytěžil od oznamovatele a upozornil operační část operačního střediska na 

skutečnost, že volající se nachází v situaci, kdy je vhodné aby mu byla poskytnuta asistovaná 

pomoc. Ta mu po té bude poskytnuta z úrovně operační části operačního střediska pomocí 

zpětného hovoru. Pokud se jedná o operační středisko, kde od sebe není stavebně odděleno 

pracoviště call-takingu a operačního řízení, lze v tomto případě provést improvizovanou 

komunikaci mezi call-takerem a dispečerem tak, aby oznamovatel zůstal v nepřetržitém 

spojení s call-takerem, který by dále asistovanou pomoc poskytnul. 
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Posoudíme-li vliv hovoru, který bude prodloužen o asistovanou pomoc na úrovni call-takingu, 

na celý systém TCTV 112 lze konstatovat, že může častěji docházet k přelivu hovorů na jiná 

pracoviště tak jak je vyobrazeno na obrázku č. 2. Vzhledem k tomu, že asistovaná pomoc na 

úrovni call-takingu bude poskytována jen v odůvodněných případech (kapitola 7. 2), lze 

možnost častějšího přelivu hovoru tolerovat.  

 

Při poskytování asistované pomoci z úrovně operační části operačního střediska se tato 

realizuje pomocí zpětného hovoru oznamovateli. Jistou nevýhodou oproti předchozímu řešení 

je fakt, že na určitou dobu dojde k přerušení hovoru s oznamovatelem a může se stát, že hovor 

nebude možné opakovaně navázat. Na druhou stranu se asistovaná pomoc z této úrovně bude 

poskytovat v případech, kdy nehrozí přímé ohrožení života, takže riziko „ztráty“ 

oznamovatele je v tomto případě akceptovatelné.  

Na poskytnutí asistované pomoci z úrovně operačního střediska je rozhodující aktuální 

uspořádání sloužící směny dispečerů a aktuálně nastavený režim výkonu služby na operačním 

středisku.  V případě, kdy bude událost odbavovat pouze jeden dispečer, dojde k poskytnutí 

asistované pomoci nejdříve po vyhlášení poplachu jednotkám PO.  Její poskytnutí bude 

závislé na aktuální vytíženosti dispečera. Jinými slovy bude záležet na tom, zda dispečer 

jemuž připadá případ k řešení je aktuálně vytížen jinými případy, či jinou důležitější činností 

ve vztahu k aktuálně řešeným případům. Pokud to organizační struktura operačního střediska 

umožňuje a může jeden případ řešit více dispečerů, může být asistovaná pomoc poskytnuta 

ještě dříve, než dojde k vyhlášení poplachu jednotkám PO. Takové řešení se jeví ve vztahu 

k vytíženosti dispečera jako ideální, protože jeden z dispečerů se může plně věnovat 

vyjíždějícím jednotkám, zatímco druhý dispečer se může věnovat oznamovateli mimořádné 

události. Poskytnutí asistované pomoci z úrovně operační části operačního střediska je 

znázorněno na obrázku č. 9, kde je opět navrhovaný stav porovnáván se stavem současným. 

Pokud budou dispečeři zaměstnaní jinou činností ve vztahu k ostatním řešeným případům a 

místní organizační uspořádání nedovolí, aby více dispečerů pracovalo na jednom případě, tak 

se asistovaná pomoc na této úrovni poskytovat nebude. 
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Obrázek č. 9 Vliv poskytnutí asistované pomoci na dobu zpracování tísňové zprávy 
 

9. 1. 1   Vyhodnocení z praxe 
 

Abych ověřil, zda může navrhované řešení fungovat v praxi, byly texty týkající se asistované 

pomoci poskytnuty v prvním čtvrtletí roku 2012 příslušníkům zařazeným k výkonu služby na 

KOPIS HZS Karlovarského kraje, kde bylo úkolem jednotlivých směn seznámit se 

s navrhovanou změnou a texty týkající se asistované pomoci a pokusit se toto řešení aplikovat 

v praxi. Z aplikované praxe na KOPIS HZS Karlovarského kraje lze konstatovat, že 

poskytnutí asistované pomoci z úrovně operační části operačního střediska je možné. 

V současné době je asistovaná pomoc z této úrovně poskytována v případě, že se jedná o 

závažnou situaci a operátor usoudí, že poskytnutí asistované pomoci by mohlo přispět k 

celkovému řešení případu. Tato asistovaná pomoc je na KOPIS HZS Karlovarského kraje 

poskytována již delší dobu. Součástí odborné přípravy operátorů jsou praktické stáže ve 

směnách na stanicích HZS Karlovarského kraje tak, aby operátoři získali určitou praxi 

v řešení mimořádných událostí a získali určitý přehled o tom, co se na místě zásahu jednotek 

PO děje. Zkušenosti získané v těchto praktických stážích jsou poté využívány právě 

v komunikaci s oznamovatelem. V současné době je mimo zkušeností získaných na 

praktických stážích k dispozici i mnou vypracovaný výukový materiál.  
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Poskytnutí asistované pomoci na úrovni call-takingu, se zatím nepodařilo ověřit, neboť od 

spuštění pilotního projektu ještě nebyla nahlašována událost, kde by se mohla asistovaná 

pomoc z této úrovně poskytnout. Na druhé straně neexistují objektivní důvody, které by 

asistovanou pomoc z této úrovně vylučovaly. Ze strany operátorů jsou jisté obavy z toho, že 

každá událost je jiná a někteří z nich si nejsou jisti tím, že se dají tyto události zobecnit. Je 

pochopitelné, že implementace každé změny v již ustálených pracovních algoritmech je 

z hlediska psychologie práce a organizace citlivou záležitostí. Jsem toho názoru, že tato 

změna je nejen možná, ale z hlediska systémového přístupu k poskytování pomoci občanům i 

nutná. Vypracované texty obsahují obecné zásady při jejichž dodržení, by měli být krizové 

situace v textu popsané úspěšně vyřešeny. 

 

9. 2 Implementace do odborné přípravy 

 

Aby bylo možné celý projekt realizovat, bude nutné operátory na tuto činnost cíleně a 

dlouhodobě odborně připravovat. Řešením je implementace scénářů do odborné přípravy 

operátorů. Tato implementace musí proběhnout jak u odborné přípravy k získání odborné 

způsobilosti, tak i u pravidelné odborné přípravy. Tím bude zabezpečeno, že se s  rozšířeným 

postupem seznámí jak operátoři, kteří ještě nemají odbornou způsobilost pro výkon své 

funkce (ani odbornou erudici získanou praxí), tak i operátoři, kteří již odbornou způsobilost 

mají.  

9. 2. 1   Zařazení do odborné přípravy k získání odborné způsobilosti 
 

Pro identifikaci optimálního místa pro umístnění scénářů do odborné přípravy, je vhodné 

nejprve popsat proces přípravy operátora pro výkon jeho funkce. V případě, že vznikne 

potřeba obsadit služební  místo Inspektor – spojový technik „112“ uchazečem, který nemá 

požadovanou odbornou způsobilost, musí být nejprve ověřeno zda v bezpečnostním sboru 

podléhajícímu režimu zákona 361/2003 Sb., není příslušník, který by splňoval  kritéria pro 

dané služební místo. Toto se provede nahlédnutím do „Informačního systému Ministerstva 

vnitra k obsazování volných služebních míst podle zákona č.361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů“  (dále jen „systém OSM“). V tomto systému je 

mimo volných služebních míst vedena databáze příslušníků, kteří z některého ze zákonných 

důvodů mají být převedeni na jiné služební místo. Je tak zajištěna průchodnost na služebních 

místech v rámci bezpečnostních sborů. V případě, kdy se v systému OSM nenachází žádný 
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příslušník, který by splňoval daná kritéria, je příslušným služebním funkcionářem vyhlášeno 

výběrové řízení (§ 22 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů). Do výběrového řízení se mohou nejprve 

hlásit příslušníci HZS ČR. Pokud se do výběrového řízení nepřihlásí žádný příslušník nebo 

není žádný příslušník vybrán, je vyhlášeno další výběrové řízení, do kterého se může přihlásit 

občan, který ale musí splňovat podmínky pro přijetí do služebního poměru. Tento proces 

může být i složitější, ale to není předmětem posuzování a proto je ilustrace dostačující. 

 

Výběrovým řízením je vybrán příslušník 

Pokud je výběrovým řízením vybrán příslušník, získá odbornou způsobilost absolvováním 

odborného kurzu Operační řízení I A v rozsahu 160 hodin (4 týdny). Absolvent tohoto kurzu 

potom: začátek citace [5]: 

- přijímá tísňové volání, vyhodnocuje je a zpracovává do příslušné softwarové aplikace, 

- předává informace o vzniklé události základním složkám IZS, 

- vysílá jednotky PO podle zpracovaného požárního poplachového plánu, 

- informuje operačního důstojníka o vyslaných silách a prostředcích, 

- udržuje komunikaci se základními složkami IZS, 

- informuje příslušné funkcionáře HZS ČR, státní správy a samosprávy o mimořádné 

události, 

- zabezpečuje požadavky vyžádané velitelem zásahu, 

- podílí se na zpracování dokumentace KOPIS a na její aktualizaci, 

- soustřeďuje informace o akceschopnosti a činnosti sil a prostředků jednotek PO, 

právnických a fyzických osob na příslušném území, provádí nepřetržité 

vyhodnocování situace ovlivňující nasazení sil a prostředků a organizuje potřebná 

opatření, 

- podílí se na úkolech spojených s výkonem služby na KOPIS, plní další úkoly zadané 

operačním důstojníkem (vedoucím směny). 

„konec citace [5]. 

Po úspěšném absolvování tohoto odborného kurzu získá příslušník osvědčení o odborné 

způsobilosti pro příjem zpráv na lince 112 v českém jazyce. Tento příslušník již může 

samostatně obsluhovat TCTV 112. Pro rozšíření kvalifikace operačních techniků 112 slouží 

další odborný kurz, který má název: „Příprava operačních techniků 112 pro práci na TCTV 

s jazykovými znalostmi“. Absolvent tohoto kurz je schopen přijímat tísňové hovory na lince 



 

48 

112 v anglickém nebo německém jazyce  [6]. Tento odborný kurz je v rozsahu 140 hodin (4 

týdny) a je výhradně zaměřen na zdokonalení jazykových dovedností operátorů.  

 

Pokud chceme texty týkající se asistované pomoci zařadit do odborné přípravy operátorů, 

navrhuji, aby byly zařazeny do osnov odborného kurzu Operační řízení IA. Tyto texty 

navrhuji zařadit do bloku č. 5 – Operační řízení a TCTV - teorie. Konkrétně potom do tématu 

5. 6 – Základní zásady řídícího procesu.  Aby nebylo nutné prodlužovat délku kurzu, navrhuji, 

aby ze stávající osnovy bylo odstraněno téma 2. 3 – Činnost jednotek PO – obecná část. 

Vzhledem k tomu, že podmínkou přijetí do tohoto odborného kurzu je absolvování vstupní 

přípravy příslušníků, předpokládám, že každý posluchač tohoto kurzu již těmito znalostmi 

disponuje. Úpravy v osnově odborného kurzu Operační řízení IA jsou přílohou č. 1 této práce. 

Změny jsou zde vyznačeny červeně. Jako učební texty k novému tématu by sloužili texty 

vypracované v této práci v kapitole č. 8, které by bylo vhodné doplnit a upravit interní 

odbornou diskusí například v rámci pracovní komise odborné přípravy ustanovené generálním 

ředitelem HZS ČR (Č.j. MV-102270-1/PO-IZS-2011). Po tomto teoretickém základu by bylo 

možné řešení těchto situací zařadit do praktického výcviku operátorů v osnově kurzu 

označené „6. 2. 4 – Praktické školení na školním OPIS a TCTV“ bez nutnosti časové dotace. 

Po takto upravených osnovách kurzu by měl operátor alespoň základní teoretické informace k 

poskytnutí asistované pomoci volajícímu a to v případech, které řeší výše uvedené texty. 

 

Výběrovým řízením je vybrán občan 

Pokud je výběrovým řízením vybrán občan, musí před zařazením do výkonu služby 

absolvovat kurz „Vstupní přípravu příslušníků“, který se v současné době skládá ze čtyřech 

modulů, kdy modul I a II absolvují všichni noví příslušníci a pro všechny nové příslušníky 

jsou tyto moduly stejné. Moduly III a IV se již svým obsahem liší a připravují příslušníka na 

konkrétní služební místo [7]. 

 

Operátor čekatel tedy nejprve musí absolvovat modul I, který je zaměřen na získání přehledu 

o právním prostředí HZS ČR, pořadovou přípravu, služební a ústrojovou kázeň. Časová 

dotace pro modul I je tři týdny. V modulu II potom získává všeobecné znalosti a dovednosti, 

tak aby se identifikoval s postavením příslušníka HZS ČR. Časová dotace pro modul II je také 

tři týdny. 
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Modul III je již modulem profilačním, ve kterém je již příslušník systematicky připravován na 

funkci, kterou bude v bezpečnostním sboru zastávat. V případě připravovaného operátore je 

tedy tento modul zaměřen především na výkon služby na operačním a informačním středisku. 

V tomto modulu tedy získá tyto odborné a profesní kompetence:  

začátek citace [4]: „ 

 je seznámen s problematikou řízení zásahu a činností jednotek PO při zdolávání ־

mimořádných událostí 

 zná takticko-technická data zásahové požární techniky a způsoby jejího značení ־

v souladu s právními předpisy 

 zná prostředky chemické služby pro zásah při přítomnosti nebezpečné látky ־

 je seznámen s organizací činnosti jednotek PO na místě zásahu při přítomnosti  ־

nebezpečené látky 

 je seznámen s prostředky jednotného systému varování a vyrozumění a systému ־

selektivního rádiového návěští (JSVV-SSRN) 

 zná organizaci a výkon služby na OPIS a TCTV ־

 je seznámen se zadávacími terminály a s jejich obsluhou ־

 zná práci s databázemi zadávacího terminálu včetně bezpečnostních opatření ־

 je seznámen s právními předpisy souvisejícími s činností OPIS  ־

 zná druhy dokumentů zpracovávaných  na OPIS a TCTV a jejich význam ־

 je seznámen s organizací spojení v PO a systémem PEGAS ־

 zná organizaci vyrozumění, svolání a varování obyvatelstva ־

 umí pracovat s jednotlivými aplikacemi používanými na OPIS a TCTV a ־

rozhodovat dle typu události, jaké síly a prostředky k události vyslat 

 .zná specifika stresu při telefonování a ovládá postupy  při jeho zvládání ־

„konec citace [4]. 

Tento modul má časovou dotaci 280 vyučovacích hodin, což v praxi znamená 7 týdnů. 

V průběhu modulu III je příslušník průběžně přezkušován a hodnocen. Zde tedy získá 

teoretické vědomosti a následně absolvuje modul IV. Modul IV je praktickým doplněním 

profilačního modulu III, či-li je zde příslušník  praktickým výcvikem připraven na výkon 

služby v praxi. Tato praxe je vykonávána na identickém pracovišti, na kterém bude příslušník 

po absolvování této odborné přípravy zařazen k výkonu služby. Modul IV má časovou dotaci 

112,5 pracovních hodin, což v praxi znamená 3 týdny. Po absolvování modulu IV následuje  

závěrečná zkouška z látky, která byla probrána v modulu III. Tato závěrečná zkouška je 

zároveň závěrečnou zkouškou vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. Po absolvováni této 
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závěrečné zkoušky má již příslušník odbornou způsobilost k výkonu služby na funkci 

operační technik. Aby jeho odborná způsobilost pro výkon služby na TCTV 112 v českém 

jazyce, byla kompletní, musí ještě absolvovat odborný kurz Operační řízení I A. Pro obsluhu 

TCTV 112 v některém z dalších jazyků potom ještě odborný kurz „Příprava operačních 

techniků 112 pro práci na TCTV s jazykovými znalostmi“. Tyto odborné kurzy byly popsány 

v předchozí stati.  

Co se týká zařazení téma asistované pomoci do učebních osnov nového příslušníka, navrhuji 

ji implementovat v modulu III. Z učebních osnov modulu III je možné asistovanou pomoc 

přiřadit k tématu č. 6. 9 – Krizová komunikace, Teorie stresových situací. Následně se ještě 

toto téma objeví v odborném kurzu Operační řízení I A, který musí každý operátor TCTV 112 

absolvovat. Osnovy Modulu III – Operační řízení jsou přílohou č. 2 této práce, kdy je 

navrhovaná změna vyznačena červeně. 

9. 2. 2   Zařazení do odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o 
odborné způsobilosti 

 

Operátoři, kteří získali osvědčení o odborné způsobilosti, jej musí pravidelně prodlužovat a to 

každých pět let. Toto prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti se provádí 

v odborných kurzech Operační řízení IB (tzv. kurzech opakovacích). Tento kurz je v rozsahu 

40 vyučovacích hodin, což v praxi znamená jeden týden. K zavedení témat asistované pomoci 

do osnov tohoto kurzu, navrhuji zrušit téma 2. 2 – Organizace a výkon služby na OPIS a 

TCTV. Předpokládám, že operátor, který pět let pracuje v praxi na OPIS či TCTV 112 je již 

dostatečně seznámen s organizací a výkonem služby na TCTV 112.  Naopak téma asistované 

pomoci bude pro něho novinkou, která se zatím v jeho základní odborné přípravě 

neobjevovala. Teoretická příprava týkající se asistované pomoci bude zařazena do tématu 2. 4 

– Zásady příjmu tísňového volání a jeho zpracování. Následně bude poskytování asistované 

pomoci zařazeno do praktického výcviku v závěru tohoto opakovacího kurzu. Upravené 

osnovy jsou přílohou č. 3 této práce. 

9. 2. 3   Zařazení do pravidelné odborné přípravy 

Základní témata pravidelné odborné přípravy pro kalendářní rok vždy stanoví ministerstvo 

vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství HZS ČR. K těmto základním tématům, která 

musí být zahrnuta do odborné přípravy, mohou jednotlivé HZS krajů přidávat témata 

libovolná dle svého uvážení. Proto lze zařadit problematiku asistované pomoci do pravidelné 
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odborné přípravy jak z úrovně MV – GŘ HZS ČR, tak i z úrovně HZS krajů tím, že tuto 

problematiku zařadí do své pravidelné odborné přípravy.  

Výhodou asistované pomoci v odborné přípravě je její snadná praktická příprava. Lze velmi 

jednoduše připravit modelové situace, které mohou být přehrávány jak v rámci kurzů 

k získávání či ověřování odborné způsobilosti, tak v rámci pravidelné odborné přípravy na 

pracovištích TCTV (KOPIS). Využívat je možné také již uskutečněné hovory u nichž, buď 

asistovaná pomoc příkladně zazněla, nebo i případy kde nebyla uplatněna, ale z povahy 

hovoru být použita měla. Časem by bylo možné vygenerovat databázi těchto modelových 

hovorů obdobně jako je vytvářena k problematice hovorů call-takerů s volajícími se 

sebevražednými úmysly.  
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10  Možná implementace na celostátní úrovni 

O možné implementaci na celostátní úrovni doporučuji uvažovat až v situaci, kdy budou 

relevantní data a praktické výstupy z pilotního programu, který v současné době probíhá 

(duben 2012) na KOPIS HZS Karlovarského kraje. Jak jsem uvedl v předchozí kapitole, tak 

po dobu pilotního projektu ještě nebylo možno ověřit v praxi poskytnutí asistované pomoci na 

úrovni call-takingu. Přičemž právě na této úrovni má poskytnutí asistované pomoci stěžejní 

význam.  

Vzhledem k tomu, že funkcionalita tísňové linky TCTV 112 je jednotná, neměl by být 

problém implementovat asistovanou pomoc na úrovni call-takingu i v jiných krajích. Určitý 

problém může být s navrhovaným vedením komunikace ohledně sdělení volajícímu, že na 

místo budou vyslány jednotky hasičů. V kapitole 7. 2 uvádím, že operátoři střídavě slouží i 

v operační části operačního střediska. Tento fakt platí v současné době v Karlovarském kraji 

ovšem neplatí již např. na území hl.m Prahy nebo kraji Vysočina, kde operátoři TCTV 112 

slouží pouze na TCTV 112. Na druhou stranu věřím, že každý operátor dokáže v případě 

nahlašovaného požáru vyhodnotit, zda na místo jednotky hasičů budou vyslány či nikoliv. 

Další problém celostátní implementace vidím při řešení případů z úrovně call-takingu, kde 

v osnově asistované pomoci uvádím, že velitel jednotky požární ochrany, která bude na místě 

zásahu zasahovat, musí být informován o skutečnostech, které byly v rámci asistované 

pomoci provedeny. Toto může být problematické v případech, kde jsou od sebe stavebně 

oddělená  pracoviště TCTV 112 a pracoviště operačního řízení. Zde se může call-taker dostat 

do situace, kdy stále komunikuje s oznamovatelem a zároveň potřebuje sdělit veliteli jednotky 

PO důležitou informaci o stavu na místě MU (např. oznamovatel leží pod oknem v ložnici). 

Zde nutně nastává problém, jak udržet komunikaci s volajícím a zároveň předat zprávu o 

poloze volajícího do operační části operačního střediska tak, aby zpráva došla až k veliteli 

zásahu nebo k veliteli, který se velitelem zásahu stane, až jednotka dojede na místo MU. Toto 

ale bude předmětem zkoumání až po ověření funkčnosti pilotního projektu na HZS 

Karlovarského kraje. 

Implementace asistované pomoci do odborné přípravy je již navržena v kapitole 9. 2 . 
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11  Závěr 
 
V práci bylo navrženo rozšíření komunikace s oznamovatelem mimořádné události o prvek, 

který zajistí v odůvodněných případech poskytnutí odborné rady (asistované pomoci) 

oznamovateli.  

V algoritmu zpracování tísňové výzvy byly identifikovány jednotlivé úrovně, kde lze 

personálem operačních středisek tuto asistovanou pomoc poskytnout. Tyto aspekty jsou 

ověřeny aplikací v praxi pomocí pilotního projektu na KOPIS HZS Karlovarského kraje. 

Dále byly v práci vypracovány podpůrné výukové texty vybraných druhů událostí, které 

popisují optimální činnost, kterou může oznamovatel mimořádné události na místě provést 

před příjezdem jednotek požární ochrany. Následuje navržení implementace těchto textů do 

odborné přípravy personálu operačních středisek. V závěru práce jsou po té naznačeny 

problémy, které se budou řešit v případě, kdy by se tento postup implementoval na celostátní 

úrovni. Kapitolu zabývající se scénáři jednotlivých mimořádných událostí lze v budoucnu 

průběžně libovolně doplňovat a následně tyto texty zařazovat do pravidelné odborné přípravy 

operačních techniků a operačních techniků TCTV 112.  

Poskytování asistované pomoci volajícím je v současné době v rámci HZS ČR poskytováno 

jen velmi sporadicky v závislosti na individuálních schopnostech a znalostech obsluhy. V této 

oblasti jsem se snažil připravit komplexní materiál k systémovému doplnění stávajícího 

algoritmu práce dispečerů na tísňových linkách HZS ČR. Zkvalitnění této činnosti přinese 

v budoucnu snížení škod na životech, zdraví a majetku našich spoluobčanů. Asistovaná 

pomoc by se měla stát standardní součástí v komplexním poskytování služeb občanům na 

úseku IZS, ochraně obyvatelstva a PO.  
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Příloha č. 1 – Upravené osnovy odborného kurzu Operační řízení I A (OŘ I A)  
MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I A (OŘ I A) 
 

                                                               Počet hodin       160 

   
Blok:   1 – Zahájení kurzu                                                                          Počet hodin:          1 
    

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

1.1 1 U T Organizace kurzu, denní řád vzdělávacího zařízení, 
podmínky získání odborné způsobilosti 

 

 
Vysvětlivky: 
 
U = učebna    T = teorie    P = praxe 
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MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I A (OŘ I A) 
 

                                                                Počet hodin       160 

   
Blok:   2 – Taktická příprava                                                               Počet hodin:        13 
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

2.1 13 U T Zdolávání mimořádných událostí  

2.2 2 U T Základní zásady taktiky dle vyhlášky o organizaci a 
činnosti jednotek požární ochrany a dalších 
vnitřních předpisů 

 

2.3 3 U T Činnost jednotek PO – obecná část  

2.3 3 U T Řízení zásahu 
- řízení zásahu velitelem zásahu 
- řízení zásahu se štábem velitele zásahu 
- organizace místa zásahu 

 

2.4 2 U T Spolupráce HZS kraje se základními a ostatními 
složkami IZS 

 

2.5 3 U T Zdolávání požárů 
- zdolávání požárů výškových budov 
- zdolávání bytových požárů 
- zdolávání požárů sklepů 
- zdolávání požárů lesů 
- zdolávání požárů v podnicích 
- specifika zdolávání dalších druhů požárů 

 

2.6 3 U T Dopravní nehody na pozemních komunikacích 
- dopravní nehody s vyprošťováním osob 
- dopravní nehody s velkým počtem zraněných 
- odstraňování následků dopravních nehod 
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MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I A (OŘ I A) 
 

                                                           Počet hodin       160 

   
Blok:   3 – Požární technika a věcné prostředky požární ochrany    Počet hodin:     4 (3/1) 
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

3.1 3/1 U T/P Požární technika a věcné prostředky požární 
ochrany 

 

3.1.1 1  T Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany  

3.1.2 1/1  T/P Takticko-technická data zásahové požární techniky  

3.1.3 1  T Používání požární techniky a věcných prostředků 
požární ochrany 

 

 
MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I A (OŘ I A) 
 

                                                          Počet hodin       160 

   
Blok:   4 – Chemická služba                                                                 Počet hodin:     4  
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

4.1 4 U T Chemická služba  

4.1.1 2   Seznámení s prostředky chemické služby 
- dýchací technika 
- detekční technika 
- další prostředky chemické služby 

 

4.1.2 2   Organizace místa zásahu s nebezpečnou látkou 
- s únikem do ovzduší 
- s únikem do půdy 
- s únikem na tekoucí vodě 
- s únikem na stojaté vodě 
- s radioaktivním zářením 
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MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I A (OŘ I A) 
 

                                                          Počet hodin       160 

   
Blok:   5 – Operační řízení a TCTV - teorie                                       Počet hodin:     45  
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

5.1 4 U T Právní základy pro činnost operačních a 
informačních středisek HZS ČR (dále jen „OPIS“) 

 

5.1.1 1   Přehled právních předpisů pro řešení mimořádných 
událostí 

 

5.1.2 1   Zákon o požární ochraně, postavení operačních 
středisek 

 

5.1.3 1   Zákon o integrovaném záchranném systému a vyhláška 
o některých podrobnostech zabezpečení IZS 

 

5.1.4 1   Rozhodnutí Evropského společenství č. 91/396EHS, 
usnesení vlády č. 391/2000 a č. 350/2002 

 

5.2 4 U T Organizace a výkon služby na OPIS a TCTV 
- činnost ohlašovny požárů 
- činnost OPIS 
- tísňové volání (linky tísňového volání, 

směrování, tísňové volání v pevné telefonní síti, 
tísňové volání v mobilní telefonní síti, TCTV 
112) 

- výkon služby na OPIS 
- evidence hlášených případů 
- poskytování informací sdělovacím prostředkům 
- pravidla pro činnost TCTV 

 

5.3 8 U T Organizace spojení  

5.3.1 1   Zákon o elektronických komunikacích  

5.3.2 2   Organizace telefonního spojení VTS, ITS MV, systém 
přednostního spojení 

- organizace rádiového spojení v HZS ČR 
- organizace rádiového spojení v místě zásahu 
- organizace spojení v IZS 

 

5.3.3 3   Systém Pegas  

5.3.4 1   Příjem tísňového volání a identifikace polohy TCTV  

5.3.5 1   Směrování tísňového volání v TCTV a u Policie ČR a 
ZZS 
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Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

5.4 2 U T Organizace vyrozumění a svolání, varování 
obyvatelstva 

 

5.4.1 1   Organizace vyrozumění a svolání 
- plán svolání pohotovosti OPIS (příslušníků HZS 
ČR a vlastního štábu) 

- plán svolání krizového štábu 
- vyrozumění orgánů a organizací 

 

5.4.2 1   Organizace varování obyvatelstva 
- prostředky pro varování obyvatel 
- plán varování obyvatel 
- využití sdělovacích prostředků 

 

5.5 4 U T Zdroje sil a prostředků  

5.5.1 1   Plošné rozmístnění jednotek PO 
Jednotky HZS krajů 

- jednotky HZS podniků 
- jednotky SDH obcí 
- vojenské záchranné útvary 

 

5.5.2 2   Druhy jednotek PO 
Jednotky HZS krajů 

- jednotky HZS podniků 
- jednotky SDH obcí 
- vojenské záchranné útvary 

 

5.5.3 1   Síly a prostředky IZS  

5.6 11 U T Základní zásady řídícího procesu  

5.6.1 2   Příjem ohlášení události a její zpracování, předání 
složkám IZS 

 

5.6.2 3   Poskytnutí asistované pomoci  

5.6.3 3   Posouzení situace a aspekty s tím související  

5.6.4 1   Rozhodnutí  

5.6.5 2   Vyslání sil a prostředků  

5.7 4 U T Dokumentace OPIS a TCTV  

5.7.1 3   Dokumentace související s činností OPIS 
- požární poplachový plán kraje a poplachový 

plán IZS kraje, ústřední poplachový plán 
- dokumentace o jednotkách PO 
- dokumentace zdolávání požárů, kartotéka obcí a 

ulic příslušného územního odboru a 
vytypovaných nebezpečných objektů 

- dohody o plánované pomoci na vyžádání, osobní 
a věcné pomoci 

- plán vyrozumění a svolání příslušníků OPIS 
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Téma 
číslo 

 
Počet 
hodin 

 
Místo 
výuky 

 
Způsob 
výuky 

 
Téma výuky 

 
Poznámky 

    - havarijní plány organizací 
- havarijní plán kraje 
- dohoda ADR, RID 
- TRINS 

 

5.7.2 1   Dokumentace související s činností TCTV 
- provozní řád TCTV 
- pravidla pro činnost TCTV 
 

 

5.8 8 U T Systém TCTV  

5.8.1 4   Činnost systému TCTV 
- požadavky na TCTV 
- obecné řešení 
- popis komunikačních procedur jednotlivých fází 

tísňových volání 
- technické řešení 
- elektronické komunikační řešení 
- vybavení TCTV technikou 
- pracoviště TCTV 
- propojení TCTV a OPIS 
- nahrávání NICE 

 

5.8.2 4   Systém „Výjezd RCS“ 
- technická řešení 
- navazující komponenty 
- toky informací 
- svodka, SSU 
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MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I A (OŘ I A) 
 

                                                          Počet hodin       160 

   
Blok:   6 – Operační řízení a TCTV - praxe                                       Počet hodin:    75 (67/8) 
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

6.1 4/3 U T/P Informační podpora  

6.1.1 2/2  T/P Informační podpora Havárie 
- seznámení s jednotlivými moduly 
- praktická práce na jednotlivých modulech 
 

 

6.1.2 1/2  T/P Informační podpora Alarm II 
- seznámení s aplikací a jejími možnostmi 
- praktická činnost s aplikací Alarm II 
 

 

6.2 60 U P Praktický výcvik na OPIS a TCTV  

6.2.1 6   Seznámení s aplikací Manager 112 
- popis aplikace 
- systém využívání jednotlivých panelů 
- klasifikace událostí pro složky IZS 
- předání pro řešení složkám IZS 
- příjem události adresou, liniovým způsobem 
- použití panelu spojení 
- využívání místopisu 
- práce s panelem hlavních nástrojů 
 

 

6.2.2 6   Seznámení s GIS 
- popis funkčních tlačítek aplikace 
- mapový podklad a legenda 
- nastavení aplikace GIS 
- systém upřesnění místa události 
- možnost aplikace GIS na TCTV 

 

6.2.3 8   Seznámení s výjezdovou aplikací 
- popis aplikace 
- systém využití jednotlivých panelů 
- návrhář techniky a jeho využití 
- možnosti aplikace „výjezd – spojař“ 
- popis práce s knihami 
- postup příjmu události od TCTV, EPS a dalších 
- svodka 

 

6.2.4 40   Praktické školení na školním OPIS a TCTV. 
- obsluha technologie 112 
- poskytnutí asistované pomoci 
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Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

6.3 4/4 U T/P Operační střediska Policie ČR a ZZS  

6.3.1 2 T  Činnost operačních středisek Policie ČR  

6.3.2 2 T  Činnost operačních středisek ZZS   

6.3.3 4 P  Praktická ukázka činnosti operačních středisek Policie 
ČR a ZZS 

 

 
 
 

MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I A (OŘ I A) 
 

                                                          Počet hodin       160 

   
Blok:   7 – Operační řízení a TCTV - teorie                                       Počet hodin:     17 (9/8)  
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

7.1 9/8 U T/P Ověření odborné způsobilosti – závěrečné zkoušky  

7.1.1 2  T Test (OPIS, TCTV)  

7.1.2 8  P Praktická zkouška z činnosti na OPIS a TCTV  

7.1.3 7  T Ústní zkouška z teoretických znalostí  

 
 

MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I A (OŘ I A) 
 

                                                          Počet hodin       160 

   
Blok:   8 – Ukončení kurzu                                                                   Počet hodin:     1  
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

8.1 1 U T Ukončení kurzu  
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Příloha č. 2 –  Doplněné osnovy Vstupní přípravy příslušníků HZS ČR MODUL III –   
                       Operační řízení 
 
Předmět: 1 – Tělesná příprava     Počet hodin: 14 
 
Blok: 1 – Tělesná příprava     Počet hodin : 14 
 

Téma číslo 
Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

1.1 10 Sa P Pravidelná tělesná příprava 

− běh 
− míčové hry 
− posilování 
 

 

1.2 4 Ba P Plavání 

− plavání 200 a více metrů 
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Předmět: 2 – Taktická příprava                          Počet hodin: 18 

 
Blok: 2 – Taktická příprava      Počet hodin : 18 
 

Téma číslo 
Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

2.1 3 U T 
Činnost jednotek PO – obecné zásady 

 

 

2.2 2 U T Řízení zásahu 

− řízení zásahu 
− velitel zásahu při řízení požárního zásahu 

a záchranných prací jednotek PO 
− štáb velitele zásahu 
− velitel úseku, velitel sektoru 

 

2.3 2 U T Zdroje sil a prostředků zásahu 

− plošné rozmístnění jednotek PO 
− druhy jednotek PO 
− síly a prostředky IZS 
 

 

2.4 7 U T Zdolávání požáru 

− zdolávání požárů 
− hašení bytových požárů 
− hašení požárů ve sklepních prostorech budov 
− požáry vícepodlažních a výškových budov 
− požáry na polích 
− lesní požáry 
− požáry budov zdravotnických zařízení 
− požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích 
− požáry s přítomností tlakových lahví 

s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny 
− požáry s přítomností tlakových lahví s acetylenem 
− požáry v zábavných podnicích 
− požáry na tržnicích 
− požáry dálkovodu hořlavých kapalin 
− požáry tranzitních plynovodů 
− specifika zdolávání dalších požáru 
 

 

2.5 4 U T Dopravní nehody 

− dopravní nehody na pozemních komunikacích 
− dopravní nehody na železnicích 
− letecké dopravní nehody 
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Předmět: 3 Požární technika a věcné prostředky PO Počet hodin: 8 

 Blok: 3 Požární technika a věcné prostředky PO Počet hodin: 8 
  

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

3.1 1 U T Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických 
podmínkách požární techniky 
 

 

3.2 4 Vp T/P Takticko-technická data zásahové požární 
techniky 
 

 

3.3 3 U T Používání požární techniky a věcných prostředků 
požární ochrany 
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Předmět: 4 Chemická služba Počet hodin: 5 

 Blok: 4 Chemická služba Počet hodin: 5 
  

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

4.1 3 U T 
Seznámení s prostředky chemické služby 

− dýchací technika 
− detekční technika 
− předurčení jednotky PO pro zásahy u havárií na 

nebezpečnou látku 
− krajské chemické laboratoře – určení, rozmístění, 
činnost 

 

4.2 2 U T Organizace místa zásahu s nebezpečnou látkou 
− s únikem do ovzduší 
− s únikem do půdy 
− s únikem na tekoucí vodě 
− s únikem na stojaté vodě 
− s radioaktivním zářením 

 

 



Bc. Jaromír Zeman,        Návrh rozšíření algoritmu práce operátorů krajských operačních a  
                                                              Informačních středisek HZS krajů 

5 

 

Předmět: 5 Obsluha zadávacího terminálu Počet hodin: 24 
         CENTRUM, ALARM 

 Blok: 5 Obsluha zadávacího terminálu Počet hodin: 24 
 CENTRUM, ALARM 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

5.1 8 U T 
Základní pojmy a principy činnosti 

− základní pojmy oboru 
− základy JSVV-SSRN 
− principy činnosti 
− infrastruktura a koncové prvky 
 

 

5.2 8 U T Zadávací terminály a práce s nimi 
− zadávací terminál 
− základy obsluhy terminálu 
− postupy při dálkovém ovládání koncových prvků 

JSVV-SSRN 
− práce s databázovými terminály 
− bezpečnostní opatření 
 

 

5.3 8 U T Praktická činnost se zadávacími terminály 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bc. Jaromír Zeman,        Návrh rozšíření algoritmu práce operátorů krajských operačních a  
                                                              Informačních středisek HZS krajů 

6 

 

Předmět: 6 Operační řízení a TCTV – teorie Počet hodin: 45 

 Blok: 6 Operační řízení a TCTV – teorie Počet hodin: 4 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

6.1 4 U T Právní základy pro činnost operačních 
a informačních středisek HZSČR 
− přehled právních předpisů souvisejících s PO 

a IZS 
− zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
− zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů 
− vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých 

podrobnostech zabezpečení integrovaného 
záchranného systému 

− rozhodnutí Evropského společenství 
č. 91/396/EHS 

− usnesení vlády č. 391/2000 a č. 350/2002 
o zavedení jednotného evropského čísla tísňového 
volání 112 v ČR 

 

6.2 4 U T Organizace a výkon služby na OPIS a TCTV 
− činnost ohlašovny požáru 
− činnost OPIS 
− tísňové volání (linky tísňového volání, směrování, 

tísňové volání v pevné a mobilní telefonní síti, 
TCTV 112) 

− výkon služby na OPIS 
− evidence hlášených případů 
− poskytováním informací sdělovacím prostředkům 
− výkon služby na TCTV 
− zásady komunikace na tísňových linkách 

 

6.3 7 U T Organizace spojení 
− zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích  
− organizace rádiového a linkového spojení v HZS ČR 
− řád analogové rádiové sítě HZS ČR 
− druhy a typy radiostanic používaných v PO, 

ovládací prvky 
− rozdělení kmitočtů a jejich používání 
− druhy radioprovozu, používání převaděčů 

a dálkově ovládaných základnových stanic 
− zásady tvorby a používání volacích značek 
− selektivní volba, kódovaný radioprovoz, kódy 

typické činnosti 
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Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

6.4 6/2 U T/P Systém PEGAS 

Systém MC 9600, Projekt PEGAS 
− architektura systému 
− funkční prvky systému 
− uživatelské služby 
− provozní řešení 
− personalizace (programové nastavení terminálů) 
− bezpečnostní pravidla v rámci sytému 

Koncová zařízení 
− ruční terminály 
− vozidlové terminály 
− pevné terminály (RCT, LCT) 
− integrace do aplikace Výjezd 

Služby systému 
− skupinové komunikace 
− individuální hovory 
− komunikace mimo systém 
− tísňová komunikace 

Datová komunikace 
− SMS aplikace 
− statusy 
− IP aplikace 

Praktická činnost s terminály 

 

6.5 2 U T Organizace vyrozumění a svolání, varování 
obyvatelstva 
Organizace vyrozumění a svolání 
− plán svolání pohotovosti pro OPIS (příslušníků 

HZS ČR a vlastního štábu) 
− plán svolání krizového štábu 
− vyrozumění orgánů a organizací 

Organizace varování obyvatelstva 
− prostředky pro varování obyvatel 
− plán varování obyvatel 
− využití sdělovacích prostředků 
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Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

6.6 8 U T Základní zásady řídícího procesu 
− příjem ohlášení události a její zpracování, předání 

složkám IZS 
− posouzení situace a aspekty s tím související 
− rozhodnutí 
− vyslání sil a prostředků 

 

6.7 4 U T Dokumentace OPIS a TCTV 
Dokumentace související s činností OPIS 
− požární poplachový plán kraje a poplachový plán 

IZS kraje, ústřední poplachový plán 
− dokumentace o jednotkách PO 
− dokumentace zdolávání požáru, kartotéka obcí 

a ulic příslušného územního obvodu 
a vytypovaných nebezpečných objektů 

− dohody o plánované pomoci na vyžádání, 
o osobní a věcné pomoci 

− plán vyrozumění a svolání příslušníků OPIS 
− havarijní plány organizací 
− havarijní plán kraje 
− TRINS 

Dokumentace související s činností TCTV 
− provozní řád TCTV 
− pravidla pro činnost TCTV 

 

6.8 8 U T Systém TCTV 
Činnost systému TCTV 
− požadavky na TCTV 
− obecné řešení 
− technické řešení 
− popis komunikačních procedur jednotlivých fází 

tísňových volání 
− vybavení technikou 
− pracoviště TCTV 
− propojení TCTV a složek IZS 
− nahrávání NICE 
− záložní napájecí zdroje 
 

 

6.9 16 U T/P Krizová  komunikace 
Teorie stresových situací 
− základní stresové projevy 
− specifika a postupy zvládání stresu při 

telefonování 
− poskytnutí asistované pomoci 
− strategie zvládání stresu operátorů 
Praktická cvičení – nácvik specifických situací 
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Předmět: 7 Operační řízení a TCTV – praktická cvičení Počet hodin: 123 
 

 Blok: 7.1 Praktický výcvik na OPIS a TCTV Počet hodin: 115 
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

7.1.1 2/1 U T/P Informační podpora 
Informační podpora MEDIS-ALARM 
− seznámení s aplikací a jejími možnostmi 
− praktická činnost s aplikací MEDIS-ALARM 
− ostatní informační podpory (Kemler kód, 

Hazchem, Diamant, dohody ADR a RID) 

 

7.1.2 112 

 
 

U P Praktická cvičení na OPIS a TCTV 
Seznámení s aplikací Dispečer TCTV 
− popis aplikace 
− systém využívání jednotlivých panelů 
− klasifikace událostí pro složky IZS 
− předání pro řešení složkám IZS 
− příjem události adresou, liniovým způsobem 
− použití panelů spojení 
− využívání místopisu – popis funkce 
− práce s panelem hlavních nástrojů, grafické 

symboly 

Seznámení s GIS 
− popis funkčních tlačítek aplikace 
− mapový podklad a legenda 
− nastavení aplikace GIS 
− systém upřesnění místa události 
− možnost aplikace GIS na TCTV 

Seznámení s IS VÝJEZD 
− popis aplikace 
− systém využití jednotlivých panelů 
− návrhář techniky a jeho využití 
− možnosti aplikace IS VÝJEZD 
− popis práce s knihami 
− postup příjmu události od TCTV, EPS a dalších 
− přehled řešených událostí („svodka“) 
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Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

  

 

  Využití aplikací Dispečer TCTV a IS VÝJEZD 
− práce s NICE 
− příjem modelových situací 
− práce s HW telefonem 
− zpracování hlášení 
− SSU 
− jednotlivé knihy služeb 
 
Praktické školení na školním OPIS a TCTV 
− obsluha technologie Dispečer TCTV 
− obsluha aplikace IS VÝJEZD 
− řešení události 
− předávání datové věty a její zpracování 
− vysílání sil a prostředků 
− řešení požadavků velitele zásahu 
− provádění spolupráce se složkami IZS 
 

 

 

Předmět: 7 Operační řízení a TCTV – praktická cvičení Počet hodin: 123 
 

 Blok: 7.2 Operační střediska Policie ČR a ZZS Počet hodin:  8 
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

7.2.1 4/4 U T/P Operační střediska  Policie ČR a ZZS 
− činnost operačních středisek Policie ČR 
− činnost operačních středisek ZZS 
− praktická ukázka činnosti operačních středisek 

Policie ČR a ZZS 
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Příloha č. 3  – Upravené osnovy odborného kurzu Operační řízení I B (OŘ I B)  
MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I B (OŘ I B) 

                                                          Počet hodin         40 

   
Blok:   1 – Zahájení kurzu                                                                    Počet hodin: 1 
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

1.1 1 U T Organizace kurzu, denní řád vzdělávacího zařízení, 
podmínky k prodloužení odborné způsobilosti 

 

 
Vysvětlivky: 
U = učebna    T = teorie    P = praxe 

MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I B (OŘ I B) 

                                                                                                                 Počet hodin         40 

   
Blok:   2 – Opakování a prohlubování znalostí                                  Počet hodin: 18 
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

2.1 3 U T Vstupní test (OPIS, TCTV) 
- zákony a další předpisy související s činností 

OPIS 
- zákony a další předpisy související s činností 

TCTV 
 

 

2.2 3 U T Organizace a výkon  služby na OPIS a TCTV 
- znalosti spojené s výkonem služby na OPIS 
- znalosti spojené s výkonem služby na TCTV 

 

2.2 3 U T Organizace spojení 
- zákon o elektronických komunikacích 
- znalosti z oblasti spojení, potřebné pro výkon 

funkce operačního technika 
- systém Pegas 

 

2.3 2 U T Zdroje sil a prostředků 
- plošné rozmístnění jednotek PO 
- síly a prostředky IZS 
 

 

2.4 4 U T Zásady příjmu tísňového volání a jeho zpracování 
- zásady příjmu ohlášení mimořádné události a její 

zpracování a následné předání složkám IZS 
- poskytnutí asistované pomoci 
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Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

2.5 4 U T Dokumentace OPIS a TCTV 
 

 

2.5.1 3   Dokumentace související s činností OPIS 
- požární poplachový plán kraje a poplachový 

plán IZS 
- dokumentace o jednotkách PO 
- dokumentace zdolávání požárů, kartotéka obcí a 

ulic příslušného územního obvodu a 
vytypovaných nebezpečných objektů 

- dohody o plánované pomoci na vyžádání a o 
osobní a věcné pomoci 

- plán vyrozumění a svolání příslušníků OPIS 
- havarijní plány organizací 
- havarijní plán kraje 
- dohoda ADR, RID 

TRINS 

 

2.5.2 1   Dokumentace související s činností TCTV 
- provozní řád TCTV 
- pravidla pro činnost TCTV 

 

2.6 2 U T Systém TCTV 
Opakování zásad činnosti systému TCTV 

- požadavky na TCTV 
- obecné řešení 
- popis komunikačních procedur jednotlivých fází 

tísňových volání 
- technické řešení 
- elektronické komunikační řešení 
- vybavení TCTV technikou 
- pracoviště TCTV 
- propojení TCTV a OPIS 
- nahrávání NICE 
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MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I B (OŘ I B) 
 

                                                          Počet hodin         40 

   
Blok:   3 – Informační podpora – praktický výcvik                           Počet hodin:   12 (2/10) 
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

3.1 2/2 U T/P Informační podpora Havárie 
- informační podpora Havárie a praktická činnost 

na jednotlivých modulech 
- informační podpora ALARM II a praktická 
činnost s aplikací ALARM II 

 

 

3.2 8 U P Praktická činnost na OPIS a TCTV 
- praktická činnost na OPIS 
- praktická činnost na TCTV 
 

 

 
 
 

MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I B (OŘ I B) 
 

                                                          Počet hodin         40 

   
Blok:   4 – Ověření odborné způsobilosti – závěrečné zkoušky        Počet hodin: 8 
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

4.1 2 U T Test (OPIS, TCTV)  

4.2 6 U T Ústní zkouška z teoretických znalostí  
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MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR 

Učební osnovy kurzu Operační řízení I B (OŘ I B) 
 

                                                          Počet hodin         40 

   
Blok:   5 – Ukončení kurzu                                                                  Počet hodin: 1 
 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky 

Téma výuky Poznámky 

5.1 1 U T Ukončení kurzu  

 
 
 
 


