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Anotace 

Marák, H. Návrh optimalizace informa�ních systém� opera�ního �ízení Hasi�ského 

záchranného sboru �eské republiky v oblasti automatizovaného návrhu sil 

a prost�edk�: diplomová práce, Ostrava: VŠB, 2011, 59s. 

Diplomová práce se zabývá oblastí opera�ního �ízení z pohledu opera�ních 

a informa�ních st�edisek základních složek integrovaného záchranného systému. 

Podává informace o jejich struktu�e, funkci a vybavení informa�ním systémem. Zabývá 

se také požadavky na informa�ní systémy a upozor�uje na kritická místa.  Podrobn�ji 

je �ešen požadavek na zavedení automatického návrhu sil a prost�edk� u Hasi�ského 

záchranného sboru �eské republiky. Výsledkem je koncepce dvou systém� tohoto 

návrhu. V práci jsou rozebrány funkce systém� a p�iblíženy požadavky nutné pro jejich 

zavedení. 

Klí�ová slova: opera�ní st�edisko, opera�ní �ízení, informa�ní systém, návrh sil 
a prost�edk�

Abstract 

Marák, H. Proposal for the Optimization of Information Systems of Operational 

Management of F&R Service of the Czech Republic in the Area of Automated Design for 

Forces and Means: Diploma work, Ostrava: VŠB, 2011, 59p. 

Diploma work is concerned with operation management sphere from 

the operation and information centers of basic units of the Integrated Rescue System 

perspective. It provides information about their structure, function and equipment with 

information system. It also discusses the requirements for information systems and 

highlights their critical points. In more detail is solved the requirement for the 

automated units sugestions at the Fire Brigade of the Czech Republic. There are two 

system results in the concept of sugesting. This work explains and analyses the system 

function and describes the requirements for its implmentation.

Keywords: command center, operating management, information system, units 

sugestion
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Úvod 
Cílem opera�ního �ízení základních složek integrovaného záchranného systému 

je p�edevším zpracování informací o mimo�ádné události a zapo�etí jejího �ešení. 

Nemén� d�ležitým úkolem je poskytování informa�ního, komunika�ního (s dalšími 

subjekty) a administrativního zázemí pro zasahující jednotky. Zapo�etí �ešení události 

vyžaduje r�zné �innosti - jednou z nich je výb�r a vyslání vhodné techniky k �ešení 

dané události.  

V práci informuji o funkci opera�ních st�edisek a o stávajícím stavu vybavení 

informa�ními systémy (dále jen „IS“). St�žejní informa�ní systém slouží k administraci 

a vykonávání �inností. S funkcí IS uvádím i jejich kritická místa a požadavky na jejich 

funkce. 

Podrobn�ji se zabývám informa�ními systémy opera�ního �ízení Hasi�ského 

záchranného sboru �eské republiky a požadavky na zavedení nových služeb - funkcí. 

Konkrétn� �eším zavedení automatického návrhu sil a prost�edk� (dále jen „SaP“). 

U v�tšiny krajských opera�ních a informa�ních st�edisek (dále jen „KOPIS“) probíhá 

tato �innost manueln�. Návrh, výb�r a vyslání SaP probíhá v informa�ním systému 

Výjezd – modul Spoja�. �ešením práce jsou dv� verze automatického návrhu sil 

a prost�edk� pracující s r�znými vstupními daty. Uvádím také nutné požadavky 

na zm�ny pro úsp�šné zavedení automatického návrhu a zjišt�ní, zda tento systém bude 

p�ínosem �i nikoliv. 
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Rešerše 
Základním cílem této diplomové práce je koncepce funkce automatického 

návrhu SaP pro informa�ní systém opera�ního �ízení Hasi�ského záchranného sboru 

�eské republiky (dále jen „HZS �R“). 

Opera�ní �ízení (dále jen „O�“) integrovaného záchranného systému 

je vymezeno �adou p�edpis�, jejich vyjmenování a popis by zna�n� p�ekro�il rámec 

mé práce. Pro základní vymezení �ešené oblasti jsou d�ležité následující p�edpisy: 

Zákon �. 239/2001 Sb., o  integrovaném záchranném systému a o zm�n� n�kterých 

zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. – Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný 

systém, jeho z�ízení, organizaci, funkce a další opat�ení. 

Vyhlášky �. 328/2001 Sb., o n�kterých podrobnostech zabezpe�ení integrovaného 

záchranného systému. – Stanoví zásady koordinace složek integrovaného záchranného 

systému (dále jen „IZS“) p�i spole�ném zásahu, zásady spolupráce opera�ních st�edisek, 

podrobnosti o dokumentaci a spojení v integrovaném záchranném systému. 

Pro oblast opera�ního �ízení jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“) je to pak 

p�edevším zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. – 

Základní zákon pro oblast požární ochrany. 

Podrobnosti týkající se opera�ních st�edisek HZS �R upravuje p�edevším zákon 

�. 238/2000 Sb., o Hasi�ském záchranném sboru �eské republiky a o zm�n� n�kterých 

zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. – Dopl�uje zákon o požární ochran�

v podrobnostech o Hasi�ském záchranném sboru �eské republiky.  

Vyhláška �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek požární ochrany, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. – Vyhláška je provád�cím p�edpisem k zákonu o požární ochran�, 

mj. vymezuje p�sobnost opera�ních st�edisek HZS �R. 

Jako další informa�ní zdroj byla využita dokumentace k projekt�m 

integrovaného opera�ního programu. Konkrétní oblast automatického návrhu byla 

konzultována s odborem opera�ního �ízení Hasi�ského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje a s RCS Kladno. N�které údaje byly vyhledávány 

na oficiálních webových stránkách Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky 

a jednotlivých hasi�ských záchranných sbor� kraj�, krajských zdravotnických 

záchranných služeb a Policie �eské republiky. Bylo nahlédnuto do n�kolika 
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diplomových prací, což nep�ineslo dopov�di na mé otázky. Z odborné literatury byl 

použit p�edevším �asopis Key Touch, jenž je odborným �asopisem zabývajícím 

se profesionální radiovou komunikací. Pro zjišt�ní možností o komunikaci 

a terminálech, lokalizaci polohy, palubních po�íta�ích a dalších komunika�ních 

a informa�ních za�ízeních byly využity zápisy z porad a jednání Hasi�ského 

záchranného sboru �R a informace z webových stránek r�zných firem zabývajících se 

danou problematikou. Se zástupcem firmy Sunit (zastoupena firnou AKERMANN 

ELECTRONIC PRAHA spol. s.r.o) byly projednány možnosti a již využívané funkce 

palubních po�íta�� – In-Vehicle Computers. Ve v�tším m��ítku byly využity webové 

stránky finské spole�nosti Portalify, která se zabývá novými zp�soby využití 

informa�ních technologií pro maximální využití terminálu a sít�, ve které je p�ipojen. 

V oblasti komunikace bezpe�nostních složek byly využity p�edevším informace 

o produktech spole�nosti Cassidian. 
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1 Zákonné zajišt�ní opera�ního �ízení integrovaného 
záchranného systému 

Základy integrovaného záchranného systému byly položeny v roce 1993, k jeho 

vzniku vedly pot�eby spolupráce hasi��, policie a zdravotních záchraná�� p�i úsp�šném 

zdolávání mimo�ádných událostí. Základním p�edpisem pro vymezení oblasti 

integrovaného záchranného systému je zákon �. 239 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon 

o IZS“). 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek p�i p�íprav�

na mimo�ádné události a p�i provád�ní záchranných a likvida�ních prací. Za použití 

integrovaného záchranného systému se považuje p�íprava na vznik mimo�ádné události 

anebo záchranné a likvida�ní práce p�i sou�asné �innosti dvou nebo více složek 

IZS.�[10] 

Složky IZS jsou d�leny na základní a ostatní, kdy základními složkami jsou 

Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky, jednotky požární ochrany za�azené 

do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba 

a Policie �eské republiky (dále jen „P�R“). 

Páte�ní složkou IZS je Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky. P�i spole�ném 

zásahu r�zných složek IZS v�tšinou velí p�íslušník HZS �R, který �ídí sou�innost 

složek a koordinuje záchranné a likvida�ní práce. 

1.1 Opera�ní a informa�ní st�ediska IZS 

Pro zajišt�ní optimální spolupráce složek IZS jsou stanoveny stálé orgány, jimiž 

jsou opera�ní a informa�ní st�ediska IZS. Jejich funkci plní opera�ní a informa�ní 

st�ediska hasi�ského záchranného sboru kraje, a opera�ní a informa�ní st�edisko 

generálního �editelství HZS �R. 

Koordinace složek integrovaného záchranného systému p�i spole�ném zásahu 

je provád�na na úrovni taktické, opera�ní a strategické. Koordinace na opera�ní úrovni 

je provád�na opera�ním a informa�ním st�ediskem IZS. Velitel zásahu odpovídá 

za informovanost místn� p�íslušného opera�ního a informa�ního st�ediska. �[5] 

Informace obsahují údaje o:
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- situaci v míst� zásahu, 

- �asu zahájení a ukon�ení záchranných a likvida�ních prací, 

- nasazených silách a prost�edcích složek, jejich pot�eb�, pop�ípad� o pot�eb�

jiné pomoci, údaje o �innosti složek, osobní a v�cné pomoci poskytované v míst�

zásahu, 

- vyhlášeném stupni poplachu v míst� zásahu, 

- zm�n� v obsazení funkce velitele zásahu, 

- stavu záchranných a likvida�ních prací v míst� zásahu, 

- zásadní zm�n� situace v míst� zásahu v�etn� zran�ní nebo usmrcení osob 

nebo vzniku rozsáhlých škod, 

- odjezdu složek z místa zásahu a 

- významných informacích poskytnutých ve�ejnosti. 

Opera�ní st�edisko (dále jen „OS“) složky IZS za�íná v souladu s informacemi 

získanými p�ijetím tís�ového volání �ešit mimo�ádnou událost a v p�ípad� pot�eby 

vyžaduje spolupráci dalších složek IZS. Pokud �ešení události nenáleží do v�cné nebo 

místní p�sobnosti daného OS, p�edává informace o události opera�nímu st�edisku 

složky, které �ešení události p�ísluší. P�ijaté tís�ové volání je možné p�epojit OS 

základní složky, do jejíž p�sobnosti spadá �ešení události. 

Opera�ní a informa�ní st�ediska IZS informují základní složky o nebezpe�í 

vzniku mimo�ádných událostí. V p�ípad� nutnosti jsou o nebezpe�í informovány ur�ené 

osoby. 

Opera�ní a informa�ní st�ediska si vym��ují informace s opera�ními st�edisky 

základních složek pro zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému 

a informace nutné pro vzájemnou spolupráci.

Základními úkoly opera�ního a informa�ního st�ediska IZS jsou:  

- obsluha telefonní linky tís�ového volání �ísla 150 a 112, 

- dokumentování záchranných a likvida�ních prací, na kterých se podílí, 

- spolupráce na zpracování dokumentace IZS, 

- udržování spojení s opera�ními a informa�ními st�edisky základních složek IZS 

s ostatními složkami, místy zásahu a s krizovými štáby, 

- vyhlášení odpovídajícího stupn� poplachu p�i prvotním povolávání a nasazování 

SaP složek IZS na místo zásahu, 
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- p�edávání informace o vyhlášeném t�etím nebo zvláštním stupni poplachu 

pro území postižené mimo�ádnou událostí organiza�n� vyššímu opera�nímu 

a informa�nímu st�edisku a podílení se na mezinárodních záchranných operacích 

a na p�eshrani�ní spolupráci p�i záchranných a likvida�ních pracích v souladu 

s §7 a §10 zákona o IZS. 

Sou�ástí opera�ních a informa�ních st�edisek IZS jsou vyrozumívací centra 

sloužící pro zabezpe�ení varování, vyrozum�ní a p�edání tís�ových informací 

obyvatelstvu. �[6] 

1.2 Opera�ní a informa�ní st�ediska Hasi�ského záchranného sboru 
�eské republiky 

V oblasti p�sobnosti Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky je opera�ní 

�ízení zakotveno v zákon� �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� (dále jen zákon o PO). Podrobnosti týkající se opera�ních st�edisek HZS �R 

upravuje p�edevším zákon �. 238/2000 Sb., o Hasi�ském záchranném sboru �eské 

republiky a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhláška 

�. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek požární ochrany, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

Výkonem služby p�íslušník�, zam�stnanc� podnik� a �len� za�azených 

v jednotkách požární ochrany se rozumí veškerá �innost sm��ující k p�edcházení 

požár�m a jejich zdolávání, snižování následk� živelních pohrom a jiných mimo�ádných 

událostí v�etn� zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby 

se �lení na organiza�ní a opera�ní �ízení. �[8] 

Opera�ním �ízením se rozumí �innost od p�ijetí zprávy o skute�nostech 

vyvolávajících pot�ebu nasazení sil a prost�edk� požární ochrany, provedení požárního 

zásahu a záchranných prací p�i živelních pohromách a jiných mimo�ádných událostech, 

do návratu sil a prost�edk� požární ochrany na základnu. Kde �innost týkající se p�ijetí 

zprávy o pot�eb� nasazení SaP a vyslání jednotek PO zajiš�uje obvykle OS. 

Ministerstvo vnitra z�izuje na úrovni generálního �editelství opera�ní 

a informa�ní st�edisko. Hasi�ský záchranný sbor kraje z�izuje opera�ní a informa�ní 

st�ediska jako sou�ást hasi�ského záchranného sboru kraje. �[9]
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P�i �innosti jednotek HZS �R p�sobí �[4]: 

- opera�ní a informa�ní st�edisko hasi�ského záchranného sboru kraje, 

pro pot�ebu území kraje; na území hlavního m�sta Prahy, pro pot�ebu území 

hlavního m�sta Prahy, 

- opera�ní a informa�ní st�edisko hasi�ského záchranného sboru kraje, 

pro pot�ebu �ásti území kraje, je-li to nezbytné k zajišt�ní spojení mezi 

jednotkami, 

-  opera�ní a informa�ní st�edisko generálního �editelství. 



15 

2 Opera�ní �ízení Policie �eské republiky  
Opera�ní �ízení je v rámci složky provád�no na 2 úrovních. Krajské integrované 

opera�ní st�edisko s jednotlivými pracovišti p�íjmu tís�ového volání (dále jen „TV“) 

a opera�ní st�edisko Opera�ního odboru policejního prezídia, které provádí dohled nad 

aktuální opera�ní situací a koordinaci specifických událostí v�tšího rozsahu a zajiš�uje 

podporu pro ostatní opera�ní st�ediska. V n�kterých krajích zatím do�asn� pracují 

sektorová opera�ní st�ediska v rámci územního odboru. 	[15] 

Pracovišt� opera�ních st�edisek nep�etržit� zabezpe�ují pln�ní bezodkladných 

policejních úkol� v mimo�ádných situacích. Základní �innost OS je práce 

s informacemi. Na základ� získaných informací organizuje a zajiš�uje vhodná opat�ení 

pro �ešení událostí. Hlavní úkol je koordinovat a organizovat nasazování SaP v rámci 

územní a oborové p�sobnosti, dále se podílí na zajišt�ní sou�innosti s ostatními 

organizacemi, p�edevším v rámci IZS. 

2.1 Organiza�ní zajišt�ní krajského opera�ního st�ediska 

Doba služby je zajišt�na v rámci dvanáctihodinových sm�n, kdy je vždy zajišt�n 

plný stav obsazení opera�ního st�ediska. 

Obr. 1: Organiza�ní zajišt�ní OS P�R 
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2.2 Informa�ní systém O� P�R 

Pro �innost OS P�R je jako st�žejní využíván  IS Dispe�er. Tento integrovaný 

komunika�ní a �ídící systém slouží k celkovému zajišt�ní podpory O� v rámci 

opera�ních st�edisek. Systém dispe�er je integrován k dalším komponentám �ešení 

opera�ního �ízení (telefony, radioprovoz, lokalizace, mapy). Hlavní p�ínos IS 

je zjednodušení a zautomatizování administrativních a rutinních �inností opera�ního 

d�stojníka, tím pádem zajišt�ní lepší akceschopnosti SaP a zkvalitn�ní dokumentace 

o p�ijetí a �ešení události.  

IS Dispe�er – Maják 158 poskytuje podporu pro p�íjem tís�ového volání a oblast 

opera�ního �ízení. Na úrovni krajských opera�ních st�edisek je provád�n p�íjem TV, 

pro �ešení událostí je zachováno územní �len�ní jednotlivých pracoviš�. Vyt�žené údaje 

jsou vypln�ny do systému Dispe�er – Maják 158, který je dále využíván pro koordinaci 

a �ízení SaP P�R. Pro pot�eby hlásné služby disponují OS systémem IS Událost.

Územn� p�íslušné pracovišt� ve vymezeném rozsahu nasazuje, �ídí a koordinuje 

SaP p�i �ešení události. Organizuje vysílání hlídek a dalších SaP dle situace na míst�

události. Zajiš�uje komunikaci s hlídkami a vede p�ehled o silách a prost�edcích, jejich 

nasazení, úkolech, poloze a stavu. Zaznamenává vysílání další techniky a d�ní na míst�

události. Poskytuje informa�ní podporu pro jednotky na míst� zásahu. 

2.3 Kritická místa 

Dokon�ením krajské centralizace povede k odd�lení procesu p�íjmu tís�ového 

volání od opera�ního �ízení pro danou oblast. 

P�i rozd�lování odpov�dnosti dle územní p�sobnosti pracoviš� je pak t�eba rozd�lit 

vykonávané �innosti tak, aby nedocházelo ke snížení kvality provád�ných úkon�

a prodlužování reak�ních �as�. (Soub�žné �innosti: komunikace s vedením územních 

odbor�, dozor�ích služeb, �ízení SaP, lustrace, neverbální komunikace.) 

Integrovaný �ídící komunika�ní a informa�ní systém Dispe�er není plošn�

zaveden ve všech úrovních opera�ních st�edisek P�R. Plošn� je zaveden pouze 

Dispe�er s modulem Maják158. 

2.4 Požadované úpravy IS 

Informa�ní systém P�R musí umož�ovat využití dat v požadovaném tvaru. 
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Jedná se informace o p�edání/p�evzetí dokumentace události do/ze systému pro O�

o sdílených �ešených událostech, nasazování sil a prost�edk� a vizualizaci situace 

(p�edevším zobrazení místa události a kontaminované a uzav�ené oblasti, polohy 

jednotlivých stanoviš� na míst� zásahu). 	[13] 

Dále budou provedeny úpravy umož�ující: 

- vým�nu žádostí o sou�innost, 

- komunikaci se systémy t�etích stran v�etn� definování pravidel, 

- využívání p�ístupu k centráln� poskytovaným registr�m, 

- integraci externích datových zdroj�, 

- zprost�edkování dalších vybraných služeb t�etích subjekt�, 

- zvýrazn�ní sm�r� dopravy (p�íjezd a odjezd složek IZS, dálková doprava vody),  

- využívání služeb subsystému p�edávání zpráv. 

P�edpokládá se rozší�ení IS o tyto funkce: 

- zajišt�ní automatizovaného návrhu SaP - podle typu, rozsahu a polohy události 

a p�íslušných reak�ních scéná�� resp. poplachových plán�, a to i na mezikrajské 

úrovni, 

- zajišt�ní p�evzetí SaP z vn�jších plánovacích systém� služby, 

- zajišt�ní automatizovaného p�i�azení informací o objektech k místu MU 

a zp�ístupn�ní t�chto informace i pro další úrovn� �ízení (taktickou 

i strategickou), 

- p�edání výzvy vybraným SaP datov� dle konektivity SaP, 

- vytvo�ení rozhraní pro napojení PCO, 

- prohlíže� GISových dat v rámci O�, 

- vytvo�ení rozhraní pro vým�nu dat s centrem dopravních informací (CDI), 

- GPS agent pro sledování polohy SaP, 

- rozší�ení stávajícího zp�sobu zálohování (hot-backup na úrovni kraj-kraj), 

- rozší�ení možnosti sdílení informací v rámci složky (akce, SaP atd.), 

- rozší�ení o další klienty DISP158 (klient pro územní odbory a obvodní 

odd�lení), 

- integrace IP telefonie (ovládání IP telefonie p�es touch atd.). 
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3 Opera�ní �ízení zdravotnické záchranné služby 
Oblast opera�ního �ízení zdravotnické záchranné služby vykazuje v jednotlivých 

krajích celou �adu odlišností. Opera�ní st�ediska zdravotnické záchranné služby (dále 

jen „ZZS“) nejsou kontrolována centrálním OS na úrovni �R. P�sobnost kraj� jako 

z�izovatel� má za následek nejednotnost úrovn� poskytovaných služeb ve�ejnosti. Podle 

p�ístupu jednotlivých kraj� se zna�n� liší technické a technologické zajišt�ní opera�ního 

�ízení. Následkem pak je obtížná sou�innost na úrovni ZZS v rámci mezikrajských 

výpomocí a p�i spolupráci s dalšími složkami IZS. Zejména p�i rozsáhlých MU dochází 

k pomalejší aktivaci pot�ebné sou�innosti a nep�ehledné opera�ní situace na míst�

spole�ného zásahu. 

Obr. 2: Pracovišt� opera�ního st�ediska ZZS St�edo�eského kraje �[22] 

�innost opera�ních st�edisek ZZS zajiš�uje zdravotnický personál, který �ídí 

�innost výjezdových skupin, koordinuje �innost všech �lánk� p�ednemocni�ní 

neodkladné pé�e. 	[23] 	[7] 

�innosti zdravotnického opera�ního st�ediska: 

- provádí p�íjem tís�ového volání a vysílá SaP, tzn. ur�uje nejvhodn�jší typ 

výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby k provedení pot�ebného 

zásahu, tj. rychlá léka�ská pomoc, rychlá zdravotnická pomoc nebo letecká 

zdravotnická záchranná služba, 

- udržuje spojení a komunikaci s výjezdovými skupinami a nemocnicemi p�i 

p�edpokládaném p�íjezdu pacienta, 

- vede p�ehled o volných l�žkách na odd�leních neodkladné pé�e, eviduje 
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a shromaž
uje údaje o provedené p�ednemocni�ní pé�i, 

- koordinuje a zabezpe�uje realizaci p�epravy v rámci transplanta�ního programu, 

p�epravu lék�, krve a jejích derivát� nebo odborník� pot�ebných k poskytování 

neodkladné pé�e, 

- spolupracuje s ostatními kraji a dalšími složkami IZS, 

- vyžaduje sou�innost dalších subjekt� a složek IZS, 

- slouží jako informa�ní podpora pro výjezdové skupiny, 

- ve vhodných p�ípadech poskytuje rady a návod k provedení laické neodkladné 

resuscitace �i jiného zp�sobu první pomoci - TANR (telefonicky asistovaná 

neodkladná resuscitace), TAPP (telefonicky asistovaná první pomoc). 

V p�ípad� hromadného nešt�stí s dopadem na zdraví lidí OS ZZS navíc:   

- zajiš�uje svolání ur�ených pracovník�, 

- vyzývá odd�lení nemocnic k p�ipravenosti na p�íjem v�tšího po�tu postižených 

a aktivuje v p�ípad� pot�eby traumatologický plán p�íslušného území. 

- vyžaduje sou�innost, 

- vyhodnocuje všechny související informace a zabezpe�uje jejich p�edání 

a realizaci pot�ebných opat�ení, 

- vyzývá odd�lení nemocnic k rychlému p�íjmu. 

3.1 Organiza�ní zajišt�ní ZZS 

Opera�ní st�ediska zdravotnických záchranných služeb byla provozována 

na úrovni okres�. V n�kterých krajích již prob�hlo slou�ení opera�ních st�edisek a jejich 

centralizace do jednoho krajského OS. 

Zajímavostí je krajského OS Ústeckého kraje, které je rozd�leno na dv� �ásti. Jedna �ást 

se nachází p�ímo v sídle krajské ZZS v Ústí nad Labem, druhá je umíst�na v objektu 

výjezdového stanovišt� v Most�. Technické a technologické vybavení umož�uje 

spolupráci obou �ástí tak, jako by se nacházely ve dvou sousedních místnostech. Každá 

�ást krajského opera�ního st�ediska �ídí p�íslušná výjezdová stanovišt�. V p�ípad�

výpadku úst�edny, havárii po�íta�e �i jiné p�ekážce ve funkci jedné �ásti OS druhá �ást 

pln� nahrazuje její funkci. 	[24] 

Stávající organiza�ní zajišt�ní ZZS je v jednotlivých krajích velmi r�znorodé. 

Vesm�s jsou vytvo�eny tyto pracovní pozice: 

- vrchní sestra – �ízení provozu ZZS, p�íp. sm�ny, 
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- všeobecná sestra – p�íjem TV i opera�ní �ízení, 

- zdravotní záchraná� – p�íjem TV i opera�ní �ízení, 

- vedoucí léka� – metodické �ízení a supervize. 

V rámci standardizace jsou definovány role 	[13]: 

- vedoucí OS, 

- vedoucí léka�, 

- vedoucí sm�ny, 

- operátor TV,   role mohou být slou�eny 

- dispe�er O�, 

- technik (role nemusí být obsazena). 

3.2 Informa�ní systém O� ZZS 

Opera�ní st�ediska ZZS využívají r�zné IS, což je následkem struktury ZZS, 

která je z�izována krajskými ú�ady. 

Informa�ní systém n�kterých krajských opera�ních st�edisek zdravotnické 

záchranné služby umož�uje lokalizaci volajícího. Dle daného kraje je pak následn�

po vyt�žení volajícího zásah p�edán výjezdové skupin�. Je možné automaticky zaslat 

údaje o p�id�lené události na tiskárnu výjezdového stanovišt� a informace o míst�

zásahu odeslat do GPS ve vozidle. Informace o stavu techniky posádka vozu p�edává 

bu
 ústn� nebo pomocí status�. Operátor má informace o poloze techniky, které jsou 

odeslílány p�es GSM. V p�ípad� ostrého zásahu jsou aktualizovány v 5s intervalech. 

	[25] 

3.3 Požadavky na IS 

Informa�ní systém ZZS má v r�zných oblastech poskytovat tyto funkcionality: 

1) Na úrovni podpory �ízení SaP: 

- evidence SaP, osádek a ZZS, správa �íselník�, 

- generování povinných statistik, možnost návrhu vlastních statistik, 

- �ešení MU, 

- sou�innost, 

- poloha a status SaP, 

- volání SaP – Pegas, 

- volání SaP – analog, 
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- volání SaP – osádka, 

- automatizovaný výb�r SaP (typ, poloha), 

- vyslání SaP (data), 

- automatizovaný p�edvýb�r cílového zdravotnického za�ízení podle místa MU, 

polohy SaP a zdravotní klasifikace. 

2) V oblasti podpory zpracování zdravotnické dokumentace jde p�edevším o informace 

o klientovi �erpané z databáze pojiš�oven a dalších zdravotnických subjekt�. Tyto 

data mají být k dispozici na míst� události. 

Pro krajské opera�ní st�edisko jsou pot�ebné další moduly integrované k informa�nímu 

systému. Jedná se p�edevším o: 

- pojiš�ovny, 

- knihu jízd, 

- skladovou evidenci, 

- plánování sm�n, 

- mzdy, 

- ú�etnictví. 

3.4 Kritická místa 

Zásadních nedostatk� v oblasti O� ZZS je n�kolik. Jedná se p�edevším 

o nedokon�enou centralizaci na úrovni kraj�. Na n�kterých OS není odd�len p�íjem TV 

od dispe�erského �ízení. Decentralizovaným �ízením (nejvyšší úrovní je kraj) a využitím 

r�zných poskytovatel� informa�ních systém� je dosaženo zna�né odlišnosti 

softwarového vybavení, což se negativn� odráží na mezikrajské spolupráci a spolupráci 

s dalšími složkami IZS. Chybí zákonné zajišt�ní zdravotnické záchranné služby, 

je pouze stanovena metodika z pohledu ministerstva zdravotnictví. Negativn� také 

p�sobí velké odchylky dané historickým vývojem, personálním obsazením, technickým 

vybavením apod. 
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4 Opera�ní �ízení HZS �R 
Opera�ní �ízení ze strany opera�ních st�edisek je provád�no na základ� jednotné 

metodiky. Vlastní �innost však vyžaduje �adu odchylek, které jsou dány specifickými 

podmínkami daného kraje, zkušenostmi personálu, vývojem, vybavením opera�ního 

st�ediska a jednotek PO a znalostmi obsluhy. Veškeré odlišnosti mohou vést 

k negativním projev�m p�i mezikrajské spolupráci. Podobn� jako u P�R jsou 

v n�kterých krajích do doby krajské centralizace zavedena sektorová opera�ní st�ediska. 

Obr. 3: Pracovišt� OS HZS JmK 

Opera�ní st�edisko HZS �R obsluhuje telefonní centrum tís�ového volání 112, 

na kterém probíhá p�íjem a vyhodnocení tís�ového volání a p�edání vyt�žených 

informací o události p�íslušné složce IZS (HZS, P�R, ZZS). P�edání probíhá formou 

datové v�ty anebo ústn� (p�epojení hovoru). 
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Obr. 4: Pracovišt� TCTV 112 HZS JmK 

�innost opera�ního st�ediska HZS �R v oblasti opera�ního �ízení spo�ívá 

ve vyhodnocení informací o události a vyslání územn�, technicky a znalostn�

p�edur�ených jednotek PO. Operátor provádí záznam dat o události (�innost na míst�

události, jízdy a stavu techniky), vyžaduje spolupráci dalších složek IZS a ostatních 

subjekt�, provádí informování daných osob a varování ve�ejnosti. Slouží jako 

informa�ní podpora jednotek PO, vede p�ehled o stavu techniky v organiza�ním �ízení. 

4.1 Organiza�ní zajišt�ní 

V krajsky centralizovaných OS HZS �R je výkon služby p�íslušník� zpravidla 

ve 12-ti hodinových sm�nách. 
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Obr. 5: Organiza�ní zajišt�ní KOPIS HZS �R 
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4.2 Informa�ní systém O� HZS �R

Informa�ní systém opera�ních st�edisek HZS �R obsahuje �adu modul�

se speciáln� vyvinutými hardwarovými komponentami. St�žejním je IS Výjezd – modul 

Spoja�, který je propojen s geografickým informa�ním systémem (dále jen „GIS“) 

a strážní knihou (informace o po�etních stavech p�íslušník�). Dodavatelem technologie 

pro všechny kraje je RCS Kladno. 

4.2.1 IS Výjezd – modul Spoja�

Tento systém umož�uje p�ímé zpracování události formou datové v�ty (dále jen 

„DV“) na základ� p�íchozí informace z telefonního centra tís�ového volání 112 (dále 

jen „TCTV 112“), pultu centrální ochrany nebo místním zápisem události. Systém 

p�i�azuje jednotky požární ochrany k danému území na základ� požárního 

poplachového plánu, poskytuje také informace o p�edur�enosti jednotky s ohledem 

na p�edpokládanou p�evažující �innost, o kategorii JPO a seznam disponované techniky. 

S evidencí techniky podává informace o jejím stavu (kondi�ní jízdy, mimo provoz 

apod). Automaticky provádí vyhlášení poplachu požadovaným jednotkám – spušt�ní 

technologií, tj. odeslání SMS, hlasové zprávy, spušt�ní technologií pro vyhlášení 

poplachu a výjezd profesionálních jednotek (p�íkaz k výjezdu, rozhlas na p�íslušné 

požární stanici, otev�ení vrat, spušt�ní semaforu …). Obsahuje evidenci údaj�

pro pot�eby statistického sledování událostí k dokumentaci JPO a jejich �innosti p�i 

�ešení mimo�ádných událostí. Disponuje seznamem kontakt� na jednotky sbor�

dobrovolných hasi�� obcí a možností spojit vybraný kontakt. Umož�uje náhled 

do ukon�ených událostí. Automaticky je provád�na dynamická svodka na úrovni 

celostátní p�sobnosti.  

V p�ípad� závažné události (klasifikované interním p�edpisem HZS �R) 

umož�uje odeslání svodky o hlášení mimo�ádné události (dále jen „MU“) na opera�ní 

st�edisko generálního �editelství (dále jen G�) HZS �R. Systém také umož�uje 

propojením se strážní knihou zobrazit po�etní stavy p�íslušník� a strojník� na požárních 

stanicích profesionálních JPO.  

Pro p�ípad událostí v�tšího rozsahu (v�trné smršti, p�ívalové dešt� apod.) 

je možné zastavení p�íjmu datových v�t a nastavení filtr� pro �ešení událostí 

na omezeném území. Umož�uje vytvo�ení žurnálu, tzn. statistického p�ehledu nasazení 
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sil a prost�edk� HZS �R. Tato funkcionalita je využívána p�edevším u skupiny událostí 

obdobného charakteru a slouží pro pot�eby okamžitého p�ehledu nasazení SaP 

a snadn�jšího informování sd�lovacích prost�edk�. 

4.2.2 GIS 

D�ležitou sou�ástí informa�ního systému je geografický informa�ní systém. 

Provázáním s IS Výjezd – modul Spoja� jsou zobrazována termínovaná opat�ení 

(p�edevším hlášená pálení) a �ešené události. Geografický informa�ní systém tvo�ený 

mapou podává informace o daném území, svažitosti, zalesn�ní, vodních tocích, 

výstavb�, poloze d�ležitých uzl� (škola, kostel, hydrant…). P�es GIS lze získat kontakty 

na obsluhu železni�ní trati, lze nahlížet do dokumentace zdolávání požáru. Místopisná 

podpora umož�uje vyhledávání dle adresy i místopisných názv�. Díky provázanosti s IS 

Výjezd – modulem Spoja� lze založit událost místním zápisem p�ímo p�es mapu. 

V n�kterých krajích je využívána zobrazení polohy techniky s prokreslením do mapy. 

4.3 Kritická místa 

- Rozdíln�  a �asto nedostate�n� vybavená pracovišt� opera�ních st�edisek. 

- Nedostate�né technologické zázemí a energetická infrastruktura. 

- Nestandardizovaná úrove� technologií pro vyhlášení poplachu jednotkám 

HZS �R 

- Nedostate�n� standardizovaná výjezdová technika a její vybavení. 

- �ada proces� vykazuje p�es jednotnou metodiku v jednotlivých krajích p�i 

vlastním provád�ní �adu odchylek, které jsou dány specifickými podmínkami 

daného kraje, historicky vývojem, personáln� nebo �ídícími zásahy na úrovni 

kraje. 

- �asté výpadky systému, dlouhá reakce na �innost operátora. 

4.4 Požadavky na IS - Specifikace nových služeb 

P�i zavád�ní nových služeb a funkcí informa�ního systému opera�ního �ízení 

musí být zachována stávající funkcionalita. Navíc bude IS rozší�en o tyto funkcionality: 

- zajišt�ní automatizovaného návrhu SaP - podle typu a podtypu, stupn� poplachu, 

rozsahu a polohy události, vybavení techniky (dle typ� prost�edk� uložených 

na vozidle), dle aktuální polohy a stavu SaP (jízda k MU, odjezd z MU, vracející 

se SaP již m�že být navrhováno atd.), po�tu strojníku a posádek techniky, 
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v návaznosti na vybraný objekt a p�íslušných reak�ních scéná�� resp. 

poplachových plán�, a to i na mezikrajské úrovni, 

- zajišt�ní automatizovaného p�i�azení informací o objektech k místu MU 

a zp�ístupn�ní t�chto informací i pro další úrovn� �ízení (taktickou 

i strategickou), 

- p�edání výzvy vybraným SaP datov� dle konektivity SaP (nebudou zahrnuty 

vybrané jednotky sbory dobrovolných hasi�� obcí), 

- trvalá aktualizace polohy SaP – systém zajiš�ující aktualizaci polohy 

v intervalech, které jsou p�ímo úm�rné rychlosti pohybu SaP (koncová za�ízení 

vybavená pro mobilní datové p�enosy, inteligentní koncové jednotky s možností 

autonomního plánování trasy), 

- plánování služeb, vizualizace služeb tabulkov� a v map� na KOPIS a G� HZS 

�R, automatické a ru�ní vyrozum�ní (podle funkcí a region�), 

- plánování a výkon sm�n a strážní kniha s funkcionalitou pro opera�ní �ízení, 

- konfigurovatelné prost�edí pro p�i�azení osob k rolím/skupinám pro zajišt�ní 

vyrozumívání (nap�. povod�ová komise), 

- konfigurovatelné scéná�e vyrozumívání, informování, svolávání (definice 

spoušt�cích událostí, obsah informace, komunika�ní kanál, role nebo skupina); 

nastavení t�chto scéná��, 

- konfigurovatelné scéná�e �ešení MU - automatické spušt�ní podle typu události, 

místa MU, rozsahu, klí�ových slov, logických vazeb parametr� MU, následn�

navržení postupu v�etn� zp�ístupn�ní technologické podpory �ešení, kontrola 

podle checklist, výsledk� provedených aktivit, 

- nástroj pro práci s poplachovým plánem IZS (i úst�edním) – vyžádání cizích 

SaP, disponibilita SaP a náhrada v p�ípad� indispozice, konfigurovatelné scéná�e 

pro nasazení; nástroj pro správu a využívání sou�innostních dohod; zahrnuje 

i sb�r dat, 

- vizualizace opera�ní situace pro pot�eby strategické úrovn� �ízení (štáb HZS �R 

nebo krizový štáb kraje), pro úrove� opera�ního �ízení a pro úrove� taktického 

�ízení, 

- plná integrace systém� pro vyhlašování poplachu, 

- vytvo�ení standardního rozhraní pro vyhlašování poplachu,

- konfigurovatelný nástroj pro definování scéná�� vyhlášení poplachu v�.  

eskala�ních procedur, 
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- monitoring vyhlašování poplachu, 

- portál s aplikacemi pro zpracování zpráv o zásahu a sb�r dat (informace o JPO, 

pálení, tábory, zdroje požární vody, hydrantové sít�, ohlašovny požár�, 

o objektech a kontaktech v souvislosti s pultem centralizované ochrany) v�etn�

možnosti jejich sdílení mezi kraji/složkami, 

- integrace portál�: 

� portál ve�ejné správy ePUSA, 

� digitální povod�ový/krizový plán, 

� Jednotný systém dopravních informací – obousm�rný p�enos dat, 

� �eský hydrometeorologický ústav, 

� povodí, 

� lokální výstražné systémy, 

- zadání parametr� pro volání služby a formy zpracování výstup�, 

- integrace s IS krajského �editelství a dalších IS HZS �R (nap�. požární 

prevence), 

- integrace digitální a analogové radiokomunikace, 

- podpora evidence a plánování - školení, výcvik, odborná zp�sobilost. 

- nástroj pro p�edávání požadavk� z KOPIS na krizový štáb hasi�ského 

záchranného sboru kraje a evidence stav� �ešení, 

- požadavk� (Žurnál krizového štábu hasi�ského záchranného sboru kraje), 

- dokumentace výkonu služby, 

- integrace operativního sledování a vyhodnocování radia�ní zát�že osob – 

dozimetrie, 

- integrace modelace ší�ení nebezpe�né látky, 

- vyrozumívání prost�ednictvím výstup� telefonní úst�edny, 

- spoja� s vizualizací informací, 

- Spojová služba, Strojní služba, Chemická služba, Technická služba, 

- simulátor provád�ných �inností, 

- nástroj pro zpracování a vyhodnocení za�azení JPO do poplachových plán�

(navržení tras jízd JPO, ur�ení délky tras a �asu dojezdu JPO do místa 

a to i v rámci mezikrajské spolupráce, vytvo�ení návrhu na za�azení JPO 

dle dojezd� a vybavení, nástroj pro hodnocení/porovnání a za�azení navržených 

JPO do poplachových plán�), 

- integrace distribuce hovor� na jednotlivá pracovišt� KOPIS dle pravidel, 
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- vytvo�ení jednotného rozhraní pro vizualizaci kamerových systém� stanic HZS 

�R, 

- integrace nahrávání, 

- on-line sb�r vybraných dat z úrovn� hasi�ských záchranných sbor� kraj�

na MV-G� HZS �R, 

- pro funkcionalitu ve vztahu ke geodat�m a jejich vizualizaci bude využito služeb 

GIS, pro funkcionalitu ve vztahu k vým�n� dat se systémy t�etích stran 

a integraci bude využito služeb integra�ní platformy. 
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5 Stav opera�ního �ízení IZS - shrnutí 
Ur�ité odlišnosti v rámci OS základních složek IZS nemají vliv na kvalitu 

poskytovaných služeb, jsou zna�n� specifické a lze je ovlivnit pouze �áste�n�. Jedná 

se p�edevším o: 

- jiný systémem vedení a z�izování, 

- odlišná �innost vykonávaná t�mito složkami, 

- charakter �ešených událostí, 

- zp�sob �ešení událostí a oblast �ešení. 

Další nedostatky týkající se komunikace mezi jednotlivými složkami, zp�sobu 

a rychlosti p�edávání informací lze zna�n� ovlivnit konkrétním technickým �ešením 

a zabezpe�ením jednotné úrovn� informa�ních systém�. 

Informa�ní systémy jsou rozdílné, �asto jsou obsluze automaticky zobrazovány 

nepot�ebné informace nebo naopak �áste�n� nebo zcela chybí informace d�ležité. 

Obsluha pracovišt� opera�ního �ízení má velmi omezené informace o výjezdu jiné 

složky a stavu �ešení události. Chybí tedy automatické propojení informa�ních systém�

a sdílení informací d�ležitých pro �innost dané složky. Každá složka pracuje s jinými 

mapovými podklady. N�které informa�ní funkce je vhodné zcela automatizovat, vylou�í 

se tak prodlení p�i �innosti. 

Centralizace na opera�ní st�ediska s celokrajskou p�sobností m�že umožnit 

vyslat nejbližší výjezdovou techniku, což vede ke zkrácení dojezdového �asu 

a poskytnutí rychlejší pomoci nejen v p�ípad� rozsáhlých událostí. 

5.1 Odstran�ní kritických míst standardizací  

Pro zajišt�ní jednotné úrovn� poskytování ve�ejných služeb a vzájemné 

propojenosti  byly v rámci projektu jednotné úrovn� informa�ních systém� opera�ního 

�ízení a modernizace technologií pro p�íjem tís�ového volání základních složek IZS 

definovány spole�né standardy. Bude vytvo�ena sdílená technologie v oblasti shodných 

proces� všech složek, shodná úrove� infrastruktury v klí�ových procesech opera�ního 

�ízení. 	[13] 

Standardy byly definovány v t�chto úrovních: 

A. Standard spole�ný pro všechny složky IZS, který je nezbytný k vzájemné 
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interoperabilit� a k využití spole�ných technologií budovaných v rámci st�echového 

projektu Národní informa�ní systém IZS. 

B. Standard spole�ný pro p�íslušnou složku IZS, který zaru�uje shodnou úrove� ve�ejné 

služby poskytované touto složkou a vzájemnou interoperabilitu uvnit� této složky. 

C. Krajský standardizovaný projekt pro p�íslušný kraj a složku, který �eší lokální 

specifika a je pot�ebný z hlediska dosažení cíl� projektu. Projektem bude vytvo�en 

jednotný koncept opera�ních st�edisek základních složek integrovaného záchranného 

systému. 

Nasazení moderních informa�ních a komunika�ních technologií povede k 	[16]: 

- zajišt�ní vyšší úrovn� interoperability základních složek IZS, 

- dosažení jednotné úrovn� informa�ních systém� opera�ního �ízení, 

- modernizaci technologií pro p�íjem tís�ového volání základních složek IZS. 
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6 Dopady na výsledky opera�ního �ízení IZS 
Základním požadavkem na opera�ní �ízení je zprost�edkování pomoci ob�an�m 

a zabrán�ní ší�ení nežádoucích dopad� p�sobení sil a jev� vyvolaných �inností �lov�ka, 

p�írodními vlivy a havárií, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prost�edí 

a vyžadují provedení záchranných a likvida�ních prací. 

Pomoc musí být zajišt�na i v p�ípad� rozsáhlých hrozeb a nesmí být zásadn�

omezena ani tehdy, pokud je p�íslušnou hrozbou dot�eno i st�edisko pro opera�ní �ízení. 

Opera�ní �ízení je ú�inné p�i spln�ní následujících p�edpoklad�: 

Získání kvalitních informací

Získávání pot�ebných informací o volajícím, míst� události, o tom, co se stalo, 

které složky IZS jsou pro �ešení situace vhodné. Kvalitní ur�ení místa události se p�i 

celokrajské p�sobnosti nem�že omezovat pouze na místopisnou znalost operátora. 

Je t�eba také vzít v úvahu, že volající nepochází z místa volání a sám nemusí p�esn�

v�d�t, kde je. Jde tedy p�edevším o vhodn� volené otázky obsluhy linky tís�ového 

volání (nebo jiného místa kontaktu s oznamovatelem události). Pro co nejp�esn�jší 

ur�ení místa události je d�ležitá co nejp�esn�jší lokalizace polohy volajícího. P�i tomto 

prvním kroku (kontakt s oznamovatelem) je d�ležité i odhalení možného zneužití 

jednotek IZS. Získávání prvotních informací je vázáno na p�ipravenost, znalosti 

a zkušenosti operátora. 

Pro oblast p�íjmu tís�ového volání je výhodný systém separace pracovišt�

p�íjmu TV od dalších �inností opera�ního st�ediska v opera�ním �ízení. Sou�asn�

je však d�ležité úzké propojení t�chto dvou �ástí pro nastartování další �innost OS 

v souvislosti s vysláním SaP (nap�. náhled do zakládání události nebo odeslání 

informací nejd�ležit�jších pro zapo�etí �ešení události a následné vyt�žení podrobností). 

Výb�r, vyslání a výjezd SaP s minimálními prodlevami (ideáln� bez prodlev)

Vyslání vhodných sil a prost�edk� je p�ímo závislé na kvalit� a množství 

získaných informací o události. Podpora od informa�ního systému p�i výb�ru a vysílání 

sil a prost�edk� eliminuje prodlevy v reak�ní dob� operátora. 

Dostavení se jednotek na místo

Jedním z faktor� mající vliv na dopravu na místo události je �innost opera�ního 
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st�ediska. Jedná se p�edevším o zprost�edkování aktuálních informací o stavu 

komunikací, uzavírkách, p�esný a podrobný popis cesty. Cílem t�chto �inností 

je zkrácení p�epravních �as� SaP na místo události. Nápomocným je systém podávající 

opera�nímu st�edisku informace o aktuální poloze techniky. 

Rychlý a koordinovaný zásahu na míst� MU

Z pohledu opera�ního st�ediska je možné p�isp�t k rychlému a koordinovanému 

provedení zásahu. D�ležitá je podpora velitele zásahu v oblasti zjiš�ování informací 

a pln�ní jeho požadavk�. 

Informovanost OS

Informováním opera�ních st�edisek je udržován trvalý p�ehled o situaci na míst�

události. Umož�uje opera�nímu �ízení jak ú�inn�ji koordinovat sou�innost, tak p�ípravu 

na rychlejší pln�ní dalších pot�eb pro úsp�šné zdolání mimo�ádné události. Negativní 

je sd�lování informací se zpožd�ním. 

Nasazení dalších vhodných SaP

V souvislosti s celkovým p�ehledem o opera�ní situaci provád�t adekvátní 

nasazení dalších vhodných SaP p�i eskalaci MU. Tato �innost souvisí s p�ipraveností 

personálu opera�ního st�ediska, s dostupnými SaP vhodnými k �ešení aktuálního stavu 

a kvalitní spoluprací s VZ. 

Spolehlivost využívaných technologií

Spolehlivostí využívaných technologií je myšleno kvalitní technické 

a technologické zázemí, ú�inné komunika�ní a informa�ní prost�edí a stabilita 

jednotlivých využívaných systém�. Rychlost odezvy informa�ních systém� a stabilita 

všech jejich komponent vede ke zjednodušení a uleh�ení �innosti obsluhy opera�ních  

a informa�ních st�edisek. Jedná se o odolnost v��i vn�jším vliv�m, v extrémních 

p�ípadech a p�i kolizích v systému (softwaru). 

Kvalita operátora

Schopnost reakce a rozhodování operátora je dána jeho fyziologií a psychickou 

odolností. Úzce souvisí s povahou konkrétního �lov�ka a do ur�ité míry je ovlivnitelná. 

Vhodn� pojaté školení personálu vede jak k rozši�ování znalostí, tak k motivaci. 

Standardním požadavkem pro zvyšování kvalit operátora je rozši�ování odborných 

znalostí, absolvování praxe, možnost pod�lit se o zkušenosti s dalšími lidmi 
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vykonávajícími tuto práci (n�kdy lepší konfrontace s cizími lidmi). D�ležité 

je zvyšování sebed�v�ry, ale i u�ení sebekriti�nosti, poskytnutí  pomoci v osobní krizi 

(m�že být i velitelem sm�ny, pokud je dostate�nou osobností). Je t�eba pamatovat, 

že nikdo není neomylný a nem�že tedy v�d�t všechno. 

Všechny p�edpoklady pro ú�inné O� mají vliv i na vzájemnou sou�innost složek 

IZS. Dostate�ná kapacita operátorských pracoviš� i jejich struktura zásadn� ovlivní 

schopnost opera�ního �ízení nasazovat SaP nejen pro rozsáhlé mimo�ádné události 

a katastrofy. 

V rámci sou�innosti základních složek IZS je vhodné sdílení t�chto služeb �[13]: 

- p�edání/p�evzetí dokumentace události do/ze systému pro O�, 

- sdílení událostí v�etn� jejich sm�rování, 

- vým�na žádostí o sou�innost, 

- sdílení statusu a polohy vybraných SaP, 

- sdílení dat o spole�né opera�ní situaci, 

- otev�ené dokumentované rozhraní, 

- povinnost využívání p�ístupu k centráln� poskytovaným registr�m, 

- místa mimo�ádné události, 

- integrace externích datových zdroj�, 

- zprost�edkování dalších vybraných služeb t�etích subjekt�, 

- p�edání/p�evzetí dat k vizualizaci opera�ní situace, zejména zobrazení místa 

události, kontaminovanou a uzav�enou oblast, místo velitelského stanovišt�, 

aktuální pozice velitel� anebo vedoucích složek IZS, pozici SaP složek IZS - 

mobilní (nap�. hlídky pro uzav�ení komunikací), zvýrazn�ní sm�r� dopravy 

(p�íjezd a odjezd složek IZS, dálková doprava vody) a ú�elový prosto, 

- využívání služeb subsystému p�edávání zpráv. 
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7 �ešení – IS IZS 
Projekt (Jednotná úrove� IS O� a modernizace technologií pro p�íjem tís�ového 

volání základních složek IZS) je sm��ován na opera�ní st�ediska základních složek IZS, 

která jsou ur�ena pro komunikaci s ob�anem v tísní a pro rychlé nastartování 

opera�ního �ízení. �[13] 

Základním cílem je nastavení jednotného konceptu opera�ních st�edisek 

základních složek IZS, optimalizace proces� s nasazením moderních informa�ních 

a komunika�ních technologií s výsledným kladným dopadem na poskytované služby. 

V�tší efektivita vým�ny a sdílení dat a informací povede ke, možnost lepší spolupráce 

a vybudování jednotné technologie pro p�íjem tís�ového volání povede ke snížení 

následk� mimo�ádných událostí a k jejich rychlejšímu a efektivn�jšímu �ešení. 

Projekt je intenzivn� p�ipravován od roku 2008, dokon�ení se p�edpokládá 

v roce 2013. Po�et díl�ích projekt� v rámci projektu IS IZS je extrémní s ohledem 

na po�et zú�astn�ných subjekt� a nutnost respektovat vlastnické vztahy s ohledem 

na dota�ní titul (jednotlivé ZZS jsou totiž v majetku p�íslušných kraj� a hlavní m�sto 

Praha nemá na dotaci nárok). Proto i struktura projektu je dosti složitá. 

Obr. 6: P�ehled projekt� IS IZS ����[13] 



36 

8 Automatizovaný návrh SaP HZS �R 
Jednou z funkcí, která je požadovaná od IS O� je zajišt�ní automatizovaného 

návrhu SaP. Taková možnost IS p�i správném provedení zrychlí a optimalizuje výsledky 

práce opera�ního d�stojníka. 

8.1 Návrh techniky 

Po získání informací o události si opera�ní d�stojník b�hem velmi krátkého 

�asového úseku tyto data uspo�ádá, zjistí, jakou má k dispozici techniku a v souladu 

s poplachovým plánem (dále jen „PP“) a typem události vyšle adekvátní SaP. Systém 

automatického návrhu má eliminovat prodlení a chyby spo�ívající ve výb�ru techniky 

(sám už p�edem vybere vhodnou techniku dle vstupních dat a �eká na potvrzení 

opera�ního d�stojníka).  

Automatický návrh techniky má odbourat proces, kdy opera�ní d�stojník (dále 

jen „OD“) vybírá techniku vhodnou pro zásah. OD by v takovém p�ípad� m�l pouze 

zkontrolovat, zda nap�. na požár trávy není automaticky vysílán žeb�ík. 

Obr. 7: Vý�ez – návrhá� techniky 
1 – poplachový plán daného území se zobrazením kategorie a p�edur�enosti JPO 

2 – po�etní stav p�íslušníku na stanici (velitel� – �idi�� – celkem) 
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3 – chyb�jící informace o po�etních stavech 

4 – p�edur�šnost JPO 

Obr. 8: Detail návrhá�e s ukázkou zm�n�ného stavu techniky 

Techniky na hospodá�ských (kondi�ních) jízdách vyzna�ená zelen�, podmíne�n�

mimo provoz žlut�. Technika mimo provoz v návrhá�i není v�bec zobrazena. P�i 

posunutí kurzoru myši na ozna�enou techniku je zobrazena informace o jejím stavu 

zapsaná v databázi techniky. 

8.2 Vstupní data 

Systém automatického návrhu SaP m�že využívat r�zná data a informace, 

na základ� kterých vybere místn� a odbornostn� zp�sobilou JPO pro výjezd. Platí p�ímá 

úm�ra, že se zvyšující se precizností, množstvím a kvalitou vstupních dat poroste 

funkcionalita a kvalita systému, ale i technická a finan�ní náro�nost. Vstupní informace 

pro automatický návrh SaP lze rozd�lit do základních skupin: 

- data o události, 

- data o technice, 

- další data. 



38 

8.2.1 Data o události 

Vyslání sil a prost�edk� k �ešení události záleží p�edevším na znalosti t�chto 

fakt�: 

- co se stalo, 

- kde se to stalo, 

- jaká je míra ohrožení – rozsah události. 

Co se stalo je pro pot�eby JPO vyjád�eno typem události - klasifikací.  Jednotlivé 

typy událostí pak lze rozd�lit na podtypy. Základní klasifikace by m�la být ve všech 

krajích stejná. Podtypy událostí však mohou být v n�kterých p�ípadech odlišné, podle 

specifikace kraje. 

Základní typy událostí pro pot�eby HZS �R jsou tyto: 

- požár, 

- dopravní nehoda, 

- únik nebezpe�ných látek, 

- technická pomoc, 

- záchrana osob a zví�at, 

- ostatní mimo�ádné události. 

Dopln�ní klasifikace a podtypu události m�že vypadat následovn�: 

- Požár: 

� nízké budovy, 

� výškové budovy, 

� pr�myslové, zem�d�lské objekty, sklady, 

� signalizace EPS, 

� shromaždišt� osob, 

� podzemní prostory, tunely, 

� lesní, polní porost, tráva: 

o lesní porost, 
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o polní porost, tráva, 

� trafostanice, rozvodny, 

� dopravní prost�edky, 

� popelnice, kontejner, odpad, ostatní: 

o popelnice, koše, 

o kontejner, 

o odpad, skládka. 

- Dopravní nehoda: 

� vyprošt�ní osob, 

� uvoln�ní komunikace, odtažení, 

� úklid vozovky, 

� únik provozních kapalin, 

� železni�ní, 

� letecká. 

- Únik nebezpe�ných látek: 

� na pozemní komunikaci, 

� do p�dy, 

� na (do) vodní plochu (y), 

� do ovzduší. 

- Technická pomoc: 

� spolupráce se složkami IZS, 

� destrukce objektu, 

� náhrada nefunk�ního za�ízení, 

� otev�ení uzav�ených prostor: 

o otev�ení bytu, záchrana osoby, 

o otev�ení bytu - potraviny, 
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o otev�ení bytu – te�e voda, 

� odstran�ní nebezpe�ných stav�, 

� odstra�ování p�ekážek: 

o odstran�ní strom�, 

� �erpání vody, 

� m��ení koncentrací, 

� monitoring. 

- Záchrana osob a zví�at: 

� z výšky, hloubky: 

o z výšky, 

o z hloubky, 

� uzav�ené prostory, výtah, 

� zasypané, zavalené, 

� z vody. 

- Ostatní mimo�ádné události: 

� radia�ní nehoda, havárie, 

� evakuace a ochrana obyvatel, plošná. 

Poloha události neboli informace o míst� události zjišt�né od oznamovatele 

omezuje výb�r SaP (p�i b�žných událostech, kdy není t�eba vyhlásit krizový stav). Tento 

údaj m�že být vyjád�en nap�. p�esnou adresou, názvem menší obce �i ulice, vzdáleností 

od konkrétního místa, popisem cesty, sm�rem a kilometrem na dálnici, �íslem 

železni�ního p�ejezdu, místopisným názvem, sou�adnicemi GPS nebo v horším p�ípad�

pouze p�ibližnou polohou. 

Místo události je d�ležité pro vyslání nejbližší vhodné JPO (kategorie, p�edur�enost, 

vybavení a stav techniky) 

Rozsah události, tedy míra ohrožení je vyjád�ena vyhlášeným stupn�m poplachu. 

Každý stupe� poplachu má však široký rozptyl a není vždy nutné povolávat všechnu 

techniku pro daný stupe�. Pro velikost události m�že být vodítkem klasifikace události, 
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zásadní jsou pak informace zjišt�né od oznamovatele. Záleží na velikosti zasažené 

plochy, po�tu ohrožených osob, množství uniklé látky, podmínkách v míst� události, 

dob� trvání události apod. 

Rozsah události p�ímo souvisí s množstvím a typem vysílaných SaP. Na otev�ení 

uzav�ených prostor, kdy je ohrožena jedna osoba sta�í vyslat jedno vozidlo. Oproti tomu 

p�i zasypání osoby ve výkopu je t�eba vyslat i speciální techniku (daný kraj disponuje 

t�eba jedním nebo dv�ma kusy tohoto vybavení). Adekvátn� s rozsahem události lze 

samoz�ejm� p�edpokládat nár�st pot�eby techniky a pracovní síly pro úsp�šné zvládnutí 

události. 

Ne vždy však pro ur�ení rozsahu záleží na velikosti události. Prioritn� je t�eba 

události posuzovat podle celkové závažnosti a možných dopad�, nikoliv podle rozm�r�. 

Závažn�jší jist� je zaklín�ní osob po dopravní nehod� ve vozidle než-li zatopený sklep 

rozm�r� 20x30m. 

8.2.2 Data o technice - SaP  

Aby opera�ní d�stojník mohl vyslat techniku k zásahu, nesta�í mu v�d�t, o jakou 

událost se jedná a kde se stala. Pot�ebuje ur�it, jaká technika je pro �ešení dané události 

nejvhodn�jší. Výb�r je provád�n v souladu s požárním poplachovým plánem kraje, 

dle kterého je zohledn�na vzdálenost základen JPO od místa události. Vzdálenost 

nehraje jedinou roli, rozhodující jsou také: 

- kategorie jednotky PO a její p�edur�enost, 

- stav techniky, 

- typ techniky, kterou JPO disponuje, 

- vybavení techniky  a jednotky. 

Informace o technice a vybavení opera�ní d�stojník m�že získat z vlastních 

zkušeností anebo z informa�ního systému. 

Informace, které opera�ní d�stojník ví, záleží na jeho zkušenostech a praxi. 

Jelikož u HZS �R není podmínkou pro postup na opera�ní st�edisko služba na výjezdu, 

jsou znalosti týkající se techniky a vybavení ve v�tšin� p�ípad� závislé na vlastním 

zájmu a na tom, zda je daný �lov�k ochoten ob�tovat �as ze svého volna. I p�es to 

všechno není možné, aby znal techniku a vybavení v celém kraji, vzhledem k tomu, 
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že m�že obsluhovat jakýkoliv územní odbor v kraji. Samoz�ejmostí jsou základní 

znalosti ov��ené p�i výb�rovém �ízení na danou pozici a absolvováním pot�ebných 

kurz�. To však pro opravdu kvalitní práci OD nesta�í. Technika využívaná na konkrétní 

typ události se liší v jednotlivých krajích, územních odborech a dokonce n�kdy i sm�nu 

od sm�ny na stejné stanici. Podmínkou kvalitní funkce krajsky centralizovaného 

opera�ního st�ediska je tedy zavedení povinné praxe ve výkonu služby u profesionální 

JPO v délce 1/2 - 1rok (p�ed nástupem na opera�ní st�edisko)  a stanovení standardu 

pro SaP. 

Pokud pot�ebuje opera�ní d�stojník informace o technice a vybavení, kterou 

nezná, fyzicky se s ní nikdy nesetkal, využije informa�ní systém. Sebeinformování 

provádí ve dvou rovinách, p�i p�íprav� na �ešení mimo�ádné události a p�i jejím vzniku. 

P�i vzniku události získá informace v návrhá�i informa�ního systému Výjezd – modulu 

Spoja�. Vidí jednotky vhodné po dané místo události v souladu s poplachovým plánem, 

má okamžit� informace o kategorii jednotky a o její p�edur�enosti. Vidí jakou technikou 

jednotka disponuje a zda je technika v po�ádku, na kondi�ních jízdách nebo mimo 

provoz. Dále by m�l z názvu techniky zjistit, jak výkonné je v daném vozidle �erpadlo, 

jaký druh a množství hasiva vozidlo veze. To vše zjistí pouhým pohledem. Z �asových 

d�vod� nem�že v danou chvíli hloub�ji prohlížet databázi, zda je na daném vozidle 

umíst�na nap�. motorová pilu, sada na vyproš�ování apod. 

8.2.3 Další  data 

V p�ípad�, že nefunguje propisování informací ze strážní knihy do IS, zjistí OD 

po�etní stav p�íslušníku a jejich obsazení na technice ze strážní knihy. 

Níže popsaný složit�jší a p�esn�jší systém automatického návrhu - varianta 2 -  

využívá následující data a informace o: 

- poloze vozidla a rychlosti pohybu, 

- terénu (svažitost a �lenitost), ve kterém se vozidlo pohybuje, 

- komunikaci, po které vozidlo má jet - data o terénu a technických parametrech 

(t�ída komunikace a její stav, únosnost, parametry jednotlivých prvk� - tunely, 

p�ejezdy, podjezdy apod.), 

- míst� události – obydlení osobami, p�ístupové komunikace, nástupní plochy, 

místa pro odpojení energetických zdroj�, zdroje požární vody apod., 
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- aktuální stav po�así a pov�trnostní podmínky, 

- pr�m�rné �asy výjezd� a jízd s ohledem na terén. 

8.3 Automatizace 

Zavedením nové vlastnosti IS Výjezd – modulu Spoja� (dále jen „Spoja�“) - 

automatizace výb�ru techniky – dojde k p�enesení �ásti �innosti OD na tento systém. 

Z mého pohledu jsou p�ípustné dv� základní varianty: 

- varianta 1 - základní systém automatického návrhu SaP, s jednodužším 

zavedením do praxe, 

- varianta 2 - systém složit�jší, vyžadující zcela nové funkce a �ásti technologií. 

Všechny KOPIS HZS �R využívají Spoja�e spravovaného RCS Kladno. Tento 

systém v manuálním režimu nabídne p�i zadané adrese místa události JPO 

dle poplachového plánu, konkrétní techniku si musí OD vybrat sám. Po zavedení 

automatizace si systém vybere i vhodnou techniku a OD pak jen potvrdí vyhlášení 

poplachu JPO. Podle p�edem zvoleného algoritmu systém vyhledává v seznamu 

techniky tu, která je p�i�azena pro �ešení dané události (dle klasifikace – typu a podtypu 

události). Aby byl proces návrhu techniky opravdu funk�ní a nezpomaloval výslednou 

�innost, musí systém zohled�ovat stav techniky. P�i vytíženosti dané techniky tedy 

systém vybere další stejné – nejvhodn�jší vozidlo (dle vzdálenosti od místa události 

a výbavy). Algoritmus návrhu techniky, resp. p�i�azení konkrétní techniky k daným 

klasifikacím v�tšinou nelze stanovit stejn� pro všechny územní odbory (dále jen „ÚO“) 

kraje. Pro velká m�sta, horské oblasti, území s množstvím vodních ploch �i les� apod. 

bude využitelná jiná technika (i pro ten samý typ a klasifikaci události). Roli hraje 

i zp�sob plošného pokrytí JPO a s tím související množství dostupné techniky 

v krátkém �ase. Lze stanovit princip návrhu techniky jednotn� pro celou �R, vzhledem 

ke specifik�m jednotlivých kraj� a ÚO již nelze stanovit p�esné schéma návrhu. 

Pro konkrétní ÚO je tedy možnost pro úpravu návrhu.

Tento zp�sob automatického návrhu techniky je pom�rn� jednoduchý nejsou 

kladeny vysoké nároky na financování. Využívá stávající technické a technologické 

zázemí a je již zaveden v Moravskoslezském kraji. Je tedy vyzkoušen a z jeho zavedení 

bylo jednozna�ným p�ínosem. Umož�uje rozd�lit typy události na �adu podtyp�, aniž 

by byly kladeny zvýšené nároky na OD. Po�ítá však s umíst�ním JPO na základnách, 
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resp vybírá dle vzdálenosti základny od místa události. 

P�i dnešní technické vysp�losti máme více možností než kalkulovat 

se základním stavem vhodné techniky, polohou základny a události a typem události. 

Precizn�jší model je výhodné vystavit na modelu základním. Vylepšení je postaveno 

na t�chto funkcionalitách: 

A) Využívat nejbližší vhodnou techniku – nutnost vybavení vozidel jednotkou 

pro indikaci polohy. V tomto p�ípad� IS sleduje polohu vozidel a k nové události m�že 

navrhnout techniku, která je mimo stanici (kondi�ní jízdy apod.), u jiné události nebo 

na cest� na základnu od jiné události. Díky modulu informujícího o poloze vozidla 

systém jednoduše spo�ítá, zda je vozidlo blíže události n�ž kterákoliv základnová 

stanice (vhodné kategorie JPO). Musí kalkulovat dojezdový �as vozidla, které je mimo 

základnu a jeho stav (pokud jede od zásahu, zda je dostate�n� vybaveno na daný 

typ události – zda má dostatek paliva, hasiva) oproti �asu  výjezdu a jízdy standardn�

povolávané JPO (dle PP). Pro �as výjezdu lze uvažovat hodnotu maximální v souladu 

s p�ílohou k zákonu o PO nebo hodnotu pr�m�rnou ze statisticky sbíraných 

dat minulých výjezd� pro tuto konkrétní jednotku. Odvolání techniky od zásahu 

je aktuální v p�ípad� akutního nebezpe�í. Techniku lze automaticky odvolat k závažn�jší 

události - pokud systém spo�ítá, že na míst� nové události bude zna�n� rychleji, 

než technika povolávaná ze základny. Podobn� lze využívat techniku, která se vrací 

od vy�ešené události na základnu. 

B) Kalkulovat dojezdový �as – pomocí databáze zaznamenávající pohyb 

techniky p�i jízdách k události. Pro pot�eby databáze využít v dnešní dob� existující 

data o �asech výjezdu a jízdy na místo události. Dále kalkulovat s pr�m�rnou rychlostí 

techniky s ohledem na pov�trnostní podmínky. Brát v úvahu aktuální stav po�así, 

zda mrzne, je mokro, sn�ží apod. Pro výpo�ty zohlednit jízdu do kopce, z kopce, 

na silnicích r�zné úrovn�. Výsledkem výpo�tu bude konkrétní JPO, která se na místo 

události dostaví nejrychleji a tuto systém navrhne pro výjezd. 

C) Plánování trasy – ideální a nejrychlejší cesta pro danou techniku. Plánování 

trasy je sou�ástí kalkulace dojezdového �asu. Databáze využívající stav komunikací 

(v�. pov�trnostních podmínek), parametry most�, nadjezd�, podjezd�, tunel�, aktuální 

informace o dopravní situaci, objíž
kách, ší�ce komunikací. Využití Jednotného 

systému dopravních informací (uzavírky, pr�jezdnost komunikací apod.). 
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P�i zavád�ní systému využívajícího rozší�ená data a po�izování modulu 

pro získávání informací o poloze vozidla, by bylo výhodné vybavit n�která vozidla 

takovým za�ízením, které by umož�ovalo sdílení dat mezi OS a velitelem JPO. 

Opera�ní a informa�ní st�ediska v neposlední �ad� slouží jako podpora pro jednotky 

na míst� události. Jeví se tedy p�ínosným využít komplexního technického vybavení 

s více funkcemi než je pouze informace o poloze vozidla. Koncový prvek využívaný 

velitelem by mohl plnit následující funkce: 

- zobrazení p�íkazu k výjezdu p�ímo ve vozidle (odbourání �ekání u tiskárny), 

- zobrazení operativní karty / dokumentace zdolávání požáru (informace 

o zasaženém objektu a míst� události), 

- informace o hydrantech (typu a poloze), 

- zobrazení informace o dalších povolaných SaP (a� už JPO nebo dalších subjekt�

– energetické služby apod.) – velitel zásahu by se nemusel doptávat, zda byl 

povolán ten �i onen pro �ešení dané události, 

- zobrazení informací o nebezpe�ných látkách (vlastnosti, množství – pokud 

je známé, nutná ochrana a zp�sob zacházení), 

- aktuální pov�trnostní podmínky (p�edevším sm�r v�tru – výhodná informace 

u rozsáhlých požár� a úniku nebezpe�ných látek), 

- nahrazení radioprovozu (situace kdy je p�ehušt�n nebo nesta�í kapacity sít�) 

� p�i událostech velkého rozsahu (v�trné smršt�, p�ívalové dešt� apod.), 

� oboustranná komunikace velitel zásahu ↔ KOPIS (na KOPIS �

informace o stavu �ešené události / z KOPIS � informace o dalších 

událostech, jejich závažnosti). 

8.3.1 Pot�ebná výbava vozidel pro variantu 2 

Vybavení tímto za�ízením se p�edpokládá pro jednotky HZS �R. Možností pro 

vybavení vozidel je n�kolik, každý koncový prvek poskytuje jinou úrove� podpory 

a musí spl�ovat následující požadavky: 

- mechanická odolnost, 

- energetická nezávislost, 
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- v p�ípad� využití dotykového displeje musí být za�ízení konstruováno 

a vybaveno pro jednoduchou obsluhu - p�edevším se jedná o dostate�nou 

velikost ikony a vhodný typ displeje, 

- minimální cenová a technická náro�nost údržby a rozši�ování funkcí. 

Možností technického vybavení je n�kolik. S technickým vývojem lidstva 

se vyvíjí i oblast technického vybavení a technologií využitelných p�i automatickém 

návrhu SaP. 

Obr. 9: Ukázka možností vybavení vozidla 

Nejpropracovan�jším za�ízením jsou In Vehicle / In Car Computers. Jednou 

z firem zabývající se palubními po�íta�i je Sunit. Jsou to palubní po�íta� s možností 

instalace �ady aplikací. Výstup je realizován na bezdrátov� propojený dotykový display. 

Palubní po�íta� je schopný pracovat se signálem GPS a komunikovat nejen s opera�ním 

st�ediskem n�kolika zp�soby (GSM, EGPRS, TETRA, W-LAN, 3G apod.). Firma 

je schopná dodat za�ízení dle požadavk� zákazníka. Toto za�ízení se jeví jako ideální 

pro vybavení vozidel a m�že dob�e sloužit nejen pro pot�eby automatického návrhu SaP. 

Je to velice zajímavý zp�sob dopln�ní pouhého systému informujícího o poloze vozidla. 

	[18]  
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Obr. 10: Vybavení vozidla firmou Sunit �[1] 

Vybavení In car PC tedy p�edevším do prvního výjezdového vozu (dále jen 

„1V“) , p�ípadn� do velitelských vozidel (pokud jsou b�žn� využívány). 1V by m�l být 

schopný provést prvotní zásah jakéhokoliv typu (standard typu vybavení a po�tu 

posádky), než se mu na pomoc dostaví speciální nebo rozší�ená technika (p�i v�tších 

událostech). 

Vozidlo je možné vybavit až 4 kamerami a následn� získat záznam o  cest�

na místo události, d�ní v kabin� vozu, couvání apod. Video nahrávka je vázána na �as 

a GPS sou�adnice. P�ímý p�enos videa je omezen zp�sobem datové komunikace. 

Za�ízení je kompatibilní se 2 SIM kartami r�zných operátor� a výb�rem sít�

s kvalitn�jším signálem. 

Podobných systému jsou ve sv�t� v provozu desítky a jsou využívány jak 

záchrannými složkami, tak podnikatelskými subjekty k r�zným ú�el�m. 

Dalším možným za�ízením pro vybavení vozidel jsou Tablet PC. Jsou to za�ízení 

s dotykovým displejem. Možnosti aplika�ního vybavení jsou obdobné jako u palubních 

po�íta��. Omezení a zp�sob zacházení spo�ívá v konstrukci za�ízení. Zatímco 

u palubního po�íta�e plní diplay pouze funkci ovládacího a prohlížecího za�ízení, 

u Tablet PC je display samotnou sou�ástí po�íta�e. 
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Obr. 11: Tablet PC ����[19] 

Využitelnost r�zných pocket PC a PDA je již zna�n� omezená vzhledem k jejich 

malé velikosti. 

Pouhá GPS navigace se omezuje na ur�ení polohy vozidla a plánování trasy, již 

neumož�uje dopln�ní o další aplikace. Je to pom�rn� levná varianta, avšak zna�n�

omezující a p�i pot�eb� využití dalších aplikací se jeví krokem zp�t. Je vhodným 

vybavením pro speciální techniku, kde sta�í informace o cest� k místu události. 

Moderní GPS navigace umož�ují spárování s mobilním telefonem a reakci na aktuální 

dopravní situaci. 

S vývojem komunika�ních sítí se vyvíjejí terminály pro komunikaci v radiové 

síti a možnost vybavení novými aplikacemi. S novými terminály p�ichází funkce 

zobrazení polohy uživatele a to i zp�tn�. Je umožn�no bezpe�nostní prvek jako mrtvý 

muž – tla�ítko SOS anebo systém alarmující p�i nep�ítomnosti pohybu. 	[14]	[12] 

Finská spole�nost Portalify se mj. zabývá datovým p�enosem v síti 

se standardem Tetrapol. Vyvíjí integrované aplikace pro datovou komunikaci. Díky 

t�mto aplikacím m�že zasahující jednotka p�esn� v�d�t, jak se nejeefektivn�ji dostat 

k místu požáru hlášeného elektrickou požární signalizací. Radiostanice tak mohou být 

dopln�ny o d�ležité funkce nebo o funkce zjednodušující práci zobrazení mapy objektu, 

zobrazení informací z databáze o nebezpe�ných látkách apod. 
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Obr. 12: Terminál s aplikací pro p�ístup do databáze nebezpe�ných látek ����[14] 

8.4 P�ekážky zavedení automatického návrhu 

P�i návrhu techniky m�že docházet k nežádoucím kolizím, je tedy nutné 

odbourat nyn�jší nedostatky: 

- nestabilita systému, pom�rn� �asté kolize a dlouhá odezva, 

- informace o technice a technických prost�edcích na ní uložených – v databázi 

techniky jsou v n�kterých p�ípadech neúplné nebo tém�� žádné informace 

o vybavení vozidla, 

- nedostate�n� standardizovaná technika a její výbava, 

- název techniky v návrhá�i Spoja�e – vlivem legislativních zm�n docházelo 

ke zm�nám skladby názvu techniky a v databázi nejsou nov� ozna�ena všechna 

vozidla stejným zp�sobem.  

8.4.1 �ešení standardizace 

Stanovením pravidel pro typizování techniky a jejího vybavení 

a pro rozhodování o výb�ru techniky je usnadn�n výb�r vhodného vozidla opera�ním 

a informa�ním st�ediskem pro výjezd v závislosti na p�edpokládané �innosti na míst�

zásahu. 

Standardy techniky

Zjednodušení práce OD v oblasti návrhu SaP, a následn� také zjednodušení 
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systému automatického návrhu, je závislé na skladb� dostupné techniky, její 

standardizaci a standardizaci vybavení vozidel. HZS �R má vytvo�eny p�edpoklady 

k zajišt�ní standardizace techniky, tj. jsou stanoveny jednotné p�edpisy pro HZS �R 

ale i ostatní jednotky PO. Problém ale spo�ívá v tom, že:  

- vozidla a jejich vybavení nemají stejné stá�í a z toho d�vodu není zajišt�né také 

stejné provedení vozidel i jejich vybavení, i když jsou od stejného dodavatele, 

- vozidla a jejich vybavení byla dle místních podmínek modifikována 

a neodpovídají tak požadovanému standardu nebo o modifikacích nejsou 

uvedeny informace v databázi HZS kraje.  

Typ zásahového požárního automobilu je definován druhem požárního 

automobilu (nap�. CAS, TA), hodnotou hlavního parametru ú�elové nástavby 

(nap�. množství hasiva nebo výkon �erpadla), za poml�kou pak hmotnostní t�ídou, 

kategorií a provedením. 	[3]	[2]  

Tyto standardizované parametry jsou d�ležité pro prvotní rozhodnutí o výb�ru 

techniky pro výjezd. Jednotlivé parametry zásahových požárních automobil�

se v rozhodovacím procesu odráží následujícím zp�sobem: 

- druh zásahového požárního automobilu – p�edur�uje jaké �innosti v míst�

zásahu lze vykonávat (nap�. CAS - hašení), 

- hlavní parametr ú�elové nástavby. 

Hlavní parametry nástavby zásahových požárních automobil�

se v rozhodovacím procesu používány následujícím zp�sobem: 

a) dopravní automobil v provedení s motorovou st�íka�kou jmenovitým výkonem 

požárního �erpadla motorové st�íka�ky, 

b) automobilová st�íka�ka všech provedení jmenovitým výkonem požárního 

�erpadla, 

c) cisternová automobilová st�íka�ka všech provedení jmenovitým výkonem 

požárního �erpadla, za lomítkem velikostí nádrže na vodu, a pokud je CAS 

vybavena nádrží na p�nidlo, tak za lomítkem velikostí nádrže na p�nidlo, 

d) p�nový hasicí automobil všech provedení jmenovitým výkonem požárního 

�erpadla, za lomítkem velikostí nádrže na vodu a za lomítkem velikostí nádrže 
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na p�nidlo, 

e) plynový hasicí automobil všech provedení hmotností hasicího média, 

f) práškový hasicí automobil všech provedení hmotností hasicího média, 

g) kombinovaný hasicí automobil všech provedení jmenovitým výkonem 

požárního �erpadla, za lomítkem velikostí nádrže na vodu, a pokud je použita, 

tak za lomítkem velikostí nádrže na p�nidlo, za lomítkem hmotnosti dalších 

jednotlivých hasicích médií, 

h) automobilový žeb�ík v provedení základním záchrannou výškou, 

i) automobilový žeb�ík v provedení s požárním �erpadlem záchrannou výškou 

a za lomítkem výkonem požárního �erpadla, 

j) automobilová plošina v provedení základním záchrannou výškou, 

k) automobilová plošina v provedení s požárním �erpadlem záchrannou výškou 

a za lomítkem výkonem požárního �erpadla, 

l) vyproš�ovací automobil všech provedení nosností výložníku,

m) automobilový je�áb všech provedení nosností výložníku, 

n) automobilová cisterna všech provedení jmenovitým výkonem požárního 

�erpadla a za lomítkem velikostí nádrže na vodu.  

Hlavní parametry nástavby zásahových požárních automobil� umož�uje 

zejména ur�it, zda p�íslušný zásahový požární automobil je schopen splnit požadovaný 

úkol (nap�. uhasit požár ohlášené velikosti) nebo p�edur�uje, kolik vozidel je nutné 

k pln�ní požadovaného úkolu vyslat. 

Podrobnosti podvozk� požárních zásahových automobil� jsou využívány 

následujícím zp�sobem:  

- hmotnostní t�ída – p�edur�uje zejména schopnost vozidla p�epravit 

se na požadované místo vzhledem k možným omezením, nap�. mosty, únosnost 

terénu, 

- kategorie – p�edur�uje možnost vozidla plnit úkoly pouze na silnicích 

nebo v terénu, 

- provedení – ur�uje zejména velikost osádky a množství a specializaci 
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p�íslušného vybavení, tj. tento parametr je d�ležitý pro ur�ení množství hasi��

vysílaných k místu zásahu a vybavení pot�ebného pro práci na míst� zásahu.  

Ani takto definovaný standard techniky nezaru�uje, že lze bez problém�

rozhodovat o vyslání požárních zásahových automobil� k místu zásahu. N�které 

specifické �innosti na míst� zásahu vyžadují detailní znalost n�kterého vybavení 

vozidel, nap�. vybavení na likvidaci obtížného hmyzu. Takový problém lze �ešit dv�ma 

zp�soby: 

- jednotn� v celém kraji definovat, ve kterém požárním zásahovém automobilu 

takové vybavení bude nebo  

- v databázi u ozna�ení p�íslušné požární zásahové techniky ozna�it schopnost 

plnit p�íslušný specifický úkol (jde zejména o úkoly – typy zásah�, které 

se vyskytují ve v�tším množství).  

Mimo�ádné události, které musí jednotky PO �ešit, jsou tak rozmanité a protože 

vznikají velmi rychle, nejsou zpravidla nikdy p�esn� oznámeny. Opera�nímu 

a informa�nímu st�edisku chybí zpravidla d�ležité informace pro vyslání speciální 

techniky. Z tohoto d�vodu hasi�i na tém�� celém sv�t� k prvotnímu zásahu vysílají 

tzv. „první výjezdový v�z“. Sou�asn� s ním vysílají k zásahu další speciální techniku, 

pokud je to z�ejmé z oznámení mimo�ádné události nebo je speciální technika 

povolávána až podle výsledk� pr�zkumu velitele 1V.     

Pravidlo využití 1V poskytuje následující výhody: 

- snižuje nároky na OD – mén� druh� techniky, minimalizace výjimek, 

- nižší nároky na p�íslušníky p�i výkonu služby v jednotce PO – p�i p�evelení 

na jinou stanici nemá p�íslušník HZS �R problém s ovládáním techniky 

a umíst�ním technických prost�edk� na vozidle, 

- p�i poruše techniky je dané vozidlo nahrazeno stejným (shodná výbava, 

umíst�ní, ovládání), 

- univerzální využitelnost – p�i výjezdu jednotky s 1V ze stanice o obsazenosti 

1+3 je možné tuto jednotku využít pro provedení prvotního zásahu valné v�tšiny 

typ� událostí, aniž by došlo k oslabení plošného pokrytí jednotkami PO -

jednotka m�že být p�ímo z místa události vyslána k jiné události bez nutnosti 

návratu na základnu (z d�vodu zám�ny techniky �i dopln�ní osádky). 
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Vývojem v jednotlivých krajích vznikly  rozdílnosti ve vybavení technikou 

a technickými prost�edky, je nutné dbát na postupné odstra�ování odchylek a výjimek. 

P�itom ve specifických p�ípadech je možné zásahové požární automobily doplnit 

technickými prost�edky odpovídajícími místním pot�ebám. Nelze tedy p�edpokládat, 

že by došlo úplné standardizaci vozidel a jejich vybavení. Zna�ného uleh�ení dodržení 

standard� bude dosaženo prost�ednictvím centrálních výb�rových �ízeních, kdy jsou 

základní požadavky formulovány jednotn� pro všechny vybíraná vozidla. 

Standardy rozhodování

V rozhodovacím algoritmu výb�ru vhodné techniky k výjezdu lze stanovit 

následující pravidla: 

- v prvním sledu využívat p�edevším 1V, 

- jsou-li dostupné detailní informace, vyslat sou�asn� s 1V speciální techniky 

v prvním sledu, 

-  ned�litelnost jednotky PO – zachování opera�ní schopnosti. 

Pravidlo ned�litelnosti jednotky PO se týká p�edevším pobo�ných požárních 

stanic o b�žném obsazení p�íslušníky v po�tu 1+3. V takovém p�ípad� je i k událostem, 

na jejichž �ešení by sta�ila technika s nižším obsazením p�íslušníky (nap�. dopravní 

automobil s posádkou 1+1), vyslán 1V s celou jednotkou. Výsledkem tohoto �ešení 

je možnost využít celou jednotku pro �ešení další události bez pot�eby návratu 

na základnu. 
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Záv�r 
Integrovaný záchranný systém slouží pro koordinaci záchranných a likvida�ních 

prací p�i vzniku mimo�ádných událostí. Je tedy základní povinností �ídících orgán�

jednotlivých složek, aby zajistili vývoj služeb ve sm�ru zlepšení poskytování pomoci 

ob�an�m. Je d�ležité, aby funkce byla zajišt�na i v p�ípad� rozsáhlých událostí.  

Zlepšení dosažitelné pomoci závisí na ú�innosti opera�ního �ízení jako celku.  

Rozvoj opera�ních st�edisek a využívaných technologií bude do roku 2013 realizován 

v rámci integrovaného opera�ního programu projektem Jednotná úrove� informa�ních 

systém� opera�ního �ízení a modernizace technologií pro p�íjem tís�ového volání 

základních složek integrovaného záchranného systému. Mezi hlavní cíle inovací pat�í 

ú�inné nasazování SaP, zlepšení spolupráce mezi jednotlivými složkami, mezikrajské 

výpomoci, celkové zlepšení p�ehledu o opera�ní situaci. Výsledkem každých zm�n má 

být zvýšení ú�innosti opera�ního �ízení. Zlepšením p�íjmu tís�ového volání, p�esn�jší 

lokalizace místa události a okamžité zahájení �innosti v opera�ním �ízení vede k lepší 

spolupráci mezi jednotlivými složkami a celkovému zrychlení poskytnutí pomoci 

ob�an�m.  

P�es veškeré provád�né zm�ny je t�eba zachovat maximální autonomii složek. 

Služby, které poskytují jsou rozdílné a jejich �innost má svá specifika. Je tedy nezbytné 

respektovat existující heterogenitu složek IZS v oblasti opera�ního �ízení. 

Významnou oblast opera�ního �ízení tvo�í software – informa�ní systém. 

Zkvalit�ování a rozši�ování jeho funkcí pak vede ke zlepšení ú�innosti opera�ního 

�ízení.  

Objem dat zpracovávaný opera�ním st�ediskem neustále roste. Kvalitou 

informa�ních systém� je pak ovlivn�na rychlost �ešení situace vyžadující zásah daných 

složek. Automatický návrh SaP u HZS �R vede ke zjednodušení práce opera�ního 

d�stojníka, resp. �ást jeho práce p�echází na systém. 

Vzhledem k nyn�jší ekonomické situaci jsem navrhl dva zp�soby automatického 

návrhu. Jednodužší verze po�ítá s návrhem SaP v souladu s poplachovým plánem kraje, 

stavem techniky, kategorií a p�edur�eností JPO a polohou základny v��i místu události. 

Systém se již se osv�d�il v Moravskoslezském kraji. Druhou, složit�jší verzí je systém 

schopný využít data o aktuální poloze vozidla (upraví poplachový plán podle 
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konkrétních podmínek v danou chvíli), stavu komunikací apod. Tento systém však 

vyžaduje vybavení vozidel moduly GPS. Jelikož je dnes vyžadován p�ístup k dat�m 

kdekoliv a kdykoliv jsou v ideálním p�ípad� vybavena prvovýjezdová a velitelská 

vozidla palubním po�íta�em (nahrazuje samotnou GPS). Díky tomuto za�ízení je možný 

rychlý p�ístup k široké oblasti informací (dle nainstalovaných aplikací) a více možností 

komunikace. Vstupní data do systému mohou být rozli�né – dle pot�eb a požadavk�. 

Ú�elem automatického návrhu techniky k výjezdu není nahradit �lov�ka, 

ale usnadnit mu práci p�i každodenním �ešení událostí. Systém automatického návrhu 

techniky k výjezdu využívá stejná nebo rozší�ená data jako �lov�k, rychlost a p�esnost 

pak záleží na kvalit� naprogramování. Po odstran�ní komplikací zp�sobených 

p�edevším nemožností ur�ení techniky k výjezdu pro �ešení p�íslušného druhu události 

(zavedením standardizace techniky, jejího ozna�ování a rozhodování) dojde 

ke zrychlení rozhodovacího procesu na opera�ním a informa�ním st�edisku a odstran�ní 

chyb (vyslání nevhodné techniky), sou�asn� s tím budou sníženy nároky 

na programování systému. Prvotní �innosti u zásahu jsou tém�� u všech typ� a podtyp�

událostí �ešitelné s využitím 1V.  

I p�es automatizaci je t�eba udržet a rozvíjet p�ehled, znalosti a zkušenosti 

opera�ních d�stojník�. Do výsledku automatického návrhu SaP musí být možné 

vstoupit a zm�nit navrženou techniku. 

Když se poda�í zrychlit vysílání techniky, zrychlí se dosažitelnost pomoci 

�lov�ku v tísni, což je hlavním cílem dalšího rozvoje opera�ních st�edisek složek IZS. 
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Seznam zkratek 

1V  - první výjezdový v�z  

DV  - datová v�ta 

GIS  - geografický informa�ní systém 

G�  - generální �editelství 

HZS �R - Hasi�ský záchranný sbor �eské republiky 

IS  - informa�ní systém 

IZS  - integrovaný záchranný systém 

JPO  - jednotka požární ochrany 

KOPIS  - krajské opera�ní a informa�ní st�edisko 

MU  - mimo�ádná událost 

MV - G� HZS �R - Ministerstvo vnitra – Generální �editelství Hasi�ského záchranného 

sboru �eské republiky 

OD  - opera�ní d�stojník 

O�  - opera�ní �ízení 

OS  - opera�ní st�edisko 

P�R  - Policie �eské republiky 

PP  - poplachový plán 

SaP  - síly a prost�edky 

Spoja�  - informa�ní systém Výjezd – modul Spoja�

TCTV  - telefonní centrum tís�ového volání 

TV  - tís�ové volání 

ÚO  - územní odbor 

ZZS  - zdravotnická záchranná služba 
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