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Anotace 

SITTOVÁ, M.: Centrum tísňového volání v Ostravě, Ostrava, Katedra ochrany obyvatelstva, 

FBI, VŠB – TU Ostrava, 2011, bakalářská práce. 

První část bakalářské práce popisuje Centrum tísňového volání a jeho vybudování, 

prostorové řešení a jeho následné uvedení do provozu. Je zde popsán vznik myšlenky 

vybudování Centra tísňového volání, jeho fungování a výhody. 

V další části jsou uvedena statistická data četnosti tísňových volání, tak i podíly 

jednotlivých sloţek v průběhu let, počty příchozích volání a počty řešených událostí a poměr 

mezi počtem volání a řešenými událostmi. Dále zahrnuje průměrný počet volání na jednu 

událost. 

Na závěr jsou popsány některé závaţné mimořádné události, na kterých se operační 

středisko Centra tísňového volání podílelo. 
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The first part of bachelor thesis describes Emergency Call Centre and its built up, lay-

out, and its introduction to operation. The thesis describes birth of the idea of Emergency Call 

Centre built up, its functioning and benefits. 

Incoming emergency call Frequency, particular unit rate during years, incoming call 

count, solved events count and relation between incoming call count and solved events are 

introduced in the other part of the thesis. Average call count per one event is also included. 

Some serious events that Emergency Call Centre operating centre participated in are 

described at the end of the thesis. 
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Úvod 

Cílem této práce je zhodnocení činnosti Centra tísňového volání města Ostravy za 

dobu jeho existence (1995 – 2010). Přestoţe samotné Centrum tísňového volání jiţ 

v současné době nefunguje, za dobu své existence šlo o ojedinělé prostorově sdruţené 

dispečerské a operační pracoviště sloţek Integrovaného záchranného systému statutárního 

města Ostravy.  

Jednotlivá dispečerská pracoviště sloţek Integrovaného záchranného systému působí v 

ostatních krajích České republiky samostatně a nejsou prostorově sdruţená. Tím dochází 

k delší komunikaci a prodlevě při zpracování přijatých tísňových volání pro potřebu nasazení 

více sloţek najednou. Výhodou sloučení jinak samostatně působících pracovišť operačních 

středisek Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné sluţby, Městské policie 

Ostrava a Policie České republiky je rychlá komunikace, spolupráce a multifunkčnost 

dispečerů a společné vyuţití hardwarové a softwarové základny, včetně radiokomunikačních 

prostředků a sociálního zázemí. Při obsazené volané lince je hovor automaticky přepojen na 

volného dispečera a nedochází ke tvoření dlouhých front na tísňových linkách. 

První část práce se zabývá samotným Centrem tísňového volání, jeho budováním, 

prostorovým řešením a následným uvedením do provozu.  

Statistická část se věnuje jednak četnosti tísňových volání, tak i podílům jednotlivých 

sloţek v průběhu let, počtům příchozích volání na tísňové linky, počtům řešených událostí 

dispečery a poměrem mezi počtem volání a řešenými událostmi. Dále zahrnuje průměrný 

počet volání na jednu řešenou událost. 

V jedné z kapitol je zmíněno několik závaţných mimořádných událostí, na kterých se 

operační středisko Centra tísňového volání podílelo. 
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1  Rešerše 

ADAMEC, V.: Management záchranných prací. Operační a informační střediska. 

Doktorandská disertační práce. Ostrava: VŠB – TU, 200 [1]. 

 Práce se zabývá návrhem řešení, které vede ke stanovení velikosti operačních 

středisek. 

 

BERGLOWIEC, P.: Centrum tísňového volání Ostrava, Integrované výjezdové centrum 

Ostrava. Příloha časopisu 150 – HOŘÍ, č.  6/1997, ISSN 0682-8467 [2] 

 Článek v příloze časopisu se zabývá kompletním popisem Centra tísňového 

volání. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ze dne 28. června 2000 [29] 

 Mimo jiné pojednává o fungování operačních středisek sloţek integrovaného 

záchranného systému a operačního a informačního střediska integrovaného 

záchranného systému. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ze dne 28. 

června 2000 [30] 

 Obsahuje vyuţití sloţek integrovaného záchranného systému při záchranných 

pracích za krizových situací. 

 

Nařízení vlády č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [31]  

 Operační střediska jsou prvky kritické infrastruktury. 

  

Archiv Centra tísňového volání 

 Dále byla provedena rešerše dokumentace uloţené v archivu Centra tísňového 

volání uvedených v dalším textu. 
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2  Ideové řešení Centra tísňového volání 

Změnou politického systému v České republice (dále jen ČR) vyvstala myšlenka 

potřeby zvýšení bezpečnosti občanů na území města Ostravy. Správa města Ostravy přijala 

usnesení vytvořit takový systém, který bude fungovat pruţně a bez zbytečných mezičlánků. 

Systém v průběhu let nejdříve fungoval pouze pro město Ostravu o rozloze 214,6 km
2
 

a 330 000 obyvatel. Po roce 2001 začalo Centrum tísňového volání (dále jen CTV) 

podporovat některé sloţky Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) v celém 

Moravskoslezském kraji o rozloze 5 427 km
2
 a 1 247 373 obyvatel. [15] 

V roce 1991 bylo správou města Ostravy rozhodnuto o zlepšení podmínek zdolávání 

mimořádných událostí (dále jen MU) na území města Ostravy vytvořením Integrovaného 

záchranného systému města Ostravy, jehoţ cílem bylo zlepšit součinnost při likvidaci MU, 

které vzniknou na území města Ostravy. V té době fungovaly na území města Ostravy tyto 

sloţky – Hasičský sbor města Ostravy, Městská záchranná sluţba Ostrava, Policie České 

republiky a Městská policie Ostrava, která byla zastupiteli statutárního města Ostravy zřízena 

v roce 1992. [13] 

Před rokem 1995 byly na území města Ostravy čtyři samostatně fungující dispečinky. 

Pro lepší koordinaci všech sloţek IZS, kdy je potřeba jejich společného povolání k řešení 

mimořádné události, správa města Ostravy rozhodla o zřízení systému, kde nevzniknou obavy 

o nebezpečí z prodlení. 

Prvním záměrem byla zásadní rekonstrukce dispečerských pracovišť sloţek IZS 

v sídle jejich dosavadní dislokace a vzájemné propojení telekomunikační a datovou sítí. Od 

prvního návrhu bylo upuštěno z důvodu vysokých pořizovacích nákladů. Druhý a mnohem 

levnější návrh byl sdruţit všechna dispečerská pracoviště do jedné budovy, tedy vytvoření 

prostorově sdruţeného operačního střediska s názvem Centrum tísňového volání. 

Vítězem výběrového řízení a generálním dodavatelem celého projektu se stala 

ostravská společnost Medium Soft a.s. [4] 

2. 1 Co je Centrum tísňového volání 

Centrum tísňového volání je účelové sdruţení dispečerských pracovišť, 

pohotovostních, odborných a zvláštních sluţeb, orgánů a organizací, které působí na území 

města nebo s tímto územím úzce souvisí. Toto centrum bylo zaloţeno s cílem koordinace 

sloţek IZS při zdolávání mimořádných událostí, které vznikají nebo ohroţují území města 

Ostravy. [12] 
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2. 2 Výhody a nevýhody sdružení provozu operačních středisek 

Výhody sdruţení provozu operačních středisek jsou: 

 přijatelná výše nákladů na realizaci projektu a zabezpečení provozu 

 zlepšení vzájemné komunikace mezi jednotlivými sloţkami 

 moţnost zastupitelnosti jednotlivých sluţeb 

 přímý kontakt operátorů při řešení sloţitých MU 

 jednotná aktualizace stejných informací 

 vyloučení vícenásobného zpracování stejných informaci 

 zrychlení vzájemné komunikace mezi sloţkami IZS 

 společná technická obsluha komunikačních a informačních systémů 

 přínos občanům – stačí si pamatovat jedno tísňové číslo. [1]   

 

Ale i toto řešení má své nevýhody. Jestliţe dojde k vyřazení pracoviště z provozu, má 

to značné důsledky pro zdolávání mimořádných událostí a krizových situací. Je tedy nutné 

zabezpečit provoz společných operačních středisek zvláštním bezpečnostním opatřením. 

Z tohoto důvodu byly garáţové prostory osobních vozidel na centrální stanici Hasičského 

záchranného sboru města Ostravy osazeny technologií, která umoţňovala v relativně krátkém 

časovém období od destrukce CTV zahájit plnění základních funkcí, tj. příjem tísňových 

volání, vysílání sil a prostředků a vedení radioprovozu se zasahujícími jednotkami. [1]  

Obecně činnost sloţek Integrovaného záchranného systému se velmi sloţitě 

ekonomicky vyčísluje, protoţe metodiky pro finanční ohodnocení zachráněných lidských 

ţivotů, popř. zabránění poškození zdraví jsou velmi problematické a ve vztahu 

k dispečerským pracovištím prakticky neuchopitelné. Zároveň (vzhledem k tomu, ţe 

jednotlivé sloţky Integrovaného záchranného systému v průběhu fungování CTV měnily na 

základě nových právních předpisů i svou ekonomickou základnu – např. rozpočtová 

organizace, následně příspěvková organizace, následně organizační sloţka státu) je velmi 

obtíţné porovnat původní náklady jednotlivých sloţek na samostatná dispečerská pracoviště 

s náklady na provoz CTV. 
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3  Výstavba Centra tísňového volání 

Stavební práce byly zahájeny 2. ledna 1994. Šlo o nástavbu a rekonstrukci prostor 

v objektu Policie České republiky. [4] 

Vlastní CTV je tvořeno částí administrativně provozní, která zahrnuje body 11 – 20 

(kanceláře, sekretariát, archiv,…) a vlastním dispečerským prostorem (body 1-5), který je 

tvořen dispečerským sálem, operační a relaxační místností a dalšími, jak je patrné 

z obrázku č. 1. 

  

Obr. 1 Dispoziční řešení CTV [14] 
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3. 1 Dispečerský sál 

Jádrem celého systému je dispečerský sál. Původně byl tvořen osmi dispečerskými 

pracovišti, rozdělenými mezi čtyři základní sloţky IZS. Všechna pracoviště jsou 

multifunkční, jde tedy řešit celý případ od začátku do jeho konce, popř. kterýkoli dispečer 

kterékoli sloţky můţe pracovat na libovolném pracovišti, jeho role je mu zpřístupněna na 

základě přihlášení se do systému CTV. [11] 

V roce 2003 byl sál rozšířen o tři dispečerská pracoviště, tzn., ţe celkový počet 

11 pracovišť byl rozdělen následovně: tři pracoviště pro Hasičský záchranný sbor 

(dále jen HZS), tři pro Zdravotnickou záchrannou sluţbu (dále jen ZZS), tři pro Policii ČR 

(dále jen PČR) a dvě pro Městskou policii Ostrava (dále jen MPO) viz obr. č. 2. 

 

 

Obr. 2 Dispečerský sál po rozšíření [14] 
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3. 2 Technologický sál 

Zde jsou umístěny prostředky pro linkové komunikace se vzdálenými stanicemi, 

technologie řídících počítačů, archivační prostředky, protokolové tiskárny a další (obr. č. 3). 

Hlasové informace jsou v digitální formě ukládány na magnetická média. Pro případ výpadku 

elektrického proudu je objekt vybaven náhradním nouzovým zdrojem a systémem UPS. [11] 

 

 

 

Obr. 3 Technologický sál [14] 
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3. 3 Operační sál 

Operační sál je určen pro případy, kdy dojde ke vzniku mimořádné události velkého 

rozsahu. V té době se stává pracovištěm krizového štábu. [11] 

Na obrázku č. 4 je zobrazen operační sál před předáním do zkušebního provozu. 

Operační sál je přizpůsoben k zasedání štábu odborníků jednotlivých sluţeb a dvěma 

dispečerskými pracovišti připravenými pro školení dlouhodobě nepřítomných dispečerů, 

testování nových verzí programů anebo aktualizaci dat a hlavně pro zajištění informační 

podpory krizového štábu. 

 

 

Obr. 4 Operační sál [14] 

 

 

 

V průběhu let prošlo celé Centrum tísňového volání technickou obměnou, výměnou 

starého hardwaru za nový, rychlejší a výkonnější. 
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4  Uvedení Centra tísňového volání do provozu 

Předání prostor do zkušebního provozu proběhlo 15. prosince 1994 (obr. č. 5). Po 

necelém roku zkušebního provozu, kdy byl testován počítačový systém, a zdokonalovaly se 

komunikační linky, byly na CTV přepojeny všechny tísňové linky. Linka 158 byla v objektu 

zapojena uţ dříve. Linka 150 byla přepojena 1. listopadu 1995, linka 155 byla přepojena 

2. listopadu 1995 a linka 156 byla přepojena 3. listopadu 1995. Tím byl zahájen rutinní 

provoz. [4] 

 

 

 

Obr. 5 Zahájení provozu [14] 

 

4. 1 Fungování Centra tísňového volání 

Stejně jako jinde v ČR, tak i v Ostravě fungují v současné době celorepubliková čísla 

tísňového volání: 150 – hasiči, 155 – zdravotnická záchranná sluţba, 158 – policie, 156 – 

městská policie a 112 – tísňová linka. Povinností nepřetrţité obsluhy dispečera tísňové linky 

je příjem jakékoli tísňové zprávy a vyhodnocení, zda je volaná sloţka kompetentní k vyřízení 

nahlášené události nebo je nutno zprávu předat příslušné sloţce, která pak zabezpečí všechno 

potřebné. [12] 
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4. 2 Úkoly operačních středisek 

Pro všechna operační střediska jsou úkoly téměř totoţné a vypadají následovně: 

 příjem ţádosti o poskytnutí pomoci 

 vyhodnocení kompetencí k poskytnutí pomoci 

 zaloţení události k řešení 

 přiřazení potřebných sil a prostředků k zaloţené události 

 vyslání přiřazených sil a prostředků k zásahu 

 podpora řízení zásahu 

 realizace předem připravených opatření 

 evidence předepsaných skutečností o průběhu řešení události 

 poskytování informací o situaci 

 zpracování předepsané informace o řešené události po jejím ukončení 

 archivace informací o řešených událostech 

 soustřeďování, aktualizace a uchovávání informací potřebných pro provoz 

 zprostředkovávání a poskytování jiných sluţeb. [1]      

Plnění těchto úkolů zabezpečují operátorská pracoviště. 
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5  Statistické zhodnocení celé doby působnosti Centra tísňového volání 

Následující tabulka č. 1 uvádí četnosti všech řešených případů dispečery přijatých na 

tísňové linky, které na Centru tísňového volání Ostrava vyvolaly potřebu nasazení 

jednotlivých sloţek IZS během let 1995 – 2009. Data za rok 2010 v současné době nejsou 

k dispozici. Absolutní údaje jsou přepočtené na uvedené časové úseky (roky, dny, hodiny). 

Poslední sloupec tabulky ukazuje průměrné doby v minutách, které uplynou mezi zahájením 

dvou po sobě jdoucích případů. 

 

Tab. 1 Četnosti řešených případů dispečery 

Složka 
Řešeno případů Počet minut 

mezi dvěma 

případy za 15 let Ø za rok Ø za den Ø za hodinu 

HZS 93 365 6 224,33 17,05 0,28 211 

MPO 256 223 17 081,53 46,80 0,78 77 

PČR 349 588 23 305,87 63,85 1,06 56 

ZZS 366 559 24 437,27 66,95 1,12 54 

CTV 1 070 239 71 349,27 195,48 3,26 18 

 

 

 

Z tabulky je patrné, ţe ve všech časových úsecích byli nejvíce vytíţeni dispečeři 

Zdravotnické záchranné sluţby, ti v průměru řešili 67 případů za den. Na druhé místo se 

počtem 64 řešených případů za den zařadili dispečeři Policie ČR. Dispečeři Městské policie 

Ostrava se zabývali v průměru 47 případy za den. A dispečeři Hasičského záchranného sboru 

řešili mnohem méně případů a to průměrně 17 za den. Celkem dispečeři CTV řešili 

dohromady v průměru 195 případů denně 

Tyto statistiky pořadí jsou ekvivalentní a pořadí jednotlivých sloţek odpovídá ve 

všech porovnávaných kategoriích. 
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Na následujících grafech je uváděn podíl jednotlivých sloţek CTV na celkovém počtu 

řešených případů za roky 1995 aţ 2009 v absolutních hodnotách (obr. č. 6) a v procentuálním 

vyjádření (obr. č. 7). Data za rok 2010 dosud nejsou k dispozici. 

 

 

Obr. 6 Podíly jednotlivých sloţek CTV na celkovém počtu řešených 

případů dispečery v absolutních hodnotách 

 

 

 

Obr. 7 Podíly jednotlivých sloţek CTV na celkovém počtu řešených 

případů dispečery v procentuálním vyjádření 
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Je zřejmé, ţe počet řešených událostí v absolutních hodnotách u všech sloţek stále 

roste. Podíl práce dispečerů HZS v procentuálním vyjádření klesá, ostatním dispečerům 

sloţek IZS naopak případů přibývá. Nicméně, je patrné, ţe ve většině řešených případů za 

jednotlivé roky jsou dispečeři ZZS nejvíce vytíţeni. Graf v těchto případech odpovídá 

tabulce č. 1. Výjimky tvoří roky 2002 – 2005, 2007 a 2008, kdy převládaly případy dispečerů 

Policie ČR nad dispečery Záchranné zdravotnické sluţby. Další pořadí pro Městskou policii 

Ostrava a Hasičský záchranný sbor zůstalo po všechny roky neměnné.  

Samozřejmě, ţe tato statistika pracuje pouze s absolutními čísly počtu řešených 

událostí a nic nevypovídá o rozsahu a náročnosti řešených událostí u jednotlivých sloţek. 

Rovněţ je třeba říci, ţe od převzetí linky 112 hasiči, byl počet volání na tísňovou linku 112 a 

150 v porovnání s počtem volání na ostatní tísňové linky na CTV absolutně nejvyšší. Např. 

v roce 2006 převzali dispečeři hasičů na CTV celkem 468 849 volání na linky 112 a 150, 

dispečeři Zdravotnické záchranné sluţby 216 300 volání na linku 155, dispečeři Policie ČR 

165 781 volání na linku 158 a dispečeři Městské policie Ostrava 100 500 volání na 

linku 156. [26] 

 

 

Na grafu (obr. č. 8) je uveden počet všech příchozích volání na tísňové linky CTV za 

celou dobu jeho působnosti rozčleněných do jednotlivých let.  

 

 

Obr. 8 Počet volání v průběhu let 1995 – 2010 

 (* představuje údaje v období 1. 11. – 31. 12. 1995) 
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Značný nárůst příchozích volání na tísňové linky byl způsoben rozšíření působnosti 

CTV na kraj. Na linky 150 a 155 byly směřovány kromě volání z Ostravy i tísňová volání 

z mobilních telefonů z celého Moravskoslezského kraje. Na linku 158 byly směřovány hovory 

z pevných linek i mobilních telefonů jen z města Ostravy. Linka 112, která byla na operační 

středisko HZS přesměrovaná v roce 2002, přijímá hovory z pevné i mobilní sítě z celého 

Moravskoslezského kraje. 

Graf ukazuje nárůst příchozích počtů volání v letech 1995 – 2005 s mírným kolísáním. 

Od roku 2006 do roku 2009 tento trend klesá s nepatrným nárůstem volání pro rok 2010. 

Mezi lety 1996 a 2005 je zřejmý značný nárůst počtu přijatých volání na CTV o více jak 50%. 

Tento nárůst byl mimo jiné způsoben zavedením evropského tísňového čísla 112. 

 

 

Na grafu (obr. č. 9) je uveden počet řešených událostí dispečery na CTV za celou dobu 

jeho působnosti rozčleněných na jednotlivé roky. Za rok 2010 nejsou potřebná data k 

dispozici. 

 

 

Obr. 9 Počet řešených událostí dispečery v průběhu let 1995 – 2010 

(* představuje údaje v období 1. 11. – 31. 12. 1995) 

 

Je zřejmé, ţe stále dochází k nárůstu počtu řešených událostí dispečery, vyjma roku 

2001, kdy došlo k jejich poklesu. 
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Na obrázku č. 10 je znázorněn poměr počtu všech příchozích volání na tísňové linky 

CTV a počtu řešených událostí dispečery.  

 

 

Obr. 10 Počet volání v porovnání s počtem událostí 

 

 Jak je z grafu patrné, nejvyšší nárůst volání je patrný v roce 2005, kdy v rámci 

Hasičského záchranného sboru České republiky byl dokončen celostátní systém Telefonních 

center tísňových volání 112 (dále jen TCTV 112), který byl modifikovaně integrován i do 

CTV Ostrava.  
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Obrázek č. 11 znázorňuje kolikrát je v průměru voláno na jednu řešenou událost 

dispečery. 

 

 

Obr. 11Průměrný počet ze všech volání na 1 událost 

(* představuje údaje od 1. 11. do 31. 12. 1995) 

 

 

Jde o průměr všech počtů volání na tísňové linky, kde se započítávají několikanásobné 

zavolání na jednu událost, zneuţití tísňových linek bez příčiny nějakého případu nebo 

nahlášení falešné informace. Průměrně je na jednu událost voláno 8x. Nejvyššího počtu 

volání, a to 10x na jednu událost, bylo dosaţeno v roce 2005 při zavedení linky 112. 

Od roku 2006 kles počet příchozích volání na tísňové linky, ale stoupl počet řešených 

případů dispečery, tím klesá počet volání na 1 událost. 
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6  Zkušenosti z provozu a závažné mimořádné události 

Rok 1996 byl prvním uceleným rokem ostrého provozu CTV. Potvrdila se správnost 

myšlenky sdruţeného dispečinku a účelnost zvoleného hardwarového a softwarového řešení. 

Centrum tísňového volání v té podobě, jaká byla v Ostravě zrealizována, neměl doposud 

obdoby nejen v ČR, ale ani jinde v Evropě. [16] 

Největší událostí, kterou Centrum tísňového volání řešilo v roce 1997, byly 

červencové povodně, které postihly i Ostravu. Touto událostí se podrobněji 

zabývá kapitola 7.1. I přes tuto skutečnost, kdy se CTV velmi osvědčilo, nezačaly diskuse o 

zřízení stejně fungujících center na území ČR. [17] 

V roce 1999 byly dokončeny přípravy na řešení moţných problémů, které by mohly 

nastat při selhání počítačů (tzv. problém Y2K). [19] 

V roce 2001 vešlo v platnost hned několik zákonů týkajících se IZS, ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení. Organizační změny se dotkly jak HZS, tak i samotného 

Centra tísňového volání. Od 1. ledna 2001 začalo fungovat CTV v rámci Hasičského 

záchranného sboru jako krajské operační středisko. 

Od roku 1996 do roku 2003 přibylo přijatých událostí na CTV o 41%. Toto 

dramatické zvýšení vyvolalo potřebu zvětšení kapacity dispečerského sálu, coţ spočívalo 

v doplnění sálu třemi dispečerskými pracovišti navíc. [23] 

Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Ministerstvo vnitra v roce 2004 

podepsali Memorandum o své připravenosti vybudovat Integrované bezpečnostní centrum 

(dále jen IBC), které na základě dosavadních kladných zkušeností z činnosti CTV Ostrava 

bylo vybudováno opět jako prostorově sdruţené dispečerské pracoviště sloţek Integrovaného 

záchranného systému s působností pro celý Moravskoslezský kraj. IBC dnes plní úlohu 

jediného dispečerského pracoviště v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) pro příjem 

tísňových volání na linkách 112, 150, 155, 158 a 156, vysílá síly a prostředky a funguje pro 

práci krizových štábů města a kraje při řešení MU a krizových stavů (dále jen KS). 

V neposlední řadě se stalo plnohodnotným nástupcem CTV po ukončení jeho činnosti. [24] 

Rok 2005 byl pro CTV Ostrava významným rokem hned třikrát. V květnu byla 

dokončena integrace ostravského CTV a celostátního systému Telefonních center tísňového 

volání 112. V druhé polovině roku byly zahájeny práce nad projektem Integrovaného 

bezpečnostního centra vítězem výběrového řízení. Toto centrum bude po dokončení stavby, a 

zkušebním provozu, důstojným nástupcem CTV. V listopadu uplynulo 10 let od chvíle, kdy 

byly na dispečerský sál přepojeny všechny tísňové linky a mohl být spuštěn ostrý provoz. [25] 
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Snad nejvytíţenějším rokem za celou dobu svojí působnosti byl rok 2008. Přihodilo se 

hned několik MU velkého rozsahu. V únoru orkán Emma, v dubnu sráţka dvou tramvají na 

jednokolejné trati z Vřesiny a v srpnu pád mostní konstrukce na jedoucí vlak. Ve všech těchto 

případech sehrálo CTV rozhodující roli z hlediska nasazování sil a prostředků, koordinace 

jednotlivých sloţek a podpory krizových štábů (viz kapitoly 7. 3 a 7. 4). [28] 

6. 1 Povodně 1997 

Dne 6. července 1997 bylo město Ostrava zasaţeno povodní. Ta postihla přibliţně 

jednu třetinu rozlohy města (cca 70 km
2
). Bylo zaplaveno přes 2000 domů, stovky objektů 

organizací, desetitisíce obyvatel bylo ohroţeno přímo na ţivotech a byl ochromen chod města. 

Při povodních prošlo CTV zkouškou, která prověřila nejen systém, ale i osoby pracující s ním 

tak, jak by toho ţádný simulátor nebyl pravděpodobně schopen. V týdnu od 6. července do 

12. července přijali dispečeři CTV celkem 14 396 tísňových hlášení na všech tísňových 

linkách a řešili 1 462 událostí. Postupným nárůstem počtu řešených případů dne 6. července 

začal fungovat pohotovostní systém dispečerů CTV, kteří byli postupně přivoláváni do 

sluţby. Ve večerních hodinách jiţ měla hasičská část CTV trojnásobně posílenou směnu. [8] 

 

Na následujícím grafu (obr. č. 12) je vidět zvýšení počtu příchozích volání v době 

povodně v poměru s počty řešených událostí v měsíci červenci. 

 

Obr. 12 Poměr počtu příchozích volání k počtu řešených událostí [8] 
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Situace se od 6. července vyvíjela vytrvalými dešti a stoupáním hladin řek na území 

města Ostravy. Ve tři hodiny ráno poprvé zasedla Povodňová komise města Ostravy (dále jen 

PK). Následující den, v pondělí 7. července, začala na CTV pracovat Krizová a havarijní 

komise (dále jen KHK) v čele s primátorem, do které byla včleněna Povodňová komise města 

Ostravy. KHK vyhlásila krizový stav. Následně začal nepřetrţitě pracovat krizový štáb. 

Osmého července vyvstala díky zatopení průmyslových podniků hrozba ekologické havárie a 

důsledkem toho byla oblast evakuována. KHK vyhlásila stav ohroţení. [8] 

Díky uspořádání CTV se osvědčil okamţitý kontakt Krizové a havarijní komise 

s dispečery. Dispečeři, kteří na tísňových linkách představují první kontakt s postiţenými 

občany, měli neustále přesný přehled o situaci, která byla následně předávána KHK a opačně. 

Pokud KHK přijala určitá opatření, byli okamţitě informováni dispečeři. [8] 

 

Na obrázku č. 13 jsou znázorněny zatopené části Ostravy. Je patrné, ţe nejvíce 

zatopené byly oblasti kolem toků řek Odry, Ostravice, Porubky a Opavy. Nejvíce byly 

postiţeny oblasti Nové Vsi a Hrušova. 

 

Obr. 13 Mapka zatopených částí Ostravy [8] 

 CTV se koordinací a vysíláním sil a prostředků při povodni velmi osvědčilo, a 

myšlenka vybudování společného dispečerského pracoviště se potvrdila jako velmi pozitivní. 
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6. 2 Požár OBI Opava 

Na Nový rok 1. ledna 2001 v 18:22 hod byl čidlem elektrické poţární signalizace 

(dále jen EPS) ohlášen poţár na operační středisko HZS Opava. K poţáru bylo povoláno 

postupně 32 jednotek poţární ochrany z okresů Opava, Ostrava a Bruntál. Z toho bylo 

22 jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obcí z okresu Opava a města Ostravy. 

Poţár byl lokalizován ve 22:32 hodin. Zásah hasičů ztěţoval nedostatek vody v hydrantové 

síti, mráz a nárazový vítr. Musela být tedy zřízena kyvadlová doprava vody z řeky 

Opavice. [3]  

U této události působilo CTV první den jako operační středisko Hasičského 

záchranného sboru kraje. 

 

Celkem bylo povoláno 176 hasičů z 32 jednotek poţární ochrany s 39 vozidly, z toho 

bylo 10 profesionálních a 22 dobrovolných jednotek. 

 

6. 3 Nehoda dvou tramvají v Ostravě - Vřesině 

Nehoda se stala 11. dubna 2008. V 17:50 hod vyjela kloubová tramvaj ze zastávky 

Vřesina směrem k porubskému koupališti. Řidič nečekal na příjezd protijedoucí tramvaje a 

vjel na jednokolejnou trať. Kdyţ tramvaj vyjela z mírně pravotočivé zatáčky, řidič uviděl asi 

70 metrů před sebou protijedoucí tramvaj. Řidiči obou tramvají aktivovali kolejové brzdy. 

V 17:53 došlo k nárazu obou tramvajových souprav a zaklínění do sebe (obr. č. 14). [6]  
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Obr. 14 Zaklíněné tramvaje po nárazu [6] 

 

Událost byla nahlášena v 17:54 několika volajícími na tísňové linky. O dvě minuty 

později uţ byly vysílány jednotky HZS a SDH, výjezdové skupiny Územního střediska 

záchranné sluţby (dále jen ÚSZS) a hlídky Městské policie Ostrava. Po příjezdu jednotek 

poţární ochrany byli prioritně vyprošťováni ţiví cestující, poté transportováni na 

shromaţdiště zraněných a odtud převáţeni do ostravských nemocnic. [6] 

 

U nehody zasahovalo 58 hasičů ze 7 jednotek poţární ochrany se 13 vozidly, z toho 

bylo 4 profesionální a 3 dobrovolné jednotky. Na CTV ve spolupráci s psychologickými 

pracovišti byly zřízeny krizové linky pro informování postiţených a jejich rodinných 

příslušníků. 
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6. 4 Železniční nehoda ve Studénce 

Ţelezniční nehoda mezinárodního rychlíku EC 108 Comenius se stala 8. srpna 2008. 

Zhruba 1 km za ţelezniční stanicí Studénka směrem na Prahu probíhala rekonstrukce 

nadjezdu nad ţelezniční tratí. Přesně v 10:30:08 hod, kdy vlak projíţděl ţelezniční stanicí 

Studénka, došlo k pádu mostní konstrukce na trať. V průběhu několika sekund projíţdějící 

vlak narazil do zřícené konstrukce mostu. Lokomotiva po nárazu přeskočila most a došlo 

k roztrţení vlaku (obr. č. 15). Fatální následky byly zejména pro cestující v prvním, druhém a 

třetím vagónu. [5] 

 

 

Obr. 15 Sráţka vlaku s mostní konstrukcí [5] 

 

Mezi 10:31 hod a 10:34 hod byla událost nahlášena několika volajícími na tísňové 

linky. V 10:34 – 10:39 byly na místo události (obr. č. 16) vyslány jednotky Hasičského 

záchranného sboru, jednotky sboru dobrovolných hasičů a výjezdové skupiny Územního 

střediska záchranné sluţby. [5] 

 

CTV zřídilo krizovou linku se dvěma telefonními čísly, která plnila úkoly 

informačního, kontaktního a poradenského centra pro zasaţené občany v urgentní fázi po 

neštěstí. Linka fungovala 24 hodin a její funkce byla ukončena po určení totoţnosti poslední 

oběti. Na lince se střídalo 7 speciálně vyškolených pracovníků. [5] 
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V době od 8. srpna 13:00 do 9. srpna 13:00 bylo na krizových linkách uskutečněno 

718 hovorů charakteru: 

 hledání/ztotoţňování pohřešované osoby 

 dotazy zastupitelských úřadů cizích států 

 informace, krizová intervence 

 přihlášení se svědků události 

 přihlášení se dárců krve 

 dotazy na spoje ČD, zpoţdění vlaků, výluky 

 dotazy na vydávání zavazadel zanechaných cestujícími na místě.  [5] 

 

 

 

Obr. 16 Místo události [5] 

Celkem bylo povoláno 151 hasičů z 22 jednotek poţární ochrany se 45 vozidly, z toho 

8 profesionálních sborů, 3 profesionální sbory podniku a 11 dobrovolných sborů. 80 

záchranářů a lékařů se 46 vozidly. 85 příslušníků policie ČR s 23 vozidly a 10 příslušníků 

157. záchranného praporu Hlučín s 5 vozidly. 
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6. 5 Povodeň 2010 

Po vydatných deštích, které započaly 14. května a i nadále přetrvávaly, byly zahájeny 

stavby protipovodňových hrází. 16. května 2010 v 18:00 hod zasedla povodňová komise 

statutárního města Ostrava (dále jen PK SMO). Ve 21:30 hod zasedla povodňová komise 

Moravskoslezského kraje (dále jen PK MSK). Od 15. do 20. května byl počet volání na 

tísňové linky 9 614 příchozích hovorů. Stav nebezpečí byl vyhlášen dne 18. května 

ve 21:30 hod a trval do 17. června 21:30 hod. [10] 

Na obrázku č. 17 je graf počtu volání na tísňové linky v období od 11. května do 

7. června.  

 

 

 

Obr. 17 Počet volání na tísňové linky [10] 

 

 

Celkem bylo nahlášeno 2 295 událostí. Počet volání v období 15. – 20. května 2010 

dosáhl 9 614.  Zúčastnilo se 2 242 jednotek poţární ochrany, z toho bylo 699 profesionálních 

jednotek s 2 397 hasiči a 1 543 dobrovolných jednotek se 7 539 hasiči.  
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Závěr 

Práce poskytuje ucelenou informaci o fungování dispečerského centra, činnosti a 

přínosu za celou dobu jeho fungování. Prezentuje výkon dispečerského centra zejména 

počtem řešených událostí dispečery. Je myšlenkou pro budování obdobných dispečerských 

systémů v budoucnu s ohledem na to, ţe se velmi osvědčilo. 

 Bylo popsáno ideové řešení, výstavba, uvedení do provozu a princip tohoto centra. 

Statistickou část tvoří několik grafů, jejichţ data byla poskytnuta z archivu Centra tísňového 

volání.  

Jedinečnost tohoto centra spočívala ve sdruţení všech operačních středisek do jednoho 

celku. Navíc dispečeři Hasičského záchranného sboru úzce spolupracovali s dispečery 

Zdravotnické záchranné sluţby a Policie České republiky s Městskou policií Ostrava. 

V případě obsazení všech dispečerů jedné linky (např. linky 155), přijal další příchozí hovor 

volný dispečer (linky 150, kde s vámi komunikoval dispečer hasičů), který z praxe věděl na 

co se ptát. 

Do roku 2001 jeho působnost spadala pouze na město Ostrava. Po 1. lednu 2001došlo 

k organizační změně u Hasičského záchranného sboru a vešlo v platnost hned několik zákonů 

týkající se Integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

Centrum tísňového volání v rámci Hasičského záchranného sboru začalo pracovat na území 

Moravskoslezského kraje jako krajské operační středisko. Do té doby měl kaţdý ze šesti 

okresů Moravskoslezského kraje vlastní dispečinky a tísňové zprávy si přijímali sami. 

Prvního ledna 2011 byla převedena všechna působnost z Centra tísňového volání na nově 

vybudované Integrované bezpečnostní centrum a jsou sem směřována všechna volání na 

tísňové linky z celého kraje. 

První zpracovávanou statistikou byla četnost tísňových volání jednotlivých sloţek 

přepočtena v průměru na roky, dny a hodiny. Bylo zjištěno, ţe nejvíce vytíţenou sloţkou je 

Zdravotnická záchranná sluţba, následovaná Policie České republiky, Městská policie 

Ostrava a aţ na posledním místě Hasičský záchranný sbor. 

 Další částí byly podíly jednotlivých sloţek během jednotlivých roků v procentech a 

absolutních hodnotách. Aţ na pár výjimek výsledky odpovídají předchozím porovnáním. 

Následují počty všech příchozích volání za roky 1995 – 2010. Do roku 2005 byl 

zjištěn nárůst těchto volání, kdy tento počet dosáhl maxima, od roku 2006 tyto počty klesaly. 

Dále jsou zpracovány počty řešených událostí v letech 1995 – 2009, kdy jejich počet stále 

stoupal. 
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A poslední částí jsou porovnané počty volání s počty řešených událostí a také 

vypočten průměrný počet hovorů na jednu řešenou událost. Počty všech hovorů se skládají z 

hlášení událostí, planých poplachů i zneuţití tísňových linek. 

Celkový počet všech volání za 15 let fungování Centra tísňového volání je 9 956 687. 

Počet řešených případů bylo moţno uvést pouze do roku 2009, kde se jejich počet vyšplhal na 

1 070 239, data z roku 2010 dosud nejsou k dispozici. 

Poslední zpracovávanou částí byly některé mimořádné události, na kterých se Centrum 

tísňového volání významně podílelo. Je zde uvedený stručný popis události a grafy počtu 

volání a tabulky s nasazenými silami a prostředky. 

Myšlenka vybudování samotného centra je značně nadčasová a znamenitě se osvědčila 

při mnoha velkých mimořádných událostech. Je nesmírnou škodou, ţe v ostatních krajích 

České republiky nebyly vyuţity zkušenosti z budování a fungování ostravského Centra 

tísňového volání a projekt Centra tísňového volání byl tak ojedinělý za celou dobu své 

existence. 

Ke konci roku 2010 ukončilo Centrum tísňového volání svoji činnost. Nově 

vybudované Integrované bezpečnostní centrum, které zahájilo svoji činnost počátkem roku 

2011, tak navazuje na činnost Centra tísňového volání. 

Přínosem těchto center je na jedné straně zlepšení sluţeb občanům, spočívající v lepší 

koordinaci jednotlivých sloţek, sníţení času mezi oznámením události a vysláním sil a 

prostředků a na straně druhé i ekonomický přínos spočívající ve společném vyuţití 

hardwarové a softwarové základny a společného zázemí. 
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CTV                             Centrum tísňového volání 
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ČR                               Česká republika 
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HZS                             Hasičský záchranný sbor 
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MPO                            Městská policie Ostrava 

MSK                            Moravskoslezský kraj 

MU                              Mimořádná událost 

PČR                             Policie České republiky 

PK MSK Povodňová komise Moravskoslezského kraje 

PK SMO Povodňová komise statutárního města Ostrava 

PK Povodňová komise 

SDH                             Sboru dobrovolných hasičů 

TCTV112                   Telefonní centrum tísňového volání 112 

ÚSZS                           Územní středisko záchranné sluţby 

Y2K                             Year 2 Kilo – problém roku 2000 

ZZS                              Zdravotnická záchranná sluţba 
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