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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení rizik, která souvisejí s prací operátorů 

telefonických center tísňového volání 112. Práce je členěna na dvě části, kdy první část se 

zabývá teoretickými východisky provedené analýzy. Popisuje legislativu, integrovaný 

záchranný systém, operační střediska jeho základních složek a jejich fungování. V druhé části 

práce je provedena riziková analýza, která odhaluje závažná rizika. Zahrnuje také opatření, 

jejichž aplikace vede k eliminaci těchto rizik.  

Abstract 

This thesis focuses on the evaluation of the risks related to the work of the operators of 

emergency call centres 112. It is divided into two parts, the first part deals with the theoretical 

basis of the analysis. It describes the legislation, the integrated rescue system, the operational 

centres of its basic components and their functioning. The second part of the thesis presents  

a risk analysis which reveals serious risks. It also includes measures leading to the elimination 

of these risks. 
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ÚVOD 

Operační střediska integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) představují 

stálé orgány pro koordinaci jeho složek. Jsou to operační střediska hasičských záchranných 

sborů krajů, tedy místa, která fungují jako počáteční i koncový prvek celého řetězce řešení 

mimořádných událostí. Tento proces začíná vytočením některého z čísel tísňového volání  

a končí ukončením dané události v příslušném softwarovém programu. Pracovníci těchto 

středisek udržují nepřetržitý provoz a jejich práce je bezesporu psychicky náročná a z velké 

míry závislá na chybovosti lidského faktoru, tedy operátorů. A právě to je téma, kterým se 

tato diplomová práce zabývá.   

Jak bylo řečeno, jedná se o operační střediska hasičských záchranných sborů (dále jen 

HZS) krajů, tedy Krajská operační a informační střediska (dále jen KOPIS). Těchto 

operačních středisek je v České republice 14. Součástí každého KOPIS je telefonní centrum 

tísňového volání 112, jehož operátoři musí denně odbavit široké spektrum hovorů, které 

náleží nejenom jednotkám hasičského záchranného sboru, ale také policii nebo záchranné 

službě.  

Cílem práce je rozbor rizika ztráty přenosu informací, tedy zaměřit se konkrétně na 

operátory a na potenciální rizika, která při jejich práci hrozí. Tato rizika budou identifikována 

a ohodnocena s využitím metod analýzy rizika a následným stanovením vhodných opatření  

snížena na přijatelnou úroveň. Ještě před tím ale bude v práci provedena analýza současného 

stavu, která bude zahrnovat nejen rozbor platné legislativy nebo základních pojmů, ale také 

srovnání IZS a operačních středisek vybraných zemí Evropské unie. Jedním z cílů práce je 

také provést finanční zhodnocení navrhovaných opatření. Jelikož KOPIS jako součást HZS 

kraje spadající pod HZS ČR je financováno ze státního rozpočtu, bude kladen důraz na to, aby 

finanční náročnost navrhovaných opatření byla co nejnižší, nejlépe, aby tato opatření byla 

finančně zcela nezávislá. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Problematika operačních středisek IZS je poměrně rozsáhlá a členitá. Tato kapitola si 

proto klade za cíl vytvořit shrnutí jejich fungování a principů, ze kterých vychází.  

1.1 SYSTÉMOVÉ A PRÁVNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ 

OPERAČNÍCH STŘEDISEK IZS 

Rozsah legislativy, ze které téma práce vychází, je podobně členitý jako rozsah 

problémů a činností, které složky IZS a jejich operační střediska řeší a vykonávají. V České 

republice je provoz operačních středisek vymezen prostřednictvím platné legislativy, jak 

uvádí následující tabulka: 

Tabulka 1 - Přehled platné legislativy 

Zákon č.   Název zákona  Související legislativní předpisy  

110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky   

239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného 

systému 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě  

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

320/2015 Sb. o hasičském záchranném sboru  

374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě 
Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí 

zákon o zdravotnické záchranné službě 

273/2008 Sb. o Policii České republiky  

553/1991 Sb. o obecní policii  

361/2003 Sb. 
o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů 

 

240/2000 Sb. 
o krizovém řízení  

 

Zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon  

č. 240/2000 Sb., 

127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 

Vyhláška č. 242/2012 Sb. Stanovení rozsahu 

předávané informace o narušení bezpečnosti 

sítě 

412/2005 Sb. 
o ochraně utajovaných informací  

a o bezpečnostní způsobilosti 

 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  
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1.1.1 Integrovaný záchranný systém 

IZS je v současné době obecně známý pojmem. Laická veřejnost si ho však možná 

právě díky tomu často nepřesně vykládá. Nejedná se o organizaci, jejíž složky by zasahovaly 

v případě vzniku mimořádných událostí a příslušníci Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen HZS ČR), Policie České republiky (dále jen PČR), ani zaměstnanci 

zdravotnické záchranné služby krajů (dále jen ZZS) nejsou jeho zaměstnanci. 

Základními úkoly je IZS je nejenom provádění záchranných likvidačních prací, ale 

také příprava na mimořádné události. Příprava složek IZS tkví v několika činnostech. 

Přirozeně spočívá především v odborné připravenosti složek IZS, ale také stálých orgánů pro 

koordinaci jejich činnosti. Prostřednictvím operačních středisek složek IZS se věnuje 

přijímání a vyhodnocování informací o mimořádných událostech a plní jedny ze základních 

úkolů ochrany obyvatelstva – varování a vyrozumění. Pojmy varování a vyrozumění mají 

nápadně podobný význam, liší se však v tom, že složky IZS varují obyvatelstvo, ale 

vyrozumívají dotčené orgány a organizace [2]. 

 Dále definice IZS mluví o provádění záchranných a likvidačních prací. Záchrannými 

pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí. Zároveň se záchrannými pracemi rozumí přerušení jejich příčin. 

Likvidační práce jsou definované jako činnosti, které vedou k odstranění následků 

způsobených mimořádnou událostí [1]. 

Složky IZS 

IZS tvoří dle zákona základní a ostatní složky. Základní složky jsou tři, HZS ČR 

České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, PČR  

a poskytovatelé ZZS.  

Základní složky IZS rozmisťují své síly a prostředky strategicky po celém území 

České republiky. Prostřednictvím operačních středisek zajišťují nepřetržitou pohotovost, která 

spočívá v příjmu ohlášení o vzniku mimořádné události, jejím vyhodnocení a neodkladném 

zásahu [9]. Ostatních složek je mnoho a podmínky jejich zařazení do IZS jsou stanoveny 

zákonem (o IZS). Následující obrázek ilustruje rozdělení základních složek IZS. 
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Hasičský záchranný sbor České republiky 

Hasičský záchranný sbor České republiky je základní a zároveň páteřní složkou IZS. 

HZS ČR stejně jako PČR spadá pod Ministerstvo vnitra (dále jen MV). Řada výkonných 

funkcí MV je přímo zákonem o krizovém řízení svěřena HZS ČR. Hlavním, stěžejním úkolem 

a základním posláním HZS ČR, jak je také zmíněno v zákoně o HZS ČR, je ochrana životů, 

zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných 

událostech. A to bez ohledu na to, zda se jedná o požár, živelní pohromu, průmyslovou 

havárii nebo např. teroristický útok [11]. 

Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba jako jediná základní složka IZS v podmínkách České 

republiky není zřizována ministerstvem. Jedná se o příspěvkovou organizaci a jejím 

zřizovatelem je příslušný kraj. ZZS je tedy tvořena 14 územními středisky s právní 

subjektivitou. Organizační struktura ZZS není jednotná, a to vzhledem k tomu, že její řízení 

není centralizované. Samostatný zákon o její činnosti existuje teprve od roku 2011 [3, 10]. 

Posláním ZZS je poskytování odborné neodkladné přednemocniční péče od okamžiku 

vyrozumění až po předání postiženého do nemocniční péče. Systém ZZS je organizován tak, 

aby jeho kterýkoliv prvek byl schopný poskytnout pomoc přímo na místě a do 20 minut od 

přijetí oznámení. Pro tyto účely je vytvořena síť zařízení a pracovišť ZZS. Statutárním 

orgánem ZZS kraje je ředitel ZZS kraje. Ten je jmenovaný radou kraje [3]. 

Integrovaný záchranný systém 

Základní složky Ostatní složky 

Hasičský 

záchranný sbor 

ČR a jednotky 

požární ochrany 

Policie ČR Poskytovatelé 

zdravotnické 

záchranné služby 

Obrázek 1 - Základní složky IZS 
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Policie České republiky 

Třetí základní složkou IZS je Policie České republiky. Jedná se o ozbrojený 

bezpečnostní sbor ČR, jehož úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, 

předcházet trestné činnosti a plnit úkoly podle trestního řádu. V rámci IZS PČR plní zejména 

ty úkoly, které jsou spojené s uzavíráním prostoru mimořádné události, s regulací  

a uzavíráním dopravy, bezpečnosti a ochrany majetku a v neposlední řadě také zajišťováním 

veřejného pořádku [4, 8, 13]. 

1.2 POROVNÁNÍ FUNGOVÁNÍ IZS VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 

Nejenom v České republice působí záchranné složky prostřednictvím IZS. Proto 

následující kapitola uvádí pro srovnání fungování IZS ve vybraných zemích Evropské unie, 

konkrétně na Slovensku, v Rakousku a v Rumunsku. Kromě stručného popisu fungování IZS 

se zaměřuje zejména na zdůraznění odlišností, které by mohly vést k návrhům na změnu 

organizace v ČR nebo naopak k utvrzení, že systém fungující u nás je dostatečně efektivní.   

1.2.1 Slovenská republika  

IZS na Slovensku funguje velice podobně jako u nás a stejně tak je zřízen zákonem  

o integrovaném záchranném systému, jehož číslo je 129/2002 Sb. Tento zákon popisuje 

fungování IZS, které se v principu od našeho příliš neliší. Faktor, který organizaci IZS u nás  

a na Slovensku odlišuje, je jeho struktura. Na rozdíl od nás se složky IZS dělí na tři skupiny, 

základní záchranné složky a ostatní záchranné složky s útvary Policejního sboru.   

Základní záchranné složky:  

 hasičský a záchranný sbor,  

 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,  

 kontrolní chemické laboratoře civilní ochrany,  

 horská záchranná služba,  

 báňská záchranná služba.  

Ostatní záchranné složky IZS poskytují odbornou, zdravotnickou, technickou a další 

odbornou pomoc v tísni na vyzvání koordinačním střediskem operačním střediskem tísňového 

volání 112 nebo na základě pokynu svého dispečerského pracoviště.  

Poměrně podstatně se od sebe liší organizace operačních středisek. I na Slovensku 

mají základní záchranné složky jednotlivá operační střediska, která přijímají tísňová volání, 
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na základě kterých vysílají adekvátní síly a prostředky a vzájemně mezi sebou komunikují. 

V čem se však liší, je příjem tísňových volání na linku 112. Pro tyto účely jsou zřízena 

Koordinační střediska IZS. Tato koordinační střediska kromě příjmu tísňových volání  

a zpracování potřebných informací, které z nich vyplývají, zajišťují pomoc v tísni. Mimo to 

zabezpečují přenos informací příslušným operačním střediskům, vykonávají odbornou 

přípravu složek IZS. Průběžně také vedou přehled o stavu sil a prostředků složek IZS, které je 

bezodkladně informují o přijetí tísňového volání a vyslání konkrétních sil prostředků a jejich 

následném návratu do pohotovosti. Koordinační střediska IZS také provádí varování 

obyvatelstva. Operátoři tísňové linky 112 nejsou příslušníky HZS, jako u nás, ale jsou to 

zaměstnanci civilní ochrany [30]. 

1.2.2 Republika Rakousko  

Uspořádaní záchranných složek v Rakousku se liší zejména tím, že zde neexistuje IZS. 

V Rakousku funguje ochrana proti ozbrojeným konfliktům a ochrana proti katastrofám, v jejíž 

kompetenci jsou právě „běžné“ mimořádné události a můžeme ji nazvat obdobou našeho IZS, 

i když ne v pravém slova smyslu.  

Organizace hasičských jednotek v Rakousku je značně odlišná. Je založena především 

na dobrovolných jednotkách. Profesionální požární útvary jsou zřízeny pouze v největších 

rakouských městech (Vídeň, Insbruck, Klagenfurt, Štýrský Hradec, Linz, Salzburg). Tento 

systém (založený na dobrovolnících) funguje díky tomu, že Rakousko investuje nemalé 

finanční prostředky do techniky a vybavení a dále vytváří podmínky pro samotné členy 

dobrovolných jednotek a jejich zaměstnavatele. Mimo klasických činností, které jsou totožné 

s těmi, které provádějí hasiči v ČR, mají navíc k dispozici 80 sanitních automobilů a jsou 

pověření poskytováním předlékařské pomoci.  

Organizace policie se v Rakousku od té naší příliš neliší, liší se naopak organizace 

zdravotnické záchranné služby, a to nejen tím, že předlékařskou první pomoc vykonávají také 

hasiči. Rakouský zdravotnický systém (tedy Emergency Medical Services – EMS) má dvě 

základní podoby. Jednou z nich je pohotovostní služba, druhou je non-záchranná služba. 

Pohotovostní služba poskytuje předlékařskou první pomoc, lékaři, kteří jsou zařazení v této 

službě, jsou zaměstnanci jednotlivých států. Non-záchranná služba funguje podobně jako  

u nás soukromé sanitní služby, tedy doprava raněných, nemocných a rodiček. Dalším 

rozdílem je to, že není stanovena dojezdová doba, která u nás pro ZZS činí 20 minut. 
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Rakouský zdravotnický systém není jednotný, ale tvoří ho celkem 9 individuálních státních 

organizací [29]. 

 Další podstatnou změnou je systém v přijímání tísňových volání na linku číslo 144  

– tedy obdoba naší linky 155. Na tomto operačním středisku, na rozdíl od našich ZOS, pracují 

jako dispečeři osoby, které nemají žádné předchozí zdravotnické vzdělání. Po zaškolení 

v používání speciálního softwaru jsou připraveni pro svoji práci během několika dní. Jejich 

postup spočívá ve striktním dodržování protokolu AMPDS. Dlouhodobě plní shodu 

zpracování hovoru s protokolem více než 95% [30, 36]. 

1.2.3   Rumunsko  

Meziroční nárůst počtu mimořádných událostí přispěl v roce 2004 ke vzniku 

Generálního inspektorátu pro mimořádné situace (IGSU – inspectoratul general pentru situaci 

de urgenta). Celkem 53000 příslušníků (na jednoho příslušníka připadá 370 obyvatel) 

zařazených ve čtyřech směnách plní úkoly z oblasti požární represe i prevence. Mimo to 

poskytuje i tzv. službu SMURD (Serviciul Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare)  

– obdoba první pomoci v tzv. systému ,,nalož a jeď´´ - rychlý převoz nemocných a raněných 

do nemocničního zařízení [31, 35]. 

Příjem všech tísňových volání zajišťuje pouze linka 112 (nejsou zavedena národní 

čísla) na celkem 41 operačních střediscích (dle počtu žup). Kromě linky 112 v Rumunsku 

funguje ještě linka 113, která nezajišťuje příjem tísňových volání, ale tísňových SMS výzev 

od handicapovaných obyvatel [31]. 

Plošné pokrytí jednotkami požární ochrany je řešeno obdobně jako v České republice. 

Doba od vyhlášení poplachu do příjezdu jednotky na místo události je cca 14 – 18 minut  

– tento časový údaj ovšem neplatí pro horské oblasti. Mimo klasickou požární techniku jsou 

na stanicích zařazena i vozidla pro přepravu nemocných a raněných (SMURD). Na každé 

centrální požární stanici je pak dislokováno vozidlo pro přepravu více zraněných (hromadná 

neštěstí) a vozidlo radiační ochrany (obdoba českých mobilních laboratoří) [32]. 

Každý rok přijme 41 rumunských operačních středisek na tísňové lince 112 okolo 11 

milionů tísňových volání (procentuální zastoupení tísňových výzev je cca: 12 % hasiči, 59 % 

SMURD, 28 % policie, 1 % ostatní) [33]. 
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1.3 OPERAČNÍ STŘEDISKA IZS A JEJICH ÚKOLY 

O stálých orgánech IZS mluví zákon o IZS jako o operačních a informačních 

střediscích IZS, kterými jsou operační a informační střediska hasičského záchranného sboru 

kraje a operační a informační středisko Generálního ředitelství HZS ČR. Zákon č. 239/2000 

Sb. rovněž stanovuje práva a povinnosti operačních a informačních středisek (jak již bylo 

zmíněno v kapitole první).  

Mezi povinnosti patří zejména:  

 přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech,  

 zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu,  

 plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační 

práce,  

 zabezpečovat vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle 

dokumentace IZS.  

Mezi oprávnění operačních a informačních středisek patří:  

 povolávat a nasazovat síly a prostředky hasičského záchranného sboru  

a jednotek požární ochrany, dalších složek IZS podle územně příslušného 

poplachového plánu IZS či podle požadavků velitele zásahu (případně 

osoby, která provádění záchranných a likvidačních prací koordinuje), 

 vyžadovat a organizovat osobní a věcnou pomoc podle požadavků velitele 

zásahu,  

 provádět varování obyvatelstva,  

 vyžadovat od provozovatele hromadných informačních prostředků 

uveřejnění tísňových informací potřebných pro záchranné a likvidační práce 

[1]. 

Operační střediska IZS dbají na to, aby plnění požadavků velitele zásahu při 

koordinaci záchranných a likvidačních prací odpovídalo rozhodnutí příslušného 

funkcionáře HZS, hejtmana nebo Ministerstva vnitra [15]. Podrobněji se stálými orgány 

zabývá následující kapitola. 
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1.3.1 Architektura informačního systému IZS 

HZS ČR má v rámci IZS vedoucí a koordinační roli, podloženou zákonem č. 239/2000 

Sb. a tato role se promítá také do řízení a koordinace výstavby a provozu informačních 

systémů, které podporují činnost IZS. Informační management zabezpečuje pracoviště 

komunikačních a informačních systémů (KIS) jednotlivých složek IZS, zejména však HZS 

ČR.  

Na rozdíl od informačních systémů veřejné správy zřizovaných a provozovaných na 

základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, se výstavba  

a provoz informačních systémů v rámci HZS uskutečňuje v souladu s následujícími předpisy: 

 zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR,  

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,  

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,  

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

Oblast informačních systémů v rámci krajských ředitelství je koordinována z úrovně 

generálního ředitelství. Ač jsou HZS krajů organizačními složkami státu a plní řadu věcí 

samostatně, z důvodu operační, informační, technické a datové jednotnosti muselo být 

přistoupeno k tomuto kroku, jelikož by mohlo dojít k vytvoření neslučitelných informačních 

systémů. Oblast informatiky je na krajské úrovni řízena Odborem operačního řízení a KIS. 

Autor Luděk Lukáš společně s kolektivem v knize Informační podpora IZS [22] opět zmiňuje 

několik úkolů, které oddělení KIS plní. Patří mezi ně zejména:  

 zabezpečování činnosti v oblasti linkových a rádiových přenosových 

prostředků včetně zařízení systému varování a vyrozumění,  

 zabezpečování funkčnosti jednotného sytému varování a vyrozumění, 

realizaci výstavby koncových prvků varování, zabezpečování revizí  

a údržby, 

 zajištění provozu informačních systémů, výpočetní techniky a aktualizace 

jejího programového vybavení v rámci HZS kraje,  

 provoz informačních systémů v oblasti požární ochrany, krizového řízení  

a IZS,  

 zajištění dohledu provozovaných rádiových sítí IZS, přenosových sítí  

a prostředků,  
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 spolupráci na zajištění funkce operačních a informačních středisek HZS 

kraje, zajišťování funkcí jejich informačních systémů, zabezpečování 

technické podpory linky 112,  

 zajišťování opatření v oblasti ochrany dat,  

 výkon správy GIS u HZS kraje, 

 zabezpečování příjmu a výdeje dat, jejich verifikaci, analýzu, modelování  

a interpretaci výsledků v systému GIS,  

 podílení se na zajišťování provozuschopnosti komunikačních  

a informačních systémů řízení výjezdu jednotek HZS kraje.  

V oblasti komunikačních a informačních technologií pracuje celkem do 150 

příslušníků, což tvoří pouze 1 % celkového početního stavu HZS. Orgány KIS HZS zajišťují 

výstavbu a provoz informačních sítí částečně po technické, ale především po procesní stránce. 

Z několika důvodů – zejména technické náročnosti nebo ekonomické efektivnosti, se 

k zajištění technické stránky provozu přechází k formě outsourcingu. Tyto služby jsou 

poskytovány státními podniky a soukromými subjekty. V rámci řízení a provozu KIS se plně 

uplatňuje model procesního řízení. Z oblasti operačního řízení HZS plynou analýzy  

a požadavky, na základě kterých jsou specifikovány projekty, které informačně  

a komunikačně podporují činnost HZS. Tyto projekty jsou postupně realizovány a uváděny do 

praxe. Všechny realizované i připravované projekty vycházejí z koncepce rozvoje ICT, jež je 

koncepčním dokumentem HZS.  

Další neméně důležitou stránkou budování komunikačních a informačních sítí je 

financování. Do této oblasti se plně promítají pravidla financování veřejné správy. Ač jsou 

HZS krajů v rámci státního rozpočtu finančně samostatnými jednotkami a se svými 

prostředky i samostatně hospodaří, princip celoplošné jednotnosti KIS vyžaduje procesní  

i finanční koordinaci nákupu i zajištění KIS. K plnění tohoto institutu se využívá centrálního 

zadavatele zakázky na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách [22].  

Architektura informačního systému IZS vymezuje základní prvky jeho struktury  

a vzájemné vazby mezi nimi. Základní stavební prvky tohoto systému představují informační 

systémy pro příjem tísňových volání a operační řízení jednotlivých složek IZS, tedy 

informační systémy HZS, PČR a ZZS. Všechny tyto tři systémy tvoří informační podporu pro 

řešení jednotlivých mimořádných událostí. Základem architektury informačního systému IZS 

je opět informační systém HZS. Právě tento systém umožňuje celorepublikový příjem 

tísňových volání z telefonních čísel 112 a 150 a na krajském principu zároveň zajišťuje 
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operační řízení sil a prostředků HZS. K systému HZS jsou datovou vazbou připojeny systémy 

PČR a ZZS. Všechny tyto informační systémy jsou stavěny na krajské úrovni a i přes to, že 

respektují společné standardy, z technologického hlediska se jedná o samostatné subsystémy. 

1.3.2 Prvky informačního systému IZS  

Skladba informačního systému IZS byla ovlivněna podmínkami pro zajištění 

komunikace, které vymezuje zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a jeho prováděcí vyhláška  

č. 328/2001 Sb., která pro oblast krizové komunikace stanovila, že přenos dat v jednotlivých 

systémech bude zajištěn především s využitím účelové komunikační sítě Ministerstva vnitra. 

Propojení na informační systém ZZS je zajištěn v rámci pevné veřejné komunikační sítě  

a pronajatých datových okruhů od komerčních poskytovatelů.  

Základní prvky informačního systému IZS tvoří:  

 informační systém HZS,  

 jednotný systém varování,  

 informační systém PČR,  

 informační systém ZZS,  

 komunikační systém.  

Informační systém HZS zajišťuje příjem tísňového volání z tísňových linek 112  

a 150 a následně na to operační řízení sil a prostředků HZS při provádění záchranných  

a likvidačních prací. Systém respektuje krajské uspořádání HZS a je tvořen 14 krajskými 

subsystémy, které jsou integrované do jednoho celku. V případě, kdy jsou všichni operátoři 

obsluhující tísňovou linku obsazeni, funguje zde přeliv tísňového volání. Díky přelivu hovorů 

může být volání přesměrováno do jiného kraje s volnou kapacitou. Hovor je tu vytěžen  

a datovou větou směrován zpět na „mateřské“ operační středisko a je řešen silami  

a prostředky místně příslušného kraje.  

Technologicky je systém tvořen dvěma subsystémy – Telefonním centrem tísňového 

volání 112 (TCTV 112) a informačním systémem Spojař. V rámci všech krajských operačních 

středisek je využíváno stejného softwaru, čímž je dosahováno vysokého stupně součinnosti sil 

a prostředků při řešení MU. TCTV 112, jak z názvu jednoznačně vyplývá, zajišťuje příjem 

tísňových volání a jejich předání formou datové věty. Systém Spojař poskytuje informační 

podporu operačního řízení sil a prostředků při řešení MU. Systém Spojař umožňuje také řízení 

technologických procesů jako dálkové ovládání garážových vrat, otevírání a zavírání 

výjezdových bran, dálkové ovládání staničního rozhlasu a podobně.  
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Dalším informačním systémem, který HZS zaštiťuje, je systém varování. Za varování 

je považováno předání informací obyvatelstvu o hrozbě vzniku mimořádné události, případně 

o mimořádné události, která již nastala. Varování obyvatelstva je zajišťováno různými typy 

sirén, místními informačními systémy a hromadnými sdělovacími prostředky.  

Informační systém PČR tvoří podporu pro operační řízení PČR při řešení MU, a to 

jak z hlediska IZS, tak z hlediska dalších operačních policejních činností. Jedná se o systém, 

který zabezpečuje příjem tísňových volání na linku 158 a také informační podporu v rámci 

operačního řízení policistům v terénu. Také tento systém tvoří subsystémy, které respektují 

krajské uspořádání. Všechny kraje využívají stejné softwarové vybavení – informační systém 

Jitka.  

Informační systém ZZS zajišťuje informační podporu ZZS. Stejně jako informační 

systémy dalších složek zajišťuje příjem tísňového volání na číslo 155 a podporuje operační 

řízení výjezdových skupin ZZS. Jednotlivá pracoviště na operačních střediscích ZZS zajišťují 

jak příjem tísňových volání, tak operační řízení nasazených sil a prostředků. Taktéž 

informační systém ZZS je organizován na principu krajského uspořádání.  

Komunikační informační systém zajišťuje k podpoře IZS hlasové a datové služby. 

Architekturu informačního systému IZS zobrazuje následující obrázek [22].  
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Obrázek 2 - Architektura informačního systému IZS [22]  
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1.3.3 Formy komunikace základních složek IZS 

Forem komunikace mezi jednotlivými složkami IZS je několik, avšak nejvyužívanější 

je telefonní spojení. Během roku 2016 byl uveden do provozu Národní informační systém 

integrovaného záchranného systému, díky kterému byla zefektivněna a zrychlena spolupráce 

operačních středisek složek IZS. Díky tomuto projektu došlo ke sjednocení technologické 

platformy pro výměnu dat, k efektivnějšímu příjmu tísňového volání a v neposlední řadě ke 

zrychlení doby odezvy operačních středisek základních složek IZS [24]. 

Poslední a nejméně využívanou formou spojení mezi jednotlivými základními 

složkami IZS je využívání radiokomunikační sítě Pegas. Síť Pegas je neveřejnou 

radiokomunikační sítí, která slouží potřebám bezpečnostních struktur státu. V České republice 

pro potřeby komunikace bezpečnostních složek funguje systém technologie TETRAPOL, 

který je evropsky uznávaným radiokomunikačním standardem [22].  

Následující obrázek zobrazuje schéma forem komunikace základních složek IZS. 
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je od 15. prosince 2012 v provozu také jednotné číslo tísňového volání na horskou službu  

– 1210 [16]. 

Základní složky IZS jsou o nebezpečí vzniku MU informovány prostřednictvím 

operačních a informačních středisek. V případě, kdy je to nutné (zejména pro provádění 

záchranných a likvidačních prací), operační střediska o těchto MU informují určené osoby 

dotčených správních úřadů a právnické a fyzické osoby, které jsou určené havarijním plánem 

kraje.   

Dané operační středisko jedné ze základních složek IZS přijme tísňovou výzvu, která 

mu byla prostřednictvím tísňového volání doručena a vyhodnotí, zda řešení mimořádné 

události náleží nebo nenáleží do jeho působnosti:  

 pokud řešení mimořádné události náleží do jeho působnosti, řeší ji samostatně, 

případně si vyžádá spolupráci další základní složky IZS, a to prostřednictvím 

jejího operačního střediska,  

 pokud řešení mimořádné události nenáleží do jeho působnosti, předá informace 

prostřednictvím datové věty příslušnému operačnímu středisku, případně 

oznamovatele ještě telefonicky přepojí,  

 pokud mimořádná událost vyžaduje součinnost složek IZS, předá přijaté 

informace prostřednictvím datové věty příslušnému operačnímu středisku 

základní složky IZS, které bude dané síly a prostředky na místo události vysílat 

[15]. 

1.4 ROZBOR SYSTÉMU TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

„Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel v telefonních sítích, která jsou 

stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a jsou určena pro oznámení 

mimořádné události vyžadující záchranu životů nebo ochranu zdraví, majetku a životního 

prostředí.“ [14, str. 12]  

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 funguje ve všech státech Evropské unie 

(dále jen EU). O jeho zavedení bylo rozhodnuto rozhodnutím číslo 91/396/EHS v roce 1991. 

Jedním z hlavních důvodů pro vznik jednotného čísla tísňového volání bylo usnadnění 

komunikace s tísňovými službami, a to v rámci celé EU. Dalším důvodem byl fakt, že došlo 

k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest v rámci světa. Každý stát totiž používal  

(a stále používá) vlastní tísňová čísla, které cizinci z pravidla neznali. O zavedení jednotného 
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tísňového čísla v České republice bylo samozřejmě rozhodnuto později, konkrétně v roce 

2000 usnesením vlády ČR č. 391 z 19. dubna. Zároveň s tím bylo rozhodnuto, že stávající 

tísňová čísla budou zachována a číslo 112 bude fungovat souběžně s nimi. Čísla tísňového 

volání jsou všeobecně známá, pro úplnost jsou však uvedena v příloze č. I. 

1.4.1 Telefonní centra tísňového volání 

V souvislosti se zavedením jednotného evropského čísla tísňového volání byla na 

základě usnesení vlády ČR č. 391/2000 Sb. vybudována telefonní centra tísňového volání 

(dále jen „TCTV“), a to při všech krajských operačních a informačních střediscích HZS krajů. 

TCTV jsou určená pro příjem a odbavování tísňových výzev směřovaných na číslo tísňového 

volání 112 a ve prospěch všech základních složek IZS. Bylo tedy vytvořeno 14 TCTV a všech 

těchto 14 center TCTV je vzájemně propojeno. Jak můžeme vidět na obrázku níže, existují tři 

hardwarové platformy – v Praze, Plzni a Olomouci. Ostatní TCTV jsou k nim vzdáleně 

připojena.  

Všechna TCTV používají stejnou hardwarovou a softwarovou podobu. V případě 

výpadku nebo vytížení všech operátorů jednoho centra, je zbylých 13 center schopno odbavit 

tísňová volání z postiženého území. Díky tomu je možné garantovat, že se občan vždy dovolá 

pomoci v nouzi. Technologie TCTV propojuje všechny složky IZS na území celé ČR. Tato 

skutečnost umožňuje rychlé vyhodnocení tísňové výzvy a následnou reakci záchranných 

složek [15]. 

Hovory z pevných i mobilních sítí jsou po vytočení čísla 112 směřovány 

prostřednictvím poskytovatele univerzální telefonní služby na TCTV HZS kraje, kam místo 

podle krajského uspořádání ČR spadá. Na stejné pracoviště je svedeno také tísňové volání na 

číslo 150 [22]. 

Technologie TCTV 112 rovnoměrně přiděluje tísňové volání všem operátorům TCTV 

112 a v případě, že jsou všechna operátorská pracoviště v kraji obsazena, tísňové volání je 

přesměrováno na jiné pracoviště TCTV 112, a to v rámci své „matky“.  
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Softwarové vybavení TCTV umožňuje:  

 identifikaci čísla volajícího,  

 identifikaci IMEI kódu mobilního telefonu,  

 identifikaci mobilního operátora,  

 identifikaci adresy volajícího, v případě, že volá z pevné linky,  

 lokalizaci polohy, v případě, že volá z mobilního telefonu,  

 záznam hlasové komunikace a zálohování technologií. 

Operátoři TCTV jsou jazykově vybaveni a mohou tak odbavovat hovory v angličtině 

nebo v němčině. K dispozici mají také softwarovou podporu pro další jazyky. Systém zároveň 

umožňuje mít aktuální přehled o přihlášených operátorech ve všech krajích a zobrazuje jejich 

jazykové schopnosti. Operátor má tak možnost jakékoliv tísňové volání příslušné osobě 

přepojit nebo si ji přizvat do konferenčního hovoru.  

Na tísňovou linku TCTV 112 se občan může dovolat z mobilního telefonu i v případě, 

že v něm nemá vloženou kartu SIM, případně pokud je tato karta poškozena. Stejně tak se na 

číslo tísňového volání 112 dovolá také občan, který se nachází na místě, které je mimo dosah 

svého operátora (a zároveň na tomto místě je signál kteréhokoliv jiného operátora) [15]. 

Operátoři TCTV přijaté tísňové výzvy zpracují do tzv. datové věty, kterou odešlou 

příslušným operačním střediskům dotčených složek IZS a ty je dále zpracují [15]. V případě, 

Obrázek 4 – Propojení TCTV [22] 
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kdy dojde k výpadku datových vět, můžou být údaje o mimořádné události předány hlasem. 

Protokol, jehož prostřednictvím je datová věta vytvořena, obsahuje 4 základní oblasti:  

 identifikace volajícího a jeho podoby,  

 lokalizace místa MU,  

 klasifikace MU s určením jejího typu a podtypu,  

 doplňkové informace.  

Systém TCTV 112 na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

a vyhlášky č. 238/2007 využívá možnosti identifikace a lokalizace tísňových volání. Díky 

tomu naplňuje doporučení Evropské komise č. 2003/558/EC. Činnost operátorů TCTV 112 

podporuje geografický informační systém (GIS), který zobrazuje informace z protokolu  

o mimořádné události. Umožňuje operátorům lepší orientaci v místě události. Systém GIS 

zároveň napomáhá operátorům TCTV 112 několika funkcemi.  

Všechny tísňové hovory jsou archivované a je možné si je později přehrát na 

kterémkoliv pracovišti TCTV 112. Systém TCTV 112 je neustále sledován svým 

poskytovatelem, se kterým je smluvně zajištěno odstranění poruchy do 1,5 hodiny [22]. 

1.4.2 Statistiky tísňového volání 

Tato kapitola se zabývá rozborem statistik tísňových volání, které vyplývají ze statistik 

vedených GŘ HZS ČR. 
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Tabulka 2 – Přehled počtu tísňových hovorů (vlevo) a přehled počtu skutečných MU rozdělených dle složek IZS (vpravo) [GŘ HZS ČR] 

Rok 2014     Rok 2014    

Číslo tísňového 

volání 
112 150 Celkem hovorů  Složka  HZS PČR 

Sledovaný kraj 146 341 16 759 163 100  Sledovaný kraj 4 025 3 639 3 119 

Česká republika 2 854 703 379 634 3 234 075  Česká republika 78 995 74 609 82 705 

Rok 2015     Rok 2015    

Číslo tísňového 

volání 
112 150 Celkem hovorů  Složka  HZS PČR 

Sledovaný kraj 105 552 17 839 123 391  Sledovaný kraj 4 701 4 362 3 737 

Česká republika 2 821 640 433 417 3 255 057  Česká republika 91 055 85 993 89 349 

Rok 2016     Rok 2016    

Číslo tísňového 

volání 
112 150 Celkem hovorů  Složka  HZS PČR 

Sledovaný kraj 102 113 16 557 118 670  Sledovaný kraj 4 527 4 167 4 010 

Česká republika 2 893 333 408 593 3 301 926  Česká republika 76 787 90 536 100 347 

Rok 2017     Rok 2017    

Číslo tísňového 

volání 
112 150 Celkem hovorů    

Celkem datových 

vět 
 

Sledovaný kraj 93 766 17 332 111 098  Sledovaný kraj 14 373   
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1.4.3 Ostatní formy nahlášení MU  

Kromě nahlášení mimořádné události na tísňovou linku (ať už na jakékoliv číslo 

tísňového volání) nebo přijetím datové věty od jiné složky IZS, existují ještě další způsoby, 

kterými mohou být složky IZS o mimořádných událostech vyrozuměny. MU může být 

nahlášena přímo na KOPIS HZS, a to nejčastěji od členů jednotek PO, kteří událost sami 

zpozorovali, nebo jim byla nahlášena jejich známými.  

Nezřídka kdy dochází také k tomu, že událost přijdou lidé osobně nahlásit na požární 

stanici, případně ji kontaktují telefonicky. Příslušnici z požární stanice událost následně 

nahlásí na operační středisko, kde dojde k formálnímu založení MU, předání odpovídajícím 

složkám IZS a vyslání příslušných sil a prostředků.  

Dalším způsobem, který vede k informování složek IZS o MU, je přijetí SMS od 

neslyšících na KOPIS. Tento způsob ohlášení je podmíněn předchozí registrací neslyšící 

osoby do databáze. Následně společně mohou prostřednictvím SMS komunikovat a zjistit, co 

přesně osoba potřebuje.  

Posledním formou ohlášení mimořádné události je přijetí signálu EPS, tedy elektronické 

požární signalizace. Objekty, které jsou připojeny na tzv. pult centralizované ochrany a mají 

smluvně zabezpečenou spolupráci s HZS, jsou operačním střediskem střeženy a po přijetí 

signalizace vysílají na místo příslušné síly a prostředky. Tyto formy ohlašování událostí 

ilustruje následující obrázek. 
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Přijetí DV od 
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Přijetí SMS od 

neslyšícího 

Ohlašovna 

požárů 

Obrázek 5 – Ostatní formy ohlášení MU  
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1.4.4 Tísňové volání v zemích EU 

Následující tabulka porovnává zabezpečení tísňového volání v okolních zemích, tedy 

Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku. V příloze č. II je uvedena tabulka, ve které jsou 

zahrnuty všechny země EU a v příloze č. III graf, který porovnává průměrnou reakční dobu na 

tísňové volání.  
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Tabulka 3 - Porovnání organizace tísňového volání v okolních státech [25, 28] 

Země Průměrná 

reakční 

doba na 

tísňové 

volání 

Obslužnost v cizí 

řeči 

Ostatní čísla 

tísňového volání 

Volání bez 

SIM karty 

Specifika 

Česká republika  5 vteřin Čeština, angličtina, 

němčina, ruština 

v závislosti na 

TCTV  

150 – hasiči  

158 – policie  

155 – záchranná 

služba, 156 – 

obecní policie  

Lze  Neslyšící lidé si 

mohou pomoc 

přivolat pomocí 

SMS (po předchozí 

registraci)  

Slovensko  9 vteřin Slovenština, ruština, 

maďarština a 

polština (pouze 

v některých 

oblastech) 

150 – hasiči  

155 – záchranná 

služba  

158 – hasiči  

Nezjištěno   

Německo  Nezjištěno  Němčina, 

angličtina, další 

jazyky s pomocí 

tlumočníků  

110 – policie  Nezjištěno  Operátor 112 přijímá 

polohu volajícího.  

Rakousko  11 vteřin  Němčina, angličtina  122 – hasiči  

128 – havárie 

plynu, 133- 

policie, 140 – 

horská služba 

141 – lékaři 

142 – telefonní 

poradenství  

144 – záchranná 

služba, 147 – 

tísňová linka pro 

děti a mladistvé  

Lze  Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS a faxu.  

Polsko 5 vteřin  Polština, angličtina, 

němčina, ruština, 

slovenština, čeština, 

ukrajinština, 

běloruština, 

italština, litevština – 

v závislosti na call 

centru  

999 – záchranná 

služba  

998 – hasiči  

997 – policie  

Nezjištěno  Operátor 112 obdrží 

polohu volajícího 

během 7 vteřin.  
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1.4.5 Trendy v tísňovém volání 

Během roku 2017 byly do technologie tísňového volání implementovány dvě 

podstatné novinky. Obě dvě tyto inovace občanům výrazně ulehčí situaci v tísni a komunikaci 

s operátory tísňové linky. První a hlavní novinkou je přijímání lokalizačních zpráv, druhou je 

technologie eCall.  

AML – Advanced mobile location   

Advanced mobile location (dále jen „AML“) je služba, která umožňuje posílání  

a příjem lokalizačních zpráv. Služba byla vyvinuta ve Velké Británii. Zasloužily se o ni 

společnosti British Telecom, EE Limited a HTC.  

Služba automatického posílání polohy funguje tak, že potom, co osoba postižená MU 

vytočí číslo 112, její telefon automaticky vyšle zprávu, která bude obsahovat souřadnice 

místa, ze kterého volá. Lokalizace místa události bude oproti současnému stavu velmi přesná. 

Lokalizace v současné době vychází pouze z předpokládané oblasti pokrytí vysílače mobilní 

sítě, přes který komunikace probíhá. Služba AML bude kromě vysílačů k lokalizaci využívat 

také systém GPS nebo okolní Wifi – sítě.  

Po vytočení čísla 112 tedy telefon odešle operátorovi tísňové linky speciálně 

formátovanou SMS, která obsahuje informace o jeho poloze. Ty telefon získá využitím svých 

lokalizačních funkcí. Zpráva však neobsahuje pouze lokalizaci, ale také průměr oblasti, ve 

které se telefon pravděpodobně nachází a nadmořskou výšku. V některých případech je 

telefon schopen zjistit také patro budovy, ve které se člověk nachází. Na závěr zpráva 

obsahuje identifikaci mobilního telefonu a SIM karty a kontrolní počet znaků.  
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Jak bylo zmíněno, zpráva bude speciálně naformátovaná a člověk ji ve svých 

odeslaných zprávách neuvidí. Odesílání těchto zpráv by nemělo být zpoplatněno, ale  

o přesných podmínkách se bude s mobilními operátory v ČR ještě jednat.  

Tuto funkci dnes již „umí“ všechny mobilní telefony s OS Android od verze 2.3. 

Zatím je neaktivní, Google ji uživatelům v jednotlivých státech aktivuje až po dohodě 

s provozovatelem linky 112. GŘ HZS ČR se společností Google komunikuje a o spuštění 

služby AML průběžně vyjednává. I přes to, že službou by mělo disponovat 99 % telefonů 

s OS Android, systém iOS podobnou službu zatím bohužel nenabízí [26, 27, 40].  

eCall – automatické tísňové volání z vozidla  

Systém eCall je druhou novinkou, která byla spuštěna v září loňského roku. Již dříve 

se s ní však operátoři TCTV 112 mohli setkat. Systém eCall je elektronickým bezpečnostním 

systémem, který může velmi zvýšit šanci poskytnutí včasné pomoci lidem, kteří se stanou 

obětí vážné dopravní nehody. Systém eCall v případě dopravní nehody totiž sám vytočí 

tísňovou linku a „přivolá pomoc“. I v případě, kdy by byla posádka vozu v bezvědomí, 

systém předá informaci o dopravní nehodě tísňové lince. Po přijmutí tísňového hovoru 

operátorem TCTV 112 se ozve hláška, že vozidlo XX mělo nehodu a následně jsou odříkány 

souřadnice místa, na kterém se nehoda stala. Po vyslechnutí souřadnic operátorem následuje 

zahájení hovoru mezi ním a posádkou vozidla, během kterého mohou být poskytnuty 

podrobné informace o dopravní nehodě a operátorka ZOS ZZS může podávat rady ohledně 

poskytnutí první pomoci. Kromě linky 112 systém předá informace o dopravní nehodě také 

do jednotného systému dopravních informací.  

Obrázek 6 - Přepis AML Zprávy [26] 
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Obrázek 7 - Reakce na příjem výzvy eCall [27] 

Všechny členské státy musí mít v centrech tísňových volání naimplementovánu 

technologii eCall do 30. 9. 2017. Povinnosti zabudování eCall do nových osobních a lehkých 

nákladních automobilů, která budou uváděna na trh, nabývá účinnosti v březnu roku 2018 

[26]. Tento systém již funguje obdobně například v Rusku pod názvem ERA-GLONASS 

[34]. I když bezesporu převažují pozitiva této technologie, přesto se objevují také slabší 

stránky. Jednou z nich je nárůst planých poplachů, kdy záchranné složky budou vyjíždět 

k nehodám, které se obešly bez zranění nebo lidé budou aktivovat eCall omylem [37]. 

1.5 ZPŮSOBILOST PŘÍSLUŠNÍKŮ OPERAČNÍCH STŘEDISEK IZS  

Všichni příslušníci operačních středisek IZS jsou příslušníky HZS ČR. Aby se 

kterýkoliv občan mohl stát příslušníkem HZS ČR ve služebním poměru, musí splňovat 

několik podmínek, které jsou specifikovány v zákoně o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů (Zákon č. 361/2003 Sb.).  

Jednou z těchto podmínek je, že občan, který se chce stát příslušníkem bezpečnostního 

sboru, musí k tomu být fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý. Tyto způsobilosti se 

ověřují jednak při přijímacím řízení, fyzická a zdravotní způsobilost se dále ověřuje  

a kontroluje průběžně v pravidelných intervalech podle nároků na konkrétní služební 

zařazení. 
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Způsobilost příslušníků operačních středisek tak vychází z těchto požadavků, operátoři TCTV 

112 jsou (jak již bylo v práci zmíněno) navíc povinni splňovat minimální požadavky na 

cizojazyčnou vybavenost. Konkrétní péče o příslušníky a jejich profesní a osobnostní rozvoj 

se liší podle zvyklostí jednotlivých krajů a v práci je rozebírána dále.   

Co se vzdělávání operátorů týče, každý nový příslušník KOPIS absolvuje nejprve 

základní odbornou přípravu, po jejím absolvování následuje kurz Operačního řízení  

a posledním kurzem je jazyková příprava. Po absolvování všech vstupních kurzů pravidelně 

absolvuje jejich prodloužení, a to jednou za 5 let. Mimo to v rámci pracovní doby pravidelně 

plní odbornou přípravu.  

Právě lidský činitel bývá častým prvkem, jehož působením vzniká potenciální riziko 

ztráty informací. Proto je nezbytné tato rizika podrobně analyzovat a zhodnotit. Analýza rizik 

je rozebrána v následující kapitole.  
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1.6 ANALÝZA RIZIK 

Pro správné pochopení problematiky rizik v souvislosti s řešenou problematikou, je 

nutné nejprve vymezit základní pojmy z oblasti inženýrství rizik a metody, které lze 

aplikovat. Autor Milík Tichý ve své knize Ovládání rizika [18] definuje analýzu rizik jako 

souhrn činností směřujících k odhadu rizik projektu, přičemž u jednoho projektu lze 

uskutečnit několik analýz rizik. Analýzy rizika se někdy označuje také jako měření rizika. 

Aby byla definice správně pochopena, je důležité zároveň vymezit pojem riziko. Autor 

Vladimír Šefčík [20] ve skriptech názvu Analýza rizik riziko definuje jako pravděpodobnost 

nebo možnost škody. Je to tedy očekávaná hodnota škody, je to výsledek aktivace určitého 

nebezpečí, která vyústí v určitý negativní výsledek. 

Definic rizika však v literatuře i na internetu můžeme najít celou řadu. Společným 

jmenovatelem těchto definic je především pojem újma, nejistota nebo nebezpečí. Dalším 

společným jmenovatelem je pojem nejistota nebo nebezpečí. Mnoho definic mluví také  

o pravděpodobnosti. Riziko je vyjádřeno určitou pravděpodobností, že dojde ke vzniku 

nežádoucí události s nežádoucím dopadem. Jevem rozumíme „souhrn činností zobrazujících 

ucelenou nebo uceleně popsanou část objektivní reality“ [18].   

Analýza rizik tedy představuje základní prvek rizikového inženýrství. Představuje 

nutnou podmínku k tomu, abychom se byli schopni o riziku rozhodovat. Tvoří tak základní 

proces managementu rizika.  

Předmětem a cílem analýzy rizika je vždy nějaký konkrétní projekt. Projekt je však 

v tomto názvosloví třeba chápat velice obecně. Projektem nebudeme myslet výstavbu 

rodinného domu ani poskytnutí úvěru podnikateli. Pro potřeby této práce budeme projektem 

rozumět proces, který začíná přijetím tísňového hovoru na tísňové lince a končí poskytnutím 

adekvátní pomoci zasahujícími složkami IZS. Cílem analýzy rizika je poskytnout manažerovi 

rizika podklady pro ovládání rizik a rozhodovateli podklady o rozhodování o riziku [20].  

1.6.1 Postup analýzy rizik 

Při zkoumání postupů provádění analýzy rizika je možné najít několik jejich různých 

podob a samozřejmě se liší, podle konkrétní aplikované metody. V principu však postup bývá 

takový, jak jej popisuje následující obrázek.  
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1.6.2 Riziko a informace 

Pojem informace je nám důvěrně známý, slýcháme ho několikrát denně, pracujeme 

s ním, sami o něm s naprostou samozřejmostí hovoříme. Jsme však schopní uceleně popsat 

význam tohoto slova? ČSN ISO/IEC 2382-1 informace definuje jako poznatek týkající se 

jakýchkoliv objektů, například fakt, událostí, věcí, procesů nebo myšlenek, včetně pojmů, 

který má v daném kontextu specifický význam. Naproti tomu Slovník výpočetní techniky 

informace popisuje jako význam dat, jak je má chápat člověk. Data jsou fakta a informacemi 

se stávají tehdy, když jsou v kontextu a nesou význam pochopitelný lidmi [19].  

Sběr informací   

Identifikace rizik  

Analýza rizika  

Stanovení 

pravděpodobnosti 

Stanovení   

dopadu 

Určení stupně významnosti rizika 

Hodnocení rizik 

Řízení rizikových 

faktorů  

Hodnocení efektivity 

preventivních 

opatření a znalostí 

nového rizika 

 
Obrázek 8 - Postup analýzy rizika  
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Z výše uvedených definic můžeme chápat, že data jsou fakta a informace tyto fakta 

interpretují. A právě zde se riziko a informace úzce spojují. Zajímáme – li se o operační 

střediska IZS, tak právě zde dochází k maximálnímu propojení rizika a informací. Je zřejmé, 

že nedostatek informací způsobuje riziko a z toho, jak popisujeme analýzu rizik je také 

zřejmé, že jedním ze základních předpokladů správného rozhodování je sběr, zpracování  

a následné vyhodnocení informací. A přesně takto probíhá práce „dispečera“ na operačním 

středisku. Nejprve musí informace v dostatečné míře a kvalitě získat, následně je zpracovat  

a vyhodnotit. A na základě informací, které jeden člověk získal, se následně jiný člověk 

rozhoduje. Potenciální prostor pro působení rizik je tu tedy velký a dokonce ve více úrovních.  

1.6.3 Kvantitativní a kvalitativní analýza rizik  

V dnešní době již známe mnoho různých metod analýzy rizika, které můžeme rozdělit 

do dvou (potažmo tří) skupin, tedy metody kvalitativní a kvantitativní (semikvalitativní). 

Jejich rozdíl je z jejich názvu zřejmý. Metody kvalitativní jsou jednodušší a rychlejší. Jsou 

založeny na expertním odhadu jednotlivých aktiv, hrozeb a zranitelností. Tyto parametry se 

vyjadřují slovně nebo číselně. Kvantitativní metody analýzy rizika jsou přesnější, ale také 

náročnější a nákladnější. Kvalita provedené analýzy potom závisí na přesnosti a úplnosti 

číselných hodnot, které hodnotí následky i jejich pravděpodobnosti. Níže uvedená tabulka 

obsahuje výčet některých těchto metod.  
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Tabulka 4 - Metody analýzy rizika  

Kvalitativní Kvantitativní Kvalitativně kvantitativní 

Hazard and Operability Study 

(HAZOP) Shluková analýzy Fault Tree Analysis (FTA) 

Check list Optimism bias 

Failure Mode and Effects Analysis 

(FMEA) 

SWOT analýza Value at Risk (VaR) Event Tree Analysis (ETA) 

Analýza příčin a důsledků - diagram 

Ishikawa 

Quantitative Risk 

Analysis (QRA) 

Universal Matrix of Risk Analysis 

(UMRA) 

Analýzy kořenových (prvotních) 

příčin   Analýza citlivosti a analýza scénářů 

Preliminary Hazard Analysis (PHA)   Human Reliability Assessment (HRA) 

What if     

Cause – Consequence Analysis 

(CCA)     

Safety audit      

K řešení problému této diplomové práce bude aplikována semikvantitivní metoda 

FMEA, jejíž pomocí lze analyzovat možný výskyt a vliv jednotlivých problémů/rizik. Díky 

tomu je metoda FMEA využitelná také pro řešení rizik vyskytujících se v rámci operačních 

středisek IZS.   
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2 FORMULACE PROBLÉMU  

Jak z provedené analýzy současného stavu vyplývá, v České republice mohou občané 

v případě nouze volat na 4 čísla tísňového volání. Tato čísla obsluhují operační střediska 

základních složek IZS. Operační střediska jsou tři – ZZS, PČR a HZS kraje (tedy operační 

středisko IZS). Přestože je kladen velký důraz na rychlé a vypovídající informace, může dojít 

k jejich ztrátě nebo prodloužení intervalu předání datové věty konkrétní složce IZS, případně 

dalším rizikům, která by znemožnila nebo zkomplikovala poskytnutí potřebné pomoci 

občanům v tísni. V následujících kapitolách se bude práce zabývat analýzou těchto problémů 

v rámci operačního střediska IZS v konkrétním kraji, který však není z taktických důvodů 

jmenován.  

 Jelikož je problematika operačních středisek příliš široká, práce se zabývá riziky 

příjmu tísňových volání na TCTV 112, která jsou součástí operačních středisek IZS. Samotný 

příjem tísňového volání iniciuje celý proces řešení mimořádných událostí a je tak jedním 

z nejdůležitějších prvků celého řetězce řešení mimořádných událostí.  

I když po technické stránce je funkčnost operačních středisek a TCTV 112 podchycena na 

několika úrovních, stále zde figuruje riziko selhání lidského faktoru, kterým se na 

následujících stránkách práce zabývá. 

Cílem práce je provedení této analýzy, vyhodnocení konkrétních rizik a následné 

doporučení opatření, která povedou ke snížení pravděpodobnosti těchto rizik, jakožto i jejich 

finanční ohodnocení, které by mělo být v důsledku toho, že se jedná o státní organizaci, co 

nejnižší.  
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3 MATERIÁLY A METODY 

Předmětem této práce je analýza procesu příjmu tísňových volání na TCTV 112, které 

je součástí krajského operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru 

kraje X.  

V tomto kraji slouží operátoři TCTV 112 ve čtyřech směnách, stejně tak, jako 

v ostatních krajích. V případě plného personálního stavu v kraji X jsou v denní i noční směně 

přítomni 4 operátoři. Minimální početní stav představuje 1 aktivního operátora. Každý 

z operátorů musí být způsobilý k tomu, aby odbavil hovor v cizím jazyce – němčině nebo 

angličtině. Žádný z operátorů v tomto kraji nehovoří jiným jazykem.  

V dalších kapitolách bude práce analyzovat proces příjmu tísňového volání. Během 

zpracování práce bylo osloveno několik operátorů, nejen ze zkoumaného kraje, ale i z krajů 

ostatních. Operátoři byli požádáni, aby identifikovali slabá místa tohoto procesu. Data, která 

byla tímto způsobem získána, byla využita pro metodu FMEA. Jednotlivá rizika byla popsána 

a byla jim přiřazena pravděpodobnost a rizikovost. U těch nejrizikovějších byla navržena 

opatření, která mají vést ke snížení rizika na přijatelnou úroveň.  

Dále bylo během práce osloveno také několik vedoucích operačních středisek 

z jednotlivých krajů a požádáno o vyplnění dotazníků, které zjišťují rozdíly v operačních 

střediscích napříč republikou. Z vyhodnocení těchto dotazníků byla získána cenná data, která 

vyústila v několik konkrétních doporučení pro operační středisko zkoumaného kraje. 
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4 VÝSLEDKY 

Operátoři TCTV 112, ale i operační důstojníci, pracují pod velkým tlakem, a to nejen 

psychickým. Ví, že musí pracovat co nejrychleji a bezchybně. V danou chvíli mají omezený 

počet informací, na základě kterých se musí rozhodnout. Nepracují sami za sebe, ale ovlivňují 

je také lidé, se kterými hovoří. Mohou nastat situace, kdy operátor pracuje bezchybně, ale 

přesto se mu nepovede vytěžit tolik informací, kolik by potřeboval. V tuto chvíli musí 

pracovat tak, aby se rozhodl nejen správně, ale aby si své rozhodnutí také dokázal obhájit.  

Během zpracovávání práce bylo analyzováno několik oblastí, které se práce operátorů 

TCTV 112 týkají. I přes to, že funkčnost operačních středisek je podchycena a zálohována, 

stále zde velkou roli hraje lidský faktor.  

S žádostí o vyplnění dotazníků bylo osloveno asi 40 operátorů, odpovědí se vrátilo 20. 

Dotazník, který byl operátorům poskytnut, obsahoval 27 otázek. První zkoumanou oblastí 

byla samotná příprava operátorů na provádění práce. Cílem bylo zjistit, jestli se jim zdá 

nastolený systém vzdělávání dostatečný, tedy jestli prostřednictvím absolvovaných kurzů 

získali všechny potřebné znalosti a informace potřebující pro svoji práci Rozebírána byla jak 

část obecná, tak část cizojazyčná. Výsledky dotazníkového šetření z této oblasti byly 

následující: 

Hodnotíte vstupní kurzy pořádané HZS jako dostatečnou přípravu pro výkon 

práce na operačním středisku? 

 

Graf 1 – Hodnocení vstupních kurzů 
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Hodnotíte vzdělávání formou opakovacího kurzu 1x za 5 let jako dostatečné?.  

 

Graf 2 – Hodnocení frekvence opakovacího kurzu 

Jsou Vám dle Vašeho názoru pravidelně poskytovány všechny potřebné podklady 

a informace, které potřebujete pro výkon svojí práce? 

 

Graf 3 – Hodnocení poskytování potřebných podkladů a informací 
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Hodnotíte vstupní jazykovou přípravu (kurz pořádaný HZS) jako dostatečnou? 

 

Graf 4 – Hodnocení vstupní jazykové přípravy 

Cítíte se jistí ve svých cizojazyčných dovednostech? 

 

Graf 5 – Hodnocení vlastních cizojazyčných dovedností 
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Hodnotíte jazykovou přípravu formou opakovacího kurzu 1x za 5 let 

jako dostatečnou? 

 

Graf 6 – Hodnocení cyklické jazykové přípravy 

Poskytuje/nabízí Vám HZS nějakou možnost rozvíjení jazykových znalostí? 

 

Graf 7 – Možnosti rozvíjení jazykových znalostí 
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Je dle Vašeho názoru jazyková výbava operátorů napříč republikou dostatečná? 

Postrádáte často operátora vybaveného nějakým konkrétním cizím jazykem, kterému 

byste mohli hovor přepojit? O jaký jazyk se jedná? 

 

Graf 8 – Hodnocení jazykové výbavy ostatních operátorů 

Operátoři uváděli, že nejvíce postrádají operátora, který by hovořil následujícími 

cizími jazyky: Maďarština, Rumunština, Polština, Bulharština, Vietnamština, Ruština, 

Ukrajinština, Španělština, Italština 

 

Graf 9 – Nejvíce postrádané jazyky 

Dle odpovědí od dotázaných operátorů TCTV 112 bylo zjištěno, že především 

postrádají podporu ve vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Velká část operátorů se necítí jistá 

ve svých znalostech, přesto však musí být připraveni adekvátně reagovat na cizince, kteří se 
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na tísňovou linku dovolají, případně, pokud je to nutné, tlumočit i ostatním složkám IZS. 

Většina operátorů se také shoduje v tom, že frekvence opakovacích kurzů z cizího jazyka 

jedenkrát za pět let je nedostatečná a HZS jim nenabízí žádnou možnost dalšího vzdělávání 

v této oblasti. Další velkou slabinou jsou nedostupní operátoři, kteří by mohli vytěžit hovor 

v jiném cizím jazyce. Během zpracovávání práce bylo navíc zjištěno, že HZS nevede 

statistiky cizojazyčných hovorů, na základě kterých by mohlo být sledováno, která národnost 

volajících převažuje.  

Další oblastí, kterou se zabývalo dotazníkové šetření, bylo sledování práce 

nadřízenými. Odpovědi na otázky byly následující:  

Je Vám poskytována zpětná vazba o tom, jestli odvádíte svoji práci 

správně/špatně? 

 

Graf 10 – Hodnocení poskytování zpětné vazby 
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Pokud uděláte nějakou chybu, jste na ni přiměřeným způsobem upozorněni? 

 

Graf 11 – Hodnocení upozornění na provedenou chybu 

Máte prostor si s ostatními kolegy, ale i nadřízenými, organizovaně vyměňovat 

své postřehy – dotazy, návrhy na zlepšení, rady? 

 

Graf 12 – Hodnocení prostoru k vyměňování postřehů 

Cílem tohoto oddílu bylo zjistit, jestli je proces odbavování tísňových hovorů sledován 

průběžně a případné chyby jsou hledány a odhalovány preventivně a ne až tehdy, než nastane 

nějaký problém. V této oblasti byly odpovědi vesměs kladné. Souběžným dotazníkovým 

šetřením, které bylo prováděno mezi vedoucími operačních středisek různých krajů, však 

došlo ke zjištění, že sledovaný kraj neprovádí žádnou průběžnou systematickou kontrolu  

a vyhledávání možných chyb.   
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Další oddíl dotazníku sledoval odbavování hovorů, které náleží jiným složkám IZS. 

Odpovědi na otázky byly následující:  

Máte přesné instrukce o tom, jak má vypadat datová věta pro konkrétní 

složku IZS? 

 

Graf 13 – Hodnocení informovanosti o datové větě pro jinou složku IZS 

Máte přesné instrukce o tom, jak vést hovor, který náleží jiné složce IZS? 

 

Graf 14 – Hodnocení informovanosti o vedení hovoru pro jinou složku IZS 
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Domníváte se, že Vy a Vaši kolegové vyplňujete datové věty pro jiné složky IZS 

totožným způsobem? 

 

Graf 15 – Hodnocení shodnosti vyplňování datové věty 

Domníváte se, že Vy a Vaši kolegové vedete hovory, které náleží jiné složce IZS, 

totožným způsobem? 

 

Graf 16 – Hodnocení shodnosti vedení hovoru 

Z odpovědí vyplývá, že ne všichni operátoři přesně vědí, jak vést hovor, který nenáleží 

HZS. Také se domnívají, že datové věty, které posílají jiným složkám IZS nevedou se svými 

kolegy totožně a neví přesně, jak mají být postaveny. I když procento operátorů, kteří si v této 

oblasti nejsou jistí, není tak vysoké, přesto tato nevědomost může vést ke zbytečnému 
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prodlužování hovorů. Operátoři mohou klást zbytečné otázky navíc a oddalovat tak předání 

volajícího operátorovi konkrétní složky IZS.  

V posledním oddíle byli respondenti požádáni, aby uvedli co nejvíce faktorů, které 

ovlivňují délku hovoru, ztěžují komunikaci s volajícím, mohou vést k chybnému uvedení 

adresy a negativně ovlivňují pozornost a soustředění během směny. Odpovědi prezentuje 

následující tabulka: 

Tabulka 5 – Faktory ovlivňující hovor 

Faktory ovlivňující délku hovoru 

Jazyková bariéra, pomalá odezva softwaru, nesprávné zacházení 

s aplikací, neznalost místa, špatná lokalizace volajícího (nepřímý hovor), 

volající nespolupracuje (šok, opilost, nemoc, stres), vytěžování 

zbytečných údajů, zbytečné a necílené otázky, neschopnost operátora 

vyjádřit se, přepojovaný hovor    

Faktory ztěžující komunikaci 

s volajícím 

Agrese, nesoustředěnost operátora, stres, nervozita, jazyková bariéra, 

alkohol, špatný signál, exkurze na KOPIS, nepozornost z důvodu 

netísňových volání, vady řeči a sluchu 

Faktory vedoucí k chybnému 

uvedení adresy 

Místní neznalost, podvojné názvy ulic a obcí, přehlédnutí se v mapě, 

záměna čísla popisného a orientačního, nahlašování události třetí osobou, 

přeslechnutí operátora, nevhodně zvolené otázky operátora, špatný signál,  

Faktory negativně ovlivňující 

pozornost a soustředění operátora 

Únava, zátěž na psychiku, jiné úkoly, mnoho případů, hluk a neklid na 

pracovišti, teplota v místnosti, netísňové hovory, exkurze, nízký početní 

stav, osobní rodinné situace, dlouhá pracovní doba, napětí mezi kolegy 

Tyto odpovědi budou dále použity v analýze rizik pomocí metody FMEA. 

Z celkového hodnocení odpovědí vyplývá, že operátoři se většinou shodují, i přes to, že 

odpovědi poskytovali příslušníci různých KOPIS HZS krajů. K největší shodě dochází a jako 

největší problém z provedeného šetření vychází jazyková bariéra. Operátoři si nejsou ve 

svých jazykových schopnostech jistí a většina krajů je v těchto dovednostech bohužel nijak 

aktivně nepodporuje. Většina respondentů se totiž shoduje na tom, že příprava nabízená HZS 

je nedostatečná. Dále se operátoři shodují také v tom, že často řeší problém s oznamovatelem, 

jehož řeči nerozumí a mezi aktivními operátory není žádný takový, kterému by bylo možné 

hovor předat.   

Při získávání podkladů pro zpracování statistik tísňových hovorů a mimořádných 

událostí bylo zjištěno, jak již bylo zmíněno, že se sledují pouze základní data. Je 

zaznamenáván počet hovorů, počet datových vět a počty datových vět pro konkrétní složky. 

Počty datových vět jsou dále rozděleny podle jednotlivých krajů a sleduje se také, ze kterého 

kraje datová věta přišla.  
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Dále byl proveden průzkum mezi vedoucími KOPIS několika krajů. Vedoucí 

pracovníci byli požádáni, aby odpověděli na otázky, které zjišťovaly odlišnosti napříč 

jednotlivými krajskými operačními středisky. I přes to, že se jedná o krajská operační  

a informační střediska jedné organizace, bylo nalezeno několik rozdílů. Dotazník obsahoval 

následujících 11 otázek. Všechny odpovědi z taktických důvodů nebudou uváděny, jelikož 

respondentům byla při žádosti o odpovědi přislíbena anonymita, a budou z nich pouze 

vyplývat některá z doporučení pro sledovaný kraj. Jednotlivé otázky jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Tabulka 6 – Dotazník pro vedoucí KOPIS 

Číslo 

otázky 
Znění otázky 

1 Kraj: 

2 Jak dlouho vykonáváte funkci vedoucího KOPIS? 

3 Provádíte pravidelně systematickou kontrolu svých podřízených? Jakým způsobem? 

4 Vedete statistiky tísňových volání nad rámec těch, které zpracovává GŘ? Jaké? 

5 
Organizujete pravidelně IMZ? Jaký je jeho program? (Probíráte tam například konkrétní hovory nebo 

konkrétní řešení netradičních událostí?) 

6 Organizujete pro operátory TCTV 112 speciální jazykovou přípravu? Jak často a jakým způsobem? 

7 
Organizujete pro operátory TCTV 112 aktivity pro zlepšení komunikace při konkrétních typech 

hovorů? Jak často a jakým způsobem? 

8 Poskytujete svým podřízeným pravidelnou zpětnou vazbu o tom, co dělají dobře a co špatně? Jak? 

9 Má některý z Vašich operátorů TCTV 112 jinou vlaječku než AJ, NJ? Jakou? 

10 Jakým způsobem zaškolujete nové operátory a za jakých podmínek mohou odbavit svůj první hovor? 

11 
Myslíte si, že ve Vašem kraji praktikujete něco speciálního, co by se osvědčilo i v jiném kraji? Co to 

je? 

 

4.1 ANALÝZA RIZIK 

Tato kapitola pojednává o analýze rizik, které prodlužují délku hovoru nebo celkově 

znemožňují vytěžení důležitých informací operátorem od volajícího. Před provedením 

samotné analýzy rizik bude proveden rozbor jednotlivých kritických faktorů. Kritické faktory 

byly rozděleny do následujících oblastí:  

 faktory ztěžující komunikaci s volajícím a ovlivňující délku hovoru, 

 faktory vedoucí k chybnému vytěžení adresy, 

 faktory negativně ovlivňující pozornost a soustředění operátorů. 
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Analýza rizik bude provedena metodou FMEA. Jednotlivá rizika budou ohodnocena 

koeficienty P, N a O, kde P značí pravděpodobnost výskytu rizikové události, N následky 

jejího dopadu a O její odhalitelnost. Po vynásobení jednotlivých koeficientů mezi sebou dojde 

ke stanovení prioritního rizikového čísla (PRČ). Na základě konzultace s několika operačními 

techniky TCTV 112, se kterými byla následně rizika ohodnocena, bylo stanoveno, že 

nápravná opatření budou přijímána pro všechny faktory, u kterých PRČ > 125. Zároveň byla 

stanovena také stupnice, ze které hodnocení vychází, a to následovně:  

Tabulka 7 – Stupnice hodnocení rizikových faktorů 

Stupnice závažnosti P (pravděpodobnost) N (následky) O (odhalitelnost) 

1-2 
Velmi málo 

pravděpodobné 
Zanedbatelné Velmi vysoká 

3-4 Málo pravděpodobné Méně závažné Vysoká 

5-6 Pravděpodobné Středně závažné Střední 

7-8 Velmi pravděpodobné Závažné Nízká 

9-10 Vysoce pravděpodobné Velmi závažné Neodhalitelné 

Faktory ztěžující komunikaci s volajícím a ovlivňující délku hovoru  

Z faktorů, které operátoři uvedli, byly vybrány pouze ty, které jsou ovlivnitelné (např. 

pomalou odezvu programu nejsou autor práce ani operátoři schopni ovlivnit).  

Jazyková bariéra  

Riziko jazykové bariéry můžeme rozdělit na dvě oblasti. Jednou z nich je taková 

situace, kdy oznamovatel hovoří s operátorem jazykem, který oba ovládají, ale ani přes 

veškerou snahu nelze vlivem různých faktorů hovor uspokojivě vytěžit (rodilý mluvčí, 

přízvuk, rozdílná slovní zásoba atd.). Operátor nakonec hovor vytěží, avšak může dojít 

k nežádoucímu zdržení, zejména při události, při které je nutná okamžitá pomoc ZZS nebo 

hasičů. V případě nouze může operátor přizvat do konference ještě dalšího operátora, 

případně mu hovor předat.  

Tísňová linka 112 je mezinárodním číslem, na které se mohou obracet lidé v nouzi 

v rámci celé Evropské unie. V České republice je podmínkou pro práci operátora TCTV 112 

maturita z Anglického nebo Německého jazyka. I přes to, že operátoři jsou kompetentní pro 

odbavování hovorů v tomto jazyce, může nastat situace, že si operátoři a oznamovatelé 

neporozumí. Jak bylo zmíněno, každý operátor projde vstupním kurzem, který ho pro práci na 

TCTV 112 připraví, další kurz však absolvuje až po 5 letech. Dle provedeného průzkumu 

vyplývá, že většině dotázaných operátorů se zdá tato frekvence jako nedostačující a necítí se 
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ve svých jazykových znalostech jistí. Toto riziko hodnotím jako pravděpodobné a velmi 

závažné.  

Druhá situace, která často nastává, je hovor, kdy oznamovatel hovoří pouze svým 

mateřským jazykem, ale v celé republice není aktivní žádný operátor, kterému by bylo možné 

hovor předat. V takovém případě může být využito jazykové podpory softwaru, ale hovor se 

opět neúměrně prodlužuje. Také v tomto případě se jedná o poměrně častý jev, toto lze však 

soudit pouze z vlastních zkušeností a provedeného šetření, jelikož bohužel nejsou vedeny 

žádné statistiky, které by počet cizojazyčných hovorů sledovaly.  

Nepřímý hovor 

V případě nepřímého hovoru hovoříme o hovoru, kdy událost nahlašuje osoba 

zprostředkovaně. Většinou se jedná o případy, kdy osoba postižená mimořádnou událostí 

zavolá někomu z rodiny nebo známému a svěří se mu se svým problémem. Ten potom zavolá 

na tísňovou linku, ale nemusí znát všechny potřebné podrobnosti nebo přesnou polohu 

postiženého. I tato situace je poměrně častým jevem.  

Volající nespolupracuje (šok, opilost, zdravotní stav) 

Nezřídka kdy operátor přijme hovor, kdy oznamovatel odmítá spolupracovat. Může to 

být v důsledku toho, že požil nějaké návykové látky, ale může být také ve stavu, kdy není 

schopen adekvátně reagovat, ať už z důvodu zdravotního stavu nebo prodělaného šoku. 

Některý oznamovatel může být vlivem působení mimořádné události až hysterický a reagovat 

neadekvátně. Ani tyto hovory nejsou výjimečné.  

Vytěžování zbytečných informací a údajů 

Dalším jevem, který prodlužuje délku hovoru, je situace, kdy operátor zcela zbytečně 

vytěžuje údaje a informace, které by nemusel. Týká se to zejména hovorů, které náleží ZZS. 

Každý hovor náležící ZZS je přepojován a operátoři ZOS dále kladou otázky, na které 

potřebují znát odpověď. I když v tomto případě nemusí být prodloužení hovoru nijak zásadní, 

oznamovatel je zbytečně duplicitně vytěžován a může to na něj působit neprofesionálně, 

protože „to už přece kolegyni říkal“.  

Zbytečné a necílené otázky 

Zbytečné a necílené otázky se týkají zejména začínajících operátorů, kteří ještě nemusí 

mít úplně jasnou představu o tom, které informace zasahující posádky složek IZS musí znát  

a které jsou už nadbytečné. Ani tady pravděpodobně prodlužování hovoru nebude nijak 



55 

markantní, ale opět může působit neprofesionálně a oznamovatel může být zbytečně stresován 

pocitem, že se mu nedostane pomoci dostatečně rychle. Často na něj totiž působí jev časové 

distorze, kdy i krátká doba mu může připadat velmi dlouhá.    

Hovor pro jinou složku IZS  

Občané České republiky pravděpodobně zapomněli, za jakým účelem byla linka 112 

zřízena, a to zejména jako mezinárodní číslo tísňového volání. Číslo 112 velmi často vytáčejí 

lidé, kteří nepotřebují komunikovat cizím jazykem, ani nepotřebují pomoc více složek IZS, 

ale vyžadují zásah pouze ZZS nebo PČR. V tomto případě oznamovatel zbytečně hovoří se 

dvěma operátory a dochází k přepojování hovoru, které i když zabere pár vteřin, může na 

dotčenou osobu potřebující rychlou pomoc vyvíjet zbytečný stres. Stejně tak to funguje 

například v Polsku, kdy byl na toto téma prováděn průzkum [39] a téměř polovina 

respondentů odpověděla, že v případě nouze vytočí číslo 112.  

Vady řeči a sluchu 

Vady řeči a sluchu mohou operátory velmi pozdržet, v tomto případě nemusí stačit 

položit otázku pouze jednou, ale několikrát se opakovat a doptávat se různými způsoby. 

KOPIS si umí poradit také s hluchoněmými občany, které má ve své databázi.  

Tabulka 8 – Hodnocení faktorů prodlužujících hovor 

RIZIKO POPIS P N O PRČ 

Jazyková bariéra  
Oznamovatel s operátorem si špatně 

rozumí  
6 6 4 144 

Jazyková bariéra 
Oznamovatel a operátor nehovoří stejnou 

řečí 
5 8 4 160 

 Nepřímý hovor  Oznamovatelem je zprostředkovatel 3  7 3 63 

Volající nespolupracuje  Volající neadekvátně reaguje  6  7 3  126 

Vytěžování zbytečných 

informací a údajů 

 

 Operátor klade zbytečně moc otázek, 

volající je několikrát podrobován stejným 

otázkám 

3  3 7  63 

Zbytečné a necílené otázky  
Operátor nemá jasnou představu o tom, co 

je ještě důležité a co zbytečné  
3  3  5  45 

Hovor pro jinou složku IZS  Řešení hovoru nepřísluší HZS  7  4  1  28 

 Vady řeči a sluchu Ztížené komunikační podmínky  3  7  2 42 

Z provedené analýzy vyplývá, že je potřeba přijmout opatření pro rizika „jazykové bariéry“  

a „nespolupracující volající“.  
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Faktory vedoucí k chybnému vytěžení adresy 

Kromě faktorů řešených v předešlém oddíle se vyskytují i následující, které vedou 

zejména k chybnému vytěžení adresy. Veškeré faktory však mohou působit zároveň, 

rozdělení je spíše pomyslné a má vést k lepší přehlednosti.  

Shodné názvy ulic a obcí 

Záměna názvů obcí hrozí zejména u menších obcí, kdy existuje několik vesnic 

stejného nebo velmi podobného názvu. Operátor může vlivem stresu nebo nepozornosti názvy 

zaměnit nebo si neuvědomit, že je v kraji podobných obcí víc.  

Záměna čísla popisního a orientačního  

Oznamovatel může omylem nahlásit špatné číslo popisné, může si ho splést s číslem 

orientačním nebo evidenčním. V případě, kdy stavba s udaným číslem neexistuje, operátor je 

upozorněn na chybně zadaný údaj, pokud se ale v obci nebo na ulici nachází stavba se špatně 

zadaným číslem, údaj je zpracován tak, jak je zadán.  

Místní neznalost 

Místí neznalost je riziková jak ze strany oznamovatele, tak ze strany operátora. 

Projevuje se zejména u dopravních nehod nebo požárů polí a lesů, kdy oznamovatel projel 

nějakou obcí, ale nepamatuje si přesně kterou. Vytěžená adresa potom může být spíše 

orientační a síly a prostředky se potom vysílají dle požárního poplachového plánu jiné obce.  

Přehlédnutí se v mapě 

Při hovoru na operátora působí tlak a údaj, který by v mapě za normálních okolností 

spatřil hned, nyní může hledat déle nebo ho prostě přehlíží. Zejména v případě, kdy hledá 

v oblasti, kterou nezná. Může se také tzv. překliknout a z nabízených adres vybrat 

nesprávnou.   

Tabulka 9 – Hodnocení faktorů vedoucích k chybnému vytěžení adresy 

RIZIKO POPIS P N O PRČ 

 Shodné názvy ulic a obcí 
Název obce není jedinečným 

identifikátorem místa   
5 8 6 240 

 Záměna čísla popisného a 

orientačního 

Možná záměna čísla 

popisného/orientačního/evidenčního  
4  8 5  160 

 Místní neznalost Nepřesně nahlášené místo události  8  7  2  112 

 Přehlédnutí se v mapě 
Operátor nesprávně/chybně využije 

mapové podklady  
3  8  5  120 
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Z provedené analýzy vyplynulo, že je potřeba přijmout opatření pro rizika „shodné 

názvy ulic a obcí“ a „záměna čísla popisného a orientačního“.  

Faktory negativně ovlivňující pozornost a soustředění operátora 

Práce na operačních střediscích složek IZS je bezesporu psychicky náročná. Na 

psychice operátorů a dispečerů se podepisuje nejen to, že slouží dlouhé směny, ať denní nebo 

noční. Jejich práci může významně ovlivňovat také to, že se poměrně dlouhou dobu „nic 

neděje“ a najednou se musí během několika vteřin zkoncentrovat a podat co nejlepší výkon. 

Právě o této práci platí možná více než o jiné, že po bitvě je každý generál. Operátoři  

i dispečeři mají mnohdy jen pár vteřin k tomu, aby se rozhodli, jak budou danou událost řešit. 

Samozřejmě se najdou tací, kteří budou jejich postupy zpochybňovat, v této práci totiž 

neexistuje přesný návod k tomu, jak postupovat a podle čeho se rozhodovat.  

Stres 

Stres může ovlivňovat jak operátora, tak oznamovatele, znemožňuje nebo komplikuje 

soustředění, komplikuje stručnou a jasnou komunikaci a prodlužuje hovor díky nutnosti 

opakovat otázky. 

Nesoustředění 

Nesoustředění prodlužuje hovor tím, že operátorovi trvá, než se v situaci zorientuje, 

vede k nutnosti opakovat otázky a k opakovanému ujišťování se, že si obě strany dobře 

rozumí. Nesoustředění může plynout jak z přepracování, tak vlivem toho, že se dlouho nic 

nedělo. 

Nervozita 

Zejména u začínajících operátorů může nervozita ovlivňovat soustředění, způsobit 

opomenutí zjištění důležité informace, prodlužovat hovor, atd. 

Nízký početní stav a únava 

Operátoři ve sledovaném kraji slouží standardně ve čtyřech lidech, minimální početní 

stav, ve kterém mohou fungovat, je však jeden dispečer. V případě, kdy slouží operátorů míň, 

jsou přirozeně více vytížení. Může nastat situace, kdy dojde ke zvýšenému přelivu hovorů 

vlivem působení mimořádné události v jiném kraji nebo například vznik nenadálé živelní 

události. Operátor potom odbavuje jeden hovor za druhým a nemá prostor k odpočinku. Ve 

sledovaném kraji nefunguje ani střídání operátorů TCTV 112 a operačních důstojníků a díky 
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tomu operátora nemá kdo vystřídat, aby se v případě nutnosti chvilku odreagoval nebo si 

odpočinul.  

Únava může ovlivňovat nejen soustředění, ale také vyjadřovací schopnosti operátorů. 

Jak již bylo zmíněno, směna operátora TCTV 112 trvá 12 hodin a udržet celou dobu 

pozornost je náročné, zejména během noční směny. 

Osobní problémy 

Na operátora mohou bezesporu působit také osobní problémy. Samozřejmě by měl být 

profesionální a umět se v práci od všeho odprostit, ale může se objevit řada problémů, kdy to 

není tak jednoduché a člověka chtě nechtě ovlivní. Zejména například v případě, kdy se hovor 

týká podobného tématu.  

Napětí mezi kolegy 

I atmosféra na pracovišti je důležitá a ovlivňuje naše fungování a pracovní morálku. 

Operátoři musí neustále pracovat v interakci a v případě nutnosti si vzájemně vypomoci. 

Dobré mezilidské vztahy celkově utvářejí pohodu a příjemné pracovní prostředí.   

Syndrom vyhoření 

Syndrom vyhoření může způsobovat zlehčování situace, nedůvěru k volajícímu, 

opomenutí zjištění důležité informace, nedostatečné nebo naopak příliš vyhraněné reakce 

operátorů, atd. Operátoři TCTV 112 jsou syndromem vyhoření ohroženi, pracují ve 

stresujícím prostředí, přejímají na sebe problémy a stres volajících, mohou být také obětí 

hněvu a nadávek volajících, denně odbaví stovky planých hovorů a ve většině případů se ani 

nedozví, jestli jejich snaha nebyla marná.  

Tabulka 10 – Hodnocení faktorů negativně ovlivňujících pozornost a soustředění operátora 

RIZIKO POPIS P N O PRČ 

 Stres 
 Stres operátora zpomaluje a narušuje 

soustředění 
6 8 4 192 

 Nesoustředění  Obtížné udržení pozornosti 3 3 2 18 

 Nervozita Zejména u nezkušených operátorů  6 5  3 90 

 Nízký početní stav, únava 
Nastavení minimálních početních stavů, 

dlouhé směny 
4  7 5  140 

 Osobní problémy Osobní problémy přenášené do práce  3 5 7  105 

Napětí mezi kolegy Nezdravé pracovní prostředí 6 6 4 144 

 Syndrom vyhoření Nežádoucí stav operátora  6  5  5  150 
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Z provedené analýzy vyplynulo, že je potřeba přijmout opatření pro rizika „stres“,  

„napětí mezi kolegy“ a „syndrom vyhoření“.  

4.2 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

Z provedené analýzy bylo vybráno několik rizik vyžadujících zavedení opatření, která 

by eliminovala jejich míru na přijatelnou úroveň. Po aplikaci navržených opatření bude opět 

provedena analýza rizik a následné zhodnocení jejich efektivnosti. Rizika, pro která budou 

opatření navržena, jsou následující:  

 jazyková bariéra (špatné porozumění), 

 jazyková bariéra (operátor nehovoří oznamovatelovou řečí),  

 volající nespolupracuje,  

 shodné názvy ulic a obcí,  

 záměna čísla popisného a orientačního,  

 stres,  

 nízký početní stav, 

 napětí mezi kolegy,  

 syndrom vyhoření.   

Jazyková bariéra 1 – operátor a oznamovatel hovoří stejnou řečí, ale nerozumí si 

Opatření k odvrácení tohoto rizika pramení také z provedeného průzkumu, ze kterého 

vyplývá, že ne všichni operátoři jsou si jistí ve svých jazykových dovednostech. Také se 

většina dotázaných operátorů shoduje v tom, že frekvence opakovacího kurzu jedenkrát za pět 

let je nedostatečná. Operátory ze sledovaného kraje nad rámec tohoto kurzu navštěvuje ještě 

lektorka HZS, ale pouze jedenkrát za půl roku. Řešením by samozřejmě bylo, aby si HZS 

najalo svého lektora, který by pořádal lekce pro operátory TCTV 112 pravidelně. Toto řešení 

by ale bylo poměrně finančně náročné. Druhým problémem je skutečnost, že operátoři slouží 

ve čtyřech 12 hodinových směnách – někteří by se tedy účastnili v pracovní době, jiní by si 

museli udělat čas ve svém volnu, což by zejména pro dojíždějící operátory mohlo být 

překážkou. Druhou možností je, aby si své znalosti opakovali a prohlubovali v rámci odborné 

přípravy. Proto byl navrhnut pracovní list na téma dopravní nehoda. Pracovní listy by 

vznikly na každý druh mimořádné události a operátoři by je pravidelně vyplňovali a tím si 
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osvěžovali slovní zásobu a důležité fráze a slovní spojení. Tato varianta je finančně nenáročná 

a v případě poctivého plnění efektivní. Jako příklad byl zpracován pracovní list na téma 

„dopravní nehoda“. Jejich kontrolou by byl pověřen vedoucí směny, který by pracovní listy 

kontroloval podle vyplněného vzoru. 

.  

 

 Obrázek 9 – Návrh pracovního listu – dopravní nehoda  
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Jazyková bariéra 2 (operátor nehovoří oznamovatelovou řečí) 

Řešení tohoto problému vyžaduje vyšší náklady a dlouhodobější sledování. 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že pouze 15 % operátorů se zdá jazyková vybavenost 

dostatečná. Dále uvedli celkem 9 jazyků, které nejčastěji postrádají. Je zřejmé, že HZS 

nebude schopno zajistit operátory, kteří by hovořili všemi těmito jazyky. První impuls však 

vidím v tom, že se začnou zpracovávat statistiky cizojazyčných tísňových volání  

a vyhodnocování, která řeč převládá. Teprve na tomto výsledku bude možné stavět další 

řešení – např. najmutí pohotovostního tlumočníka nebo přijetí operátora hovořícího 

konkrétním jazykem. Toto řešení je finančně nenáročné, jelikož statistiky již jsou vedeny, jen 

by se rozšířil jejich záběr.  

Volající nespolupracuje (volající neadekvátně reaguje) 

V případě, kdy volající nespolupracuje, ať už z důvodu šoku, zdravotního stavu, 

požitého alkoholu nebo rozrušení, musí operátor převzít veškerou iniciativu a pokusit se 

z volajícího vytěžit všechny potřebné údaje. Na nastalou situaci může reagovat řízeným 

rozhovorem, kdy bude klást otázky co nejstručněji a nejjasněji, ideálně tak, aby volající mohl 

odpovědět jednoduše – ano nebo ne.  

Shodné názvy ulic a obcí 

Jako prevence tohoto rizika bude sloužit zavedení jednoduchého kontrolního 

mechanismu, kdy operátor po nalezení nahlášené adresy provede zpětnou kontrolu a to tak, 

že se volajícího dotáže na orientační body v blízkém okolí, např. Je za domem rybník Brčál? 

Je sousední obcí XY? Je naproti autobusová zastávka? Operátor se táže na konkrétní reálie, 

které sleduje v mapě. Po zautomatizování této činnosti bude docházet k zanedbatelnému 

prodlužování hovorů, naopak ale budou eliminována rizika záměny adresy.  

Záměna čísla popisného a orientačního 

Také u rizika záměny čísla popisného a orientačního může být využito zpětné 

kontroly, jak bylo popsáno výše. Dále u specifických událostí, kdy se jedná o mimořádnou 

událost v okolí např. chatových nebo rekreačních oblastí, se operátor nesmí zapomenout 

dotázat, zda se jedná o číslo popisné nebo evidenční.  

Stres  

Stres představuje přirozenou odpověď organismu na prožitou zátěž, ať už fyzickou 

nebo psychickou. Lze tedy předpokládat, že příslušníkům operačních středisek se těžko 
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vyhne. Je všeobecně známé, že stres se mimo jiné velmi dobře odbourává sportem. 

Navrhovaným opatřením tedy je zřízení „relaxačního koutku“ na operačním středisku, kde 

by byl rotoped a masážní křeslo, které by zaměstnanci mohli využívat podle potřeby kdykoliv 

během služby. Relaxační koutek by mohl být doplněn také například stolním fotbálkem, který 

by byl efektivním prostředkem pro okamžité odreagování. Běžná cena rotopedu se pohybuje 

kolem 5 000 Kč. Masážní křeslo je možné pořídit za 6 500 Kč (masážní a hřejivé křeslo 

Pulsar). Stolní fotbálek lze pořídit také za cenu kolem 5 000 Kč. Zřízení relaxačního koutku 

by tedy stálo i s rezervou do 20 000 Kč.    

Nízký početní stav 

Řešení problému početních stavů není jednoduché. Nelze jednoduše navrhnout jejich 

řešení, jelikož vyplývá z interních směrnic HZS. Počty hovorů a mimořádných událostí se dají 

odhadovat z vedených statistik a jejich vyhodnocení pravděpodobně vedlo ke stanovení 

aktuálně nastavených početních stavů pro jednotlivé kraje. Pracovní doba je však dlouhá  

a během dne se může objevit mnoho faktorů, které operátora „vyvedou z míry“, vyčerpají 

nebo zasáhnou. V tu dobu může nastat přirozená potřeba na chvíli „vypnout“. Z provedeného 

šetření mezi operátory napříč několika kraji vyplynulo, že v některých krajích funguje 

střídání operačních důstojníků a operačních techniků TCTV 112. Jinými slovy, 

příslušníci jsou mezi sebou nahraditelní a mohou se kdykoliv vzájemně zastupovat. Díky 

tomuto opatření by mohl operátor v případě potřeby kdykoliv požádat svého kolegu 

operačního důstojníka, aby ho na chvilku vystřídal a operační důstojník by ho byl schopný 

plnohodnotně a samostatně nahradit. Tato výměna by pomáhala i opačně, kdy operační 

důstojníci slouží čtyři v plném početním stavu a jejich minimální početní stav jsou tři. 

Dovolenou si tak může vzít pouze jeden z nich a projevuje se to jako problém zejména tehdy, 

kdy některý z nich onemocní. Operátor TCTV 112 by tak mohl vypomáhat zase tímto 

směrem. Toto opatření nepředstavuje žádné finanční náklady.   

Napětí mezi kolegy  

K udržování dobrých mezilidských vztahů patří bezesporu také sdílení zážitků, 

případně společné trávení volného času. Je to vidět u mnoha soukromých firem, zejména 

zahraničních, které investují finanční prostředky do teambuldingů. HZS sledovaného kraje 

bohužel takové akce nepořádá. Jak však bylo zjištěno prostřednictvím dotazníkového šetření 

provedeného mezi vedoucími jednotlivých KOPIS, mnoho krajů pořádá  

tzv. IMZ – instrukčně metodické zaměstnání. Sledovaný kraj tato soustředění neorganizuje 

a přitom by se jejich prostřednictvím dalo spojit „příjemné s užitečným“. Navrhovaným 
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opatřením je tedy pravidelné pořádání těchto zaměstnání s každoročním opakováním. IMZ by 

bylo dvoudenní a mělo by stanovený program, kdy by v den příjezdu probíhalo školení 

s psychologem ohledně vytěžování náročných hovorů, prezentace hovorů s neobvyklým 

řešením, prezentace postřehů od operátorů, prezentace neobvykle řešených mimořádných 

událostí operačních důstojníků a seznámení pracovníků KOPIS s případnými budoucími 

novinkami. Večer by byla volná zábava pro odreagování. Na druhý den by byla naplánována 

nějaká sportovní událost, např. výlet s výšlapem po okolí, paint ball, míčové hry, pétanque 

nebo podobná aktivita. IMZ by se pořádalo v některé z ubytovacích kapacit HZS, takže by 

nepředstavovalo zátěž do rozpočtu HZS.    

Syndrom vyhoření  

Proti syndromu vyhoření by se dalo využít několik opatření již zmíněných – střídání 

OD a OT TCTV 112 i pořádání IMZ. Dalším finančně nenáročným opatřením by mohla být 

organizace setkávání nejen pracovníků KOPIS HZS, ale také zaměstnanců operačních 

středisek ZZS a příslušníků operačních středisek PČR. Všem by jistě prospěla vzájemná 

rozprava o tom, co kdo dělá dobře a co by se dalo udělat líp. Operátoři by se více přiblížili  

k „výsledkům svojí práce“. Toto opatření vyplynulo z průzkumu mezi vedoucími operačních 

středisek, kdy ho v jednom z krajů realizují. Dalším opatřením by byla možnost stáží  

u výjezdových hasičů. Také tuto možnost mají v několika krajích zavedenou. Operátoři by 

tím vypadli z rutiny a dokázali by si na vlastní kůži, jaký má jejich práce smysl. Tyto stáže by 

vzájemně působily také na příslušníky výjezdových hasičů, kdy by zprostředkovaně nahlédli 

do nástrah a úskalí práce operátora TCTV 112 a vedly k vybudování vzájemného respektu. 

Finanční náročnost by dle služebního zákona spočívala v 35 % z hodinové sazby na hodinu 

v pracovní den a 70 % v nepracovní den. Tato sazba je započítávána od 22:00 do 6:00 

následujícího dne. Za odpracovanou dobu od 7:00 (kdy začíná služba) do 22:00 dostane 

příslušník 1 den náhradního volna. Těmto nákladům by se dalo vyhnout tak, že by operátoři 

stáže absolvovali v den své služby v rozsahu pouze svojí pracovní doby (tedy do 19 hodin).   

Následující tabulka ilustruje vyhodnocení navržených opatření a jejich efektivnost. 

Zároveň porovnává původní PRČ s nově získaným PRČ. Jak je vidět, u všech rizik kromě 

jazykové bariéry 2 došlo ke snížení PRČ na přijatelnou úroveň.  
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Tabulka 11 – Hodnocení navrhovaných opatření 

RIZIKO P N O PRČ OPATŘENÍ P N O PRČ 

Jazyková bariéra 1 6 6 4 144 Odborná příprava 3 6 4 72 

Jazyková bariéra 2 5 8 4 160 Vedení statistik  5 8 4 160 

Volající nespolupracuje  6  7  3  126 Řízený rozhovor 3 7 3 63 

 Shodné názvy ulic a obcí 5 8 6 240 Zpětná kontrola 2 8 6 96 

 Záměna čísla popisného a 

orientačního 
4  8  5  160 

Zpětná kontrola 2 8 5 80 

 Stres 6 8 4 192 Relaxační koutek 3 8 4 96 

 Nízký početní stav 4  7 5  140 Střídání OD a OT TCTV 112 2 7 4 56 

Napětí mezi kolegy 6 6 4 144 Pravidelné pořádání IMZ 4 6 4 96 

 Syndrom vyhoření 6  5  5  150 
IMZ, střídání OD a OT TCTV 112, 

stáže, relaxační koutek 

3 5 5 75 

Pro lepší přehlednost výsledků analýzy byl vytvořen následující graf, který ilustruje rozdíly 

mezi původními a získanými PRČ. 

 

Graf 17 – Výsledky analýzy FMEA 
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4.3 NÁVRHY PLYNOUCÍ Z PRŮZKUMU MEZI VEDOUCÍMI KOPIS 

Během zpracovávání analýzy současného stavu bylo zjištěno několik bodů, které by se 

ve sledovaném kraji daly vylepšit. Pár návrhů vyplynulo z provedeného průzkumu mezi 

vedoucími jednotlivých KOPIS. Některé z nich již byly nastíněny v analýze rizik. Zde jsou 

návrhy upravené pro podmínky konkrétního kraje: 

 systematická kontrola operátorů TCTV 112 (ale i operačních důstojníků),  

 pravidelná kontrola plnění odborné přípravy,  

 pravidelné pořádání školení s psychologem,  

 pravidelné pořádání IMZ.  

4.3.1 Systematická kontrola příslušníků KOPIS 

Pravidelná kontrola podřízených pracovníků je velice důležitá, protože problémům je 

lepší předcházet, než je řešit až tehdy, kdy nastanou. Správně nastavené kontrolní 

mechanismy by neměly zaměstnance stresovat, ale utvrdit je v tom, že někdo dohlíží na to, že 

dělají svoji práci dobře a na případné nedostatky je obratem upozorní a předejde se tak tvoření 

zlozvyků a špatných návyků.  

Návrh systematické kontroly příslušníků KOPIS, konkrétně operačních techniků TCTV 112 

spočívá v tom, že vedoucí KOPIS případně jím pověřený zástupce sleduje činnost operátorů  

a dohlíží na správné provádění jejich práce. Každý den projde hovory z předešlého dne  

a vybere ty, které trvaly déle než 1 minutu (případně jiný stanovený čas). Tyto hovory si 

přehraje a zjistí, kde došlo k prodlení. Byla-li chyba na straně operátora nebo podmínky 

hovoru nedovolily rychlejší vytěžení. Hovory, které splňují časový limit, kontroluje pouze 

namátkově. V případě, kdy narazí na nějaký konkrétní nedostatek nebo chybu, vhodným 

způsobem na to operátora upozorní a zajistí, aby se už chyba neopakovala. Pokud zjistí, že 

některé chyby jsou prováděny opakovaně i více operátory, provede proškolení všech 

operátorů na toto téma, jelikož se pravděpodobně jedná o nějakou systémovou chybu. 

Záznamy a výstupy z provedených kontrol budou na KOPIS ukládány a neobvyklé  

a zajímavé hovory budou probírány na pravidelně pořádaném IMZ.   
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Kontrola by probíhala podle následujícího diagramu:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Pravidelná kontrola plnění odborné přípravy  

Také kontrola plnění odborné přípravy by měla mít svůj řád a pravidelnost. Návrhem 

by bylo rozdělit odbornou přípravu do několika úseků a ty pravidelně, nejlépe každý měsíc, 
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Obrázek 10 – Diagram kontroly zaměstnanců  
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přezkušovat. Vedoucí pracovníci by měli kontrolu nad svědomitým studiem odborné přípravy 

a podřízení pracovníci by si zvykli na pravidelný režim a případné nedostatky by si okamžitě 

dostudovali a vysvětlili. Tato kontrola by příslušníky držela stále „ve střehu“ a také pomáhala 

předcházet syndromu vyhoření a přílišnému zevšednění práce. Ani absolvování pravidelných 

kurzů po 5 letech by potom nebylo tak náročné, jelikož znalosti by byly průběžně oživovány.  

4.3.3 Pravidelné pořádání školení s psychologem  

Tato školení by probíhala v pravidelném intervalu (např. 1x za půl roku) v rámci 

směny. Každé školení by mělo konkrétní téma, např. sebevrah nebo příliš rozrušený 

oznamovatel. Školení by mělo teoretický úvod, kdy by psycholog zopakoval, jak s takovým 

člověkem komunikovat. Školení by následně doplnil praktickou ukázkou, a sice několika 

vybranými reálnými záznamy hovorů na konkrétní téma. Operátoři by měli prostor pro 

zodpovězení dotazů.  

4.3.4 Pravidelné pořádání IMZ 

Toto opatření již bylo zmíněno při rizikové analýze, je ale důležité jej více rozebrat. 

Instrukčně metodická zaměstnání jsou dle provedeného průzkumu ve většině krajů běžnou 

praxí. Také sledovaný kraj je pořádal a nyní se k nim vrací, ne však nijak pravidelně. 

Instrukčně metodická zaměstnání by byla rozdělena na dva druhy. Jednoho by se účastnili 

pouze příslušníci KOPIS, druhý by probíhal za účasti kolegů z operačních středisek ZZS  

i PČR.  

IMZ příslušníků KOPIS  

Program kurzu by zahrnoval rozbor vybraných hovorů a řešených událostí, k dispozici 

by byli vedoucí KOPIS i psycholog. Psycholog by kromě individuálního zodpovídání otázek 

měl připravenu ještě přednášku na vybrané téma.   

Společné IMZ příslušníků KOPIS HZS, a operačních středisek ZZS a PČR 

Program kurzu by taktéž zahrnoval rozbory vybraných hovorů a společně řešených 

událostí z pohledu každé složky IZS. Harmonogram by byl naplánován tak, aby zástupci 

každé ze zúčastněných složek IZS mohli vyjádřit svoje připomínky a požadavky. Operátoři by 

také měli prostor poznat se s kolegy, se kterými denně spolupracují a vzájemně si vyměnit 

zkušenosti a názory.  
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5 DISKUZE 

Z provedené analýzy metodou FMEA bylo odhaleno celkem 9 rizik, u kterých bylo 

třeba navrhnout opatření, která by vedla ke snížení tohoto rizika na přijatelnou úroveň. PRČ 

těchto rizik se pohybuje na škále od 125 do 225 bodů. Paradoxně nejvyšší PRČ vzešlo u rizika 

shodných názvů ulic a obcí. Toto je jasný příklad toho, že lidský faktor je při práci na 

operačním středisku potenciálním problémem. Dopady záměny názvu obce mohou být 

obrovské. Časová prodleva, která uplyne, než se na tuto chybu přijde, může být osudová. 

Navržený mechanismus zpětné kontroly pomůže tomuto pochybení předejít. Stačí pouhých 

pár vteřin, aby se operátor ujistil, že hovoří o stejném místu jako oznamovatel a krize je 

zažehnána.  

Ne však řešení všech rizik bylo takto jednoduché. Velkým otazníkem v práci 

operátorů TCTV 112 je jazyková bariéra. Tento problém byl potvrzen také většinovým 

názorem respondentů, kteří poskytli odpovědi na provedené dotazníkové šetření. Z tohoto 

šetření je patrné, že velká část operátorů si není ve svých jazykových dovednostech jistá. 

Těžko se však odhaduje, na čí straně je chyba. HZS požaduje, aby kandidáti na volné místo 

operačního technika TCTV 112 disponovali určitými jazykovými schopnostmi  

a dovednostmi. Tato podmínka je při konání výběrových řízení u uchazečů samozřejmě 

ověřována. Jenže žadatelé o přijetí do služebního poměru přicházejí po absolvování středních 

a vysokých škol nebo z praxe, kde cizí jazyky denně nebo několikrát do týdne používají. 

Pokud by však existovaly statistiky cizojazyčných hovorů, pravděpodobně by v nich stálo, že 

hovorů s cizinci je velmi málo. Nastavený standard znalostí se tedy těžko udržuje a tento 

problém je ještě podtrhnut tím, že HZS kraje pořádá kurzy anglického nebo německého 

jazyka pouze jedenkrát za půl roku, což chybějící praxi nenahradí.  

V předešlém odstavci byl dotčen další otazník, a to vedení statistik tísňových volání. 

Tato oblast skýtá velké možnosti získání zajímavých statistických dat. Sledování některých 

z nich by možná bylo „pouze“ zajímavé, některé poznatky by ale mohly dopomoci ke 

zefektivnění přijímání nových operátorů se znalostí takových cizích jazyků, které by se 

ukázaly jako nejčetnější. 

Z provedeného dotazníkového šetření vzešlo také několik zajímavých odpovědí, kdy 

například na otázku, zda operátoři mají přesné instrukce o tom, jak mají vést hovor, který 

náleží jiné složce IZS a jak vyplňovat datovou větu pro ni, většina odpověděla, že ano. Na 
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následující otázku, zda se domnívají, že oni i kolegové toto provádí totožným způsobem, už 

většina kladně neodpověděla. Je tedy zřejmé, že chyby vznikají také vědomě. Instrukce sice 

operátoři mají, ale z nějakého důvodu se jimi neřídí. Toto jednání by bylo eliminováno 

využitím navrženého systému kontrol, kdy by pověřený příslušník všechny tyto nesrovnalosti 

odhalil a sjednal jejich nápravu.  

Během procházení zahraničních zdrojů [38] byl nalezen další potenciální problém, 

který se týká zavedení systematické kontroly hovorů, které jsou delší než jednu minutu. Toto 

opatření by na operátory ze začátku mohlo působit jako strašák a mohli by tak začít dávat 

prostor kvantitě před kvalitou. Bylo tedy navrženo také to, aby se i hovory, které časový limit 

splní, namátkově kontrolovaly.  

Poslední otázka ze zmíněného dotazníku zjišťovala, zda je něco, co operátoři ke své 

práci postrádají a co by jim pomohlo cítit se jistěji. Nejvíce diskutovaným problémem byla 

opět jazyková příprava, ale také možnost navštěvovat operační střediska jiných složek IZS.  

I tato možnost byla mezi navrhovanými opatřeními zmíněna. Nejen pro to, že by si jednotliví 

pracovníci vzájemně sdělovali cenné poznatky k odváděné práci, ale také pro to, že by si 

obohatili znalosti, zkušenosti a pronikli do své práce opět o něco hlouběji. 

Jedním z úkolů bylo provést také finanční zhodnocení navrhovaných opatření. Byl 

kladen důraz na jejich finanční nenáročnost. I přes snahu zamezit vznikání nových nákladů 

bylo navrženo zřízení relaxačního koutku na KOPIS. V prostorech operačního střediska by se 

na něj našlo místo, takže náklady by zahrnovaly pouze pořízení uvedených propriet, které 

byly navrženy tak, aby jejich pořizovací cena byla co nejnižší. Realizace tohoto opatření by 

stála do 20 000 Kč a pomáhala by odbourávat stres operátorů, kteří se mu prací v tomto 

prostředí jen stěží vyhnou.   
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Posledním poznatek k diskuzi vyplývá z provedeného porovnání organizace tísňového 

volání ve státech Evropské unie [25, 28]. Velkým pomocníkem operátorů TCTV 112 bude 

funkce AML, jinými slovy automatické zasílání polohy volajícího, která dokáže 

oznamovatele zaměřit s velkou přesností, nebude tedy tolik hrozit pochybení operátora. Jak je 

vidět v přehledu fungování tísňového volání v zemích EU, v mnoha státech je již tato funkce 

velkou praxí. I u nás však bude brzy funkční. Dalším návrhem, který by operační střediska 

v České republice mohla pro zlepšení svého fungování zvážit, je využívaní tlumočníků, které 

funguje například v Německu. Pokud alespoň zmínkou odbočíme od ČR a zemí EU, ve 

Spojených státech funguje model takový, že každý z operátorů musí hovořit jedním jazykem. 

Operační střediska však spolupracují s agenturami, u kterých jsou zaměstnání lidé, kteří 

hovoří mnoha jazyky. Ani toto řešení ale není tak jednoduché, jak se v článku uvádí, 

přepojení trvá většinou půl minuty až minutu, což je během hovoru s člověkem v tísni dlouhá 

doba navíc [41].  
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6 ZÁVĚR  

Diplomová práce se zaměřovala na rizika v rámci ztráty přenosu informací na 

operačních střediscích IZS. Cílem bylo na základě analýzy současného stavu krajského 

operačního a informačního střediska identifikovat a odhalit rizika, která se pojí s telefonickým 

centrem tísňového volání a příjmem tísňových volání jeho operátory. Následně měla být 

stanovena opatření, která by měla vést ke snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň.  

Problematika operačních středisek IZS je poměrně složitá, proto je v analýze 

současného stavu věnován širší prostor k jejímu objasnění. Dále byla rozebrána legislativa, 

která se tímto tématem zabývá. Z hlediska zadání práce bylo také provedeno stručné srovnání 

fungování IZS a operačních středisek ve vybraných zemích EU. Dále v korespondenci 

s charakteristikou problematiky úkolu byla krátce teoreticky popsána také analýza rizik. 

  Z důvodu širokého záběru řešené problematiky bylo stanoveno, že bude provedena 

analýza pouze TCTV 112, které je součástí KOPIS sledovaného kraje, jelikož zkoumání 

všech operačních středisek by bylo příliš složité, obsáhlé a nepřehledné. Kterým krajem 

konkrétně se práce zabývá, zde není záměrně z taktických důvodů uvedeno.  

Na základě zjištěných poznatků byla analyzována rizika, která mohou při práci 

operátorů TCTV 112 vznikat a způsobit tak ztrátu přenosu informací. Byl proveden průzkum 

mezi operátory TCTV 112, prostřednictvím kterého bylo sledováno, ve kterých oblastech si 

operátoři nejsou jisti. Dále byli operátoři požádání o výčet faktorů, které vnímají jako 

rizikové. Tato data vstoupila do rizikové analýzy, která byla provedena metodou FMEA. Byla 

vybrána nejzávažnější rizika, pro která byla navržena opatření k jejich snížení. Opatření byla 

navrhována tak, aby byla zajištěna co nejmenší finanční náročnost.  

Kromě průzkumu mezi operátory byl proveden také průzkum mezi vedoucími KOPIS. 

Prostřednictvím několika otázek byly zjišťovány odlišnosti mezi fungováním operačních 

středisek v různých krajích. Ze sběru těchto dat bylo také vybráno několik doporučení, která 

by po aplikaci ve sledovaném kraji mohla zefektivnit práci operátorů. Dle jednotlivých 

poznatků vznikl také návrh na provádění systematické kontroly, která by při poctivém plnění 

mohla dlouhodobě předcházet vzniku několika hrozících rizik.  

Během zpracovávání práce bylo odhaleno také několik návrhů na hlubší analýzu  

a zpracování. Jedním z nich je vedení detailnějších statistik tísňového volání, kdy by 
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například sledováním cizojazyčných hovorů jistě byla zjištěna velmi zajímavá data. S tímto 

návrhem by také souviselo řešení rizika jazykové bariéry, které se nepovedlo žádným 

opatřením snížit. Na základě dlouhodobého sledování a vedení těchto statistických údajů by 

mohlo být zhodnoceno, zda je jazyková výbava operátorů TCTV 112 v České republice 

opravdu dostatečná a nebylo by třeba přijmout operátory hovořící i jinou řečí, než tomu bylo 

doposud.  
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Příloha I 

Tabulka obsahuje přehled a organizaci čísel tísňového volání v ČR [12]. 

Číslo 

tísňového 

volání 

Obsluhující složka 

IZS 
Specifika 

112 HZS ČR 

Číslo je určeno pro oznámení jakékoli mimořádné události, zejména pokud 

se předpokládá, že ji bude řešit více složek IZS, případně pokud volající 

neví, na které číslo by měl danou událost ohlásit. Prioritně však toto číslo 

slouží cizincům, jelikož umožňuje odbavení hovoru v cizí řeči. Číslo 112 

je možné volat také v případě, že se člověk, který potřebuje pomoc, 

nachází v místě, které není pokryté signálem jeho telefonního operátora. 

Číslo 112 funguje také v telefonu, ve kterém není vložena karta SIM nebo 

uživatel nemá žádný kredit. 

150 HZS ČR 

Číslo tísňového volání 150 je prioritně určeno pro oznámení požárů, 

živelních pohrom, havárií nebo nehod, tedy všude tam, kde je nutné 

provedení záchranných a likvidačních prací. 

158 PČR 

Číslo tísňového volání 158 je určeno pro nahlašování narušení veřejného 

pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů, při potřebě šetření 

dopravní nehody bez zranění a úniku nebezpečných látek nebo potřebě 

usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

155 ZZS 
Číslo tísňového volání 155 je určeno pro volání při náhlé poruše zdraví, 

úrazu nebo nehodě se zdravotními následky. 

156 MP 

Číslo tísňového volání 156 je posledním a nejméně frekventovaným 

číslem, které se v České republice používají. Číslo 156 se používá při 

nahlašování událostí, pro které se předpokládá zásah obecní policie. 
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Příloha II 

Tabulka obsahuje přehled organizace tísňového volání v zemích EU [25, 28]. 

Země 

Průměrná 

reakční 

doba na 

tísňové 

volání 

Obslužnost v cizí 

řeči 

Ostatní čísla 

tísňového volání 

Volání bez 

SIM karty 
Specifika 

Česká republika 5 vteřin 

Čeština, angličtina, 

němčina, ruština 

v závislosti na 

TCTV 

150 – hasiči 

158 – policie 

155 – záchranná 

služba 

156 – obecní 

policie 

Lze 

Neslyšící lidé si 

mohou pomoc 

přivolat pomocí 

SMS (po předchozí 

registraci) 

Slovensko 9 vteřin 

Slovenština, ruština, 

maďarština a 

polština (pouze 

v některých 

oblastech) 

150 – hasiči 

155 – záchranná 

služba 

158 – hasiči 

Nezjištěno  

Německo Nezjištěno 

Němčina, 

angličtina, další 

jazyky s pomocí 

tlumočníků 

110 – policie Nezjištěno 
Operátor 112 přijímá 

polohu volajícího. 

Rakousko 11 vteřin Němčina, angličtina 

122 – hasiči 

128 – havárie 

plynu 

133- policie 

140 – horská 

služba 

141 – lékaři 

142 – telefonní 

poradenství 

144 – záchranná 

služba 

147 – tísňová 

linka pro děti a 

mladistvé 

Lze 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS a faxu. 

Belgie 7 vteřin 

Francouzština, 

němčina, angličtina, 

němčina (pouze 

100 – záchranná 

služba, hasiči 

101 – policie 

Nelze 

Handicapovaní lidé 

mohou kontaktovat 

112 pomocí SMS 
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v některých 

případech) 

nebo faxu 

Bulharsko 5 vteřin 

Bulharština, 

angličtina, 

francouzština, 

němčina, italština, 

španělština, řečtina, 

rumunština, 

turečtina, ruština 

150 – záchranná 

služba 

166 – policie 

160 – hasiči 

Nezjištěno  

Chorvatsko 5 vteřin 

Chorvatština, 

angličtina, němčina, 

italština, 

maďarština, 

slovenština, čeština 

192 – policie 

193 – hasiči 

194 – záchranná 

služba 

195 vyhledávání a 

záchrana osob v 

moři 

1987 – silniční 

asistence 

Nelze 

Handicapovaní lidé 

mohou kontaktovat 

112 pomocí SMS 

Kypr 16 vteřin 
Řečtina, angličtina, 

ruština, arabština 

199 – jednotné 

číslo tísňového 

volání 

Lze 

Speciální technika 

pro nevidomé, 

neslyšící lidé mohou 

komunikovat pomocí 

SMS nebo faxu 

Dánsko 10 vteřin 

Dánština, 

angličtina, 

švédština, norština 

112 je jediné číslo 

tísňového volání 
Lze 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS (po 

předchozí registraci). 

Mobilní aplikace 

112m která odesílá 

polohu volajícího. 

Estonsko 6 vteřin 

Estonština, ruština, 

angličtina, finština 

(pouze na severu 

Estonska) 

112 je jediné číslo 

tísňového volání 
Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS. 

Příjem lokalizačních 

zpráv (AML). 

Finsko 5 vteřin 

Finština, švédština, 

angličtina, s pomocí 

tlumočníka navíc 

němčina, 

francouzština, 

112 je jediné číslo 

tísňového volání 
Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS. 

Příjem lokalizačních 

zpráv (AML). 
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ruština 

Francie 13 vteřin 

Francouzština a 

dalších 40 jazyků 

s pomocí 

tlumočníka 

15 – záchranná 

služba 

17 – policie 

18 – hasiči 

115 – sociální 

pomoc, 119 – 

zneužité děti 

116000  - 

pohřešované děti 

114 – národní 

číslo pro 

handicapované 

osoby 

Nezjištěno 

114 – národní číslo 

pro handicapované 

osoby. 

Řecko 9 vteřin 
Řečtina, angličtina, 

francouzština 

100 – policie 

199 – hasiči 

166 záchranná 

služba, 108 – 

pobřežní hlídka 

197 – sociální 

asistence 

Nezjištěno  

Maďarsko 6 vteřin 

Maďarština, 

angličtina, němčina, 

v některých 

případech 

rumunština 

104 – záchranná 

služba 

105 – hasiči 

107 – policie 

Nezjištěno 

Komunikace 

s handicapovanými 

lidmi pomocí SMS 

se vyvíjí. 

Operátor 112 

detekuje polohu 

volajícího během 3 

vteřin. 

Irsko 1 vteřina 
Angličtina, dále 

nezjištěno 

999 – národní 

číslo tísňového 

volání 

Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS. 

Itálie 6 vteřin 

Italština, angličtina, 

francouzština, 

němčina, 

slovinština 

v některých 

oblastech 

113 – policie 

115 – hasiči 

118 – záchranná 

služba 

Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS, faxu 

nebo e-mailu, ale 

pouze v některých 

oblastech. 

Využíváno funkce 

odesílání polohy, 
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také pouze 

v některých 

oblastech. 

Lotyšsko 6 vteřin 
Lotyština, ruština, 

angličtina 

110, 02 – policie 

113, 03 – 

záchranná služba 

114, 04 

plynárenská 

pohotovost 

01 – hasiči 

Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS. 

Aplikace „My 

safety“ odesílá 

polohu volajícího 

s přesností na 10 

metrů. 

Litva 7 vteřin Nezjištěno 

01 – hasiči, 02 – 

policie,03 – 

záchranná služba 

Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS. 

Příjem lokalizačních 

zpráv (AML). 

Lucembursko Nezjištěno 

Němčina, 

francouzština, 

angličtina 

113 – policie Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS nebo 

faxu. 

Malta 8 vteřin 
Maltština, 

angličtina 

112 je jediné číslo 

tísňového volání 

119 – helpline 

Nezjištěno  

Nizozemí 3 vteřiny 
Holandština, 

angličtina, němčina 

112 je jediné číslo 

tísňového volání 

 

Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí aplikace 

Total conversation. 

Polsko 5 vteřin 

Polština, angličtina, 

němčina, ruština, 

slovenština, čeština, 

ukrajinština, 

běloruština, 

italština, litevština – 

v závislosti na call 

centru 

999 – záchranná 

služba 

998 – hasiči 

997 – policie 

Nezjištěno 

Operátor 112 obdrží 

polohu volajícího 

během 7 vteřin. 

Portugalsko 5 vteřin 
Portugalština, 

angličtina 

115 – tísňové 

volání 

117 – ochrana 

lesa 

Lze 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS. 

Rumunsko 4 vteřiny Rumunština, 112 je jediné číslo Lze Handicapovaní lidé 
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angličtina, 

francouzština, 

maďarština, 

němčina, italština, 

španělština, ruština 

– v závislosti na call 

centru 

tísňového volání 

113 – SMS pro 

handicapované 

mohou komunikovat 

pomocí SMS (na 

číslo 113) 

Slovinsko 5 vteřin 

Slovinština, 

angličtina, 

v některých 

oblastech 

maďarština a 

italština 

122 – hasiči 

128 – plynárenská 

pohotovost 

133 – policie 

140 – horská 

služba 

141 – lékaři 

142 – telefonické 

poradenství 

144 – záchranná 

služba 

147 – tísňové 

volání pro děti a 

mladistvé 

Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS. 

Nevidomí a neslyšící 

lidé jsou 

informování na 

webovém portále 

ZVEZA. 

Španělsko 5 vteřin 

Španělština, 

angličtina, 

francouzština, 

portugalština, 

arabština, němčina, 

v závislosti na call 

centru 

091 – policie 

061 – záchranná 

služba 

080 – hasiči 

092 – lokální  

policie 

Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS. 

Švédsko 14 vteřin 
Švédština, 

angličtina, finština 

112 je jediné číslo 

tísňového volání 

 

Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS, 

videohovorů nebo 

aplikace Total 

conversation. 

Velká Británie 1 vteřina 

Velština a dalších 

170 jazyků 

s pomocí 

tlumočníků 

999 – jednotné 

číslo tísňového 

volání 

Nezjištěno 

Handicapovaní lidé 

mohou komunikovat 

pomocí SMS. 

Příjem lokalizačních 

zpráv (AML). 
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Příloha III 

Graf srovnávající reakční dobu na tísňové volání v zemích EU [25, 28]. 

   

 

 


