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Bc. Ctibor Bílek 
 
Klady a nedostatky systému komunikace integrovaných operačních středisek Policie České 
republiky při zajišťování vnitřní bezpečnosti a funkčnosti tísňového volání integrovaného 
záchranného systému 
 
Anotace 
 
Příspěvek si klade za úkol objasnit a popsat současné klady a zápory systému služby příjmu 
tísňového volání na linkách 158 včetně problematiky spojení na ostatní složky integrovaného 
záchranného systému včetně návrhu zlepšení funkčnosti těchto komplikovaných procesů. 
 
Klíčová slova 
 
Linky tísňového volání, integrovaný záchranný systém, operační středisko. 
 
Summary 
 
Article aims to clarify and describe the current pros and cons of receiving an emergency call 
services (number 158), including issues related to other parts of the Integrated Rescue 
System, including a proposal to improve the functionality of these complex processes. 
 
Keywords 
 
Emergency number, Integrated Rescue System, operations center. 
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Současný systém komunikace v provozu IZS pro tísňová volání  
 
Tento příspěvek si klade za úkol objasnit a popsat současné klady a zápory systému služby 
příjmu tísňového volání (dále jen TV) na linkách TV 158 včetně problematiky spojení na 
ostatní složky integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) včetně návrhu zlepšení 
funkčnosti těchto složitých procesů.  
 
Současná situace v oblasti služby příjmu služby TV funguje u jednotlivých složek IZS víceméně 
samostatně kdy každá složka PČR, HZS ČR a ZZS zajišťuje příjem TV (přes jednotlivé komerční 
operátory) ve své působnosti zcela samostatně s vlastními zaměstnanci a informačními 
technologiemi s různou dobou stáří, úrovní služeb, různorodého HW a SW vybavení včetně 
vlastního servisu a administrace systémů včetně řízení a managementu jednotlivých lidských 
zdrojů. Do této problematiky významně zasahuje i mnoho dalších faktorů, zejména vzájemná 
kooperace a spolupráce všech složek IZS v situacích kdy společně zasahuje více než jedna 
z těchto složek.  
 
Hlavním cílem příspěvku je tedy nalezení případného možného zdokonalení současného 
systému této komunikace z hlediska činnosti každého jednotlivého integrovaného 
operačního střediska (dále jen IOS) i celého IZS jako celku. Dále bude tedy blíže rozpracováno 
a popsáno jakým způsobem osobně nahlížím na tuto problematiku jako systémový inženýr 
pracující na zajištění služby hlasových systémů v Integrované telekomunikační síti MV (dále 
jen ITS MV). 
 
Základní cíle všech složek IZS v provozu služby příjmu tísňového volání 
 
Pro lepší pochopení organizace řízení a provozu služby příjmu TV je třeba nejprve definovat, 
jaké jsou současné základní cíle a pohledy na zajištění této služby IZS. 
 
Prvotním cílem všech složek IZS je snížení následků mimořádných událostí (dále jen MU), to 
je méně mrtvých, zraněných, menší škody na majetku a vyšší ochráněná hodnota pro stát  
i veřejnost. Závažnost následků MU je často úměrná času od jejího vzniku do zahájení zásahu 
všech potřebných složek IZS, 
 
Účastník nebo svědek MU především potřebuje co nejrychleji o této události informovat  
a jeho informace musí být následně kvalitně a rychle vyhodnocena. Je proto nutné, aby 
všechny složky IZS zahájily svou činnost neprodleně a při vlastním zásahu postupovaly 
v rychlé a účinné koordinaci a součinnosti. 
 
Pro každou složku IZS bývá v současnosti někdy docela problematické všechny potřebné data 
a údaje předat další složce IZS aktuálně, rychle a zcela jednoznačně tak, aby již nebylo 
potřeba dalšího upřesňování a dotazování mezi jednotlivými subjekty, které potom následně 
vede k zbytečným časovým prodlevám a nejasnostem v právě probíhající situaci při 
jednotlivé MU. 
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Problematika, klady a nedostatky současného stavu integrovaných operačních středisek 
PČR i celého IZS 
 
Jednotlivé okruhy klady a nedostatky v problematice řízení služby TV jsem rozdělil do 
jednotlivých oblastí, které považuji za nejdůležitější a které se jeví jako optimální zmiňovat  
i z pohledu plánovaných koncepcí1, které v současnosti probíhají nejen na půdě MV ČR, ale 
vyplývají i z obsahu rozhovorů které jsem v tomto ohledu vedl s vedoucími pracovníky IOS 
PČR Kongresová, Praha 4. 
 
V souvislosti s těmito úvahami a plány osobně spatřuji hlavní problematiku v následujících 
oblastech: 
 
Počet operačních středisek 
 

 Problematika a nedostatky – Jako základní problém bych definoval současný stále 
ještě velký počet operačních středisek u jednotlivých složek IZS, který je stále vyšší 
než jedno IOS na jeden kraj. Jejich postupné rušení a vzájemná integrace, která se 
týká hlavně okresních OS, sice již pár let probíhá, ale bez plné návaznosti a 
součinnosti na celkové koncepce a standardy, které v této souvislosti již probíhají 
zejména na půdě MV ČR. 

 Navrhovaná řešení a klady – Snížením celkového počtu operačních středisek PČR na 
14 plus 1 by znamenalo 14 krajských IOS vždy pro všechny základní složky IZS plus 2 
celorepubliková centra pro HZS a PČR. Se samostatným celorepublikovým centrem 
pro ZZS se v současnosti neuvažuje. Tato koncepce jistě povede k zefektivnění všech 
požadovaných činností jako i k úspoře na celkovém počtu jednotlivých objektů a 
počtu pracovníků a tím i k úspoře nákladů. 

 
Provozní náklady a nejednotnost IZS 
 

 Problematika a nedostatky – Současné separátní technologie, nesourodý počet 
operačních středisek nejednotné investice a strategie pro rozvoj a obnovu IOS  
u jednotlivých složek IZS. 

 Navrhovaná řešení a jeho klady – Zavedení standardu operačních středisek IZS. 
Aplikace nových jednotných technologií a snížení nákladů na údržbu a obnovu 
zařízení a nákup služeb. Kritické budoucí provozní náklady budou redukovány 
potřebným počtem pracovníků operačního řízení (mzdové náklady), počtem 
operačních středisek (režijní náklady) a dále náklady na údržbu a obnovu ICT včetně 
externích a na telekomunikační služby poskytované dalšími subjekty (Česká pošta  
s. p.2). 

                                                           
1
 Policejní prezidium, Operační odbor. Projekty IOS. 2004–2012.  

http://ppportal.pcr.cz/Projekty_IOS/projekty-index.htm 
2
 Základní rámcová smlouva o zajištění komunikační podpory pro Ministerstvo vnitra a jím určené orgány resp. 

organizace, č. j.: MV-51003-31/SSK-2008. 

http://ppportal.pcr.cz/Projekty_IOS/projekty-index.htm
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Rezervy v oblasti zlepšování poskytování pomoci občanům při MU 
 

 Problematika a nedostatky – Primární cílovou skupinou jsou občané ČR a cizinci 
pobývající na území ČR, kteří byli postiženi MU. V současné situaci na jednotlivých IOS 
IZS již není možno nebo pouze velmi omezeně zlepšovat pomoc občanům při volání 
TV nebo při MU z hlediska omezení technických možností současných provozovaných 
systémů. 

 Navrhovaná řešení a jeho klady – Zlepšit poskytování pomoci občanům při MU. 
Realizací technologického standardu IOS dojde ke zlepšení spolupráce složek IZS ke 
zkrácení reakčního času pro poskytnutí pomoci občanům při společných zásazích 
složek IZS a tím ke snížení následků těchto MU. Měřitelně dojde ke snížení následků u 
dvou typových společných zásahů složek IZS – u požárů a dopravních nehod. Ty dnes 
z hlediska počtu tvoří 98 % všech společných zásahů a téměř stejný podíl mají  
i z hlediska následků3. I u ostatních společných zásahů dojde k významnému zlepšení, 
které však není možné s ohledem na různorodost zásahů typizovat. 

 
Zvýšení účinnosti operačního řízení 
 

 Problematika a nedostatky – V současnosti je na poli operačního řízení setrvalá 
situace, která jen nepatrně umožňuje zlepšovat účinnost a rychlost operačního řízení 
mezi jednotlivými složkami IZS zejména s důvodu nejednotného technického 
vybavení jednotlivých IOS. 

 Navrhovaná řešení a klady – Účinnost operačního řízení při společných zásazích je 
dána jak kvalitní technologií pro příjem TV, která umožní občanu se rychle a úspěšně 
dovolat na tísňové linky a následně složkám IZS zahájit společný zásah neprodleně 
jako i kvalitní informační podporou operačního řízení nasazením moderních 
technologií, které umožní sdílení operačních dat v reálném čase tak eliminací 
dnešních prodlev a celkovému zkrácení zahájení společného zásahu. 

 
Zvýšení účinnosti a rychlosti tísňového volání 
 

 Problematika a nedostatky – Tato oblast je velmi náročná na kvalitní a jednotné 
technologie u všech zúčastněných subjektů včetně soukromého sektoru služeb při 
směrování TV na jednotlivé linky TV IZS, současně používané technologie již nejsou 
schopny plně pokrýt stále se zvyšující nároky na současné vysoké standardy v oblasti 
informačních technologií. 

 Navrhovaná řešení a klady – Účinnost TV je dána dostupnými komunikačními kanály, 
kterými může veřejnost složky IZS kontaktovat, dostupností GSM signálu  
a především rychlostí sestavení telefonického hovoru a schopností občana se na 
tísňovou linku dovolat jak za normální, tak za krizové situace. Z hlediska občanů 
jiných národností jde i o systémovou schopnost odbavit hovor v cizích jazycích 
(vyhledání volného operátora s příslušnou jazykovou vybaveností, možností vést 

                                                           
3
 Hasičský záchranný sbor České republiky – Statistické sledování událostí. 
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konferenční hovor atd.). Zásadní změnou by mohlo být i využít k příjmu TV veškeré 
volné operátory bez jakéhokoliv regionálního omezení. Novou technologií by měla 
být eliminována celá čekací fronta volajících, pokud budou volní operátoři. Příjem 
hovoru v cizích jazycích je dnes u PČR možný jen v určitých regionech, tato nová 
systémová možnost vytvoří podmínky pro příjem hovoru v cizím jazyce 
celorepublikově. 

 
Zvýšení přesnosti lokalizace MU 
 

 Problematika a nedostatky – Současná situace lokalizace TV zejména z mobilních 
telefonů je u PČR velmi omezená, hlavním důvodem je technologická omezenost 
stávající signalizace u technologie Alcatel A4300L v ITS MV a rozdílný systém 
zobrazování volání na mapě, kterým jsou vybavena stávající IOS PČR i ostatní složky 
IZS. 

 Navrhovaná řešení a klady – Využitím kvalitního GIS a telefonních technologií (IP 
telefonie apod.), bude lepší možnost lokalizace místa MU a sdílení dat mezi složkami 
IZS a současně i dojde ke zpřesnění místa nasazení SaP. Tento cíl souvisí i s plněním 
požadavků EU4. 

 
Zrychlení činnosti základních složek IZS společným sdílením dat 
 

 Problematika a nedostatky – Vzájemné online sdílení dat o operační situaci  
u jednotlivých složek IZS v současnosti neexistuje. Dnešní tok operačních informací 
představuje předání základních dat o mimořádné události a další sdílení je omezeno 
převážně jen na hlasovou komunikaci příslušných složek. 

 Navrhovaná řešení a klady – Okamžitým sdílením dat o operační situaci dojde  
k eliminaci prodlevy do zahájení činnosti dalších nezbytných složek IZS. Cílem by mělo 
být vybudovat sdílení jak identifikovaných událostí, které mohou mít význam pro 
ostatní složky IZS, tak trvale aktualizovaných dat o těchto událostech, pokud k nim 
byla součinnost již někdy vyžádána.  

 
Zkrácení času přepravy SaP na místo MU 
 

 Problematika a nedostatky – V současnosti neexistuje nebo pouze v omezené míře 
možnost okamžitého sledování pohybu všech vozidel a jejich okamžitá vizualizace na 
zobrazovacím zařízení IOS nebo ve vozidle IZS. 

 Navrhovaná řešení a klady – Vizualizací pozice a pohybu vozidel, nasazením 
moderních navigačních systémů a jednotného GIS dojde ke snížení průměrných 
dojezdových časů SaP na místo MU. Podmínkou dosažení tohoto cíle je třeba 
instalace koncových polohovacích a navigačních zařízení ve vozidlech SaP. 

 

                                                           
4
 Například povinnost lokalizace při tísňovém volání (čl. 26 směrnice 2002/22/ES). 
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Využití ITS MV pro všechny složky IZS 
 

 Problematika a nedostatky – V současnosti je ITS MV využívána pouze pro MV  
a PČR pro HZS ČR slouží velmi omezeně pouze jako tranzitní služba pro hovory  
a datový provoz, využití pro ZZS mi není známo. 

 Navrhovaná řešení a klady – Sdílením operačních dat v reálném čase dojde ke 
značnému zvýšení nároků na přenosy dat. Tyto dodatečné nároky, které by následně 
zvyšovaly i provozní náklady, budou eliminovány převedením vzájemné komunikace 
mezi složkami IZS na již vybudovanou infrastrukturu páteřní sítě ITS MV. Využití ITS 
MV je navíc přímo podpořeno § 18 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. o IZS.5 

 
Zajištění jednotné technologie pro příjem TV 
 

 Problematika a nedostatky – Podle Usnesení vlády č. 923/2008 hlavní zásadou  
i nadále zůstává zachování stávajících národních čísel tísňového volání, aby je mohl 
občan využít zejména v případech požadavku řešení MU jednou ze složek IZS. 
Z technického i provozního hlediska se zdá tato alternativa jako velká přednost, 
současně by zřejmě šlo o velkou investici s náročnou organizací na zajištění všech 
potřebných kroků s nutnosti centrálního zajištění celé akce. 

 Navrhovaná řešení a klady – Vybavení všech složek IZS jednotnou technologií pro 
příjem TV umožní hlasové i datové sdílení i předání identifikovaných údajů 
kooperující složce IZS. Takové informace nebude již nutné vytěžit z volajícího na 
operačním středisku složky příslušné IZS. Tato skutečnost zkrátí celkovou dobu 
tísňového volání a současně zvýší komfort volání pro oznamovatele. 

 
Zajištění jednotnosti GIS 
 

 Problematika a nedostatky – V současnosti je u jednotlivých složek nejednotnost 
v používání geografických systémů včetně nesourodých mapových podkladů, které 
slouží k vizualizaci objektů i subjektů na mapách jednotlivých složek IZS. 

 Navrhovaná řešení – Kromě současných zvýšených pořizovacích a udržovacích 
nároků tato situace znemožňuje společnou lokalizaci událostí a sdílení operační 
situace v reálném čase. Jednotný GIS společný jak pro TV, tak pro podporu 
operačního řízení, umožní sdílená data jednotně a společně vizualizovat. 

 
Zajištění sdílení vizualizace operační situace pro všechny složky 
 

 Problematika a nedostatky – V současnosti neexistuje pro náročnější situace při 
řešení MU možnost pro jednotlivé složky sdílet informace o přesné poloze všech 
zasahujících složek a jejich okamžitou vizualizaci na IOS všech složek IZS. 

 Navrhovaná řešení a klady – Cílem je tedy zajistit pro všechny zasahující složky 
společnou vizualizaci operační situace, která by v sobě měla zahrnovat zobrazení 

                                                           
5
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 
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místa události, kontaminovanou a uzavřenou oblast, místo velitelského stanoviště, 
aktuální pozice velitelů anebo vedoucích složek IZS, pozici SaP složek IZS atd. 

 
Závěr 
 
V dnešním globálním světě jsou za jednu z nejdůležitějších a nejcennějších věcí považovány 
informace, a zvláště pak rychlost jejich získávání. Každá taková informace může znamenat 
záchranu života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku. Celý systém příjmu TV  
a komunikace IZS od vzniku nějaké události až po její předání všem adresátům je současně  
i velmi nákladná záležitost. Správné nastavení informačních technologií nám umožní plynulý 
a rychlý tok všech dat napříč spektrem všech spolupracujících subjektů a zařízení. Toto 
následně umožňuje učinit správná rozhodnutí na základě maximálního objemu relevantních 
informací. Této skutečnosti je si vědoma i Vláda ČR, která svým usnesením ze dne 4. dubna 
2012 č. 224 svěřila zajištění vybraných služeb informačních a komunikačních technologií 
využívaných státní správou státnímu podniku Česká pošta, s. p., spočívající v zajištění 
vybraných služeb mezi které patří i problematika modernizace technologií pro příjem 
tísňového volání základních složek IZS a projektů ITS MV. 
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Použité informační zdroje 
 

 Osobní konzultace s administrátory a pracovníky pracoviště Integrovaného operačního 
střediska Policie České republiky, Kongresová 2, Praha 4. 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Základní rámcová smlouva o zajištění komunikační podpory pro Ministerstvo vnitra a jím 
určené orgány resp. organizace, č.j.: MV-51003-31/SSK-2008 

 Policejní prezidium, Operační odbor. Projekty IOS. 2004–2012. 
http://ppportal.pcr.cz/Projekty_IOS/projekty-index.htm 

 Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 
Program IS IZS. 2012. http://is-izs.izscr.cz/?page_id=2 

 
Seznam zkratek 

 

Zkratka Význam 

EU Evropská Unie 

GIS Geografický informační systém 

GSM Globální systém mobilní komunikace 

HZS Hasičský záchranný sbor (České republiky) 

ICT Informační a komunikační technologie 

HW Hardware 

SW Software 

IOS Integrované Operační středisko 

IS Informační systémy 

ITS Integrovaná telekomunikační síť 

IZS Integrovaný záchranný systém 

MU Mimořádná událost 

MV Ministerstvo vnitra 

PČR Policie České republiky 

SaP Síly a prostředky 

TV Tísňové volání 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

 

http://ppportal.pcr.cz/Projekty_IOS/projekty-index.htm

