
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 
Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 
Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledování pohybu a polohy hasiče na místě zásahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Karel Konečný 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce: 15. června 2012 

Termín odevzdání bakalářské práce: 18. dubna 2013 



 

 

 
 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení: 
 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím 

literatury, kterou uvádím v seznamu.“ 
 

 

 

V Ostravě dne 18. 4. 2013                                                                    ................................ 

                                                                                                      Karel Konečný 

 

 



Prohlášení 

Prohlašuji, že 

 jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  

a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů; 

 beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů,  

bez ohledu na výsledek obhajoby 1)  

 beru na vědomí, že bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě 

v univerzitním informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava (dále jen VŠB – TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí; 

 beru na vědomí, že VŠB – TU má právo na nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 

bakalářskou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2);  

 beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO  

na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona; 

 beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – bakalářskou práci 

nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem  

VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený 

příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB- TUO na vytvoření díla vynaloženy  

(až do jejich skutečné výše); 

 beru na vědomí, že pokud by bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru 

poskytnutého VŠB- TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním  

a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky 

bakalářské práce využít ke komerčním účelům; 

 beru na vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, 

považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých  

se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.  

 

 

 



Jméno, příjmení Karel Konečný 

 

Adresa Dražky 217, 696 61 Vnorovy 

 

Dne:                                                                                                 Podpis: ................................ 

     ................................                                                                                     

 

 

1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění pozdějších právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací: 

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla 

obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou 

spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. 

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně 

pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním 

předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba 

práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. 

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na 

výsledek obhajoby. 

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3: 

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo 

vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního 

vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo: 

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o 

užití školního díla (§ 35 odst. 

3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení 

chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. 

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v 

rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. 

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku 

jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu 

nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k 

výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 
 

„Rád bych poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce panu doc. Dr. Ing. Miloši Kvarčákovi 

za odborné vedení, ochotu, cenné rady, trpělivost a čas, který věnoval mé bakalářské práci.“ 

 



Anotace 

 

Konečný, K. Sledování pohybu a polohy hasiče na místě zásahu. Bakalářská práce.  

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013, 40 s. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sledování polohy a pohybu hasiče na místě 

zásahu. Je rozdělena do tří tematických okruhů. První okruh je věnován složitým podmínkám 

zásahu. Rovněž jsou zde rozebrány ztížené podmínky, které přispívají ke komplikaci zásahu. 

Druhý okruh charakterizuje činnost hasiče na místě zásahu a vybraná nebezpečí, která s jeho 

činností souvisejí. Tato část obsahuje také stručný popis ochranných pracovních prostředků. 

V posledním hlavním okruhu jsem zaměřil na samotnou lokalizaci hasiče. Jsou zde popsány 

současné poznatky o možnostech sledování polohy a pohybu hasiče a nastíněny další systémy 

lokalizace. Výsledkem bakalářské práce a přínosem do budoucnosti by bylo některé 

lokalizační systémy aplikovat do objektů se složitými podmínkami zásahu. 

Klíčová slova: 

nebezpečí, hasič, lokalizace. 

 

Konečný, K. Tracking and position firefighters on the fire ground. Bachelor thesis.  

Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2013, 40 p. 

This thesis deals with the tracking  and tracing firefighters on the fire grand. It is divided 

into three thematic areas. The first group is dedicated to the intervention of omplex conditions 

in the buildings. Also discussed are difficult conditions that contribute to complications 

intervention. The second area is characterized by firefighters work on the fire grand  

and selected hazards associated with its activities. This section also contains a brief 

descriptions of the protective equipment. The last main circuit I focused on the actual location 

of the fire department. There are described the current knowledge about the possibilities  

of tracking and tracing outlines firefighters and other localization systems. Result of this 

work, and contribute to the future would be some positioning systems applied to objects with 

complex conditions hit. 

 

Key words: 

danger, firefighter, localization. 
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1 Úvod 

Žádná práce není tak všestranná, náročná a nebezpečná jako je práce hasiče. Žár, plameny  

a kouř jsou jen běžnými překážkami, se kterými se hasič může setkat při hašení požáru uvnitř 

neznámých budov. Žádný průběh zásahu není stejný. Při každé činnosti neváhají hasiči 

nasadit své životy pro bezpečnost a ochranu ostatních spoluobčanů. Samozřejmě je k tomu 

zavazuje služební slib, který složili při svém přijetí k Hasičskému záchrannému sboru  

České republiky. 

V posledních letech došlo ke zbytečným úmrtím hasičů a velkému počtu zranění.  

Níže uvedená Tabulka 1 uvádí počet zraněných a usmrcených hasičů mezi lety 2008 až 2012. 

Podle statistiky NFPA vyplývá, že nejvíce zraňovanou částí těla hasiče jsou ruce - 39%, hlava  

a obličej - 36%, paže, trup a nohy - 22% a nejméně chodidla - 3% . [1] 

 

Kategorie 

jednotky 

2008 

U                Z 

2009 

U                Z 

2010 

U                Z 

2011 

U                Z 

2012 

U                Z 

profesionální 0               276 0              269 0               287 0                303 0              332 

dobrovolní 1               130 1              149 0              171 0               102 1              122 

Celkem 1               406 1              418 0              458 0                405 1               454 

U= úmrtí hasiče, Z= zraněný hasič 

Tabulka 1: Statistika usmrcených a zraněných hasičů při zásazích v ČR [39] 

 

Tuto nejistotu a napětí nelze od hašení požárů nikdy oddělit. Jedna věc, by však měla být 

zcela jistá. Každý hasič by se měl kdykoliv spolehnout na své kolegy, kteří ho v případě 

zranění nebo ohrožení života v co nejkratším čase najdou a zachrání. Právě z tohoto důvodu je 

nesmírně důležité sledovat pohyb a polohu hasiče na místě zásahu. 
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2 Rešerše 

Cíle: 

Cíle rešerše lze stručně definovat ve 3 bodech: 

1. provést průzkum literárních publikací, časopisů, odborných článků a internetových 

zdrojů zaměřených na nebezpečí ohrožující život hasiče na místě zásahu, 

2. provést průzkum literárních publikací, časopisů, odborných článků a internetových 

zdrojů zaměřených na činnost hasiče na místě zásahu, 

3. provést průzkum literárních publikací, časopisů, odborných článků a internetových 

zdrojů zaměřených na možnosti sledování pohybu a polohy hasiče na místě zásahu. 

Součástí tohoto průzkumu je také provedení konzultací s odborníky. 

 

Klíčová slova: 

Česky:        nebezpečí, ochranné prostředky, činnost hasiče, zásah, lokalizační systémy, RFID. 

Anglicky:   hazards, protective equipment, fire department activity, intervention, location                                         

              Systems, RFID. 

 

Závěry: 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum napříč všemi dostupnými zdroji informací, vyhledat 

a vyhodnotit poznatky o možnostech sledování pohybu a polohy hasiče na místě zásahu. 

Spolu s touto problematikou byly vyhledávány zdroje informací o činnostech hasiče  

a nebezpečích na místě zásahu, ochranných prostředcích, složitých a ztížených podmínkách 

zásahu. 

Pro účely této rešerše bylo prostudováno celkem 21 literárních publikací, bylo provedeno  

6 konzultací s odborníky, prostudováno 15 odborných článků dostupných z internetových 

zdrojů, z toho 7 článků bylo přeloženo z anglického jazyka. Ve finále bylo vybráno  

6 publikací a 2 odborné články. Publikace a odborné články byly publikovány mezi lety  

1996-2010. Jejich autoři pocházejí z České republiky a Spojených států amerických. 

Publikace [1] je vydávána formou pokynů generálního ředitele HZS ČR. Obsahuje 

jednotlivé metodické listy, které jsou podle svého zaměření rozděleny do několika kapitol. 
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Byly vybrány kapitoly Řízení a Nebezpečí. Kapitola Řízení je zaměřena na řízení zásahu, 

činnost a úkoly velitelů na jednotlivých velitelských úrovních a činnost hasiče na místě 

zásahu. Metodické listy kapitoly nebezpečí popisují jednotlivá nebezpečí, která hrozí  

při zásahu jednotek a popisují způsoby ochrany před těmito nebezpečími. Publikace [2] 

představuje přehled v současné době používaných technických prostředků ve výbavě JPO 

včetně jejich základních technických charakteristik. Pro názornost je text doplněn 

fotografiemi. V publikacích [3] a [4] jsou popsány lokalizační systémy GPS a GSM. 

Publikace [6] obsahuje učební text pro přípravu hasiče zařazeného do kurzu nástupního 

odborného výcviku. Kniha je obsahem a formou určena začínajícím hasičům. Publikace [6]  

a odborné články [7], [8] se zabývají moderní technologií RFID. Pomocí této technologie je 

možné provádět dálkovou lokalizaci osob v budovách. 

Cíle definované v bodech 1. a 2. byly nalezeny zejména v publikacích [1], [2] a [5]. Žádná 

literatura přímo nesouvisí s cílem definovaným v bodě 3. Většina informací byla získána 

z provedených konzultací a základní informace vyhledány v publikacích [3], [4], [6], 

z materiálů ze sítě Internet a odborných vědeckých článků [7] a [8]. 

Souhrnně lze říci, že problematice sledování pohybu a polohy hasiče na místě zásahu  

se v České republice nevěnuje velká pozornost. Proto pro účely projektu se lze inspirovat 

zkušenostmi amerických hasičů, kteří se po požáru ve městě Worcester z prosince roku 1999, 

kdy došlo k tragickému úmrtí šesti hasičů, touto problematikou intenzivně zabývají. 
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3 Složité a ztížené podmínky při zásahu 

Složité podmínky pro zásah jsou definovány § 18 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 

Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevenci). V objektech, kde se vyskytují složité podmínky pro zásah, hrozí 

zasahujícím jednotkám požární ochrany zvýšené nebezpečí úrazu. Na zachycené fotografii 

(Obrázek 1) je zachycen požár budovy kasina v Nádražní ulici v Brně ze dne 8. ledna 2002. 

V objektu, kde byly složité podmínky pro zásah, došlo k tragickému úmrtí dvou hasičů. 

 

 

Obrázek 1: Tragický požár kasina v Brně [20] 

 

3.1 Charakteristika složitých podmínek pro zásah 

Složité podmínky pro zásah ztěžující činnost jednotkám požární ochrany mohou nastat 

v těchto případech: 

 V objektech, které se nedají odvětrat od zplodin hoření nebo jejich odvětrání  

je nemožné bez znalosti ovládacích prvků požárně bezpečnostních zařízení.  
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Dále v případě, kdy provedeným průzkumem nelze dobře odhadnout, jakými cestami 

se zplodiny hoření mohou šířit. 

 V objektech a zařízeních provozů chemické výroby, kde platí zvláštní režim provozu. 

Mezi tyto prostory patří například chemické laboratoře, kabelové kanály a elektrické 

rozvodny. 

 Pokud by došlo ke ztrátě orientace jednotky požární ochrany v dispozičně 

nepřehledných a složitých objektech. 

 Při výskytu nebezpečných látek. 

 U těžko rozpoznatelných technologických zařízení nebo stavebních konstrukcí, které 

snadno mohou šířit požár mimo požární úsek nebo dokonce i objekt, v němž hoří.  

 

3.2 Charakteristika ztížených podmínek pro zásah 

Jednotkám požární ochrany komplikují činnost při zásahu i situace, kdy je jejich práce 

znesnadňována následujícími nepříznivými klimatickými podmínkami. 

 

Silné zakouření 

Při hoření vznikají produkty tepelného rozkladu, pevné a plynné zplodiny hoření, které  

se mísí se vzduchem a vytváří kouř. Kouř jsou vlastně aerosoly pevných a kapalných částeček 

rozptýlených v kouřových plynech. [2] 

Nejdůležitější faktory ohrožující hasiče při požáru jsou kouřové plyny a vysoká teplota. 

Silné zakouření značně stěžuje průběh zásahu, protože brání nalezení ohniska požáru.  

Při záchraně osob vyvolává jejich paniku. Hasičům brání ve viditelnosti a orientaci v prostoru. 

Schopnost vidět je dána minimální intenzitou světla dopadajícího na sítnici oka. Jistým 

počtem fotonů za sekundu. Fotony v zakouřeném prostoru se však do oka dostávají obtížněji 

než v prostředí bez kouře. Fotony v zakouřeném prostředí jsou jednak absorbovány především 

tuhými částicemi a na kapalných částicích v kouři dochází k jejich odrazu. Nedostatečný tok 

fotonů na sítnici oka má fyziologický důsledek podobný slepotě. 

Kromě snížené viditelnosti obsahuje kouř řadu toxických pro život nebezpečných 

produktů. Zejména oxid uhelnatý, oxid uhličitý, kyanovodík, chlorovodík, fosgen a oxidy 

dusíku. 



7 

 

 

Silný vítr 

Za silného větru při požárech na otevřené ploše snadno vznikají nové ohniska hoření  

a to i ve velké vzdálenosti od hlavního ohniska požáru. Založení nových ohnisek způsobí 

odletující jiskry a hořící nebo doutnající části hořících materiálů. Tuto skutečnost nelze  

v žádném případě podceňovat. 

Tlakem větru může dojít ke zřícení osamoceně stojících nebo požárem poškozených 

konstrukcí. Rychle šíření ohně může odříznout nasazené hasiče od únikových cest.  

Při ustavení požárních automobilových žebříků a požárních automobilových plošin dochází 

k jejich převrácení. 

Zasahující hasiči jsou důsledkem silného větru ohroženi zvýšeným nebezpečím pádu, 

nebezpečím popálení a rovněž jsou ohroženi nebezpečím zřícení konstrukcí. 

 

Tuhý mráz 

Při hašení požáru za tuhých mrazů dochází k zamrznutí vodních zdrojů, požárních armatur, 

hadicového vedení a požárních čerpadel. Zasahující hasiči jsou omezeni snížením 

pohyblivosti na kluzkém povrchu a nářadí. Hrozí nebezpečí prochladnutí a omrznutí části těla. 

Podchlazení neboli hypotermie, vzniká, pokud poklesne tělesná teplota pod 35 ºC. Dojde-li 

k poklesu tělesné teploty pod 26 ºC, je zotavení nepravděpodobné. Vzhledem k nespecifickým 

příznakům se počínající hypotermie snadno přehlédne. Místa náchylná k tvorbě omrzlin jsou 

končetiny, především prsty, nos a uši a to díky menšímu objemu a tedy tendenci rychleji 

prochladnout. Během omrzlin organismus postupně ztrácí v končetinách cit a pak dochází 

k poškození tkáně. [21] 
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4 Popis vybraných nebezpečí, která ohrožují zdraví a život hasičů 

Požární zásah je nesmírně nebezpečný. Je důležité, aby zasahující hasiči věnovali velkou 

pozornost bezpečnosti práce při činnostech u zásahu, protože jim hrozí nejrůznější nebezpečí 

ohrožení zdraví a života.  

Je fakticky nemožné zpracovat předpis k zajištění bezpečnosti práce, který by obsáhl 

všechna možná rizika a stanovil postup, jak zabránit možnostem ohrožení zdraví. Otázky 

bezpečnosti práce jsou v určitém rozsahu řešeny resortními předpisy,  

a to Metodickými listy, jež jsou vydávány Generálním ředitelstvím hasičského záchranného 

sboru ČR, Řádem výkonu služby v jednotkách požární ochrany apod. Dále jsou také řešeny 

obecně závaznými právními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, jako je zákoník práce  

a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. [3] 

Činnost jednotek požární ochrany je natolik specifická a rozmanitá, že se hasiči při zásahu 

setkávají s nejrůznějšími druhy nebezpečí. Nebezpečí je třeba rozdělit do několika kategorií, 

protože žádný zásah nemá stejný průběh. Jednotlivé nebezpečí se liší jednak druhem 

mimořádné události, může jít například o požár, dopravní nehodu nebo zásah na nebezpečnou 

látku, ale také charakterem objektu či nebezpečím spojeným s používáním technických 

prostředků a zařízení na místě zásahu. Opomenout nesmíme ani klimatické podmínky. 

Bohužel se jednotlivé druhy nebezpečí mohou kombinovat.  

Jak je patrno z tabulky (Tabulka 2) jednotky požární ochrany nejvíce zasahují u zásahů 

s technickou pomocí (od roku 2010 platí změna při evidenci živelních pohrom). Jedná se  

o odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologickou 

pomoc a dopravní nehodu. Nepředstavují vysoké riziko zranění. Druhou mimořádnou událostí 

s nejvyšším počtem výjezdů tvoří požáry. Dále jsou charakterizována vybraná nebezpečí, 

které se mohou často vyskytovat při požárním zásahu a představují vyšší míru ohrožení  

pro zasahující hasiče. Tato nebezpečí je třeba považovat jen za malou skupinu nebezpečí,  

která by mohli ohrozit zdraví hasiče. 

 

 

 

 



9 

 

Druh události 

Počet událostí 

2008 2009 2010 2011 2012 

požáry 20 406 19 681 17 296 20 511 19 908 

dopravní nehody 20 063 19 004 18 053 17 061 18 910 

živelní pohromy 5 599 5 240 - - - 

úniky nebezpečných chemických látek - 

celkem 

6 242 5 916 5 300 5 285 5 106 

technická pomoc 38 916 44 187 58 948 47 736 44 648 

ostatní technické havárie - celkem 3 188 3 225 4 013 4 299 5436 

radiační nehody a havárie 0 0 0 1 1 

ostatní mimořádné události 17 10 2 6 67 

Celkem 94 431 97 263 103 612 94 899 94 076 

Tabulka 2: Počet jednotlivých druhů mimořádných událostí se zásahy JPO v ČR [39] 

 

4.1 Nebezpečí zřícení konstrukcí 

Stavební konstrukce se mohou velmi snadno zřítit. Obvykle se stavební konstrukce zřítí 

následkem působení vysokých teplot, které vedou ke snížení mechanické pevnosti, 

vyhoříváním materiálu do hloubky a důsledkem zvýšeného statického zatížení.  

Velmi nebezpečné jsou pro zasahující hasiče ocelové konstrukce, zejména ty příhradové. 

Pokud budou zahřívány nad teplotu 500 ºC, ztratí polovinu své mechanické pevnosti. Kritická 

teplota pro ocelové konstrukce je 700 ºC. Nad touto teplotu ztrácí nosnost úplně. 

Menší nebezpečí představují konstrukce provedené ze dřeva. I když jsou dřevěné 

konstrukce z hořlavého materiálu, pokud dojde k ohoření jejich průřezu o více než polovinu, 

stále si zachovají určitou pevnost a nosnost. Je to díky vrstvě ligninu, který se vytvoří  

na povrchu dřeva. Akutně nehrozí nebezpečí jejich zřícení. 
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Při dlouhodobém tepelném namáhání dochází na starých objektech ke zřícení komínů  

a zdí. Další nebezpečí pro hasiče hrozí při pádu střešní krytiny, stropních podhledů  

nebo světlíků výrobních hal. 

4.2 Nebezpečí výbuchu 

Nebezpečí, jež se dá jen velmi obtížně předpovídat, představuje výbuch. Ať už probíhá  

na bázi fyzikální nebo chemické, způsobuje velmi vážné zranění. 

Fyzikální výbuch je vyvolán změnou fyzikálních parametrů nad povolenou mez uvnitř 

provozovaných zařízení. Do skupiny fyzikálních výbuchů řadíme výbuchy přetopených kotlů, 

tlakových lahví (Obrázek 2), nádrží s hořlavými kapalinami a obalů od sprejů, pokud dojde 

k nadměrnému ohřátí části jejich povrchu. 

Chemický výbuch je vlastně velmi rychlý proces hoření směsi hořlaviny s oxidačním 

prostředkem, doprovázený prudkým zvýšením tlaku a rychlým uvolněním zplodin hoření  

a tepelného rozkladu. Chemickým výbuchem může být i explozivní rozklad látky. 

Při každém výbuchu vzniká tlaková vlna, která poškozuje technologická zařízení  

a stavební konstrukce. Do okolí rozmetává hořící části materiálů, čímž může přispět  

k rozšíření požáru. 

 

Obrázek 2: Tlaková láhev poškozená výbuchem [22] 
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4.3 Nebezpečí ztráty orientace 

Ke ztrátě orientace dochází z důvodu špatné nebo nulové viditelnosti při silném zakouření,  

za mlhy, sněhové vánice nebo za hustého deště. Nebezpečí ztráty orientace hrozí také  

při likvidaci požáru v noci nebo při náhlém přerušení dodávky elektrického proudu v objektu, 

včetně prostorů evakuačních a zásahových cest. 

Hasební zásah je tímto nebezpečím ovlivňován již v samotném začátku. Od okamžiku,  

kdy byl zahájen průzkum až do likvidace požáru. Nebezpečí ztráty orientace má vliv  

na kvalitu zásahu a mnohdy zásah značným způsobem ovlivní. U zasahujících hasičů 

vyvolává nejistotu. Při záchraně osob a zvířat, vyvolává paniku, čímž se může toto nebezpečí 

stát příčinou mnoha úrazů. 

 

4.4 Nebezpečí fyzického vyčerpání 

Energie potřebná k fyzickému výkonu vzniká přeměnou svalových tuků. Pro přeměnu 

svalových tuků je využíván kyslík přiváděný do organismu dýcháním. Při nedostatku kyslíku 

nutného pro spalování tuků, je tělo nuceno využívat další zdroj energie, kterým je cukr 

(glykogen). Glykogen je uložen ve svalech a játrech. Zásoby glykogenu jsou oproti zásobám 

tukovým několikrát menší. Jestliže je organismus hasiče nedostatečně trénovaný, dochází  

již při menší zátěži k vyčerpání. 

V průběhu zásahu hrozí hasičům vyčerpání při jednorázovém výkonu nebo  

při dlouhodobém zatížení. Hranice fyzického vyčerpání je dána jednak fyzickou kondicí 

hasiče a také vhodným doplňováním zdrojů energie v průběhu zásahu. 
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5 Ochranné pracovní prostředky pro hasiče 

Kromě dodržování zásad bezpečné práce, používají hasiči pro ochranu před nebezpečím  

při zásahu ochranné prostředky. Při nedostatečném vybavení ochrannými prostředky nebo  

při porušování pravidel jejich používání hrozí hasičům zvýšené nebezpečí úrazu. 

5.1 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Při běžném požárním zásahu a při provádění běžných záchranných prací u mimořádných 

událostí poskytují hasičům ochranu proti jednomu nebo více rizikům osobní ochranné 

pracovní prostředky (Obrázek 3). Mezi tyto prostředky patří hasičská přilba, zásahový ochranný 

oděv, zásahová ochranná obuv a zásahové ochranné rukavice. 

 

Obrázek 3: Hasič připravený k provedení zásahu [23] 

 

Hasičská přilba je ochranná pokrývka hlavy vyrobená z pevného materiálu. K výrobě  

se nejčastěji používá plastická hmota nebo kov. Poskytuje hasičům ochranu proti rizikům 

zranění hlavy, která mohou vzniknout během zásahové činnosti.  

Základními částmi hasičské přilby jsou:  

 skořepina, 

 náhlavní systém, 
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 upínací a zajišťovací prvky, 

 spojovací prvky, 

 nátylník, 

 doplňky a přídavné části. 

Nezbytnou výbavou hasiče při zásahové činnosti je kukla. Kukla se nasazuje  

pod hasičskou přilbu. Slouží k ochraně hlavy a krku proti sálavému teplu a nepříznivým 

povětrnostním vlivům. 

Zásahový ochranný oděv poskytuje hasiči ochranu před vnějšími vlivy. Musí splňovat celou 

řadu požadavků, aby poskytly co nejvyšší ochranu hasiče při zásahu. Oděv se skládá z kabátu 

a kalhot. Převážně se používají oděvy vícevrstvé, zpravidla třívrstvé. První, vnější vrstva 

chrání proti krátkodobému zasažení plamenem a vnějším tepelným vlivům Druhá vrstva tvoří 

ochranu proti vlhkosti a průniku vody k tělu hasiče. Třetí vrstva chrání před vnějším teplem  

a chladem. Musí zůstat vždy suchá. Pod zásahový oblek se obléká bavlněné spodní prádlo, 

které má dobrou sací schopnost. 

Zásahová ochranná obuv je důležitým ochranným prostředkem. Většinou se jedná  

o polovysoké boty, které jsou uzpůsobené k rychlému obouvání s vhodnou a bezpečnou 

úpravou zapínání. Obuv poskytuje ochranu proti neagresivním chemickým látkám, ropným 

produktům, tepelným a mechanickým účinkům a povětrnostním vlivům. [4] Jako materiál  

pro výrobu obuvi se nejčastěji používají klasické materiály, jako je například hovězinová useň 

nebo materiály syntetické. Podešev bývá nejčastěji vyrobena ze speciální pryže. 

Zásahové ochranné rukavice slouží k ochraně rukou hasiče při zásahové činnosti. Rukavice 

musí ochránit hasiče proti popáleninám, mechanickým rizikům a vnějším povětrnostním 

vlivům. Nevýhodou rukavic je, že omezují citlivost rukou při práci. Nejčastěji jsou vyrobeny 

ze speciálně upravené usně a vnitřní vrstvou zpravidla provedenou z Gore -Texu a Kevlaru.  

 

5.2 Ochranné prostředky při zásahu na nebezpečné látky 

Za nebezpečné látky a nebezpečné přípravky se považují látky nebo přípravky, které mají 

jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako výbušné, 

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví 

škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci  

a nebezpečné pro životní prostředí. [43] 
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Při činnostech u zásahu s výskytem nebezpečných látek poskytuje hasičům ochranu 

protichemický ochranný oděv. Jedná se o kombinaci sestavených součástí oděvu, které jsou 

vyrobené z chemicky odolných materiálů. Umožňuje použití přilby, dýchacího přístroje  

a komunikačního zařízení. Protichemický ochranný oděv se dělí dle ochranné funkce na 

několik typů. 

 

5.3 Ochranné prostředky proti sálavému teplu 

Sálavé teplo jsou infračervené paprsky vyzařované z pásma hoření. Jejich intenzita je úměrná 

intenzitě hoření, druhu a výhřevnosti hořlavé látky a vzdálenosti od pásma hoření. Sálavé 

teplo vysoké intenzity vzniká při požárech hořlavých látek s vysokou výhřevností, zejména 

hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti nebo ve III. fázi požáru při intenzivním hoření, 

teplem uvolněným výbuchem, případně hořením lehkých kovů a jejich slitin. [5] 

Ochrana oděvu proti sálavému teplu spočívá především ve schopnosti svrchního materiálu 

odrážet intenzivní sálavé teplo. Součást oděvu tvoří pozlacený zorník, který má chránit oči 

před intenzivním tepelným zářením. Pokud se provádí zásah s tímto oděvem, není doporučeno 

požívat kyslíkový dýchací přístroj. 

 

5.4 Dýchací technika 

Dýchací technika umožňuje hasičům dýchat po omezenou dobu v jinak nedýchatelném 

prostředí a chrání hasiče před vniknutím toxické látky do organismu. U jednotek požární 

ochrany se používají především autonomní, vzduchové, izolační, dýchací přístroje. Tyto 

dýchací přístroje mají zásobu stlačeného vzduchu v tlakových lahvích o tlaku 20 nebo  

30 MPa. Ochranná doba se pohybuje od 15 do 60 minut. Závisí  

na objemu a tlaku v láhvi, fyziologickém stavu uživatele a vykonávané činnosti. Vzdušiny, 

které hasič vydechuje, jsou odváděny přes obličejovou masku do okolní atmosféry.  
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6 Činnost hasiče na místě zásahu 

Základním posláním hasičů je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry  

a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. [19] 

Pro jednotku požární ochrany začíná zásah vyhlášením poplachu a končí návratem 

jednotky na stanici. Po vyhlášení poplachu se hasiči v co nejkratším čase odeberou na místo 

odkud je zahájena příprava k výjezdu. Zde se vybaví osobními ochrannými a věcnými 

prostředky požární ochrany. Během jízdy k místu zásahu, velitel jednotky seznamuje hasiče 

s dostupnými informacemi o místě zásahu. Jsou to informace o charakteru hořlavých látek, 

upřesnění druhu hořícího objektu, možných nebezpečích apod. 

Místo zásahu je místo nasazení jednotek požární ochrany a dalších složek IZS a prostor 

předpokládaných účinků mimořádné události. Na místě zásahu jsou hasiči podřízeni svým 

velitelů jednotek a jejich prostřednictvím jsou podřízeni veliteli úseku, veliteli sektoru (je-li 

úsek nebo sektor zřízen) a veliteli zásahu. [5] 

Prvořadým úkolem na místě zásahu je provedení průzkumu. Jedná se o důležitou,  

ale zároveň velmi nebezpečnou činnost. Průzkum se provádí po celou dobu zásahu  

až do likvidace požáru. Končí předáním požářiště. Průzkum provádí velitel zásahu a jim 

určený hasič nebo podle potřeby průzkumná skupina tvořená nejméně dvěma hasiči. Pokud  

se jedná o rozsáhlou plochu zásahu nebo v případě, že se v ohroženém objektu mohou 

nacházet lidé a zvířata, provádí průzkum celá jednotka. V některých případech se průzkum 

provádí „bojem“. To znamená, že se průzkum provádí se zavodněným útočným proudem. 

Základním cílem průzkumu na místě zásahu je zjistit: 

 místo, počet a míru ohrožení osob, zvířat a majetku a možnost jejich záchrany  

nebo evakuace, 

 rozsah požáru, cesty a směry jeho šíření, druh hořících materiálů nebo rozsah účinků 

mimořádné události, 

 místo, druh, množství a rizika nebezpečných látek a předmětů, které mohou nepříznivě 

ovlivnit průběh zásahu, 

 terénní a ostatní podmínky pro zásah a potřebné síly a prostředky k zásahu. [3] 
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Na základě průzkumem zjištěných skutečností se rozhoduje o způsobu provedení zásahu. 

Hlavní činností je záchrana osob. Záchrana osob má přednost před záchranou zvířat  

a materiálu. Záchranou osob se rozumí činnosti směřující k odstranění bezprostředního 

ohrožení jejich života. Záchranné práce jednotek požární ochrany směřující k záchraně osob, 

zvířat a majetku se dělí na zásahy u požárů a technické zásahy. [3] Cílem činnosti  

při zdolávání požáru je lokalizace požáru, kdy bylo zamezeno dalšímu šíření požáru a síly  

a prostředky na místě zásahu jsou dostatečné pro likvidaci požáru. Likvidací požáru se rozumí 

ukončení nežádoucího hoření. Požár se zdolává použitím hasiv, odstraněním hořlavých látek, 

rozebráním konstrukcí nebo odvedením horkých zplodin hoření. Při živelních pohromách  

a jiných mimořádných událostech provádějí hasiči záchranné práce vedoucí k omezení rizik 

vyvolaných mimořádnou událostí a záchranné práce vedoucí k přerušení jejich příčin. 

Veškerou činnost na místě zásahu provádí hasiči minimálně ve dvojici. Dvojice  

je nedělitelná. 
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7 Stávající možnosti sledování hasiče 

Důvodů, proč vlastně sledovat hasiče na místě zásahu je hned několik. Jednak je to jeho 

urychlené nalezení a záchrana v případě zranění nebo při nedostatku zásoby vzduchu 

v tlakové láhvi dýchacího přístroje. Dále pokud si hasič vyžádá pomoc při nalezení 

pohřešovaných osob a také například v případě objevení tlakových láhví či nebezpečných 

látek, které potřebují okamžitou evakuaci z požárem zasažené budovy. To vše s ohledem  

na nebezpečí, které mu na místě zásahu hrozí. Avšak, v současné době se přesná lokalizace 

hasiče na místě zásahu žádným způsobem významně neřeší. Možnosti, jak sledovat pohyb  

a polohu zasahujících hasičů vyplývají z věcných prostředků požární ochrany, které jsou  

ve výbavě jednotek. Tou nejjednodušší metodou jak vysledovat pozici hasiče na místě zásahu 

je pomocí vodícího lana a položeného útočného vedení. Velitel zásahu si také může místo 

zásahu rozdělit na jednotlivé úseky a sektory a tím získat lepší přehled o nasazených hasičích. 

Technicky náročnějším prostředkem je detektor pohybu hasiče a termovizní kamera. Nejvíce 

používanou metodou zjišťování polohy hasiče je rádiová komunikace mezi hasičem  

a velitelem zásahu. Žádná dosud používaná metoda ani prostředek  

však nejsou schopny dálkově sledovat pohyb hasiče v reálném čase. 

 

7.1 Vodící lano 

Při pohybu v silně zakouřeném prostoru s nulovou viditelností můžeme sledovat pohyb hasiče 

pomocí vodícího lana. Na základě délky odvinutého lana jsme schopni určit přibližnou 

vzdálenost, kde se hasič nachází. Ve Velké Británii hasiči využívají tzv. uzlíkový systém. 

Jedná se o vodící lano, na kterém jsou uvázány uzly. Podle uzlů se dá určit směr pohybu 

hasiče. 

Jako vodící lano lze použít záchytné lano, které je standardně ve výbavě jednotek požární 

ochrany. Dříve se pro jeho výrobu používala konopná příze. V současné době se používají 

lana vyrobená z polyesterového technického vlákna v délce 20 metrů a průměru lana  

10 milimetrů. Obě konce lana mají vpletena oka. Na jednom konci je upevněna ocelová 

karabina. V nerozvinutém stavu je lano namotáno na vidlici. Hmotnost lana i s ocelovou 

karabinou a vidlicí se pohybuje zhruba kolem 2 kilogramů. 
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7.2 Hadicové vedení 

Další možností, jak lokalizovat polohu hasiče při hasebním zásahu je pomocí položeného 

hadicového vedení. Doporučuje se uchopit zavodněnou hadici do obou rukou a postupovat  

ve směru položené hadice. S největší pravděpodobností dojdeme k proudnici, kde můžeme 

očekávat hasiče. Jestliže je ovšem v prostoru zásahu vytvořeno několik proudů, je třeba 

postupovat s patřičnou rozvahou a opatrností, protože snadno dojde k záměně hadice. 

V prostoru s nulovou viditelností, u nezavodněné hadice se může stát, že hadice vytvoří 

kruhovou smyčku a hasiči chodí v kruhu. V zakouřeném prostředí je tento jev 

nepostřehnutelný. Někdy se také stane, že hadice je již přehořelý nebo zrušený proud. 

 

7.3 Štáb velitele zásahu, úseky a sektory  

Při soustředění většího množství sil a prostředků a při organizačně složitém nebo rozsáhlém 

zásahu může velitel zásahu zřídit štáb. [5] Pro lepší přehled, se doporučuje místo zásahu 

rozdělit na úseky. Pokud velitel zásahu zřídí úseky, přidělí do nich určené síly  

a prostředky a stanoví úkoly, které budou plnit. Pro několik úseků se může zřídit společný 

sektor. Tímto způsobem si velitel zásahu usnadní řízení zásahu. Velitelé úseků se v určitý čas 

vždy hlásí veliteli zásahu, jejich prostřednictvím získává lepší přehled o nasazených hasičích 

v jednotlivých úsecích. 

Štáb velitele zásahu tvoří náčelník štábu a členové štábu pro spojení, týl, analýzu situace  

na místě zásahu a člen pro nasazení sil a prostředků. Dále jsou do štábu přizváni zástupci 

složek IZS a pomocníci členů štábu. Na základě rozhodnutí velitele zásahu, úsek štábu pro 

nasazení sil a prostředků, rozmísťuje hasiče a technikou v jednotlivých úsecích a sektorech. 

Vede evidenci doby, po kterou jsou hasiči nasazeni v ochranných prostředcích, a včas 

navrhuje jejich střídání. Na místě zásahu eviduje všechny síly a prostředky, které jsou 

k dispozici.  

 

7.4 Termovize 

Pomocí termovizní kamery (termokamery) je možné sledovat pohyb hasiče a lokalizovat jeho 

polohu zejména v zakouřeném prostředí. Nehodí se do prostoru s velkým ohniskem požáru. 
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Termovizní sledování nelze provádět při mlze, hustém dešti nebo padající sněhu, protože 

voda je pro infračervené záření zcela nepropustná.  

Na jakém principu termovizní kamera pracuje? Je to systém pro bezkontaktní plošné 

měření a zobrazení teploty, zobrazení a záznam přítomnosti objektů v prostoru nebo tak zvané 

noční vidění. Každý objekt s teplotou vyšší než absolutní nula vyzařuje infračervené záření. 

Základním principem funkce termokamery je snímání a zpracování infračerveného záření 

dopadajícího přes optiku na infračervený snímač. Ten infračervené záření převádí  

na elektrický signál, následující obvody jej zesílí a analogově nebo digitálně zpracují  

do nějaké standardní podoby vhodné pro záznam nebo zobrazení na obrazovce (Obrázek 4). 

Ostrost a jas pořízeného snímku souvisí s teplotou situace a předmětů v zorném poli. Studená 

místnost poskytuje málo infračervené energie a je detekováno méně detailů než v teplém 

prostředí, kde předměty vydávají značnou energii. [7]  

  Jako nadstandard může být termovizní kamera vybavena vysílačem dálkového přenosu, 

který přenáší obraz na LCD displej. [4] Verze „blízké budoucnosti“ je využití modelu 

termokamery, její osazení na ochranné helmě hasiče a výstup na obrazovku počítače 

v požárním automobilu nebo do operačního střediska. 

 

  

 

Obrázek 4: Obrazovka termovizní kamery [22] 
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7.5 Detektor pohybu hasiče 

Detektor pohybu hasiče je osobní výstražný systém. Na fotografii (Obrázek 5) je zobrazen 

detektor pohybu hasiče SCOUT K-T-R. Tento výstražný systém se stává užitečným 

pomocníkem pro zasahující hasiče při pohybu ve stísněném, nebezpečném či orientačně 

složitém prostředí, v němž hrozí vysoké nebezpečí úrazu. Přístroj je odborné veřejnosti známý 

pod pojmem „mrtvý muž“. 

V základní verzi přístroj pracuje jako lokátor pohybu uživatele. Pokud přístroj 

nezaznamená žádný pohyb hasiče po dobu 25 sekund, začne vydávat akustický signál. 

Hlučnost akustického signálu se stupňuje a upozorní okolí na imobilitu hasiče. Na pomoc 

rychlého vyhledání nositele přístroje v nouzi, je detektor doplněn dobře viditelnými LED 

diodami, které dovolují lokalizovat postiženého i při snížené viditelnosti V nouzové situaci 

lze přístroj aktivovat i ručně manuálním tlačítkem. Některé přístroje jsou vybaveny 

akustickým systémem kontroly okolní teploty, který se spustí při jejím rychlém nárůstu, nebo 

překročí-li teplota prostředí bezpečné meze, takže další setrvání uživatele v tomto prostředí by 

již bylo nebezpečné. [24] 

 

 

Obrázek 5: Detektor pohybu hasiče [24] 
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Elektrická multifunkční měřící a poplachová jednotka Dräger Bodyguard ®II, integrovaná 

v dýchacím přístroji, může být použita spolu s telemetrickým systémem Dräger's PSS® 

Merlin. Základním prvkem telemetrického systému je panel řízení, který umožňuje rádiový 

přenos dat (Obrázek 6). Nasazení hasiči v dýchacím přístroji jsou na řídícím panelu registrováni 

pomocí osobních jmenovek. Data, která jsou k dispozici hasiči, se zobrazují  

i na displeji řídícího panelu veliteli zásahu. 

Zobrazovaná data jsou následující:      - tlak v tlakové nádobě, 

                                                         - uplynulá doba, 

                                                         - zbývající čas do dosažení zbytkového tlaku. 

Další zobrazované varovné signály:     - signál od automatické tísňové jednotky, 

                                                              - signál z manuálního nouzového tlačítka, 

                                                              - signál návratu uživatele.         

Pokud se uživatel dýchacího přístroje ocitne v nesnázích, zobrazí se na řídícím panelu 

vizuální a projeví se zvukové výstrahy. Velitel zásahu, tak může včas vyslat záchranný tým  

na pomoc hasiči. 

 

Obrázek 6: Panel řízení pro telemetrický systém Dräger's PSS® Merlin [25] 
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7.6 Rádiová komunikace 

Rádiová komunikace je založena na bezdrátovém přenosu elektromagnetického vlnění – 

rádiových vln. Rádiové vlny mají stejnou fyzikální podstatu jako například světlo, rentgenové 

záření nebo ultrafialové záření, ale na podstatně nižších frekvencích, které naše smysly 

nedokážou zachytit. 

Základní vlastností, která popisuje dané rádiové vysílání, je frekvence, respektive vlnová 

délka. Tyto hodnoty spolu souvisí nepřímo. Čím větší je vlnová délka, tím menší je frekvence. 

Jednotlivé frekvence jsou v dané rádiové síti zpravidla označované jako „kanály“.  

Na jednotlivé frekvenci může v jeden okamžik vysílat pouze jedna stanice. Pokud by vysílalo 

více stanic současně, došlo by ke vzájemnému rušení a žádné vysílání by nebylo 

srozumitelné. 

Kvalita příjmu závisí jednak na vzdálenosti mezi stanicemi, ale ještě více na tom, zda mezi 

vysílající a přijímací stanicí jsou nějaké pevné překážky, například stavby, terén apod. Dále 

platí, že kratší vlnová délka a tedy vyšší frekvence umožňuje kvalitnější přenos hlasu a dat, 

ale horší vlastnosti při průchodu vysílání překážkami. 

Rádiové frekvence používané v HZS ČR (a službami IZS obecně) se pohybují u moderních 

analogových systémů v pásmech 160 MHz a u digitální rádiové sítě PEGAS v pásmech  

380 MHz. 

V analogové rádiové síti je hlas přenášen analogovým způsobem. To znamená, že nosná 

vlna o určité frekvenci je deformována v závislosti na vstupní informaci, zpravidla na hlase 

hovořící osoby. Tuto modulaci si lze představit například jako signály tvořené zesilováním  

a zeslabováním světla téže barvy. Analogový způsob přenosu, dříve výhradní, dnes používají 

zejména jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí. 

V moderní rádiové síti PEGAS se používá digitální způsob kódování signálu. To znamená, 

že přenášená informace je nejprve zakódována do podoby datového toku. Poté jsou tato data 

odeslána vzduchem jako série nul a jedniček, aby byla na straně přijímací znovu 

rekonstruována do podoby slyšitelného hlasu. V digitální rádiové síti PEGAS je radiostanice 

nazvána terminálem a frekvence je nazvána paměťovou buňkou. [6] 
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Rozdělení radiostanic podle druhu: 

 Přenosné radiostanice jsou používány pro rádiové spojení na místě zásahu. Jejich 

velikost umožňuje přenášení v ruce. Mají vlastní akumulátor a anténu. 

 Mobilní radiostanice jsou používány ke spojení mezi základnovými radiostanicemi  

a požárními automobily. Jako zdroj energie slouží akumulátor požárního automobilu. 

Anténu mají instalovanou na karoserii. 

 Základnové radiostanice se používají zejména ke spojení s mobilními 

radiostanicemi. Umisťují se na operačních a informačních střediscích nebo  

na požárních stanicích s anténou instalovanou na objektu. 

 Povelové radiostanice umožňují vyhlášení poplachu a ovládání dopravní světelné 

signalizace. 

Neustálý rádiový kontakt mezi velitelem zásahu a zasahujícími hasiči je podmínkou 

úspěšně provedeného zásahu. Jako nejlepší systém pro komunikaci se jeví komunikační 

systémy plně integrované v ochranné masce dýchacího přístroje nebo při integraci do hasičské 

přilby. 

Při zásahu u požárů lesa se pro lokalizaci hasiče používá radiové spojení společně 

s mapovými podklady. Zasahující hasiči se orientují na místě zásahu podle mapy a hlásí 

veliteli zásahu radiostanicí svoji polohu. 
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8 Další možnosti použitelné pro lokalizaci hasiče 

Na trhu se vyskytuje řada dalších prostředků, které by mohli být využity pro tuto 

problematiku. 

 

8.1 Lokalizace polohy podle zeměpisných souřadnic 

Družicové navigační systémy (GPS) patří ke globálním systémům. Jsou to systémy, které  

s požitím několika málo družic umožňují určovat polohu kdekoliv na zemi. Hlavní předností 

globálních navigačních systémů je, že určují polohu v souřadném systému, který je společný 

pro celou zeměkouli, a tedy umožňují globálně koordinovat změnu polohy všech objektů 

vybavených příslušným navigačním zařízením. Družicové navigační systémy pracují bez 

ohledu na počasí, na denní či roční dobu. [8] 

Družicový navigační systém se skládá ze tří hlavních segmentů. Ze segmentu 

uživatelského, kosmického a řídícího. 

Uživatelský segment je tvořen anténami a procesory přijímačů, které poskytují uživateli 

informace o poloze, rychlosti a přesném čase. 

Kosmický segment je tvořen soustavou umělých družic Země, obíhajících po známých, 

přesně definovaných a určených drahách. 

Řídící segment je tvořen soustavou pozemních stanic. Provádí monitoring kosmického 

segmentu tak, aby dobře plnil svou funkci. Spravuje veškerý systém GPS. 

Tyto systémy jsou budovány jako pasivní dálkoměrné systémy. To znamená, že přijímač 

určuje svoji vzdálenost k několika družicím navigačního systému a svoji polohu  

pak stanovuje protínáním. Pasivní znamená, že přijímač žádné signály na družice nevysílá.  

Pro datové přenosy polohy přijímače se běžně používá technologie GSM/GPRS. Technologie 

GSM/GPRS je použitelná pro přenosy dat na území jednoho nebo více států v případě využití 

roamingových služeb. V některých případech se technologie GSM nahrazují nebo doplňují  

o přenosy dat přes družicové systémy. Toto řešení je nákladnější, ale je nutné hlavně 

v oblastech nedostatečného nebo žádného pokrytí signálem GSM. [9] Na fotografii (Obrázek 7) 

je zobrazen GPS lokátor GH 3000. Tato osobní lokalizační jednotka zaměřuje svoji pozici  

a tu i s dalšími údaji přenáší na mapový server sítě GSM. Po stisknutí nouzového tlačítka 

dokáže přivolat pomoc.  
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Obrázek 7: Osobní GPS lokátor [27] 

 

Přesto, že mají družicové navigační systémy opravdu globální dostupnost, paradoxně 

můžeme konstatovat, že budou fungovat s velkou pravděpodobností mnohem lépe uprostřed 

oceánu nebo pustiny než uprostřed lesa či města. Přesnost a dostupnost polohové informace 

jsou ovlivňovány celou řadou různých faktorů. V první řadě je to obecně dostupnost signálů 

družic v prostředí, ve kterém se nacházíme. Signály vysílané z družic urazí k přijímači velmi 

dlouhou vzdálenost a jejich intenzita na zemském povrchu není nijak velká. Důsledkem je,  

že přijímače tento slabý signál nejsou schopny vůbec zachytit v budovách, podzemních 

objektech a jiných místech bez přímého výhledu na oblohu. Velký vliv na dostupnost  

a kvalitu signálu družic má ale i hustota vegetace, například lesní porosty. [9] 

Mezi nejvýznamnější provozované globální družicové navigační systémy patří systémy 

GPS a GLONASS.  Evropská unie spolu s Evropskou vesmírnou agenturou pracují na vývoji 

celoevropského navigačního systému Galileo. 

Systém GPS (Global Position Systém) označovaný také jako NAVSTAR (Navigation Systém 

Using Time And Range je původně vojenský navigační systém armády Spojených států 

amerických. Od začátku 90. let minulého století je systém přístupný i pro civilní uživatele  

po celém světě. Tvoří ho 21 družic, které jsou doplněny 3 záložními družicemi.  

Systém GLONASS (Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Systema) je pasivní 

dálkoměrný systém. Dráhy jeho družic se podobají drahám družic GPS. Hlavní rozdíl oproti 

systému GPS spočívá v tom, že družice pracují v jiném kmitočtovém pásmu. [8] 
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Systém Galileo je plánovaný autonomní evropský globální systém, který by měl být obdobou 

americkému systému GPS a ruskému systému GLONASS. Jeho výstavbu zajišťuje Evropská 

unie reprezentována Evropskou komisí a Evropská kosmická agentura. Galileo měl být 

původně provozuschopný od roku 2010, ale podle nových plánů je nejbližší rok jeho spuštění 

naplánován až na rok 2014. Plný systém se bude sestávat z 30 družic obíhajících ve třech 

rovinách po kruhových drahách na střední oběžné dráze Země. [41] 

 

8.2 Lokalizace polohy mobilním telefonem 

Lokalizace mobilního telefonu (GSM Positioning) je určování polohy mobilní stanice 

s využitím infrastruktury GSM. Jde o určitou obdobu GPS, zde je však poloha určována  

ze vzdálenosti od tří základnových stanic. [10] 

GSM je nejrozšířenější standard pro mobilní telefony na světě. Tvoří ji buňková síť.  

To znamená, že mobilní telefony se připojují do sítě prostřednictvím nejbližší buňky. Buňkou 

se rozumí území pokryté rádiovým signálem o velikosti 300 metrů až 35 kilometrů v průměru. 

Jsou čtyři různé velikosti buněk: makro, mikro, piko a deštníkové buňky. GSM síť pracuje 

 na několika frekvencích. 

Síť za systémem GSM je velká a složitá, aby mohla poskytovat veškeré vyžadované 

služby. Je rozdělena do několika sekcí: - systém základnových stanic (BTS), 

                                                           - síťový a přepínací podsystém, 

                                                            - hlavní síť GPRS, 

                                                            - všechny elementy se skládají dohromady, aby mohli  

                                                               poskytovat GSM služby. [28] 

Existují tři kategorie metod zjišťováni polohy mobilních telefonů. Nejstarší pokusy jsou 

založeny na lokalizaci polohy sítí GSM – těmto metodám se říká využívající síť. Novější 

metody jsou využívající mobil. Zatímco u metody využívající síť není vyžadována 

spolupráce mobilního telefonu (ten působí jako pasivní sledovaný prvek, k zjištění polohy 

není jeho spolupráce potřebná), u metod využívajících mobil probíhá zjišťování polohy právě 

na straně mobilního telefonu, který pro změnu nepotřebuje aktivní spolupráci mobilní sítě.  
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8.2.1 Lokalizace polohy využívající síť GSM 

Síťové metody zjišťování polohy jsou založené na znalosti konfigurace sítě GSM a chování 

rádiových vln. Každý mobilní operátor totiž velmi přesně zná umístění svých základnových 

stanic (BTS), jejich rozdělení do sektorů a identifikační čísla jednotlivých sektorů (označují  

se jako Cell ID nebo CGI, cell global identity). Ví také, které frekvence se v těchto sektorech 

používají. 

Metoda označená zkratkou CGI+TA (Cell Global Identity+Timing Advance) využívá toho, 

že mobilní síť zná hodnotu CGI sektoru, ve kterém se telefon nachází. Při komunikaci sítě 

GSM s mobilem se používá ještě jedna hodnota – TA (timing advance). TA se vypočítává  

ze zpoždění přenosu rádiového signálu mezi mobilem a sítí. Pokud zná vyhodnocovací 

centrum hodnotu CGI a také TA, může určit oblast lokalizace s přesností nejméně 550 metrů.  

Jiná metoda, označovaná zkratkou UL-TOA (Uplink time of arrivall) vyhodnocuje jenom 

zpoždění signálu vysílaného z mobilního telefonu. Když vyhodnocovací centrum zná čas,  

kdy mobil začal vysílat, srovná ho s časem, kdy data dorazila do BTS. Pokud je mobilní 

telefon v dosahu dalších tří BTS, se kterými dokáže komunikovat, je možné vypočítat  

při znalosti zpoždění se všemi třemi stanicemi polohu s přesností na 50 až 150 metrů. 

Přesnější lokalizaci mobilu touto metodou brání různé odrazy a zalomení rádiového signálu. 

V důsledku toho je lokalizace v otevřené krajině přesnější než ve městech. 

 

8.2.2 Lokalizace polohy využívající mobilní telefon 

Zjišťování polohy využívající schopností mobilního telefonu jsou výrazně přesnější  

než při použití metod založených na sítích GSM. 

První metodou je projekt GPS s asistencí sítě GSM (A-GPS, network-assisted GPS). 

Přijímač GPS totiž ke správnému určení polohy potřebuje znát polohu vysílače a přesný čas, 

kdy byl signál vyslán. Aby byl systém GPS dokonalejší v místech se špatnou úrovní signálu, 

bylo by dobré použít pozemní vysílače, jejichž signál pronikne i do budov a podzemních 

garáží. K tomu se výborně hodí základnové stanice GSM. Atomové hodiny, které se používají 

v družicích GPS, je možné použít i v BTS, jejíž poloha je velmi přesně známá. Mobilní 

telefon vybaven přijímačem GPS může svoji polohu zjišťovat i na základě informací 

vysílaných sítí GSM. Podle odborníků lze dosáhnout při hustotě vysílačů A-GPS každých  

300 kilometrů přesnosti určení polohy mobilu s odchylkou 10 až 20 metrů. 
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Druhou metodou lokalizace založenou na mobilním telefonu je metoda E-OTD (The 

enhanced observed time diference method). Princip metody je znázorněn na obrázku  

(Obrázek 8). Je založena téměř na stejném principu jako metoda UL-TOA (popsána dříve), jen 

s tím rozdílem, že vysílacím prvkem jsou základnové stanice a výpočet signálu provádí přímo 

mobilní telefon. Přesnost metody E-OTD je v otevřené krajině přibližně 60 metrů  

a v městských oblastech se odchylka pohubuje kolem 200 metrů. 

 

Obrázek 8: Metody lokalizace mobilního telefonu E-OTD a UL-TOA [29] 

 

 

8.2.3 Kombinované metody 

Tyto metody jsou založeny především na zjišťování polohy mobilu sítí. Využívají aplikace 

SIM toolkit, podobně jako u nás dříve jediná komerční služba Paegas Locator). [29] 
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8.3 Lokalizace polohy technologií UWB 

Zkratka UWB vyjadřuje slova Utra WideBand. Do českého jazyka lze toto slovní spojení 

přeložit jako ultra široko pásmové signály. V radiokomunikacích se zkratkou UWB označuje 

bezdrátová technologie, která může být použita při nízké úrovni energie pro širokopásmovou 

komunikaci krátkého dosahu při využití velké části rádiového spektra. Moderní technologie 

UWB mohou být využity pro přesnou lokalizaci a sledování osob a předmětů. [40] 

 

8.3.1 Lokalizační systém RetLoc 

Systém RetLoc je primárně určen ke sledování pohybu hasičů a záchranářů při zásahu 

v rozsáhlém komplexu budov. Jedná se o ojedinělý systém pro sledování osob a materiálu 

v prostředí bez pevné infrastruktury. 

Prvotním úkolem hasičů při požáru objektu je vyvést jeho obyvatele dříve,  

než se k nim dostane požár. Bohužel k velkým požárům s nejvážnějšími následky dochází 

především v noci, kdy většina lidí spí a po probuzení jsou často dezorientovaní a v zakouřené 

budově volí špatné únikové cesty. Tyto nepříznivé faktory ovlivňují hasičům záchranné práce 

a prodlužují jejich pobyt v ohroženém objektu. Pokud hasič objeví v některé místnosti větší 

počet spících či přiotrávených osob, potřebuje zavolat posily. Je-li jednotka vybavena 

systémem RetLoc, velitel zásahu má přehled, který hasič potřebuje posily i jakou cestou  

se dostal na místo (Obrázek 9). Tato výhoda umožní rychlý přesun posil na pomoc hasiči. 

Významnou vlastností systému RetLoc je schopnost sledovat hasiče v hašeném objektu. 

Pokud by například hasič ležel delší dobu na stejném místě, je jeho chování systémem 

vyhodnoceno jako neobvyklé a upozorní velitele zásahu na potenciální zranění hasiče. Systém 

RetLoc nenahrazuje klasickou rádiovou komunikaci mezi hasičem a velitelem. Nicméně, 

umožňuje zasílání krátkých předdefinovaných zpráv pro případ, kdy je rádiová komunikace 

přerušena. 

Dosah systému se pohybuje od 50 do 100 metrů. RetLoc zobrazuje trasy vybraných 

objektů a zaznamenává zobrazená data. Informace jsou zobrazeny ve 3D. [30] 
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Obrázek 9: Sledování hasiče na místě zásahu systémem RetLoc [30] 

 

 

8.3.2 Lokalizační systém ReTWis 

ReTWis je radarový systém schopný detekovat, lokalizovat a v reálném čase sledovat pohyb 

osob skrytých za pevnými překážkami. ReTWis byl navržen jako malý přenosný přístroj. 

Systém tak zvaně vidí skrze většinu běžně používaných stavebních materiálů  

a umožní jeho uživateli zobrazit živé cíle do vzdálenosti až 20 metrů. 

Radar ReTWis je založen na ultra-širokopásmové technologii. Tato technologie využívá 

časově krátké elektromagnetické impulzy, které snadno pronikají zdí nebo jinými překážkami. 

Obrazy cílů skrytých za zdí jsou rekonstruovány na základě zpracování impulzů odražených 

těmito cíly.  Radar je schopný zachytit i nepatrné pohyby, jako je například lidské dýchání. 

Elektromagnetické pole vyzařované systémem ReTWis je neškodné jak pro uživatele radaru, 

tak pro sledované cíle za zdí. 

Zpracování obrazu implementované v radaru poskytuje uživateli informaci o poloze cílů. 

Dokáže sledovat jejich pohyby v reálném čase a zároveň je schopen rozlišit pohybující  

se a statické cíle a odhadnout jejich činnost. U většiny aplikací se předpokládá přiložení 

přístroje ke zdi sledované místnosti. Přístroj lze však namontovat na stativ (Obrázek 10)  

a provozovat v určité vzdálenosti od sledovaného objektu. 
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Obrázek 10: Přístroj ReTWis montovaný na stativu [31] 

 

 

Lokalizaci negativně ovlivní extrémní tloušťka nebo vlhkost přítomná ve zdi. Systém 

nebude fungovat v případě souvislých kovových stěn. [31] 

 

8.4 Inerciální navigační systém 

Metoda zvaná inerciální navigace (anglicky inertial navigation) používá ke své činnosti 

inerciálních senzorů. Jedná se o gyroskopy a akcelerometry pro měření rychlosti objektu  

a jeho následné pozice. Primární měřenou veličinou je zpravidla zrychlení. Celý princip tedy 

spočívá v efektu, že pokud bychom znali startovní pozici hasiče a zaznamenali změny jeho 

zrychlení ve všech ortogonálních osách, které jsou pro měření rychlosti podstatné, jsme 

schopni vypočítat jeho současnou pozici a rychlost. Tento princip metody je jednoduchý. 

Praktická realizace je však velmi obtížná, protože s integrací užitečného signálu  

je integrovaná i chyba. Inerciální navigace využívá obvykle tří gyroskopů (určení náklonu)  

a tří akcelerometrů (určení zrychlení) pro určení rozdílů polohy a natočení. Protože to není 
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nekonečně přesně a v nekonečně krátké době, hromadí se chyba, a proto je systém využíván 

pro určení polohy v mezích mezi dvěma polohami určenými systémem GPS. 

Velkou výhodou při použití inerciální navigace je tak zvaná soběstačnost navigačního 

systému. To znamená, že pro funkci nejsou nutné žádné externí objekty. Na rozdíl  

od družicových navigačních systémů, kde pro určení polohy je třeba přijímače a umělých 

družic, které obíhají po přesně určených oběžných drahách Země. Nevýhodou je zatím stále 

nedostatečná přesnost senzorů pro inerciální navigaci pro mnohé aplikace. Doplnění 

inerciálního navigačního systému s akcelerometry o elektronický kompas snižuje chybu 

způsobenou integrací signálu z akcelerometrů a gyroskopů. [42]  
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9 Dálkové monitorování hasiče pomocí RFID systémů 

Víte co je RFID? RFID (Radio Frequency Identification) radiofrekvenční systém identifikace 

je moderní technologie identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Tento systém lze 

úspěšně nasadit v mnoha odvětvích a oblastech, kde je kladen důraz  

na co nejrychlejší a přesné zpracování informací a okamžitý přenos načtených dat 

k následnému zpracování. [32] 

Systémy radiofrekvenční identifikace jsou schopny: 

 zaznamenávat, 

 uchovávat, 

 a poskytovat objektivní informace o objektech v reálném čase.  

V posledních letech technologie RFID prožívá velký boom. Poskytuje řadu výhod.  

Pro identifikaci objektu nepotřebuje jeho přítomnou viditelnost, poskytuje rychlé čtení dat  

a jejich přenos z čipu neohrozí ani špatné optické nebo klimatické podmínky. 

Základ každého RFID systému tvoří: 

 Čtecí zařízení, obecně čtečka (v anglickém jazyce RFID reader) tvořená vysílacím 

a přijímacím obvodem s dekodérem a anténou. V některých případech může být 

čtečka doplněna i vlastním operačním systémem se základní softwarovou 

funkcionalitou. Slouží pro přenos dat z RFID tagu do řídícího počítače. 

 Transponder neboli RFID tag. RFID tag je tvořen čipem, což je elektronický 

paměťový obvod a dále cívkou či anténou. V případě aktivních nebo semipasivních 

tagů je vybaven i vlastním zdrojem energie, jakousi baterií. Všechny tyto součásti 

jsou pak umístěny na vhodně konstruované podložce z plastu nebo papíru. 

 Řídící software (middleware), díla podpůrné systémy (řídící počítače, databáze, 

telekomunikační sítě) a systémy na strategické úrovni řízení. [33] 

Pod označení RFID spadá řada různých zařízení pracujících na frekvencích (Obrázek 11) od 

125 kHz (LF), 13,56 MHz (HF), 860 MHz (UHF) a 2,45 GHz (microwave, MW). Systémy 

pracující v pásmech LF nebo HF mají obvykle jen velmi omezený dosah, do 1 metru. 

Hlavním důvodem je skutečnost, že na těchto frekvencích nelze vyrobit kvalitní a rozměrově 

malé antény. [11] Ale již v pásmu UHF systémy pracují v dosahu 3 metrů a v pásmu MW  

se čtecí vzdálenost zvýší až na desítky metrů. Systémy pracující na vyšších frekvencích jsou 
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rozměrově menší a levnější. Rovněž jsou rychlejší pro přenos dat a také dokážou zvládnout 

větší datové toky. Jsou používány pro monitorování osob. 

 

Obrázek 11: Používané frekvence pro systémy RFID [34] 

 

 

9.1 Lokalizace hasiče v budově pomocí pasivního RFID systému 

Pasivní RFID tag neobsahuje vlastní zdroj energie a je závislý na dodávce energie z antény 

čtecího zařízení. Čtecí zařízení šíří pomocí antény elektromagnetické pole, které slouží jako 

zdroj energie pro RFID tag a také jako komunikační kanál ve směru od čtecího zařízení 

k RFID tagu. Primárním účelem nasazení pasivního RFID tagu je identifikace objektu. [33] 

Při použití pasivního systému RFID, jsme schopni zjistit polohu hasiče dvěma způsoby: 

trasováním pohybu nebo zjišťováním přítomnosti. Pokud jsou průchody mezi místnostmi 

vybaveny RFID branami (Obrázek 12 RFID brána-konstrukce, na které je upevněno čtecí 

zařízení), pak je možné získat z historie načtení RFID tagu informaci o prostoru, kde se hasič 

vyskytuje. Přesnost určení prostoru bude záviset na počtu bran a na spolehlivosti načítání tagu 

(umístěném v ochranném obleku) při průchodu hasiče branou. Pokud bychom požadovali 
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přesnou informaci o poloze, je nutné instalovat velké množství bran a mít poměrně velký tag 

pro vyšší spolehlivost čtení. Ale ani za těchto podmínek nelze hovořit o lokalizaci, ale spíše  

o trasování pohybu. Popsané řešení není schopné odpovědět na dotaz, kde se hasič nachází. 

Dává představu o tom, kterým čtecím místem naposled prošel. Pasivní řešení je možné 

vylepšit tím, že místo bran se použije RFID technologie s velkou čtecí vzdáleností a tím bude 

podstatná část místnosti pokryta čtecí zónou. V takovém případě získáme informaci  

o přítomnosti identifikátoru (tagu) v prostoru čtecí zóny a řešení bude poskytovat informaci  

o poloze hasiče v reálném čase, ale pouze tehdy, pokud se nachází v dané čtecí zóně. [34] 

 

 

Obrázek 12: RFID brána a princip činnosti pasivního RFID systému [34] 
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9.2 Lokalizace hasiče v budově pomocí aktivního RFID systému 

U aktivního RFID nejde pouze o identifikaci objektů, ale i o další funkce jako je například 

lokalizace, měření teploty apod. Aktivní RFID systém využívá aktivní RFID tag. 

Na rozdíl od pasivního tagu: - obsahuje vlastní zdroj napájení, 

                                          - jeho činnost může být nezávislá na čtecím zařízení, 

                                          - může obsahovat také snímače pro měření fyzikálních veličin, 

                                          - je schopen optické a akustické komunikace k uživateli. [33] 

Pro aktivní RFID systém se používá název Real Time Location System (RTLS). Tato 

technologie je určena k určování polohy objektů hlavně uvnitř budov případně v rámci areálů. 

RTLS dosahuje přesnosti v řádu jednotek metrů, některé dokonce v řádu desítek centimetrů. 

Využívají kombinace bezdrátové počítačové sítě na standardu Wi-Fi a RFID technologie.  

RTLS se obvykl sestává z: - aktivních tagů (Obrázek 13), 

                                       - referenčních zařízení pro lokalizaci tagů (accesspoint), 

                                       - datové sítě a software na serveru, 

                                       - a aplikačního software pro koncového uživatele. 

 

 

Obrázek 13: Příklad aktivního tagu [37] 
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Každý RTLS systém je založen na existenci radiové bezdrátové infrastruktury, jejíž signál 

musí být dostupný všude tam, kde má RTLS fungovat. Aktivní RFID tag umístěný  

v ochranném obleku sledovaného hasiče si vyměňuje informace s přístupovými body 

(accesspointy). Na základě odezvy a síly signálu z nejméně tří přístupových bodů je pak 

systém schopen stanovit polohu konkrétního RFID tagu v prostoru. Tato data o aktuální 

poloze, ale i o trasách pohybu tagu v čase, jsou poskytována aplikacím, které mohou využívat 

informací o poloze sledovaných objektů v reálném čase. Na obrázku (Obrázek 14) je zobrazena 

on-line poloha osob a věcí nad půdorysem podlaží budovy. Tagy mohou komunikovat 

v pravidelných časových intervalech, nebo když se hasič začne pohybovat, nebo když pohyb 

ukončí, jako reakci na stisk tlačítka nebo na popud snímače otřesů tlakového spínače. 

 

Obrázek 14: Vizuální podoba technologie RTLS [37] 

 

Na světovém trhu je řada RTLS systémů, které můžeme rozdělit podle používané 

bezdrátové infrastruktury či používané frekvence: 

 Proprietální systémy využívající pro svou činnost speciální jednoúčelovou 

bezdrátovou infrastrukturu. Využívány jsou zejména frekvence 433 MHz,  

860/900 MHz a 2,4 GHz. 

 Systémy používající standardizovanou infrastrukturu: - ZigBee (2,4 GHz), 

                                                                                       - UWB (3,1 - 10,6 GHz), 

                                                                                       - WiFi (2,4 GHz). 
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Nevýhodou systémů, využívajících jednoúčelovou proprietální bezdrátovou infrastrukturu, 

vyplývají právě z té jednoúčelovosti. Je nutno vybudovat, zaplatit a v budoucnu udržovat 

infrastrukturu, která slouží pouze jediné aplikaci – RTLS. 

Výhodou RTLS systémů založených na standardní bezdrátové infrastruktuře, zejména  

Wi-Fi, je univerzálnost infrastruktury. Wi-Fi síť je univerzální, je na ní možno provozovat 

množství aplikací, je levná a skýtá bezpečnost na potřebné úrovni. 

Pro stanovení polohy sledovaného objektu existuje poměrně mnoho metod. Hodně metod 

využívá závislosti vzdálenosti na času potřebném k překonání vzdálenosti  

mezi přijímačem/vysílačem, například metoda ToA (Time of Arrival). Nevýhodou této 

metody je nutnost synchronizace času na přijímači a vysílači, což má dramatický vliv  

na přesnost. Tuto nevýhodu odstraňuje metoda TDoA (Time Difrerece of Arrival), kdy  

se vychází nikoli z absolutních hodnot času, ale rozdílů mezi sousedními vysílači. Metody 

pracující s časem jsou obecně vhodné pro venkovní prostory s minimem odrazů a s přímou 

viditelností z vysílače na přijímač.  

Další metodou je RSSI (Received Signal Strength Indication). Metoda vychází z měření 

síly signálu radiově viditelných přístupových bodů. Využívá se závislosti síly signálu  

na vzdálenosti od vysílače. Tato metoda je vhodná pro systémy pracující uvnitř budov. [35] 
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10 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit stávající možnosti, kterými se zjišťuje poloha  

a sleduje pohyb hasiče na místě zásahu a vyhledat další technologie lokalizace hasiče, které 

by mohly být pro tuto problematiku využity. 

Dnešní hasiči stále žijí ve 20. století, které bylo ve znamení rádiové komunikace. Mnohdy 

již zastaralé analogové sítě mají omezenou možnost použití pro spojení uvnitř hořící budovy. 

Ostatní prostředky používané pro monitorování pozice hasiče na místě zásahu, jsou 

nedostatečné. Nedokážou lokalizovat přesnou pozici, kde se zasahující hasič nachází. 

V případě jakékoliv komplikace, do které se hasiči při zásahu dostanou, nejsme schopni  

v co nejkratším čase zjistit jejich polohu a vyslat jim na pomoc záchranný tým. 

Řešení založená na družicových navigačních systémech nejsou použitelná kvůli 

problematické funkčnosti v uzavřených prostorech. Jsou vhodné pro lokalizaci ve volném 

prostoru. Využití sítě GSM by neposkytovalo dostatečnou přesnost pro rozpoznání, ve které 

konkrétní místnosti se ohrožený hasič v rámci budovy nachází.  Lokalizační systémy pracující 

s technologií UWB nepronikají ocelovými konstrukcemi. 

Jako nejlepší a nejrychlejší prostředek pro sledování polohy a pohybu hasiče na místě 

zásahu se jeví moderní technologie RFID. Výsledkem práce a přínosem do budoucnosti  

by bylo implementovat systémy RFID do objektů, ve kterých jsou složité podmínky  

pro zásah. Avšak i tyto systémy mají své nevýhody. Tou první je vysoká pořizovací cena.  

Jen těžko budeme přesvědčovat majitele k vybavení jejich objektů prvky RFID. Další 

nevýhodou je elektrický proud. V případě vyhoření elektrické ústředny, výbuchu nebo 

odpojení objektu od elektrického proudu by celý systém přestal být funkční. Tato technologie 

se však neustále vyvíjí a zdokonaluje. 

Inspiraci bych hledal ve Spojených státech amerických. Američtí hasiči vyvinuli systém  

Q-track na bázi aktivního RFID. Každý hasič má ve svém ochranném obleku nebo ochranné 

helmě umístěn aktivní RFID tag. Při zásahu se kolem hořící budovy rozestaví požární vozidla, 

jež mají na své karoserii RFID čtecí zařízení. Data jsou přenášena na notebook velitele 

zásahu, který má přístup k výkresům jednotlivých objektů. Velitel zásahu, tak získá přehled o 

přesné poloze zasahujících hasičů a může sledovat jejich pohyb v reálném čase.  
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Závěrem lze bohužel říci, že v dnešní době kvůli finančním prostředkům není reálná šance 

využívat k lokalizaci hasiče technologii RFID. Nicméně je to „vize budoucnosti“. Nejen že  

by se tím zvýšila efektivita zásahu, ale hlavně by se zvýšila šance k záchraně lidského života. 
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Seznam použitých zkratek 

NFPA – National Fire Protection Association 

ČR – Česká republika 
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RFID – Radio Frequency Identification 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

JPO – Jednotka požární ochrany 

GPS – Global Position Systém 

GSM – Global Systém for Mobile Communication 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

LCD – Liquid crystal display 

LED – Light Emitting diode 

GLONASS - Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Systema 

BTS – Base Transceiver Station 

CGI - Cell Global Identity 

TA - Timing Advance 

UL-TOA - Uplink time of arrivall 

E-OTD - The enhanced observed time diference method 

UWB - Utra WideBand 

LF – LOW Frequency 

HF – High Frequency 

UHF – Ultra High Frequency 

MW – Micro Wave 

RTLS - Real Time Location Systém 

ToA - Time of Arrival 

TDoA - Time Difrerece of Arrival 

RSSI - Received Signal Strength Indication 


