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1 Úvod 

Ze statistických rozborů vyplývá, ţe počet mimořádných událostí, ke kterým 

hasičské jednotky České republiky vyjíţdějí, neustále roste. V roce 1998 to bylo 77 865 

mimořádných událostí, v roce 2005 jiţ 96 833 a v roce 2013 počet vzrostl na 112 281 

událostí [1]. To je vcelku pochopitelné vzhledem k tomu, ţe silniční doprava je stále 

hustší, bytová infrastruktura se rozšiřuje, zvyšuje se zalidněnost, rozvíjí se průmysl a 

mnoho dalších faktorů ovlivňující tento trend. Při výjezdu jednotek často dochází 

k problémům s orientací a přesným určením místa události. K těmto problémům dochází 

zpravidla neznalostí katastrálního území ať uţ z důvodu např. nové výstavby nebo odeslání 

jednotky mimo své katastrální území, kde se zpravidla nedá předpokládat znalost 

místopisu. Jednotka má pro tyto účely k dispozici příkaz výjezdu (příloha 1), na kterém je 

zapsána trasa k místu události, dále má k dispozici mapové podklady, které můţe vyuţít, 

nebo si upřesnit místo zásahu přes rádiové spojení s operačním střediskem, které má 

k dispozici systém AVL. Tyto zmíněné prostředky jednotkám sice pomáhají, ale mnohdy 

jsou nedostačující. Trasa na příkazu k výjezdu je sice přesná, ale problém nastane, jestliţe 

je jednotka nucena z této trasy sjet. Můţe sice vyuţít náhradních řešení v podobě mapy 

nebo dotazu na operační středisko, to uţ ale můţe vést ke znatelnému prodlouţení času 

potřebnému k dojezdu na místo události. Mapy jsou mnohdy málo podrobné a také je 

nutné znát přesné místo, kde se jednotka nachází. Toto by mohl eliminovat systém AVL, 

ale jak praxe ukázala, není tomu tak. Systém AVL zabezpečuje přenos dat o zeměpisné 

poloze GPS vozidel prostřednictvím sítě Pegas operátoru do mapových podkladů 

operačních středisek. Tato poloha je odeslána GPS přijímačem přes terminál Matra AVL 

serveru, který jej zpracuje. Server však vyuţívá tzv. „pullingu“, coţ je zobrazování polohy 

v určitých intervalech. Tyto intervaly jsou běţně nastaveny na 30 sekund (dají se vyuţít 

ještě krátký – 15s a dlouhý – 60s). To je však pro navigaci při výjezdu nedostačující, 

jelikoţ za tuto dobu vozidlo zpravidla urazí vzdálenost několika set metrů. Z tohoto 

důvodu se tento systém jako navigační nevyuţívá a vyuţívá se pouze pro orientační 

navedení jednotky operačním důstojníkem a pro sledování polohy vozidla. Další moţností 

je vyuţití systému Lupus, který odesílá pozici automobilu operačnímu důstojníkovi údaje o 

poloze automobilu pomocí GPS přijímače přes bránu GSM. Tato komunikace však probíhá 

pouze jednosměrně jako u AVL, tudíţ se pro navigování vozidel také nevyuţívá. 
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V současné době, kdy rozvoj informační techniky a informačních systému zaţívá 

prudký rozvoj, se nabízí moţnost fázi dojezdu jednotky na místo zásahu zjednodušit, 

poskytnout jí podrobnější a přesnější informace a hlavně zkrátit potřebný čas na dojezd 

jednotky. Tato zjednodušení mohou poskytnout informační systémy GIS a navigační 

systémy. Navigační technika se jiţ stala samozřejmostí pro většinu lidí, jelikoţ díky 

masovému vyuţívání se stala lehko dostupnou. Avšak její pouţití pro hasičské jednotky 

má i svá kritéria, které musí splňovat. Zařízení musejí být funkční, finančně dostupné, 

snadno ovladatelné a pouţitelné i v blízké budoucnosti. A právě nasazením této techniky 

do provozu se v práci zabývám. V následujících kapitolách popisuji navigační systémy, 

konkrétní pouţití a nasazení zařízení do uţívání pro jednotky HZS od firmy Gina system. 

Společnost GINA system se zabývá vývojem mapového software pro mobilní 

zařízení, která umoţňují navigaci v náročném terénu, koordinaci týmů a co nejefektivnější 

výměnou informací. Firma byla zaloţena studenty VUT Zbyňkem Poulíčkem, Borisem 

Procházkou a Petrou Černou, kteří tuto technologii vymysleli. Tento projekt zvítězil 

v národním kole soutěţe Image Cup, kterou pořádala firma Microsoft, a také postoupil do 

celosvětového finále. GINA byla také oceněna jako jedna z nejlepších vesmírných 

evropských technologií v soutěţi Galileo masters 2012. Pomáhala také při záchranných 

pracích např. v Japonsku a Haiti. U nás pomáhá hlavně sloţkám integrovaného 

záchranného systému. [4] 

Firma Point.x s.r.o. je zkušeným dodavatelem mobilních řešení pro podnikové 

informační systémy, který umoţňuje jednoduše integrovat pracovníky "v terénu" do 

informačního systému podniku, dát jim k dispozici přístup k potřebným údajům a moţnost 

jejich aktualizace. Připravuje přesný návrh koncepce, vybírá vhodná zařízení a dodává 

software přesně dle poţadavků zákazníka. Zajišťuje také školení, instalaci řešení, 

následnou technickou podporu a servis. [13] 

Hlavním cílem této práce je popsat technické řešení, funkce a moţnosti vyuţití 

výjezdových tabletů GINA a Point.x, vyuţívající systému GPS pro navigaci vozidel HZS. 

Práce se zaměřuje na popis systému GPS jako takového a jak je vyuţíván výjezdovým 

tabletem. Dále popisuje technické řešení a specifikaci tabletů, jejich jednotlivé funkce a 

moţnosti vyuţití v praxi, jejich testování v provozu a následné porovnání obou systémů. 
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2 Navigační systémy 

Navigační systémy jsou systémy, které slouţí k určování geografické polohy, času 

a rychlosti kdekoliv na světě, pomocí druţic, které odesílají signály přijímačům. Ty dokáţí 

vypočítat svou polohu s přesností na několik málo metrů. Vojenské, vědecké nebo 

speciální aplikace dokáţí tuto polohu určit s přesností aţ na centimetry. 

2.1 Historie 

Posledních několik desetiletí je charakterizováno nástupem nových informačních 

technologií. Není tomu jinak ani u technologií, zabývající se daty a informacemi vztahující 

se k Zemi a jejímu okolí. Proto tyto informace a data nazýváme geodaty a geoinformacemi, 

a těmto technologiím říkáme geoinformační. Asi nejznámějšími těmito technologiemi jsou 

geografické informační systémy (GIS). Ale stále častěji se setkáváme s dalšími 

technologiemi druţicových a polohovacích systémů. Tyto nejmodernější technologie 

dokáţí určovat polohu kdykoliv, kdekoliv a za jakéhokoliv počasí nevyjímaje i přilehlý 

kosmický prostor. To platí samozřejmě za určitých podmínek, kdy nejdůleţitější je přímý 

výhled na oblohu.  

Vývoj těchto navigačních systémů začal v 50. letech 20. století. Bylo to prakticky 

ihned po vypuštění první umělé druţice Sputnik 1. Na základě přijímání signálů z druţice 

se zjistilo, ţe na základě Dopplerova posunu signálu vysílaného druţicí, lze určit parametry 

oběţné dráhy jiţ při prvním průletu. Následně byla vyvinuta inverzní podoba, kdy na 

základě známých parametrů oběţné dráhy je moţné určit polohu pozorovatele. Dále uţ byl 

jen krok k vyvinutí prvních globálních navigačních systémů (Transit). [14][8] 

V 70. letech začali tehdejší supervelmoci USA a Rusko pracovat na 

nejmodernějších druţicových navigačních systémech. Tyto systémy umoţňovali 

trojrozměrné určování polohy v reálném čase. Tento vývoj měl za následek, ţe se vyvinuly 

nejznámější a dosud pouţívané systémy GPS (dřívější název NAVSTAR GPS), 

GLONASS a Galileo. Zatím nejlépe vybudovaným a nejrozšířenějším systémem je systém 

GPS. [14][17] 
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2.2 Systém GPS 

V USA padlo definitivní rozhodnutí o vybudování tohoto systému 17. prosince 

1973. Od svého počátku nesl tento projekt dva názvy – NAVSTAR a GPS. Později se 

přešlo pouze k názvu GPS, jelikoţ název NAVSTAR se pouţíval pouze za účelem 

přidělování finančních prostředků. [9] 

„Původní představa byla taková, že bude vypuštěno 24 družic na třech oběžných 

drahách se sklonem 63 stupňů a výškou 20 200 km. Doba oběhu měla být přibližně 12 

hodin s pravidelnými drahami nad terénem, což mělo zajistit periodický průchod nad řídící 

stanicí umístěnou na území USA, která měla na družice vysílat údaje o jejich oběžných 

drahách. Tři oběžné dráhy byly zvoleny proto, aby k zajištění chodu systému stačily tři 

náhradní družice schopné kdykoliv zaujmout pozici poškozené družice. Tato konstelace 

měla zajistit kdykoliv viditelnost minimálně šesti a maximálně jedenácti družic. Tím měla 

být zajištěna maximální robustnost systému. Později byly přijaty dvě změny – sklon 

oběžných drah byl snížen na 55 stupňů a počet oběžných drah byl zvýšen na šest se čtyřmi 

družicemi na každé z nich. Počet družic včetně rezervních zůstal na 24. V případě potřeby 

je možné systém doplnit o další družice a zvýšit tak jeho robustnost.“ [15] 

Systém GPS je tvořen třemi základními segmenty: 

 Kosmický segment 

 Řídící segment 

 Uţivatelský segment 

Kosmický segment 

Kosmický segment je tvořen soustavou druţic, obíhajících po šesti kruhových 

drahách se sklonem 55. Dráhy jsou vzájemně posunuty o 60 a na kaţdé dráze se 

pohybuje 5  6 druţic (obrázek 1), kterých je v současné době aktivních 31. Druţice 

obíhají Zemi rychlostí  11 300 km·h−1 ve výšce 20 350 km.  
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Obrázek 1 Dráhy družic a detail GPS družice [18] [19]                           

 

Od roku 1978 procházely druţice velmi velkými změnami a modernizacemi. 

V současné době slouţí druţice jiţ šesté generace. Jednotlivé generace jsou označovány 

tzv. bloky. Z bloku I a II jiţ ţádná z druţic neslouţí, z bloku IIA doposud slouţí 5 druţic, 

z bloku IIR slouţí 12 druţic, z bloku IIR-M a IIF doposud pracuje po sedmi druţicích. 

V roce 2008 byl uzavřen kontrakt na dalších 16 druţic bloku IIIA a v roce 2010 na 12 

druţic bloku IIIB mezi US Air force a firmou Lockheed Martin.  4 z nich jsou jiţ ve fázi 

přípravy. 

Druţice jsou pravidelně odstavovány pro údrţbu atomových hodin a korekci dráhy 

letu. Údrţba je obvykle skončena do 24 hodin. Ţivotnost jednotlivých druţic se pohybuje 

kolem 10 let a celý segment se obměňuje v cyklu přibliţně 20 let. Avšak např. druţice ze 

segmentu IIA slouţí jiţ 20 let bez jakýchkoliv problémů. 

V České republice je nejčastější viditelnost 8 druţic, kdy minimální stav je 6 a 

maximální počet viditelných druţic je 12. [14][7][2] 

Řídící segment 

Řídící segment odpovídá za celkové řízení globálního polohovacího systému. 

Hlavním jeho úkolem je v jednotlivých druţicích aktualizovat údaje obsaţené 

v navigačních zprávách. Řídící segment se skládá z pěti středisek, které jsou umístěny na 

velkých vojenských základnách americké armády poblíţ rovníku. Hlavní řídící stanice a 

komunikační stanice jsou umístěny v Coloradu na letecké základně Schriver, další tři 

stanice jsou umístěny na základnách v Kwajalein, Ascension a Diego García (obrázek 2). 

Tyto stanice umoţňují druţicím nastavovat hodiny, zasílat údaje o oběţných drahách a 

aktualizovat navigační zprávy slouţící k ovládání druţic. V případě poruchy je moţno ještě 
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s druţicemi komunikovat prostřednictvím střediska v Cap Canaveral, které jinak slouţí 

k vypouštění druţic na oběţnou dráhu. 

Hlavní řídící stanice dálkově řídí bezobsluţné pozemní komunikační stanice. Tyto 

stanice jsou v podstatě velmi přesné GPS přijímače s vlastními atomovými hodinami. 

Kaţdá stanice můţe monitorovat veškeré viditelné druţice pomocí dvoufrekvenčních 

měření. Výsledky měření jsou zasílány na řídící stanici, kde jsou zpracovány, poté 

vypočítány údaje oběţných drah a korekce atomových hodin. Následně jsou zprávy 

předány zpět komunikačním stanicím, které je předají jednotlivým druţicím. Přesnost 

určování oběţných drah je určována na 1,5 metru.  

 

Obrázek 2 Rozmístění stanic řídícího segmentu GPS [3] 

 

Jelikoţ se jedná o systém původně koncipovaný pro vojenské účely, je v případě 

útoku vcelku málo zranitelný. Hlavní řídící stanice je umístěna v opevněném bunkru ve 

Skalistých horách a druţice jsou vybaveny ochranou proti elektromagnetickému pulzu. 

Snadno zranitelné jsou pouze komunikační stanice, respektive jejich antény. [14][7][2]  
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Uživatelský segment 

Uţivatelský segment se skládá z GPS přijímačů, nástrojů pro vyhodnocování a 

uţivatelů. GPS přijímač přijme signál od druţic, provede výpočet všech čtyř souřadnic x, 

y, z a t, a podle těchto souřadnic určí polohu. Pro přesné určení polohy je nutné mít signál 

od minimálně 4 druţic. Veškerá komunikace probíhá od antény k přijímači, tudíţ přijímač 

působí pouze pasivně. Přijímače jsou vyuţívány pro určování polohy, měření, mapování, 

získání přesného času, pro výzkumné účely a jiné. 

Druţice vysílají signály, podle kterých určují GPS přijímače svou polohu. 

V současné době se vyuţívají dva signály L1 a L2 a dva druhy kódování C/A kód a P kód. 

V plánované modernizaci pro blok III, se počítá s třetím signálem L5 a dalšími dvěmi kódy 

C a M (tabulka 1). Signál L5, neboli SoL (safety of life), je určen pro civilní sektor, ve 

kterém je nutné zaručit fungování polohovacího systému natolik, aby mohl ihned vyhledat 

a eliminovat chyby sytému. Jeho vyuţití bude např. v letectví. [14][7][2]  

Tabulka 1 Současné a plánované signály a kódování  

Pásmo Frekvence 

Současné 

kódování 

Plánované 

kódování Vyuţití 

L1 1575,42 MHz P kód M kód Armádní 

    C/A kód L1 C Civilní 

L2 1227,60 MHz P kód M kód Armádní 

      L2 C Civilní 

L5 1176,45 MHz   SoL Civilní 
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3 Výjezdové tablety 

V současné době jsou vozidla jednotek HZS stále častěji vybavovány 

multimediálními zařízeními, která vyuţívají systému GPS k navigaci vozidel na místa 

zásahu. Tyto zařízení se zjednodušeně nazývají výjezdové tablety. Nyní probíhá v rámci 

Hasičského záchranného sboru ústeckého kraje výběrové řízení na pořízení těchto 

výjezdových tabletů. Výběrové řízení se zúţilo na dvě zařízení, a to na výjezdové tablety 

Samsung Galaxy Tab 4 od firmy GINA system a Motorola ET1 Enterprise od firmy 

Point.x. 

3.1 GINA system 

„Společnost GINA System vyvíjí mapový software pro mobilní zařízení umožňující 

navigaci v náročném terénu, koordinaci týmů a efektivní výměnu informací. V České 

republice GINA pomáhá hlavně složkám Integrovaného záchranného systému. Zkracuje 

dojezdové časy v jedné třetině případů a výrazně snižuje vytížení rádiového spojení. 

Technologie je vyvíjena ve spolupráci s klienty tak, aby splňovala všechny jejich 

požadavky.“ [5] 

3.1.1 Výjezdový tablet GINA 

V současné době nabízí firma GINA system pro účely HZS jimi mnohokrát 

odzkoušený tablet Samsung Galaxy Tab 4, který vyuţívá systému GINA. Bliţší informace 

o tomto tabletu a systému GINA popisuji v následující části práce. 

Technické specifikace  

Model: Samsung Galaxy Tab 4 LTE 10.1 SM-T535 

Operační systém: Android 4.4 

Displej: TFT, 10,1, 1280x800, 16 mil. barev 

Procesor: ARM Cortex A7 1,2 Ghz 

Grafický čip: Anreno 305 
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Operační paměť: 1536 MB 

Fotoaparát: CMOS 3 MPix/1,3MPix 

Senzory: Hallův snímač, snímač zrychlení 

Baterie: 6800 mAh 

SIM: Single Micro-SIM (3FF) 

Podporované sítě: 2G -  B8 (GSM 850 MHz), B10 (E-GSM 900 MHz), B13   

(DCS 1.800 MHz), B14 (PCS 1.900 MHz) 

 3G - B1 (IMT 2.100 MHz), B2 (PCS 1.900 MHz), B5 (US 850 

MHz Cellular), B8 (GSM 900 MHz) 

 4G - B1 (2.100), B3 (1.800), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900),  

   B20 (800) 

USB: USB 2.0 

Paměťová karta: Max 64 GB Micro SDXC 

Polohovací systém: GPS, Glonass 

WiFi: 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz, HT40 

Bluetooth: Bluetooth 4.0, DI, MAP, PBAP, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, 

HFP, HSP, OPP, HID 

PS sync.: KIES 

WiFi Direct: Ano    

Rozměry: 176,4x243,4x7,9 

Váha: 495g 

 

Obrázek 3 Tablet Samsung Galaxy Tab 4 LTE 10.1 [16] 
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Komunikace 

Pro komunikaci mezi výjezdovým tabletem, Krajským operačním a informačním 

střediskem (KOPIS) a dohledovým střediskem je vyuţívána síť GSM. V rámci HZS jsou 

vyuţívány sítě vysoutěţené v rámci výběrového řízení. Momentálním poskytovatelem 

GSM sluţeb je firma Vodafone. 

Přes síť GSM probíhá veškerá komunikace jak mezi tabletem a KOPIS, tak i mezi 

tabletem a dohledovým serverem. Komunikace probíhá online a to s minimálním 

zpoţděním a maximální spolehlivostí. To je velice důleţité, vzhledem k nutnosti 

okamţitého přijmutí datové věty zaslané KOPIS konkrétnímu tabletu, obsahující příkaz 

k výjezdu a GPS souřadnice pro určení místa zásahu. Pomocí sítě jsou dále zasílány online 

data o poloze automobilu/tabletu a mnoha dalších funkcích, jako jsou například informace 

z databáze nebezpečných látek Medis-alarm, informace z databáze automobilů ResCar a 

jiné. 

Pomocí GSM sítě také probíhá komunikace s dohledovým střediskem. To má na 

starosti aktuálnost software pouţívaném v tabletu a jeho bezproblémovou funkčnost. 

Operátor se v případě problému nebo nutnosti aktualizace připojí pomocí protokolu https 

na tablet a provede nutné úpravy. K této komunikaci vyuţívá dohledový server 

následujících specifikací: 

Procesor: Dual Core min. 2.5GHz nebo Quad Core 2.0 GHz 

RAM:  16GB a více 

HDD:  alespoň 2x 72GB (nepředpokládá se dlouhodobá archivace) 

NIC:  2 x 1Gbps balanced 

OS:  Microsoft Windows 2008R2 a vyšší 

Databáze:  Microsoft SQL Server 2008R2 a vyšší 

Knihovny:  Runtime Microsoft .NET Framework 2.0, 3.5SP1, 4.0, 4.5* 
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Systém GINA 

Software dodávaný do výjezdových tabletů firmou Gina se rozděluje na tři základní 

verze, a to podle funkce uţivatele, pro kterého je tablet určený. Tyto verze jsou Auto, 

Velitel stanice a Řídící důstojník (obrázek 4). Toto rozdělení bylo uskutečněno z důvodu 

nutnosti zabezpečení přístupu k informacím podle funkce a oprávnění uţivatele.  

 

Obrázek 4 Verze softwarového vybavení výjezdových tabletů [6] 

 

V současné době probíhá testování těchto výjezdových tabletů v rámci HZS 

ústeckého kraje. K dispozici mi byl výjezdový tablet se softwarovou verzí Auto, který 

v následující části práce popíši. 

Po spuštění nebo restartování tabletu se automaticky spustí aplikace Gina a zobrazí 

se úvodní obrazovka (obrázek 5). V rámci zajištění funkčnosti a bezproblémového chodu 

tabletu, se uţivatel můţe pohybovat pouze v rámci této aplikace a veškeré ostatní funkce 

tabletu jsou zakázány. Upravovat a nastavovat tablet mohou pouze správci systému Gina. 

V případě jakéhokoliv problému funkčnosti tabletu se můţe uţivatel obrátit na správce 

KOPIS, který zajistí její odstranění. 
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Obrázek 5 Úvodní obrazovka systému GINA [vlastní zdroj] 

 

Na této úvodní obrazovce jsou umístěny veškeré základní aplikace, které jsou 

v rámci systému GINA v tabletu nainstalovány. Dále je zde umístěn odkaz na instruktáţní 

video k tabletu a kontaktní email na správce systému. 

Aplikace GINA 

Samotné spuštění aplikace GINA lze provést dvěma způsoby, a to tak, ţe manuálně 

spustíme aplikaci přes ikonu na úvodní obrazovce nebo zasláním příkazu k výjezdu (PKV) 

operačním důstojníkem KOPIS. Tento příchozí příkaz k výjezdu má nejvyšší prioritu nad 

veškerými spuštěnými aplikacemi a uţivateli se vţdy zobrazí okno s příchozím PKV. 

V praxi to vypadá tak, ţe operační důstojník KOPIS vyhlásí příslušné jednotce poplach, 

současně s tím, je jednotce zaslán PKV jak na tiskárnu, která vytiskne PKV v papírové 

formě, tak na výjezdový tablet. Do tabletu jsou současně s PKV zaslány i souřadnice GPS, 

podle kterých je jednotka pomocí tabletu navigována na místo zásahu. Toto zaslání PKV 

do tabletu, je také provázeno zvukovou výstrahou. Po nastoupení jednotky do příslušného 

vozidla, velitel vozu potvrdí pomocí statusu výjezd jednotky a tím také přeruší zvukovou 

výstrahu. 
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Zaslání statusu je ve své podstatě proces, kdy je do systému operačnímu 

důstojníkovi zaslán zpravidla jedno nebo dvoumístný číselný kód, ke kterému je přiřazena 

určitá činnost jednotky nebo funkce. Například pod kódem 1 je Výjezd jednotky, pod 

kódem 2 Na místě zásahu nebo lze např. pomocí určitého statusu otevřít vrata garáţí. 

Jakmile tedy velitel potvrdí výjezd jednotky pomocí statusu, přejde do záloţky 

navigace a spustí navigování k místu události (obrázek 6). Poté se můţe vrátit zpět k PKV, 

jelikoţ se řidič vozidla při jízdě k zásahu můţe řídit pomocí hlasových příkazů navigace. 

Velitel tak během jízdy můţe zjistit z PKV veškeré informace o mimořádné události a dát 

pokyny jednotce.                                                                                                                        

 

 

Obrázek 6 Navigační okno výjezdového tabletu [vlastní zdroj] 
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Záloţka Navigace  

Tato záloţka nabízí několik moţností vyuţití. A to buďto jako klasická navigace, 

slouţící k navigování vozidla k místu zásahu, nebo k zobrazení mapových podkladů dané 

lokality. Obrazovka je rozdělena na dvě základní části, kdy v levé části obrazovky je 

zobrazováno okno s navigací, v pravé části obrazovky jsou zobrazeny mapové podklady a 

nabízené statusy.  

Pro navigační okno je systémem vyuţívána navigace od firmy Sygic, která je běţně 

dostupná i pro komerční vyuţití. Navigace pouţívá on-line nejnovější mapové podklady, 

avšak v případě, ţe dojde k výpadku mobilních dat, systém automaticky přechází na off-

line mapy, aby byla zajištěna funkčnost navigace. Zásadní rozdíl oproti běţným navigacím 

je v tom, ţe navigace při jízdě k zásahu neřeší zákazové a příkazové značení, takţe trasa 

k místu zásahu je spočítána opravdu tou nejrychlejší cestou a odpadá zde například 

objíţdění jednosměrných ulic, nebo moţnost odbočit tam, kde je to jinak zakázáno, coţ je 

pro jednotky HZS velmi důleţité. Jakmile tedy velitel potvrdí výjezd jednotky a přejde do 

záloţky navigace, v navigačním a v mapovém okně se zobrazí vypočtená trasa (obrázek 7). 

Poté je nutné ve spodní části navigačního okna potvrdit tlačítko hotovo a okno se přepne 

do navigačního módu a jiţ probíhá samotná navigace. 

 

Obrázek 7 Navigační a mapové okno se zobrazením trasy [vlastní zdroj] 

Jak jiţ bylo řečeno, v pravé části obrazovky jsou zobrazovány mapové podklady. 

Uţivatel má moţnost si pomocí přepínacích tlačítek v levé části okna tyto mapové 
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podklady měnit, a to na klasickou silniční mapu, na GIS mapu HZS a leteckou mapu, u 

které je ještě moţnost přepnutí do 2D a 3D zobrazení. Pro lepší přehlednost v mapách je 

ještě moţnost skrýt pomocí tlačítka navigační okno a nabízené statusy (obrázek 8). Další 

moţností map je zobrazení vodních zdrojů a hydrantů určených pro čerpání poţární vody. 

Toto tlačítko je aktivní aţ v případě, ţe se mapa přiblíţí do určité úrovně. Jako další funkcí 

mapového okna, je zobrazení katastrálních map, které jsou online propojeny s Českým 

úřadem zeměměřičským a katastrálním. Tato funkce se obdobně jako u zobrazování 

vodních zdrojů zpřístupní aţ v případě, ţe mapu přiblíţíme do určité úrovně. Jakmile se tak 

stane, zobrazí se další přepínací tlačítko s katastrální mapou. Po přepnutí na tuto mapu, se 

zobrazí katastrální mapa, na které jsou zobrazeny jednotlivé parcely. Jestliţe velitel 

potřebuje znát vlastníka nebo informace o této parcele, podrţí prst cca 3 vteřiny na dané 

parcele a poté se zobrazí poţadované informace (obrázek 9). 

 

Obrázek 8 Rozšířené mapové okno [vlastní zdroj] 
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Obrázek 9 Zobrazení katastrální mapy [vlastní zdroj] 

 

Jako další a velmi uţitečnou funkcí je zobrazování ostatních vozidel vyuţívající 

kompatibilní systém GPS. Tyto vozidla jsou na mapě zobrazovány ve formě ikonky 

automobilu. Tyto ikonky v závislosti na stavu jednotky mění barvy, a to na zelenou 

v případě, ţe je jednotka v pohotovosti. Pokud jednotka vyjela na mimořádnou událost, tak 

se ikonka změní na modrou barvu a pokud jednotka nevyuţívá systému GINA, je na mapě 

zobrazována červeně. Tyto ikonky jsou zobrazovány se základními popisky, avšak pokud 

velitel chce bliţší údaje o vozidle, které např. jede ke stejné události, můţe ikonku 

rozkliknout a poté se otevře okno s detaily o vozidle. Toto zobrazování má velkou výhodu, 

jelikoţ velitel má přehled o tom, kolik sil a prostředků míří k místu zásahu, za jakou 

zhruba dobu k místu zásahu dorazí a s jakou technikou. Toto je z hlediska řízení zásahu 

velmi důleţité, ať uţ při plánování rozdělení sil a prostředků na místě zásahu, nebo např. 

pro plánování vyuţití poţární vody, coţ v prvotní fázi zásahu bývá dosti problematické. A 

v případě, ţe kompatibilní navigační systémy vyuţívá např. i Rychlá záchranná sluţba 

nebo Policie ČR, jsou na mapách zobrazovány i tyto vozidla. 
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Z hlediska operačního důstojníka, bývá občas velmi obtíţné určit přesnou polohu 

mimořádné události. Tento problém nastává, jestliţe je např. oznamovatelem nepřesně 

určená poloha události nebo je místo události v terénu, kde se přesná poloha velmi těţko 

určuje. Tento problém je částečně vyřešen tím, ţe jakmile první jednotka, která dorazila na 

místo zásahu, odešle příslušný status o příjezdu na místo zásahu, je zaznamenána aktuální 

GPS poloha, která je automaticky odeslána serveru. V případě, ţe se tato zaznamenaná 

poloha neshoduje s původní polohou, operační důstojník můţe původní cíl změnit na nově 

zjištěnou polohu a tu zaslat všem zařízením, která jsou přiřazena k dané mimořádné 

události. Ta je automaticky navigací zpracována a přepočítána. Veškeré dojíţdějící 

jednotky tím pádem jiţ jedou s aktualizovaným cílem cesty. Tím odpadá opakované 

vyhledávání nepřesně určeného místa zásahu kaţdou dojíţdějící jednotkou. Toto se stává 

vcelku často, jelikoţ první jednotka, která dorazila na místo zásahu, zpravidla nemá 

v prvních okamţicích zásahu čas navigovat ostatní jednotky z důvodu náročnosti zásahu a 

vytíţenosti zasahujících hasičů.  

Záloţka Místo zásahu 

Jakmile jednotka přijede k místu zásahu a velitel odešle příslušný status, přechází 

do záloţky Místo zásahu. Tato záloţka, co se týká mapových podkladů a jejich funkcí, je 

totoţná jako u záloţky Navigace. Rozdíl spočívá v tom, ţe jestliţe se např. na místě zásahu 

nachází Řídící důstojník, který také vyuţívá systému GINA, můţe do map zakreslovat 

různé obrazce, šipky atd. Tyto nákresy se pak zobrazují veškerým zařízením, které jsou 

k dané události přiřazeny. To má dobré vyuţití při řízení zásahu, jelikoţ řízení většího 

počtu zasahujících jednotek bývá dosti problematické a tyto nákresy mohou zjednodušit 

koordinaci a rozmístění jednotek (obrázek 10). 
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Obrázek 10 Záložka Místo zásahu [vlastní zdroj] 

 

Záloţka PKV 

Příkaz k výjezdu je vytvářen operačním důstojníkem KOPIS, který je vytvořen na 

základě přijetí tísňového volání. Po vytěţení veškerých potřebných informací operačním 

důstojníkem od oznamovatele, jsou tyto informace zadány do systému a následně je 

vystaven příkaz k výjezdu, který je zaslán příslušným jednotkám. Při přijetí příkazu 

k výjezdu tabletem, je automaticky spuštěna zvuková výstraha, která je zrušena po 

potvrzení výjezdu velitelem.  

V příkazu k výjezdu jsou zobrazeny veškeré informace o mimořádné události 

(obrázek 11), jako jsou typ události (poţár – lesní porost/nízká budova, dopravní nehoda – 

osobní automobil s vyproštěním), adresa události, jestliţe se jedná o objekt, tak popis 

objektu, upřesnění události (dopravní nehoda osobního automobilu atd.), co se stalo (náraz 

do stromu, vyproštění osob), oznamovatel s kontaktem. Políčko s kontaktním telefonem na 

oznamovatele je aktivní, kdy po kliknutí na telefonní číslo se otevře okno se zadaným 

telefonním číslem pro volání oznamovateli. To se vyuţívá v případě, ţe velitel potřebuje 

doplňující informace. Dále je zde zobrazen slovní popis trasy od stanice k místu zásahu, 

informace o povolané technice včetně volacího znaku a informace o ostatních vozidlech 
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povolaných na mimořádnou událost. V poslední části PKV jsou zobrazeny RUIAN údaje 

k adrese mimořádné události. 

 

 

Obrázek 11 Příkaz k výjezdu [vlastní zdroj] 

 

V případě, ţe je jednotce během výjezdu zaslán nový PKV, tento PKV na sebe 

upozorní zvukovou výstrahou a zařadí se do fronty. V pravém horním rohu obrazovky si 

pak mezi nimi velitel můţe listovat. Aplikace samozřejmě umoţňuje i zpětné prohlíţení 
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dostupných PKV. V seznamu si vybere poţadovaný PKV, který kliknutím otevře, a můţe 

jej prohlíţet. 

Záloţka Datový sklad 

Tato záloţka poskytuje veliteli informace o dokumentaci zdolávání poţáru, 

dopravních prostředcích, nebezpečných látkách, pořízených videích a fotografiích a 

kontaktech (obrázek 12). 

Tlačítko Dokumentace zdolávání poţáru (DZP) otevře seznam veškerých 

dostupných DZP, které jsou do systému nahrány. DZP musí být vytvořeny pro veškeré 

objekty se zvýšeným poţárním nebezpečím. Je tvořeno operativním plánem zdolávání 

poţáru nebo operativní kartou zdolávání poţáru, které upravují zásady rychlého a účinného 

zdolávání poţárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a 

podnikajících fyzických osob. Tyto dokumenty upozorňují na ne zcela zřejmá nebezpečí 

nebo na moţné komplikace při zásahu, jak postupovat v případě nebezpečí, kolik osob se 

v objektu přibliţně můţe nacházet a jiné. Velitel má tedy moţnost do něho kdykoliv 

nahlédnout a podle toho uzpůsobit zásah. V případě, ţe je vystaven PKV na objekt, ke 

kterému je k dispozici DZP, zobrazí se v příkazu výjezdu aktivní tlačítko DZP a po 

otevření je k dispozici rovnou DZP k danému objektu. 

 

 

Obrázek 12 Záložka Datový sklad [vlastní zdroj] 
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Po stisknutí tlačítka Dopravní prostředky se otevře další okno s nabídkou, a to 

Rescar, Tramvaje a Trolejbusy (obrázek 13). V případě, velitel potřebuje při zásahu 

informace o daném dopravním prostředku, můţe velitel nahlédnout do těchto dat, které mu 

poskytnou veškeré potřebné informace k provedení co nejefektivnějšího zásahu. 

 

Obrázek 13 Nabídka dopravních prostředků [vlastní zdroj] 

 

Aplikace Rescar byla vyvinuta ve spolupráci s HZS moravskoslezského kraje a 

RWE. Jedná se o software, který zahrnuje informace o osobních a dodávkových 

automobilech 38 značek, které se neustále aktualizují. V aplikaci jsou uvedeny veškeré 

rizikové prvky, jako jsou akumulátory, generátory, pyropatrony, LPG, CNG, elektrický 

pohon, vodíkový pohon, „slabá“ místa karosérie, pro případ vyproštění osob a jiné 

(obrázek 14).  
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Obrázek 14 Aplikace Rescar [vlastní zdroj] 

 

Obdobnou funkci jako Rescar plní i Tramvaje a Trolejbusy. V těchto aplikacích 

můţeme obdobně jako u Rescaru získat technická data o nejčastěji se objevujících 

tramvajích a trolejbusech. Po vybrání konkrétního typu dopravního prostředku se zobrazí 

informační karta s technickými daty daného dopravního prostředku, umístěním baterií, 

podpěrných bodů, únikových východů, míst pro stříhání a jiné (obrázek 15). 

 

Obrázek 15 Informační karta tramvaje [vlastní zdroj] 

 

V případě, ţe jednotka vyjede na zásah na nebezpečnou látku, můţe pomocí tlačítka 

Nebezpečné látky nahlédnout do registru nebezpečných látek. V této testovací verzi je 
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nahrána aplikace KUNA, která je volně dostupná. V ostré verzi by však měla být dostupná 

aplikace Medis-Alarm, která je plně profesionální a poskytuje velmi podrobné informace o 

nebezpečných látkách. Aplikace KUNA umoţňuje vyhledávání nebezpečných látek 

pomocí UN kódu nebo Kemler kódu. V případě, ţe pouţijeme UN kód, se zobrazí název 

příslušné látky a po kliknutí na tento název, se zobrazí dostupné informace o látce (obrázek 

16).  

 

Obrázek 16 Informace o nebezpečné látce v aplikaci KUNA [vlastní zdroj] 

 

Oproti tomu databáze Medis-Alarm, poskytuje komplexní a velmi podrobné 

informace o více neţ 9500 nebezpečných látkách. Jsou zde poskytovány identifikační a 

klasifikační údaje o látce, klasifikace látky podle platné legislativy, způsoby hašení, 

základní vlastnosti, způsoby likvidace a opatření v místě havárie, chemické a fyzikální 

vlastnosti, přeprava a skladování, toxicita, legislativní předpisy a jiné (obrázek 17). Tuto 

aplikaci doposud vyuţívali pouze operační důstojníci a v případě, ţe velitel poţadoval 

informace o dané nebezpečné látce, musel se dotazovat operačního důstojníka. To nebyl aţ 

takový problém, jelikoţ operační důstojník mu veškeré informace sdělil. Problém však 

nastával, kdyţ byl velitel zavalen velkým mnoţstvím informací. Bylo tak v podstatě 

nemoţné, si veškeré informace zapamatovat, jelikoţ velitel musí při prvotním zásahu řešit 
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mnoho činností najednou. Takto má veškeré informace pohromadě v tabletu a můţe do 

něho kdykoliv nahlédnout a získat potřebné informace. 

 

Obrázek 17 Informační list databáze Medis-Aalarm [10] 

 

Tlačítko Multimediální datový sklad otevře seznam uloţených multimédií v tabletu. 

Záměrně píši uloţených v tabletu, jelikoţ to vţdy není podmínkou. V případě, ţe 

pořizujeme fotografie místa zásahu, můţe tablet pracovat ve třech reţimech. A to tak, ţe 

pořízená fotografie se do tabletu vůbec neukládá a odesílá se rovnou na server, nebo ţe se 

fotografie uloţí do tabletu a odešle na server, nebo se na server neodesílá a pouze se uloţí 

do tabletu. Důleţité je ještě říci, ţe takto pořízené fotografie se automaticky přiřazují 

k události, ve které byly pořízeny. Podmínkou však je, ţe veškeré fotografie místa zásahu 

musejí být pořízeny přes záloţku fotoaparátu v aplikaci GINA. Pokud by byla fotografie 

pořízena přes aplikaci mimo aplikaci GINA, bude uloţena jako klasická fotografie. 

Praktické nasazení při testovací jízdě 

Praktické ověření funkčnosti systému GINA, bylo prověřeno dne 13. 3. 2015 na 

stanici HZS Ústeckého kraje – územní odbor Most. U testovací jízdy byla posuzována 

rychlost reakce navigace a její přesnost. K dispozici mi bylo poskytnuto vozidlo Scania 

CAS 24, na kterém je výjezdový tablet umístěn. Test byl proveden za běţného provozu při 
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běţné hustotě dopravy. Povětrnostní i rozptylové podmínky byly dobré, bylo skoro jasno a 

teplota se pohybovala okolo 13 C. 

Jako cílové místo byla zvolena lokalita golfového hřiště I. Golf clubu Most 

vzdáleného asi 3,5 km, výchozí místo byla stanice HZS Most na adrese Dělnická 163, 

Most. Nutno říci, ţe jízda byla provedena bez pouţití signalizačního a výstraţného 

zařízení, tudíţ bylo nutno dodrţovat pravidla silničního provozu. Po zadání cílového místa 

byla trasa ihned vypočtena ještě uvnitř garáţe bez jakéhokoliv zpoţdění. Trasu navigace 

zvolila z ulice Dělnická, přes ulici Praţská do ulice Skyřická, kde se nacházel cíl cesty. 

Navigace však zvolila rychlejší cestu přes ulici Praţská, na které je nejvyšší povolená 

rychlost stanovena na 70 km/h, místo toho, aby pouţila kratší cestu, která pokračovala po 

ulici Dělnická, kde je stanovena nejvyšší povolená rychlost na 50 km/h. Z pohledu 

jednotek HZS je cesta přes ulici Dělnická efektivnější, jelikoţ se při výjezdu nemusí 

dodrţovat povolené rychlosti. Z tohoto důvodu, byla v průběhu jízdy naplánována změna 

trasy právě po ulici Dělnická. Obrázek 18 znázorňuje trasu vypočtenou navigací modrou 

barvou a změnu trasy zobrazenou červenou barvou. 

 

Obrázek 18 Původní a změněná trasa testovací jízdy [vlastní zdroj] 
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Po opuštění garáţe navigace ihned reagovala na pohyb vozidla a po celou dobu 

jízdy se přesnost reálné polohy vozidla vůči poloze zobrazované na navigaci pohybovala 

v rozmezí maximálně 10m, coţ je běţné rozostření komerčně pouţívaných navigací. Po 

příjezdu na křiţovatku ulic Obchodní a Dělnická, byla tedy záměrně změněna trasa oproti 

navrhované navigací a vozidlo pokračovalo dále v jízdě po ulici Dělnická. Navigace 

zaregistrovala během jedné sekundy, ţe se vozidlo nepohybuje po naplánované trase a 

okamţitě přepočítala novou trasu po ulici Dělnická. Vozidlo dále pokračovalo aţ 

k cílovému místu.  

Z této testovací jízdy vyplývá, ţe navigace funguje bezproblémově s dostatečnou 

přesností i rychlostí. I z dotazů, které jsem dal příslušníkům jednotky, vyuţívající tohoto 

výjezdového tabletu v ostrém provozu vyplynulo, ţe jsou s fungováním navigace i tabletu 

jako celku spokojeni. 

3.2 Point.x 

„Firma POINT.X spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako ryze česká firma, 

působící jako výhradní distributor tehdy britské firmy PSION. V průběhu let 

se POINT.X etabloval na jednoho z předních dodavatelů mobilních řešení na českém a 

slovenském trhu. Za dobu svého působení má za sebou celou řadu úspěšných projektů v 

různých oborech hospodářství i státní správy, počty provozovaných mobilních zařízení se 

pohybují v řádu tisíců. Mezi zákazníky POINT.X patří například energetické podniky, 

telekomunikační firmy, distributoři spotřebního zboží, logistická centra, spediční firmy, 

výrobní podniky i státní instituce. 

Při realizaci projektů spolupracujeme s předními systémovými integrátory a 

softwarovými firmami. Disponujeme vlastním silným softwarovým týmem, který má 

rozsáhlé zkušenosti s vytvářením aplikací pro hlavní platformy mobilních zařízení, 

přenosem dat v bezdrátových sítích a také s integrací mobilního řešení do celopodnikových 

systémů.“ [12] 
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3.2.1  Výjezdový tablet Rescue Navigátor 

Firma Point.x pro účely HZS běţně dodává velmi kvalitní a odolný tablet Motorola 

ET1 specifikace 0913. Avšak jako testovací verze bylo poskytnuto zařízení Samsung 

Galaxy Tab4 technických specifikací viz. kapitola 3.1.1 Výjezdový tablet GINA. V rámci 

výběrového řízení se jedná právě mezi těmito dvěma tablety, avšak ve výběrových řízeních 

se zpravidla HZS řídí podle ceny, tak je více neţ pravděpodobné, ţe bude pouţit právě 

tablet Samsung Galaxy Tab4. Kdyby ovšem přeci jen byla pouţita první varianta tabletu, 

tablet Motorola ET1 je následujících specifikací. 

Technické specifikace 

Model: Motorola ET1 specifikace 0913 

Operační systém: Android 4.1.1 

Displej: 7, 1024x600, Gorila Glass 

Procesor: OMAP 4 Dual Core 1GHz x 2 + DSP 

Grafický čip: Anreno 302 

Operační paměť: 1 GB 

Fotoaparát: 8 MPix 

Senzory: Gyroskop, pohybový senzor, světelný senzor 

Baterie: 4620 mAh 

SIM: Single Micro-SIM (3FF) 

Podporované sítě: 2G -  B8 (GSM 850 MHz), B10 (E-GSM 900 MHz), B13   

(DCS 1.800 MHz), B14 (PCS 1.900 MHz) 

 3G - B1 (IMT 2.100 MHz), B2 (PCS 1.900 MHz), B5 (US 850 

MHz Cellular), B8 (GSM 900 MHz) 

 4G - B1 (2.100), B3 (1.800), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900),  

   B20 (800) 

USB: 1x USB 2.0 OTG, 1x USB 2.0 

Paměťová karta: SDHC 32GM max 

Polohovací systém: GPS 

WiFi: 802.11a/b/g/n 
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Bluetooth: Bluetooth 2.1 

Rozměry: 130,5x224x25 

Váha: 630g 

Krytí: IP54 

Teploty prostředí: -20 aţ 70 C 

 

Obrázek 19 Tablet Motorola ET1 specifikace 0913 [11] 

 

Pro komunikaci vyuţívá tablet stejného principu jako systém GINA. Bliţší informace viz. 

kapitola 3.1.1 Výjezdový tablet GINA. 

Systém Rescue Navigátor 

Systém Rescue Navigátor se rozděluje podle toho, pro jakou skupinu uţivatelů 

slouţí na dvě verze, a to pro velitele a řídícího důstojníka. Jak jiţ bylo řečeno u systému 

GINA, toto rozdělení slouţí na omezení, nebo naopak zpřístupnění určitých funkcí 

systému z důvodu zabezpečení. K testování jsem měl k dispozici verzi pro velitele, kterou 

v následující části práce blíţe popíši. 

Aplikace Rescue Navigátor 

Po spuštění tabletu se automaticky zobrazí úvodní okno, kde jsou zobrazeny 

veškeré dostupné aplikace, které jsou v tabletu nainstalovány. V rámci zajištění funkčnosti 

a bezproblémového chodu tabletu, se uţivatel můţe pohybovat pouze v rámci této aplikace 

a veškeré ostatní funkce tabletu jsou zakázány. Do nastavení tabletu mají přístup pouze 

oprávněné osoby. 
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Základní okno 

Jakmile spustíme aplikaci Rescue Navigátor, zobrazí se základní okno. V tomto 

okně jsou zobrazeny základní informace o jednotce, jako je její stav, aktuální poloha a 

volací znak. Ve střední části obrazovky se nachází aktivní řádek se seznamem výjezdů. 

V tomto seznamu jsou veškeré aktivní i ukončené výjezdy, které do tabletu byly zaslány. 

V pravé části obrazovky se nacházejí tři aktivní tlačítka, a to navigace, odeslat stav a 

přepnutí denního a nočního módu. 

 

Obrázek 20 Základní okno aplikace Rescue Navigátor [vlastní zdroj] 

 

Jakmile je do tabletu zaslán operačním důstojníkem KOPIS příkaz k výjezdu, 

rozezní se zvuková výstraha a zobrazí se adresa přijaté mimořádné události. Po kliknutí na 

adresu se přeruší zvuková výstraha a otevře se okno se základními informacemi o 

mimořádné události, jako jsou typ události, jméno a kontakt na oznamovatele, adresa, 

souřadnice a pro jakou jednotku je událost určena (obrázek 11). V horní části obrazovky se 

nachází aktivní tlačítka DZP, PKV a přepínání nočního a denního modu, v pravé části 

obrazovky tlačítka Navigovat, Mapa a status 1-Výjezd.  
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Obrázek 21 Informační okno mimořádné události [vlastní zdroj] 

 

V případě, ţe je jednotka připravena k výjezdu, musí být odeslán status číslo 1-

Výjezd. To můţe velitel udělat dvěma způsoby, a to buďto přes tlačítko 1-Výjezd, nebo 

přes tlačítko navigace, kdy je tento status automaticky odeslán a aplikace se přepne do 

navigačního okna. 

Jestliţe řidič vozidla můţe vyuţít své místní znalosti terénu a nepotřebuje k místu 

události navigovat, velitel odešle status a můţe dále za jízdy vyuţít času a případně získat 

více informací např. o postiţeném objektu. K tomu můţe vyuţít DZP, nebo pokud pro 

objekt nejsou dostupná DZP (obrázek 22), popřípadě se jedná např. o dopravní nehodu, 

můţe nahlédnout do PKV. Pokud chce řidič nebo velitel vyuţít navigace, stiskne tlačítko 

Navigovat, odešle se status 1 a aplikace se přepne do navigačního okna. 
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Obrázek 22 Ukázka DZP [vlastní zdroj] 

 

Navigační okno 

Po stisknutí tlačítka Navigovat se aplikace přepne do navigačního okna, které je 

rozděleno na dvě části. V levé části, je zobrazena samotná navigace a v pravé části mapový 

podklad. Navigace nejdříve zobrazí celou trasu, a pokud s takto vypočtenou trasou velitel 

souhlasí, stiskne tlačítko hotovo a jiţ probíhá samotné navigování k místu zásahu. V pravé 

části obrazovky je zobrazena GIS mapa, která je vytvořena přímo pro účely HZS. Velitel 
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má také moţnost, si jednotlivé mapy zvětšit na celou obrazovku pomocí tlačítka 

umístěného ve středu horní části obrazovky. Na pravé straně obrazovky jsou zobrazovány 

tlačítka X, Mapa, Vrata a tlačítka pro odeslání statusu (obrázek 23).  

 

Obrázek 23 Navigační okno [vlastní zdroj] 

 

Tlačítko X slouţí k přesouvání oněch tlačítek na různé strany obrazovky. Po 

opakovaném stisknutí tohoto tlačítka se celý segment s tlačítky přesune dolu, poté napravo, 

nahoru a zpět a takto stále dokola. Tlačítko Mapa slouţí k přepnutí do dalších mapových 

podkladů, které jsou v aplikaci k dispozici, jako jsou např. turistické mapy, letecké mapy, 

Google maps a jiné. Tyto mapy mají vyuţití např. v místech, kde se nachází velké 

mnoţství turistických stezek, které v GIS mapách nejsou zobrazeny. Tlačítko vrata slouţí 

k otevření konkrétních vrat, za kterými je zaparkován automobil s daným výjezdovým 

tabletem. Po stisknutí se v podstatě odešle status, který daná vrata otevře. Doposud se vrata 

před automobilem museli otevírat buďto ručně, nebo zadat status na vysílačce. Podmínkou 

však je, ţe vrata musejí být napojeny KOPIS, přes které se otevírání vrat provádí. 

V případě výjezdu, jsou vrata otevřena automaticky. Dále jsou zde zobrazovány statusy 

k odeslání, které se průběţně mění na základě toho, jaký status byl před tím odeslán. 
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Na základních GIS mapových podkladech je také moţnost si zapínat podle 

nastaveného filtru různé informační vrstvy. Tento filtr se dá nastavit stisknutím tlačítka s 

barvami v levém spodním rohu mapového podkladu, kdy se otevře okno se seznamem 

jednotlivých vrstev (obrázek 24). Zde se dají jednotlivé vrstvy zapínat a vypínat pomocí 

zaškrtávacího políčka a také je moţno k nim zapnout či vypnout zobrazování textového 

popisku.  

 

Obrázek 24 Filtr vrstev mapového podkladu [vlastní zdroj] 

 

Asi nejvyuţívanější vrstvou je vrstva Naše vozidla, kdy se na mapě zobrazují 

veškeré dostupné automobily HZS a SDH. Tyto automobily jsou od sebe odlišeny třemi 

barvami, kdy šedivou barvou jsou zobrazeny automobily které jsou připraveny na 

základně, nebo se vracejí ze zásahu nebo nevyuţívají systému Point.x. V případě, ţe 

jednotka vyjede k zásahu a odešle status, její barva se změní na červenou barvu a jakmile 

jednotka dorazí k místu zásahu a odešle status, její barva se změní na oranţovou. Pokud je 

jednotka, která nevyţívá systému Point.x a vyuţívá pouze alternativního polohovacího 

zařízení jako je AVL nebo Lupus, její barva je stále šedá, jelikoţ systém nepozná, v jakém 

stavu se jednotka právě nachází. Na mapě se také můţe zobrazovat modrá ikonka 
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automobilu, ta však nezobrazuje jednoty HZS nebo SDH, ale vozidla Rychlé záchranné 

sluţby. 

 

Obrázek 25 Zobrazení vozidel na mapovém podkladu [vlastní zdroj] 

 

Další zajímavou funkcí je automatický zoom. Ten se dá zapnout další ikonkou 

v levém dolním rohu znázorňující automobil. Po stisknutí této ikonky se automaticky 

nastaví zoom na takovou hodnotu, aby se znázornila trasa mezi automobilem a cílovým 

místem. Jak se automobil k cílovému místu přibliţuje, zvětšuje se automaticky i zoom aţ 

do úrovně, kdy jsou zobrazována čísla popisná. 

Tablet samozřejmě disponuje ještě mnoha dalšími aplikacemi, avšak ty jsou 

naprosto stejné jako u tabletu GINA. O aplikacích Medis-alarm, Rescar a podobně se 

můţete dočíst v kapitole 3.1.1Výjezdový tablet GINA. Do tabletu je samozřejmě moţné po 

dohodě s pracovníky firmy Point.x jakékoliv aplikace přidat, nebo udělat různé úpravy 

systému podle poţadavků konkrétní jednotky. 
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Praktické nasazení při testovací jízdě 

Dne 26. 3. 2015 jsem navštívil za účelem provedení testovací jízdy a zjištění 

doplňujících informací o výjezdovém tabletu od firmy Point.x poţární stanici HZS 

Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Shodou okolností jsem se na místě setkal s technikem 

od firmy Point.x, který řešil problémy právě s jimi dodaným testovacím tabletem. Tablet se 

choval nestandartně a navigace údajně byla nepouţitelná, z důvodu zamrzání a velmi 

špatnému příjmu signálu GPS. Technik tedy tablet nejdříve vyzkoušel, usoudil, ţe se tablet 

opravdu chová nestandartně, tak provedl přeinstalaci aplikace Rescue Navigátor. To však 

na chyby nemělo vliv a problémy přetrvávaly. Provedl tudíţ tzv. hard reset zařízení, kdy 

byl jeho obsah kompletně smazán a celý systém byl opětovně nahrán. Po tomto úkonu se 

tablet jevil jiţ v pořádku. 

Byla tedy provedena zkušební jízda. Pro zkušební jízdu bylo vybráno vozidlo 

Scania CAS24, na kterém je tablet stabilně umístěn. Povětrnostní i rozptylové podmínky 

byly dobré, bylo skoro jasno a teplota se pohybovala okolo 10 C. Test byl proveden za 

běţného provozu při střední hustotě dopravy. Pro test byl zvolen okruh s výchozím i 

cílovým místem na hasičské stanici na adrese Masarykova 380, Ústí nad Labem, kdy trasa 

vedla po ulici Masarykova, přes ulici Všebořická. Na kruhovém objezdu pokračovala do 

ulice Boţtěšická, dále vlevo do ulice Petrovická. Na dalším kruhovém objezdu 

pokračovala do ulice Široká, dále do ulic Osvoboditelů, 5. května a Plynárenská. Po 

odbočení vpravo trasa končí zpět ve výchozí pozici. 

Trasa tedy byla zadána do navigace a byla zahájena testovací jízda. Dokud se 

vozidlo nacházelo v garáţi, tablet nemohl najít dostatek GPS druţic pro správné učení 

pozice, jakmile ovšem vozidlo opustilo garáţ, navigace určila aktuální polohu po 6 

sekundách. Dále pak po celé délce trasy navigace neztratila GPS signál a její přesnost se 

pohybovala do 10m. Jakmile vozidlo dorazilo na křiţovatku ulic Osvoboditelů, 5. května a 

Bukovská, byla trasa záměrně změněna do ulice Bukovská. Navigace zareagovala během 

dvou sekund, kdy zjistila, ţe se vozidlo nepohybuje po vypočtené trase a ihned jí 

přepočítala. Do návratu vozidla na základnu navigace fungovala nadále bezproblémově.  

Přeinstalace tabletu a následná testovací jízda byla tedy úspěšná a tablet se mohl 

tedy vrátit do ostrého provozu.  
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4 Zhodnocení praktického testování po nasazení 

Pro porovnání a vyhodnocení výsledků testování obou tabletů je pouţita 

multikriteriální analýza. Pro analýzu jsou stanoveny následující kritéria: 

Přehlednost systému  

 u tohoto kritéria je hodnocen celkový dojem stavby systému, jak je koncipován 

z hlediska přehlednosti, skladby menu a jednotlivých záloţek 

 váha kritéria  - 5 

Jednoduchost ovládání 

 u tohoto kritéria je hodnocena jednoduchost intuitivnost ovládání a návaznost 

jednotlivých prvků systému 

 váha kritéria  - 7 

Rychlost odezvy systému na zadaný poţadavek 

 u tohoto kritéria je hodnocena rychlost odezvy systému na zadané poţadavky 

uţivatelem, stabilita systému, rychlost systému při přepínání mezi aplikacemi atd. 

 váha kritéria  - 5 

Vypočtení trasy 

 u tohoto kritéria je hodnocena přesnost, rychlost a optimálnost vypočtené trasy 

jednotlivými tablety, kdy bylo vyuţito k porovnání trasy místní znalosti členů 

jednotek HZS, u kterých byl tablet testován 

 váha kritéria  - 9 

Přesnost navigace 

 u tohoto kritéria je hodnocena přesnost navigace vůči skutečné poloze a 

zobrazované poloze navigací, její reakce na změnu trasy a následné přepočítání 

 váha kritéria  - 8 
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Odolnost zařízení 

 u tohoto kritéria je hodnocena celková odolnost zařízení ve zhoršených 

podmínkách při pouţití u zásahu 

 váha kritéria  - 7 

Cena zařízení 

 u tohoto kritéria je hodnocena pořizovací cena nabízeného zařízení 

 váha kritéria  - 10 

Cena systému 

 u tohoto kritéria je hodnocena pořizovací cena nabízeného systému  

 váha kritéria  - 9 

Celkový dojem 

 u tohoto kritéria je hodnocen subjektivní dojem na tablet jako na celek, jeho 

funkčnost a vyuţitelnost 

 váha kritéria  - 4 

Jednotlivé kritéria jsou ohodnoceny body 1 – 5. Toho hodnocení kritérií a jejich 

váhy jsou uspořádány do tabulky (tabulka 2), ve které jsou body získané jednotlivými 

tablety přepočítány na základě vah jednotlivých kritérií, následně vyhodnoceny a graficky 

znázorněny (graf 1). Body byly uděleny na základě osobních zkušeností při práci s tablety 

a na základě průběhu testovacích jízd, které jsou popsány v kapitolách 3.1 a 3.2. 
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Tabulka 2 Vyhodnocení kritérií 
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a GINA 
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p
o

čí
ta

n
é 

H
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o
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n
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čí
ta

n
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H
o

d
n

o
ce

n
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P
ře

p
o

čí
ta

n
é 

Přehlednost 

systému 
5 5 25 5 25 5 25 

Jednoduchost 

ovládání 
7 5 35 5 35 5 35 

Rychlost 

odezvy 

systému 

5 5 25 4 20 5 25 

Vypočtení 

optimální trasy 
9 4 36 5 45 5 45 

Přesnost 

navigace 
8 5 40 5 40 5 40 

Odolnost 

zařízení 
7 2 14 2 14 5 35 

Cena zařízení 10 4 40 4 40 2 20 

Cena systému 9 4 36 5 45 5 45 

Celkový 

dojem 
4 4 16 4 16 5 20 

Bodů celkem     267   280   290 

 

Jak je z tabulky 2 vidět, testované tablety dosáhly vysokého  a vyrovnaného 

bodového ohodnocení, kdy tablet GINA získal 267 bodů, tablet Samsung nabízený firmou 

Point.x získal 280 bodů a tablet Motorola nabízený taktéţ firmou Point.x získal 290 bodů.  

U tabletu Motorola nabízeného firmou Point.x, byla jednotlivá kritéria ohodnoceny na 

základě osobních zkušeností technika firmy, jelikoţ tablet Motorola nebyl fyzicky 

poskytnut k testování.  
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Graf 1 Grafické znázornění výsledků hodnocení 

Tablet Point.x získal 4 body u kritéria Rychlost odezvy systému z důvodu, kdy při 

testu docházelo k delším odezvám na poţadavky uţivatele, někdy dokonce k zamrznutí 

celého systému. Technik sice tyto chyby následně odstranil, avšak tyto problémy jsem 

v hodnocení zohlednil. U kritéria odolnost zařízení získaly oba tablety Samsung 2 body 

z důvodu nevhodnosti vyuţití ve ztíţených podmínkách při zásahu, jelikoţ je tento model 

tabletu velmi náchylný na zacházení a citlivý při pouţívání např. ve vlhku, prachu a 

zakouřeném prostředí. Oproti tomu získal tablet Motorola nejvyšší ohodnocení z důvodu, 

ţe disponuje krytím IP 54, a tudíţ je vhodný právě pro pouţívání ve zhoršených 

podmínkách. Cena byla ohodnocena na základě pořizovacích cen jednotlivých tabletů a 

systémů, kdy tablet Samsung je nabízen za cenu pohybující se kolem 10.000,- a tablet 

Motorola za cenu kolem 30.000,-. Systém GINA je nabízen za cenu cca. 30.000,- a systém 

Point.x za cenu kolem 25.000,-. Celkový dojem byl hodnocen na základě pohledu na 

zařízení jako na celek, kdy byly zohledněny veškeré klady a zápory jednotlivých zařízení. 
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5 Závěr 

V této práci byly popsány dva systémy, které jsou v současnosti testovány v rámci 

výběrového řízení na navigační systémy pro HZS Ústeckého kraje. Výběrové řízení 

probíhá tím způsobem, ţe jeden výjezdový tablet od firmy GINA, byl poskytnut poţární 

stanici Most a druhý tablet byl poskytnut firmou Point.x na poţární stanici Ústí nad 

Labem. Oba tyto tablety projdou po dobu jednoho měsíce testováním v ostrém provozu a 

po uplynutí této doby si stanice oba tablety mezi sebou vymění a ty budou poté testovat 

další měsíc. Po otestování obou tabletů se zváţí veškerá pro a proti a jeden z nich se 

vybere. Ten se poté pořídí na všechny poţární stanice v rámci Ústeckého kraje. 

Z hodnocení v kapitole 4 Zhodnocení praktického testování po nasazení je zřejmé, 

ţe jako ideální volba by bylo pořízení systému Point.x v kombinaci s výjezdovým tabletem 

Motorola ET1, kdy toto zařízení získalo 290 bodů, tedy o 10 bodů více, neţ tentýţ systém 

s tabletem Samsung, který získal 280 bodů. Výjezdový tablet firmy GINA získal 

v celkovém hodnocení 267 bodů, tedy nijak výrazně nezaostává za svým konkurentem od 

firmy Point.x. Otázkou však zůstává, zda v případě, ţe by volba padla na systém Point.x by 

byly také pořízeny tablety Motorola, jelikoţ jejich pořizovací cena je trojnásobná oproti 

tabletu Samsung. Podle informací, které jsem získal od IT technika HZS Ústeckého kraje, 

je šance, ţe budou pořízeny tablety Motorola, téměř nulová, a to právě z důvodu vysokých 

pořizovacích nákladů. Rozhodovat se tedy pravděpodobně bude mezi oběma systémy, 

které poběţí na tabletech Samsung. To však bude velmi obtíţné, jelikoţ oba systémy jsou 

velmi vyrovnané, coţ je vidět v celkovém hodnocení obou systémů, kdy rozdíl celkového 

hodnocení je pouze 13 bodů. Technická podpora obou firem je také na velmi dobré úrovni, 

veškerým rozumným a proveditelným poţadavkům oba zástupci firem vycházejí vstříc a 

systémy se stále zdokonalují. Nemůţeme brát v úvahu ani většinové zastoupení obou firem 

v rámci České republiky, protoţe obě firmy jiţ působí ve 3 krajích a do zbylých se snaţí 

proniknout. Rozhodovat tak budou pouze detaily a eventuální další chyby jednotlivých 

systémů, které odhalí probíhající testování v ostrém provozu. Kaţdopádně, ať uţ se vybere 

ten či onen tablet, ani jeden nebude chybou, oba určitě splní základní poţadavky jednotek 

HZS. 
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