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Anotace 

Kmětík, Jaromír. Přenos a využití informací v operačním řízení jednotek SDH. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2015. 55 stran 

Diplomová práce se zabývá problematikou informační podpory jednotek SDH 

v operačním řízení. V úvodu jsou popsány způsoby informační podpory při mimořádných 

událostech ve státech sousedících s Českou republikou s důrazem na jednotky SDH. Dále 

jsou popisovány jednotlivé využívané technologie včetně aplikací, které slouží HZS u nás. 

Na tuto část navazuje výběr kritérií pro selekci SDH pro přidělení koncových zařízení 

na výjezdová vozidla. Následuje návrh informací, které by předurčené jednotky měly 

prostřednictvím KOPIS dostávat na svá koncová zařízení. Závěrem jsou představena 

kritéria pro výběr samotného koncového zařízení pro jednotky SDH.  

Klíčová slova: Sbor dobrovolných hasičů, předurčené jednotky, koncové zařízení, 

informační podpora, aplikace. 

 

Summary 

Kmětík, Jaromír. Information Transmission and Use in Operational Control of Volunteer 

Fire Brigades. Thesis. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, Faculty of safety 

engineering, 2015. 55 pages 

My thesis is concerned with the problems of the information support of volunteer 

fire brigades in the operational control. In the introduction there are described the ways 

of the information support during extraordinary events in the countries neighbouring with 

the Czech Republic with emphasis on the volunteer fire brigades. Further there are 

described used technologies including applications which serve to professional fire 

brigades in the Czech Republic. This part is followed by criteria selection for the division 

of the volunteer fire brigades for the allocation of end devices for emergency vehicles. 

Further there is the suggestion of what kind of information should the predetermined units 

receive from KOPIS on their end devices.  Finally there are introduced criteria for the 

selection of the end device itself for the volunteer fire brigades. 

Key words: Volunteer Fire Brigades, predetermined units, device, information support, 

application.  
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Seznam zkratek 

 

GPS Globální poziční systém (z anglického Global Positioning System) 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

MU Mimořádná událost 

PO Požární ochrana 

JmK Jihomoravský kraj 

MU Mimořádná událost 

IDP  Izolační dýchací přístroj 

SMS Krátká textová zpráva (anglického Short Message Service) 

SPS Standardní polohová služba (z anglického Standard Positioning Service) 

PPS Přesná polohová služba (z anglického Precise Positioning Service) 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci (z anglického Global System 

for Mobile Communications) 

MS Mobilní stanice (z anglického Mobile station) 

NSS Podsystém propojující sítě (z anglického Network Switching subsystém) 

OSS  Operační a podpůrný podsystém (z anglického Operational and Support 

Subsystém) 

SIM  Modul pro identifikaci uživatele (z anglického Subscriber Identification 

Module) 

BSS Podsystém základnových stanic (z anglického Base Station Subsystém) 

IMEI  Mezinárodní identifikace mobilního zařízení (z anglického International 

Mobile Equipment Identity) 

E-GSM Rozšířená GSM (z anglického Extended GSM) 

GSM-R Železniční GSM (z anglického GSM Railway) 

CSD Okruhově přepínaná data (z anglického Circuit Switched Data) 



GPRS  Služba pro radiově řízený přenos paketů (z anglického General Packet 

Radio Service) 

PCU Jednotka pro kontrolu paketů (z anglického Packet Control Unit) 

GSN Uzel podpory GPRS (z anglického GPRS Support Node) 

SGSN Uzel podpory servisu GPRS (z anglického Serving GPRS Support Node) 

GGSN Uzel podpory bran GPRS (z anglického Gateway GPRS Support Node) 

BG Zahraniční brána (z anglického Border Gateway) 

UMTS  Univerzální mobilní telekomunikační systém (z anglického Universal 

Mobile Telecomunication Systém) 

CDMA  Přístupová metoda kódového dělení (z anglického Code Division 

Multiple Access) 

TDD  Časové oddělení obou směrů komunikace (z anglického Time Division 

Duplex) 

FDD  Frekvenční oddělení obou směrů komunikace (z anglického Frequency 

Division Duplex) 

W-CDMA  Širokopásmový vícenásobný přístup s kódovým dělením (z anglického 

Wideband Code Division Multiple Access) 

CN Hlavní síť (z anglického Core Network) 

UTRAN  Síť radiového přístupu pro UMTS (z anglického UMTS Terrestrial Radio 

Access Network) 

UE Uživatelská zařízení (z anglického User Equipment) 

RNC Řídící jednotka radiové sítě (z anglického Radio Network Controller) 

BTS  Zakladnová stanice pro příjem a vysílání (z anglického Base Transceiver 

Station) 

RNS Subsystém radiové sítě (z anglického Radio Network Subsystém) 

HSDPA  Vysokorychlostní přístup pro stahování paketových dat (z anglického 

High-Speed Downlink Packet Access) 

HS-DSCH  Sdílený kanál pro vysokorychlostní stahování dat (z anglického High 

Speed Downlink Shared Chanel) 

CQI Indikátor kvality kanálu (z anglického Channel Quality Indication) 

LTE Termín pro delší vývoj (z anglického Long Term Evolution) 



E-UTRA  Rozvinutá síť radiového přístupu pro UMTS (z anglického Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access) 

RCS  Radiová komunikace a software (z anglického Radio Communications 

and Software) 

GINA  Geografický informační asistent (z anglického Geographic information 

assistant) 

ResCar Systém pro záchranu z vozidel (z anglického Rescue from car system) 

DZP Dokumentace zdolávání požárů 

IS OŘ Informační systém operačního řízení 

GIS Geografického informačního systému 

SaP Síly a prostředky 

HW Hardware 

WiFi Bezdrátová věrnost (z anglického Wireless Fidelity) 

POI Bod zájmu (z anglického Point Of Interest) 

PKV Příkaz k výjezdu 

KTČ Kód typické činnosti 

SIAŘ GŘ  Sbírka interních aktů řízení Generálního ředitele 

JPO Jednotka požární ochrany  

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

"S" Střední bod 

"O" Opěrný bod 

AED Automatizovaný externí defibrilátor 

ZZS Zdravotní záchranná služba 

LZS Letecká záchranná služba 

PČR Policie České republiky 

DN Dopravní nehoda 

OOB Ochrana obyvatelstva 

SD Digitální bezpečnost (z anglického secure digital) 

LPG Zkapalněný ropný plyn (z anglického Liquefied Petroleum Gas) 

CNG Stlačený zemní plyn (z anglického Compressed Natural Gas) 

HV Vysoké napětí (z anglického High Voltage) 
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Úvod 

Informace je podle definice jistý údaj, který snižuje nebo odstraňuje neurčitost. 

V prostředí jednotek požární ochrany, respektive v prostředí všech složek integrovaného 

záchranného systému jsou všechny informace, které dokážou zasahujícím složkám 

zjednodušit nebo zpřesnit data o mimořádné události, nedocenitelnou pomocí při zdolávání 

takovýchto mimořádných událostí. Aby bylo možné využít informace o mimořádné 

události, musí se taková data nejdříve získat, což se většinou provádí na krajských 

operačních střediscích jednotlivých složek IZS. Pro jejich další předání musí být nějakým 

způsobem zpracovány. Dnes se tomu tak děje nejčastěji na počítačích a to převodem 

do digitální podoby. Pak je už zdánlivě jednoduché dopravit informaci na místo určení. 

V našem případě se jedná o export informací z operačního střediska HZS k zasahující 

jednotce a hlavně k veliteli zásahu. To je umožněno využitím moderních zobrazovacích 

informačních technologií, jako jsou notebooky, tablety a chytré telefony. Díky těmto 

technologiím a v nich zobrazovaným informacím zasílaných z KOPIS, může získávat 

velitel zásahu nedocenitelné informace o aktuální situaci a nebezpečí na místě mimořádné 

události. Díky čemuž se může na zdolání takové mimořádné události lépe připravit.  

Zasílání informací z KOPIS na výjezdová koncová zařízení jednotek HZS krajů je 

dnes již v některých krajích s úspěchem zavedeno a spolehlivě využíváno. I když ne 

ve všech krajích. Stále ještě existují jednotky HZS, které vyjíždějí na mimořádnou událost 

a informace mají buď jen z tištěné verze příkazu k výjezdu nebo přes radiokomunikaci 

z KOPIS. Nemluvě o informační a mapové podpoře pouze v tištěné podobě závislé 

na svědomitosti jednotlivých velitelů.  

Chybějící informační podpora v moderní elektronické podobě není ničím 

neobvyklým ani u států sousedících s Českou republikou. Ani v jednom ze států, nejsou 

v plné míře, a většinou ani tak jako u nás, aplikované moderní technologie na výjezdových 

automobilech.  

Cílem této práce nemá být hodnocení přenosu a využití informací v operačním řízení 

jednotek HZS, ale jednotek SDH se zaměřením na Jihomoravský kraj. Proto je tato práce 

zaměřena především na výběr jednotek SDH, které by měly být upřednostněny při 

přidělování koncových zařízení. Klíčem k takovému výběru je dle mého názoru 
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předurčenost jednotek k záchranným a likvidačním pracím a činnostem na úseku ochrany 

obyvatelstva. Takové jednotky SDH potřebují pro svoji činnost vetší množství informací 

a informační podpory. Tudíž by bylo vhodné, aby byly tyto jednotky vybaveny koncovým 

zařízením, které by jim umožňovalo této informační podpory z KOPIS využívat v plné 

míře.  

Podklady pro svoji práci jsem získával z různých zdrojů. Tím nejužitečnějším pro mě 

byly rozhovory s profesionálními hasiči ze Slovenska. Konkrétně ze stanic ve městech 

Galanta a Skalica. Díky kterým jsem získal náhled na fungování informační podpory 

na Slovensku u profesionálních hasičů. Mnozí z profesionálních hasičů jsou 

i dobrovolnými hasiči, a proto jsem získal i informace o informační podpoře dobrovolných 

jednotek na Slovensku.  

Ostatní informace o informační podpoře dobrovolných a profesionálních jednotek 

jsem čerpal z elektronické korespondence s jednotkami PO v Rakousku, Německu 

a Polsku. Cenným zdrojem informací pro mě byly rovněž jejich webové stránky.  

Informace o fungování informační podpory v Jihomoravském kraji jsem získával 

z vlastních zkušeností z výkonu služby u HZS JmK na PS Hodonín, kde vykonávám funkci 

technika spojové služby.  
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1 Popis a vyhodnocení přenosu a využití informací 

v operačním řízení jednotek požární ochrany u nás 

a v zahraničí 
 

V této kapitole je popsáno jak je zajištěna informační podpora ve státech sousedící 

s Českou republikou se zaměřením na jednotky SDH. U některých států je uveden i způsob 

vyhlašování poplachu, protože u dobrovolných jednotek PO úzce souvisí s informační 

podporou. 

 

1.1 Německo a Rakousko 

V Německu a Rakousku jsou profesionální hasiči situováni jen ve velkých městech, 

které mají více jak 100 tisíc obyvatel. V ostatních částech země je požární ochrana 

zabezpečována dobrovolnými hasiči (Freiwillige feuerwehr), případně podnikovými hasiči 

(Werkfeuerwehr nebo Betriebsfeuerwehr).  

 Berufsfeuerwehr  – profesionální hasiči 

 Freiwillige feuerwehr – dobrovolní hasiči 

 Werkfeuerwehr – podniková jednotka hasičů, kde to továrnám ukládá zákon 

 Betriebsfeuerwehr – podniková jednotka hasičů, kde je podnik zřizuje i když 

ze zákona nemusí. 

 

V Německu a Rakousku funguje vyrozumívání hasičů na bázi pagerů. Nejdříve 

používali analogové a teprve v roce 2013 přešli na digitální pagery. Systém je nastaven tak, 

že každý hasič má přidělený svůj pager, na který mu v případě vyhlášení poplachu přijde 

zpráva o mimořádné události, tzn. o jakou MU se jedná, kde se MU stala a případně další 

dopřesnění mimořádné události.  

 

Pagery mají několik úrovní alarmů, které určují, pro jakou skupinu hasičů jsou 

informace určeny, respektive jaký typ události se stal. 

 oblastní alarm - pro celou oblast části Rakouska (např. Dolní Rakousko) 
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 okresní alarm - pro území okresu 

 celá skupina - svolání všech hasičů 

 alarm předurčenosti 1 

 alarm předurčenosti 2 

 denní pohotovostní skupina 

 příkaz 

 nosiči IDP 

 řidiči - strojníci 

 jeřábníci 

 voda servis        

 včelařská skupina [1] 

 

Obrázek 1 Digitální pager používaný v Německu a Rakousku 

 

Zdroj: [1] 

 

Nevýhodou je, že nelze potvrdit přijetí zprávy, a taktéž je text zprávy omezen počtem 

znaků v závislosti na typu pageru. V paměti je uchováváno až 200 alarmů. 

Od začátku letošního roku je na internetu volně ke stažení aplikace pro dobrovolné 

jednotky v Rakousku a Německu, díky kterým je možno jim vyhlašovat poplach, který 
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mohou přijmout a potvrdit tak svoji účast na události. To znamená, že operační středisko 

ví, s kolika hasiči může pro výjezd počítat. Díky aplikaci hasič taky ví, o jakou událost 

se jedná a zná její adresu, díky čemuž se může pomocí navigace instalované ve svém 

telefonu navigovat na místo události. 

Jinak spoléhají stále na mapy v papírové podobě, stejně jako na všechny ostatní 

informace, které nedostanou z operačního střediska. Příkaz k výjezdu je posílán operačním 

střediskem na výjezdovou tiskárnu, nebo si informace o mimořádné události velitel ještě 

před výjezdem upřesní přes radiostanici s operačním střediskem. 

 

1.2 Slovensko 

Na Slovensku probíhá vyslání profesionální jednotky následovně: oznamovatel 

se dovolá na krajské operační středisko. Získané informace zpracuje operační důstojník 

a následně telefonem oznámí získané skutečnosti na konkrétní stanici spolu s informací, 

které vozidla vyjedou na událost. Informace je přijata na příslušné stanici určeným 

příslušníkem. Ten následně vyhlašuje poplach a vysílá jednotku k mimořádné události. 

Jízda k zásahu není z operačního střediska nijak monitorována, jediná informace o poloze 

je skrze informace z radiostanice. Všechny informace o události se předávají 

prostřednictvím radiostanice, stejně jako informační podpora o nebezpečných látkách 

a podobně. Navigace probíhá podle znalosti místopisu, který musí znát minimálně každý 

strojník a podle mapových podkladů v tištěné podobě. Neexistuje žádný příkaz k výjezdu 

v papírové podobě operačního střediska. Veškerá informační podpora je tedy závislá 

na komunikaci přes radiostanici s operačním střediskem nebo na informacích a mapách 

zpracovaných v papírové podobě. Na výjezdových automobilech neexistují žádné 

elektronické zařízení, v podobě tabletu, obsahující informační podporu. 

Dobrovolné jednotky jsou vysílány tímto způsobem: operační středisko zavolá 

telefonem veliteli jednotky, který buď obvolává každého jednotlivého člena zvlášť, čímž 

má i informace o tom, kdo se na výjezd dostaví a kdo ne. Nebo se informace o výjezdu 

předává tak, že každý kdo informaci o výjezdu obdrží, ji předá dál podle předem určeného 

pořadí. Tady ale velitel postrádá informace o tom, kdo se k výjezdu dostaví. Alespoň 

částečné informace o výjezdu má pouze velitel jednotky, a to z telefonického rozhovoru 

s operačním střediskem. Další informace se dozvídají přes komunikaci z radiostanice, 
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pokud je jím jednotka vybavena. Na Slovensku totiž většina dobrovolných jednotek nemá 

ani radiostanici, takže informace jim může operační středisko předat opět jenom přes 

soukromé telefony. Informační podpora je také závislá na telefonním spojení nebo 

radiokomunikaci nebo na tištěné mapy a materiály. Rovněž informace o poloze vozidla je 

možná jen z komunikace. Elektronické zařízení v podobě tabletu na vozidlech není 

zavedeno. 

 

1.3 Polsko 

V Polsku se dobrovolní hasiči potýkají s finančními problémy. Ty do velké míry 

souvisejí s jejich závislostí na obcích, které jsou jejími zřizovateli. Obce ale jen těžko 

hledají potřebné peníze na chod těchto jednotek, a proto je také problémem nákup 

modernější techniky a vybavení. Nejčastěji bývá tento finanční problém řešen formou 

sponzorů. Část peněz získávají také ze státní pokladny. 

V Polsku je informační podpora dobrovolných jednotek v podstatě totožná jako 

informační podpora dobrovolných jednotek na Slovensku. Tedy pouze v papírové podobě. 

Mapy a ostatní materiály informační podpory jsou závislé na svědomitosti jednotlivých 

velitelů jednotek. Další informace o mimořádné události získávají pouze z komunikace 

přes radiostanici ve vozidle s operačním střediskem.  

Informační podpora v podobě elektronického zařízení v jakékoliv podobě 

na výjezdových vozidlech zatím zavedena není. Navigace probíhá pomocí mapových 

podkladů v papírové podobě a znalostí místopisu.   

 

1.4 Česká republika 

U nás je poplach vyhlašován systémem JSVV, tedy jednotným systém varování 

a vyrozumění. Jde o síť koncových prvků, jako jsou sirény, reproduktory apod., které 

akusticky na příkaz z řídícího střediska, v našem případě KOPIS, vyhlásí poplach JSDHO. 

JSVV slouží také k varování a vyrozumění obyvatelstva. 
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Poplach lze JSDH vyhlásit také pomocí SMS zpráv, které přijdou členu JSDH 

na jeho mobilní zařízení. SMS obsahuje čas odeslání SMS, o jakou mimořádnou událost se 

jedná, stupeň poplachu. 

Veškeré další informace o události se členové  JSDH dozvídají výhradně přes 

radiostanici ve vozidle při komunikaci s KOPIS.  

Ostatní podklady pro řízení zásahu mají pouze v papírové podobě, pokud si ji sami 

zajistí. 

Navigace na místo zásahu probíhá podle mapových podkladů v papírové podobě, 

nebo podle znalostí místopisu, které o místě mimořádné události jednotky mají. Stejně tak 

KOPIS má informaci o jejich poloze pouze ze spojení přes vozidlovou radiostanici. 

 

1.5 Komparace informační podpory pro jednotky PO v České republice 

a okolních státech 

Porovnáním informační podpory v operačním řízení u profesionálních jednotek u nás 

a ve státech sousedících s Českou republikou jsem došel k závěru, že se Česká republika 

pohybuje na vrcholu pomyslného žebříčku. V podstatě v žádném ze zmíněných států není 

informační podpora pro velitele zásahu v elektronické podobě dostupná při cestě a na místě 

mimořádné události v takové míře jako u nás. V ostatních státech se informační podpora 

omezuje maximálně na navigaci na místo mimořádné události a příkaz k výjezdu.  

Co se týká dobrovolných jednotek,  je situace u nás podobná jako v Rakousku nebo 

Německu. I když pokud by jednotky SDH u nás získali podporu podobné té, která se 

využívá u HZS, byli by jednoznačně v lepší pozici, co se informační podpory týče. 
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2 GPS 

V této kapitole popisuji GPS, protože je zcela nezbytná pro správné fungování 

navigací a je součástí informační podpory poskytované operačními středisky PO u nás.  

GPS – Global  Positioning System je družicový radionavigační systém vyvinutý 

a provozovaný americkým ministerstvem obrany. GPS umožňuje pozemní, námořní 

a vzdušné určení trojrozměrného údaje o poloze, rychlosti a času uživatelů 24 hodin denně, 

za každého počasí, kdekoli na světě s přesností mnohem lepší než u jiných navigačních 

systémů, které jsou dnes k dispozici, nebo v dohledné budoucnosti k dispozici budou. 

 

2.1 Historie 

Začátkem šedesátých let minulého století začalo námořnictvo USA s projektem 

Transit. Úplně samostatně začalo na projektu družicové navigace pracovat také letectvo 

USA. Teprve počátkem sedmdesátých let byl jejich výzkum na základě memoranda 

ministerstva obrany USA usměrněn a další vývoj byl svěřen do rukou letectva. Projekt byl 

nazván NAVSTAR – GPS. 

Od roku 1973 probíhaly nejdříve pozemní testy na ověření možností třírozměrné 

navigace na testovacím polygonu v Arizoně. V roce 1974 byla vypuštěna první testovací 

družice s názvem Timotion II. Během roku 1978 byly vypuštěny další 4 družice, pro 

vyzkoušení plnohodnotné trojrozměrné navigace. Později jich bylo ve vesmíru 11. Od roku 

1979 se začala budovat řídící střediska. Začátkem roku 1993 byla navigace schopna 

navigovat po celé zeměkouli po 24 hodin denně. V prosinci 1993 je dosaženo naplnění 

segmentu, což znamená, že bylo osazeno všech plánovaných 24 družic.  

Ačkoliv byl GPS původně koncipován pro vojenské účely, stal se klíčovým 

nástrojem pro nepřeberné množství civilních a komerčních aplikací.   GPS je ve vlastnictví 

Spojených států amerických (USA). Tento systém se skládá ze tří segmentů. Jsou to 

vesmírný segment, řídící segment a uživatelský segment. GPS umožňuje uživatelům určení 

polohy, času a navigaci. Vývoj, údržbu a provoz má na starosti US Air Force. 
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2.2 Struktura Systému GPS 

2.2.1 Vesmírný segment 

Je založený na satelitech obíhajících na oběžné dráze kolem země. USA se zavázaly 

k zachování dostupnosti nejméně 24 operačních družic GPS. K dodržení závazku vyslalo 

US Air Force za posledních několik let do vesmíru 31 satelitů GPS.  

 

Obrázek 2 Konstelace satelitů na oběžných drahách kolem Země 

 
Zdroj: [2] 

 

Satelity GPS létají na střední oběžné dráze Země v nadmořské výšce cca 20.200 km. 

Každá družice oběhne Zemi dvakrát za den, přesněji jedenkrát za 11hodin a 58 minut. 

Satelity GPS jsou uspořádány do 6 rovnoměrně rozmístěných oběžných drah kolem Země, 

z nichž 3 jsou rozšiřitelné. Na každé dráze obíhají minimálně 4 družice GPS rovnoměrně 

rozdělených po celé dráze se sklonem 55° k rovníku. Tímto uspořádáním je zajištěno, že 

v každém místě na planetě budou k dispozici alespoň 4 satelity GPS, většinou je však 

k dispozici více družic a v ideálním případě až 12.  

Uspořádání GPS satelitů je kombinací starých a nových satelitů. V červnu 2011 US 

Air Force úspěšně dokončila rozšíření GPS satelitů z 24 na 27 satelitů, což zajišťuje lepší 

pokrytí signálem po celém světě. V současnosti zajišťuje chod GPS ve vesmíru 32 satelitů 

a všechny jsou využity, to znamená, že se již nevyužívají některé na zálohu, jak tomu 

bývalo dříve. Každá družice je vybavena dvěma rubidiovými a nese i jedny cesiové 

atomové hodiny.     



10 

 Údržba satelitu probíhá zpravidla dvakrát do roka z důvodu údržby hodin a trvá 

přibližně 18 hodin. Jedenkrát do roka probíhá korekce oběžné dráhy družice, jejíž doba 

je přibližně 12 hodin. V případě výpadku pozemních řídících stanic je družice schopna 

sama pracovat až 180 dnů.  

 

2.2.2 Řídící segment 

Je složený z hlavní řídící stanice v Colorado Springs a alternativní hlavní řídící 

stanice Vandenberg California, 16 stanic monitoringu a 12 velitelských a kontrolních antén 

rozmístěných po celém světě. Monitorovací stanice shromažďují informace z GPS satelitů 

pomocí pozemních antén a sledují jejich polohu. Tyto informace jsou dále posílány 

do hlavní řídící stanice, která počítá mimořádně přesné satelitní dráhy, tzv. efemeridy 

a korekce atomových hodin pro každý satelit zvlášť. Případné korekce drah jsou pak 

posílány v navigačních zprávách pro jednotlivé satelity. Zprávy jsou předávány 

prostřednictvím pozemních antén do každého satelitu. V případě poruchy satelitu může 

hlavní řídící stanice přemístit satelity k udržení optimální funkce GPS. Monitorovací 

stanice jsou bezobslužné dálkově řízené z hlavní řídící stanice. Jde o přesné GPS přijímače 

s atomovými hodinami schopné monitorovat dostupné družice. [3] 

 

2.2.3 Uživatelský segment 

Skládá se z přijímače, uživatelů, vyhodnocovacích přístrojů a antény, které umožňují 

přijímat satelitní vysílání GPS a vypočítat přesnou polohu, rychlost a čas na zemi, moři 

nebo ve vzduchu. Pro určení přesné polohy a času je nezbytný signál alespoň ze čtyř 

družic.  

Jelikož je GPS dostupný a spolehlivý systém, vedl ke vzniku velké řady navigací, 

které ovlivňují náš život. GPS technologie je dnes ve všem od mobilních telefonů 

a hodinek, až po bankomaty, buldozery a traktory.  

GPS zvyšuje produktivitu ve všech směrech lidské činnosti od zemědělství, 

stavebnictví, hornictví až po mapování, doručování balíků a logistické řízení. GPS také 

zachraňuje životy, její využití je například u pátracích akcí, navigacích na místo 

mimořádných událostí všech základních složek IZS. GPS je mimořádně důležitá 
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pro letecký dopravní systém, vědecké cíle, předpovídání počasí, monitorování zemětřesení 

a ochranu životního prostředí. 

 

2.3 Princip fungování GPS 

GPS funguje na dvou základních matematických principech. První se nazývá 

triangulace, což v podstatě znamená určení místa ze tří vzdáleností. Druhý princip 

je založen na vztahu mezi dráhou, rychlostí a časem, tedy platí: dráha=rychlost x čas. 

Triangulace využívá znalost pozice satelitů GPS ve vesmíru. Přesnou pozici na zemi 

pak porovnává se vzdáleností k jednotlivým satelitům. Toto samotné nám ale ještě neurčí 

přesnou pozici, je zapotřebí znát ještě údaj, který zjistíme pomocí druhého principu. Ten 

spočívá v tom, že jednotlivé satelity vysílají radiové signály. Rychlost signálu je známá, 

je to 299.792.458 m za sekundu. Měří se doba potřebná k cestě signálu od družice na Zem. 

Se známou rychlostí a časem stačí jen dosadit do rovnice a máme vzdálenost mezi 

satelitem a přijímačem. Jakmile máme vzdálenost alespoň ze tří satelitů, můžeme 

triangulací určit polohu na Zemi. [5] 

 

2.3.1 Stanovení polohy 

Pro přesné stanovení polohy je tedy potřeba viditelnost nejméně tří satelitů. Satelity 

vysílají v pravidelných intervalech signály, tzv. navigační zprávy, které obsahují kromě 

jiného efemeridy, tedy parametry svých drah a čas vyslání signálu. Podstatou navigačních 

zpráv je tzv. rámec, který je vysílán každých 30 sekund. GPS přijímač na zemi vyhodnotí 

z přijatých signálů vzdálenost k jednotlivým družicím, z čehož pomocí triangulace 

vypočítá svoji polohu. Každá družice je vybavena dvěma velmi přesnými rubidiovými 

a nese i jedny cesiové atomové hodiny. Družice má tzv. almanachy, jsou to v podstatě data, 

které obsahují databázi stávajících a očekávaných poloh ostatních satelitů. Almanachy 

jsou průběžně aktualizovány, minimálně jednou za dvacet čtyři hodin s využití efemeridů. 

Z uvedených dat počítač GPS vyhodnotí svou pozici a zobrazí ji na uživatelském 

terminálu. Pokud se v závislosti na malém počtu družic (minimálně 3) vyhodnotí jen 

zeměpisná délka a šířka, mluvíme o 2D módu. Pokud se přidá ještě údaj o nadmořské 
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výšce (minimálně 4 družice), jedná se o 3D mód. Kromě zeměpisné délky, šířky a výšky 

nad povrchem země se pomocí GPS stanovuje přesný čas.  

 

2.3.2 Signály vysílané satelity GPS 

Satelity vysílají signály na dvou nosných frekvencích.  První frekvence nese 

označení L1 a je signálem standardní polohové služby SPS (angl. Standard Positioning 

Service – SPS). Frekvence L1 je modulována dvěma dálkoměrnými kódy. Jedná  

se o P-kód, šifrovaný pro vojenské účely (pak nese označení Y-kód) a C/A kód, který 

šifrován není. Druhá fekvence se označuje L2. Frekvence L2 je signálem přesné polohové 

služby PPS (angl. Precise positioning Service) a je modulována jediným Y-kódem, tedy 

šifrovanou variantou  P-kódu. Pro civilní měření je k dispozici pouze C/A kód.  

Na obě nosné frekvence je ještě namodulována navigační zpráva v podobě binárního 

kódu.  

 

2.4 Přijímač signálu GPS 

Přijímač je zařízení, které je schopno přijímat a zpracovávat GPS signály a výstupem 

z něj jsou údaje o poloze, čase a rychlosti pohybu. Tvoří ho tři základní části: 

 anténa - je charakterizována svojí konstrukcí, výkonovými parametry 

jako jsou například citlivost, odolnost proti rušivým signálům, směrovost atd. 

 navigační přijímač - vyhodnocuje signály přijaté anténou a získává z nich zdánlivé 

vzdálenosti k jednotlivým družicím. 

Přijímače se dělí podle počtu kanálů schopných přijímat signály na jednokanálové, 

vícekanálové a hybridní. 

o Jednokanálové přijímače musí přijímat postupně kanály od jednotlivých družic, 

tedy nemohou zpracovávat více signálů najednou. Po přijetí signálů ze všech 

dostupných satelitů GPS teprve předává tyto údaje ke zpracování do navigačního 

počítače. 
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o Vícekanálové přijímače mají různý počet měřících přijímačů (šest i více), 

takže sledují všechny dostupné satelity současně. Proto vykazují nejlepší výsledky 

i za ztížených podmínek. 

o Hybridní přijímače jsou kombinací předcházejících dvou typů. Mají sice více 

měřících přijímačů, ale je jich méně než dostupných družic. Proto je každý vstupní 

kanál přepínán mezi více družicemi. Satelitů připadajících na jeden kanál je ale 

podstatně méně než v prvním případě.  

 navigační počítač - vyhodnocuje data přijatá z měřících přijímačů a určuje z nich 

polohu, reálný čas GPS, rychlost přijímače a další informace jako jsou korekce 

a transformace. 

 

2.4.1 Faktory ovlivňující přesnost systému GPS 

Přesnost přijímače se může pohybovat od sta metrů do několika centimetrů 

v závislosti na aktuální politice USA (kódování a degradace přesnosti některých signálů), 

použitém zařízení, způsobu měření a zpracování výsledků a aktuálním stavu atmosféry. 

Přesnost určování polohy pomocí GPS ovlivňuje řada faktorů, mezi které patří 

například stav družic, rozsah přesnosti měření, počet viditelných satelitů, geometrické 

uspořádání družic, typ přijímače, přesnost hodin na družicích, způsob měření 

a vyhodnocení, apod.  
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3 GSM 

GSM (Global System for Mobile Comunications – Globální systém pro mobilní 

komunikaci) je systém pro mobilní telefony užívaný po celém světě. Systém umožňuje 

jak hlasové, tak datové služby. [7] 

 

3.1 Historie 

V minulosti existovalo v Evropě více analogových buňkových systému, 

které ale nepřesahovaly hranice jednotlivých států, ve kterých byly provozovány. Tyto 

systémy nebyly schopny komunikace mezi sebou. Proto byla v roce 1982 vytvořena 

standardizační skupina GSM (Groupe Spécial Mobile) s úkolem vytvořit standardy 

pro nový celulární digitální systém kompatibilní v celé Evropě. 

V roce 1991 byl zahájen provoz sítě GSM a v roce 1993 již fungovalo 36 GSM sítí 

ve 22 zemích. S postupem času došlo k převzetí tohoto původně evropského standardu 

do celého světa včetně USA. Ve světě se GSM liší pouze použitými frekvencemi. V ČR 

spustil GSM společnost Eurotel v roce 1996. 

 

3.2 Struktura sítě GSM 

GSM je celulární, tedy buňkový systém, což znamená, že se skládá z jednotlivých 

buněk, které pokrývají určité území. Velikost pokrytí záleží na výšce antény, výkonu 

antény a na podmínkách šíření signálu. Velikosti buněk se pohybují do 35 km, ale existují 

i rozšířené buňky s dosahem dvojnásobným a větším. Existují čtyři velikosti buněk: 

 Makro – s poloměrem větší než 3 km a anténou umístěnou nad nejvyšším bodem 

zástavby 

 Mikro – poloměr menší než 3 km a anténou umístěnou pod nejvyšším bodem zástavby 

 Piko – poloměr menší než 300 m s anténou umístěnou pod úrovní střech a okolních 

budov 

 Deštníkové buňky – dosah desítky metrů, pokrytí stínových oblastí a mezer mezi 

buňkami 
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Základní struktura je tvořena třemi rozhraními:  

 MS (Mobile station) – jde v podstatě o mobilní telefon, nebo jiný mobilní transciever 

(vysílač/přijímač), který komunikuje se základní buňkou. Je složený z mikroprocesoru, 

zobrazovací jednotky, klávesnice. Mobilní stanice je jednoznačně identifikovatelná 

pomocí IMEI čísla (International Mobile Equipment Identity – vybavení 

pro mezinárodní identifikaci mobilního telefonu). Účastník je identifikován SIM 

kartou (Subscriber Identification Module – modul pro identifikaci uživatele). 

BSS (Base Station Subsystém) – subsystém, se kterým díky radiovému rozhraní 

komunikují jednotlivé mobilní stanice. Bez BSS není komunikace mezi MS navzájem 

možná. Jde ve své podstatě o propojovací prvek sítě. 

 NSS (Network Switching Subsystém) – je radiotelefonní ústředna, která má za úkol 

kromě přepojovacích funkcí také funkce jako určování polohy, přidělování kanálů, 

atd. 

 OSS (Operational and Support Subsystem) – zajišťuje údržbu a správnou činnost 

celého systému včetně diagnostiky monitoringu a opravy poruch systému. 

 

Obrázek 3 Architektura sítě GSM 

 
Zdroj: [6] 
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3.3 Radiové rozhraní GSM 

 GSM sítě v Evropě pracují v pásmech 900 a 1800 MHz. Systém je plně duplexní 

a má vyhrazena dvě radiová pásma. Jedno pro vysílání mobilní stanice, a sice  

890-915 MHz (1710-1785MHz), a druhou pro vysílání základnové stanice a to  

935-960 MHz (1805-1880MHz). Nosné vlny mají rozestup 200 kHz. Metodou časového 

multiplexu (TDMA) je na každém kanálu vytvořeno osm timeslotů, tedy časových úseků. 

Sedm je využíváno pro přenos hlasu a dat a jeden je využit pro přenos služebních dat.  

Existuje také varianta E-GSM, kde došlo pouze k rozšíření pásma 880-915 MHz 

a 925-960 MHz. Další variantou je pak GSM-R, který se provozuje na železnicích 

jako jednotný komunikační systém s pásmem 876-880 MHz a 921-925 MHz. 

Prvotně byl systém vyvinut pro přenos hlasu, ten se ale převádí do digitální podoby 

a poté teprve dochází k jeho přenosu. Proto byly vyvinuty tzv. kodeky, což jsou algoritmy 

pro kódování a dekódování signálu z analogové podoby do digitální a naopak. Díky 

digitalizaci je pak relativně snadné přenášet i data. Přenosový radiový kanál v síti GSM 

nabízí rychlost 33,8 kbit/s, z toho 22,8 kbit/s je dispozici pro přenos a zbylých 11 kbit/s 

je využito pro přenos dat zajišťujících fungování sítě. Pro zajištění spolehlivosti přenosů 

dat bylo potřeba rezervovat z 22,8 kbit/s pro přenos dat 13,2 kbit/s na ošetření chyb 

a výpadků. Proto na samotné datové přenosy zbyla rychlost 9,6 kbit/s.  

Nejprve začal systém fungovat na principu tzv. Circuit Switched Data (CSD) – 

využívá technologii přepojování okruhů, kdy komunikace probíhá po předem sestaveném 

okruhu. Po celou dobu připojení tedy využívá jeden časový slot. Systém GSM se také 

nazývá systémem tzv. druhé generace, tedy 2G. Při přenosu je počítáno s určitou 

chybovostí, proto dochází ke kódování signálu, který pak s sebou ale nese další informace 

navíc, které se nabalují k přenášeným datům, čímž dochází k větším nárokům 

na přenosovou kapacitu. Nevýhodou je, že se účtuje doba připojení, což při nízké 

přenosové rychlosti značně prodražuje stahování dat. Proto se tlačilo na vývoj jiné metody 

přenosu.  
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3.4 GPRS 

GPRS (General Packet Radio Service) je služba na principu přepojování paketů, tedy 

využití volných časových slotů. Data se naformátují na malé pakety a jsou posílány 

nejvýhodnějšími kanály na místo určení, kde se opět poskládají a zpracují. Rychlost 

takového připojení není konstantní, ale je závislá na kvalitě radiového signálu. Díky 

technologii přepojování paketů jsou účtována pouze přenesená data a není účtována doba 

připojení. Služba GPRS se někdy bývá označována jako 2.5 G, tedy služba mezi druhou 

a třetí generací.  

 

3.5 Topologie sítě GPRS 

Ve své podstatě je GPRS rozšířením sítě GSM s využitím základních komponentů 

sítě GSM a jejich provázání s řídícími prvky. Síť samozřejmě zaznamenala jisté změny. 

Týkali se zejména základnových stanic, které byly rozšířeny o blok PCU ( Packet Control 

Unit) a doplněna byla také hlavní síť o prvky GSN (GPRS Support Node). Mezi prvky 

GSN patří zejména SGSN (Serving GPRS Support Node), který zajišťuje zejména 

směrování datových paketů, šifrování, lokalizaci, řízení logických kanálů k mobilnímu 

terminálu a spojení s ústřednou sítě. Dalším prvkem je GGSN (Gateway GPRS Support 

Node), ten zajišťuje bezpečnostní funkce, komunikaci s SGSN, rozhraní s paketovými 

sítěmi a doplňkové funkce. Dalšími komponenty sítě GPRS je například i  BG (Border 

Gateway) umožňující propojení s jinými operátory (roaming). 
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4 UMTS 

Dalším vývojovým stupněm GSM sítě je tzv. síť 3G, tedy třetí generace. Pro 3G byl 

zvolen systém UMTS (Universal Mobile Telecomunication System - Univerzální systém 

pro mobilní komunikaci), který byl implementován do sítě předešlé generace. 3G síť je 

definována technologií CDMA (Code Division Multiple Access - přístupová metoda 

kódového dělení).  

V síti UMTS byla pak vybrána technologie TD-CDMA pro nepárová pásma, 

pracující na principu TDD, vhodná zejména pro asymetrické vysokorychlostní datové 

přenosy a pokrytí uvnitř budov. Pro párová pásma pak byla vybrána technologie  

W-CDMA, na principu FDD, vhodná pro pokrytí velkých ploch signálem a středně rychlé 

datové služby. V systému UMTS je pro přenos využito dvou duplexních přenosových 

módů FDD (Frequency Division Duplex - frekvenční oddělení obou směrů komunikace), 

kdy frekvence je rozdělena na dvě části pro každý směr zvlášť, komunikace tedy může 

probíhat současně k uživateli i od něj a TDD (Time Division Duplex - časové oddělení 

obou směrů komunikace), kdy komunikace probíhá na jedné frekvenci v obou směrech, 

tedy v jeden časový okamžik jen jedním směrem.  

 Díky tomu mají všichni uživatelé přidělené jedno frekvenční pásmo po celou dobu 

komunikace. K rozeznání uživatelů užívající stejného frekvenčního pásma současně 

se používá binární kód, který má každý účastník přidělený. 

 

4.1 Struktura systému 

Nejvyšší entitou v tomto systému je CN (Core Network), což ve své podstatě 

odpovídá síťovému spojovacímu subsystému NSS v síti GSM. Subsystém základnových 

stanic BSS v síti GSM odpovídá v síti UMTS radiové přístupové síti UTRAN (UMTS 

Terrestrial Radio Access Network). Uživatelské terminály, v síti UMTS značené 

jako UE (User Equipment), jsou pro obě sítě v podstatě totožné. Mezi těmito prvky 

jsou definována dvě rozhraní Iu (mezi CN a UTRAN) a Uu (mezi UTRAN a UE). Funkcí 

CN je spojování hovorů a směrování paketů. Hlavním požadavkem na CN je dostatečná 

přenosová kapacita. Prostřednictvím přístupové sítě UTRAN komunikují mezi sebou 
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jednotlivé uživatelské terminály. Komunikace terminálů přímo mezi sebou není ani 

v tomto systému možná. 

 

4.2 UTRAN 

UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) je síť radiového přístupu pro 

UMTS. Je mezičlánkem mezi uživateli a službami páteřní sítě CN. Má dvě hlavní funkce, 

a sice přidělování kanálů a radiový přenos. Součástí této sítě radiového přístupu jsou dva 

základní prvky. Tím prvním je Node B - obdoba BTS v síti GSM, tedy základnovou 

stanici. A tím druhým je Radio Network Controller (RNC) - obdoba BSC v síti GSM, 

tedy řídící jednotka radiové sítě. [7] 

Síť UTRAN je složena z dílčích sítí RNS (Radio Network Subsystem), 

které jsou řízeny jednotkami RNC napojenými na CN přes rozhraní Iu. Jednotka RNC řídí 

radiové zdroje v určité oblasti rozdělené na jednotlivé buňky. Buňky jsou pokryty 

radiovým signálem ze základnových stanic označovaných jako Node B. 

 

Obrázek 4 Architektura sítě UTRAN 

 

Zdroj: [1] 
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4.3 HSDPA 

Jde o síť tzv. 3,5G, tedy síť mezi třetí a čtvrtou generací. Oproti 3G sítím má 

podstatně větší přenosovou rychlost směrem k uživateli, tedy tzv. downlink. Pro její 

zavedení byla nutná menší úprava v architektuře sítě UMTS. Díky úpravám bylo dosaženo 

nižších hodnot zpoždění, kvalitnější systém sdílení přenosové kapacity, rychlejší reakce 

na změnu kvality signálu a požadavku na opakování přenosu. 

Změny se týkaly především přesunutí některých funkcí z řídícího prvku sítě 

na základnovou stanici. Tím se zkrátila doba odezvy a rozptylu při přenosu. Kratší 

vzdálenost tu urazí především řídící data, která nejvíce zatěžovala přenosovou soustavu 

a to díky odhalení chyby a její opravě už v základnové stanici. Nevýhodou jsou ale větší 

nároky na hardware. 

HSDPA využívá také vlastní způsob přenosu dat, tzv. HS-DSCH (High Speed 

Downlink Shared Chanel), kde jsou data přenášena společně po paketech a využívána 

je k tomu dostupná frekvence. Pakety jsou následně podle složitých algoritmů rozděleny 

k jednotlivým uživatelům. CQI - identifikátor kvality signálu, což znamená, 

že je vyhodnoceno jak kvalitní signál uživatel má a podle toho mu jsou upraveny rychlosti 

přenosu dat, tedy větší rychlost přednost dostane uživatel se silnějším signálem. [7] 
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5 LTE 

Jde o technologii zajišťující vysokorychlostní internet pro mobilní sítě, je to tedy 

čistě datová síť a není určena pro přenos hlasu, čímž se značně zrychluje přenosová 

rychlost. V budoucnu vznikne velká poptávka po datových přenosech a klesne poptávka 

po přenosu hlasu, který jsme schopni už dnes spojit a udržet na docela velké vzdálenosti 

s minimem vysílačů. Kvalita a rychlost datových přenosů klesá s rostoucí vzdáleností 

od vysílače a na vytíženosti konkrétní buňky. LTE díky oddělení datového přenosu 

od hlasového využívá celého frekvenčního spektra pouze pro data. Tím jsou dány 

podmínky pro vytvoření sítě optimalizované pouze pro přenos dat s maximálním využitím 

dostupných frekvencí. LTE bývá někdy označována jako 4G technologie, ve skutečnosti 

tomu tak není. LTE je dalším vývojovým stádiem navazujícím na 3G technologii. 

Plnohodnotnou 4G sítí je až technologie s názvem LTE - Advanced.  

LTE je založena na technologii E-UTRA. Díky velmi zjednodušené architektuře sítě 

a zavedením nových standardů se dosahuje krátkých časů odezvy a vysokých přenosových 

rychlostí.  

 

5.1 E-UTRA 

Podstatou sítě LTE je vývoj sítě radiového přístupu UTRA. Jejím zjednodušením 

vzniklo rozhraní nesoucí název E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access). 

Zjednodušení spočívá v zavedení nového uzlu, tzv. EnodeB. Tento uzel provádí podobné 

úkoly jako NodeB a RNC v síti UTRAN dohromady. EnodeB je připojen přímo k páteřní 

síti CN pomocí rozhraní S1. Jednotlivé EnodeB jsou pak sami navzájem spojeny 

rozhraním X2. Rozhraním X2 je dosaženo rychlejší odezvy v případě mobility uživatele, 

tedy rychlejší předávání paketů a tím je zapříčiněno i méně ztrát dat při cestě k uživateli.[8] 
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Obrázek 5 Architektura sítě E-UTRA 

 
Zdroj:[8] 
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6 Komerční aplikace informační podpory používané 

u jednotek HZS krajů 

Na domácím trhu je několik aplikací, které v jisté míře jsou schopny zajišťovat 

informační podporu. Jsou dostupné i pro jednotky SDH. Všechny níže uvedené 

jsou ve větší nebo menší míře využívány také jednotkami HZS krajů. Jedná se v podstatě 

o software, který nějakým způsobem zajišťuje ať už navigaci, nebo informační podporu 

jednotkám PO při zdolávání mimořádné události.   

 

6.1 RescueNavigator 

Jde o systém pro podporu jednotek PO při výjezdu. Nabízí jej firma Point.X. 

Pro využití a plnou kompatibilitu s prostředím a informacemi s KOPIS, je potřeba, 

aby byla na KOPIS nainstalovaná infrastruktura systému, server RescueNavigator 

a registrace jednotky na KOPIS. Přenos informací s KOPIS na koncové zařízení 

je realizován pomocí zabezpečeného datového kanálu.   

V současnosti je možno tuto technologii využívat v Královehradeckém kraji, 

Jihočeském kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji a Středočeském kraji. 

Aplikace funguje na tabletech a mobilních telefonech s operačním systémem android verze 

4.0 a vyšší.  

Aplikace umožňuje příjem a zobrazení příkazu k výjezdu, navigaci na místo 

mimořádné události pomocí rastrových map, odesílání statusů na KOPIS a monitorování 

polohy vozidla pomocí GPS integrované v zařízení. 

 

6.2 GINA - Geographic information assistant 

Jedná se o nejrozšířenější technologii používanou u jednotek HZS krajů. Je v nabídce 

firmy GINA Software s.r.o. Stejně jako u předchozího systému je zapotřebí implementace 

do infrastruktury KOPIS, čemuž částečně napomáhá i fakt, že GINA Software 

je oficiálním dodavatelem RCS Kladno pro projekty standardizovaných krajských 

operačních středisek. GINA je využívána na HZS Jihomoravského kraje, HZS Ústeckého 
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kraje, HZS Kraje Vysočina, HZS Libereckého kraje, HZS Pardubického kraje, HZS 

Středočeského kraje, HZS Olomouckého kraje, HZS Královéhradeckého kraje, ZZS 

Jihomoravského kraje, LZS ČR, Horské služby ČR. 

Software umožňuje příjem a zobrazení příkazu k výjezdu včetně jeho případné 

aktualizace, navigaci na místo mimořádné události online i offline. Odesílání statusů 

na KOPIS. KOPIS má možnost monitorování polohy vozidla pomocí GPS integrované 

v zařízení. Na mapě lze sledovat ostatní jednotky vyslané k události. Software dává přístup 

k datovému skladu v zařízení, např. metodické listy, telefonní seznamy, ResCar systém, 

DZP apod.   

 

6.3 SMS navigace 

Aplikace, která zajišťuje předání GPS souřadnic z KOPIS do navigace instalované 

v tabletu nebo mobilním telefonu umístěného ve výjezdovém vozidle. Zařízení musí 

podporovat operační systém Android, být vybaveno GPS modulem, nainstalovanou 

aplikaci GoogleMaps a mít připojení k internetu. Aplikace je už provozována ve Zlínském 

kraji, Středočeském kraji, v kraji Vysočina jak u jednotek HZS, tak u SDH. 

Obsahuje moduly, které obsahují online i offline vrstvy zájmových bodů. Nutná 

je spolupráce z KOPIS, které pouze posílá GPS souřadnice, ale další informační podporu 

již dále na zařízení neposkytuje. [9] 

 

6.4 Zhodnocení komerčních aplikací 

Podle mého názoru je jediným plně vyhovujícím a sofistikovaným systémem 

schopným poskytnout dostatečnou podporu prostřednictvím operačního střediska systém 

od firmy GINA. Ten jako jediný v sobě soustřeďuje všechny potřebné nástroje využitelné 

při zdolávání mimořádné události. Ostatní dva systémy nemají tak propracované funkce. 

Pracují pouze se základními funkcemi, které dle mého názoru nesnesou srovnání 

se systémem GINA.    
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7 Přehled bezplatných aplikací z internetu 

Jednotky SDH mohou ve svém zařízení využívat nejen informace a aplikace 

od poskytovatele takového softwaru nebo z KOPIS.  Mohou využít i pro ně nejdostupnější 

aplikace z internetu, které sice ve většině případů nejsou tak propracované, ale pro prvotní 

informace a vzhledem k nulové ceně velmi dostačující. Aplikací na internetu existuje 

mnoho, ale z důvodu předpokladu malé nebo žádné znalosti cizích jazyků u jednotek SDH 

uvedu jenom některé aplikace podporující český jazyk. 

 

7.1 Svolávací systém pro SDH 

Jde v podstatě jen o rozesílání zprávy obdržené z KOPIS jednotlivým členům 

jednotky. Odesílatel vidí v aplikaci odezvy na zprávu v podobě potvrzení nebo odmítnutí 

výjezdu. [10] 

 

7.2 SMS od hasičů 

Tato aplikace umožňuje po obdržení poplachové SMS z KOPIS potvrdit svoji účast 

na mimořádné události odesláním automatické SMS veliteli jednotky nebo na předem 

definované číslo. [11] 

 

7.3 KUNA 

Aplikace obsahuje databázi nebezpečných látek. Umožňuje vyhledávání látky podle 

UN kódu, kemler kódu nebo jejího názvu. Ke konkrétní látce jsou zde uvedeny 

bezpečnostní pokyny, popis ohrožení, instrukce pro ochranu obyvatelstva, první pomoc, 

opatření v případě požáru nebo znečištění prostředí. [12] 
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7.4 První pomoc 

Aplikace obsahuje rychlé rady pro případy, kdy si nevíte rady se zraněním. 

Jde o posloupnosti úkonů, které máte provést podle příznaků, které jste schopni sami 

vyhodnotit. Aplikace vás pak sama navede, co máte dělat. Nouzová čísla lze vytáčet přímo 

z aplikace. 

 

7.5 Navigace 

Navigací je na internetu zdarma dostupných celá řada. Výběr záleží 

jen na vyzkoušení a upřednostněných parametrech každého z nás. Za zmínku podle mého 

názoru stojí navigace, která zohledňuje rozměry vozidla, tedy vhodná pro jednotky SDH.  

Uživatel si může vybrat konfiguraci aplikace založenou na délce, výšce, šířce a váze 

nákladního vozidla, maximální hmotnosti na nápravu, případně jestli převáží nějaké 

nebezpečné látky. Mapy v aplikaci jsou offline, jsou tedy uloženy přímo v zařízení 

pro použití bez nutnosti připojení k internetu.  

 

7.6 Zhodnocení bezplatných aplikací 

Zde je také potřeba říct, že aplikace zdarma dostupné na internetu nemohou být 

srovnávány se softwary komerčních firem. Jsou zde uvedeny jen pro ukázku. Aby bylo 

vidět, že existují různé úrovně informační podpory při mimořádné události, přímo závislé 

na ceně. A že i bez vynaložení finančních prostředků na software lze mít aspoň nějaké 

informace, které jsou jednotky SDH schopny využít v operačním řízení při zdolávání 

mimořádné události v závislosti na své předurčenosti.     
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8 Struktura a fungování systému 

Systém, který popisuji, se již částečně používá u některých HZS krajů. Není ale ještě 

všude rozšířen. U jednotek SDH je jeho používání ještě v začátcích. Proto bych nejprve 

popsal systém a aplikace, které jsou dostupné u HZS. 

 

8.1 Jak systém funguje 

Jde o zařízení, které umožňuje polohové, navigační a informační podporu pro řízení 

zásahu. Současně slouží také ke sledování a monitorování Sil a Prostředků (SaP), 

tedy vozidel HZS a JSDHO. Systém zajišťuje navigaci jednotek na místo mimořádné 

události (MU), obousměrný přenos změnových dat o MU, které vznikají v průběhu MU. 

Dále umožňuje zobrazení společné operační situace a její vizualizaci. Tyto informace 

jsou přenášeny na koncová zařízení.  

 

Obrázek 6 Struktura systému informační podpory 

 

Zdroj: HZS JmK 
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Data přenášená a zobrazovaná na koncových zařízeních se čerpají nejen z IS OŘ, 

ale také z Geografického informačního systému (GIS) z krajského datového centra, 

kde je také k dispozici GPS pozice SaP základních a ostatních složek IZS přiřazených 

k dané MU. Datový kanál je zabezpečený.  

Celý systém je složený ze softwarové a hardwarové části. 

 

8.1.1 Softwarová část 

 centrální serverová aplikace Navigace - jde o software nainstalovaný v serverovém 

prostředí na KOPIS, ten komunikuje prostřednictvím internetu a sítě GSM nebo Wi-Fi 

se zařízením instalovanými ve vozidlech HZS a JSDHO. 

 software v koncových zařízeních ve vozidlech - jde o aplikační a mapové vybavení 

 software pro zobrazování informací z Informačního systému operačního řízení 

(IS OŘ) slouží pro komunikaci MU s IS OŘ 

 navigační software - slouží k navigování vozidla během přesunu se zobrazením 

informací o trase a času příjezdu 

 navigační mapy - vektorové mapy umožňující rychlou navigaci (překreslování) 

v mapách i 3D zobrazení, včetně všech vložených bodů zájmu (POI) 

 

8.1.2 Hardwarová část 

 jde o koncová polohová, navigační a informační zařízení instalovaná ve vozidlech, 

tedy zařízení typu tablet nebo tzv. chytrý telefon a to buď v odolném, 

nebo standardním uživatelském provedení s různými velikostmi displeje. 

Aktualizace se uskutečňují přes Wi-fi síť. Aktualizace se provádějí přes 

tzv. aktualizační balíčky, které obsahují aktualizované mapy, údaje o DZP a jiné 

aktualizační data.  

 

8.2 Přehled v současnosti dostupných informací na KOPIS přenášených 

na koncová zařízení 

Způsob přenosu informací z KOPIS na JSDH bude stejný jako v případě přenosu 

na jednotky HZS. Tedy s využitím GSM sítě. 
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Mezi informace, které budou přenášené na JSDH, by měly být bezesporu takové, 

které pomůžou jednotce navigovat na místo zásahu nejspolehlivější cestou, informují 

jednotku o místě události a o události samotné, o zdrojích vody na hašení, o ostatních 

jednotkách, ať už jedoucích k mimořádné události, nebo už zasahujících apod. 

V podstatě by mělo jít o informace, které JSDH dokáže využít. Neměly by se tedy 

jednotky zatěžovat informacemi a aplikacemi, které buď nedokážou, nebo neumí využít.  

Dále by mělo být bráno v potaz, jakou má daná jednotka předurčenost, tedy jaké 

zásahy bude provádět nejčastěji a podle toho jí vybírat aplikace a informace k ulehčení 

zásahu. 

Protože má být tato práce cílena na Jihomoravský kraj, budu dále popisovat pouze 

technologii GINA, která je v Jihomoravském kraji nejvíce využívána jednotkami HZS 

a je podporována OPIS.  

 

8.2.1 Příkaz k výjezdu (PKV) 

Po obdržení tísňové informace na KOPIS a vygenerování tzv. datové věty operačním 

důstojníkem. Operační důstojník dále doplní relevantní informace potřebné pro upřesnění 

místa zásahu a informacemi, které blíže charakterizují mimořádnou událost. Následně 

jsou vybrány jednotky PO, které budou vyslány na místo mimořádné události, a je jim 

vystaven příkaz k výjezdu. Pokud se mimořádná událost týká i ostatních složek IZS, 

je informace z KOPIS předána na operační střediska jednotlivých složek IZS. 

Příkaz k výjezdu obsahuje informaci, o jaký typ události se jedná, včetně 

konkrétního popisu, pokud je k dispozici (např. dopravní nehoda – úklid vozovky, 

2 osobních automobilů, bez zranění, únik provozních kapalin). Dále je uvedena adresa 

události, včetně dopřesnění místa v případě lokality, která by mohla být nepřehledná 

nebo příliš rozsáhlá pro dohledání. 
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Obrázek 7 Příkaz k výjezdu 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Na příkazu k výjezdu je následně popsána trasa na místo mimořádné události 

a technika vyslaná k této události a to jak z domácí stanice, tak z ostatních stanic, včetně 

dobrovolných jednotek. Příkazu k výjezdu je programem Spojař, ve kterém celý příkaz 

vzniká, přiřazeno jedinečné číslo události.  

Příkaz k výjezdu je vytištěn na tiskárně při vyhlášení poplachu jednotce a bere 

se zpravidla s sebou na výjezd. V případě používání tabletu, nebo chytrých telefonů, 

je příkaz k výjezdu posílán přímo na zobrazovací jednotku a je k dispozici po celou dobu 

zásahu, s možností změn v podobě upřesnění informací nebo jiných změn týkajících 

se mimořádné události, což u tištěné formy pochopitelně možné není. 

Každé události je přiřazeno katalogové číslo. Jde o vygenerované číslo a přiřazené 

konkrétní události. Podle tohoto čísla je pak k dispozici časová osa mimořádné události. 

Na PKV je obvykle uveden kontakt na oznamovatele mimořádné události, 

tato aplikace umožňuje přímo klepnutím na číslo oznamovatele v PKV vytočit jeho číslo, 

tedy kontaktovat přímo oznamovatele bez přepisování čísla do mobilního zařízení. 
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Novinkou, která teprve prochází testovací fází, je získávání informací 

prostřednictvím databáze RUIAN o budovách. Jde o informace o počtu bytů, podlaží, 

vchodů, druhu konstrukce, vodovodech, kanalizaci, plynu, vytápění, výtahu, apod. 

Další užitečnou funkcí je vstup do DZP konkrétního objektu přímo z PKV. Tedy při 

mimořádné události, kde figuruje objekt, na který je zpracována DZP je možné zobrazit 

danou DZP přímo z PKV pouhým klepnutím na zvýrazněnou položku. 

V zařízení je přístup i ke starším PKV. 

 

8.2.2 Zobrazení složek IZS 

Na mapě na koncovém zařízení jsou vyobrazeny pouze složky IZS, které byly 

přiřazeny k mimořádné události, na kterou byla jednotka vyslána. V případě dvou událostí 

probíhajících ve stejném časovém horizontu tedy nehrozí záměna jednotek. Jestliže je tedy 

již některá jednotka nebo složka IZS na místě události první, ostatní složky ji vidí na mapě 

a je pro ně už snadné donavigovat se na místo události. Pro lepší orientaci je každá složka 

IZS na mapě označena jinou barvou spolu s volací značkou. Na mapě tak lze vidět ZZS, 

vrtulník LZS, PČR nebo JSDHO. 

 

Obrázek 8 Zobrazení složek IZS 

 

Zdroj: Vlastní 
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8.2.3 Navigace 

Po obdržení příkazu k výjezdu jsou spolu s informacemi obsaženými v datové větě 

obdrženy i GPS souřadnice buď předpokládaného, nebo přesného místa mimořádné 

události. Ty se automaticky načtou do navigace nainstalované v zařízení a navigují 

jednotku na místo mimořádné události. Navigace bere v úvahu všechny aktuální uzavírky 

a omezení plynoucí z rozměrů vozidla. Jelikož jde o navigaci stavěnou pro složky IZS, 

tak navigace ignoruje některé skutečnosti pravidel silničního provozu, 

jako jsou jednosměrky apod. Navigace je doprovázena hlasovými instrukcemi 

pro upozornění na odbočení, sjetí z trasy apod. 

Hlasová navigace i mapy fungují offline, proto pracují i v případě výpadku GSM sítě 

nebo ztráty signálu. Hlasová navigace se v případě potřeby dá vypnout. 

Na KOPIS jsou neustále odesílány informace obsahující přesnou polohu v daném 

okamžiku. KOPIS je tak neustále informován o pozici SaP, které vyslal k mimořádné 

události.  

 

8.2.4 Mapové portfolio 

K dispozici je několik mapových vrstev GIS stejně jako na KOPIS. Lze přepínat 

mezi 2D a 3D mapami, satelitní mapou, oficiální mapou HZS, turistické mapy. Offline 

mapy jsou uložené na SD kartě a jsou tedy k dispozici i bez signálu GSM.  

Podle volby GIS vrstvy lze v mapě zobrazit různé objekty, jako jsou hydranty, 

železniční přejezdy, hlášené pálení apod. 

 

Obrázek 9 Mapové podklady 
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Zdroj: Vlastní 

 

Ve fázi testování se rovněž nachází možnost, kdy bude možné přímo do mapy 

zakreslovat operační situaci. Na tabletu se zvolí režim kreslení, zakreslenou situaci pak 

následně potvrdíte k uložení nebo zrušíte jako nevyhovující. Zákres se bude provádět 

přímo do mapy, která bude k dispozici na displeji zařízení a to bez využití stylusů 

nebo jiných doplňků.   

 

8.2.5 Foto 

Pokud je k tomu koncové zařízení uzpůsobeno, a to jsou dnes téměř všechna, 

je možno pořizovat fotografie z místa mimořádné události a dálkově je sdílet s ostatními 

vybranými uživateli. Respektive jsou fotky z konkrétní události uloženy pod jedinečným 

číslem na datovém úložišti v prostoru KOPIS. Sem mají přístup vybraní uživatelé podle 

přidělených práv.  

Novou funkcí je pozdržení odesílaných fotografií a jejich odeslání až 

po odsouhlasení obsluhou. 

 

8.2.6 Katastr nemovitostí 

V nabídce je také mapa katastrální s možností on-line dotazu do katastru nemovitostí 

k získání informací o vlastníkovi parcely nebo nemovitosti. V praxi to vypadá tak, 

že v místě mimořádné události v případě potřeby informace o vlastníkovi nemovitosti 

nebo parcely si přepneme na katastrální mapu a poklepem na parcelu odešleme online 

dotaz na katastr nemovitostí. Tato informace funguje jen v případě signálu GSM. 
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Obrázek 10 Katastrální mapa 

 

Zdroj: Vlastní 
 

8.2.7 Datový sklad 

Jedná se o informační podporu velitele zásahu v podobě dat, která jsou pravidelně 

dálkově aktualizovány prostřednictvím sítě. Datový sklad bývá pravidelně aktualizován. 

 

Obrázek 11 Datový sklad 

 

Zdroj: Vlastní 
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Datový sklad obsahuje: 

DZP - kde jsou uvedeny DZP z celého kraje, pokud jsou na objekty zpracovány. 

Nevýhodou je, že DZP jsou uloženy pod číslem a ne pod názvem objektu. K vyhledání 

konkrétního DZP tedy potřebujeme seznam DZP s čísly nebo zkoušet otevírat podle čísel 

a doufat že se trefíme na správné DZP. 

Hledání samozřejmě odpadá v případě, kdy je jednotka vyslána mimořádnou událost 

přímo KOPIS. Pak je odkaz na DZP uveden rovnou v PKV a klepnutím na zvýrazněné 

DZP se dostaneme rovnou do dokumentace.  

 

ResCar - jedná se o software pro podporu při vyprošťování z havarovaných vozidel. 

Aplikace zahrnuje informace o dopravních prostředcích a jejich bezpečnostních systémech 

a zařízeních, které by mohli být nebezpečné pro zasahující jednotky. Těmito prvky 

jsou například akumulátory, pyropatrony, informace o LPG, CNG, HV nebo hydrogenu. 

Aplikace zahrnuje informace o osobních automobilech a dodávkách 39 různých 

značek. Jsou tady také informace o tramvajích a trolejbusech rozdělených podle typů. 

 

Nebezpečné látky - databáze nebezpečných látek je postavená na informačním 

systému DOK. Zde je na výběr mezi třemi databázemi obsahujícími nebezpečné látky. 

První je databáze látek a předmětů podléhající předpisům pro přepravu nebezpečných věcí. 

Druhá databáze obsahuje plyny a těkavé látky, které jsou toxické při vdechnutí (TIH - 

Toxic Inhalation Hazard). V třetí databázi je možné vyhledat bezpečnostního poradce 

odpovědného za pomoc při přepravě nebezpečných věcí.  

 

Multimediální sklad - obsahuje fotografické materiály z různých mimořádných 

událostí. Každá událost má své jedinečné číslo, pod kterým jsou fotky uloženy. Přístup 

do skladu mají jen oprávnění uživatelé. 

 

Dokumenty HZS, typové činnosti - zde je možné nahrát jakékoliv materiály, které by 

mohly být při mimořádné události užitečné. Jsou tady například soubory typových 

činností, metodické listy, pomůcky velitele zásahu a mnoho dalších formulářů 

využitelných pro velitele zásahu. 
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8.2.8 KTČ 

Kódy typické činnosti neboli statusy. Z koncového zařízení lze odesílat statusy, 

a to dokonce i dvoumístné. Slouží jednak jako informace o jednotce a její činnosti 

v operačním řízení, a taky lze odesláním statusu otevírat brány a vrata. Funkce 

jednotlivých číselných statusů je závislá na přidělené funkci na programovém oddělení 

KOPIS. Díky odesílání statusů přes síť GSM není nijak zatěžována radiová síť. 

 

Obrázek 12 Kódy typické činnosti 

 

Zdroj: Vlastní 

 

8.2.9 Další možnosti využití v budoucnosti 

Dron 

Jednalo by se o bezpilotní letoun nebo vznášedlo. To by monitorovalo rozsáhlejší 

požáry nebo jiné mimořádné události většího rozsahu ze vzduchu a dávalo by tak přehled 

o situaci v reálném čase veliteli zásahu prostřednictvím obrazové informace přenášené 

na koncové zařízení. Dron by byl samozřejmě řízen z jiného zařízení. Velitel zásahu by tak 

dostal neocenitelné informace o mimořádné události. V současnosti je Zákonem o letectví 

omezeno využití dronu na přímou viditelnost mezi dronem a člověkem který dron ovládá. 
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Přesuny jednotek 

V současnosti je možné vidět složky IZS, které jsou přiděleny ke stejné mimořádné 

události, jak bylo uvedeno v kapitole 8.2.2. Každá jednotka, respektive vozidlo, 

je znázorněno kolečkem určité barvy s volacím znakem. V budoucnu by pouhým 

přesunutím kolečka, tedy jednotky, prstem po tabletu na znázorněné mapě, došlo 

k přesunutí jednotky. Oprávnění k tomuto přesunutí by samozřejmě měli pouze velitelé 

zásahu. Po provedení takového přesunu by jednotce došel příkaz k přesunu v podobě 

datové věty nebo PKV doplněné zvukovým znamením nebo informací na mobilní telefon 

či tablet.   

 

Monitoring členů družstva 

V případě nepřehledné situace při požáru by měl velitel jednotky nebo velitel zásahu 

přehled o pohybu jednotlivých členů zásahového družstva na monitoru tabletu. To by 

zajišťovaly malé GPS lokátory, které by měl každý zasahující hasič implementován v části 

výstroje. Velitel zásahu by tak měl jasno kudy posílat hasiče na případnou pomoc 

zasahujícímu apod.  

 

Plány budov  

V dnešní době se již zcela běžně zpracovávají plány budov v elektronické podobě. 

Kdyby měli jednotky HZS přístup k takovým datům, mohly by je využít k získání 

užitečných informací pro zdolávání požárů budov. Tyto plány by šly využít i pro výše 

uvedený monitoring členů družstva spolu s využitím 3D modelů. 
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9 Systém výběru jednotek SDH pro přidělení koncového 

zařízení 

Následující kapitola je zde uvedena pro přehled předurčeností jednotek SDH. 

Jsou zde uvedeny i činnosti, které provádějí jednotky SDH, vyplívající z jakési dohody 

mezi složkami IZS, které ale nejsou oficiálně uvedeny v žádném dokumentu 

jako předurčené.  

 

9.1 Předurčenost jednotek 

Nařízením kraje vydává každý kraj podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území 

svého kraje jednotkami požární ochrany. Tímto dokumentem je také vydáván Požární 

poplachový plán kraje. Tyto dokumenty obsahují informace o předurčenosti jednotek PO. 

Předurčeností jednotky PO se rozumí určení jednotky HZS kraje nebo jednotky SDH 

vybrané obce k provádění záchranných prací při silničních dopravních nehodách 

a při zásazích na nebezpečné látky v závislosti na předem stanoveném rozsahu jejich 

vybavení, početních stavech a předpokládané době dojezdu. (SIAŘ GŘ HZS ČR - částka 

16/2013) 

 

9.1.1 Oficiální předurčenosti JSDH 

Ze Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2009, článek 

11, odstavec 18 - vyplívá následující předurčenost jednotek SDH: 

 předurčené jednotky plnící speciální úkoly na úseku ochrany obyvatelstva s územní 

působností - tyto jednotky zajišťují plnění speciálních úkolů vyplívajících 

z povodňových nebo havarijních plánů i mimo území svého zřizovatele. Předurčenost 

takovýchto jednotek se stanovuje na základě provedené analýzy daného území 

v souvislosti s havarijním plánem kraje a je uvedeno v plošném pokrytí území kraje. 

 předurčené jednotky plnící záchranné práce při dopravních nehodách - předurčenost 

typu "C"- dle SIAŘ GŘ HZS ČR - částka 16/2013. 
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o C -jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích 

nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně JPO III), předurčená 

pro záchranné práce na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, 

rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní 

dopravu, určená územně příslušným HZS kraje, 

 je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní 

třídy M, 

o D - JSDHO kategorie JPO II nebo JPO III předurčená pro záchranné práce 

na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, 

 je vybavena vozidly CAS nebo DA, která mají ve výbavě alespoň sadu ručních 

vyprošťovacích nástrojů, 

o Z hlediska předurčenosti JPO pro zásahy na dálnicích, rychlostních silnicích 

a silnicích I. třídy je stanovena plánovaná doba dojezdu jednotek PO na místo 

zásahu 15 minut, doba dojezdu JPO na místo zásahu na ostatních komunikacích 

je stanovena dle úrovně zabezpečení katastru obce, přes který komunikace 

prochází. 

 předurčené jednotky plnící záchranné práce při haváriích nebezpečných látek - základní 

jednotka typu "Z" 

o Z - každá jednotka HZS kraje, nezařazená do typu předurčenosti „S“ nebo „O“ 

nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II, určená územně příslušným HZS 

kraje. 

 předurčené jednotky pro technická pomoc při odstraňování následků mimořádné 

události 

o vyprošťování osob a zvířat z trosek nebo nedostupných míst, 

o transport raněných z místa mimořádné události do shromaždiště a třídění raněných, 

o provizorní stabilizace trosek a stavebních konstrukcí, 

o pomocné práce u speciální techniky (např. vazači), 

o zajišťování pomocných prací při odstraňování následků povodní, vichřic, polomů, 

apod. 

 předurčené jednotky pro protipovodňovou ochranu a povodňové záchranné práce 

o záchrana osob z vody, evakuace osob a zvířat pomocí plavidel, 
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o pomoc při distribuci humanitární pomoci osobám a zvířatům, 

o výstavba protipovodňových hrází, 

o hlásná a hlídková služba při povodních, 

o odstraňování nebezpečných naplavenin a ledových jevů, 

o zajišťování objektů proti vniknutí vody, 

o pomocné práce při odvodňovacích pracích. 

 předurčené jednotky podílející se na evakuaci obyvatel 

o umí zvolit místo pro soustředění evakuovaných osob a umí jej organizovat 

a obsluhovat, 

o dovede zabezpečit obsluhu samostatného evakuačního střediska (označení, 

evidence osob, poskytování základních informací), 

o členové znají základní zásady pro manipulaci se zvířaty spojené s evakuací 

obyvatel. 

 předurčené jednotky podílející se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek 

o umějí používat speciální ochranné prostředky a detekční prostředky ve svém 

vybavení pro práci v nebezpečné zóně 

 předurčené jednotky podílející se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku 

o organizace místa pro dekontaminaci obyvatelstva (50 a více osob), 

o výdej náhradních oděvů a ochranných pomůcek, 

o dekontaminace techniky pomocí rámů a kartáčů, 

o dekontaminace zasahujících jednotek nebo složek IZS. 

 předurčené jednotky podílející se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění 

podmínek pro jeho nouzové přežití 

o stavba stanů pro nouzové přežití obyvatel (do 50 osob) včetně zajištění jejich 

osvětlení a vytápění nebo pomoc při budování a obsluze základny humanitární 

pomoci, 

o obsluha kontejneru pro nouzové ubytování, 

o budování sociálních zařízení pro evakuované osoby, 

o dovoz a výdej stravy, 

o výdej náhradních oděvů, 

o pomoc při zajištění stravy v nouzových podmínkách, 
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o evidence nouzově ubytovaných osob. 

 

9.1.2 Neoficiální předurčenosti JSDH 

Neoficiální předurčeností rozumějme předurčenost, která vyplívá z jiného předpisu, 

než kterým jsou stanoveny oficiální předurčenosti. 

 jednotky předurčené k používání intenzimetrů dle SIAŘ GŘ HZS ČR částka 21. z roku 

2013 

o provádí měření úrovně ionizující záření v obci a pro potřebu jednotky SDH obce 

v případě vyhlášení mimořádné události III. stupně dle vnějšího havarijního plánu 

jaderné elektrárny Temelín nebo Dukovany, 

o jedná se o předurčené jednotky SDH, které vykonávají tuto činnost na základě 

vnějšího havarijního plánu jaderné elektrárny. 

 Jednotky SDH které KOPIS vysílá na zásahy s využitím AED 

o Zde se jedná o jednotky, které jsou vysílány KOPIS na žádost ZZS na mimořádnou 

událost, která vyžaduje resuscitaci pomocí AED. Patří sem jednotky, které vlastní 

přístroj AED buď z vlastní iniciativy, nebo jim byl přidělen na základě špatných 

dojezdových časů ZZS. ZZS si v případě mimořádné události vyžádá konkrétní 

jednotku na základě místa události.  

 Jednotky SDH zařazené do systému jednotek ochrany obyvatelstva (OOB) 

o  Jedná se o jednotky zařazené na základě zvláštního stupně poplachu v rámci IZS. 

Jednotky jsou vyčleněné pro záchranné a likvidační práce na úseku ochrany 

obyvatelstva. Vytváří tzv. operační jednotky. 

 

9.2 Předurčenost v JmK 

V Jihomoravském kraji je možno určit několik typů předurčenosti pro jednotky SDH 

z výše uvedených předurčeností: 

 jednotky SDH předurčené na dopravní nehody,  

 jednotky SDH které KOPIS vysílá na zásahy s využitím AED, 

 jednotky SDH zařazené do systému jednotek ochrany obyvatelstva (OOB), 

 jednotky SDH předurčené k používání intenzimetrů. 
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Tyto zásahy si vyžadují větší znalosti a informovanost o dané problematice, 

informace o okamžité změně situace a různé jiné informace a dokumenty, které potřebují 

pro úspěšné zdoláni mimořádné události. Proto by měly mít tyto jednotky větší informační 

podporu z KOPIS přes data posílaná na koncové zařízení. Stejně tak by měli mít možnost 

využít informace uložené v koncovém zařízení, které by využili při svých činnostech. 

Samozřejmě nejlepší variantou by bylo vybavit všechny JSDH koncovým zařízením, 

čímž by se maximálně zefektivnila práce KOPIS, protože by přesně věděli, kde danou 

jednotku má a kudy ji má navést na místo události. Není ale ve finančních možnostech 

zřizovatelů, ani HZS krajů aby takovou skutečnost zajistilo. Proto si myslím, že by v první 

řadě měl být kladen důraz na vybavení takovýmto zařízením jednotky předurčené na výše 

uvedené druhy událostí.  

 

9.3 Výběr vhodných informací pro předurčené jednotky 

Informace, které by JSDHO upotřebily při zásazích, se odvíjí od toho, 

o jaké mimořádné události by se jednalo, respektive jakou předurčenost mají jednotky 

disponující takovýmto zařízením. U jednotek, které by zdolávaly dopravní nehodu, budou 

potřeba jiné informace než u mimořádné události s AED, nebo ochrany obyvatelstva. 

I když se jistě najdou aplikace a informace, které využijí všechny jednotky bez ohledu 

na předurčenost. Nejdříve uvedu přehled informací, které by bylo vhodné zprostředkovat 

všem JSDHO bez ohledu na jejich předurčenost. Následně doporučím, jaké informace 

by měly dostávat jednotky podle typu předurčenosti. 

 

9.3.1 Informace vhodné pro všechny JSDHO 

Navigace  

I když většina JSDH zná svůj hasební obvod, najdou se zajisté situace, 

kdy by navigaci využili. S tím souvisí viditelnost složek IZS, která pomůže k dohledání 

místa události pro ostatní složky. 
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Mapy 

Jakékoliv mapové podklady jsou dneska nezbytnou součástí, ať už se jedná 

o dopravu na místo MU nebo pátrací akce. 

 

Zdroje vody 

I když většina JSDH zná ve svém hasebním obvodu zdroje vody k hašení požárů, 

je tato informace nedocenitelná v případě zásahu mimo tento obvod. 

 

Databáze nebezpečných látek 

Vždy se může stát, že se JSDH dostane do situace, kdy bude potřebovat informaci 

o nebezpečné látce a v situaci, kdy nebude fungovat radioprovoz, jim bude tato databáze 

užitečná. 

 

KTČ 

Asi ve všech krajích se setkáváme se situacemi, kdy je radioprovoz tak hustý, 

že se některé jednotky nedostanou ke slovu. Proto by tato možnost neměla chybět 

v žádném voze JSDH. 

 

PKV 

Je určitě dobré, aby JSDH věděli, na jakou událost jsou vyslány. Díky PKV by věděli 

i detaily události a nezatěžovali by radioprovoz. 

 

FOTO 

V dnešní době zcela samozřejmá pomůcka, která je nepostradatelná 

v dokumentování zásahu. Ocení ji také vyšetřovatelé příčin požáru. 

 

DZP 

Většinou se nestává, aby byli JSDH na místě MU první jednotkou. Ale pokud tato 

situace nastane, určitě není na škodu vědět informace obsažené v DZP.  
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9.3.2 Doplňkové informace pro JSDH předurčené na DN 

U dopravních nehod se využijí hlavně aplikace obsahující informace o stavbě 

a vybavení vozidla a ošetření raněných.  

 ResCar – tento software je blíže popsaný v kapitole 8.2.7 

 Ošetření zraněných a resuscitace – software nebo aplikace, která by pomáhala 

při ošetřování a resuscitaci zatím u HZS nefunguje. Jedinou aplikací, která se alespoň 

trochu blíží těmto požadavkům je volně stažitelná aplikace uvedená v kapitole 7.4. 

I když jsou zde uvedeny pouze základní informace, má uživatel k dispozici určité 

informace, které může využít. Řešením by bylo zpracovat podobnou aplikaci 

na odborné úrovni pro jednotky PO. 

 

9.3.3 Doplňkové informace pro JSDH předurčené na AED 

Tyto jednotky potřebují hlavně informace o resuscitaci a ošetření. V dnešní době 

jsou AED intuitivně ovládané, doprovázené hlasovými instrukcemi, proto není potřeba mít 

metodické listy k použití. 

 Ošetření zraněných a resuscitace 

 

9.3.4 Doplňkové informace pro JSDH předurčené na OOB 

Předurčenost jednotek pro OOB zahrnuje širokou oblast prací, ke které je zapotřebí 

znát velké množství informací. Pro jednotky předurčené pro OOB by proto bylo vhodné 

kumulovat všechny tyto informace do tohoto zařízení. Jednotky by si pak jen vybraly 

informace, které by využily podle typu mimořádné události. 

 mapa zátopových oblastí 

 evakuační plány 

 návody pro improvizovanou ochranu a úkryt obyvatel 

 kontakty na krizový štáb 

 

9.3.5 Doplňkové informace pro JSDH předurčené k obsluze intenzimetrů 

Tyto jednotky se budou pohybovat v zóně havarijního plánovaní jaderných 

elektráren, tzn. že by měly mít znalosti o evakuaci a úkrytu obyvatel. Díky 

své předurčenosti je samozřejmostí ovládání intenziometru. 
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 návody potřebné k obsluze intenziometrů - metodické listy 

 vnější havarijní plán dané instituce 

 návody pro improvizovanou ochranu a úkryt obyvatel 

 evakuační plány 

 kontakty na krizový štáb 
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10 Zvolení vhodného koncového zařízení pro příjem informací 

podle parametrů SDH 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí jsou zřizovány na základě § 29 odst. 1 

písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o požární ochraně“). Ze zákona vyplívá, že zřizovatelem je obec. Tedy obec 

finančně zajišťuje fungování JSDHO.  

V dnešní době, kdy je kladen důraz na úspory je pro většinu obcí problémem najít 

jakékoliv finanční rezervy na chod JSDHO. Proto budu ve své práci klást důraz 

na co nejekonomičtější výběr koncového zařízení, ale takového, které by bylo vhodné 

výkonem, tzn. poměr cena/výkon. 

Do prostředí kde není nouze o prach, bláto, vodu, vlhko, otřesy, změny teplot 

a podobně by se zajisté hodily spíše takové zařízení, které by těmto vlivům odolávaly. 

Tedy odolné, neboli outdoroové tablety a telefony, jež snesou i nešetrné zacházení 

v nevlídném prostředí. Avšak asi málokterá jednotka SDH si může dovolit zařízení 

za řádově desítky tisíc korun.  

Proto je asi nejlepším řešením vybírat koncové zařízení bez specifikace "odolné" 

a uvažovat o jeho použití pouze v kabině výjezdového vozidla. A v případě nutnosti 

použití mimo vozidlo mít na mysli, že toto zařízení má jistá omezení, co se odolnosti týká, 

nebo použít obaly, jenž toto zařízení alespoň částečně ochrání. 

V současnosti je na trhu více zařízení, které jsou vhodná pro JSDHO. Na trhu 

v České republice jsou dnes tři produkty, tedy tři softwary. Jedním je aplikace GINA 

od firmy Ginasoftware, druhým je RescueNavigator od firmy Point.X, třetím je aplikace 

SMS Navigace od firmy SMSNavigace.cz. Díky orientaci diplomové práce 

na Jihomoravský kraj, provedu výběr jen pro aplikaci GINA, která je v JmK 

nejpoužívanější a těší se největší podpoře OPIS HZS JmK.  

 

10.1 Parametry koncového zařízení 

Všechny tři aplikace pracují v prostředí operačního systému Android, což je první 

podmínka pro koncové zařízení, díky které by šlo tuto selekci v podstatě vztáhnout 
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na všechna tři softwarové řešení. Dalšími podmínkami jsou přítomnost GPS modulu 

pro stanovení polohy, WI-fi pro aktualizace, slot na externí kartu pro rozšiřitelnost paměti, 

podporu minimálně 3G sítě, rozlišení alespoň 1280x800 pixelů a úhlopříčkou displeje 

7 nebo 10 palců, operační paměť minimálně 2GB pro svižnější chod, fotoaparát 

s minimálním rozlišením 5 Mpx. Tyto parametry by měly zajišťovat u všech výše 

uvedených softwarů bezproblémový chod. Protože je v nabídce velká řada koncových 

zařízení, uvedu vždy tři zařízení pro zařízení o úhlopříčce displeje 7 palců a tři zařízení 

o úhlopříčce 10 palců. Vždy půjde o nejlevnější model, model v poměru cena/výkon 

a model nejvyšší řady. 

 

Požadavky na koncové zařízení 

 Zařízení musí být schopno napájení z palubní sítě vozidla, tzn. mít napájecí napětí 12 

až 24 voltů, případně být vybaveno příslušným adaptérem, který takové napájení 

umožní.  

 Zařízení musí umožnit 24 hodinový provoz. 

 Zařízení musí mít možnost uchycení do držáku, který bude možné instalovat k palubní 

desce vozidla.  

 Do zařízení musí být možnost zadávání údajů bez použití externích nástrojů 

a přídavných zařízení, jako je stylus nebo klávesnice. Musí být tedy uzpůsobeno 

dotykovému ovládání. 

 

Hardwarové požadavky 

 Procesor bude obsahovat minimálně dvě jádra, samozřejmě čím více jader, tím lépe 

pro rychlost zpracování dat. 

 Rychlost procesoru bude minimálně 1,2 GHz. 

 Operační paměť RAM minimálně 2GB pro 10 palcové zařízení a 1GB pro zařízení 7 

palcové. 

 Úložiště dat, tedy pevný disk nebude obsahovat točivé části a bude mít obsah 

minimálně 16GB pro 10 palcové zařízení a 8GB pro zařízení 7 palcové. 

 Rozlišení displeje bude minimálně 1280x800px pro 10 palcové zařízení a 1024x600px  

pro zařízení 7 palcové. 
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 Slot pro paměťovou kartu Micro SD nebo ekvivalent. 

 Vestavěný reproduktor pro hlasitý poslech. 

 GPS. 

 Fotoaparát vestavěný s rozlišením minimálně 5 Mpx a bleskem. 

 Umožňuje telefonování. 

 Bluetooth. 

 Wi-Fi. 

 Podpora sítě GSM minimálně 3G.  Výhodou je podpora datových přenosů LTE 

800/900/1800/2100/2600 MHz . 

 Běh na baterie minimálně 3 hodiny. 

 Umožní chod v okolních teplotách minimálně v rozmezí 0 až +40 °C. 

 

10.2 Koncová zařízení 

Jak jsem již uvedl, budu vybírat zařízení o úhlopříčce 7 a 10 palců, protože GINA 

je optimalizována právě pro tyto velikosti displeje. 

 

7 palcové koncové zařízení: 

 Lenovo TAB A7-50 3G Midnight Blue  za 3.199,- s DPH  

Tablet zaujme především nízkou cenou, což je přesně jeden z důvodů mého výběru. 

Ale přesto má docela slušnou výbavu, díky které by nemělo být problémem běh 

aplikace GINA. Má dostatečnou možnost rozšíření vnitřní paměti, která je více 

než dostačující - 16GB. Rovněž rozlišení displeje je větší, než je požadováno. [15] 

 Lenovo IdeaTab S8-50 LTE Ebony Black za 6.499,- s DPH 

Hlavní výhodou tohoto tabletu, oproti předchozímu, je možnost využití rychlejšího 

připojení využitím LTE technologie, kterou tablet podporuje. Rovněž disponuje 

kvalitnějším fotoaparátem a větším rozlišením displeje. [16] 

 Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE Titanium Bronze za 13.490,- s DPH 

Na pomyslném vrcholu žebříčku je tento model nabitý všemožnými funkcemi. 

Obsahuje osmi jádrový procesor, který umožňuje plynulý chod i těch nejnáročnějších 

aplikací. [17] 
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Shrnutí 

Pokud bych se měl rozhodnou pro 7 palcové zařízení, respektive tablet, byla by mojí 

volbou první položka. Jedná se sice o nejlevnější variantu, ale má všechny předpoklady 

pro dobrou funkčnost a s přihlédnutím k ceně jde zcela jistě o volbu číslo jedna. Také 

proto, že v cenové hladině druhého a třetího modelu bych už spíše přemýšlel 

o 10 palcovém řešení. 

 

10 palců 

 Lenovo Yoga Tablet 10 Full HD 32GB stříbrný za 7.599,- s DPH 

Patří mezi jedny z nejlevnějších podle zadaných kritérií, ale díky své výbavě je plně 

dostačující. [18] 

 Samsung Galaxy Note 10.1 „2014 Edition“ 16 GB WiFi černý za 9.490,- s DPH 

Předností tohoto modelu je vynikající poměr cena/výkon. Má mimo jiné osmi jádrový 

procesor a 3GB paměť. [19] 

 Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE Titanium Bronze za 15.254,- s DPH 

Jak už název napovídá, jde o model podporující vysokorychlostní internet. Ve svých 

útrobách skrývá tu nejmodernější výbavu, pro kterou nebude problémem plynulý běh 

jakékoliv aplikace. [20] 

 

Shrnutí 

V kategorii 10-ti palcových tabletů bych jednoznačně sáhnul po variantě číslo dvě. 

Ta zajišťuje dostatečný výkon za cenu více než příznivou. Jediným nedostatkem je absence 

podpory vysokorychlostního internetu, ale když vezmeme v potaz dnešní pokrytí 

vysokorychlostním internetem, tak musíme uznat, že doba, kdy bude dostupný všude, ještě 

jen tak rychle nenastane.   
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10.3 Uchycení přístroje 

Aby bylo možné každé takové koncové zařízení ve vozidle bezpečně používat, 

je nezbytné, aby bylo řádně připevněno k palubní desce. To se zabezpečuje držákem, 

který bývá většinou v robustním provedení, aby měl větší odolnost vůči nešetrnému 

zacházení. Nejlepším řešením jsou držáky, které mají implementován napájecí konektor 

pro koncové zařízení přímo do těla držáku. Tím odpadá vypojování konektoru v případě 

vyjmutí zařízení z držáku a opětovné připojování v případě vložení do držáku. Nejlepším 

řešením se zdá produkt od firmy Brodit a.s., který navrhne držák podle potřeby každého 

uživatele. Držáky jsou dosti robustní i pro využití jednotkami PO. Levnější variantou 

jsou pak standardní držáky, které bývají upevňovány na sklo vozidla pomocí přísavky. 

Tady ale musíme počítat s možným uvolněním držáku v případě jízdy po velkých 

nerovnostech, což nebývá při jízdě k mimořádné události ničím neobvyklým. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout informace, které by bylo vhodné přenášet 

na předurčené jednotky sboru dobrovolných hasičů. Stanovení takových JSDH, 

které by dostávaly vybrané informace, bylo rovněž jedním z cílů této práce. 

Ve své diplomové práci jsem nejdříve popsal stav informační podpory dobrovolných 

jednotek hasičů u nás a ve státech sousedících s Českou republikou. Informace jsem získal 

z osobních pohovorů, osobních zkušeností, elektronických zdrojů a z elektronické 

komunikace. 

Následně jsem nastínil fungování nejdůležitějších technologií potřebných pro přenos 

informací. V další kapitole jsem popsal programy, které využívá HZS v ČR pro informační 

podporu z KOPIS. Protože má být diplomová práce zaměřena na Jihomoravský kraj, uvedl 

jsem v následující kapitole strukturu systému GINA, který je v JmK využíván nejvíce. 

Pokračoval jsem popisem informací, které systém GINA přenáší na koncová zařízení 

a co všechno daný systém umí. 

Dále jsem se věnoval předurčenosti jednotek SDH se zaměřením na Jihomoravský 

kraj. Dalším krokem bylo určení jednotek, které by měly dostávat informace 

prostřednictvím KOPIS na koncové zařízení. Následovala selekce informací vhodných 

pro tyto vybrané jednotky. 

Závěrem jsem uvedl požadavky na koncové zařízení a výběr takového zařízení spolu 

s doporučením na držák koncového zařízení. 

Ve své práci jsem definoval jednotky, které by bylo vhodné vybavit takovým 

zařízením pro jejich lepší informovanost, vzhledem k plnění předurčených úkolů. 

Tyto skutečnosti by byly dobré v případě rozhodnutí kraje dovybavit JSDH 

informačními zařízeními pro informační podporu. Díky mojí práci je zřejmé, že takovýchto 

jednotek je v kraji minimum a jejich vybavením by získal KOPIS přehled o pozici JSDH 

a naopak JSDH by získali potřebnou informační podporu.    
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