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Anotace 

ZÍTA, Pavel. Elektronická dokumentace technických prostředků ve výbavě JPO. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. 57 s. 

 

 Bakalářská práce se zabývá elektronickou dokumentací technických prostředků ve 

výbavě JPO. V první části je řešen návrh nového značení technických prostředků 

uložených ve vozidlech a kontejnerech provozovaných u HZS MSK a příprava souboru pro 

výrobu štítku. Druhá část práce řeší zpracování fotodokumentace požární techniky a 

technických prostředků požární ochrany a jejich uložení ve vozidlech a kontejnerech. Dále 

je zpracován návrh uživatelského prostředí databáze. Ten je testován na vybrané požární 

technice v kategorii automobil a kontejner.  

 

Klíčová slova: technické prostředky; značení; štítky; fotodokumentace; databáze 

 

 

Summary 

ZÍTA, Pavel. Electronic documentation of technical means in the equipment of fire 

brigades. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. 57 p.   

 

The thesis deals with the electronic documentation of technical means in the equipment of 

fire brigades. In the first part of the proposal for the new marking is handled by technical 

means that are stored in vehicles and containers operated for Fire and Rescue Service MSK 

and prepare a file for the production label. The second part of the thesis addresses the 

processing of photo-documentation of fire techniques and technical means of fire 

protection and their storage in vehicles and containers. On the proposal of the user 

environment is handled by the database. This is tested on selected fire technique in the car 

and container category. 

 

Keywords: technical means; marking; labels; photo-documentation; database 
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Seznam zkratek 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

MSK Moravskoslezský kraj 

JPO Jednotka požární ochrany 

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

TP Technický prostředek 

DB Databáze 
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Úvod 

 Jednotky Hasičského záchranného sboru jsou jednou ze základních složek 

Integrovaného záchranného systému. U zásahů při mimořádných událostech používají 

menší či větší množství nástrojů a zařízení (dále jen „technických prostředků), které jsou 

uloženy ve vozidlech nebo kontejnerech. Po ukončení zásahu, kde bylo použito velké 

množství technických prostředků, mohou nastat komplikace při ukládání těchto prostředků 

zpět na určené místo ve vozidlech či kontejnerech. V současné době je na některé požární 

technice použito jednoduché značení pozic technických prostředků např. na přepravkách, 

policích, vozících, atd. Toto značení má však malou životnost a je jedinou pomůckou pro 

hasiče, při ukládání technických prostředků na své pozice, kromě jejich vlastních znalostí. 

 První část práce se zabývá návrhem nových štítků pro značení uložení technických 

prostředků. Zejména je řešena nová technologie výroby těchto štítků, s přihlédnutím 

k jejich životnosti, možnosti montáže, čitelnosti a také k jejich ceně. Dále jsou řešeny 

podklady pro samotnou výrobu štítků. Navrhuje se vzhled štítků a připravuje se soubor se 

vstupními daty pro výrobu. 

 V druhé části práce je řešena tvorba databáze fotodokumentace uložení technických 

prostředků. Je zpracována fotodokumentace technických prostředků, jejich uložení na 

vozidlech a kontejnerech a samotných vozidel a kontejneru. Tato fotodokumentace slouží 

jako zdroj pro vytvoření uživatelského prostředí databáze. Uživatelské prostředí databáze 

je vytvořeno v programu Microsoft Access. Samotná databáze by měla sloužit jako 

pomůcka pro hasiče, jak je psáno výše, pro vyhledání pozice na vozidlech a kontejnerech, 

kde má technický prostředek své umístění. Bude sloužit jako databáze technických 

prostředků, při vyhledávání konkrétního technického prostředku a jeho uložení na různých 

vozidlech a kontejnerech určeným k různým účelům u Hasičského záchranného sboru. 
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Rešerše 

 Cílem této rešerše je provést průzkum odborných publikací, článků a studijních 

materiálu řešících jednak způsoby a technologie výroby štítků použitelných pro značení a 

dále řešící databázové systémy a tvorbu databázové aplikace. 

 Pro účely rešerše bylo prostudováno řada odborných článků. Články zaměřené na 

technologii značení byly použity z časopisu MM Průmyslové spektrum a časopisu Řízení 

& Údržba průmyslového podniku. Články jsou přístupné online na jejich webových 

stránkách. Pro účely prostudování databázových systému a tvorby databáze byli použity 

studijní materiály Vysokého učení technického v Brně a publika o programu Access. 

 

České 3D gravírovací frézy. MM Průmyslové spektrum [online]. Praha: Vogel Publishing, 

2001 [cit. 2015-03-21] [1]. 

 Tento článek se zabývá popisek českých gravírovacích frézek, které lze použít 

k výrobě orientačních tabulí, štítků, plošných spojů atd. a to z materiálu jako např. mosaz, 

hliník, dřevo, plasty a z řady dalších. Jsou zde popisovány samotné frézky a jejich 

parametry, řídicí systém a software. 

 

Značení a gravírování laserem. MM Průmyslové spektrum [online]. Praha: Vogel 

Publishing, 2006 [cit. 2015-03-21]. [2]. 

 Tento článek v prvé řadě popisuje laserové značení a gravírování jako lepší a 

modernější variantu značení oproti běžně používaným způsobům. Vyzdvihuje jeho výhody 

jako větší rychlost, preciznost popisu a bezkontaktní způsob. Popisuje princip tohoto 

značení a použitelnost na různé materiály. Jsou zde popsány různé druhy laseru a jejich 

aplikace a dále principy laserových strojů jejich použitelnost, výhody a nevýhody. 

V poslední řadě je zde popsáno gravírování, jeho způsoby a uplatnění.  

 

HAUMER, Marek. Snížení nákladů na značení produktů. Řízení a údrţba průmyslového 

podniku: Trade Media International [online]. 2012 [cit. 2015-03-21]. [3]. 

 V tomto článku je řešena volba technologie značení. Je zde porovnávaná dnes 

běžně používaná inkjet technologie (nanášení barvy) s moderní laserovou technologií 

značení. V prvé řadě se zabývá cenovým faktorem značení jako pořizovací cena a 
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provozními náklady. U laserové technologie je pořizovací cena výrazně vyšší, která je ale 

srovnána provozními náklady inkjet technologie. Provozní náklady laseru jsou takřka 

nulové, ale u inkjet tiskáren je třeba barvy a ředidla a pravidelné servisní kontroly. Je zde 

řešena odolnost výsledného značené a o laserovém značení se mluví jako o 

nesmazatelném. V závěru článku laserová technologie hodnocena jako lepší způsob 

značení oproti inkjet, pokud tedy není třeba vícebarevného značení.  

 

ŠEDA, Miloš. Databázové systémy [online]. Brno, 2002 [cit. 2015-03-21]. Dostupné z: 

http://www.uai.fme.vutbr.cz/~mseda/DBS02_BS.pdf. Studijní texty. Vysoké učení 

technické v Brně [6]. 

 Tyto učební texty se zabývají databázovými systémy. V úvodu je řešena práce 

s daty a to sběr, uchovávání a zpracování těchto dat. Jsou zde řešeny obecně databázové 

systémy, závislost a nezávislost, sdílení a propojení dat. Popisuje se zde modely dat a 

návrh struktury samotné databáze. Dále texty popisují dotazovací jazyk SQL pro vytváření 

dotazů a programovací jazyk Visual Basic pro aplikace MS Accessu, který slouží pro 

vytváření složitějších příkazů pro tvorbu databáze ve vývojovém prostředí aplikace Access 

od společnosti Microsoft. 

 

PÍSEK, Slavoj. Access 2010: podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 160 s. 

Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-3653-2 [7]. 

 Tato publikace je takovým podrobným návodem pro práci s aplikací Microsoft 

Access 2010. V úvodu knihy je obecně popsán pojem databáze a její vhodnost použití. 

Posléze přichází k samotné aplikaci MS Access, jejím spuštěním, ovládáním aplikace a 

vytvoření první databáze. Dalším krokem je vytváření tabulek, jejich možnosti, propojení a 

práce s daty v těchto tabulkách. V další kapitole je popis objektu formuláře, který slouží 

pro zjednodušení práce s daty v tabulkách. V návaznosti na formuláře je objekt sestavy, 

který slouží pro zpracování dat s úpravou vhodnou pro tisk. V závěru knihy jsou popsány 

další možnosti práce s daty a analýzy dat. 

  

http://www.uai.fme.vutbr.cz/~mseda/DBS02_BS.pdf
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1. Značení technických prostředků 

 Značení technických prostředku je použito na vozidlech a kontejnerech jako 

pomůcka pro nalezení konkrétního technického prostředku a zejména jeho zpětného 

uložení na správné místo. Technických prostředků, které jsou uloženy na vozidlech a 

zejména kontejnerech, je obrovské množství. Tyto technické prostředky mohou být 

uloženy v policích nebo úchytech tak, že jsou přímo viditelné a dají se bez jakéhokoliv 

hledání použít. Naproti tomu mohou být uloženy ve vozících, v přepravkách nebo někde 

zasunuty a nemusejí být přímo viditelné. Z tohoto důvodu je použito značení technických 

prostředku, kterým jsou označeny, jak přepravky nebo vozíky ve kterých jsou umístěny 

dané technické prostředky, tak i samotné pozice těchto vozíků a přepravek.  

 Cílem této části práce je zhodnocení stávajícího značení technických prostředků, 

které je použito na vozidlech a kontejnerech Hasičského záchranného sboru MSK. Dále 

budou navrženy nové technologie výroby štítků z různých materiálů. Tyto možnosti štítků 

budou hodnoceny a bude vytipována nevhodnější varianta. S navržením nových štítků 

souvisí i grafický návrh a podklady pro výrobu, které budou propojeny s další částí práce, 

jako výstup z databáze 

 

1.1 Vývoj stávajícího značení 

 Historicky se značení technických prostředků s postupem času vyvíjelo. Se 

vznikem HZS jak jej známe v dnešní podobě, byl první způsob stávajícího značení vyroben 

tiskem na běžný kancelářský papír. Štítky byly upevněny na konstrukcích, na vozících a 

přepravkách standardní lepicí páskou. Druhou generací bylo testování platových štítků.  

1.1.1 Značení pomocí papírových štítků 

  Jedná se o velice jednoduchý způsob značení. Vlastní značení je provedeno názvem 

daného technického prostředku (viz Obr. 1). Tento systém má svoje klady ale i zápory. 

 Jednou z hlavních výhod je cena, která je mnohdy preferována. Štítky jsou vytištěny 

na kancelářský papír na běžné tiskárně a upevňují se běžnou průhlednou lepicí páskou. 

Z toho plyne, že náklady na výrobu a montáž jsou finančně i časově takřka nulové. Další 

výhodou je jednoduchá montáž. Jedná se pouze o přilepení lepicí páskou na danou pozici 
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ve vozidle či kontejneru. Výhodou je také možnost výroby. Vytištění a následné nalepení 

mohou provést hasiči na stanici svépomocí. 

 Nevýhod je naproti tomu více. Největšími nevýhodami jsou nízká mechanická 

odolnost a z toho plynoucí i krátká životnost (viz Obr. 2). Tyto nevýhody závisí na mnoha 

faktorech. Například se jedná o umístění štítků. Štítek muže být umístěn tak, že při 

manipulaci s technickým prostředkem může docházet k jeho otěru a možnosti jeho 

poškození nebo sloupnuti. Zde záleží, jestli je štítek na konstrukci, která je pevně 

zabudovaná ve vozidle či kontejneru, nebo je štítek umístěn na přepravce nebo vozíku 

s kterým je často manipulováno. Další nevýhodou je způsob upevnění. Standardní lepicí 

páska (izolepa) nemá vysokou lepicí schopnost a nemusí dokonale držet na všech površích. 

Působení vlhkosti a vody na lepicí pásku způsobuje narušení lepícího povrchu, snížení 

lepící schopnosti, narušení štítku a nakonec možného sloupnutí štítku.  

 

 
Obr. 1 Stávající značení 

 

 
Obr. 2 Poškozené stávající značení 
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1.1.2 Značení pomocí plastových štítků 

 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje aktuálně zkouší na některé své 

technice možnost nového značení plastovými štítky popsané gravírovací technologií (viz 

Obr. 4). Technologie gravírování se jeví jako dobrý způsob značení, ale nejsou dořešeny 

další okolnosti spojené se značením. Štítky je v prvé řadě třeba sjednotit ve svých 

velikostech a to do jedné popřípadě dvou velikostí. Dále je třeba sjednotit terminologii 

v popisu uložení. Popis uložení je někde popisován způsobem číslování přepravek např. 

„Přepravka 1 – levá strana“ na polici i samotné přepravce a někde jako „Police 1 – levá 

strana“ na polici a „Police 1 – levá strana, přední přepravka“ na přepravce. V některých 

případech, jako u použití nového značení na kontejneru na norné stěny (viz Obr. 3), popis 

absolutně vynechává názvy technických prostředků, kdy jsou pouze číslovány přepravky. 

Tento způsob chybně aplikuje koncepci značení. Možnosti štítků a popisu umístění, je 

třeba sjednotit.  

 

Obr. 3 Použití značení Kontejner na norné stěny 

 

 

Obr. 4 Použité značení na Technickém kontejneru 
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1.2 Technologie značení 

 Návrh nové technologie značení je řešen z důvodů vyplývající z předchozí kapitoly. 

Způsob starého značení nedostačuje pro použití v podmínkách, pro které je určen. 

Koncepce nového značení má určité požadavky. Základním požadavkem je mechanická 

odolnost, z toho vyplývá dlouhá životnost a mají být cenově přijatelné. Dále se požaduje 

dobrá čitelnost. Technologií na výrobu štítku je celá řada. V této práci jsou popsány pouze 

technologie, které se pro výrobu štítků používají nejčastěji. Dále jsou popsány technologie 

výroby tištěných štítků a štítků vyráběných technologií gravírování.  

1.2.1 Výroba tištěných štítků 

Tištěné štítky jsou štítky vytisknuté různými technologiemi tisku na růžné 

materiály. Štítky jsou opatřeny vrstvou lepidla, která umožňuje jednoduchou aplikaci štítků 

(tedy se jedná o samolepicí štítky).  

 Nejběžnějšími technologiemi tisku štítků jsou sítotisk, flexotisk a digitální tisk. 

Technologie sítotisku (viz Obr. 5) spočívá v protlačování barvy přes předem připravenou 

formu (síto). Barva je tedy nanesena pouze tak, kde to síto umožnuje (požadovaný tvar, 

text). Každá barva musí mít své síto. Tato technologie se používá při výrobě velké série 

štítků stejného vzhledu.  

 

 

Obr. 5 Sítotiskový automat [5] 

 

 Další technologií je flexotisk (viz Obr. 6). Flexotisk se řadí mezi tiskové techniky 

využívající tzv. tisk z výšky. To znamená, že tiskové body jsou na formě vyvýšené oproti 

místům, které nemají tisknout. Pro představu se tato technologie dá přirovnat k razítkům. 
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Tisková forma je osazena na válec tiskového stroje. Barva je nanášena na formu pouze ve 

vyvýšených místech, která jsou posléze v kontaktu s potiskovaným materiálem. U této 

technologie opět platí, že každá barva potřebuje svoji formu. Flexotisk umožnuje jemnější 

grafiku tisku oproti sítotisku.  

 

 

Obr. 6 Flexotiskový automat [5] 

 

 Poslední technologií, o které je třeba se zmínit, je technologie digitálního tisku (viz 

Obr. 7). Technologie digitálního tisku má, oproti výše zmiňovaným, řadu výhod. Při tiskou 

nejsou zapotřebí žádní šablony ani síta. Tisková technologie spočívá v přenosu motivu na 

potiskovaný materiál realizovaný přímo z počítače na tiskové zařízení. V podstatě každá 

stolní tiskárna spadá do kategorie digitálního tisku, ale tisková zařízení pro výrobu štítku 

jsou mnohem složitější. 

 

Obr. 7 Digitální tiskárna [5] 
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 Všechny tyto technologie pracují s pásy materiálu (materiál v rolích), na který 

tisknou. Mechanická odolnost štítků lze zvýšit použitím laminační fólie, která se nanáší na 

potištěný materiál [5]. Výsek požadovaného tvaru štítku je prováděn pomocí výsekových 

raznic nebo se provádí výsek pomocí laseru, kdy jsou nulové náklady na výrobu raznic [5]. 

 Materiálů, na které jsou štítky tisknuty, je mnoho. Tato škála materiálu začíná u 

papíru s tloušťkou od 12 do 350 mikronů (mikron = 1/1000 milimetrů) přes plastové 

materiály jako polyester (PE), polypropylen (PP), polyetylen (PET) a polyvinylchlorid 

(PVC) až po např. hliníkové folie. Každý materiál má jinou odolnost a proto může mít 

odlišné použit. Odolnost štítků dále ovlivňuje jejich povrchová úprava. Povrch štítků může 

být pokryt laminovací fólií nebo zalakován. Použití a odolnost štítků také závisí na 

použitém druhu lepidla na lepící vrstvu. Druh lepidla závisí na povrchu, na který budou 

štítky aplikovány a na okolním prostředí. Řada výrobců štítků má ve svém sortimentu 

štítky pod pojmem „štítky pro průmyslové využití“ nebo „průmyslové etikety“. Samolepicí 

štítky pro průmyslové využití musejí vynikat především mechanickou odolnosti a 

originalitou, protože každé prostředí má svá specifika, ať už jsou to různé klimatické 

podmínky, vlhkost, vysoké teploty a chemické vlivy [5].  

1.2.2 Výroba štítků technologií gravírování 

Mechanické gravírování 

 Mechanické gravírování lze přirovnat k běžnému psaní a může se provádět dvěma 

způsoby. Gravírovat se může buďto rytím nebo frézováním. Tyto způsoby jsou prakticky 

stejné, pouze závisí, jestli je pro gravírování použit hrot nebo gravírovací frézka (viz Obr. 

8). Dále je popsáno gravírování rytím.  

 

 

Obr. 8 Gravírování rytím [4] 
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 Rytí je prováděno diamantovým hrotem nebo hrotem z tvrdé oceli, který je 

elektricky nebo pneumaticky přitlačován k povrchu značeného předmětu a pohybuje se po 

něm v požadovaných směrech. Díky tomu dochází k plynulému opracování materiálu. 

Značení rytím představuje nepřerušovanou linii a na značeném předmětu tak vzniká přesný 

obraz. Rytím je dosaženo hloubky cca 0,5 mm. Protože při rytí je hrot přitlačován 

k značenému předmětu, nelze při značení překonávat velké nerovnosti, musí být předmět 

pokud možno rovný [4]. 

 Technologie mechanického gravírování lze použít zejména na o kovové materiály 

jako ocel, nerezová ocel, hliník, mosaz atd. a plastové materiály. 

 Štítky vyrobené mechanickým gravírováním se považují za takřka nesmazatelné. 

Tyto štítky disponují především dlouhodobou mechanickou odolností při silném 

mechanickém zatížení. Odolnost závisí částečně i na volbě materiálu. Kovové štítky např. 

hliník bude mít vyšší a déletrvající mechanickou odolnost než plastové štítky [4]. 

 

Laserové popisování a gravírování 

 Laserová technologie má řadu výhod, kterými jsou zejména kvalita, přesnost, 

rychlost, preciznost, bezkontaktní a čisté zpracování a životnost laserových zařízení, které 

jsou dnes už na vysoké úrovni [4]. 

Laserová technologie se úspěšně používá v řadě aplikací s mnoha materiály [4]: 

1. Popisování (kov, hliník, plasty i vícevrstvé, sklo, dřevo, kůže, keramika) 

2. Gravírování (ocel, konstrukční ocel, měď, mosaz, dvouvrstvé plasty, dvouvrstvé 

 samolepicí fólie, dřevo, plexisklo, eloxovaný hliník) 

3. Svařování (kov, plasty) 

4. Navařování (kov, plasty) 

5. Řezání (kov, plasty) 

6. Vrtání (kov, plasty) 

 

 Technologie laserového popisování a gravírování slouží k vytváření 

nesmazatelného textu nebo jiného grafického motivu na povrchu značeného materiálu. 

Rozdíl mezi popisování a gravírováním je pouze hloubce odebrání materiálu, když při 

popisování se mění pouze povrch materiálu a při gravírování je materiál odebírán do 

hloubky až 1 mm. 
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 Při popisování vzniká motiv tepelným působením laserového paprsku, který dopadá 

na povrch předmětu a mění vlastnosti hmoty nebo odebírá povrchovou vrstvu (viz Obr. 9). 

 

 

Obr. 9 Příklad laserového popisování [4] 

 

 Gravírování pomocí laserové technologie (viz Obr. 10) představuje dokonalé 

propracování nápisu nebo grafiky po technické i estetické stránce. Lze vytvořit na povrchu 

předmětu nápis, logo nebo plastický ornament. Kromě popisu součásti se laserové 

gravírování využívá k výrobě vstřikovacích, odlévacích a lisovacích forem pro různá 

odvětví průmyslu a výroby. Použití laserového gravírování má nespornou výhodu v tom, 

že odstraňování materiálu z povrchu předmětu je zcela bezkontaktní a nedochází 

k mechanickému namáhání při upínání a opracování předmětu.  

 

 

Obr. 10 Příklad laserového gravírování [4] 

 

 Technologie laserové popisování a gravírování se kvalitativně odlišuje od jiných 

používaných způsobů značení (sítotisk, tampónový tisk, mechanické rytí a ražba) a 
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odstraňuje nevýhody těchto konvenčních technologií. Přednostmi laserového popisu jsou 

dobrá kvalita, přesnost, rychlost, stálost popisu, bezkontaktní a čisté zpracování, použití na 

téměř jakýkoliv materiál, možnost popisu nerovného materiálu a detailní zpracování. 

Laserovou technologií lze popisovat většinu materiálu, zejména kovy i kovy s povrchovou 

úpravou, plasty i vícevrstvé, sklo, dřevo, kůže, keramika i samolepící folie. Tato 

technologie našla uplatnění především v průmyslu a ve výrobě a to především při popisu 

výrobních a finálních dílu a dalších součástek a také při výrobě štítků pro značení [4]. 

 

1.3 Návrh nového značení 

 Návrh nového značení je řešen z důvodů, jakými jsou aktuální způsoby značení. 

Návrh nového značení začíná u návrhu nových štítků. Dále je třeba zvolit vhodnou 

technologii výroby štítků a v poslední řadě je třeba sjednotiti princip značení na samotné 

technice, tedy vozidlech a kontejnerech. Pro návrh nového značení a sjednocení způsobu 

značení bylo přihlédnuto k aktuálnímu značení tak, aby značení bylo sjednoceno, vzhled 

štítku se příliš nezměnil a terminologie v poskytnutých informací zůstala zachována. 

1.4.1 Návrh štítků 

 Návrh štítků předchází samotnému výběru technologie výroby těchto štítků. Štítky 

je třeba sjednotit jak velikostně, tak i názvoslovím, aby nebyly do výroby štítků vnášeny 

další zbytečné komplikace. Sjednocení štítků je také řešeno z důvodů, které navazují na 

druhou část této práce. Jedna z možností databáze bude i výstup dat pro výrobu štítků. 

Sjednocení velikostí je koncipováno do dvou rozměrů: 

- 1. velikostní varianta -  rozměr štítku 100 x 30 mm, by sloužila k označení polic, 

vozíků nebo samotných technických prostředků. Výška štítků 30 mm je použita 

z důvodů jejich použití. Štítky by byly upevňovány i např. na konstrukce ve 

vozidlech a kontejnerech, které jsou vyrobeny z profilů šíře 30 mm.  

- 2. velikostní varianta – rozměr štítku 100 x 50 mm. Tato varianta by sloužila 

k upevnění zejména na přepravkách. 
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Z pohledu názvosloví jsou navrženy tří varianty značení: 

- 1. varianta, používá štítku 100 x 30 mm, by sloužila k označení samotné police, 

popřípadě vozíku, s informacemi jako např. „Police 1, pravá strana“. Údaje na 

štítku by byly vyznačeny ve dvou řádcích.  

- 2. varianta, na štítků 100 x 30 mm, by sloužila k popisu uložení samotných 

technických prostředků. Údaje na štítku, v jednom až třech řádcích, by byly 

samotné názvy technických prostředků. Tato varianta je, se svými možnostmi, 

příkladem otevřené varianty. Po obsahové stránce může být na tomto štítků 

napsáno takřka cokoliv, jen s omezením rozsahu textu. Stejně tak možností 

umístění. Štítek je možno použít k popisu umístění technického prostředku 

(umístění na profil šíře 30 mm), dále k popisu kufříků nebo další doplňkových 

informací. 

- 3. varianta, na štítků velikosti 100 x 50 mm, by sloužila k označení převážně 

samotných přepravek. Tato varianta je kombinací dvou předešlých. Údaje na štítku 

jsou navrženy v pěti řádcích, rozdělené do dvou polí. První dvouřádkové pole by 

sloužilo k označení umístění přepravka s informace např. „Police 1 – pravá strana, 

přední přepravka“. Druhé třířádkové pole by sloužilo, s omezenou velikostí, 

k popisu technických prostředků v přepravce. 

 Vzhled štítků, s přihlédnutím k aktuálnímu značení, je navržen tak, že ve finále je 

na štítků žlutý podklad a na něm je viditelný černý text s fontem Arial, psáno v 

kapitálkách. Varianty štítků jsou vyobrazeny na třech následujících Obr. 11 až 13. 

 

 

Obr. 11 Varianta štítků 1 
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Obr. 12 Varianta štítků 2 

 

 

Obr. 13 Varianta štítků 3 

 

1.4.2 Výběr technologie výroby 

 Technologie výroby štítků je vybrána ze dvou variant, kterými jsou tištěné štítky a 

gravírované štítky. Výběr dané technologie souvisí i s článkem [3]. Pro výběr byla 

uvažována dvě základní kritéria. Jedná se o cenu štítku a jejich odolnost, s kterou souvisí 

životnost. V případě tištěných štítků je cena výrazně nižší, ale naopak jejich mechanická 

odolnost je nižší. Tištěné štítky jsou principem stejné aktuálnímu použitému značení. Jedná 

se o nanesenou barvu na podkladní materiál, který je slabý a měkký. Má tedy podobné 

nevýhody jako aktuálně použité značení. U gravírovaných štítků je to právě naopak. 

Výrobní cena gravírovaných štítků je oproti tištěným vyšší, ale jejich odolnost a životnost 

podstatně vyšší. 

 Mohou také nastat situace, kdy se rozložení technických prostředků změní a bude 

třeba uvažovat možnost přesunutí štítků. U tištěných štítků možnost jejich přesunutí 

nepřichází k úvaze. Štítky by byly přilepeny a lepící vrstva je součástí štítků. Proto by při 

pokusu odlepení došlo k poškození štítku nebo minimálně k poškození lepící vrstvy a 

zpětné nalepení by už nebylo možně. Naopak u gravírovaných štítků, kdy je štítek vlastně 

plastová destička, které je možná připevnit přišroubováním, pronýtováním nebo nalepením 
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pomocí lepidla. V tomto případě je možnost přesunutí štítků, tedy u přilepených jen 

omezeně. 

 Po zhodnocení všech možností štítků podle daných kritérií byla vybrána 

technologie pro výrobu štítků pomocí gravírování. 

 Po komunikaci s firmou Lintech, spol. s. r. o., která se zabývá i výrobou 

gravírovaných štítků, jsou zde uvedeny některé informace o gravírovaných štítcích dle 

požadavku předešlých návrhů, které byly firmě poslány. 

 Materiál pro štítky by mohl být vybrán s materiálu ocel, hliník a plast. Pro 

kritérium podle návrhu štítku nelze použít ocel ani hliník. Po gravírování vrchní vrstvy 

(tedy žluté) by nevznikl text v černé barvě, ale byl by v barvě kovu. 

 Pro štítky byl vybrán materiál plast s černým podkladem a žlutým povrchem 

(dvouvrstvý plast), kdy gravírováním horní vrstvy vznikne černý text. Cena štítku se určuje 

kombinací plochy gravírování a rozměru štítku. Pro předešlé návrhy štítky firma Lintech 

poskytla tyto cenové kalkulace: 

1. Štítek 100 x 30 mm cena za kus 48 Kč bez DPH 

2. Štítek 100 x 50 mm cena za kus 80 Kč bez DPH 

  

 Při každém zavedení zakázky do výroby se účtuje částka 1 x 250 Kč bez DPH na 

technickou přípravu výroby (TPV), což je částka účtována za přípravu CNC programu a 

nastavení CNC stojů.  
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2. Fotodokumentace a databáze 

 Na vozidlech a kontejnerech HZS se nachází velké množství technických 

prostředků. Počet technických prostředků se velice liší. Počínaje například velitelskými 

(VEA) či vyšetřovacími (VA) automobily, kde je počet technických prostředků v řádech 

jednotek až desítek kusů přes cisternové automobilové stříkačky (CAS) až ke kontejnerům, 

ve kterých se nachází největší počet technických prostředků a to v řádech stovek (okolo 

400 kusů). 

 Z důvodu velkého počtu technických prostředků může být někdy obtížná orientace 

v uložení těchto technických prostředků na vozidlech a kontejnerech. V orientaci 

v technických prostředcích slouží pouze seznamy a značení technických prostředků a 

vlastní znalost hasičů. U vozidel (zejména CAS), které se každodenně používají, není 

orientace tak problematická, protože to mají hasiči většinou už naučené. Naopak u 

kontejnerů, které se ne tak často používají a ve kterých bývá největší počet technických 

prostředků, muže být špatná orientace v uložení těchto prostředků. 

 Mohou nastat situace, kdy je třeba vyhledat technický prostředek, který je třeba 

použít, zkontrolovat nebo vyhledat pouze pro orientaci. Na druhou stranu mohou nastat 

situace, kdy je použito velké množství technických prostředků a při jejich následném 

navracení, nalézt jejich správnou pozici umístění. 

 Z těchto problému s umístěním technických prostředků vychází druhá část této 

práce. Tato část se zabývá databází fotodokumentace umístění technických prostředků. 

Databáze je tvořena propojením fotodokumentace techniky a samotných technických 

prostředků a jejich umístění na vozidle či kontejneru se seznamy technických prostředků, 

vozidel a stanic. 

 

2.1 Fotodokumentace 

 Fotodokumentace je základní část práce, která předchází před vytvořením databáze. 

Jedná se o vytvoření fotografií, které budou sloužit jako vstupní data pro vytvoření 

databáze. V databázi budou propojeny se seznamy technických prostředku, které jsou 

uloženy ve vozidlech a kontejnerech, seznamy samotný vozidel a kontejnerů a seznamy 

stanic. 
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 Požadavek fotodokumentace je kladen z důvodu usnadnění práce s technikou 

a technickými prostředky. Současné seznamy technických prostředků pracují s názvem 

pozice a seznamem technických prostředků na této pozici (viz Obr. 14). 

 

 

Obr. 14 Příklad používaných seznamu technických prostředků 

 

 Fotodokumentace je členěna do dvou částí. První méně podstatná část jsou 

fotografie techniky, tedy pohledy na vozidlo či kontejner (pohledy z úhlu, tedy na roh), 

pohledy ze stran, pohledy ze stran s otevřenými roletami, pohledy do kabiny a pohledy na 

střechu vozidla, jednak s uzavřenými a jednak s otevřenými bednami. Fotodokumentace 

techniky se tedy skládá z 15 fotografií. Některé fotografie jako kabina a střecha se u 

kontejnerů vynechávají. Fotodokumentace techniky slouží k zobrazení fotografií za účelem 

porovnání nebo zobrazení techniky z důvodu prohlížení vzhledu vozidla či kontejneru, 

rozložení skříní a rozložení uvnitř skříní a zobrazení dalšího vybavení vozidla zejména ve 

venkovním prostoru. 

 Druhá hlavní část fotodokumentace jsou fotografie technických prostředků a jejich 

uložení na vozidlech a kontejnerech, které rozšiřuje seznamy technických prostředků.  
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Tato fotodokumentace je členěna do čtyř úrovní: 

1. Samotný technický prostředek, který je mimo své uložení (viz Obr 15). 

 

 

Obr. 15 Pohled na technický prostředek 

 

2. Pohled na celkovou pozici uložení technického prostředku, např. pohled na 

otevřenou roletu, za kterou se technický prostředek nachází nebo otevřená část 

kontejneru (viz Obr. 16). 

 

 

Obr. 16 Pohled na otevřenou skříň 
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3.  Pohled na vozík nebo na přepravku ve které je technický prostředek uložen (viz 

Obr. 17), (pouze pokud je technický prostředek uložen ve vozíku nebo přepravce a 

není přímo samostatně viditelný – jinak bod 4.). 

 

 

Obr. 17 Pohled na uložení přepravky 

 

4. Přesná pozice uložení technického prostředku v úchytech, v policích, 

v přepravkách, ve vozících a v bednách (viz Obr. 18). 

 

 

Obr. 18 Pohled na uložení v přepravce 

 

 Bod 3. je vypuštěn, pokud je technický prostředek uchycen viditelně ve skříni nebo 

polici. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny fotografie technických prostředků 

v daných čtyřech úrovních. 
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 Tvorba fotodokumentace je časově velice náročná. Pro příklad, vytvoření 

fotodokumentace pro technický kontejner, kde je přibližně 400 položek v seznamu 

technických prostředků, trvalo ve dvou lidech cca 6 hodin práce. Jak už bylo řečeno, pro 

každý technický prostředek se fotí až 4 fotografie, dle potřeby. V prvé řadě se vyfotí celá 

otevřená skříň (toto postačuje pouze jednou). Vyfotí se umístění technického prostředku, 

přepravky nebo vozíku a je třeba přepravku vyndat a s vozíkem vyjet z techniky. Vyfotí se 

uložení technického prostředku v přepravce nebo na vozíku. A naposledy se vyfotí 

samostatný technický prostředek.  

 Fotodokumentace se v některých případech zjednodušovala. Zejména u bas 

s nářadím, kdy byla vyfocena pouze samotná basa. Basa s nářadím obsahuje velký počet 

kusů nářadí, což by způsobilo zbytečnou práci, a pro účel databáze není tato 

fotodokumentace zapotřebí. Ve většině případu jsou basy s nářadím zapečetěny a jejich 

rozpečetění by způsobilo další práci, kdy je třeba obsah celé basy překontrolovat a znovu 

zapečetit.  

 Při tvorbě fotodokumentace je třeba se vyvarovat focení v jedné osobě. Zejména je 

problém v tom, že s některými technickými prostředky jedna osoba nedokáže manipulovat, 

vzhledem k jejich hmotnosti. Případ, kdy je u focení jedna osoba, která musí fotit a 

zároveň manipulovat s technickými prostředky, zvyšuje časovou náročnost mnohonásobně. 

Příklad: Tato osoba musí vyfotit umístění přepravky, položit fotoaparát, aby jej 

nepoškodily, přepravku vyndat, vyfotit uložení v přepravce a dále manipulovat 

s technickými prostředky v přepravce a fotit je. Je to velice nepohodlné a časově náročné. 

Po předešlých zkušenostech by v ideálním případě byli zapotřebí alespoň 3 osoby. Tím by 

se práce velice urychlila.  

 

2.2 Požadavky na databázi 

 Databáze má sloužit jako pomůcka pro hasiče při práci s technickými prostředky. 

Může se jednat o vyhledávání technického prostředku za účelem použití nebo za účelem 

kontroly. Konkrétního technického prostředku může být velké množství, běžně uloženého 

na mnoha vozidlech nebo kontejnerech. Naopak může být požadavek na technický 

prostředek, kterého je např. v kraji jen pár kusů a jeho použití je vyžadováno. V tomto 

případě nastává požadavek na vyhledání technického prostředku a nalezení nejbližší 
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stanice a pozice jeho uložení na konkrétní technice. Na druhé straně může nastat 

požadavek na vyhledání pozice, kde technický prostředek má být uložen. Tato situace 

může nastat při zásazích nebo cvičeních, kdy je použito velké množství technických 

prostředků a popřípadě i z více vozidel či kontejneru. Po následné akci mohou nastat 

nejasnosti ve zpětném uložení technického prostředku na správné místo ve vozidle či 

kontejneru. 

 Požadavky na databázi lze shrnout do následujících bodů: 

A) základní požadavek je propojení seznamu technických prostředků uložených na 

hasičských vozidlech a kontejnerech s vytvořenou fotodokumentací těchto 

prostředků, 

B) možnost přidávání dat, jejich editace a odstraňování, 

C) zobrazení technických prostředků uložených na vozidle, 

D) vyhledání technických prostředků stejného druhu a jejich umístění na stanicích 

a vozidlech, 

E) export dat pro výrobu štítků v podobě textu do vhodného textového editoru. 

 V souvislosti s uživatelským prostředím databáze je řešen požadavek na možnost 

spuštění databázového systému na kterémkoliv počítači. 

 

2.3 Databázový systém 

 Databáze je vytvořena v programu Microsoft Access. MS Access je nainstalován 

v mnoha kancelářských počítačích, protože je součástí kancelářského balíčku Microsoft 

Office, který je velice rozšířený. MS Access byl vybrán z řady důvodů. Jeden z důvodů je 

ten, o kterém už bylo zmíněno a to, že je součástí většiny počítačů. Dalším důvodem jsou 

možnosti programu. Po prvotním seznámení s programem je tvorba základní databáze 

docela jednoduchá. Pro složitější možnosti databáze, je potom třeba ovládat alespoň 

základní programovací jazyk v MS Access, kterým je Visual Basic for Application (VBA). 

 Aplikace Access 2010 je nástroj soužící k navrhování a používání databázových 

aplikací, které slouží k práci s důležitými daty. Data se mohou uchovávat v počítači nebo 

je lze publikovat na web. Poté lze databázi uživatelsky prohlížet pomocí webového 

prohlížeče [8]. 
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 Mnoho lidí začne aplikaci Access používat v případě, kdy pro běžnou evidenci 

položek už nedostačují textové editory nebo různé kalkulátory. Někdy je třeba k evidenci 

informací relační databázi. Relační databáze je úložiště dat, která byla za účelem 

nadbytečné duplicity dat rozdělena na menší kolekce dat (tabulky) a poté pomocí relací 

propojeny na základě společných údajů. Aplikace Access je nástroj sloužící 

k jednoduchému vývoji relačních databází určených pro správu dat. Lze vytvořit databázi 

pro evidenci prakticky libovolného typu informací, např. zásob, kontaktů, dílů a v našem 

případě technických prostředků [8].  
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3. Tvorba „Foto-databáze HZS“  

 Databázový systém s názvem „Foto – databáze HZS“ je v základu propojení 

seznamů technických prostředků uložených na vozidlech a kontejnerech HZS ČR 

s vytvořenou fotodokumentací technických prostředků a jejich uložení. Databáze má 

určitou hierarchii, která začíná u seznamu stanic, přes seznam techniky, až k samotným 

seznamům technických prostředků. Tedy na stanici je určitá techniky a v technice jsou 

uloženy dané technické prostředky. 

 

3.1 Tvorba propojeni dat a fotodokumentace 

 Prvotním úkolem při vývoji databázového systému bylo navrhnout propojení 

fotodokumentace s daty v databázi.  

 Při vývoji databáze byl nejprve použit způsob propojení fotodokumentace 

s databází pomocí příloh. Přílohy umožnují k datům v databázi uložit další soubory. 

V tomto případě byli fotografie součástí databázového souboru a nenastal by problém 

s přenositelností. Vývoj se tímto směrem neubíral z důvodů možností programu Access, 

který má omezenou velikost souboru maximálně 2 GB. Z toho důvodu se tato možnost 

stala nepoužitelnou.  

 Aktuálně je propojení mezi daty a fotodokumentací provedeno pomocí odkazů. 

Fotografie tedy nejsou součástí databáze. U každého záznamu v databázi, u kterého je 

požadována fotodokumentace, jsou vloženy odkazy na dané fotografie, tedy cesty 

k souborům v počítači. K tomuto propojení je použita absolutní adresace. Je tedy třeba 

dodržet pozici umístění složky s fotografiemi v počítači. Příklad cesty může vypadat takto: 

C:\FotoDB\Obrázek1.jpg. V tomto způsobu propojení fotografie s daty je jeden základní 

problém, kterým je přenositelnost. Databázový systém, na této úrovni vývoje, je plně 

funkční pouze v počítači, ve kterém byl vyvinut. V případě přenosu na jiný počítač je třeba 

přenést databázový systém, který s sebou nese všechna data a dále soubor 

s fotodokumentací, který by musel být uložen na stejnou pozici, jako ve vývojovém 

počítači. Druhou možností je u záznamu v databázi změnit cestu k souborům 

s fotografiemi. V tomto případě není třeba u všech záznamu jednotlivě měnit cestu 

k souborům, což by při velkém počtu techniky trvalo i několik dní, ale program Access má 
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k tomuto určenou funkci „Nahradit“. Pokud je tedy aktuální cesta k souboru C:\ 

FotoDB\Obrázek1.jpg, stačí otevřít funkci nahradit a cestu C:\ nahradit např. na D:\. Poté 

se potvrdí „Nahradit vše“ a během několik sekund se může s databází pracovat. Tato 

možnost ale nelze použít na úrovni uživatele, protože v databázovém systému jsou skryty 

všechny vývojové panely. Při přenosu s těmito podmínkami by databázový systém plně 

fungoval i na jiném počítači, který má naistalován MS Access 2010. 

   

 Po vyřešení problému s propojením fotodokumentace s databází, který byl ve 

skutečnosti řešen v průběhu vývoje aplikace, teď přistoupíme k samotnému zpracování dat. 

  

3.2 Tvorba uživatelského prostředí databáze 

 Základními objekty databáze, kromě souborů fotografií ve formátu JPG jsou 

tabulky, formuláře, sestavy a makra v kódu VBA. 

 

3.2.1 Tabulky 

 Tabulky v sobě uchovávají data, což jsou informace o daných objektech. Samotná 

databáze se skládá ze tří tabulek, kterými jsou: 

- Stanice,  

- Technika, 

- Technické prostředky. 

Názvy tabulek nejsou v uživatelském prostředí viditelné. 

 S ohledem na rozsah a množství evidovaných dat budou dále pro příklad popsány a 

vysvětleny položky záznamů tabulky „Stanice“. Zbylé dvě tabulky jsou podrobně popsány 

v Příloze A a B. 

 

Tabulka „Stanice“ 

 V tabulce stanice se uchovávají záznamy o konkrétních stanicích. Tabulka se skládá 

z těchto sloupců: 

Evidenční číslo JPO – jedná se o šestimístné číslo (např. 816010), které jednoznačně 

identifikuje JPO, tedy stanici. 
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Název stanice – název stanice je název města nebo městské části, kde stanice stojí, např. 

Ostrava – Zábřeh. 

Adresa – jedná se obecně o adresu, tedy název ulice a číslo popisné, např. Výškovická 40. 

Město – název města, kde stanice stojí, např. Ostrava.  

PSČ – poštovní směrovací číslo, např. 700 30. 

Foto stanice – do tohoto pole se vkládá cesta k souboru v počítači, kterým je fotografie 

stanice, např. C:\FotoDB\Stanice\Ostrava-Zábřeh.jpg  

 

Tabulka „Technika“ 

 V tabulce „Technika“ jsou uchovávány záznamy o vozidlech a kontejnerech. 

Tabulka se skládá z velkého počtu sloupců (celkem 52) z důvodu velkého počtu dat k 

technice. Informace k technice se dají, pro přehled, rozdělit do tří částí. První část jsou 

základní informace o technice, které slouží převážně k identifikaci techniky. Druhou částí 

jsou fotografie, tedy cesty k souborům s fotografiemi. V databázi má každá technika svoji 

galerii fotografií, v které jich může být až 15. Záleží na potřebě konkrétní techniky. Třetí 

částí dat jsou bližší informace k technice, tzv. „Karta techniky“. V té jsou informace o 

parametrech techniky a základním vybavení. Položky tabulky jsou podrobně popsány 

v Příloze A. 

 

Tabulka „Technické prostředky“ 

 Tabulka „Technické prostředky“ obsahuje záznamy o technických prostředcích. 

Záznamy lze pro přehled rozdělit do tří částí jako v tabulce technika, ale tabulka není tak 

obsáhlá. První část jsou informace o technickém prostředku, v druhé části jsou pole určená 

pro vložení cesty k souboru s fotografií. Každý technický prostředek může obsahovat 

maximálně 4 fotografie (viz Fotodokumentace).  Třetí část tabulky jsou údaje, které mohou 

sloužit jako textová data pro výrobu štítků. V této části je také zaškrtávací pole, které se 

zaškrtne v případě použití štítků. Tato tabulka je podrobně popsána v Příloze B. 

 

3.2.2. Formuláře 

 Formulář je objekt, který usnadní práci s daty a poskytuje možnost dalších funkcí. 

Do formuláře se vkládají pole, které jsou propojeny s daty v tabulkách. Díky propojení 
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tabulek pomoci relací je možnost do jednoho formuláře vložit pole ze všech tabulek 

najednou a budou se zobrazovat data, která spolu souvisí.  

 Formuláře slouží jako uživatelské prostředí s určitým grafickým stylem, který 

závisí pouze na fantazii vývojáře databázového systému. Uživatelské prostředí ve 

formuláři je navrženo takovým způsobem, aby uživatel měl v datech přehled a pohodlně se 

mu s nimi pracovalo. Ovládání funkcí a přepínání mezi formuláři umožnují tlačítka 

v každém formuláři. Ve formulářích se také zobrazují fotografie, na které odkazují cesty, 

které byly vkládány do tabulek. Další funkcí je možnost vyhledávání podle zadaného 

kritéria do vyhledávacího políčka. 

 V tomto databázovém systému jsou použity tzv. rozdělené formuláře, které jsou 

rozděleny na dvě základní části. V horní části jsou zobrazeny informace k jedné konkrétní 

věci, jako informace o stanici, technice, technickém prostředku nebo jejich kombinace, 

které spolu souvisí. Zde jsou také všechna funkční tlačítka a vyhledávací pole. V dolní 

části je seznam určitých položek, kdy výběrem kliknutím na danou položku se zobrazí 

informace k této položce v horní části formuláře. Tato možnost usnadňuje pohyb mezi 

jednotlivými záznamy a také přehlednost. 

 

3.2.3 Sestavy 

 Sestava umožňuje výstup požadovaných dat z databáze v předem definovaném 

stylu. Výstup dat může byt na tiskárnu nebo je možno jej převést do požadovaného 

textového formátu. V případě této databáze jsou použity sestavy jako výstup požadovaných 

dat pro výrobu štítku pomocí exportu do formátu PDF a následného tisku. 

 

3.2.4 Makra 

 Makro je databázový objekt, který umožňuje provedení určité posloupnosti akcí. 

Pomocí makra mohou být provedeny akce jako např. otevření a zavření formuláře, 

nastavení filtru, vyhledávání, atd.. Makra v Access 2010 mohou být vytvořena buďto 

nástrojem makra nebo pomoci programovacího jazyka VBA. Na následujícím obrázku (viz 

Obr. 19) je ukázka kódu VBA pro otevření formuláře a nastavení filtru. 
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Obr. 19 Ukázka kódu VBA 

 

3.3 Uživatelská příručka 

 Tato uživatelská příručka slouží jako pomůcka pro uživatele databázového systému 

„Foto – databáze HZS“. Uživatel se zde dozví jak s databází pracovat, jak se v ní 

pohybovat a jaké funkce mu databázový systém poskytne. Jsou zde podrobně popsány 

možnosti a funkce databáze. 

 Po zpuštění aplikace se uživateli objeví úvodní obrazovka (viz Obr. 20), která 

slouží jako rozcestník pro další směrování práce. Na následujícím obrázku je zobrazena 

úvodní obrazovka s popisem ovládacích prvků. 

 

 

Obr. 20 Úvodní obrazovka 

 

 Uživatelská příručka je kompletně poprána v Příloze C. 
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Závěr 

 Cílem této práce byl návrh nového značení technických prostředku uložených na 

vozidlech a kontejnerech Hasičského záchranného sboru ČR a dále návrh uživatelského 

prostředí databázového systému, který má sloužit jako foto-databáze umístění technických 

prostředku na technice HZS ČR. 

 Při návrhu nového značení bylo třeba nejprve vybrat vhodné štítky, tedy technologii 

výroby štítků pro značení technických prostředků. Vybíralo se mezi technologií tištěných 

štítků a gravírovaných štítku. Pro hodnocení se uvažovala cena štítků a jejich odolnost a 

životnost. Byla vybrána technologie gravírovaných štítků. Materiál pro výrobu štítků byl 

vybrán plast (černý plast se žlutým povrchem). Vzhled a datový formát štítků byl 

sjednocen do tří variant se dvěma velikostmi štítků. Vzhled štítků vychází z aktuálně 

použitého značení a byl tedy zachován jako černý text na žlutém podkladu. 

 Uživatelské prostředí databázového systému bylo navrženo v programu Microsoft 

Access. Databáze vznikla propojením informací o stanicích, technice a seznamu 

technických prostředků s vytvořenou fotodokumentací techniky a technických prostředků. 

Hlavní účel, pro který byla databáze vytvořena, je zobrazení fotodokumentace uložení u 

každého technického prostředku. Databázový systém má řadu funkcí. Je v něm možnost 

zobrazeni informací o stanicích, technice a technických prostředcích a jejich 

fotodokumentace. Poskytuje také možnost zobrazení požadovaného technického 

prostředku a vyhledávaní mezi stanicemi, technikou a technickými prostředky. Další 

funkcí databáze je výstup dat pro výrobu štítků. Práce s daty v databázi, jako přidávání, 

úprava a odstraňování, probíhá v prostředí tabulek. Obrázky jsou do databáze vkládány 

pomocí cest k souboru v počítači. 

 Databázový systém má řadu problémů, které nebyly vyřešeny. Jeden z problému je 

jeho přenositelnost. Protože jsou obrázky do databáze vkládány pomocí cest k souborům 

v počítači, je třeba při přenosu databázového systému do jiného počítače uložit soubor 

s obrázky na stejnou pozici v počítači nebo cesty k obrázkům změnit v databázi. Dále 

nastal problém s kompatibilitou. Databázový systém je vytvořen ve verzi Access 2010 a při 

spuštění v starší verzi programu mohou být omezeny některé funkce a grafické styly. 
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 Pro testování databázového systému byla použita technika ze stanice Ostrava – 

Zábřeh. Zde mi byly poskytnuty seznamy technických prostředků a možnost nafocení 

techniky a technických prostředků. 

 Databázový systém má sloužit jako pomůcka pro hasiče, při práci s technikou a 

technickými prostředky. 
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Příloha A 

Popis sloupců tabulky „Technika“ 

 

Tabulka technika se skládá z těchto sloupců: 

Název podvozku nebo kontejneru – název podvozku je u automobilů, tedy název 

automobilu, na kterém je postavena nástavba, např. Tatra 815-7. Název kontejneru je 

pojmenování daného kontejneru, vždy podle jeho určení, např. Technický kontejner. 

ID techniky – toto je identifikační číslo techniky. U automobilů je tomu Státní poznávací 

značka (SPZ), např. 8T0 6166. U kontejnerů je identifikační číslo ve tvaru např. 6-2-3/012. 

Číslo kontejneru má, každý kontejner a bývá na kontejneru napsáno.   

Označení – označení pro vozidla a kontejnery je dáno zkratkou, která je určena pro 

techniku daného druhu. Samotná zkratka může být doplněna o parametry techniky. 

Označení pro kontejnery může vypadat např. KTE (pro Technický kontejner). Pro vozidlo, 

i s doplňujícími parametry může být takto, CAS 20 – 20/2700/200 – S1T. 

ID stanice – stejný význam jako „Evidenční číslo JPO“ v tabulce stanice. Určuje, na jaké 

stanici se technika nachází. Slouží k propojení tabulky technika s tabulkou stanice, jako 

relační databáze.  

 

Dále jsou sloupce pro vložení cesty k souborům s fotografiemi. Cesta může vypadat takto: 

C:\FotoDB\Technický kontejner\KTE (593).jpg 

Foto 1 – pole pro uložení cesty k fotografii, která je v pohledu „z rohu“, tedy pohled na 

vozidlo, kdy jsou vidět vždy dvě strany. V případě sloupce Foto 1 se jedná o pohled na 

předek a levou stranu (ve směru jízdy). 

Foto 2 – cesta k fotografii s pohledem „z rohu“ na levou stranu a zadek. 

Foto 3 – cesta k fotografii s pohledem „z rohu“ na zadek a pravou stranu. 

Foto 4 – cesta k fotografii s pohledem „z rohu“ na pravou stranu a předek. 

Foto strana 1 – pole pro uložení cesty k fotografii, která je v pohledu ze strany. Tyto 

fotografie jsou s pohledem na vozidlo nebo kontejner ze stran, se zavřenými dveřmi, 

skříněmi, roletami a bednami, tedy všechny otvory. V případě sloupce Foto strana 1 se 

jedná o pohled na přední stranu, předek vozidla. 

Foto strana 2 – cesta k fotografii s pohledem na levou stranu (ve směru jízdy). 

Foto strana 3 – cesta k fotografii s pohledem na zadek vozidla nebo kontejneru.  
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Foto strana 4 – cesta k fotografii s pohledem na pravou stranu (ve směru jízdy) 

Foto otevřené 1 – pole pro uložení cesty k fotografii, která je v pohledu ze stran 

s otevřenými roletami, skříněmi a dveřmi. U těchto fotografií je vynechán pohled na 

předek vozidla nebo kontejneru. V případě sloupce Foto otevřené 1 se jedná o pohled na 

levou stranu (ve směru jízdy). 

Foto otevřené 2 – cesta k fotografii s pohledem na otevřený zadek vozidla nebo 

kontejneru. 

Foto otevřené 3 – cesta k fotografii s pohledem na otevřenou pravou stanu (ve směru 

jízdy). 

Foto střecha 1 – pole pro uložení cesty k souboru s fotografií střechy zejména vozidel, kdy 

je střecha použita jako úložný prostor. Tvorba této fotografie je poměrně náročná. Focení 

musí probíhat ze střechy jiného vozidla. Ale v tomto případě není střecha dokonale zabrána 

objektivem fotoaparátu. Pro správný záběr, tak aby bylo dobře vidět rozložení částí na 

střeše, by bylo zapotřebí použití výškové techniky, plošiny nebo žebříku. V případě 

sloupce Foto střecha 1 se jedná o fotografii se zavřenými bednami. 

Foto střecha 2 – cesta k fotografii s pohledem na střechu s otevřenými bednami. 

Foto kabina 1 – pole pro uložení cesty k souboru s fotografií kabiny. Toto pouze u vozidel. 

Tato fotografie není přesně specifikována. Fotografie + Foto kabina 2 slouží pouze jako 

pohled do kabiny vozidla, kdy je vidět přibližné rozložení kabiny. V případě sloupce Foto 

kabina 1 se jedná o pohled do přední části kabiny. 

Foto kabina 2 – cesta k fotografii s pohledem do zadní části kabiny vozidla, pokud toto 

vozidlo má zadní část. V opačném případě se tato fotografie vypustí nebo nahradí druhým 

pohledem do přední části.  

 

Následují sloupce, které slouží jako data pro „Kartu techniky“. 

 V části „Karta techniky“ jsou parametry techniky, které ve větší míře jsou pouze 

pro vozidla. Kontejnery tyto parametry nemají. Karta techniky je tedy pro kontejnery 

značně omezená. 

Pohon náprav – jedná se o údaj počtu poháněných kol. Údaj může vypadat takto: počet kol 

x počet poháněných kol. Příklad 4 x 2 zadní pohon. 

 



3 

 

Datum registrace – datum, kdy bylo vozidlo nebo kontejner zaregistrováno u Hasičského 

záchranného sboru. 

Datum rekonstrukce – datum, kdy byla provedena rekonstrukce vozidla nebo kontejneru. 

Tento údaj je zejména u starších vozidel a kontejneru, která prošli rekonstrukcí. 

Výrobce podvozku – název výrobce podvozku. Tento údaj pouze z vozidel. Příklad Tatra. 

Výrobce nástavby – název firmy, popřípadě firem, které se podílely na výrobě nástavby. 

Příklad THT Polička. 

Dodavatel – název firmy, která vozidlo dodala. Ve většině případu je shodná s výrobcem. 

Příklad THT Polička. 

Délka – číselný údaj v milimetrech délky vozidla nebo kontejneru. Příklad 8350 mm. 

Šířka – číselný údaj v milimetrech šířky vozidla nebo kontejneru. Příklad 2550 mm. 

Výška – číselný údaj v milimetrech výška vozidla nebo kontejneru. Příklad 3150 mm. 

Rozvor – číselný údaj v milimetrech, který udává rozvor náprav vozidla. Rozvor náprav je 

vzdálenost os náprav. Příklad 4200 mm. 

Světlá výška min. – číselný údaj v milimetrech, který udává minimální výšku vozidla. Této 

výšky jde dosáhnout vypuštěním vzduchového odpružení. Příklad 3090 mm. 

Výška podvozku min./max. – číselný údaj v milimetrech, který udává minimální a 

maximální výšku podvozku vozidla od terénu. Této výšky lze dosáhnout vypuštěním nebo 

naopak dofouknutím vzduchového odpružení vozidla. Příklad 170 / 370 mm. 

Nájezdové úhly přední / zadní – číselný údaj úhlu v jednotkách ° (stupeň), který udává 

nájezdový úhel přední a zadní části vozidla. Nájezdový úhel je úhel přechodu z vodorovné 

roviny na svah. Příklad 13° / 12 °. 

Zatíţení náprav přední / zadní – číselný údaj v kilogramech, který udává maximální 

přípustnou hmotnost pro jednotlivé nápravy. Příklad 7500 kg / 13 000 kg. 

Celková hmotnost skutečná – číselný údaj v kilogramech udávající skutečnou hmotnost, 

jakou vozidlo váži. Příklad 15 880 kg. 

Celková hmotnost povolená – číselný údaj v kilogramech udávající maximální celkovou 

hmotnost vozidla, která nesmí být překročena. Příklad 18 000 kg. 

Přívěs nebrţděný – číselný údaj s jednotkou kilo newton (kN) udávající maximální tažnou 

sílu (hmotnost), která může být připojena do závěsu vozidla v případě nebržděného 

taženého vozidla (přívěsu). Příklad 9 kN. 
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Přívěs brţděný – číselný údaj s jednotkou kilo newton (kN) udávající maximální tažnou 

sílu (hmotnost), která může být připojena do závěsu vozidla v případě bržděného taženého 

vozidla (přívěsu). Příklad 35 kN. 

Posádka vpředu – číselný údaj udávající počet míst pro osoby v přední části vozidla. Údaj 

je vždy ve tvaru: řidič + počet spolujezdců vpředu. Příklad 1 + 1. 

Posádka vzadu – číselný údaj udávající počet míst pro osoby v zadní části vozidla. Příklad 

4. 

Palivo (objem) – údaj, který udává druh paliva ve vozidle a objem nádrže. Příklad Diesel 

130 l. 

AdBlue – údaj v litrech, který udává objem nádrže pro palivo AdBlue. AdBlue je palivo, 

které slouží k úpravě výfukových plynů dieselových motorů na úroveň emisních limitů. 

Příklad 25 l. 

Spotřeba – údaj v litrech / 100 km, který udává spotřebu paliva u vozidla. Příklad 32 l / 

100 km. 

Hasební látky – údaj udávající druh a množství hasebních látek, které s sebou vozidlo nebo 

kontejner vozí. Příklad Voda 2700 l, pěnidlo 200 l. 

Hasicí přístroje – údaj udávající druh a počet hasicích přístrojů, které jsou ve vozidle nebo 

kontejneru určené k hasebnímu zásahu (nepočítá se hasicí přístroj, který je výbavou 

samotného vozidla). Příklad 2 ks sněhový, 2 ks práškový.  

Čerpadlo – údaj udávající výkon čerpadla na vozidle popřípadě kontejneru. Výkon udává 

průtok vody čerpadlem v litrech za minuty (l/min) při určitém tlaku v megapascalech 

(MPa). Příklad 2000 l/min, 1 MPa. 

Vysokotlak – údaj udávající výkon vysokotlaké části čerpadla na vozidle nebo kontejneru a 

popřípadě délku vysokotlaké hadice. Příklad 250 l/min, 4 MPa, 1 x 60 m hadice.  

Monitor – údaj udávající zda je na vozidle instalován monitor (lafetová proudnice) nebo 

zda je součástí vozidla přenosní monitor. Údajem je název monitoru a jeho parametry, jako 

např. výkon. Příklad přenosný Stinger + turbo nástavec, 1600 l/min, 0,8 MPa. 

Naviják – údaj udávající název, druh a parametry lanového navijáku pokud je jím vozidlo 

vybaveno. Příklad Rotzler Treibmatic TR 030, hydraulický, 60 m, 50 kN. 

Elektrocentrála – údaj udávající název a parametry elektrocentrály, pokud je vozidlo nebo 

kontejner elektrocentrálou vybaveno. Příklad Rosenbauer RS 14, 13,6 kVA, 3 x 230 V/ 2 x 

400 V. 
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Osvětlovací stoţár – údaj udávající název, druh a parametry osvětlovacího stožáru, pokud 

je jím vozidlo nebo kontejner vybaveno. Příklad Teklife TF 340, 4 x 500 W, pneumatický, 

5000 mm. 

Přetlakový ventilátor – údaj udávající název a parametry přetlakového ventilátoru. 

V případě podtlakového ventilátoru se údaje zapíší do toho pole. Příklad Leader MT 236 + 

rukáv, 460 mm, 43 000 m
3
/h. 

Ţebřík – údaj udávající název, druh a parametry přenosného žebříku, který je ve výbavě 

vozidla nebo kontejneru (v případě automobilového žebříku název, druh a parametry 

tohoto žebříku). Příklad Nor – Bas, 12,5 m / 4 dílný. 
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Příloha B 

Popis sloupců tabulky „Technické prostředky“ 

 

Tabulka se skládá z těchto sloupců: 

Technický prostředek – pole sloužící pro název technického prostředku. Název technického 

prostředku je převzat ze seznamu TP pro každé vozidlo nebo kontejner. Terminologie 

názvu se někdy muže pro stejný technický prostředek lišit. Příklad Elektrocentrála RS 14.  

Popis TP – údaj, popisující více technický prostředek. Jde o parametry technického 

prostředku nebo další doplňující informace, které úplně nesouvisí s názvem a není vhodné 

je psát do pole technický prostředek. V některých případech, např. basa s nářadím, jsou 

v tomto poli sepsány jednotlivé kusy nářadí umístěny v base. Příklad 400 V/ 11 kW / 14 

kVA.  

Počet (ks) – číselný údaj udávající počet stejných technických prostředků, umístěným na 

jednom místě ve vozidle nebo kontejneru. Příklad 1. 

Strana umístění - údaj udávající stranu a umístění technického prostředku na vozidle nebo 

kontejneru. U tohoto údaje je rozevírací pole obsahující možnosti: kabina, střecha, levá 

přední, levá prostřední, levá zadní, pravá přední, pravá prostřední, pravá zadní a zadní. 

Tyto možnosti by měli být kompatibilní pro všechnu techniku. Tedy u kontejneru není 

třeba údaj kabina a ve většině případu i střecha. V případě pouze dvou rolet nebo skříní na 

boku se použijí možnosti levá přední a levá zadní (to samé pro pravou stranu). Do tohoto 

pole je možné zadat pouze hodnoty ze seznamu. 

Popis uloţení – údaj sloužící k popisu uložení technického prostředku. Jedná se o popis, 

kde se technický prostředek nachází, např. číslo police, vozíků, o jakou přepravku se jedná 

atd. Příklad police 9 – přední přepravka. 

Foto TP – pole sloužící pro vložení cesty k souboru fotografie samotného technického 

prostředku. 

Foto skříň – pole sloužící pro vložení cesty k souboru fotografie celé otevřené skříně 

(rolety). Tento údaj se u všech technických prostředků, umístěných v dané skříni, opakuje.  

Foto umístění – pole sloužící pro vložení cesty k souboru fotografie umístění technického 

prostředku. Toto pole má stejný význam jako následující pole Foto uložení. Záleží, jestli je 

k danému technickému prostředku zapotřebí jednu nebo dvě doplňující fotografie pozice 

uložení ve vozidle nebo kontejneru. V případě nástroje umístěného v polici postačí jedna 
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doplňující fotografie. Naopak pro technický prostředek uložený v přepravce je v tomto poli 

cesta k fotografii umístění přepravky ve vozidle nebo kontejneru.   

Foto uloţení – pole sloužící pro vložení cesty k souboru další doplňující fotografie 

umístění technického prostředku ve vozidle nebo kontejneru. V případě uložení 

technického prostředku v přepravce je zde cesta k fotografii s pohledem do přepravky. 

 

Další sloupce slouží pro data na výrobu štítků. 

Pouţít štítek – jedná se o zaškrtávací pole. Pole se zaškrtne v případě, že je pro daný 

technický prostředek požadován štítek. V případě přepravek, vozíků, atd. kdy je zde 

uloženo více technických prostředku, se políčko zaškrtne pouze u prvního technického 

prostředku v této přepravce a dále údaje pro štítek se zapíší pouze u tohoto zaškrtnutého 

pole. 

Štítek - umístění – jedná se o údaj základního umístění přepravky nebo technického 

prostředku. Jinak řečeno, v tomto poli by mělo být číslo police nebo vozíku. Jiný potřebný 

údaj není znám. Příklad Vozík 1 nebo Police 1. 

Štítek - strana – údaj udávající stranu vozidla nebo kontejneru. Jednoduše se jedná pouze o 

pojmenování strany. Příklad Levá strana. 

Štítek - uloţení – údaj udávající pozici uložení technického prostředku. Ve většině případu 

se jedná o popis pořadí přepravky v polici nebo se muže jednat i o jinou nádobu, v které 

jsou technické prostředky uloženy. 

TP – 1. řádek – jedná se o první řádek názvu technických prostředků, které jsou štítkem 

označeny. 

TP – 2. řádek – jedná se o druhý řádek názvu technických prostředků, které jsou štítkem 

označeny. 

TP – 3. řádek – jedná se o třetí řádek názvu technických prostředků, které jsou štítkem 

označeny. 

Datum změny – jedná se o datum poslední změny. V případě přidání nového záznamu se 

automaticky nastaví aktuální datum. Pokud proběhla změna některé informace v záznamu, 

je třeba datum manuálně změnit na aktuální. 
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Příloha C  

Uživatelská příručka „Foto - databáze HZS“ 

 

 Tato uživatelská příručka slouží jako pomůcka pro uživatele databázového systému 

„Foto – databáze HZS“. Uživatel se zde dozví jak s databází pracovat, jak se v ní 

pohybovat a jaké funkce mu databázový systém poskytne. Jsou zde podrobně popsány 

možnosti a funkce databáze. 

 Po zpuštění aplikace se uživateli objeví úvodní obrazovka (viz Obr. C-1), která 

slouží jako rozcestník pro další směrování práce. Na následujícím obrázku je zobrazena 

úvodní obrazovka s popisem ovládacích prvků. 

 

 

Obr. C-1 Úvodní obrazovka 

 

 Z úvodní obrazovky se lze pohybovat dvěma základními směry. V horní části 

obrazovky jsou ovládací tlačítka pro uživatele, kdy může vyhledat technický prostředek 

podle názvu nebo zobrazit všechny technické prostředky, stanice nebo techniku. V dolní 

části je vstup pro správu databáze.  

Dále jsou popsány jednotlivé funkce na úvodní obrazovce. 

Vyhledat technický prostředek: 

 V případě požadavku vyhledat konkrétní technický prostředek, tedy zobrazit 

technické prostředky stejného nebo podobného názvu, se do vyhledávacího pole pod 
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„Zadej název technického prostředku“, napíše název nebo část názvu požadovaného 

technického prostředku. Technický prostředek je vyhledáván podle celého nebo části 

názvu, ale je třeba dodržet diakritiku (háčky a čárky v názvu technického prostředku). Poté 

se klikne na tlačítko „Vyhledat technický prostředek“ a zobrazí se karta „Technické 

prostředky výběr“ s technickými prostředky podle výběru. 

Zobrazit technické prostředky: 

 Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí karta „Technické prostředky“ se všemi 

technickými prostředky v databázi. Tato karta je mírně odlišná od karty „Technické 

prostředky výběr“. 

Zobrazit stanice: 

 Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí karta „Stanice“, kde jsou zobrazeny všechny 

stanice a informace k nim. 

Zobrazit techniku: 

 Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí karta „Technika“, kde je zobrazena všechny 

technika v databázi. 

Ukončit aplikaci: 

 Kliknutím na toto tlačítko se ukončí a zavře databáze. 

Přihlásit se: 

 Kliknutím na toto tlačítko, po zadání hesla do pole „Zadej heslo“, se zobrazí 

tabulky, do kterých lze přidávat, editovat nebo odebírat data z databáze. Ve všech kartách 

v databázi není umožněno upravovat data. Pouze po přihlášení, se zobrazí tabulky, kde lze 

data měnit. 

 

Tabulky pro správu databáze 

Po předchozím přihlášení se zobrazí tabulky pro úpravu dat v databázi (viz Obr. C-2). 

 Záznamy v tabulkách jsou členěny do 3 úrovní, tabulka Stanice, tabulka Technika a 

tabulka Technické prostředky. Díky propojení tabulek pomocí relací jsou záznamy 

v tabulkách spolu propojeny. Na úrovní tabulky Stanice a tabulky Technika je před 

každým záznamem symbol „+“, kterým se rozevře tabulka a zobrazí data pro daný 

záznam. Tedy na úrovni Stanice kliknutím na symbol „+“ u daného záznamu stanice se 

zobrazí technika na této stanici. Na úrovni Technika kliknutím na symbol „+“ u daného 

záznamu techniky se zobrazí technické prostředky pro tuto techniku. V těchto tabulkách je 
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možno přidávat, měnit nebo odebírat záznamy. Význam všech sloupců byl vysvětlen 

v předchozí kapitole. 

 

 

Obr. C-2 Tabulka pro správu databáze 

 

Odebrání záznamu 

 Pokud je požadováno odebrání některého záznamu, postupuje se takto (viz Obr. C-

3). Přejde se ukazatelem myší na čtvereček vlevo od symbolu „+“, u řádku záznamu, který 

je třeba vymazat, kdy se zobrazí šipka směřující doprava. Kliknutím se označí celý řádek 

(záznam), který je požadován odstranit. Po stisknutí tlačítka „Delete“ v klávesnici počítače 

se zobrazí upozornění, že se chystáte odstranit záznam s informací o počtu záznamu. 

Volbou tlačítka Ano se záznam nenávratně vymaže. V případě požadavku odstranění více 

záznamu najednou se postupuje stejným způsobem, jen pří zobrazení šipky a vybíráním 

pole se stiskem a tažením myši vybere více řádků. Dále už je postup stejný. 

 

 

Obr. C-3 Odstranění záznamu z tabulky 
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 Opuštění tabulek je možno pouze zavíracím tlačítkem (křížkem) programu v pravé 

horní části okna programu.  

 

Karta Technické prostředky výběr 

 Tato karta se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Vyhledat technický prostředek“ na 

úvodní obrazovce (viz Obr. C-4). 

 

 

Obr. C-4 Karta Technické prostředky výběr 

 

 V této kartě jsou zobrazeny základní údaje o technickém prostředku, o jeho 

umístění, o technice ve které se nachází a o příslušné stanici.  

 Jak už bylo dříve psáno, v databázi jsou používané tzv. rozdělené formuláře. 

Z obrázku (Obr. C-4) jde vidět příklad tohoto formuláře. V horní části karty jsou informace 

k danému technickému prostředku, všechna ovládací tlačítka a vyhledávací pole. V dolní 

části je seznam technických prostředků, se základními údaji pro identifikaci. V této kartě 

jsou zobrazeny technické prostředky podle výběru z úvodní obrazovky (na obrázku pro 

slovo „kladivo“). Kliknutím na záznam v seznamu se zobrazí informace v horní části karty. 

 V horní části karty jsou možnosti zobrazení nebo hledání. V případě jako na 

obrázku, kdy máme zobrazeny technické prostředky se slovem se slovem kladivo v názvu, 

dále je možnost hledat technické prostředky podle názvu nebo podle popisu technického 
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prostředku. Po zápisu požadované hodnoty do vyhledávacího pole klikneme na tlačítko 

„Hledat“. Poté je vyhledán technický prostředek podle zadaného kritéria ze seznamu, 

který je už filtrován z předchozího zobrazení. Tlačítko „Hledat“ vyhledá pouze první 

záznam podle zvoleného kritéria. Pro další hledání se použije tlačítko „Hledat další“, které 

se může používat opakovaně do té doby, než vyhledávač projde celý seznam. Po dosažení 

konce seznamu při vyhledávání se zobrazí upozornění, že soubor nebyl nalezen. 

 Druhý způsob hledání je zobrazení technických prostředků podle zvoleného 

kritéria, které je identické s vyhledáváním z úvodní karty. Pro zobrazení technických 

prostředků, je třeba nejprve zrušit předešlé zobrazení. Toto se provede kliknutím na 

tlačítko „Zrušit zobrazení“. Poté se zobrazí všechny technické prostředky v databázi. Nyní 

je možno provést nové zobrazení, zadáním nové hodnoty kritéria a kliknutím na tlačítko 

„Zobrazit TP“. 

 Součástí každé karty je tlačítko pro návrat na úvodní kartu a pro ukončení aplikace. 

 

 V horní části karty jsou také náhledy fotografií technického prostředku a jeho 

umístění. Kliknutím na obrázek se tento obrázek zobrazí zvětšený (viz Obr. C-5).  

 

 

Obr. C-5 Náhled obrázku (zvětšený) 

 

Kliknutím na zvětšený náhled obrázku se tento náhled zavře. 
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Zpět na úvodní obrazovku: 

Zobrazit technické prostředky 

 Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí karta „Technické prostředky“ (viz Obr C-6). 

 

 

Obr. C-6 Karta Technické prostředky 

 

 Dále si řekneme pouze odlišnosti od karty „Technické prostředky výběr“, které jsou 

zde pouze dvě. Zaprvé u vyhledávacích polí nejsou tlačítka „Zobrazit“ a „Zrušit výběr“, 

není zde tedy možnost zobrazení. Možnost vyhledávání zůstala. 

 Přidána jsou zde tlačítka „Technika“ a „Stanice“, kdy kliknutím na tyto tlačítka se 

zobrazí příslušné karty. Pohyb na tyto karty není závislí, zobrazí se všechny technika nebo 

všechny stanice.  

 

Zpět na úvodní obrazovku: 

Zobrazit stanice 

 Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí karta „Stanice“, ve které se zobrazí všechny 

stanice (viz Obr C-7). 

 V této kartě jsou zobrazeny údaje o stanicích. Je to opět rozdělený formulář a 

kliknutím na záznam v seznamu stanic se zobrazí tato stanice v horní části karty.  
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Obr. C-7 Karta Stanice 

 

 V této části začíná návaznost záznamů. Tato karta obsahuje tlačítka „Zobrazit 

techniku“ a „Zobrazit TP“. Po vybrání příslušné stanice a kliknutím na tlačítko „Zobrazit 

techniku“, se zobrazí karta „Technika“ obsahující záznamy pro techniku pouze z této 

stanice. Stejně tak kliknutím na tlačítko „Zobrazit TP“, se zobrazí technické prostředky na 

této stanici. 

 V kartě Stanice je také možnost vyhledávání stanic podle názvu stanice a podle 

evidenčního čísla JPO. Vyhledávání zobrazí požadovanou stanicí podle zvoleného kritéria. 

 

Zobrazit techniku 

 Kliknutím na tlačítko „Zobrazit techniku“, v kartě „Stanice“, se zobrazí karta 

„Technika“ s technickými prostředky na dané stanici (viz Obr. C-8). 

 V této kartě je opět možnost vyhledávání a to zaprvé podle názvu podvozku nebo 

kontejneru a zadruhé podle SPZ nebo čísla kontejneru. U vyhledávání podle SPZ nebo 

čísla kontejneru je pouze tlačítko „Hledat“ protože tyto kritéria jsou jedinečná. 

 Jsou zde tlačítka „Stanice“, pomocí kterého se vrátíte zpět na kartu „Stanice“ a 

tlačítko „Zobrazit TP“, který se zobrazí karta „Technické prostředky“, ve které se zobrazí 

technické prostředky pouze pro zvolenou techniku. Dále opět tlačítka „Úvod“ a „Ukončit 

aplikaci“. 
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Obr. C-8 Karta Technika 

 

 V kartě „Technika“ jsou také tlačítka „Karta techniky“, „Galerie“ a tlačítko 

„Štítky“.  

 

Karta techniky 

 Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí karta „Karta techniky“, ve kterou jsou 

zobrazeny technické údaje k dané technice (viz Obr. C-9). 

 

 

Obr. C-9 Karta techniky 

 

 Součástí karty je tlačítko „Zpět“, pomocí kterého se vrátíte zpět na kartu 

„Technika“. 
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Galerie 

 Kliknutím na tlačítko „Galerie“ v kartě „Technika“ se zobrazí galerie fotografií 

pro daný technický prostředek (viz Obr. C-10). 

 

 

Obr. C-10 Karta Galerie 

 

 Kliknutí na obrázek, se tento obrázek zvětší. Je zde také tlačítko „Zpět“, kterým se 

vrátíte zpět na kartu „Technika“. 

 

Štítky 

 Kliknutím na tlačítko „Štítky“ v kartě „Technika“ se otevře karta „Štítky“, která 

obsahuje data pro výrobu štítků, pro vybraný technický prostředek (viz Obr. C-11). 

 Karta Štítky, opět jako rozdělený formulář, má v horní části data pro daný 

technický prostředek a v dolní části seznam technických prostředků, u kterých jsou vložena 

data na štítky. Karta je rozdělena do několika částí. V horní části jsou základní údaje o 

technickém prostředku. Z pravidla se jedná o první technický prostředek z určité skupiny 

technických prostředků, pro které je jeden společný štítek. Data pro štítek jsou tedy 

vložena jen u tohoto technického prostředku. Dále jsou údaje pro štítky.  
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Zde jsou zobrazeny údaje pro výrobu štítků, pro technické prostředky, které jsou označeny 

tímto štítkem. 

 

 

Obr. C-11 Karta Štítky 

 

 V další části karty jsou obrázky všech variant štítků. Kliknutím na kterýkoliv 

obrázek štítků se zobrazí sestava s daty pro daný druh štítku (viz Obr. C-12 až 14). 

Zobrazením sestavy dat pro štítky předchází výběr technických prostředků (dat pro tuto 

skupinu technických prostředků). Výběr se provede v dolní části karty, v seznamu 

technických prostředku, kde u každého záznamu je zaškrtávací políčko nazvané „Výběr“. 

Vyberou se záznamy, pro které jsou požadovány data pro štítky a kliknutím na obrázek 

variant štítky se tato data zobrazí.  

 Ne každý záznam má data vhodná pro všechny varianty štítků. První varianta štítku 

musí mít data vložená ve sloupci „Štítek – umístění“ a „Štítek – strana“. Druhá varianta 

štítku musí mít vložená data alespoň v jednom ze sloupců „TP – 1. řádek“, „TP – 2. 

řádek“ a „TP – 3. řádek“. Třetí varianta štítku musí mít vložena data ve sloupci „Štítek – 

umístění“, „Štítek – strana“ a „Štítek – uloţení“. Dále musí mít vložena data alespoň 

v jedno ze sloupců „TP – 1. řádek“, „TP – 2. řádek“ a „TP – 3. řádek“.  

 

Zobrazení vybraných dat pro štítky je možno převést do formátu PDF. 
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Obr. C-12 Výstup dat pro první variantu štítků 

 

 

Obr. C-13 Výstup dat pro druhu variantu štítků 

 

 
Obr. C-14 Výstup dat pro třetí variantu štítků 
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  Výběr záznamu, pomocí zaškrtávacího pole, ze seznamu v dolní části karty se musí 

provádět jednotlivě. Vyberou se tedy záznamy, pro které je požadován štítek. V opačném 

případě, kdy je třeba vybrat jiné záznamy, není třeba rušit výběr u každého záznamu 

jednotlivě. Pro zrušení zaškrtnutí políček je zde tlačítko „Zrušit výběr“. V případě opuštění 

karty „Štítky“, se výběr zruší automaticky. 

 

 Tímto bylo vyčerpáno všech možností databázového systému „Foto – databáze“ a 

byla popsána práce s touto databázi. Doufám, že tato uživatelská příručka byla 

srozumitelná a díky ní jste se naučili pracovat s touto databází.  


