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Anotace  

Tato bakalářská práce pojednává o způsobech navigace jednotek požární ochrany v operačním 

řízení. Teoretická část si klade za cíl nejprve vysvětlit to, co to vůbec navigace je, jak funguje 

či jaké jsou její typy.  

V praktické části mé práce pak na základě dotazů zaslaných na jednotlivé Hasičské záchranné 

sbory krajů provádím zmapování toho, jaké způsoby navigace jednotlivé Hasičské záchranné 

sbory krajů využívají. Tyto informace vzájemně porovnám a provedu vyhodnocení zjištěných 

poznatků. 

Klíčová slova: navigace, operační řízení, navigační aplikace 

 

 

Summary: 

This bachelor thesis deals with the way of navigation of Fire Brigades in operational 

management. The theoretical part aims to explain what the navigation is, how it works or 

what types of the navigation exist.  

In practical part of the thesis I try to find out the ways of navigation, which are used by 

firefighters in particular regions of the Czech Republic. Then I compare and evaluate this 

information. 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci na téma „Navigace jednotek požární ochrany v operačním řízení“ se, 

jak již název napovídá, zabývám navigací jednotek požární ochrany a aplikacemi, které 

navigaci umožňují. Toto téma jsem si vybral proto, že v dnešní době je, dle mého názoru, 

přesná navigace na místo události jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného vyřešení celé 

mimořádné události.  

Má práce sestává ze dvou částí. První část – teoretická – se zabývá pojmem navigace, tedy 

historií navigace či jejím dělením. 

Mým úkolem v praktické části je zmapování způsobů navigace, jakou jednotlivé Hasičské 

záchranné sbory krajů používají. Také mě zajímá, zda byl vydán Generálním ředitelstvím 

hasičského záchranného sboru České republiky předpis či pokyn, který by nějakým způsobem 

upravoval navigaci jednotek při jízdě na místo mimořádné události. Dále provedu vzájemné 

porovnání a vyhodnocení zjištěných poznatků. 
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1. Navigace 

V první kapitole své bakalářské práce s názvem Navigace jednotek požární ochrany 

v operačním řízení se budu zabývat nejprve tím, co to vlastně navigace je, jak a podle jakých 

kritérií ji dělíme. Také se pokusím o jakýsi stručný výtah z historického pohledu  

na pojem navigace, tzn. to, jak se využívala dříve. 

1.1. Vznik pojmu navigace 

Navigací rozumíme pojem, který označuje „cílevědomé vedení osob a dopravních 

prostředků z jednoho místa na druhé po předem vytyčené trase.“ [1] Také bychom mohli říci, 

že se jedná o jakýsi souhrnný název pro dané postupy, kterými můžeme určit polohu svou 

nebo tělesa, které navigujeme, a nalézt takovou cestu, která bude nejvhodnější podle námi 

zadaných kritérií. [2] A kde se vůbec název „navigace“ vzal? Pravděpodobně se jedná o 

složeninu dvou slov, a to konkrétně z latinských slov „navis“, což znamená loď, 

a slova „agere“. Toto slovo znamená v překladu přemisťovat či někam směřovat. [1] Je tedy 

zřejmé, že v době, kdy toto slovo vznikalo, se vztahovalo zejména k říční dopravě  

a k navigaci lodí. K tomu ale více v následující subkapitole. 

1.2. Historie navigace 

Zrod navigace je spojen s výrobou prvních lodí, které byly schopny převážet náklad a 

posádku na delší vzdálenosti. Takovéto lodě byly vyráběny již přibližně kolem roku 3500 

před naším letopočtem. První plavby se uskutečňovaly podél pobřeží, a to z prostého důvodu. 

Právě pobřeží totiž poskytovalo námořníkům na lodích orientační body, díky kterým byli 

schopni dovést lodě ke správnému cíli. Je jasné, že plavba mohla probíhat pouze ve dne, kdy 

posádka byla schopná dohlédnout na ony orientační body. Na noc potom musely lodě nalézt 

vhodné kotviště, aby se neztratily nebo dokonce nenarazily do pobřeží. Ztížené podmínky pro 

orientaci byly také při nepříznivé povětrnostní situaci. Díky mlze či hustému dešti docházelo 

ke ztížení navigace, v některých případech mohlo dojít až k znemožnění navigace lodí. V této 

době se veškeré postřehy, ať už o orientačních bodech či různých nebezpečích (útesy, mělčiny 

atd.), předávaly z generace na generaci ústně, a to z důvodu, že mapy v té době ještě de facto 

neexistovaly. Až později se tyto poznámky začaly přenášet písemně. [1] 

Ovšem jak šel čas, lidé měli čím dále víc a víc potřebu plout dále od pobřeží. Je tedy jasné, že 

museli použít jiný způsob navigace, než byly orientační body na pobřeží.  

Proto se logicky začali orientovat podle vesmírných těles. Ve dne to bylo Slunce, v noci pak 
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hvězdy, zejména Polárka. Pomocí těchto těles byli námořníci schopni určit zeměpisné 

souřadnice a tím tedy svou současnou polohu a směr, kterým mají plout. K masivnímu 

rozšíření navigace podle vesmírných těles (tzv. astronomická navigace) došlo až v průběhu 

15. století, kdy začaly jihoevropské národy (zejména pak Španělsko a Portugalsko) podnikat 

námořní výpravy i mimo středozemní moře. Takovéto určování polohy bylo však z počátku 

velmi problematické. A to z toho důvodu, že záviselo na mnoha faktorech. Pro výpočet 

polohy se používalo velmi jednoduchého postupu, jehož vypočítané hodnoty byly často velmi 

vzdálené od hodnot, kde se loď ve skutečnosti nacházela. Tento postup v sobě zahrnoval 

znalosti rychlosti, doby a směru, kterým plavba probíhala. Do mapy se vždy zaznačila 

vzdálenost, kterou loď urazila od minulé známé polohy. Z toho se pak určila nová poloha 

lodi. Můžeme říci, že tehdejší námořníci používali zjednodušenou metodu navigace, která se 

používá dodnes, a to navigaci výpočtem. [1] 

Jak jsem psal v předchozím odstavci, vypočítané hodnoty se často velmi odlišovaly od 

hodnoty skutečné polohy lodi. Bylo to způsobeno tím, že tito námořníci používali k měření 

času přesýpací hodiny. Tyto hodiny musel vždy jeden člen posádky pečlivě sledovat a při 

přesypání písku (zpravidla každou půlhodinu) je otočit. Už zde při otáčení vzniká určitá 

časová prodleva, která měřený čas nepatrně prodlouží. Navíc písek se v přesýpacích hodinách 

ne vždy přesypává rovnoměrně, tudíž i zde mohlo dojít ke zkreslení času. Námořníci se sice 

snažili o jakousi korekci těchto hodin (podle východu a západu slunce či podle půlnoci), 

ovšem valný úspěch to nemělo. [1] 

Jedním z přelomových vynálezů v oblasti navigace byl námořní magnetický kompas, 

zpočátku pro stanovení směru větru, později také pro určení směru plavby. [3] Na počátku 13. 

století, kdy tento vynález začal pronikat do oblasti navigace, se kompas používal pouze při 

špatném počasí, tedy v době, kdy se námořníci nemohli orientovat pomocí slunce a hvězd. 

Používání magnetického kompasu bylo také jedním z faktorů, proč navigace byla nepřesná. 

Tehdejší námořníci si totiž neuvědomovali fakt, že kompas ukazuje k magnetickému pólu a 

ne k pólu zeměpisnému. [1] Později byl tento námořní kompas nahrazen gyrokompasem. [3] 

V té době mnohem spolehlivějším nástrojem než námořní kompas byla klasická olovnice. 

S tou námořníci prováděli měření mořského dna a vyvinuli tak velmi zajímavý způsob 

navigace. [3] Celý tento nástroj obsahoval olovnici, na jejímž konci byl kousek vosku. Ten 

umožňoval nabírat vzorky ze dna, kudy loď plula. Samotná olovnice pak byla přivázána na 
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lano, které bylo opatřeno hloubkoměrnou stupnicí. V [1] je pak možný způsob navigace 

popsán tímto způsobem: „Plujte na sever tak dlouho, až se dostanete na hloubku 130 m. 

V tomto místě pak bude dno pokryté šedým pískem. Pokračujte dále, až se dostanete  

na místo, kde je dno pokryté bahnem. V tomto místě pak změňte kurz na severovýchod.“ 

V této době se začínají již také objevovat první nákresy obsahující zatím pouze směry mezi 

jednotlivými přístavy, nikoliv však zeměpisné souřadnice. Tyto nákresy bývaly nejčastěji 

zaneseny na ovčí kůži. Takovýmto nákresům se říkalo portolánové mapy. Vlastníci těchto 

map je drželi povětšinou v tajnosti před ostatními. [1, 3] 

S počátkem 15. století začali lidé k navigaci používat první astronomické přístroje, jako 

astroláb, kvadrant či přístroj zvaný Jakubova hůl. Všechny tyto nástroje sloužily k měření 

úhlu Slunce (resp. hvězd) nad obzorem, z něhož mohl pozorovatel pak určit zeměpisnou 

polohu. Na tyto přístroje pak navazovaly během 17. a 18. století další typy, jako oktanty či 

sextanty. [3] 

V 16. století došlo k rozvoji skutečných námořních map, které sloužily jako přesnější 

pomůcka pro navigaci. K tomuto rozvoji došlo díky zavedení Merkátorova zobrazení, což 

bylo první přesné zobrazení zemské sféry na plochý podklad. Toto zobrazení přineslo výhodu 

také v tom, že azimuty mohly být zobrazeny křivkami, tudíž námořníci mohli plout 

nejkratšími možnými trasami. [1] 

Dalším přístrojem určeným pro navigaci je chronometr. Jedná se o přístroj, který udržuje čas 

výchozího bodu plavby, a spolu s měřeným místním časem můžeme s jeho pomocí určit 

rozdíl zeměpisných délek těchto míst. [3] 

Roku 1884 vznikla dohoda, na jejímž základě byl určen poledník procházející Greenwichem 

jako nultý. Tím došlo ke sjednocení zeměpisných délek na mapách, jež byly vytvořeny 

různými státy. [1] 

Další vývoj v navigaci zapříčinily válečné konflikty ve 20. století. Ještě předtím ale došlo 

k zavedení gyroskopického kompasu do navigace. Výhodou tohoto typu kompasu bylo,  

na rozdíl od kompasu magnetického, že není ovlivňován žádným polem a za všech okolností 

ukazuje k zeměpisnému severu. [1] 



6 

 

Ohromný rozvoj v námořní navigaci (později také letecké) podnítil Marconiho objev 

rádiových vln. Díky tomuto objevu mohlo dojít ke stavbám radiomajáků, které vysílaly 

předem smluvené radiosignály, využívající se pro potřeby navigace. Ta probíhala pomocí 

směrových antén, které umožňovaly změřit úhel k danému majáku. Díky přesně známé poloze 

těchto majáků bylo možno díky změření alespoň dvou úhlů určit polohu, kde se daná loď či 

jiný dopravní prostředek nacházel. Ovšem také tento systém navigace měl své mouchy. 

Jednalo se v tomto případě o to, že s rostoucí vzdáleností od radiomajáků prudce vzrůstala 

chyba při určování polohy daného prostředku. [1] 

V polovině 40. let 20. století byl vyvinut první použitelný radar. Slovo radar znamená 

složeninu anglických slov RAdio Detection And Ranging. Tento radar byl využitelný pro 

aktivní navigaci dopravních prostředků, a to zejména při snížené viditelnosti či zhoršené 

meteorologické situaci. [1] 

1.3. Rozdělení navigace 

Navigace se dá dělit z několika různých hledisek. Prvním hlediskem může být to, 

jakých prostředků se navigace týká. Na základě tohoto parametru dělíme navigaci na námořní 

navigaci, navigaci pod vodní hladinou, leteckou navigaci, kosmickou navigaci a pozemní 

navigaci. [1] Tento poslední typ mě v této bakalářské práci bude zajímat nejvíce. Dalším 

hlediskem dělení navigace je použití metody, jak se bude navigovat. Toto jsem z části popsal 

již v předchozí subkapitole věnované historii navigace. Pojďme se na tyto metody zaměřit 

podrobněji. 

1.3.1. Navigace podle orientačních bodů 

Opět se budu odkazovat na předcházející text. Je jasné, že navigace podle orientačních 

bodů patří mezi nejstarší metody navigace. O co se tedy jedná? Jedná se o to, že dopravní 

prostředek je veden (navigován) s využitím orientačních bodů v terénu. Může se jednat jak o 

přírodní body (například skály, osamělé stromy), ale také o uměle vytvořené body (různé 

stavby). Do této metody navigace také patří navigování pomocí měření hloubky. Navigace 

tímto způsobem pak probíhá tak, že se daný dopravní prostředek pohybuje od jednoho 

orientačního bodu k dalšímu, a to tak dlouho, až dojede do zvoleného cíle. [1] 

Jediný problém může nastat tehdy, není li v potřebném místě vhodný orientační bod. Tento 

problém ovšem cestovatelé velmi elegantně vyřešili. Metodu upravili tak, že se daný dopravní 

prostředek nepohybuje k potřebnému navigačnímu bodu přímo, ale například pod úhlem 
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několika stupňů. Díky tomu můžeme zvolit téměř libovolný směr pohybu, aniž bychom se 

museli striktně vázat na přírodní podmínky. [1] 

Postupně se začalo využívat měření úhlů pouze od jediného orientačního bodu. Tímto bodem 

byl severní pól. Úhlům, které jsou odměřovány od tohoto orientačního bodu, se říká azimuty. 

Severní pól má hodnotu azimutu 0°. Tyto úhly jsou odměřovány ve směru hodinových 

ručiček. A jak tedy určíme polohu daného prostředku? Velmi snadno. Princip určení polohy 

spočívá v tom, že změříme azimut alespoň ke dvěma libovolným orientačním bodům. V mapě 

poté narýsujeme dvě přímky, které těmito orientačními body procházejí. Samozřejmě tyto 

přímky musíme vést pod daným azimutem. V místě na mapě, kde se nám tyto přímky 

protnou, se nachází poloha daného dopravního prostředku. [1] 

1.3.2. Astronomická navigace 

Další metodou, jak navigovat, je pozorování nebeských těles. Konkrétně se jedná o 

Slunce a další hvězdy, Měsíc či planet. Tato metoda patří také k těm starším. Námořníci 

postupem času přišli na to, že poloha nebeských objektů se mění nejen v závislosti na čase, 

ale také na poloze. Na tom je založena tato metoda. Musíme si uvědomit, že každá hvězda má 

svou určitou deklinaci. Deklinací se rozumí úhlová vzdálenost hvězdy od rovníku. Pokud 

známe deklinaci hvězdy nacházející se právě v nadhlavníku, víme, že se i dopravní prostředek 

nachází na této zeměpisné šířce, čili na rovníku. [1] 

V případě, že se hvězda či jiné nebeské těleso nenachází v nadhlavníku, můžeme i tak určit 

polohu. Budeme k tomu ovšem potřebovat znát úhel, který hvězda svírá v okamžiku, kdy 

prochází zenitem a bodem, kdy je v nadhlavníku. [1] 

1.3.3. Navigace výpočtem 

Navigace výpočtem je další metodou, jak lze určit polohu daného dopravního 

prostředku a navigovat jej pak dále do cíle. Tato metoda v sobě zahrnuje jednu z předchozích 

metod. V tomto případě si musí navigátor vést pečlivé záznamy o poloze a předchozím 

pohybu. Jako výchozí bod se bere poslední určená poloha pomocí orientačních bodů. Do 

mapy jsou pak postupně zakreslovány směry pohybu. Takovýmto směrům se říká navigační 

linie. Každý bod navigační linie musí být opatřen časovým údajem. V důsledku foukání větru 

či mořských proudů může být skutečný směr pohybu odlišný od prováděných výpočtů. [1] 
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1.3.4. Rádiová navigace 

Metoda rádiové navigace patří k těm modernějším metodám navigování. Je založena 

na znalosti fyzikálních zákonitostí, za jakých podmínek se šíří rádiové vlny. [1] Příklad 

navigace pomocí rádiových vln je popsán v předposledním odstavci kapitoly 1.2. 

1.3.5. Inerciální navigace 

Poslední navigační metodou je inerciální navigace. Při této metodě se využívá 

gyroskopů. Tyto přístroje dokáží na dlouhou dobu udržet zadaný směr (často bývá severní). 

V minulosti se používaly mechanické gyroskopy, v dnešní době se již přechází na gyroskopy 

optické, které využívají šíření laserového impulzu v dutém skleněném vlákně.[1] 

2. Navigační systémy 

V této kapitole se budu věnovat navigačním systémům. Pro zajištění potřeb dopravy 

(nejprve zejména letecké a námořní, později také pozemní) bylo zapotřebí vyvinout takové 

navigační metody, které by dokázaly určit polohu daného dopravního prostředku a dovést ho 

k předem zvolenému cíli. Několik metod jsem představil v kapitole 1.3. Tyto metody ovšem 

byly (až na poslední dvě) vázány na přírodu. Jak je vidno, až přibližně v posledních sto letech 

se tyto metody začaly opírat o šíření rádiových vln. [1] V dnešní době je kladen především 

požadavek na to, aby navigační systémy byly co možná nejglobálnější. Tento požadavek 

splňují pouze družicové navigační systémy známé pod zkratkou GNSS (Global Navigation 

Satellite System), a to z toho důvodu, že jako jediný navigační systém dokáže určit polohu na 

kterémkoliv místě na Zemi (ať už na vodě nebo na souši). [2] Obecně tedy můžeme říci, že se 

jedná o navigační systémy, které pracují na třech základních principech.  

2.1. Rádiové navigační systémy 

Navigační systémy pracující na principu přenosu rádiových vln, patří mezi první 

navigační systémy, které nebyly vázány na přírodu. Od té doby byla vybudována celá řada 

rádiových navigačních systémů, z nichž u některých již dochází k útlumu či jejich úplnému 

vypnutí. Příkladem takovéhoto navigačního systému je Loran – C. [1] Pro určení polohových 

souřadnic využíval časového rozdílu jednotlivých rádiových impulsů ze systémových 

vysílačů. Před jeho vypnutím sloužil zejména jako záloha systému GPS. [4] 
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2.2. Dopplerovské navigační systémy 

Dalším z těchto principů, na nichž navigační systémy pracují, je Dopplerovský 

navigační systém. Tento systém byl budován v 60. letech 20. století a měl, jak již časový údaj 

napovídá, sloužit zejména k navigaci atomových ponorek za studené války. Je tedy zřejmé, že 

tento systém budovaly obě světové velmoci – jak USA, tak i Sovětský svaz. Prvním takto 

používaným systémem byl systém TRANSIT, jehož provoz započal roku 1964 a byl ukončen 

roku 1996. Ačkoliv se zpočátku jednalo pouze o vojenský navigační systém, později získal 

také svou civilní podobu. [1] 

Jak jsem psal výše, nejen v USA, ale také v Sovětském svazu se pracovalo na vývinu 

navigačního systému, který by pracoval na principu dopplerovských měření. Mezi 

nejznámější systémy tohoto typu, které byly vyvinuty v Sovětském svazu, patří například 

Cyklon či Paurus. [1] 

2.3. Klasické družicové navigační systémy 

Poslední skupinou, do které se navigační systémy rozdělují, je skupina, v nichž jsou 

zastoupeny klasické družicové navigační systémy. Je nutno podotknout, že také předchozí dva 

typy navigačních systémů jsou družicové, ovšem postupem času došlo k myšlence vybudovat 

nový navigační systém, který bude mít schopnost určit přesnou polohu také společně s 

přesným časem. Tím by došlo k zpřístupnění tohoto systému, který má základy 

v dopplerovských navigačních systémech, také pro potřeby letectva. Takový systém byl 

vyvíjen během 70. let 20. století a je známý pod názvem NAVSTAR – GPS. [1] 

Stejně, jako tomu bylo v šedesátých letech u dopplerovských navigačních systémů,  

tak i klasické družicové navigační systémy nebyly vyvíjeny jen Spojenými státy, ale také 

Sovětským svazem, i když je nutno podotknout, že tento vývoj započal přibližně s desetiletým 

zpožděním oproti USA. Tento navigační systém byl nazván GLONASS. [1] 

3. Družicové navigační systémy 

Obecně lze říci, že struktura všech typů družicových navigačních systémů je stejná. Je 

tvořena třemi základními prvky neboli segmenty. Jedná se o kosmický segment, řídící 

segment a nakonec uživatelský segment. Pojďme si povědět o těchto jednotlivých segmentech 

více. 
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3.1. Kosmický segment 

Kosmický segment tvoří umělé družice, které obíhají Zemi po přesně určených 

oběžných drahách, čili jsme schopni v jakýkoliv čas zjistit jejich přesnou polohu. Konkrétně 

tento kosmický segment závisí na třech parametrech. Prvním z nich je typ oběžných drah. Ten 

může záviset buď na výšce (dráhy nízké, střední nebo vysoké), tvaru trajektorie (kruhové či 

elipsovité dráhy) nebo oběžná dráha může být také geostacionární. [1] To znamená, že 

družice na této oběžné dráze se pozorovateli ze Země jeví, jako by byla nehybná. Tato družice 

se ovšem pohybuje stejnou úhlovou rychlostí, jakou se otáčí Země. Právě toto způsobuje efekt 

„nehybnosti“. 

Dalším parametrem kosmického segmentu je samotná výška navigačních družic. Družice 

jednotlivých navigačních systémů se pohybují v různých výškách, proto by nemělo dojít 

k jejich srážce. Dále pak do tohoto druhého parametru kosmického segmentu patří sklon a 

počet oběžných drah. Také v tomto bodě se jednotlivé navigační systémy odlišují. Ale o tom 

více v následujících kapitolách, které se věnují základním GNSS. [1] 

Posledním parametrem, na kterém kosmický segment závisí, je počet a rozmístění 

jednotlivých družic na oběžných drahách. I v tomto případě se jednotlivé GNSS liší. [1] 

3.2. Řídící segment 

Dalším prvkem družicových navigačních systémů je řídící segment. Ten je tvořen 

zpravidla několika různými pozemními stanicemi, které mají za úkol plnit rozdílné úkoly. 

Podle těchto úkolů se pozemní stanice dělí na tři základní typy. [1] 

Prvním z nich je hlavní řídící stanice. Zpravidla bývají dvě, z čehož je jedna hlavní a jedna 

záložní. Jejím úkolem je zpracovávat signály z monitorovacích stanic (což je třetí typ 

pozemních stanovišť řídícího segmentu), dále pak provádí modelování chování kosmického 

segmentu či určuje parametry oběžných drah. Tyto výsledky pak předává na další typ stanic. 

[1] 

Tímto dalším typem stanic jsou stanice, které jsou určené pro komunikaci s družicemi. Jak se 

píše v [1], tyto stanice bývají totožné s monitorovacími stanicemi. Jejich úkolem je přenesení 

parametrů oběžných drah na družice a také ovládání těchto družic. 

Monitorovací stanice, která je zmíněna v předchozích dvou odstavcích, je třetím a posledním 

typem stanic řídícího segmentu. Tyto stanice jsou rozmístěny tak, aby byly schopny stále 
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sledovat co možná největší počet družic, po co nejdelší dobu to půjde. Čili jedná se o jakýsi 

monitoring vysílaných signálu družic kosmického segmentu a jejich následného přenesení do 

centra řídící stanice. [1] 

Řídící segment hraje významnou roli již při koncipování družicových systémů. Jelikož u GPS 

i GLONASS se původně jedná o vojenské navigační systémy, je tedy zřejmé, že se odvíjí od 

vojenské strategie státu či skupiny států, které daný navigační systém vyvíjí. Proto, jak se 

budu zmiňovat v pozdějších kapitolách, se odlišují oba dva prvně vyvíjené klasické družicové 

navigační systémy. [1] 

3.3. Uživatelský segment 

Uživatelský segment je koncovým prvkem družicových navigačních systémů. Jedná se 

o přijímače, které technickým zařízením umožňují či rozšiřují možnosti využití družicových 

navigačních systémů k určování polohy. Nastavení tohoto uživatelského segmentu je plně 

závislé na požadavcích jednotlivých uživatelů, ovšem je částečně omezené technickými 

možnostmi družic kosmického segmentu. [1] 

Požadavky uživatelského segmentu (koncových uživatelů) již při koncipování navigačních 

systémů mají vliv na jejich celkový výkon. Tím mám na mysli přesnější specifikaci 

požadované přesnosti určování polohy, dosažitelnost signálů a stálost družicového signálu. [1] 

Jinými slovy se jedná o pokrytí. 

Jak se můžeme dozvědět z [2], pokrytí je statická veličina. Tato veličina definuje procento 

časového intervalu u přesně určené vlnové délce, po něž má být na Zemi pro koncové 

uživatele dostupný minimální počet družic příslušného navigačního systému. Na základě toho 

jsou dvě základní hlediska pokrytí. 

Za prvé se jedná o pokrytí pouze jednoho bodu, čili čas, po který má uživatel, jenž se nachází 

v jednom bodě, k dispozici minimálně stanovený počet družic. Druhým hlediskem je pak 

globální pokrytí. Zde se jedná o de facto stejnou definici jako v předchozím případě, ovšem 

s tím rozdílem, že dané družice musí mít vyšší elevaci, než je stanovena minimální hodnota, a 

uživatel se může nacházet kdekoliv na povrchu Země. [2] 

3.4. Princip navigačních systémů 

Navigační systémy jsou založeny na principu určování vzdáleností mezi vysílačem, který 

je na družici (kosmickým segmentem) a přijímačem na Zemi (pozemním segmentem). Toto 
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měření vzdálenosti se provádí na základě změření časového intervalu, který uplyne od vyslání 

signálu družicí až po jeho přijetí na Zemi. V tomto signálu jsou uloženy údaje o tom, ze které 

družice byl signál vyslán a také časový údaj, kdy byl vyslán. Tyto informace pak zpracovává 

přijímač na Zemi. [5] 

Určení polohy je pak založeno na principu protínání. Konkrétně se jedná o případ, v němž 

známe vzdálenost od přijímače ke třem družicím. Poloha tohoto přijímače je pak určena 

protnutím imaginárních kulových ploch. Ve středu těchto kulových ploch pak leží ve 

vypočtené vzdálenosti odpovídající satelit. Víme tedy, že družice kosmického segmentu 

vysílají signály a přijímač uživatelského segmentu zjišťuje čas, kdy dané signály dorazily 

k přijímači. Z této doby uplynuvší od vyslání signálu po jeho zachycení je přijímač schopný 

vypočítat vzdálenost, v jaké se od satelitu nachází. Z polohy satelitů v daném okamžiku je pak 

určena poloha uživatele. [5] 

3.5. Metody stanovení polohy 

V předchozí podkapitole jsem se pokusil alespoň z části nastínit to, jak vůbec fungují 

navigační systémy. Nyní se pokusím popsat to, jaké metody se používají ke stanovení polohy. 

Tyto metody můžeme rozdělit do celkem tří základních skupin, a to podle typu přijímače a 

požadované přesnost. [5] 

V prvním případě se jedná o metodu autonomní navigace. Tato metoda je založena na použití 

pouze jednoho přijímače. Přesnost, se kterou jsou systémy s touto metodou schopny přístroje 

určit polohu, je u civilního použití lepší než sto metrů, u použití pro vojenské potřeby může 

být přesnost až 20 metrů. [5] 

Druhou metodou je metoda diferenciální navigace. Součástí této metody je využití jakési 

referenční stanice, u níž známe přesné souřadnice. Díky tomu je odchylka podstatně menší, 

než u metody autonomní navigace. Přesnost se tedy pohybuje v rozmezí od 0,5 do 5 metrů. 

[5] 

Poslední metoda, se kterou můžeme určit polohu, jsou relativní fázová měření. Tato metoda 

se v navigaci běžně nepoužívá. Používá se například v geodézii při kontrole pohybu různých 

strojů. Tato metoda je založena na měření počtu vlnových délek mezi přijímačem a satelitem. 

Díky tomu lze určit polohu s přesností od 0,5 do 20 milimetrů. [5]  
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4. Rozdělení družicových navigačních systémů 

Tato čtvrtá kapitola mé bakalářské práce navazuje na kapitolu předchozí. Právě zde se 

budu věnovat konkrétním navigačním systémům. Bude se jednat o nejvyužívanější družicové 

navigační systémy, a to GPS, GLONASS a evropský navigační systém Galileo. V předchozí 

kapitole jsem se pokusil ve stručnosti shrnout to, jaké části vůbec jednotlivé družicové 

navigační systémy mají a co tyto části (segmenty) mají na starosti v procesu navigace.  

O těchto segmentech se ještě postupně zmíním u jednotlivých systémů, jelikož se různé 

systémy na základě těchto segmentů (zejména kosmického a řídícího) odlišují. 

4.1. GPS 

Nejprve se budu věnovat, dle mého názoru, nejrozšířenějšímu navigačního systému na 

světě, kterým je systém GPS. GPS, což je zkratkou anglických slov Global Positioning 

System, je původně vojenský navigační systém vyvíjený Spojenými státy americkými  

od 70. let 20. století. V současnosti se jedná o jediný zcela funkční navigační družicový 

systém. Tento systém byl vyvinut americkým ministerstvem obrany. Družice jsou řízeny  

50. vesmírnou letkou vzdušných sil USA. Navigační systém GPS je stále zcela zdarma, a to i 

přes to, že jeho údržba stojí okolo 400 milionů dolarů ročně. [5] 

4.1.1. Historie GPS 

Jak jsem zmínil již v předchozím odstavci, historie systému GPS sahá až do 

sedmdesátých let minulého století. Ovšem podoba, ze které GPS vycházel, je založena na 

navigačních systémech mnohem starších. Právě jedním z těchto systému je systém LORAN,  

o kterém jsem se zmiňoval již v kapitole 2.1. Předcházejícím navigačním systémem před GPS 

byl navigační systém TRANSIT. První experimentální družice systému GPS byla vypuštěna 

roku 1978, poslední pak na počátku roku 1994. Od té doby je systém plně funkčním. Ovšem 

plně funkčním byl pouze pro vojenské účely. Respektive plně funkční systém byl, jenže pouze 

u užití pro vojenské potřeby byl signál plnohodnotný. U civilního sektoru byla chyba 

v určování polohy podstatně větší. To se změnilo až roku 2000, kdy byla vypnuta funkce 

systému s názvem Selective Availability. [5] 

4.1.2. Kosmický segment GPS 

Kosmický segment je jedním ze tří základních součástí každého družicového 

navigačního systému. Nejinak tomu je také u systému GPS. Základ kosmického segmentu 

systému GPS tvoří celkem 24 družic (z těchto 24 družic je 21 aktivních a tři záložní [1]),  
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které jsou rovnoměrně rozloženy v šesti oběžných rovinách. Tyto oběžné roviny jsou 

rozvrstveny na střední oběžné dráze (zkratka je MEO z anglických slov Medium Earth Orbit 

[5]), která se nachází ve výšce přibližně 20 190 kilometrů. Oběžná doba jedné družice je 11 

hodin a 58 minut, čili každá družice oběhne svou dráhu dvakrát za den. Tyto dráhy jsou 

navrženy tak, že z každého místa na Zemi by mělo být v každý moment vidět šest družic.  

Dle údajů z února 2012 je kosmický segment GPS tvořen celkem 32 aktivními družicemi. [2] 

4.1.3. Řídící segment GPS 

Úkolem řídícího segmentu je co nejpřesnější sledování drah družic a stavu jejich 

atomových hodin. To mají na starosti tzv. monitorovací stanice. Řídící segment GPS tvoří pět 

monitorovacích stanic, umístěných na amerických vojenských základnách. Tyto monitorovací 

stanice jsou rozmístěny přibližně rovnoměrně po obvodu Země a také většinou poblíž 

rovníku. Veškerá data jsou pak z těchto základen posílána do hlavní řídící stanice, která se 

nachází v Colorado Spring.  

Mimo sledování polohy družic a opravy hodin je řídící segment určen také pro provádění 

nejrůznějších provozních opatření, mezi něž patří například údržba aktivních družic, 

stahování těch vysloužilých či příprava na vypuštění družic nových, a to včetně jejich uvedení 

do operačního režimu. 

4.1.4. Uživatelský segment GPS 

Uživatelský segment tvoří přijímače, které přijímají signály od družic. Aby byly přijímače 

funkční, musí přijímat signály alespoň od čtyř družic. Přijímače jsou pasivní. 

4.2. GLONASS 

Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema, česky GLObální NAvigační Satelitní 

Systém. Právě tohle znamená zkratka GLONASS. Jako systém GPS vyvinuly Spojené státy 

americké, tak GLONASS vyvinul Sovětský svaz. V současné době je tento navigační systém 

provozován Ruskou federací, konkrétně Úřadem ruských vojenských vesmírných sil. Tento 

systém není kompatibilní se systémem GPS, a to z toho důvodu, že družice GLONASS 

vysílají každá na rozdílné frekvenci, zatímco u GPS vysílají družice na frekvenci jednotné.  

4.2.1. Historie GLONASS 

Historie navigačního systému GLONASS by se dala rozdělit do dvou období.  

První a zároveň starší období je období, kdy existoval Sovětský svaz. Vývoj tohoto systému 
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se podobně jako u GPS započíná v 70. letech minulého století. Roku 1970 byl vydán 

ministerstvem obrany SSSR dokument o vývoji jednotného navigačního systému. O šest let 

později byl tento dokument schválen a o dalších šest let později, tedy roku 1982, byla vyslána 

na oběžnou dráhu první družice, nazvaná Uragan. Tento název pak nakonec zůstal všem 

družicím. Do roku 1991 bylo vypuštěno celkem 44 provozních a 8 testovacích družic, přičemž 

v tomto roce bylo na dvou oběžných rovinách pouze 12 družic, což na plný provoz zdaleka 

nestačilo a provoz byl pouze omezený. Po rozpadu SSSR byl roku 1991 systém GLONASS 

převzat nástupnickým státem Sovětského svazu – Ruskem. V tomto roce měla být již plná 

provozuschopnost tohoto systému, což se ovšem nestalo. Plně provozuschopný byl systém  

od prosince roku 1995. [2] 

Na rozdíl od GPS provází systém GLONASS již od počátku řada problémů. Například na 

konci 90. let byl kosmický segment tohoto systému v úpadku a roku 2002 obsahoval pouze 8 

družic, což nestačilo ani k omezenému provozu. Pod tlakem ruského prezidenta Putina dosáhl 

GLONASS opětovného plného provozu roku 2008, a to také díky tomu, že se spojil s Indií. 

[2] 

4.2.2. Kosmický segment GLONASS 

Kosmický segment systému GLONASS tvoří 24 družic, ovšem rozmístěných pouze ve 

třech orbitálních rovinách. Tyto roviny jsou posunuty o 120°. Oběžné dráhy družic 

GLONASS se nacházejí o něco níže, než je tomu u GPS. Konkrétně leží ve výšce  

19 130 kilometrů. Tím pádem je jasné, že je vyšší i úhlová rychlost družic a díky tomu je 

kratší čas oběhu kolem Země. Ten je v tomto případě přibližně 11 hodin a 16 minut. Oproti 

systému GPS jsou družice kosmického segmentu GLONASS výrazně poruchovější. [2] 

4.2.3. Řídící segment GLONASS 

Opět zde budu srovnávat řídící segment GPS s řídicím systémem GLONASS. Podobnost je 

zde v tom, že GLONASS má stejně jako GPS řídící stanici a pak několik monitorovacích. 

Řídící stanice se nachází poblíž Moskvy a plní stejnou funkci, jako v případě GPS. 

Obrovskou nevýhodou tohoto systému je ovšem to, že všechny monitorovací stanice se 

nachází na území bývalého SSSR, dnešního Ruska. Díky tomuto nedostatku je každá družice 

přibližně 16 hodin denně mimo dosah řídícího segmentu. Monitorovací stanice provádějí 

měření vzdálenosti družic pomocí laserového paprsku. Proto je každá družice vybavena 

laserovým odražečem. [2] 
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Jak jsem se již zmínil, obrovskou nevýhodou je nemožnost monitorování družic de facto po 

dvě třetiny dne. Proto je dán návrh, aby další generace družic mohla mezi sebou vzájemně 

komunikovat a tím pádem by se zlepšilo i jejich monitorování. [1] 

4.2.4. Uživatelský segment 

Jako u všech navigačních družicových systému je uživatelský segment tvořen přijímači 

signálu od družic, které jsou v daném okamžiku viditelné. Společnou věcí s GPS je to, že 

systém rozlišuje dva typy uživatelů – autorizované a neautorizované. Autorizovaným 

uživatelem se myslí ruská armáda a určité vládní instituce. Ty mohou využívat službu High 

Positioning (zkratka HP), která zaručuje vyšší přesnost systému. Ostatní uživatelé využívají 

pak službu pod zkratkou SP, což je Standard Positioning, kde už je přesnost horší. [2] 

4.3. Galileo 

Navigační systém Galileo je stále ještě plánovaným evropským navigačním systémem a 

měl by být obdobou americkému GPS a ruskému GLONASS. Výstavba systému je 

zajišťována Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou. Zahájení provozu 

družicového navigačního systému Galileo byl původně naplánován na rok 2010, nejnovější 

odhady hovoří o roce 2018. O tom ale více v kapitole 4.3.1. 

I když Galileo má být obdobou GPS a GLONASS, je u něj přece jen jeden rozdíl. Předchozí 

dva typy družicových navigačních systémů byly totiž nejprve vyvíjeny pro vojenské účely, 

zatímco Galileo je již od prvopočátku určen pro civilní využívání. Největší potenciál má 

Galileo zejména v dopravě, ale nabízí využití také v jiných různých oblastech (například 

zemědělství, civilní ochrana, stavebnictví atd.). [7] 

Galileo bude poskytovat čtyři druhy služeb. První z nich je tzv. Základní služba (anglicky 

Open Service – OP). Tato služba bude poskytována zdarma a bude obsahovat pouze základní 

signál. Druhou službou bude Komerční služba (Commercial Service – CS). Ta bude kromě 

základního signálu využívat navíc ještě další dva signály, které budou chráněny před 

neoprávněným užitím komerčním kódováním. Toto kódování bude řízeno poskytovateli 

těchto služeb a tzv. Galileo operátorem. Aby se uživatelé CS k tomuto signálu dostali, budou 

jejich přijímače obsahovat speciální klíč, který zajistí přístup k těmto dvěma signálům. Třetím 

druhem bude tzv. Veřejně regulovaná služba (Public Regulated Service – PRS). Tato služba je 

určena pouze pro státem vybrané uživatele, především pro bezpečnostní složky státu. PRS je 

založena na příjmu dvou šifrovaných signálů, kontrolovaném přístupu a dlouhé podpoře. 
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Poslední služba, kterou bude systém Galileo schopný nabídnout, je pojmenována Vyhledávací 

a záchranná služba. Ta bude schopna poskytovat oboustrannou komunikaci a bude využívána 

v případě potřeby nouzové lokalizace v rámci celosvětové družicové záchranné služby 

COSPAS-SARSAT. [7] 

4.3.1. Plán zavádění systému Galileo 

Již od 90. let 20. století se hovoří o vytvoření evropského GNSS, který by získal 

nezávislost na ruském systému GLONASS a americkém GPS a dokázala by z něho Evropská 

unie profitovat. Roku 2010 byly zadány první zakázky, a to na výrobu družic či nosné rakety. 

Vypuštění prvních dvou družic se uskutečnilo v říjnu 2011, další dvojice byla vypuštěna o 

necelý rok později. Vypuštěním těchto čtyř družic končí fáze, která má za cíl ověřit, zda 

technické charakteristiky družic a signály systému fungují v reálných podmínkách. Po této 

fázi následuje fáze označovaná zkratkou FOC (Full Operational System), která má za cíl 

vypustit zbylé družice a dobudovat příslušný pozemní segment, aby systém Galileo mohl 

v rozmezí let 2018 – 2020 začít plně fungovat. [7] 

4.3.2. Kosmický segment Galileo 

Kosmický segment družicového navigačního systému Galileo se bude skládat celkem 

z 30 družic, z nichž bude 27 operačních a tři záložní. Tyto satelity se budou nacházet ve třech 

oběžných rovinách po devíti operačních satelitech a jednom záložním. Výška oběžné dráhy je 

ze zatím mnou zmíněných družicových navigačních systémů nejvyšší, a to 23 222 kilometrů. 

Stejného rozmístění okolo Země dosáhnou satelity vždy po deseti dnech a během těchto deseti 

dnů oběhnou Zemi sedmnáct krát. [8] 

4.3.3. Pozemní segment 

Jádro pozemního segmentu Galilea tvoří dvě řídicí centra. Ty mají za úkol řídit 

funkce, které jsou podporovány specializovaným pozemním systémem, a také tyto funkce 

kontrolovat. Kromě toho mají tato řídicí centra za úkol kontrolovat a řídit letecké funkce. 

Tyto funkce jsou podporovány speciálním pozemním leteckým segmentem. [8] 

Úkolem pozemního kontrolního systému je údržba družic, pozemní letecký segment pak má 

za úkol kontrolovat navigační funkce celého navigačního systému. Pozemní kontrolní systém 

využívá k údržbě družic pěti monitorovacích stanic, díky kterým může s jednotlivými 

družicemi komunikovat. [8] 
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Součástí pozemního segmentu je také tzv. regionální složka, která je tvořena z několika 

Externích Regionálních Integrovaných Systémů (ERIS). Tato střediska jsou vytvořeny, 

spravovány a také provozovány jak soukromými společnostmi, tak i státy či skupinami států, 

které nejsou součástí Evropské unie. Hlavním úkolem těchto systémů je zajištění integrity 

navigačního systému Galileo, a to nezávisle na jeho autonomním hlášení. [8] 

Další součástí pozemního segmentu kromě regionální složky je složka lokální. Ta má za úkol 

zkvalitnit lokální příjem signálu z družic Galileo, a to například v místech, kde je příjem 

signálu značně omezený. Tyto složky by měly být vytvořeny a provozovány soukromými 

společnostmi. [8] 

4.3.4. Uživatelský segment 

Navigační systém Galileo si klade za cíl využívat mnoho nových metod a technologií. 

Díky tomu bude poskytovat mimořádný výkon s vysokou spolehlivostí. Vývoj přijímačů 

signálu Galileo stále probíhá, nicméně na světě je již první prototyp takovéhoto přijímače. Při 

vývoji přijímačů byly určeny tři směry, kterými bude vývoj pokračovat. Díky tomu jsou 

vyvíjeny tři druhy přijímačů. [9] 

Nejprve se jedná o testovací přijímače uživatelů. Tyto přijímače budou využívány k tomu, aby 

se ověřila funkčnost systému. V současné době jsou ve vývoji dvě větve takovýchto 

přijímačů. Součástí těchto přijímačů je software, díky kterému umí tento jeden přijímač 

napodobit dalších 14 různých typů přijímačů, které simulují různé třídy přijímačů, a díky nim 

budeme schopni simulovat rozličná vnitřní měření. [9] 

Druhou skupinu tvoří přijímače, jež mají za úkol zachytit signály vysílané prvními satelity. 

Takovéto přijímače budou přijímat (a je pravděpodobné, že již přijímají) signály od prvních 

experimentálních družic. Současně budou použity jako první referenční přijímače pro snímací 

stanice. Tato druhá skupina přijímačů bude také využita při testování v terénu. [9] 

Poslední skupinou jsou přijímače pro referenční, neboli snímací stanice. Tyto přijímače 

vychází z předchozího typu, jak je již napsáno výše. Snímací stanice budou vybaveny vysoce 

výkonnými přijímači a budou zajišťovat měření dat pro centrální středisko, kde dojde k jejich 

zpracování a na základě výsledků takto zpracovaných dat bude obsluha centrálního střediska 

schopna zajistit integritu systému, synchronizovat čas či určit oběžné dráhy družic 

kosmického segmentu. [9] 
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5. Hodnocení podmínek navigace a informační podpory jednotek vzhledem 

k rámcovým požadavkům GŘ HZS ČR 

Nejprve mne zajímala informace, zda je vydán nějaký pokyn z GŘ HZS ČR, který by 

navigaci jednotek PO upravoval. Proto jsem se s tímto dotazem obrátil na tiskovou mluvčí GŘ 

HZS ČR Nicole Zaoralovou. Po několika dnech mi byla zaslána odpověď od paní Ing. 

Michaely Franclové, že můj dotaz postoupila odpovědným kolegům a jakmile bude mít jejich 

vyjádření, bude mne kontaktovat. To se ovšem do dnešního dne nestalo. Pokud bych dané 

informace obdržel, doplním je u obhajoby mé bakalářské práce. 

6. Hodnocení současného stavu způsobu navigace v jednotlivých krajích 

ČR 

Pro potřeby této bakalářské práce jsem provedl průzkum mezi HZS krajů, jaký způsob 

navigace právě daný HZS kraje používá. K tomu jsem využil jak e-mailovou komunikaci, tak 

i komunikaci přes oficiální stránky HZS krajů na sociálních sítích, popř. byly potřebné 

informace nalezeny na internetových stránkách společností vyvíjející tyto navigační aplikace. 

Informace o navigačních aplikacích, které se mi podařilo získat, jsem se pokusil zakreslit do 

mapy České republiky. Z toho, co jsem zjistil, se v České republice používají tři typy aplikací 

– GINA, RescueNavigator společnosti Point.X a aplikace SMS Navigace.  

Jak lze z mapy vyčíst, nejvíce používanou aplikací je aplikace RescueNavigator, kterou vyvíjí 

společnost Point.X. Tento způsob navigace je využíván u 7 z celkem 14 krajů v České 

republice. Když jsem zjišťoval dané informace o těchto systémech, z HZS Libereckého kraje 

mi poskytli informaci, že kromě aplikace RescueNavigator, která je součástí vybavení 

hlavních výjezdových cisteren, využívají lezecké skupiny (na každé stanici typu C) malou 

GPS s turistickou navigací od společnosti Garmin. V jednání pak je, dle dostupných 

informací, zapůjčení tzv. GPS repeatru, který by umožnil lepší zafixování satelitů GPS i 

v garážích. Dále jsou vozidla HZS Libereckého kraje postupně vybavována GPS senzorem, 

který je napojen na digitální vozidlový terminál MATRA. 

Ve čtyřech krajích je využívána aplikace GINA, ve dvou krajích pak využívají navigační 

aplikaci SMS Navigace.  

U HZS Hlavního města Prahy se mi nepodařilo dané informace získat.  
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Obrázek 1 - Rozvržení používaných aplikací k navigaci vozidel HZS krajů 

 

 

6.1. RescueNavigator 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského, Jihočeského, Královehradeckého, 

Olomouckého, Plzeňského, Ústeckého a Libereckého kraje využívá systému společnosti 

Point.X s názvem RescueNavigator. Stejně, jako je tomu u systému GINA, tak i společnost 

Point.X se orientuje na aplikace různého využití než jen u jednotek PO. Od roku 2004 

například vytváří systém mobilní lustrace osob a vozidel v terénu pro Policii ČR, od roku 

2007 aplikaci RescueNavigator pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského, 

Jihočeského či Královehradeckého kraje. 



21 

 

 

Obrázek 2 - RescueNavigator - Výjezdová obrazovka [13] 

Aplikace RescueNavigator nabízí novou úroveň komunikace mezi jednotkami PO a 

operačním střediskem, popř. i mezi jednotkami vzájemně. První verze této aplikace byla 

vytvořena již v roce 2007 a už tehdy sloužila k předání příkazu k výjezdu do vozidla, navigaci 

vozidla jednotky na místo mimořádné události a také k možnosti odesílat kódy typické 

činnosti v terénu (statusová hlášení). Od této doby je tato aplikace kontinuálně rozvíjena až do 

současné podoby. V této podobě je aplikace určena nejen pro jednotky HZS, ale také 

například pro řídicí důstojníky, vyšetřovatele (ZPP) či JSDH. [13] O verzi pro JSDH se 

podrobněji zmíním v podkapitole 6.1.3. 

Výhodou této aplikace je to, že velká část systému je konfigurovatelná na úrovni správce 

aplikace, tedy bez jakékoliv nutnosti programování. Systém tak umožňuje podle potřeby 

přidávat různé uživatelské role a různé specifické procesy. Tímto mám na mysli to, že existuje 

již zmíněná varianta pro ZPP s možností pořizování dat, specifická je i varianta pro řídicí 

důstojníky či již opět zmíněná verze pro jednotky SDH. Spolu s těmito variantami existuje 

také jakýsi manažerský klient s přehledem aktivních výjezdů v rámci kraje (popř. i celého 

státu) a polohy sil a prostředků (SaP) s vyznačením jejich alokace k výjezdům. [13] 
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6.1.1. Přehled základních funkcí 

První a základní funkcí je příjem informace o mimořádné události včetně online 

aktualizace (i během jízdy k zásahu). Jedná se tedy o přenos celého příkazu k výjezdu (PKV). 

Dále se jedná o podporu statusových hlášení stavu události i techniky, která je v aplikaci již 

od první verze. Také je již podpora odesílání dvoumístných statusů. [13] 

Co se navigace samotné týče, je možnost navigace v silniční síti (tzv. routing) nebo v rastrové 

mapě. Podklady pro rastrovou mapu tvoří dlaždice a vybrané vrstvy z GIS GŘ HZS (např. 

pálení). Z toho vyplývá, že se jedná o totožné podklady pro operační střediska i jednotky 

v terénu. Výhodou je i automatická synchronizace těchto podkladů. Možností je také 

přepočítání trasy buď při změně z operačního střediska, nebo na základě zjištění jakékoliv 

překážky na trati. Toto je možno na základě přímého propojení na systém JSDI. Součástí toho 

je i možnost zobrazení polohy a stavu ostatních posádek na mapě. Jedná se tedy o jakousi 

online vizualizaci operační situace nejen v operačním středisku, ale také na zařízeních 

jednotek v terénu. [13] 

 

Obrázek 3 - RescueNavigator - Sledování ostatních vozidel [13] 

Jednou z možností je zobrazení dokumentace zdolávání požáru (DZP), a to buď automaticky 

s výjezdem, nebo manuálně dle kódu objektu. Kromě DZP je možnost, stejně jako aplikace 

GINA, procházet i další databáze, jako např. ResCar či nebezpečné látky. Možností je také 

foto, video či audio dokumentace místa a následný přenos jak na operační středisko, tak i do 

zařízení ostatních jednotek. [13] 
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6.1.2. Systémové parametry 

Aplikace RescueNavigator funguje v globále na všech typech operačních systémů, tedy na 

systému Windows, Android i iOS. Ovšem jednotlivé uživatelské role již fungují na různých 

typech operačního systému. Ve výjezdových vozidlech jsou instalována zařízení na 

platformách Microsoft Windows XP, 7, 8 Embedded a Google Android 4.0 a vyšší. Pro 

velitele zásahu, řídicí důstojníky či ZPP je aplikace navržena na platformě Google Android 

4.0 a vyšší. Manažerský klient funguje na platformách Google Android 4.0 a vyšší, Apple iOS 

6 a vyšší či Windows Phone 8. [13] 

Aplikace je schopna se automaticky aktualizovat, stejně jako mapy a mapové podklady, 

v případě, že je připojena k nastavitelnému komunikačnímu kanálu (např. Wi-Fi v garážích 

vozidel). Na vybraných platformách a zařízeních lze vést provoz v tzv. výhradním, neboli 

kioskovém módu. Jedná se o to, že uživatel může pracovat pouze v prostředí systému HZS a 

s tímto spojených aplikacích, ale nemá přístup do nastavení atd. [13] 

Řešení je provozováno na prostředí zákazníka, není tedy potřeba žádný specializovaný 

hardware ani software. Je kladen velký důraz na bezpečnost dat. K tomu je využito dvojitého 

šifrování v komunikačním kanále, šifrování dat na zařízení či možnost vzdáleného resetu dat 

při ztrátě či odcizení zařízení. [13] 

U podporovaných variant koncových zařízení a instalací ve vozidle je možnost přenosu a 

záznamu stavu techniky (na základě dat z CAN sběrnice vozidla) – majáky, VRZ, činnost 

agregátů atp. [13] 

Kontinuální přenos polohy je možný z několika zdrojů, které je možno kombinovat. Jedná se 

o vlastní GPS přijímač mobilního zařízení či nezávislou jednotku sledování polohy. 

S přenosem polohy a navigací souvisí mapy a mapové podklady. Jak jsem již zmiňoval výše, 

pro navigaci v rastru využívá aplikace podklady z GIS HZS. Navigace v silniční síti využívá 

navigační modul společnosti Sygic ve verzi Fleet (volitelně je i možnost Truck) Emergency. 

V té je možnost konfigurace parametrů daného vozidla s jejich následným zahrnutím do 

plánování tras na místo události. Dále je zde možnost volby mapových podkladů NAVTEQ 

nebo TOMTOM. [13] 
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Obrázek 4 - RescueNavigator – Navigace [13] 

6.1.3. RescueNavigator pro JSDH 

Stejně, jako tomu je u systému GINA, tak i Point.X nabízí „odlehčenou“ verzi pro 

jednotky sboru dobrovolných hasičů s názvem RescueNavigator pro JSDH. Software je určen 

pro tablety a mobilní telefony pouze se systémem Android, což je dle mého názoru nevýhoda, 

jelikož dnes existují tablety i mobilní telefony také s jinými operačními systémy než je právě 

Android. Aplikace je propojena zabezpečeným datovým kanálem přímo s operačním 

střediskem a pomocí tohoto kanálu pak umí přijmout příkaz k výjezdu, navigovat na místo 

události (buď v silniční síti, nebo v rastrové mapě), monitorovat polohu jednotky a odesílat a 

přijímat statusy. Kromě toho je schopna také vyhlásit poplach jednotce a aktualizovat příkaz 

k výjezdu během celé události. Navigace probíhá pomocí online map Google Maps nebo 

Waze, či offline map Sygic Fleet. Také lze využít map BeOnRoad. Mimo výjezd aplikace 

nemonitoruje polohu ani aktivitu uživatele. Aplikace se aktivuje až příjmem dalšího příkazu 

k výjezdu. [14] 

6.2. GINA 

Dále se zaměřím na systém GINA. Název GINA je zkratkou tří slov – Geographic 

INformation Assistant – a jedná se o systém používaný například v Jihomoravském, 

Karlovarském, Pardubickém kraji či kraji Vysočina. GINA není program vytvořený speciálně 

pro hasiče, ale lze jej využít u všech základních složek IZS. Kromě toho se dá tento systém 
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využívat také v mnoha firmách, kde GINA umožní sledovat objednávky a stav skladu na 

jednom místě, rozdělovat pracovníkům úkoly a jejich plnění kontrolovat apod. 

Ale pojďme se věnovat části, která je určená pro jednotky PO. Tato aplikace je vytvořena pro 

operační systémy Windows, iOS a Android. Komunikace probíhá pomocí telefonní sítě (GSM 

modul), software je optimalizovaný také pro malou datovou propustnost (GPRS). Také lze 

využít Wi-Fi připojení. V případě ztráty signálu využívá GINA pro navádění předem uložené 

mapy a offline navigaci Sygic. Bezpečnost dat zajišťuje SSL kanál, který je schválený pro 

přenos přísně tajných informací. V datovém skladu aplikace lze nalézt dokumentaci zdolávání 

požárů, telefonní seznam, vyprošťování z vozidel (ResCar), nebezpečné látky (Medisalarm) či 

vyhlášky a jiné užitečné dokumenty. Dále jsou v tabletu integrovány mapové vrstvy (např. 

pálení, vodní zdroje či sdílená operační situace) a mapové podklady (KOPIS, ulice, satelit, 

katastr atd.). Systém je také napojen na Jednotný systém dopravních informací. [10] 

6.2.1. GINA a krizové řízení 

Tablet se softwarem GINA pomáhá hasičům jak při výjezdu, na místě zásahu tak i po 

zásahu. A jak to při výjezdu jednotky probíhá? Operační technik odešle skrze tento systém 

dané jednotce příkaz k výjezdu, a to včetně kontaktu na oznamovatele. Jednotka potvrdí 

přijetí tohoto příkazu. Systém GINA vypočítá v offline navigaci nejlepší trasu pro jízdu 

k místu události, která v sobě obsahuje také informace o aktuální průjezdnosti trasy (právě 

díky napojení na JSDI). Další z možností je také sdílení polohy vozidel ostatních zapojených 

jednotek pro koordinaci dojezdu. Komunikace systémem GINA nevytěžuje rádiový signál. 

[11] 

Na místě zásahu může GINA posloužit například informacemi o vodních zdrojích, jedná-li se 

o požár. V případě nehody lze velitelem využít informace z aplikace ResCar či Medisalarm. 

Tato aplikace se dá využít také při jakémkoliv jiném zásahu s únikem nebezpečné látky. Co já 

osobně považuji za výhodu je to, že lze pomocí funkce tvorby a sdílení operační situace 

kreslit do mapy a například upřesnit místo zásahu první jednotkou pro jednotky ostatní. [11] 

Po zásahu umí GINA vytvořit archiv fotografií, které byly na místě události pomocí 

zásahového tabletu pořízeny, dále je schopna uložit historii příkazů k výjezdu. V případě 

potřeby je schopna zobrazit zpětně trasu pohybu vozidel jednotek se systémem GINA. [11] 
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6.2.2. GINA produkty 

Gina nabízí několik produktů. Prvním a základním je produkt GINA PC Central. Jedná se 

o software pro operační střediska, který obsahuje mapové podklady pro vizuální přehled a 

řízení situace v reálném čase. Také je zde možnost interakce s jednotkami v terénu, čímž 

zároveň dochází k usnadnění sdílení informací příslušným jednotkám. Samozřejmostí je 

monitoring vozidel jednotek PO, zobrazení jejich rychlosti, pozice, vzdálenosti či statusu. 

Také je zde funkce rychlého vyhledání uživatele či zobrazení poslední známé polohy 

uživatele. To se týká neaktivních jednotek v případě, že dojde ke ztrátě signálu, nebo k tomu, 

že se zařízení z jakéhokoliv důvodu vypne. Také je zde možnost analýzy rizik v okolí dané 

cesty, a to na základě historických dat v programu. [12] 

Dalším produktem je GINA tablet. Jedná se primárně o pomocný nástroj pro hasiče či 

záchranáře. Více o jeho funkcích je popsáno v kapitole 7. a také kapitole 7.1. Doporučené 

zařízení podle vývojářů této aplikace je tablet s úhlopříčkou 10“, rozlišení displeje se 

doporučuje pak 1280x800. Tablet by měl být vybaven 3G modulem, GPS, fotoaparátem a SD 

kartou o velikosti alespoň 16 GB. [12] 

Poslední produkt GINA, který najde uplatnění u hasičů, zejména těch dobrovolných, má 

název GINA Lite. Jak již samotný název napovídá, jedná se o odlehčenou verzi systému, 

který je použit v GINA tabletu. Ta nabízí příjem příkazů k výjezdu, navigaci na místo 

mimořádné události, zobrazení okolních jednotek využívajících systém GINA či odesílání 

statusů s potvrzením příjmu. Pro řídící důstojníky je pak verze GINA Smart. Díky této verzi 

mají přehled o probíhajících zásazích a celkové situaci. [12] 
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Obrázek 5 - Výjezdový tablet s aplikací GINA [10] 

 

6.3. SMS Navigace 

Tato aplikace je využívána u Hasičského záchranného sboru Zlínského či Středočeského 

kraje. Jedná se o aplikaci, která zajistí co nejrychlejší předání GPS souřadnic do samotné 

navigace, která je provozována na zařízeních s operačním systémem Android. Tím je 

zajištěna okamžitá navigace na místo události bez potřeby ručního zadávání dat trasy. Toto 

předání souřadnic dané polohy probíhá pomocí krátké textové zprávy, která je odeslána 

z příslušného operačního střediska. Jedinou podmínkou pro nasazení aplikace SMS Navigace 

je to, aby systém pro vytváření událostí příslušného operačního střediska umožňoval odesílání 
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krátkých SMS zpráv o nově vzniklé události. Do této SMS pak musí být vloženy souřadnice 

GPS v požadovaném tvaru. Tvar této SMS je: gps:(N XX.XXXXXX E XX.XXXXXX ) 

doplnujici text zpravy. XX.XXXXXX jsou pak stupně zeměpisné šířky a délky  

(např. gps:(N 49.777558 E 18.218782 ) souradnice Fakulty bezpecnostniho inzenyrstvi). [15] 

6.3.1. SMS Navigace pro hasiče – Moduly 

Aplikace SMS Navigace obsahuje čtyři různé moduly. Prvním z nich je modul s názvem 

LAYERS POI a jedná se o modul jak online, tak offline vrstev vlastních zájmových bodů. 

[16] 

Dalším modulem je modul GPS POZICE. V tomto modulu jde o zasílání aktuální pozice na 

server, který monitoruje buď aktuální, nebo poslední zjištěnou pozici. Tento modul je 

využíván v případě, že se zařízení dostane mimo signál internetu či GPS. [17] 

Třetím modulem je modul s názvem MONITORING. V tomto modulu se monitoruje poslední 

poloha předvolených zařízení, která je dále zobrazena prostřednictvím uživatelského účtu 

internetové aplikace. [16] 

Posledním modulem SMS Navigace je modul FIND. Jak již název napovídá, tento modul 

v případě potřeby (např. odcizení či ztrátě zařízení) odešle informace o své poloze do jiné 

navigace, která vlastníka přivede k tomuto zařízení. [16] 

6.3.2. Princip SMS Navigace 

Jak jsem psal výše, jedná se o aplikaci, která pomocí SMS zpráv zaslaných z operačního 

střediska dokáže zajistit navigaci na místo události bez nutnosti manuálního zadávání adresy. 

Co je potřeba k tomu, aby SMS Navigace fungovala? Tablet nebo smartphone s operačním 

systémem Android a také nechat si zasílat z operačního střediska SMS zprávy ve speciálně 

upraveném tvaru (viz úvod ke kapitole 6.3.). Co se bezpečnosti týče, napojení této aplikace je 

velmi bezpečné. Veškerá komunikace mezi zařízením a operačním střediskem probíhá 

pomocí SMS zpráv. Při ohlášení události zadá operační důstojník do systému adresu místa 

události a následně odesílá SMS zprávu dané jednotce do zařízení s touto aplikací. Během 

chvíle přichází SMS zpráva do tohoto zařízení a jedním kliknutím se zahájí navigace. [17] 
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Obrázek 6 - SMS Navigace - Úvodní obrazovka při příjmu události [17] 

Pokud jednotka neví, kam má jet, může navigaci hned spustit. V případě, že jednotka zná 

trasu na místo události, může si rovnou prohlédnout cíl navigace. K události a navigaci se lze 

kdykoliv vrátit. [17] 

 

Obrázek 7 - SMS Navigace - Navigace pomocí Sygic (offline) a Google Maps (online) [17] 

Na mapách lze zobrazit vytvořené vlastní body zájmů a také různé vrstvy, jako například 

pálení, hydranty atp. (u vrstvy „hydranty“ lze například navigovat až ke konkrétnímu 

hydrantu). K zájmovým bodům lze přiřadit různé přílohy (např. DZP). [17] 
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Obrázek 8 – SMS Navigace – Vrstva "Hydranty" [17] 

V případě, že adresa není zadána úplně přesně, může první jednotka, která na místo události 

dorazí, toto místo upřesnit. A to tak, že opět pošle SMS zprávu s přesnými GPS souřadnicemi 

ostatním jednotkám, které na místo události míří. [17] 

Systém také umožňuje, stejně jako předchozí aplikace, monitoring všech zařízení, která jsou 

zařazena do tzv. multilicenčního uzlu. [17] 

 

Obrázek 9 – SMS Navigace – Monitoring [17] 
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7. Hodnocení kladů a záporů, finanční kalkulace 

Jelikož jsem prozatím neobdržel informaci z GŘ HZS ČR, provedu porovnání těchto tří 

aplikací a na základě toho vyberu, která aplikace je nejlepší a zda je nejrozšířenější aplikace 

také tou nejlepší. K tomu, abych toto porovnání mohl provést, jsem si vytvořil následující 

tabulku, ve které jsem si vypsal klady a zápory všech tří aplikací. 

 

Tabulka 1- Porovnání všech tří aplikací 

Název aplikace Klady Zápory 

 

 

 

 

 

 

 

RescueNavigator 

 Využití i u ostatních složek IZS 

 Odesílání kódu typické činnosti přímo 

z tabletu (i dvoumístných) 

 Pro všechny typy platforem (Android, iOS, 

Windows) 

 Online a offline navigace, možnost aktualizace 

trasy buď samostatně nebo z KOPIS, možnost 

zahrnutí parametrů vozidla do výpočtu trasy  

 Napojení na JSDI 

 Datový sklad – DZP, ResCar, registr 

nebezpečných látek 

 Mapové vrstvy – vodní zdroje, pálení atd. 

 Verze pro ZPP, JSDH či řídicí důstojníky 

 Online aktualizace PKV 

 Sdílení polohy na KOPIS i ostatním vozidlům 

 Možnost pořizování foto a video záznamu a 

jejich následný přenos na KOPIS či ostatním 

jednotkám 

 Možnost přenosu a stavu techniky na základě 

dat z CAN sběrnice – majáky, činnost 

agregátů atd. 

 Neznalost 

ceny za 

profesionální 

verzi 

 Nutnost 

připojení k 

internetu 

 

(pokračování na následující straně) 
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GINA 

 Využití i u ostatních složek IZS 

 Odesílání kódu typické činnosti přímo 

z tabletu (i dvoumístných) 

 Pro všechny platformy 

 Offline i online navigace 

 Napojení na JSDI 

 Datový sklad – DZP, ResCar, Medisalarm 

 Mapové vrstvy – vodní zdroje, pálení; možnost 

kreslení do map 

 Verze i pro dobrovolné jednotky či řídicí 

důstojníky 

 Možnost listování v PKV  

 Sdílení polohy na KOPIS i ostatním vozidlům 

(včetně zpětného zobrazení) 

 Možnost vytvořit archiv fotografií s následnou 

možností přenosu 

 Vyšší cena  

 Chybí 

možnost 

přenosu dat 

z CAN 

sběrnice 

 Nutnost 

připojení k 

internetu 

 

 

 

 

 

SMS navigace 

 Veškerá komunikace probíhá pomocí SMS 

zpráv (není nutnost připojení k internetu) 

 Zobrazování různých vrstev – hydranty, 

pálení, mapy se zájmovými body – k těm lze 

přiřadit např. DZP 

 Online i offline navigace 

 Možnost aktualizace místa MU opět pomocí 

SMS 

 Monitoring a sdílení ostatních vozidel 

 Jedna verze jak pro JSDH, tak pro HZS 

 Nízká cena 

 Pouze pro 

hasiče 

 Pouze systém 

Android 

 Chybí datový 

sklad 

 Chybí možnost 

pořizovat 

fotografie či 

video 

 Nemožnost 

posílání 

statusů 

 Nemožnost 

přenosu 

informací 

z CAN 

sběrnice 

 

Kromě zde uvedených kladů a záporů jsem zjišťoval také cenu jednotlivých produktů.  

U aplikace RescueNavigator se mi podařilo zjistit pouze cenu za verzi pro dobrovolné 

jednotky, která je 2200,- Kč. Když jsem se pokoušel zjistit cenu profesionální verze, bylo mi 

řečeno, že z důvodu konkurence mi tuto informaci nesdělí.  

U aplikace GINA již byli vstřícnější – verze GINA Lite stojí 6000,- Kč bez DPH, u verze 

GINA Tablet je pak cena vyšší – 21 000,- Kč bez DPH.  
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Nejlevnější je pak aplikace SMS Navigace, kde jedna licence stojí 599,- Kč, při koupi 10 

licencí je pak cena 1990,- Kč, čili 199,- Kč za jednu licenci, přičemž se nerozlišuje verze pro 

HZS a JSDH. 

8. Vyhodnocení zjištěných poznatků 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že nejlepší aplikací je RescueNavigator. Ačkoliv ne tak 

suverénně, jak by mohlo vypadat.  Jak je vidno, téměř stejné možnosti jako RescueNavigator 

nabízí také systém GINA. RescueNavigator má ovšem levnější licenci pro dobrovolné 

jednotky než je tomu u systému GINA. Cenu profesionální verze nemohu porovnat, jelikož se 

mi tuto informaci nepodařilo u RescueNavigatoru získat. 

Jako nejméně vhodný jsem zvolil aplikaci SMS navigace. Ačkoliv licence vychází 

bezkonkurenčně nejlevněji, tato aplikace slouží de facto pouze k navigaci, zatímco předchozí 

aplikace mají další doplňující možnosti, jako je datový sklad, možnost fotozáznamu  

(u RescueNavigatoru i videozáznamu s okamžitým přenosem na KOPIS). Navíc tato aplikace 

je ještě limitována tím, že funguje na tabletech či smartphonech pouze s operačním systémem 

Android, zatímco předchozí aplikace fungují krom Androidu také na zařízeních s operačním 

systémem iOS či Windows. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci, která nese název Navigace jednotek požární ochrany v operačním 

řízení, jsem se snažil o zmapování způsobů navigace u jednotek HZS krajů. Nejprve jsem se 

v teoretické části své bakalářské práce snažil nastínit, co to vůbec navigace je, jaká je její 

historie či jaké máme druhy navigace a na jakém způsobu jsou tyto druhy navigace založeny.  

V praktické části zpracovávám mnou získané informace. Na začátku této praktické části 

shrnuji informace, které se mi podařilo získat, v následujících kapitolách jsem se pak snažil 

jednotlivé aplikace, zajišťující (nejen) navigaci jednotek, popsat, abych mohl určit závěr, 

která z těchto aplikací je nejlepší a proč. 

Jedním z mých úkolů bylo kromě zmapování používaných aplikací také zjištění, zda je vydán 

Generálním ředitelstvím HZS ČR nějaký pokyn nebo předpis, který by navigaci jednotek 

požární ochrany jakýmsi způsobem upravoval. Proto jsem vznesl dotaz na tiskovou mluvčí 

Nicole Zaoralovou. Odpověď mi zaslala paní Ing. Michaela Franclová. V této odpovědi mi 

bylo sděleno, že můj dotaz byl postoupen odpovědným kolegům a jakmile bude mít odpověď, 

bude mne kontaktovat. Do doby tisku této práce se mi dané odpovědi bohužel nedostalo. 

V případě zodpovězení mého dotazu jej doplním při obhajobě své bakalářské práce. 

Jelikož se mi informace o tom, zda je navigace jednotek upravena předpisem zjistit 

nepodařila, bylo mým úkolem porovnat používané aplikace a vybrat tu, která je nejlepší. 

K tomu jsem vytvořil tabulku, kde jednotlivé aplikace porovnávám. Na základě porovnání 

jsem dospěl k názoru, že nejlepší aplikací je RescueNavigator, za kterým následuje systém 

GINA. Jako nejméně vhodnou jsem vyhodnotil aplikaci SMS Navigace. Tabulku a důvody 

mého rozhodnutí lze nalézt v kapitolách 7 a 8. 
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