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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá použitím informačních pomůcek pro podporu 

rozhodování velitele zásahu. V první části bude provedena rešerše literatury. V další části 

budou rozebrány informační pomůcky používané u nás a v zahraničí. Následovat bude 

dotazníkový průzkum, který ověří skutečnost, jaká je spokojenost s informačními 

pomůckami v reálné praxi a jestli je rozšíření těchto pomůcek do budoucna vhodné. Poslední 

část bude obsahovat vyhodnocení a případný návrh formátu, struktury a vzorového obsahu 

této pomůcky.  

Klíčová slova: informační pomůcky, rozhodování, velitel zásahu 

Summary 

This bachelor thesis deals with the use of Information aids for the support of 

intervention chief's decision. The first part includes a literature review. The next part 

analyzes information aids used in the Czech republic and abroad. A questionnaire survey 

follows, which verifies the satisfaction with the information aids in real practice and if the 

extension of these aids will be appropriate in the future. The last part describes an evaluation 

and possible design of the structure and sample content of the aid. 

Keywords: information aids, decision, intervention chief 
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Seznam použitých zkratek 

ADR Accord européen relatif au transport international des 

 marchandises Dangereuses par Route 

BLEVE Boiling liquid expanding vapour explosion 

CAS Chemical Astract Srvice 

CLP Classification, Labelling, Packaging 

CNG Compressed natural gas 

ČR Česká republika 

DZP Dokumentace zdolávání požáru 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
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ERG Emergency Response Guidebook 
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HZS Hasičský záchranný sbor 
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IMDG International Maritime Dangerous Goods 

INSARG International search and rescue advisory group 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

LPG Liquid petroleum gas 

MSK Moravskoslezský kraj 

MU Mimořádná událost 

NL Nebezpečná látka 



PCO Pult centralizované ochrany 

RDST Radiostanice 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

 Chemicals 

RID Règlement concernant le transport international ferroviaire des 

 marchandises dangereuses 

TRINS Transportní informační a nehodový systém 

UN United Nations 

VZ Velitel zásahu 
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Úvod 

Problematice informačních pomůcek by se měla věnovat pozornost z důvodu velkého 

počtu a rozmanitosti druhů mimořádných událostí. Stále více se rozvíjejí různé druhy 

technologií, vyrábí se nové nebezpečné látky a existuje mnoho dalších odvětví, ze kterých 

hrozí nebezpečí. V případě, kdy vyjede jednotka požární ochrany na jakýkoliv druh 

mimořádné události, je zprvu všechna odpovědnost převedena na jednoho člověka, velitele 

zásahu. Na něm závisí, jak událost začne řešit, zdali má všechny dostupné informace 

potřebné k jejímu vyřešení k dispozici. Záleží, jestli bude čerpat z výcviků, zkušeností, 

anebo bude potřebovat nějakou informační podporu. V tomto případě nastává otázka, jak se 

mu této podpory dostane. Řešení je hned několik. Může se např. poradit s dalšími 

přítomnými příslušníky, určit si pomocníka, zřídit štáb velitele zásahu, použít telefon a o 

informaci si zažádat u operačního důstojníka KOPIS. Cílem práce je ale zaměřit se na to, jak 

by se k informaci, kterou potřebuje, dostal co nejdříve a svépomocí. Tyto potřebné 

informace by měly být dohledatelné již během jízdy k události, popřípadě přímo při zásahu. 

K tomuto účelu by se daly využít pomůcky v tištěné formě, nebo za pomoci softwarového 

vybavení techniky uvnitř výjezdového vozidla. Taková pomůcka by měla být jednoduchá, 

lehce ovladatelná a hlavně přehledná. Jelikož velitel zásahu nemá vždy při jeho rozhodování 

dostatek času, který by potřeboval, nutné pomůcky by mu měly zajistit rychlé dohledání 

informací potřebných k řešení vzniklé mimořádné události. 
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum již dostupných publikací a materiálů 

týkajících se informačních pomůcek pro pomoc při rozhodování velitele zásahu. Je zaměřena 

především na pomůcky používané u nás a v zahraničí, jejich obsahy, strukturu a možné 

využití. Dále také na utvoření přehledu o již zpracovaných pracích na podobná témata. 

Pro účely této rešerše byly prostudovány celkem 3 zahraniční příručky pro 

informační podporu velitele zásahu, dále Bojový řád jednotek požární ochrany, Registr 

nebezpečných látek, informační pomůcky požárních automobilů, 4 diplomové a 2 bakalářské 

práce. Tyto publikace byly vydány v letech 1995–2018 a jejich autoři pocházeli celkem ze 

tří zemí (České republiky, Rakouska a Německa). 

Zahraniční příručky [2],[10],[11] se zabývají informační podporou velitele zásahu 

při mimořádných událostech. Jsou plné taktických informací pro tyto situace přímo určené. 

Kniha [1] se zabývá informacemi o typových činnostech hasičů během zásahu a dále pomáhá 

zajišťovat odbornou přípravu příslušníků HZS. V pomůcce [12] jsou obsaženy informace 

týkající se problematiky nebezpečných látek, jejich druhů a vlastností, nutnosti ochranných 

opatření a dalších informací důležitých při zásahu jednotek požární ochrany. Diplomové 

práce [5],[6],[7] a bakalářská práce [9] se zabývají informacemi, které má velitel zásahu 

k dispozici, především hardwarovými prostředky a jejich programovým vybavením. 

Diplomová práce [8] informuje o informačních technologiích používaných u HZS Zlínského 

kraje. Jsou zde uvedeny technologie, které se v této problematice ve Zlínském kraji používají 

a jaký je návrh na zlepšení do budoucna. Bakalářská práce [13] informuje o aplikaci 

vytvořené pro HZS v rámci řešení mimořádných událostí spojených s výskytem prostředků 

pro hromadnou přepravu osob. Zakládá se na datech poskytnutých od Dopravního podniku 

města Brna a řeší především dopravu tramvají a trolejbusem. 

Pro tuto práci se zdají z nastudovaných zdrojů nejdůležitější příručky [2],[10],[11], a 

to hned z několika důvodů. Lze z nich zjistit, jak používají pomůcky zahraniční země, dále 

jejich obsah a strukturou. Také lze porovnat výbavu zahraničních zemí společně s výbavou 

informačními pomůckami u nás v České republice (zaměřit se na odlišnosti).  

Pro účely této práce se lze inspirovat pomůckami používanými a vytvořenými 

v zahraničí. Práce na podobná témata byly již vytvořeny, jejich obsah však přímo nesouvisí 

s hlavním cílem této práce.  
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1 Velitel zásahu a jeho úkoly 

Velitel zásahu je obvykle velitel první jednotky požární ochrany, která se dostaví na 

místo mimořádné události. Úkolem velitele zásahu je především řízení činnosti jednotek na 

místě zásahu. Velitelem zůstává do doby, pokud nebude upřednostněno jiným velitelem 

právo přednostního velení. Další možnost určení odlišného velitele zásahu je ta, když jej 

ředitel HZS kraje nebo generální ředitel HZS ČR určí sám. Velitelem zásahu může být dále 

v určitých případech i velitel složky s převládající činností. Tato práce se bude zabývat 

situacemi, při nichž je velitelem zásahu příslušník HZS ČR [1],[4]. 

Na místě zásahu panuje hierarchie, kdy jsou hasiči podřízeni přímo svým velitelům 

jednotky, ti jsou zase podřízeni veliteli zásahu. V případě potřeby se hasiči nejčastěji obrací 

podle této struktury na svého velitele jednotky. Může nastat i situace, při níž může velitel 

zásahu dávat přímé rozkazy i hasičům mimo jeho jednotku. S tímto se můžeme setkat 

především tehdy, hrozí-li nebezpečí z prodlení [1],[4]. 

Mezi hlavní úkoly velitele zásahu patří řízení průzkumu, vyhodnocování situace, 

organizace soustřeďování a nasazování jednotek, rozhoduje o zahájení a ukončení činností 

vedoucích k záchraně osob, zvířat a majetku. K těmto a dalším úkolům je zapotřebí 

dostatečná informovanost, aby učiněná rozhodnutí byla z taktického hlediska co 

nejsprávnější. V závislosti na informovanosti se odvíjí vývoj celého zásahu. Velitel zásahu 

může informace získávat mnoha způsoby. Mezi některé patří třeba informace zjištěné 

průzkumem na místě události, informace získané z operačního a informačního střediska, 

dále jejich získání využitím databáze nebezpečných látek v tabletu velitele zásahu [1],[4]. 

Informace potřebné pro řešení události získané před jejím vznikem jsou hlavně ty, 

které velitel získal ze svých zkušeností, samostudiem a výcvikem. Všechny zmíněné 

informace je ale obtížné si zapamatovat a vždy se lze setkat se situací ojedinělou, nebo tak 

složitou, že vědomosti jednoho člověka na její vyřešení mnohdy nestačí. V tomto případě se 

nabízí několik následujících možností řešení, v závislosti na velikosti a složitosti události, 

jakými si může pomoci. Velitelem zásahu může být jmenován pomocník velitele zásahu a u 

událostí většího charakteru si velitel zásahu může zřídit štáb velitele zásahu. Tyto možnosti 

mají za úkol především zlepšit veliteli zásahu schopnost rozhodovat [1],[4].  

Další z možností je získávání informací po vyhlášení požárního poplachu. První 

informace velitel přijímá z výjezdového lístku. Společně s ním dostává také vytištěnou mapu 
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s adresou. Oba tyto dokumenty jsou současně odesílány na tablet velitele zásahu, kde jsou 

také k dispozici. Zde se setkáváme s dalším možným dělením informačních zdrojů na 

tištěnou a elektronickou podobu. Práce s oběma druhy těchto zdrojů je značně individuální. 

Lze předpokládat, že mladší velitelé budou mít větší předpoklad pracovat s moderními 

technologiemi, protože obvykle mají s jejich používáním větší zkušenosti. Oproti tomu starší 

velitelé mohou upřednostnit jednodušší variantu, jako je v tomto případě výjezdový lístek, 

mapa nebo tištěná příručka.  

Mezi další elektronické zdroje informací se dají zařadit také vozidlové radiostanice 

a mobilními telefony, kterými jsou požární automobily vybaveny. Pomocí nich lze navázat 

komunikaci s operačním a informačním střediskem, skrze které si velitel může o radu 

zažádat. Telefonát nemusí směřovat jenom na tato střediska, ale i na další organizace pomoc 

poskytující. Mezi tyto možnosti patří např. využití systému TRINS, jehož jedna ze tří forem 

pomoci je telefonická podpora při zásahu týkajícího se přepravy nebo skladování 

nebezpečných látek na území České republiky [15].  

2 Informační pomůcky v České republice 

Požární zásahové automobily v MSK jsou vybaveny různými druhy pomůcek. Jejich 

základní rozdělení již bylo dříve zmíněno a pro názornou představu a srovnání bude dále 

popsána výbava prvních výjezdových vozidel na Hasičské stanici Ostrava-Zábřeh. 

2.1 Tištěná forma pomůcek 

V této části práce budou popsány tištěné pomůcky pro podporu rozhodování velitele 

zásahu v MSK. 

2.1.1 Karty pro komunikaci s neslyšícími u mimořádných událostí 

Tyto karty dávají zasahujícím hasičům základní návod pro pomoc v nouzi neslyšící 

osobě. Karty obsahují nejdůležitější a nejčastěji používané věty a otázky, které hasič při 

zásahu použije. Navíc jsou doplněny obrázky, díky kterým můžou neslyšící s hasičem 

navzájem komunikovat [16]. 
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    Obrázek 1 – Vzhled karet zvenku 

 

    Obrázek 2 – Vzor vnitřního obsahu 

 

2.1.2 Karty pro zásahy u MU s výskytem dopravních automobilů 

Na těchto kartách, které se na výjezdových vozidlech nachází, jsou sepsány a barevně 

vyznačeny rizikové prvky na dopravních automobilech z důvodu správného vedení zásahu 

při mimořádných událostech s výskytem dopravních automobilů. Každá karta je samostatně 

vedena pro jednu automobilovou značku, kde je přehledně formou tabulky uveden konkrétní 

model automobilu včetně jeho rizikových prvků, které jsou barevně zaneseny do schématu 

automobilu na přední straně karty.  

 

Obrázek 3 – Vzhled karty pro značku ŠKODA 
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2.1.3 Dokumentace zdolávání požáru 

U určitých objektů za definovaných podmínek je nutno vytvořit dokumentaci 

zdolávání požáru. Ta slouží především pro jednotky požární ochrany pro rychlejší a účinnější 

zdolávání požárů, záchranu osob, zvířat a majetku [3].  

Tuto dokumentaci tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta zdolávání 

požárů [3].  

Operativní plán tvoří dvě části, a to základní text a vyjímatelná příloha. Pro jednotky 

požární ochrany je určena především vyjímatelná příloha, která obsahuje textovou a 

grafickou část. V textové části je zahrnuta operativně taktická charakteristika objektu (např. 

údaje o podniku, budovách a technologiích, zdroje vody, komunikace) a doporučení veliteli 

zásahu. V grafické části je většinou zahrnuto největší množství potřebných informací pro 

velitele jednotky požární ochrany, a to např. plány objektu, situace, zdroje vody, komunikace 

[3].  

Pro objekty, u kterých existují méně složité podmínky pro zdolávání požáru, se 

zpracovávají operativní karty. Je to zjednodušená forma vyjímatelných příloh a tvoří je opět 

textová a grafická část [3]. 

„DZP je uložena na příslušném HZS kraje – zpravidla na místně příslušném 

operačním a informačním středisku nebo na stanici HZS kraje, v jejímž hasebním obvodu 

objekt leží. Druhý výtisk DZP je uložen u právnické nebo podnikající fyzické osoby, u HZS 

podniku nebo na trvale dostupném místě (vrátnice apod.).“  ([3], s. 9)  

2.1.4 Složky s informační podporou 

Na vozidlech se nacházejí dále celkem tři složky s obsahy, které může velitel využít 

při řešení mimořádné události.  

V prvním z nich najdeme informace související s objekty, které vlastní pult 

centralizované ochrany (výkresy společně s psaným metodickým postupem).  

Další obsahuje havarijní karty kraje, havarijní profily vodních toků, zásahovou kartu 

Tunel Lasůvky, informace týkající se železničních koridorů a kolektorů. Obsah je jak 

v psané formě, tak doplněn mapkami s barevným označením důležitých informací. 
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Poslední šanon s názvem „Dokumentace“ se týká informační podpory s následujícím 

obsahem: 

1. Volací znaky + čísla v kraji 

Nacházejí se v ní volací znaky požární techniky v kraji (i jiných územních odborů) 

společně se značkami automobilů. 

2. Seznam čísel kapesních RDST  

3. Seznam vytipovaných hydrantů 

Jedná se o seznam vytipovaných hydrantů s dodatkovými informacemi. Vytvořen je 

formou tabulky s umístěním, označením hydrantu, vydatností (l/min), hodnoty tlaků v klidu 

a při vydatnosti 5 l/s. U některých hydrantů jsou v kolonce poznámky podrobnější informace 

k jejich umístění. 

4. Předání místa zásahu 

Jedná se o několik formulářů určených pro tyto účely. 

5. Předání místa zásahu složek IZS 

Jedná se rovněž o formuláře určené pro tyto účely. 

6. Asistence – Evraz 

Jedná se o výkazy zajištění činnosti asistenční služby HZS MSK. 

7. Smlouvy o poskytnutí služby – Otevření bytů 

Jedná se o formuláře k vyplnění v případě těchto služeb. 

8. Smlouvy o poskytnutí služby – Odtažení vozidel 

Nachází se zde opět formuláře k vyplnění v případě těchto služeb. 

9. Evidence osob – Evakuace 

Je zde tabulka pro evidenci osob při provádění průzkumu. Tabulka se skládá 

z kolonek podlaží, čísla bytů a kolonka nájemníci je rozdělena na evakuovaní a zachránění. 

10. Příkaz „B“ – Potvrzení o bezpečném stavu 

Formuláře k vyplnění v případě nutnosti využití tohoto příkazu. 
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11. Vyhledávání osob – značení podle „INSARG“ 

Jedná se o pokyny pro označování prohledávaných prostor podle metodiky 

„INSARG“. Nacházejí se zde informace pro označení polohy potvrzené, potenciální nebo 

mrtvé osoby podle této metodiky. 

12. Doba pobytu v nebezpečné zóně – Zásah na NL 

Jde o tabulkový formulář s kolonkami pro identifikaci a zápis zjištěné nebezpečné 

látky, místo pro popis místa úniku, zjištěné nebezpečí společně s vlastnostmi, doba pobytu 

v nebezpečné zóně a jména nasazených příslušníků. 

13. Tabulky NL – UN, Kemler kód, Hazchem, Diamant, bezpečnostní značky, 

R-věty, S-věty 

3 listy formátu A4 oboustranně popsány vytipovanými informacemi související 

s identifikací nebezpečných látek. 

14. Kyselina akrylová, phenothiazen 

Písemné pokyny k nehodám při přepravě po silnici s účastí těchto látek. Dále 

pracovní postup pro nouzové použití phenothiazinu. 

15. Nebezpečí ionizujícího záření – tabulky k zásahu na zdroj ionizujícího záření 

(doby pobytu, limity). 

Nachází se zde Metodický list číslo 4N – Nebezpečí ionizujícího záření z Bojového 

řádu. A další informace důležité pro takový zásah (např. opatření, ochrana…). 

16. Záznam o použití osobního dozimetru – SORA 

Tabulka pro záznam o použití osobních dozimetrů pro zásah u MU se zdrojem 

ionizujícího záření. 

17. Značení tlakových lahví 

Přehled existujícího a nového barevného značení tlakových lahví na příkladech. 

18. Odhad sil a prostředků 

Jsou zde především tabelované hodnoty důležité pro odhad a výpočet sil a prostředků 

jednotek požární ochrany. 
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19. Zásah na železnici 

Základní pokyny pro zásah jednotek požární ochrany u železničních kolejových 

vozidel. 

20. Pomůcka pro velitele 

Jedná se o laminované listy související s problematikou níže rozepsaného charakteru. 

Soubory taktických rad, doplněny obrázky pro představu. Psáno stručně, snaha o heslovité 

vyjádření problematiky, což je přínosem z hlediska šetření místa a pro rychlé vyhledávání 

potřebných informací. Některé úseky jsou doplněny částmi: činnost, nezapomeň a 

zvláštnosti. Tyto části by mohly mít přínos především pro velitele jednotek sboru 

dobrovolných hasičů, kteří se s těmito zásahy nesetkávají tak často jako jednotky HZS ČR. 

Následují kapitoly s kontrolními listy a doporučenými postupy. Ty jsou doplněny kolonkami 

(zahájeno a splněno) pro přehlednost a neopomenutí důležitých kroků. Z velké části se tato 

část skládá z vytištěných Pomůcek velitele jednotky požární ochrany a KATALOGOVÉHO 

SOUBORU Typové činnosti složek IZS při společném zásahu dostupného z [21]. 

Části: 

• Kemler kód; 

• výstražné symboly; 

• R/S věty; 

• tlakové láhve; 

• dekontaminace; 

• dopravní nehody (baterie, nádrže); 

• třídění raněných START; 

• sebevražda, výbušné systémy; 

• B-agens; 

• špinavá bomba; 

• letecká nehoda; 

• pátrání v terénu; 

• technoparty; 

• chřipka ptáků; 

• štáb velitele zásahu; 
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• amok – útok aktivního střelce; 

• signály; 

• značky DZP; 

• ochranná pásma elektro; 

• plnění letecké techniky; 

• protipovodňové hráze; 

• hydrantové tabulky; 

• odhad sil a prostředků; 

• slovník anglický, německý, ruský, francouzský, maďarský, polský. 

21. Terorismus – Průvodka k podezřelé zásilce 

Průvodní list v podobě tabulky, který se zabývá identifikací a odběrem vzorku 

podezřelé zásilky. 

2.2 Elektronická forma pomůcek 

Tato část se bude zabývat tablety VZ a jejich softwarovou výbavou. Výjezdové vozy 

jsou vybaveny dvěma druhy tabletů, a to Samsung galaxy S3 se systémem Android a 

tabletem Xplore 101c5 se systémem Windows. Výbavy těchto tabletů jsou si podobné.  

Základní programové vybavení těchto tabletů bude popsáno v následujících 

kapitolách. 

2.2.1 Rescue Navigator TeamX 2.3.57  

Jedná se o aplikaci přímo navrženou pro použití výhradně HZS ČR. Aplikace slouží 

především pro elektronické předání příkazu k výjezdu, k navigaci na místo MU a odeslání 

kódů typické činnosti [27]. 

Pro navigaci k místu události jsou k dispozici mapy od společnosti Sygic, a.s. 

Bratislava. Verze map je FLEET Emergency, kdy je možnost zakomponování parametrů 

vozidla do algoritmů plánování trasy. Tyto mapy dokáží rozeznat a zařadit do plánování 

trasy pouze skutečná, nikoli logická omezení pro průjezd požárního automobilu [20]. 
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 Při práci s tabletem VZ je možné v této aplikaci, v kolonce nastavení, navštívit další 

možné struktury (datové sklady) rozšiřující možnosti VZ zjistit další možné informace pro 

řešení události [20]. Patří zde: 

Aplikace RESCAR 

Aplikace sloužící jako databáze automobilů nejčastěji se vyskytujících na českých 

komunikacích. Nachází se v ní výpis rizikových prvků, které se mohou v automobilu 

vyskytovat (jako akumulátor, generátor – pyropatrony, LPG, CNG, HV – vysoké napětí, 

hydrogen – vodíkový pohon) a jejich názornou ukázku na obrázku automobilu. Nalezení 

hledaného automobilu je možné několika způsoby. První je kliknutí na značku (loga) 

automobilu, další možnost je hledání v menu. Poslední je možnost napsání celého názvu 

značky do vyhledávače (stačí napsat i část názvu, nalezeny budou všechny názvy značek 

automobilů, obsahující tato písmena) [30]. 

 

Obrázek 4 – Rizikové prvky v automobilu Škoda – Octavia 

Havarijní karty 

Havarijní karty jsou součástmi havarijních plánů a slouží výhradně pro složky IZS 

v případě vzniku určitého druhu MU. Zabývají se možnostmi rozhodování při vzniku havárie 

s únikem NL. Jsou vypracovány na základě projevů účinků havárie pro jednotlivé scénáře. 

Obsahují textovou a grafickou část [28].  
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Textová část obsahuje především: 

• Popis nebezpečí; 

• nebezpečné vlastnosti látky; 

• stanovení dosahů účinků havarijních projevů; 

• organizace zásahu a činnosti zasahujících složek; 

• počet ohrožených osob; 

• ohrožené významné objekty; 

• relace pro varování obyvatelstva [28].  

Grafická část znázorňuje především: 

• Dosahy účinků havarijních projevů; 

• příjezdové komunikace pro zasahující složky; 

• kontaktní stanoviště; 

• významné objekty [28].  

Admin Sygic 

Aplikace pro manipulaci a nastavení administrátorem. 

DZP 

Viz Dokumentace zdolávání požáru. 

 

Obrázek 5 – Vyhledávání DZP 
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Obrázek 6 – Seznam DZP 

 

MEDIS Alarm 

Jedná se o databázi s údaji o podrobných údajích, klasifikaci a vlastnostech NL. 

V této databázi se nachází tyto informace [19]: 

„F1 – identifikační a klasifikační údaje – čísla CAS, EINECS, indexová čísla, 

klasifikace látky podle platné legislativy, základní identifikace podle dohod ADR, RID, 

IMDG a IATA, ERG, ERIC, HAZCHEM, sumární a strukturální vzorce, synonyma a další 

F2 – Základní vlastnosti a způsoby hašení – hořlavosti a reaktivitě látky, způsobech hašení 

a opatření v místě havárie a způsobech likvidace. Pokyny pro bezpečné zacházení 

F3 - Fyzikální a chemické vlastnosti - vzhled, bod tání, bod varu, hustota, rozpustnost, tenze 

par a další  

F4 - Přeprava a skladování (dle dohod ADR, RID, IMDG, IATA) - třída, klasifikační kód, 

obalová skupina, bezpečnostní značka, zvláštní ustanovení a další 

F5 - První pomoc a zdravotní ošetření - příznaky otrav a pokyny pro první pomoc 

F6 - Toxicita - toxikologické a ekotoxikologické informace, údaje o mutagenitě, 

karcinogenitě, toxicitě pro reprodukci atp. 

F7 - Legislativa - údaje - konkrétní data vyplývající z právních předpisů (zákon o prevenci 

závažných haváriích, hygienické limity CZ/SK/PL/EU apod.)  

F8 - Legislativa - předpisy - záznamy o výskytu látek v právních normách (CLP, REACH - 

příloha IV, V, XIV, XVII, biocidní legislativa, též české předpisy týkající se chemických látek 

atd.). “  ([19]) 
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Obrázek 7 – MEDIS Alarm v tabletu VZ 

 

PCO 

Opět se zde nachází informace související s objekty, které vlastní pult centralizované 

ochrany.  

Železniční koridory 

Mapy a trasy vybraných železničních koridorů. 

 

Obrázek 8 – Ukázka železničního koridoru okresu Nový Jičín 
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2.2.2 GINA software 

Další verze výjezdové aplikace od firmy GINA Software. Slouží opět podobně jako 

Rescue Navigator TeamX 2.3.57 pro příjem příkazu k výjezdu, navigaci, pro informační 

podporu a pro přenos informací společně s KOPIS. Pro navigaci bylo opět využito 

mapových podkladů od společnosti Sygic, a.s. Bratislava. I v této aplikaci se nachází datový 

sklad s informační podporou, která obsahuje: 

• DZP – Viz Dokumentace zdolávání požáru; 

• nebezpečné látky – MEDIS Alarm, KUNA; 

• dokumentace HZS; 

• dopravní prostředky – RESCAR [20],[29]. 

 

 

Obrázek 9 – GINA software datový sklad 

 

3 Informační pomůcky v zahraničí 

Tato kapitola se bude zabývat některými informačními pomůckami vytvořenými a 

používanými v zahraničí. Pomůcky mají sloužit pro velitele zásahu jako rychlý zdroj 

informací. Pozornost bude věnována jejich obsahu, vzhledu a struktuře. Díky těmto 

poznatkům je lze pak srovnat s výbavou využívanou v České republice. 
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3.1 Tištěná forma pomůcek 

V této části práce budou popsány tištěné pomůcky pro podporu rozhodování velitele 

zásahu ze zahraničí. 

3.1.1 Handbuch für den Einsatzleiter der Feuerwehr 

Německá kniha Handbuch für den Einsatzleiter der Feuerwehr je kniha plná 

taktických informací, které by velitel zásahu mohl využít [11]. 

Na začátku publikace se nachází abecedně řazený obsah. Kapitoly uvnitř jsou 

rozděleny na menší podkapitoly s barevným značením. Tyto podkapitoly jsou: toxicita, 

identifikace, vlastnosti, obchod, trvanlivost, výskyt a hasící média. Další obsah je značně 

rozsáhlý a v rámci této práce není vhodné jej plně rozebírat. Vyskytuje se zde velmi 

rozmanité spektrum různých druhů událostí, se kterými se může ve svém životě hasič setkat 

[11]. 

Nachází se u ní s abecedně řazený obsah knihy. To může být výhodou, ale i 

nevýhodou, protože názor na abecední řazení kapitol může být subjektivní, a ne všem může 

vyhovovat. Někomu by totiž mohlo více vyhovovat rozdělení do větších celků, kde by 

informace k podobné problematice byly pohromadě a jejich návaznost by nezávisela na 

abecedním pořadí. Kapitoly jsou napsány přehledně, barevně rozděleny do částí s obrázky, 

což způsobuje rychlé vyhledávání uvnitř jednotlivých kapitol. Kapitoly jsou ukončeny 

částmi na poznámky. Z důvodu velkého rozsahu informací uvnitř a velkému počtu stran 

může být potřebná rychlost vyhledávání informací dlouhá. To poukazuje na nutnost dobré 

orientace a práce s knihou. Důležité informace jsou tučně vyznačeny. Kniha není z vnější 

strany barevně rozdělena na celky [11]. 
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Obrázek 10 – Handbuch für den Einsatzleiter der Feuerwehr 

3.1.2 Feuerwehr-Einsatzleiter-Taschenbuch 

Tato německá kapesní pomůcka s názvem Feuerwehr-Einsatzleiter-Taschenbuch je 

vhodná pro využití k rychlému dohledání potřebných informací při zásahu jednotek požární 

ochrany a dále pro kontrolu na místě provedených opatření [10]. 

Tato kniha začíná vysvětlením struktury jejího obsahu pro rychlejší orientaci. 

Následuje abecedně řazený obsah v bílé části, který přechází v oddíl s vytipovanými 

obecnými informacemi určenými pro zásah jednotek požární ochrany. Mezi ně patří např. 

informace související se zásahy na dálnicích, u dopravních nehod, na železnici, evakuací 

osob a způsoby komunikace s raněnými. Červený oddíl se skládá z informací ohledně 

problematiky požárů a jejich způsobů hašení. Jsou zde stránky věnovány např. acetylenu, 

elektrické požární signalizaci, chemickým závodům, farmám, vysokým budovám, 

nemocnicím, sklepům, tunelům, munici a spotřebě vody. V části značené modrou barvou je 

obsah určený pro technickou pomoc. Informace se vztahují k zásahům jako třeba k osobám 

uvíznutým ve výtazích, osobám se sebevražednými úmysly, zasypaným osobám v závalu, 

k tramvajím, eskalátorům, využití kladek, záchraně zvířat atd. Poslední část je část zelená. 

Ta se zabývá problematikou, která obsahuje obecné informace k zásahu s výskytem 

nebezpečné látky (vlastnostem, značení, identifikaci látek…), využití tmelů, obecné 
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informace k zásahům s přítomností biologických látek, dekontaminaci obecně, pro 

kontaminaci biologickými látkami, únikům plynu, informace v případě znečištění vodních 

toků, značení tlakových lahví, olejovým bariérám, principům radiační ochrany a informace 

spojené se zásahem na zdroje ionizujícího záření [10]. 

Již na první pohled vypadá velmi přehledně. Papír, ze kterého je tvořena, je tvrdší a 

do značné míry odolný proti znečištění a poškození. Dělená je do 4 kapitol rozdělených 

podle barev (bílá, červená, modrá a část zelená). Každá kapitola je opět ukončena částí pro 

poznámky. Dále každá stránka této příručky se věnuje zvlášť jedné problematice. Název 

problematiky je napsán v dolní části v barevném obdélníku ve stejné barvě, jako je barva 

kapitoly. Barvy rozdělující kapitoly jsou zde na jedné boční straně. Není v ní souvislý text, 

obsah je psán heslovitě [10]. 

 

 

 

Obrázek 11 – Feuerwehr-Einsatzleiter-Taschenbuch 

 

            Obrázek 12 – Barevné rozdělení kapitol 

3.1.3 Gefährliche stoffe 

Tuto příručku vydala rakouská asociace hasičských svazů s názvem Gefährliche 

stoffe (Nebezpečné látky). Příručka existuje v kapesní verzi a je velmi krátká a přehledná 

[2]. 

Na druhé straně se nachází barevná legenda, která pomůže s orientací v případě 

použití. První část v bílé barvě se zabývá problematikou nebezpečných látek. Zaměřuje se 

hlavně na značení při přepravě, kdy jsou v ní vybrány obrázky užívaného značení 

s popiskem a vysvětlivkou (výstražné symboly nebezpečnosti, označení cisteren 
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přepravující nebezpečnou látku atd.). Dále obsahuje vysvětlení Kemler kódu s UN kódem 

společně s výpisem těchto kódů pro vybrané látky. Následuje popis značení tlakových lahví. 

Další část se zelenou barvou se zaobírá problematikou spojenou se zásahem na biologickou 

látku. Je zde opět vysvětleno značení důležité pro převoz těchto látek společně s nákresy pro 

představu. Dále je zde rozdělení některých druhů biologických látek do různých rizikových 

skupin a kategorií. Následují taktické rady pro setkání se s některými z nich. Žlutá část je o 

zásahu s přítomností zdroje ionizujícího záření. Vyskytují se zde informace k ochraně 

hasičů, maximální povolené dávce, vytyčování zón a rozdělení druhů záření. Červená část 

obsahuje informace pro první pomoc při zásazích s výskytem nebezpečných látek, zásady 

osobní hygieny a dekontaminace. Modrá část poskytuje rady pro zásahy související 

s elektrickou energií. Soustředí se na bezpečnost, taktiku vedení zásahu, fotovoltaické 

panely, lokomotivy a dopravní automobily. Oranžová část se týká zkapalněných plynů, 

jejich uskladněním, jevem BLEVE a některými vytipovanými plyny společně s jejich 

vlastnostmi [2]. 

 Stránky jsou z tvrdého papíru a povrchem upraveným proti znečištění a poškození. 

Název každé kapitoly je napsán výstižně v horní části stránky. Okraje stran jsou barevně 

značeny, lze tak rychle pohledem odhadnout, kde se daná problematika bude nacházet. 

Obsah kapitol je stručný, přehledný a doplněný obrázky pro názornou představu 

problematiky [2]. 

 

 

Obrázek 13 – Gefährliche stoffe 

 

Obrázek 14 – Gefährliche stoffe – barevné rozdělení 

kapitol 
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3.2 Elektronická forma pomůcek 

V této kapitole bude charakterizována výbava elektronických pomůcek pro podporu 

rozhodování velitele zásahu ze zahraničí. 

3.2.1 Führungshilfen 2018  

Aplikace, v německém jazyce, je vytvořená pro hasiče ve velitelských pozicích. 

Autor se snažil ze svých výcviků a praxe u svého útvaru vytvořit materiály, které jsou 

schopny poradit a doplnit informace pro velitele při řešení událostí. Snažil se seskupit 

základní důležité informace v krátké a stručné podobě [17],[18].  

Aplikace je dělená do 4 základních částí, mezi kterými jsou jednoduché přechody ve 

spodní části obrazovky [17],[18].  

Standardní použití  

Skládá se ze 35 činností, se kterými se lze setkat. Po kliknutí na jeden druh činnosti 

(události) se otevře stránka s informacemi k dané problematice s případnými konkrétnějšími 

informativními kartami [17],[18]. 

 

     Obrázek 15 – Seznam činností 

 

Obrázek 16 – Doplňující informace 

 

    Obrázek 17 – Informativní karty 

 

Informace 

Jedná se o konkrétní informativní karty řazené abecedně v barevně rozlišených 

typových problematikách (abecedně řazené karty u části velení, následují abecedně řazené 

karty pro požáry…). 
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Obrázek 18 – Abecední rozdělení podle barev 

A-Z  

Všechny informativní karty pohromadě a řazeny abecedně. 

 

 

Obrázek 19 – Kompletní abecední rozdělení 

Oblíbené 

Každou položku v této aplikaci lze označit hvězdou jako oblíbené a ty se pak 

automaticky uloží do této části. 
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Obrázek 20 – Oblíbené 

 

V horní části obrazovky se nachází položka informace, která popisuje barevné 

rozdělení aplikace společně s kontaktními informacemi na tvůrce aplikace. 

• Žlutá – velení; 

• červená – požár; 

• modrá – technická pomoc 

• oranžová – nebezpečné látky; 

• zelená – špatné počasí; 

• šedá – první pomoc. 

Detailní informace: 

• Červený obdélník – důležité opatření; 

• černý obdélník – nezbytná opatření [17],[18]. 
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      Obrázek 21 – Vysvětlivky 

3.2.2 ERG 2016 for Android 

Aplikace vytvořená pro první zasahující složky během prvních nejdůležitějších 

třiceti minut u zásahu s výskytem NL. Aplikace je v anglickém jazyce a obsahuje seznam 

NL a několik možností vedoucích k jejich vyhledávání. Vyhledávat látky lze např. podle UN 

kódu a názvu látky. Aplikace se skládá z několika částí, a to části pro vyhledávání a 

procházení. Část s názvem procházení (Browse) se skládá z listů pro určité typové situace, 

které mohou nastat ve spojení s NL a dále z části referenční materiály s dalšími radami a 

vysvětlivkami k této problematice [24]. 
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Obrázek 22 – Úvodní strana ERG 

2016 [24] 

 

Obrázek 23 – GUIDE 124 [24] 

 

Obrázek 24 – Dodatkové informace k 

listu GUIDE 124 [24] 

3.2.3 CAMEO Chemicals 

Jedná se o další aplikaci v angličtině, která funguje jako databáze NL, ve které se dají 

tyto látky vyhledávat a zjistit jejich vlastnosti jako fyzikální vlastnosti, nebezpečí pro zdraví, 

informace pro nebezpečí šíření vzduchem a ve vodě, doporučení pro hasiče, první pomoc a 

informace pro regulaci [25]. 

 

Obrázek 25 – Úvodní strana aplikace CAMEO [25] 

 

Obrázek 26 – Informace k látce CHLORINE [25] 
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3.2.4 Fast-ED 

Aplikace pro chytré telefony pro předlékařskou pomoc pacientům s podezřením na 

cévní mozkovou příhodu. Jedná se o algoritmus založený na základě různých druhů a 

závažnosti cévní mozkové příhody. Aplikace je schopná dále určit nejbližší nemocnici, která 

je pacientovi schopná pomoci [26].  

4 Dotazníkový průzkum 

Pro zjištění dosavadního stavu informačních pomůcek, jejich použití a spokojenosti 

s nimi byl vypracován dotazníkový průzkum.  Tento průzkum byl proveden na Hasičské 

stanici Ostrava-Zábřeh, Ostrava-Fifejdy, Integrovaném výjezdovém centru Ostrava-Poruba, 

Ostrava-Jih, Slezská Ostrava, Ostrava-Přívoz, dále na požárních stanicích v Novém 

Bydžově, Zlíně, Luhačovicích, Přerově, Železné Rudě, Znojmě, Přelouči a Holicích. 

V dotazníkovém průzkumu je zpracováno 55 vyplněných dotazníků od velitelů družstev 

(popřípadě čet). 

Dotazník byl vytvořen ve dvou variantách, a to v tištěné i elektronické podobě. 

Elektronická forma byla vytvořena přes účet Google a aplikaci formuláře. Vytvořený 

dotazník lze tak odeslat přímo s úvodním textem, nebo lze email napsat zvlášť samotný a 

k němu přiložit internetový odkaz pro spuštění dotazníku. Odpovědi se dostaví ihned po 

vyplnění zpět na váš účet.  

Tištěná podoba byla rozdána na několika výše uvedených požárních stanicích. 

Elektronická verze byla rozeslána přes email velitelům stanic, kteří tento dotazník dále 

přeposlali příslušným velitelům na jejich požárních stanicích. 

4.1 Vyhodnocení průzkumu 

1. Jsou vaše vozy vybaveny informačními pomůckami pro podporu 

rozhodování velitele zásahu? 

První otázka měla za úkol navodit velitele k zamyšlení, do jaké míry jsou 

informačními pomůckami jejich výjezdové vozy vybaveny. 
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Obrázek 27 – Grafické vyjádření otázky č. 1 

 

2. Vlastníte tablet nebo smartphone na výjezdovém vozidle? (pokud ANO, 

jaké aplikace obsahuje) 

Z dané otázky lze zjistit, jak moc si jsou velitelé vědomi softwarové výbavy tabletu 

a smartphonu, které jejich vozy vlastní. Někteří velitelé na část této otázky k rozepsání 

neodpověděli vůbec, někteří jednou aplikací a někteří další např. výčtem šesti odpovědí. 

 

Obrázek 28 – Grafické vyjádření otázky č. 2 

 

55

0

Otázka č. 1

ANO NE

55

0

Otázka č. 2

ANO NE
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Tabulka 1 – Odpovědi k otázce č. 2 

Odpovědi velitelů Počet odpovědí 

Navigace 9 

Katastr nemovitostí 3 

RESCAR 13 

Nebezpečné látky (registr, databáze) 15 

DZP 15 

Havarijní karty 5 

Příkaz k výjezdu 3 

PCO 4 

Odesílání statusů 2 

MEDIS Alarm 5 

Rescue Navigator 5 

KUNA 11 

První pomoc 2 

Gina 7 

Počasí 2 
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3. Používáte při zásahu kontrolní listy? (pomůcka pro odškrtávání činností 

na místě mimořádné události) 

Cílem bylo zjistit, jestli při zásazích velitelé tyto kontrolní listy opravdu používají. U 

některých zásahů menšího charakteru nemusí být nejspíš zapotřebí. Velitelé (zvláště starší) 

budou mít dostatek zkušeností, aby tyto situace zvládli i bez nich. Situace se mění v případě 

zásahu rozsáhlejšího charakteru (jak někteří velitelé do dotazníku uvedli do poznámek), kdy 

tyto kontrolní listy používají. Další možnost jejich využití by mohla nastat u velitelů 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, kteří ovšem nemusí mít takové množství 

zkušeností jako velitelé z řad jednotek HZS ČR. Pro ně by použití kontrolních listů mohlo 

mít zcela rozdílný význam. 

 

Obrázek 29 – Grafické vyjádření otázky č. 3 

 

Poznámky k otázce č. 3: 

Ano při složitých variantách zásahu. 

Při složitých variantách zásahu. 

Neměl jsem možnost je použít. 

Ano, pokud se jedná o velký zásah. 
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4. Používáte osobní blok pro zápis informací? 

 

Obrázek 30 – Grafické vyjádření otázky č. 4 

 

5. Používáte tablet, smartphone, brožuru, knihu nebo jiný druh pomůcky 

při zásahu? (pokud NE, nevyplňujte další 2 otázky) 

Smyslem otázky bylo zjistit spokojenost s použitím informačních pomůcek, co 

používají velitelé nejvíce a nejraději, co se jim na nich nelíbí, s čím jsou nespokojeni a co 

by chtěli změnit. Zjištění jejich názoru na tyto pomůcky je důležitá informace pro rozvoj 

této práce z hlediska možných úprav pomůcek do budoucna.  

46

9

Otázka č. 4

ANO NE
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Obrázek 31 – Grafické vyjádření otázky č. 5 

 

6. Jste s těmito pomůckami spokojen/a? (v případě NE, co byste změnil/a?) 

 

Obrázek 32 – Grafické vyjádření otázky č. 6 

 

Poznámky k odpovědi NE: 

Rychlost připojení. 

V tabletu nic není. Databáze NL nefunguje (ani DZP). Objekty napojené na PCO – 

nefunguje. Check listy – nefungují. Nefunguje nic mimo databáze autobaterií. Koridory 

49
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40
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železnic – nejsou. Nebezpečné jezy – nejsou. Když už tam něco je, tak je to nepřehledné, 

neaktuální, nepoužitelné pro práci za jízdy. 

Chybí připojení online na internet pro palubní tablet. 

Nespokojenost s tabletem – nejde vytáhnout z vozidla. 

Tablet často nepracuje tak, jak má. 

Občasná nefunkčnost. 

Těžká obsluha. 

Nespolehlivé, často nefunkční. 

Poznámky k odpovědi ANO: 

Zatím dostačující. 

Zásahů, kdy je potřeba těchto pomůcek, je pouze část, ovšem v případě potřeby jsou 

k dispozici. 

Obecně ano, jde o to, že tištené pomůcky jako kontrolní listy a další se použijí u 

specifických zásahů. Na každý zásah není potřeba pomůcek. 
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7. Jakou z těchto pomůcek používáte nejčastěji? (v případě použití tabletu 

prosím napište i konkrétní aplikaci nebo název dokumentu) 

Tabulka 2 – Odpovědi k otázce č. 7 

Používané pomůcky Počet odpovědí 

Navigace 20 

Katastr nemovitostí 2 

RESCAR 5 

Nebezpečné látky – registr 10 

DZP 12 

Havarijní karty 4 

Tištěné formuláře (podklady pro zprávu o zásahu a tabulky tlaku vody) 1 

Příkaz k výjezdu 1 

Odesílání statusů 4 

MEDIS Alarm 1 

Rescue Navigator 2 

KUNA 5 

První pomoc 1 

Gina 10 

Google 1 

Fotoaparát 2 

Tablet 3 

Umístění akumulátorů na vozidlech 2 

Telefon 3 

Poznámky 1 
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8. Měl byste v pomůcce raději obsaženy informace k zásahům: 

Zjistit informace ohledně obsáhlosti informací v pomůckách je dobré z hlediska 

jejich struktury. Důležitý je názor velitelů, co osobně by oni preferovali, jestli informace 

k zásahům s častějším výskytem, nebo naopak. 

 

Obrázek 33 – Grafické vyjádření otázky č. 8 

 

9. Je vám příjemnější pracovat s tištěnou nebo elektronickou verzí 

pomůcek? 

Je zde předpoklad, že mladší generace velitelů by mohla používat raději 

elektronickou verzi pomůcek, ke kterým mohou mít lepší vztah než starší velitelé. Ti naopak 

mohou při zásahu raději sáhnout po pomůcce tištěné. Toto je stále jenom předpoklad. 

11

41
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S častějším výskytem S méně častým výskytem (neobvyklým událostem) Obojí
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Obrázek 34 – Grafické vyjádření otázky č. 9 

 

10. Máte nějakou vlastní pomůcku pro podporu rozhodování? (pokud ANO, 

co obsahuje?) 

Tato otázka měla zjistit, jestli někteří velitelé postrádají v dosavadní informační 

podpoře nějaké informace, které si poté chtěli zakomponovat alespoň do své osobní výbavy 

pomůcek. 

 

Obrázek 35 – Grafické vyjádření otázky č. 10 
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Poznámky k otázce č. 10: 

Tištěné formuláře – podklady pro zprávu o zásahu a tabulky tlaku vody. 

Stupně poplachu IZS. 

Nebezpečné hodnoty základních NL, bezpečné vzdálenosti u elektrického napětí, 

hodnoty a postupy při radiační události. 

Kdysi jsem si pro vlastní potřebu kompletoval jakýsi blok, dnes již nepoužívám. 

NL, bojové listy. 

NL, radioaktivní látky. 

Zjednodušený obsah technických vozidel (vozidel s velmi obsáhlou výbavou). 

 

11. Chtěl/a byste zlepšit výbavu výjezdových vozidel pomůckami s 

informační podporou? Jaké informace by podle Vás měly tyto pomůcky 

obsahovat? (můžete být konkrétní nebo můžete uvést odpověď obecněji, 

jako např. informace pro zásah na únik nebezpečné látky...) 

Další otázka pro zjištění spokojenosti s používanými informačními pomůckami, co 

by velitelé na nich chtěli vylepšit, jaké informace by měly obsahovat, nebo jestli jsou s nimi 

spokojení a není třeba tuto informační podporu zatím zlepšovat. 

 

Obrázek 36 – Grafické vyjádření otázky č. 11 

20

35
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Poznámky k otázce č. 11: 

Uvítal bych účelovou pomůcku pro VZ, kde by byly obsaženy všechny typy zásahů. 

Informace o místě dopravní nehody. 

Stávající je dostačující. 

Stávající je dostačující, nicméně do budoucna se věci budou a musí stále vyvíjet. 

V tabletu nic není. Databáze NL nefunguje (ani DZP). Objekty napojené na PCO – 

nefunguje. Check listy – nefungují. Nefunguje nic mimo databáze autobaterií. Koridory 

železnic – nejsou. Nebezpečné jezy – nejsou. Když už tam něco je, tak je to nepřehledné, 

neaktuální, nepoužitelné pro práci za jízdy. 

Dnes, kdy jde všechno vygooglit, stačí tablet a internet + různé databáze v 

elektronické podobě. 

Alternativní pohony, elektromobily. 

Vozidla, akumulátory ve vozidlech, pohony vozidel. 

Vozidla na alternativní pohon. 

Kontakty na starosty obcí, kontakty na služby města. 

Pomůcky na méně časté výjezdy. 

4.2 Další informační pomůcky používané v ČR 

V této části stojí za zmínku další dvě aplikace jmenované v dotazníkovém průzkumu 

a používané veliteli.  

Jedná se o aplikaci První pomoc, kterou vytvořil Český červený kříž pro většinu 

případů a příhod, se kterými se lze v běžném životě při zranění a nemoci setkat. Aplikace je 

jednoduché struktury, doplněna obrázky, videi, radami a kvízy (pro vzdělávací funkci) [22]. 

Další jmenovaná aplikace je aplikace KUNA, což je aplikace sloužící k identifikaci 

NL např. pomocí Kemler kódu, UN kódu apod. Aplikace je vytvořena pro jednoduché 

zacházení a rychlé vyhledávání v seznamu NL. Po vyhledání a otevření hledané látky se 

ukáže její list s informacemi o dané látce [23]. 
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4.3 Zhodnocení dotazníku 

Tato kapitola měla prozkoumat názory potenciálních velitelů zásahů na pomůcky pro 

informační podporu při mimořádné události. Dotazníkem bylo zjištěno, co velitelé mají 

k dispozici a co používají nejčastěji. Některé otázky byly směřovány ke spokojenosti velitelů 

s těmito pomůckami a dále byla snaha zjistit jejich názor na zlepšení v opačném případě. 

Všichni dotazovaní potvrdili, že jejich výjezdové vozy jsou pomůckami pro podporu 

rozhodování vybaveny.  Další důležitá informace je, že čtyřicet z padesáti dotazovaných 

velitelů, kteří používají informační pomůcky jsou s nimi spokojeni. Jako nejčastěji 

používané pomůcky byly jmenovány navigace (zmíněno dvacetkrát), DZP (zmíněno 

dvanáctkrát), nebezpečné látky – registr a aplikace Gina (obě zmíněny desetkrát). Mezi 

oblíbeností použití elektronické a tištěné verze pomůcky není mezi dotazovanými veliteli 

značný rozdíl (22 hlasů pro elektronickou verzi, 30 hlasů pro tištěnou verzi a 3 hlasy pro obě 

varianty). Na otázku, jestli by velitelé chtěli ještě zlepšit informační podporu, se z 55 velitelů 

35 postavilo za odpověď ne, z čehož plyne, že většina velitelů je se současným stavem 

podpory při vzniku a řešení události spokojená (což také potvrdily odpovědi u otázky č. 6). 

Kontrolní listy používá téměř polovina dotazovaných velitelů. Někteří dotazovaní však 

uvedli do poznámek, že je používají při složitých variantách zásahu a jeden, že neměl 

možnost je použít. Z toho můžeme usoudit, že neměl možnost je použít pouze u dotyčného 

zásahu, kdyby je potřeboval, nebo v jejich výbavě vozu tyto listy úplně chybí. 

Z dotazníku lze tak vyvodit závěry, že informační podpora velitelů při zásahu je ve 

velké většině případů dostačující a spokojenost s ní je vysoká. I přesto se ale stává, že 

pomůcky nefungují tak, jak by měly, nebo že velitelům nějaké informace, i když v malém 

množství případů, schází. Toto si tak mohou (v 11 případech z dotazovaných 55 velitelů) 

kompenzovat tak, že si vytvoří nebo převezmou nějakou pomůcku, která jim tyto informace 

doplní (viz Poznámky k odpovědím na otázku č. 10). V případech nespokojenosti 

s pomůckami se dotazovaní vyjádřili především v situacích spojených s použitím tabletu 

(nefunkčnost, nespolehlivost, neschopnost jej použít mimo vozidlo...). Měly by se hledat 

řešení na tyto konkrétní závady (problémy by se měly konzultovat a řešit na příslušných 

požárních stanicích s informačním technikem). V otázce, která byla zaměřena na oblíbenost 

použití elektronické a tištěné pomůcky, není v počtu odpovědí radikální rozdíl, dokonce 

někteří dotazovaní odpověděli obě varianty. Tištěná forma měla o 8 hlasů více, plyne z toho, 
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že i v současné moderní době, kdy jsou informační technologie na vzestupu, je oblíbenost 

použití tištěných pomůcek stále vysoká i v porovnání s pomůckami elektronickými. 

V případě, kdyby si velitelé mohli zvolit sami druh informací, které by v pomůckách chtěli 

mít obsaženy, se většina (41 z 55 odpovědí) shodla na odpovědi pro události s méně častým 

výskytem. Tato informace bude využita v následující kapitole při návrhu struktury pomůcky 

v první části, která se bude zaměřovat na rozbor různých druhů událostí spojených s jejich 

výskytem. 

Dotazníky byly zodpovězeny svědomitě, některé odpovědi byly stručné, kdy se 

odpovídající zaměřili jen na kroužkování odpovědí, jiní zase svoje odpovědi více rozvinuli 

a snažili se předat něco ze svých názorů, nápadů a zkušeností. Některé otázky v dotazníku 

zůstaly nevyplněny, a tudíž celkový počet odpovědí u dané otázky nemusí odpovídat 

celkovému počtu dotazovaných osob. To mohlo vzniknout zapomenutím odpovědět na 

otázku nebo jejímu nepochopení.  Dále u otázky č. 7 nelze přímo rozeznat u odpovědí 

nebezpečné látky – registr, zda velitelé mysleli přímo Registr nebezpečných látek, nebo 

aplikaci určenou pro identifikaci NL (odpovědi stejného typu byly totiž uvedeny i u otázky 

č. 2, která se týkala softwarového vybavení tabletů a smartphonů). 

5 Návrh vhodné pomůcky 

Předchozí kapitola mimo jiné měla za úkol porovnat použití tištěných a 

elektronických pomůcek. Každá má své výhody a nevýhody. Jedno z velkých rozdílových 

kritérií mezi nimi je možnost jejich aktualizace. Nejjednodušší možnost aktualizace je u 

softwarového vybavení tabletu (aktualizace aplikací, přehrání systému). U tištěných 

příruček nastává problém, kdy se jednou neaktualizovanou částí stává neaktuální celý celek. 

Výměna jedné části není možná a vhodná úprava je buď danou informaci v ní změnit 

zásahem do struktury, vyměnit celou pomůcku za aktualizovanou verzi, nebo si na danou 

informaci dávat pozor a pracovat s ní i přesto. Tento problém není tak závažný, např. u 

Složky s informační podporou, kde lze vyměnit v případě nutnosti jednu neaktuální (nebo 

poškozenou) část za novou.  
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5.1 Možnosti výběru obsahu a struktury pomůcky 

Je několik možností, jak určit vhodný obsah těchto pomůcek a patří mezi ně: 

1. Statistika druhů událostí se zásahy jednotek požární ochrany 

2. Vyhodnocení dotazníkové části 

3. Porovnání s vybranými pomůckami používanými v zahraničí 

5.1.1 Statistika druhů událostí se zásahy jednotek požární ochrany 

Pomůcka pro velitele zásahu může být strukturovaná hned několika způsoby. Jeden 

ze způsobů souvisí s četností různých druhů mimořádných událostí. Pro zjednodušení se lze 

na problematiku podívat dvěma různými způsoby. Jeden z nich je ten, kdyby struktura 

pomůcky mohla podpořit události s častým výskytem, a tím pádem by tyto informace měly 

častější využití. Druhý je pravý opak, kdy informace v pomůcce by se mohly zaměřovat 

na události méně časté, kdyby jejich využití bylo sice menší, ale o to by pomoc mohla být 

potřebnější. 
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Tabulka 3 – Statistika zásahu jednotek požární ochrany u různých druhů událostí [14] 

Druh událostí Počet událostí 

2013 2014 2015 2016 2017 

Požáry 16563 16851 19685 15730 1624 

Dopravní nehody 19023 19219 21330 21521 22329 

Úniky nebezpečných 

chemických látek celkem 

5253 6161 6693 6698 7304 

Z toho ropné produkty 4107 4793 4675 4923 5190 

Technické havárie celkem 63596 50965 55928 53714 70647 

Z toho technické havárie 4 9 7 6 7 

Technické pomoci 57103 44967 49525 47845 63550 

Technologické pomoci 860 617 747 427 515 

Ostatní pomoci 5629 5372 5649 5436 6575 

Radiační nehody a havárie 1 1 0 0 1 

Ostatní mimořádné události 8 52 75 92 1134 

Plané poplachy 7837 7527 8273 7735 8310 

Celkem 112281 100776 111984 105490 125974 

 

Z Tabulky 3 je patrné, že za těchto uplynulých 5 let se nejvíce mimořádných událostí 

s účastí jednotek požární ochrany týkalo technických pomocí, dopravních nehod a požárů. 

Na druhou stranu nejméně časté opakující se události jsou radiační nehody a havárie, 

technické havárie a ostatní mimořádné události [14]. 

Podle výsledků dotazníkového průzkumu vyšlo najevo, že dotazovaní velitelé by 

raději měli v pomůckách obsaženy informace u zásahů s méně častým výskytem, tudíž 

především u zásahů, podle Tabulky 3, v tomto pořadí: 

1. Radiační nehody a havárie 

2. Technické havárie 
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3. Ostatní mimořádné události 

4. Technické havárie – technologické pomoci 

5. Úniky nebezpečných chemických látek celkem 

6. Požáry 

7. Dopravní nehody 

8. Technické havárie – technické pomoci [14] 

 

 

Obrázek 37 – Grafické znázornění různorodosti druhů událostí [14] 

5.1.2 Vyhodnocení dotazníkové části 

Z vyhodnocených dotazníků lze pro návrh pomůcky využít hned několik informací. 

Lze říci, že tablety nebo smartphony, určené pro účely použití velitelem, by měly být 

vybaveny vhodnou výjezdovou aplikací (viz Rescue Navigator TeamX 2.3.57, GINA 

software) společně s kvalitním internetovým připojením (dále rozšiřuje možnosti, které 

velitelé využívají a to např. nahlížení do katastru nemovitostí, sledování počasí). Tyto 

pomůcky by bylo dále vhodné vybavit ještě aplikacemi pro určení druhu NL, pokud tato 

možnost není zabudována přímo ve výjezdové aplikaci (MEDIS Alarm, KUNA), a dále 

aplikací První pomoc, kterou někteří velitelé používají. Dále by bylo vhodné do výbavy 

zařadit kontrolní listy pro různé druhy zásahů (v tištěné i elektronické podobě), které jsou 

veliteli do značné míry používány. Dále kdyby si velitelé mohli vybrat informace obsaženy 

v pomůcce, raději by sáhnuli po informacích k zásahům s méně častým výskytem (viz 

Statistika druhů událostí se zásahy jednotek požární ochrany). Dále nelze říci, že požární 



42 

 

automobily by měly být vybaveny jen tištěnými, nebo elektronickými verzemi pomůcek, 

protože oblíbenost použití obou druhů pomůcek je vysoká. V případě dalších nápadů, jak by 

se informační podpora dala rozšířit (o jaké konkrétní informace), by se dalo přihlédnout 

k odpovědím na otázky č. 10 a č. 11, kdy někteří tázaní odpovídali, jaké informace by dále 

při rozhodovací činnosti uvítali, nebo které informace si museli obstarat nad rámec výbavy 

výjezdových automobilů sami. 

5.1.3 Porovnání s vybranými pomůckami používanými v zahraničí 

Velikost a obsah tištěných pomůcek 

Tyto vybrané zahraniční pomůcky [2],[10],[11] jsou v kapesní velikosti. Pomůcky 

využívané v ČR, až na Karty pro komunikaci s neslyšícími u mimořádných událostí a Karty 

pro zásahy u MU s výskytem dopravních automobilů, jsou velikostně větší, formát A4. Obojí 

má samozřejmě své výhody a nevýhody. Mezi výhody kapesních forem je především jejich 

skladnost a možnost je mít při zásahu vždy u sebe, kdy v případě nutnosti jdou rychle použít. 

Nevýhoda ovšem bude jejich obsáhlost informacemi. Pomůcky ve formátu A4 (viz Složky 

s informační podporou) pojmou větší množství informací. Zároveň ale ztrácí přehlednost. 

Na začátku je formulován jen bodový obsah a stránky jsou do šanonů vloženy v euro 

složkách nebo laminovaných papírech s otvory vytvořenými děrovačkou. To způsobuje 

špatné vyhledávání informací uvnitř. Tyto složky mohou mít lepší využití, oproti menším 

zásahům, u zásahů většího rozsahu, kde je třeba činěná rozhodnutí případně konzultovat. 

Strany u tištěných pomůcek 

Materiál stran u příruček [2],[10] je odolný tvrzený papír, u příručky [11] je zvolen 

papír obyčejný. V ČR je v šanonech využit obyčejný papír v euro složkách, ale i papír 

laminovaný. U Karty pro komunikaci s neslyšícími u mimořádných událostí a Karty pro 

zásahy u MU s výskytem dopravní je zvolený laminovaný papír. Lze si tedy všimnout, že 

nejlepší možnost je papír nějakým způsobem chránit, především kvůli možnosti znečištění 

a použití v extrémních podmínkách. 
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Barevné dělení stran 

Tohoto dělení je možné si všimnout u pomůcek [2] a [10]. V ČR se tohoto rozdělení 

nevyužívá, přestože je velkým přínosem z hlediska rychlosti vyhledávání informací a 

přehlednosti pomůcky. Pouhým pohledem lze odhadnout, v jaké části pomůcky se hledaná 

problematika bude nacházet. 

Aplikace 

V ČR se používají výjezdové aplikace, které v sobě již mají zabudovanou část 

informační podpory. Jako další se u nás používá např. aplikace První pomoc a využití 

internetu pro vyhledávání v katastru nemovitostí nebo sledování počasí.  

V této práci byly pro srovnání se zahraničím vybrány celkem 4 aplikace. První 

aplikace (Führungshilfen 2018) se zdá být jako souhrnná pomůcka pro různé druhy zásahů. 

V ČR se taková pomůcka nevyužívá, ačkoliv v odpovědi u otázky č. 11 (Uvítal bych 

účelovou pomůcku pro VZ, kde by byly obsaženy všechny typy zásahů.) by se 

dotazovanému dotyčná aplikace mohla v české verzi zamlouvat. Další dvě aplikace 

používané v zahraničí (ERG 2016 for Android a CAMEO Chemicals) slouží pro použití 

k zásahům s výskytem NL. V ČR se pro tyto situace používají aplikace jako MEDIS Alarm 

a KUNA. V zahraničí se pro první pomoc používá např. Fast-ED, která v porovnání s českou 

aplikací První pomoc má omezení a zaměřuje se jenom pro pacienty s podezřením na cévní 

mozkovou příhodu (mrtvici). Česká aplikace První pomoc je v porovnání s ní univerzálnější 

a obsáhlejší. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá informačními pomůckami pro podporu rozhodování 

velitele zásahu na místě mimořádné události. V práci byla provedena rešerše literatury na již 

dostupné pomůcky a akademické práce, které se touto problematikou zabývají. V další části 

práce byly charakterizovány pomůcky obsažené ve výbavě výjezdových vozů v MSK 

(konkrétně na Hasičské stanici Ostrava-Zábřeh). Pomůcky byly rozčleněny na tištěnou a 

elektronickou podobu. Bakalářské práce dále popisuje několik pomůcek používaných 

zahraničními veliteli zásahu pro jejich podporu rozhodování. Jedná se o dvě německé a jednu 

rakouskou příručku v tištěné verzi a čtyři aplikace v elektronické podobě. Následoval 

dotazníkový průzkum na úrovni velitelů družstev, jehož cílem bylo zjistit, do jaké míry mají 

informační pomůcky v ČR využití, jaké informační pomůcky velitelé používají, jaké k nim 

mají případné výhrady, a co navrhují pro jejich zlepšení. Na základě zjištěných informací, 

z dotazníkového šetření, se poslední část práce zabývá možným návrhem ideální pomůcky 

pro podporu rozhodování velitele zásahu. 

Během této práce bylo zjištěno, že na výjezdových vozech (v MSK) se v současné 

době nachází také pomůcky, které již nejsou aktuální (např. část R/S věty ve Složky 

s informační podporou). Bylo by vhodné co nejdříve pomůcky doplnit právě informacemi 

aktuálními. Rozdílný pohled je na pomůcky tištěné a elektronické. U pomůcek 

elektronických to může být řešeno automatickými aktualizacemi systému (nebo aplikací), 

kdežto u tištěných pomůcek se musí buď pomůcka vyměnit celá, nebo její část. Pro takovéto 

situace by měl být jmenován pracovník, který bude odpovědný za periodické kontroly 

aktuálnosti informací v používaných pomůckách.  

Závěr této bakalářské práce vyplývá z výsledků dotazníkového průzkumu, kde 

většina velitelů uvedla, že při používání informačních pomůcek je s nimi spokojena a změnu 

do budoucna nepožaduje. Několik velitelů v dotazníku uvedlo, jaké informace v informační 

podpoře postrádají, další si naopak chybějící informace obstarali pro doplnění podpory 

svépomocí. Jelikož je většina dotazovaných s informační podporou spokojená, prozatím 

není nutné navrhovat pomůcky nového typu a struktury.  

V případě zpracování informační pomůcky nového typu v následujících letech by 

bylo vhodné se k názorům dotazovaných velitelů vrátit a o informace, které velitelé 

postrádají, nebo si museli doplnit, obsah pomůcky rozšířit. Na základě zjištěných informací 
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v dotazníkovém šetření byl navržen vzorový obsah informační pomůcky, který vychází z 

pomůcek již používaných, se kterými jsou velitelé spokojeni a je také doplněn o některé 

informace, které v již dostupných pomůckách velitelé postrádají.  

Informační pomůcky používané v zahraničí v komparaci s pomůckami, které jsou 

využívané na území ČR, jsou rozdílné hlavně v jejich barevném provedení, které slouží 

především k rychlejší orientaci při vyhledávání informací během mimořádné události. Při 

tvorbě potenciální nové pomůcky by bylo vhodně přihlédnout také k této možnosti 

barevného provedení. 

Nejenom velitelé HZS ČR, ale i velitelé ze zahraničních zemí mohou být při 

mimořádných událostech na tyto pomůcky odkázáni a z tohoto důvodu je nutné jim věnovat 

další pozornost. Informační podpora by měla být na co nejvyšší úrovni, jelikož na ní může 

záviset průběh celého zásahu. 
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

Dobrý den,  

jmenuji se Jakub Kudela a jsem student 4. ročníku Vysoké škole báňské – TUO 

(obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu). Chtěl bych Vás požádat o 

vyplnění dotazníku, který se týká bakalářské práce na téma Informační pomůcky pro 

podporu rozhodování velitele zásahu. Jedná se o rozbor používaných pomůcek u nás a 

v zahraničí, popřípadě je cílem vytvořit návrh pomůcky vhodné pro tyto účely. Tyto 

pomůcky se mohou nacházet v různých formách např. jako brožura, kniha, sešit, šanon, 

smartphone, tablet (společně s jejich softwarovou výbavou). Fotografie některých 

zahraničních pomůcek se budou pro představu nacházet pod úvodním textem.  

Děkuji Vám za pomoc a Váš čas. 

 

Obrázek 1 – Feuerwehr-Einsatzleiter-Taschenbuch 

 

Obrázek 2 – Barevné rozdělení kapitol 

 

Obrázek 3 – Gefährliche stoffe 

                       

Obrázek 4 – Barevné rozdělení kapitol 
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1. Jsou vaše vozy vybaveny informačními pomůckami pro podporu rozhodování 

velitele zásahu? 

a) Ano b) Ne 

 

2. Vlastníte tablet nebo smartphone na výjezdovém vozidle? (pokud ANO, jaké 

aplikace obsahuje) 

a) Ano b) Ne 

 

 

 

3. Používáte při zásahu kontrolní listy? (pomůcka pro odškrtávání činností na místě 

mimořádné události) 

a) Ano b) Ne 

 

4. Používáte osobní blok pro zápis informací? 

a) Ano b) Ne 

 

5. Používáte tablet, smartphone, brožuru, knihu nebo jiný druh pomůcky při zásahu? 

(pokud NE, nevyplňujte další 2 otázky) 

a) Ano b) Ne 

 

6. Jste s těmito pomůckami spokojen/a? (v případě NE, co byste změnil/a?) 

a) Ano b) Ne 
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7. Jakou z těchto pomůcek používáte nejčastěji? (v případě použití tabletu prosím 

napište i konkrétní aplikaci nebo název dokumentu) 

 

 

8. Měl byste v pomůcce raději obsaženy informace k zásahům: 

a) S častějším výskytem   

b) S méně častým výskytem (neobvyklým událostem) 

 

9. Je vám příjemnější pracovat s tištěnou nebo elektronickou verzí pomůcek? 

a) Tištěná verze b) Elektronická verze (např. tablet) 

 

10. Máte nějakou vlastní pomůcku pro podporu rozhodování? (pokud ANO, co 

obsahuje?) 

a) Ano b) Ne 

Obsah: 

 

 

11. Chtěl/a byste zlepšit výbavu výjezdových vozidel pomůckami s informační 

podporou?  

a) Ano b) Ne 

Jaké informace by podle Vás měly tyto pomůcky obsahovat? (můžete být konkrétní 

nebo můžete uvést odpověď obecněji, jako např. informace pro zásah na únik nebezpečné 

látky…)
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Vzorový obsah informační pomůcky 

• Dopravní nehody: 

o Umístění akumulátorů; 

o alternativní pohony. 

• Úniky nebezpečných chemických látek: 

o Identifikace NL (UN kód, Kemler kód, Hazchem, Diamant, bezpečnostní 

značky, H-věty, P-věty, značení tlakových lahví, výstražné symboly 

nebezpečnosti);  

o nejčastěji používané a přepravované NL v ČR (s doplňujícími informacemi 

jako fyzikální a chemické vlastnosti);  

o dekontaminace. 

• Nebezpečí ionizujícího záření: 

o Vytyčování zón (nebezpečná, bezpečnostní, vnější); 

o druhy záření; 

o limity ozáření; 

o účinky na organismus; 

o ochrana. 

• První pomoc (tříděni raněných start, pokyny pro komunikaci s neslyšícími…). 

• Požáry:  

o Odhad sil a prostředků; 

o plnění letecké techniky; 

o tlakové láhve. 

• Ostatní: 

o Vyhledávání osob – značení podle „INSARG“; 

o sebevražda, výbušné systémy; 

o B-agens; 

o špinavá bomba; 

o letecká nehoda; 

o pátrání v terénu; 

o technoparty; 

o chřipka ptáků; 

o štáb velitele zásahu; 

o amok – útok aktivního střelce; 

o signály; 
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o značky DZP; 

o ochranná pásma elektro; 

o protipovodňové hráze; 

o terorismus – průvodka k podezřelé zásilce; 

o zásah na železnici; 

o slovník anglický, německý, ruský, francouzský, maďarský, polský. 

 


