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Tato diplomová práce se zabývá problematikou informační podpory veliteli zásahu na 

místě zásahu. Obsahuje analýzu činností a podkladů, které má velitel zásahu k dispozici a 

hodnocení stávajícího stavu informační podpory. Dále je zde nastíněn návrh na zlepšení 

informační podpory, pomocí hardwarového prostředku pro velitele zásahu a návrh na 
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Úvod 
 

Jednotky požární ochrany zasahují u požárů, dopravních nehod, havárií s výskytem 

nebezpečných látek, technických pomocí a ostatních mimořádných událostí. Tyto jednotky 

jsou buď přímo, nebo nepřímo podřízeny veliteli zásahu, který na místě zásahu řídí a 

koordinuje jejich činnost při likvidaci mimořádné události. K tomu, aby mohl velitel zásahu 

na místě zásahu provádět tyto činnosti efektivně, musí mít co nejpřesnější a co největší 

množství informací u sebe a to v co nejrychlejším čase. Tyto informace by měli být zajištěny 

tzv. informační podporou.  

V dnešní době, dochází ke stále větší modernizaci ve všech různých odvětvích, ať už 

v automobilovém průmyslu, chemickém průmyslu či stavebnictví. V těchto oborech jsou 

používány stále novější technologie, které na jedné straně zvyšují bezpečnost, mluvíme-li o 

automobilech, ale na druhé straně to přináší i více komplikací pro jednotky a tím pádem i pro 

velitele zásahu. Pokud je informací velké množství a velitel zásahu není schopen je 

kompetentně vyhodnotit, může požádat o pomoc operační a informační středisko. Problém 

může nastat při nedostatečné kvalitě spojení, kdy může docházet k nedorozumění. 

Těmito problémy se zabývá tato diplomová práce, která měla za úkol analyzovat 

současné prostředky používané velitelem zásahu a navrhnout řešení na zlepšení těchto 

prostředků. V úvodu diplomové práce jsem shrnul úkoly velitele zásahu a jeho pravomoci, 

které má na místě zásahu. V další části jsem se zabýval zhodnocením současného stavu 

informační podpory využívané velitelem zásahu na místě zásahu a prostředky, které jsou 

využívány. V závěru práce je návrh na zlepšení současného stavu použitím vhodných 

hardwarových a softwarových prostředku. 
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Rešerše 
 
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška upravuje způsoby zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek PO, 

organizaci řízení v jednotkách, zásady velení a činnosti hasičů, odbornou způsobilost a 

v přílohách stanovuje minimální počty členů jednotek SDH obcí, jejich minimální vybavení 

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Dále upravuje minimální vybavení 

stanic HZS kraje požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. 

 

BUCHTA, Š. Zásah na nebezpečnou látku z pohledu operačních středisek. Ostrava: 

Bakalářská práce, VŠB - TU Ostrava, 2006. 56 s. 

Bakalářská práce je věnována činnostem souvisejícím s rozhodovacím a řídícím 

procesem na operačních střediscích při zásazích jednotek požární ochrany s nebezpečnými 

látkami. Má za úkol zmapovat používané informační podpory pro výjezdové jednotky požární 

ochrany. Hodnotí jednotlivé možnosti přenosu informací z operačního střediska k veliteli 

zásahu.  

 

Stankovič J., Paláček P.: Využití mobilních geoinformačních technologií při zdolávání 

mimořádné události, sborník konference GIS Ostrava 2005, dostupné online, URL  

http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2005/Sbornik/cz/Abstrakty/default.htm  

Příspěvek přináší nástin návrhu ucelené koncepce řešení implementace mobilních 

geoinformačních technologií do procesu zdolávání mimořádné události a návrh jednotlivých 

mobilních jednotek spolu s vysvětlením jejich přínosu. Mobilní rozšíření jsou navrhována tak, 

aby vhodně navazovala na stávající systém řízení IZS a na stávající podpůrné informační 

systémy. 
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1 Činnost velitele zásahu na míst ě zásahu 

 

1.2 Úkoly velitele zásahu  

Velitelem zásahu jednotek požární ochrany (dále jen „jednotka“) se stává zpravidla 

velitel jednotky s právem přednostního velení. Veliteli zásahu jsou přímo podřízeni všichni 

velitelé jednotek a nepřímo všichni hasiči na místě zásahu. Velitel zásahu má ve smyslu 

právního předpisu [1] následující úkoly: 

• řídí průzkum, vyhodnocuje situaci a s ohledem na získané poznatky organizuje 

soustřeďování a nasazování jednotek,  

• kontroluje a vyhodnocuje účinnost zásahu a plnění svých rozkazů a pokynů, 

• rozhoduje o zahájení a ukončení činnosti k záchraně osob, zvířat a majetku a určí, 

které osoby, která zvířata nebo který majetek budou zachráněny přednostně, 

• organizuje součinnost zasahujících jednotek a jejich spolupráci s těmi, kteří poskytují 

osobní a věcnou pomoc, 

• organizuje spojení v místě zásahu a spojení s příslušným operačním střediskem a 

odpovídá za úplnost a správnost předávaných informací, 

• v případě potřeby zřídí štáb, označí velitelské stanoviště a přiděluje do úseků, 

popřípadě sektorů síly a prostředky jednotek nebo složek integrovaného záchranného 

systému, 

• zajišťuje týlové zabezpečení jednotek, 

• zajišťuje podávání informací o zásahu sdělovacím prostředkům a veřejnosti, 

• organizuje poskytování informací příbuzným osob, které byly postiženy následky 

požáru nebo mimořádné události, 

• organizuje opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob na místo zásahu, 

• vyhodnocuje zásah a zpracovává zprávu o zásahu  

 

V místě zásahu, kde se předpokládají účinky požáru nebo mimořádné události, 

zabezpečuje velitel zásahu ve spolupráci s příslušným operačním střediskem, správními úřady 

a obcemi:  

• provedení průzkumu šíření účinků požáru nebo mimořádné události, 

• informování obyvatelstva na území ve směru šíření požáru nebo mimořádné události, 
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která by je mohla ohrozit svými účinky, 

• evakuaci obyvatelstva nebo jeho ochranu před nebezpečím, nelze-li evakuaci 

uskutečnit, 

• vyhledání bezprostředně ohrožených osob, 

• ošetření zraněných osob, 

• regulaci volného pohybu osob a dopravních prostředků v místě zásahu, 

• střežení evakuovaného území a majetku, 

• odstranění staveb a porostů, provedení terénních úprav za účelem zmírnění nebo 

odvrácení rizik vzniklých požárem nebo mimořádnou událostí. 

 

 Velitel zásahu může prostřednictvím příslušného operačního střediska žádat o  

• regulaci dopravy na trasách odsunu zraněných do zdravotnických zařízení nebo na 

trasách, po kterých jsou přepravovány síly a prostředky jednotek, 

• zabezpečení náhradního ubytování pro postižené, 

• zabezpečení zdravotní péče, hygienické a protiepidemické péče a sociální a duchovní 

péče pro postižené, nemocné a zraněné, 

• provedení sanace a dekontaminace zasaženého území, 

• stanovení hygienických a veterinárních opatření. 

 

Velitel zásahu za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví zasahujících hasičů   

• analyzuje informace o nebezpečí na místě zásahu, 

• rozděluje místo zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím a stanoví odpovídající 

režim práce a způsob ochrany, 

• dbá, aby požadavky kladené na jednotky odpovídaly jejich vybavení požární 

technikou a věcnými prostředky požární techniky a cíl jejich činnosti při zásahu byl 

stanoven s přihlédnutím ke konstrukci zachraňovaných objektů, charakteru 

technologických procesů probíhajících v těchto objektech a chemickým vlastnostem 

vznikajících nebo skladovaných látek, pokud jsou známy, 

• vytváří podmínky pro obnovu fyzických sil hasičů na místě zásahu, zajištění 

minimálních podmínek péče o zasahující hasiče a osoby poskytující osobní a věcnou 

pomoc. 
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Velitel zásahu přímo řídí činnost  

• náčelníka štábu, velitele průzkumné skupiny, velitele úseku, velitele sektoru a dalších 

hasičů, které určil jako svůj výkonný orgán, pokud jim neurčil jiného přímého 

nadřízeného, 

• velitelů jednotek, kromě těch, kteří byli zařazeni do podřízenosti velitele sektoru nebo 

velitele úseku. 

 

Velitel zásahu může odvolat  

• velitele jednotky nebo hasiče, které určil jako svůj výkonný orgán, pokud nemohou 

plnit nebo neplní svoje úkoly, a současně určit jejich nástupce, 

• z místa zásahu jednotku, která neplní svoje úkoly nebo jestliže její síly a prostředky 

nejsou potřebné.  

 

Velitel zásahu může rozdělit jednotku, určit vedoucí skupin a začlenit osoby 

poskytující osobní a věcnou pomoc do jednotky. Nad činností těchto osob musí být zajištěn 

odborný dohled a musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky. Velitel zásahu může 

rozhodnout o nedodržení technických podmínek požární techniky a věcných prostředků 

požární ochrany, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života osob.  

 

K tomu, aby mohl velitel zásahu provést některou z výše uvedených činností, 

potřebuje kvalitní a co nejpřesnější informace o mimořádné události např. o silách a 

prostředcích, situaci na místě atd. Na základě těchto informací dochází k rozhodovacímu 

procesu, kdy je při příjezdu na místo zjištěna prvotní situace, riziko, zjištění sil a prostředků 

atd. Současně je prováděn průzkum, který tyto informace upřesní, popřípadě doplní či podá 

zcela nové informace. Velitel zásahu následně musí posoudit veškeré možné alternativy a 

provést závěry pro rozhodnutí. Následně formuluje jednotlivé úkoly pro jednotky. Jelikož 

může v průběhu rozhodovacího procesu docházet ke změnám na místě mimořádné události, 

v důsledku jakýkoliv vlivů, musí se tento proces opakovat až do doby, kdy je tato mimořádná 

událost zlikvidována nebo jsou omezeny její následky. Dostaneme se tedy k požadovanému 

výsledku.  
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Rozhodovací proces velitele zásahu lze znázornit na následujícím schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Schéma rozhodovacího procesu velitele zásahu 

 

Na základě tohoto rozhodovacího procesu dochází k řízení zásahu. 

Řízení zásahu má stránku 

a) osobní; osobní stránku představují osobní vlastnosti a odborné schopnosti, 

b) věcnou, kterou je 

i) organizační struktura systému řízení (dále jen „struktura řízení“) a oblasti, kde 

takto řízení provádí (dále jen „úrovně řízení“), 

ii)  způsob řízení (způsob komunikace s podřízenými, rozkazy, pokyny, povely), 

iii)  prostředky řízení (předávání informací - radiostanicí, ústně, prostřednictvím 

pomocníků, porady...) [2]. 

 

Informace pro činnost získává velitel zásahu tzv. průzkumem. Průzkum je činnost, 

kterou se zjišťují poznatky o situaci, potřebné pro rozhodování o způsobu vedení zásahu. Jde 

většinou o jednu z nejnebezpečnějších činností a zároveň velice důležitou, neboť podle jeho 

Formulace úkolů 
pro jednotky 

2.1 SITUACE 

• podmínky na místě, 

• rizika 

• vlastní možnosti 

• SaP 2.1.2 Průzkum 

Posouzení alternativ  a záv ěr pro 

rozhodnutí 

2 Výsledek 1 Změny a vlivy 
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výsledků je veden zásah, na kterém závisí záchrana osob, zvířat a majetku i bezpečnost 

jednotky. 

Průzkum se provádí po celou dobu zásahu, např. při dopravě, na místě zásahu. 

Průzkum na místě zásahu se provádí ihned po příjezdu jednotky na místo zásahu a dále 

nepřetržitě až do ukončení zásahu. 

Cílem průzkumu při příjezdu na místo zásahu je co nejrychleji zjistit situaci a na jejím 

základě rozhodnout o způsobu provedení zásahu. Průzkumem se zjišťují: 

a) místa ohrožení osob, zvířat a majetku, jejich počet nebo množství, míra ohrožení, 

možnosti jejich záchrany nebo evakuace, 

b) rozsah požáru, cesty a směry jeho šíření, druh hořících materiálů, rozsah účinků živelní 

pohromy nebo jiné mimořádné události, 

c) místo, druh, množství nebezpečných látek a předmětů a rizika, která mohou nepříznivě 

ovlivnit průběh zásahu, 

d) potřebné síly a prostředky jednotek k zásahu, 

e) možnost použití věcných prostředků a zařízení požární ochrany z místa zásahu. 

 

Součástí průzkumu mohou být podle zjištěné situace i práce, které nesnesou odkladu z 

hlediska záchrany osob a ochrany životů hasičů na místě zásahu. Není vyloučen ani způsob 

provádění průzkumu tzv. "bojem", tedy za současného hašení [3]. 
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2 Analýza činností a podklad ů, které má velitel zásahu 

k dispozici  

2.1 Informace z opera čního st řediska pro výjezd jednotky 

 

Informace z operačního střediska je nutné rozdělit na prvotní a následné. Mezi prvotní 

informace můžeme zařadit ty, které jsou získány z ohlášení mimořádné události. Jsou to 

většinou informace málo obsáhlé a strohé z důvodu neodborného popisu dané události. 

Mnohdy jsou tyto informace skreslené a nepřesné, ať už zmíněnou neodborností, panikou 

nebo šokem. Informace následné jsou informace zjišťované druhotně a slouží k upřesnění 

vzniklé situace. Samozřejmě zaleží na druhu události. 

Informace, které potřebuje velitel zásahu před vedením zásahu 

 

• K dojezdu na místo zásahu – upřesňující trasu přepravy jednotky 

• Informace o místě zásahu - upřesňující druh mim. události, podmínky na místě zásahu, 

informace o objektu 

 

Následně se musí informační podpora rozdělit podle druhu a místa nahlášené 

mimořádné události. Celý rozhodovací proces ovlivňuje místo a druh mimořádné události. 

2.1.1 K dojezdu na místo 

 

Informace o místě události jsou hlášeny na operační střediska volajícími, kteří nemusí 

být znalí dané lokality či města, ve kterém se daná událost přihodila. Proto jsou operační 

střediska vybavena programem, který je schopen zaměřit polohu volající osoby s přesností 

stovek metrů. Místo volajícího z pevné telefonní linky je rovněž automaticky identifikováno 

adresou a znázorněním v mapovém podkladu geografického informačního systému (dále jen 

„GIS“). Díky tomuto programu je zmenšen počet planých výjezdů a je upřesněna poloha dané 

osoby popřípadě přímo dané události. K veliteli zásahu se tedy dostane místo dané události 

v podobě výjezdového lístku. Jelikož se předpokládá znalost místopisu dané lokality se 

společným použitím mapových podkladů, které jsou umístěny většinou na všech vozech, 

neměl by být v podstatě žádný problém dostat se na místo události. 
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Obrázek č. 2: Příklad zobrazení mapového podkladu v GIS 

 

Problém může nastat při uzavírkách, pracích na komunikaci, kdy musí velitel 

vyhodnotit nejrychlejší trasu, což může při ne zcela dobrých znalostech místopisu činit větší 

problémy. Některé hasičské záchranné sbory krajů (dále jen „HZS krajů“) mají zpracované 

mapové podklady, tzv. kartotéky ulic, což jsou v podstatě detailněji zpracované jednotlivé 

ulice než je celková mapa města. Na těchto kartách je jednak naznačena nejlepší přístupová 

trasa k místu určení, tak i slovně popsána trasa ze stanice do daného místa. U některých sborů 

jsou tyto kartotéky zpracovány až tak detailně, že jsou zde i čísla popisná jednotlivých objektů 

pro lepší orientaci na jednotlivých ulicích. Dále mají některé sbory zpracované i kartotéky 

obcí, kde je opět naznačena nejlepší přístupová trasa a její slovní popis. V současnosti již 

některé HZS krajů přechází na navigační program ve vozidle (dále jen „GPS“), který by měl 

pomoci jednotce při dojezdu na místo události. Souřadnice GPS může automobil dostat 

zadané přímo z operačního střediska. Není nutné je tedy složitě zadávat velitelem jednotky, 

který by se ve stresové situaci při výjezdu mohl snadno dopustit při zadávání chyby. 

Nevýhoda současně dostupných GPS navigací je, že nalezená trasa nepočítá například s 

jednosměrkami. Proto by bylo třeba pro potřeby HZS krajů upravit stávající navigace tak, aby 

počítali i s možností jednosměrek a tímto způsobem umožnili rychlejší dojezd na místo. Co se 

týče uzavírek a prací na komunikaci, je možný přenos upravených mapových podkladů přímo 

z KOPIS do automobilové navigace, kde by se s těmito uzavírkami a pracemi počítalo. 
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2.1.2 Informace o míst ě zásahu  

 

Tento druh informací udává popis místa a jeho uspořádání na samotném místě dané 

události. Tyto informace se získávají jednak z informací od samotného ohlašovatele události a 

jednak pomocí GIS. Tento systém nám podá komplexní přehled o tom, kde se daná událost 

přihodila, jestli se jedná o městskou zástavbu, silnici, dálnici, lesy, popř. špatně přístupné 

prostory. Tyto informace jsou již uvedeny na výjezdovém lístku nebo jsou veliteli zásahu 

dohlášeny fónicky. Díky těmto informacím si může velitel zásahu při jízdě k zásahu udělat 

představu o složitosti přístupu k dané události a předem si nastínit problémy, které mohou pro 

danou lokalitu a událost vzniknout.  

 

2.2 Informace pot řebné pro vedení zásahu 

Tyto informace jsou spojeny se samotným vedením zásahu na místě zásahu. Mají 

pomoci veliteli zásahu při řešení událostí, které jsou většího charakteru a vyžadují větší počet 

sil a prostředků. Samozřejmě jednotlivé druhy informací se odvíjí od druhu mimořádné 

události, která se přihodila. V této práci se budu zabývat pouze třemi druhy zásahů, které jsou 

nejvíce náročné na rozhodovací procesy s nimi spojenými. Jedná se o zásahy, při kterých je 

potřeba velké množství informací, znalostí a zkušeností. 

2.2.1 Požár 

Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo 

zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při 

kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy 

[4]. 

Informace, které jsou potřebné pro vedení zásahů, jako jsou požáry, se odvíjejí od 

druhu požáru. Je zřejmé, že zabývat se jednotlivými druhy požáru by nebylo vhodné, proto se 

v této části budu zabývat požáry obecně. 

Již při samotném vyhlášení výjezdu na stanici je velitel zásahu seznámen s druhem 

požáru (např. požár popelnice, lesního porostu, bytu, kabelového kanálu, divadla atd.) a to 

většinou v podobě výjezdového lístku nebo v rámci vyhlášení poplachu na stanici. V těchto 

počátečních chvílích si již může nastínit velikost události, ke které byl vyslán. Na výjezdovém 

lístku, pokud se jedná o událost většího rozsahu, si dále může přečíst doporučení o 

dovybavení se např. dokumentací zdolávání požáru ( dále jen „DZP“ )ve formě operativního 
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plánu nebo operativní karty.  

Účelem DZP je vytvořit dokument pro jednotku PO, který by jí poskytl informace 

o objektech se zvýšeným požárním nebezpečím právnických osob podnikajících fyzických 

osob takového druhu, že ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí nebo na možné komplikace 

při zásahu. DZP se nezpracovává na všechny objekty se zvýšeným požárním nebezpečím, ale 

jen tam, kde jsou složité podmínky pro zdolávání požárů v případech: 

- dispozičně složitých a nepřehledných objektů, v nichž hrozí, s přihlédnutím k možnosti 

zakouření, ztráta orientace jednotky požární ochrany a ostatních osob, 

- prostorů, které nelze vůbec odvětrat od zplodin hoření nebo je odvětrat bez znalosti 

ovládacích prvků příslušných technických zařízení, dokonalého dispozičního řešení 

objektu, nebo v případě, že se zplodiny mohou šířit cestami, které nelze dobře odhadnout 

nebo zjistit průzkumem jednotky požární ochrany, 

- prostorů a zařízení, kde by vstup nebo jednání jednotky PO bez upozornění na zde platný 

zvláštní režim znamenal ohrožení životů hasičů (laboratoře, elektro rozvodny, kabelové 

hospodářství apod.), 

- řešení stavebních konstrukcí nebo technologického zařízení, které je těžko poznatelné 

a skýtá snadnou možnost šíření požáru mimo požární úsek nebo i objekt, ve kterém hoří, 

stejně jako vzájemná, těžko rozpoznatelná spojitost zařízení, objektů z hlediska jejich 

havárie nebo šíření požáru, 

- výskytu nebezpečných látek, 

- objektů, kde musí být přesně dodržen postup v množství a druhu nasazené požární 

techniky a prostředků požární ochrany [5] 

 

Tyto dokumenty jsou většinou zpracovány v tištěné formě a jsou uloženy na požární 

stanici na dobře dostupných místech. Těmito místy mohou být různé police, skříně nebo 

systematicky poskládané v šuflatech. Systém poskládání těchto dokumentů závisí na 

jednotlivých HZS kraje. Například mohou být jednotlivé dokumenty označeny diodami. 

Příslušná dioda se při vyhlášení poplachu rozsvítí a tím je usnadněno hledání daného 

dokumentu. Jelikož tyto dokumenty mohou mít i několik stran ať už samotného textu či 

půdorysných příloh (záleží na velikosti a druhu podniku), a jelikož jsou tyto dokumenty 

většinou umístěny v deskách, nebo ve foliích a následně v deskách, je manipulace s nimi a 

hledání v nich zdlouhavé. 

Při samotném zásahu, kdy je nasazena dýchací technika musí mít velitel zásahu 

přehled o množství nasazených hasičů a jejich době pobytu v dýchací technice. V dnešní době 
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je tento přehled zajišťován pouze psanou formou, kdy si velitel zásahu, nebo jím pověřená 

osoba, do předem připravené tabulky zapisují údaje o čase vstupu a sleduje dobu pobytu 

v dýchací technice. Kontrola množství vzduchu probíhá fónicky, kdy si velitel zásahu, nebo 

jím pověřená osoba, vyžádá od jednotlivých hasičů údaje s množstvím vzduchu. Popřípadě 

pokud některému z hasičů dochází vzduch, nahlásí tento údaj veliteli zásahu, nebo jím 

pověřené osobě, a ta provede potřebná opatření, aby zajistil výměnu dýchacího přístroje popř. 

zasahujícího hasiče. Pokud se jedná o požáry většího charakteru nebo požáry, kde by 

docházelo k časté výměně dýchací techniky (např. požáry kabelových kanálů), tak se 

používají kyslíkové, regenerační, izolační dýchací přístroje s uzavřeným okruhem dýchání. 

Doba pobytu se zde pohybuje od 2 do 4 hodin, záleží na druhu přístroje a filtru [6]. V těchto 

případech se hlídá doba nasazení hasiče a kontroluje se jeho stav fónicky. 

Další důležitou informací je odhad sil a prostředků. Tuto činnost provádí velitel 

zásahu zpravidla na základě svých zkušenosti, jelikož není ve většině případů možné, aby 

provedl příslušný výpočet, kterým by si tuto informaci zajistil. Velitel zásahu si při 

nedostatku sil a prostředků požádá pomocí radiostanice o zvýšení tohoto počtu.  

Umístění vodních zdrojů je také informace, která je potřeba při vedení účinného 

zásahu. Informace o jejich umístění jsou získávány prostřednictvím OPIS či KOPIS popřípadě 

od místních jednotek. Znalost umístění těchto zdrojů je důležitá při velkých a rozsáhlých 

požárech, kde je velká spotřeba hasební vody a je nutná její dodávka na místo zásahu.  

Další podpůrné informace, které jsou důležité pro kvalitní vedení zásahu, jsou výpočty 

potřeby proudů, dálkové dopravy vody, potřeby pěnidla a počtu pěnotvorných proudnic, 

výpočty přípravy a míchání roztoků atd. Všechny tyto informace by měl velitel zásahu znát a 

umět je použít, ale při samotném zásahu není většinou možnost tyto výpočty uskutečnit 

z důvodu časové tísně. Proto by bylo vhodné vytvořit programy, které by tyto výpočty 

zajistili. Velitel zásahu by pouze uvedl základní hodnoty požadované pro výpočet a program 

by zbývající práci provedl za něj.  

 

2.2.2 Únik nebezpe čné látky  

 

Při úniku nebezpečné látky musíme rozlišovat, jestli nebezpečná látka unikla 

z technologického zařízení v podniku nebo na náhodném místě např. při převozu po silnici či 

železnici. 

Úniky nebezpečných látek z technologických zařízení v podnicích jsou ve většině 
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případů hlášeny obsluhou, od které získá operační důstojník kvalifikované informace, co se 

týče druhu a množství uniklých látek. Pokud by se jednalo o událost v podniku (úniky z 

technologických zařízení, nehody při manipulaci či dopravní nehodu přímo v areálu firmy), 

jsou ve většině případů k dispozici pro informační podporu i kvalifikované osoby, které je 

třeba okamžitě kontaktovat prostřednictvím dispečinku nebo stálé služby dané firmy, která 

rozumí dané bezpečnostní problematice, zná areál i možnosti řešení vzniklé situace. Při těchto 

událostech jsou zaměstnanci podniku kvalifikovanější pomocí pro velitele zásahu než KOPIS, 

které v tomto případě veliteli zásahu poskytuje prvotní informace o uniklé látce a vzniklé 

situaci. Další informace již většinou poskytuje velitel zásahu směrem k KOPIS. Ten žádá 

KOPIS o další zajištění vnější bezpečnosti - informování dalších složek integrovaného 

záchranného systému (dále jen „ IZS “), zabezpečení techniky potřebné ke zvládnutí situace, 

systému vyrozumění a varování, informovanost dalších subjektů (např. ČIŽP, ČOV, 

vodovody a kanalizace, apod.) [7]. 

Tento typ mimořádné události je z hlediska poskytování informací veliteli zásahu 

spíše v opačné režii, protože velitel zásahu má vlastní informační zdroj většinou místě 

události [7]. 

Pokud látka unikne na nějakém náhodném místě je pro velitele zásahu mnohem 

náročnější získat kvalifikované informace o nebezpečné látce před samotným příjezdem na 

místo zásahu. Prvotní informace získané od KOPIS či OPIS jsou hodně závislé na osobě, 

která danou událost ohlásila. Pro zjištění základních informací je nutné využít všech možností 

k jejich získání. U tohoto druhu zásahu je nutná dobrá komunikace mezi OPIS či KOPIS a 

velitelem zásahu po celou dobu trvání zásahu . 

Základní informace které potřebuje velitele zásahu, a které jsou důležité pro taktiku 

zásahu a správnost vedení zásahu, jsou informace spojeny s identifikací látky vyskytující se 

na místě události. Proto by se informace přicházející k veliteli zásahu měli ubírat tak, aby 

vedly k co nejpřesnější identifikaci převážených, zpracovávaných či uniklých látek. Jsou to 

informace jako: 

a) název látky, 

b) UN a Kemler kód příp. jiné identifikační znaky a informační soustavy např. R a S věty, 

c) barvu a vlastnosti látek, 

d) způsoby uložení, přepravy a situaci u havárie, 

e) další informace týkající se ohrožení osob a životního prostředí. 

 

Rozhodujícím faktorem pro kvalitu informací, získaných od oznamovatele mimořádné 
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události je skutečnost, zda oznamovatelem je laik (náhodný občan) nebo osoba zainteresovaná 

na přepravě, výrobě nebo manipulaci s nebezpečnou látkou. Na základě kvalitních informací z 

tísňových volání lze stanovit: 

a) množství sil a prostředků potřebných k zamezení úniku a následné likvidaci havárie, 

b) stupeň ochrany pro zasahující jednotky PO, 

c) povinnosti varovat, případně evakuovat osoby, nacházející se v ohrožené zóně a současně 

spolupracovat s ostatními subjekty (Policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou, orgány 

státní správy a samosprávy,apod.), 

d) spolupracovat s odborníky v oblasti chemie, toxikologie, využití informačních zdrojů, které  

    jsou na OPIS k dispozici [7]. 

 

Požáry spojené s výskytem nebo vývinem nebezpečných látek jsou nejnáročnější na 

informační podporu i taktiku zásahu. Na základě vstupních údajů zjištěných z ohlášení 

mimořádné události, musí být operační důstojník schopen poskytnout veliteli zásahu již při 

cestě k události základní informace o [7]: 

a) hořícím materiálu, případně o materiálech uložených v blízkosti požáru, 

b) návrhu na použití hasiva a vybavení zasahujících hasičů ochrannými prostředky, 

c) výskytu nebezpečných látek v objektu a jejich množství, 

d) možných vzájemných reakcích mezi skladovanými látkami popř. mezi jejich produkty  

 hoření, 

e) rozšíření požáru a směr větru. 

V těchto případech je nejlepší variantou povolání odborníka na chemické látky na 

místo zásahu z důvodu pružnějšího předávání informací veliteli zásahu s ohledem na rychle se 

měnící stav a podmínky u události [7].  

Informace, které má v dnešní době velitel zásahu na místě zásahu jsou především 

v podobě tabulek či listů v papírové formě. Tyto informační prostředky jsou ve většině 

případů umístěné na vozidlech k případnému použití. Dalšími prostředky jsou měřící přístroje 

a přístroje s databází UN či Kemler kódu a R a S vět. V neposlední řadě jsou to informace 

získané ze školení a výcviku. 

Z hlediska informační podpory je důležité označení a identifikace nebezpečných látek. 

Toto je zajišťováno Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí   

(dále jen „ADR“), která ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Upravuje jakým 

způsobem je možno zboží přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle tříd 

nebezpečnosti. Podobnou dohodou je dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici  
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(dále jen „RID“). 

Nebezpečné látky a předměty se na základě fyzikálních a chemických vlastností 

zařazují do tříd nebezpečnosti. Označení těchto tříd je od 1 do 9. 

Pro usnadnění identifikace nebezpečných látek byly přijaty bezpečnostní značky. Pro 

každou třídu je určena výstražná značka, která je určena k označení kusového zboží nebo je 

umístěna na bocích a zadním čele cisterny. Výstražné značky informují o druhu nebezpečí, 

před jakými vlivy je třeba zboží chránit a jak je nutné s ním manipulovat. ADR a RID 

používají stejné výstražné značky. 

Jednotlivé nebezpečné látky mají přiděleno i čtyřmístné identifikační číslo, tak zvaný 

UN kód. Uvedené číslo je umístěno na výstražné tabuli o rozměrech 300 x 400 mm, a to v její 

dolní polovině. V horní polovině je umístěno identifikační číslo nebezpečnosti, tzv. Kemlerův 

kód. Kemlerův kód je dvoumístná až třímístná kombinace čísel, která může v některých 

případech být doplněna znakem „X“, tzn., že látka nesmí přijít do styku s vodou. Jestliže jsou 

číslice v Kemlerově kódu zdvojené nebo ztrojené, znamená to stupňování nebezpečí. Pokud 

stačí k vyjádření nebezpečí jedna číslice, tak za ní na druhém místě bude číslice nula. První 

číslice vyjadřuje hlavní nebezpečí, druhá, popřípadě třetí, vyjadřuje nebezpečí vedlejší. 

Dalším prostředkem, který má pomoci veliteli zásahu je seznam R-vět a S-vět. 

Standardní R-věty označují specifickou rizikovost. S-věty udávají standardní pokyny pro 

bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky. 

Grafickými symboly nebezpečnosti se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti 

chemických látek, chemických přípravků a způsob jejich klasifikace a označování. 

Obrázek č. 3: Výstražné symboly nebezpečnosti 
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Písemné symboly nebezpečnosti uvedené u grafických symbolů v předchozí části 

nejsou jejich součástí, ale mají následující význam. 

Obrázek č. 4: Písemné symboly nebezpečnosti 

Velitel zásahu má sice poměrně dost prostředků pro informační podporu při zásahu na 

nebezpečnou látku, ale jak už bylo řečeno, jsou ve většině případů v tištěné formě a hledání 

v nich je velice zdlouhavé. Některé z těchto prostředků jsou sice dobře zapamatovatelné, jako 

jsou například informační značky nebo grafické symboly nebezpečnosti, ale aby si velitel 

zásahu pamatoval seznamy R a S – vět nebo veškeré UN kódy je zcela nereálné. Proto by 

bylo vhodné tyto seznamy společně s grafickými značkami apod. převést do digitální podoby 

pro lepší práci a vyhledávání v nich. Pro potřeby velitele zásahu by bylo vhodné vytvořit 

software, který by po zadání příslušného UN kódu či R a S vět vyhodnotil látku či její 

nebezpečí. 

2.2.3 Dopravní nehody 

Dopravní nehody jsou události, které mají charakter činností spojených s 

odstraňováním následků kolize dopravních prostředků.  

Za dopravní nehodu je třeba považovat i případ, kdy jednotky pouze dopravní 

prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odstranění vraků, vozidlo sjeté mimo 

komunikaci apod.), odstraňovaly pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo 

odstranění úniku látek – provozních náplní vozidel apod.) na všech silnicích, dálnicích a 

rychlostních komunikacích [8]. 

 

Druhy dopravních nehod: 

• Silniční - na všech pozemních komunikacích 

• Hromadné silniční - na všech pozemních komunikacích za účasti více než 4 vozidel 
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nebo prostředků hromadné dopravy 

• Železniční – na všech železničních tratích 

• Letecká – spojená s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel 

 

Silniční nehody a hromadné silniční nehody 

Vyžadují v podstatě stejnou informační podporu. Jako jedny z prvotních údajů, které 

se dostanou k veliteli zásahu, jsou informace poskytnuté OPIS či KOPIS. Jsou to v podstatě 

informace získané od oznamovatele události. Tyto informace bývají často neúplné a zkreslené 

(např. je hlášen požár vozu a přitom „pouze“ vytéká voda z chladiče na motor nebo je hlášen 

únik pohonných hmot a rovněž se jedná pouze o vodu z chladiče). Dále informace o počtu 

lidí, kteří se stali účastníky dopravní nehody, nebývají zcela přesné většinou z důvodu 

nepřehlednosti situace. I když na druhou stranu jsou tyto zkreslené informace dobré z důvodu 

nepodcenění situace a je lepší být vždy připraven na horší situaci než z ní pak být překvapen. 

 

Informace důležité pro velitele zásahu: 

• Určení místa nehody 

• Počet raněných popř. mrtvých  

• Zda-li jsou osoby ve voze 

• Počet havarovaných vozů  

• Zda-li uniká palivo 

 

Pokud jsou mu tyto informace známy, může se již při jízdě k zásahu připravovat na 

činnosti, které bude potřeba udělat prvotně.  

Při samotném zásahu hrozí zasahujícím hasičům nebezpečí v podobě např. 

neaktivovaných airbagů, umístění nádrží, akumulátorů, tlakových lahví, ale také automobily 

s hybridním pohonem. Kromě těchto aktivních ochran jsou na autech i další prvky jako jsou 

výztuhy z různých slitin, na které už běžné vyprošťovací zařízení nestačí a zasahující hasiči se 

musí do vozidla dostat jinou cestou. Tyto faktory samozřejmě ovlivňují a prodlužují dobu 

šetrného vyproštění zraněných a poskytnutí odpovídající pomoci. 

Jelikož je v dnešní době zcela normální jízda automobilem a je mnohem více typů 

vozidel, které se pohybují po naších komunikací, není v silách velitele zásahu či samotných 

hasičů znát jednotlivé umístění např. akumulátorů nebo nádrží. Záleží vždy na zkušenostech 

velitele zásahu či hasičů, jestli se již s daným typem vozu setkali či nikoliv. Dalším 
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problémem je zcela více používané elektroniky v osobních automobilech a tudíž i větší 

náročnost na energetické zdroje umístěné v automobilech. To znamená, že se nemusí 

v automobilu nacházet pouze jeden akumulátor, ale může jich zde být více, a to i na různých 

místech. Dalším z problému jsou již zmíněná auta na hybridní pohon. 

Hybridní pohon je označení pro kombinaci několika zdrojů energie pro pohon jednoho 

dopravního prostředku. Nejčastěji se má na mysli kombinace elektrické trakce jako u 

elektromobilu a spalovacího motoru. Hybridní pohony jsou využívány především v silniční a 

železniční dopravě. 

Auto s hybridním pohonem představuje vozidlo, které při svém pohonu využívá více 

než jeden zdroj energie.  

Dnes se testují a vyvíjejí tyto druhy hybridních pohonů: 

spalovací motor + elektromotor + akumulátor  

spalovací motor + elektromotor + externí přívod elektrické energie (trolej)  

spalovací motor + setrvačník  

plynová turbína + generátor + akumulátor + elektromotor  

Mezi již ověřené hybridní pohony patří kombinace spalovacího motoru s 

elektromotorem a akumulátorem tzv. sériový hybridní pohon [9]. 

 

Vhodným prostředkem pro velitele zásahu by se jevil software Crash Recovery 

Systém (dále jen „CRS“), který obsahuje databázi osobních a dodávkových automobilů a 

plánuje se jeho rozšíření o nákladní automobily a autobusy. Bude o něm zmíněno v dalších 

kapitolách. 

 

Nehody na železnicích 

U tohoto druhu nehod je mnoho možností, které mohou nastat, ať už je to srážka dvou 

vlaku (v tunelu nebo mimo něj), srážka vlaku s motorovým vozidlem, vykolejení vlaku 

v důsledku technické závady, srážka vlaku s člověkem čí zvířetem, atd. Záleží na druhu 

pohonu, který je využíván v daném místě pro pohon lokomotivy a na spoustě faktorů. 

Obecně jsou tyto nehody spojené s velkým množství přepravovaných osob (pokud se 

nejedná o nákladní vlak) a je zde mnoho faktorů, které ovlivňují bezpečnost hasičů. Jedná se 

především o vysoké napětí nebo velké množství paliva, sloužícího k pohonu vlakové 

soupravy, nebezpečí projíždějících vlaků (při vícekolejní dráze). Při těchto nehodách je velký 

problém dostat se do samotných vagónů pokud nedojde k odblokování zámků, jelikož jsou 

stěny vagónů tvořeny několika vrstvami a jsou vyztuženy. Při vyprošťování jsou to fyzicky 
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náročné zásahy a při větších nehodách, kde dojde k větším ztrátám na životech, to může být u 

některých jedinců i psychicky náročný zásah. 

Definovat informační podporu u těchto nehod je velmi složité. Jelikož se jedná o 

zásahy s prováděním odborných prací a manipulací, je nutno tyto práce provádět ve 

spolupráci s personálem železnice a o zásahu je nutné informovat operační středisko HZS ČD. 

Jeho prostřednictvím povolat jednotku HZS ČD a vyrozumět odpovědné zaměstnance 

železnic, pokud to nelze provést přímo. 

 

2.3 Shrnutí 

V dnešní době, kdy se stále vyvíjejí novější technologie ve všech odvětvích, jsou 

kladeny i větší nároky na velitele zásahu. Ten pro správné rozhodnutí potřebuje co nejvíce 

informací, které mu pomohou v jeho rozhodování. Množství těchto informací není schopen 

bez pomoci OPIS či KOPIS dostatečně vyhodnotit. Na druhou stranu mají KOPIS, při 

zvyšujícím se počtu zásahů (viz.Obrázek č. 5), daleko více práce a tím pádem i méně času na 

předávání informací pro velitele zásahu, zejména pokud se věnují několika zásahům současně. 

Z tohoto důvodu by měl mít informace velitel zásahu přímo u sebe, aby s nimi mohl efektivně 

pracovat, a tím pádem odlehčit práci pracovníkům KOPIS. 

Obrázek č. 5: Počet řešených mimořádných událostí v jednotlivých rocích 
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Z grafu je patrné, že počet zásahů se rok od roku navyšuje, a proto narůstá zatížení 

KOPIS. Jak již bylo zmíněno, bylo by dobré, aby měl velitel zásahu některé informace přímo 

u sebe. Samozřejmě by musela být nalezena rovnováha mezi tím, jakou podporu veliteli 

zásahu poskytne KOPIS a do jaké úrovně si musí velitel zásahu informační podporu zajistit 

sám. Není žádoucí, aby na jednu stranu byl velitel zásahu zachvácen prací s počítačem a pro 

tuto práci nemohl efektivně řídit zásah. Na druhou stranu je žádoucí, aby při ztrátě 

komunikace velitele zásahu s KOPIS, ať hlasové či datové, byl schopen efektivně pracovat a 

potřebné informace k zásahu měl operativně k dispozici s sebou. Při práci v terénu by se 

jevilo jako velmi efektivní využití vizualizace prvků mimořádné události prostřednictvím 

geografickým informačních systémů. Mapové a datové podklady by byly schopny podat 

uživateli potřebné informace o nebezpečných objektech, o nebezpečných zónách a 

technických zařízeních (sirény, cesty, vysílače, kamery), o vodních tocích a nádržích, o 

inženýrských sítích a rozvodech, apod. To vše by bylo možné prostřednictvím GIS programu, 

se kterým by se museli uživatelé, čili velitelé zásahu, naučit pracovat. Totéž musí platit i při 

nasazení výpočetní techniky pro činnost štábu velitele zásahu, pro činnost řídícího důstojníka 

či jakéhokoliv krizového štábu.  

Při variantě například vytvoření štábu velitele zásahu z pracovníků, kteří zcela rutinně 

zvládají příslušné programové vybavení, by docházelo k rychlejšímu a efektivnějšímu 

předávání potřebných informací k veliteli zásahu.  

Výběr aplikací, které by měly být velitelem zásahu maximálně využity a zároveň 

nebudou brzdit jeho rozhodovací proces, je sumarizován v následující tabulce. 
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Tabulka č. 1: Přehled programového vybavení 

 

Programové vybavení priorita 

Geografický informační systém 1 

databáze nebezpečných látek 1 

dokumentace zdolávání požárů a havarijní plán (zóny,  sirény, 

atd.) 
1 

databáze konstrukčních a bezpečnostních prvků motorových 

vozidel 
1 

výpočet dálkové dopravy vody 1 

výpočet přípravy a míchání roztoků 1 

výpočet převodu jednotek ppm na g/m3 1 

navigace a poloha vozidel 1 

datové spojení s OPIS (posílání dat z OPIS) 1 

sledování času (pro vstup a výstup z nebezpečné zóny) + 

přehled o nasazených silách 
1 

bezpečnostní značky - ADR / RID 1 

značení tlakových lahví (foto) 1 

Kemler, Diamant, Hazchem 1 

R, S věty 1 

Spojení pro přenos obecných dat (dokumenty) 1 

výpočet doby pobytu v radioaktivním prostředí, stanovení 

bezpečné vzdálenosti od zářiče 
1 

kalkulačka 1 

základní aritmetické výpočty včetně vzorců (plocha, objem, …) 1 

EPS - umístění klíčového trezoru + foto místa umístění 2 

zdroje vody 2 

telefonní seznam (výběrová databáze) 2 

metodické listy bojového řádu 3 

karta obcí, kontakty na starosty 3 
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3 Spojení a p řenos informací k veliteli zásahu 

Spojení a přenos informací mezi KOPIS či OPIS a velitelem zásahu je jedna 

z nejdůležitějších záležitostí. Jednotky požární ochrany používají několik způsobů spojení dle 

charakteru řízení zásahu. Nároky kladené na přenos informací z KOPIS či OPIS jsou 

především rychlost přenosu informací, nenáročná obsluha spojových prostředků a jejich 

bezproblémové použiti a funkčnost. 

3.1 Spojové prost ředky používané velitelem zásahu 

 

3.1.1 Radiostanice 

a)       Analogová radiová síť 

Analogová rádiová síť HZS krajů a součinnosti v IZS  je určena pro rádiové spojení 

jednotek, pro součinnost s jednotkami požární ochrany ostatních zřizovatelů a součinnost s 

dalšími základními a ostatními složkami IZS [19]. 

Do nedávné doby byly analogové radiostanice hlavním komunikačním nástrojem mezi 

OPIS a výjezdovou jednotkou, pracující v pásmu 169 MHz. U tohoto způsobu komunikace 

nastávají problémy s přenosem signálu v členitém terénu. Tento stav je řešen pomocí 

převaděčů, umístěných většinou na výškově významných kótách. Analogové radiostanice se u 

HZS využívají hlavně k zabezpečení hlasové komunikace. Některé umožňují i přenos 

krátkých datagramů, které se využívají jako kódy typických činností. Ukázalo se, že tyto 

služby již potřebám jednotky PO nedostačují, a v současné době se v rámci jednotné 

komunikační sítě IZS přechází na digitální systém radiové sítě [7]. 

 

b)      Digitální radiová síť 

Radiokomunikační síť PEGAS je plně digitální rádiová síť s integrovanými hlasovými 

a datovými službami v evropsky harmonizovaném kmitočtovém pásmu 380-400 MHz 

pracující ve standardu TETRAPOL. Síť je založena na evropském standardu TETRAPOL, 

který v České republice nese jméno PEGAS. Koncové radiové terminály jsou předávány 

nejen bezpečnostním a záchranným sborům, ale i armádě. Hlavní funkcí tohoto systému je 

zajištění komunikace mezi operačními centry a složkami zasahujících záchranných týmů. 

Tato rádiová síť představuje pro HZS ČR hlavní rádiovou síť.  
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Síť PEGAS tvoří kompletní digitální systém s integrovanými hlasovými a datovými 

službami. Je založen na principu jednotné evropské frekvence v rozsahu 380-400 MHz. 

Rychlost přenosu pro hlasovou komunikaci je 8 kb/s, zatímco rychlost přenosu datové 

komunikace představuje 3.6 kb/s. Hlasová a datová komunikace je chráněna kódem. Pokrytí 

digitálního rádiového systému umožňuje činnost mobilních terminálů na 97% území České 

republiky. Úplné pokrytí je ve městech s více než 20 tisíci obyvateli [20]. 

 Oproti analogové radiové síti poskytuje síť Pegas řadu výhod: 

• veškeré přenosy jsou šifrované, což zabraňuje nežádoucím odposlechům, 

• každé koncové zařízení (terminál) má svoji jedinečnou adresu, tzv. číslo RFSI. Díky 

tomu lze libovolně a dynamicky definovat práva a možnosti jednotlivých uživatelů, 

• díky systému základnových stanic sítě (tzv. buněk) lze v rámci České republiky 

komunikovat na prakticky neomezenou vzdálenost, 

• vlastnosti sítě lze dle aktuálních potřeb dynamicky měnit z dohledového pracoviště, 

• datové přenosy, umožňující např. vzdálené přístupy do databází a mnoho dalších [7]. 

 

3.1.2 Mobilní telefon 

Spojení mezi velitelem zásahu a KOPIS či OPIS pomocí mobilního telefonu se 

využívá převážně v případech, pokud nelze toto spojení provést pomocí radiostanice. 

Důvodem může být nedostupnost signálu pro radiostanici, porucha radiostanice popř. vybití 

zdroje radiostanice a nemožnost jeho výměny. 

Použití mobilního telefonu pro komunikaci s KOPIS či OPIS je možné pro jednoduché 

zásahy, které nevyžadují delší čas na likvidaci události ani množství předávaných informací. 

Nevýhodou tohoto spojení je nemožnost okamžitého spojení na KOPIS či OPIS, jako je tomu 

u radiostanice, ale musí se nejprve počkat na navázání spojení. 

3.1.3 Mobilní opera ční a informa ční st ředisko  

Mobilní operační středisko (dále jen „MOS “) lze využít při řešení rozsáhlých a 

složitých mimořádných událostí. MOS je součástí štábu velitele zásahu, avšak nenahrazuje 

stacionární KOPIS či OPIS. Je určeno pouze k lepšímu a rychlejšímu přenosu informací, 

protože nabízí využití většího množství spojových a jiných podpůrných prostředků. V 

současné době je tento mobilní prostředek k dispozici u HZS Středočeského kraje v Kladně a 

u HZS MSK v Ostravě. Vybavení MOS technologiemi potřebnými pro práci v terénu je 

řešeno na základě filozofie odpovídající technické a informační podpory pro operačního 
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důstojníka a operačního technika, za použití co nejmenšího počtu technických 

a technologických prostředků v MOS. Proto z pohledu přístupu k informačním systémům 

a přístupu na databázové servery GIS je MOS postaveno na bezdrátové komunikaci 

a vzdáleném přístupu přes virtuální privátní síť ( dále jen „VPN“) na KOPIS. Nespornou 

výhodou VPN je šifrování datového přenosu, díky němuž nemůže nikdo neoprávněně 

odposlechnout data během jejich přenosu po veřejném Internetu. I když nejpotřebnější data 

jsou uložena také lokálně pro případ výpadku spojení na KOPIS, je zcela zásadní význam 

v přístupu na aktuální „živá“ data ve všech informačních systémech, aby v žádném okamžiku 

nebylo MOS odtrženo od reality. Vlastní MOS je vybaveno dvěma totožnými pracovišti, 

operačního důstojníka a operačního technika, osazenými notebooky. Pracoviště jsou funkčně 

totožná jako pracoviště v „kamenném“ operačním středisku, mimo příjem tísňových volání. 

Díky vzdálenému bezdrátovému přístupu, realizovanému pomocí CDMA modemů (variantně 

UMTS, satelitní připojení) do datové sítě KOPIS, má MOS k dispozici on-line veškeré 

informace a funkcionality. Jedná se zejména o výjezdovou aplikaci Integrovaného Systému 

Výjezdu, tzv. krajský spojař, s přístupem na databázi k reálným datům na KOPIS, která 

nabízejí stejný komfort, jako na „kamenném“ operačním středisku (např. nasazování sil 

a prostředků lze realizovat bez nutného zapojení „kamenného“ operačního střediska). Dále se 

jedná o GIS aplikaci s možností automatického přepojení do lokálního režimu a další 

informační systémy kraje, jako portál kraje, GIS portál kraje, krizové a havarijní plány kraje, 

atd. Vše samozřejmě se vzdáleným přístupem k reálným datům. V neposlední řadě má 

personál MOS také přístup k internetu. 

Pro rádiové spojení je MOS vybaveno dvěma digitálními radiostanicemi Matra 

a dvěma analogovými radiostanicemi. Ovládání všech čtyř radiostanic je integrováno do 

touchscreenů (dotykové obrazovky), které se chovají jako druhý monitor se společnou 

plochou, připojený k notebookům, které tvoří dispečerské PC na daném pracovišti. Veškerý 

radiový provoz je zaznamenáván a archivován na záznamovém zařízení. Je možné 

zaznamenávat i prostorový zvuk v celém MOS. 

Telefonie je v mobilním operačním středisku uskutečňována pomocí GSM 

technologií. V prostoru štábu je, mimo mikrofonu pro záznamu prostorového zvuku, umístěn 

i monitor Smart Sympodium, který přes bezdrátový přenos umožňuje vytvořit s  KOPIS 

videodatakonferenci a sdílet veškerá data MOS s pracovišti krizového managementu MSK. 

Dále je ho možno využit jako monitor pro třetí počítač v MOS, který má funkci lokálního 

technologického serveru, a který zároveň slouží pro práci štábu. 

Na čelním panelu řidiče je k dispozici mobilní PC s navigací pomocí GPS. Souřadnice 
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pro určení místa události lze zadat ručně nebo je může datově do vozidla zaslat KOPIS. 

Samozřejmostí je LAN v rámci MOS s možností přístupu přes WiFi k laserové multifunkční 

tiskárně se skenerem [10]. 
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4 Návrh na zlepšení informa ční podpory 

Návrh na zlepšení informační podpory bych viděl ve vhodném hardwarovém a 

softwarovém vybavení velitele zásahu a jeho komunikace s KOPIS či OPIS. Volba vhodného 

hardware by měla být především závislá na tom, aby ho velitel zásahu mohl bez problémů 

obsluhovat a jeho obsluha mu nečinila spíše komplikace než užitek. Na druhou stranu by tyto 

hardwarové prostředky měli mít zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození, odolávat 

vnějším vlivům nebo by měly být schopny fungovat v prašném prostředí. Zato softwarové 

prostředky by mohly být do jisté míry individuální záležitostí v rámci krajů. 

 

4.1 Hardwarové prost ředky 

Hardwarový prostředek, který by měl mít u sebe velitel zásahu, musí splňovat některá 

kritéria, jako jsou např.: 

•  Mechanická odolnost: zařízení musí vydržet více než jeden zásah, musí vydržet 

otřesy, nárazy, prudké otvírání či zavírání víka 

• Klimatická odolnost: tedy na vlhkost či přítomnost vodní tříště, sněhových vloček, 

nepříznivých vysokých a nízkých teplot a jejich střídání 

• Výdrž akumulátoru: zařízení musí být schopno pracovat 3 nejlépe však 5 hodin na 

vlastní zdroje, musí být umožněna jednoduchá výměna akumulátoru, případně 

připojení cigaretového napáječe nebo externího napájecího zdroje  

• Jednoduché ovládání: bez použití myši, možnost použít pero a dotykovou obrazovku, 

možnost skrýt klávesnici, ale naopak možnost připojení různých periférií jako jsou: 

USB, CD-ROM apod. 

• Dostatečný výkon a kapacita: tak, aby počítač byl schopen pojmout data, rychle s nimi 

pracovat a provádět s nimi v rozumném čase operace vyhledávání apod.  

• Dostatečná kvalita zobrazení: pro použití v terénu je třeba, aby monitor byl čitelný na 

přímém slunečním světle, aby měl vhodné rozlišení a hlavně takovou velikost, aby 

texty, grafika, mapy byly dostatečně čitelné.  
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Hardwarové prostředky, které z větší či menší části splňují tyto kriteria jsou: 

• PDA 

• Notebook 

• Tablet PC 

4.1.1 PDA 

PDA neboli malý kapesní počítač bývá ovládaný obvykle dotykovou obrazovkou a 

perem. Pro informační podporu je dle mého názoru spíše nevhodný z hlediska komplexní 

informační podpory na místě zásahu, jednak k jeho velikosti displeje a jeho malé paměťové 

kapacitě. Výhodou PDA je jeho cena, která se pohybuje cca od 6 000 Kč do 19 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Příklad PDA 

 

Současné PDA většinou obsahuje: 

• barevný LCD displej o rozlišení 320x240 (QVGA), 640x480 (VGA), případně o jiném 

rozlišení 

• procesor okolo 400 MHz  

• paměť 64 - 128 MB RAM - tato paměť je závislá na zdroji energie (při přerušení 

napájení jsou všechna data ztracena) a proto je její velikost omezována kapacitou 

baterie  
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• paměť flash ROM - na rozdíl od RAM není závislá na zdroji napájení, a proto je 

využívána jako „bezpečné uložiště“ dat; u mnoha typů PDA je běžně ovšem uživateli 

nepřístupná  

• u dnešních přístrojů je však čím dál více používána jako "paměť RAM" paměť typu 

flash což na jednu stranu sice zpomaluje práci s pamětí, ale při úplném vybití nehrozí 

ztráta obsahu paměti. Odpadá také nutnost udržovat PDA stále částečně zapnuté 

(nutné udržování paměti typu RAM) a zvyšuje se tím výdrž zařízení. Mimo to je flash 

stále rychlejší a rozdíly v přístupové době se stále zmenšují.  

• jeden nebo dva sloty (CompactFlash, Secure Digital apod.), které umožňjí PDA 

rozšířit např. o paměť Flash k ukládání dat, GPS modul, síťový (network) adaptér, 

modem atd.  

• slot na kartu SIM pokud daný model PDA obsahuje integrovaný modul GSM/GPRS - 

pokud jej obsahuje lze PDA provozovat i jako mobilní telefon nebo k připojení na 

internet bez dalších periferií [11]. 

 

Při použití tohoto druhu hardware by docházelo k přeposílání dat z KOPIS či OPIS na 

PDA a to ve formě obrázků či datových souboru a to z důvodu malé paměťové kapacity a z 

důvodu nemožnosti uložení některých softwarových prostředků. Docházelo by k fónické či 

datové komunikaci mezi KOPIS (popř. OPIS) a velitelem zásahu a následnému přeposílání 

dat, s možností nedorozumění obou stran co se týče konkrétního požadavku. 

Vhodnost tohoto prostředku by byla jako použití GPS navigace s doplňkovými 

funkcemi, jako je textový dokument, pořizování fotografií či videa popř. jako mobilní telefon, 

ale pro komplexní informační podporu na místě zásahu je dle mého názoru nevhodným. 

 

 

4.1.2 Notebook 

Notebook neboli laptop je malý přenosný osobní počítač velikosti formátu A5 až A4 

(někdy také i větší). Po otevření notebooku je možné psát na vestavěné klávesnici, ovládat 

kurzor vestavěným polohovacím zařízením, případně je také možné využívat připojených 

externích zařízení - klávesnice, myš, číselná externí klávesnice apod. Zobrazování je zajištěno 

odklopným LCD displejem. Postupem vývoje se z konstrukce notebooků vytratily disketové 

mechaniky, které byly nahrazeny mechanikami pro čtení CD a zápis na zapisovatelné disky 
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CD-R, přepisovatelné disky CD-RW, případně DVD-R a DVD-RW. Standardním vybavením 

notebooku se stal slot pro PC karty (dříve označované PCMCIA), rozhraní USB, vestavěný 

modem s konektorem pro telefonní linku a síťový adaptér pro připojení k počítačové síti. 

Některé typy notebooků mají vestavěn také adaptér pro bezdrátovou síť WiFi, rozhraní 

bluetooth apod. [12]. 

Notebooky by se dle svých parametrů, které se v dnešní době blíží stolním počítačům, 

co se týče výkonu, jsou dle mého názoru vhodnější než PDA pro informační podporu velitele 

zásahu. Jednak díky možnosti uložení některých softwarů, dokumentů či databázi ať už 

s online či offline přístupem. Nevýhodou při řešení některých závažnějších situací, kdy není 

možnost položení notebooku na nějakou pevnou podložku nebo pevnou podpěru, může být 

pohyb a výběr potřebného softwaru pro řešení dané situace. Většina notebooků totiž není 

vybavena dotykovou obrazovkou, a proto by pohyb v menu mohl činit značné obtíže. 

Cena notebooku se pohybuje v závislosti na výkonu, vybavení, a schopnostech 

v rozmezí přibližně od 10 000 Kč až do 100 000 Kč.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Příklad notebooku 
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4.1.3 Tablet PC 

Tablet PC je mezistupněm mezi laptopem a kapesním počítačem. Podle původních 

představ se mělo jednat o jednoúčelový přenosný počítač s vysokou výdrží baterií a s 

dotykovým displejem. Původní představy se však postupem času vytratily a současné Tablet 

PC jsou v podstatě klasické laptopy se všemi výhodami i nevýhodami. Jediné, co z původní 

představy zůstalo, je dotykový displej [13]. 

Jelikož jsou tablety v podstatě notebooky s dotykovými monitory, mají tudíž stejné 

komponenty co se týče vybavení. Z mého pohledu by se Tablet PC jevil jako nejvhodnější 

hardwarový prostředek pro velitele zásahu, jelikož umožňuje pracovat v menu přes dotykovou 

obrazovku a současně, je li to potřeba, použít klávesnici. Další z výhod oproti notebookům je 

jeho velikost, která je zmenšena díky možnosti otáčení popř. vysouvání displeje a přitom je 

zachována stejná zobrazovací plocha. U klasického notebooku vznikne v podstatě „véčko“, 

které je méně výhodné při manipulaci u zásahu. Proti tomu Tablet PC může být jak v podobě 

„véčka“ jako notebook, pokud se jedná o Tablet PC s otočným monitorem, ale také jako 

klasický tablet takže je s ním lepší manipulace. Jelikož existují dvě varianty, se kterými se 

můžeme setkat a to v podobě otočného monitoru a monitoru výsuvného, bylo by dobré oba 

druhy nejprve odzkoušet, aby bylo z praktických poznatků zjevné, která varianta by byla 

vhodnější. Cena tohoto hardwarového prostředku samozřejmě záleží opět na vybavení a 

funkcích, které jsou požadovány. Tato cena se pohybuje přibližně od 20 000 Kč do 135 000 

Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Příklad Tablet PC s výsuvným monitorem  
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Obrázek č. 9: Příklad Tablet PC s otočným monitorem 

 

4.2 Softwarové prost ředky 

 

Softwarové prostředky jsou v podstatě programy, které mají napomoci rychlejšímu a 

plnohodnotnějšímu rozhodování velitele zásahu přímo u zásahu. Jedná se především o 

programy, dokumenty, databáze atd. V první řadě by měl být vytvořen na základě priorit tzv. 

„datový strom“ jehož struktura by měla být uživatelsky jednoduchá a měla by co 

nejrychlejšími postupovými kroky dovést uživatele k požadovaným informacím. Součástí této 

struktury přístupu k informacím by měl být i přenos dat mezi OPIS a velitelem zásahu, a také 

sledování polohy vozidel a navigační systém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Obrázek č. 10: Příklad datového stromu 



33 

4.2.1 GIS 

GIS, neboli geografický informační systém, je na počítačích založený informační 

systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k 

povrchu Země. Data, se kterými GIS pracuje, se nazývají geodata. Geodata jsou definována 

svou geometrií, topologií, atributy a dynamikou. Geodata se skládají z jednotlivých 

geoobjektů. Geoobjekt je část modelované reality, kterou je možno na dané úrovni 

generalizace v GISu modelovat jako jeden objekt.  

Geoobjekt obsahuje dva druhy informací: 

prostorové informace (tvar, poloha, topologie)  

neprostorové informace (atributy specifické pro každý typ objektu)  

 

Generalizací v prostředí GISu se rozumí problém toho, jak podrobně realitu 

modelovat. Např. město lze v GISu reprezentovat jedním objektem, nebo množinou objektů 

(budov, parcel, ulic, ploch apod.). 

Základní dělení geoobjektů je dělení podle počtu dimenzí. Reálné objekty na zemském 

povrchu jsou vždy trojrozměrné. Do prostředí GIS se však transformují podle potřebné 

úrovně generalizace. 

0D geoobjekty - Bezrozměrné objekty, body definované pouze svou polohou. 

Příkladem může být například autobusová zastávka v GISu modelujícím dopravu nebo 

GSM vysílač v GISu mobilního operátora, modelující pokrytí signálem.  

 1D geoobjekty - Objekty jednorozměrné, úseky čar s konečnou délkou a nulovou 

plochou. Pomocí 1D geoobjektů se nejčastěji modelují silnice, řeky, apod.  

 2D geoobjekty - Objekty dvojrozměrné, polygony, s konečným obvodem a konečnou 

plochou.  

 3D geoobjekty - Objekty trojrozměrné, polyhedrony. Třetí rozměr je v GISech 

nejčastěji modelován pomocí tzv. Digitálního modelu terénu (DMT, DEM).  

Geoobjekty popisující stejné téma se sdružují a ukládají do mapových vrstev, někdy 

také nazývaných tematické mapové vrstvy. Takovým tématem může být např. vodstvo, 

silnice, typy půd, nadmořská výška, apod. 

Smyslem dělení geodat do mapových vrstev je usnadnit analýzu dat. Ta je 

nejčastějším důvodem pro nasazení GISu pro modelování reality. 
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Každá mapová vrstva je uložena v jednom datovém souboru, který lze samostatně 

přenášet a používat ve více mapových projektech. Mapové vrstvě se někdy také říká 

monotematická mapa, případně zkráceně mapa (např. mapa řek, mapa silnic, apod.). Mapové 

vrstvy se dělí podle modelovaných dat a druhu použití na dva typy - vektorové a rastrové [14]. 

Tento informační systém je u HZS používán již několik let na KOPIS či OPIS. Jelikož 

pracovníci na těchto střediscích již mají s tímto systémem několikaleté praktické zkušenosti, 

ponechal bych obsluhu tohoto systému právě na jejich „bedrech“, jelikož přímo u zásahu má 

velitel zásahu mnoho jiných povinností. Spolupráci KOPIS (popř. OPIS) s velitelem zásahu 

bych viděl jako online propojení Tablet PC s PC na pracovišti operačního důstojníka. Kdy by 

již při jízdě k místu zásahu, kdy se jednotlivý hasiči i velitel dostrojují, mohl operační 

důstojník předem připravit potřebné mapové podklady, které budou pravděpodobně potřebné. 

Záleží opět na druhu události, která by nastala. Např. při požáru by mohl připravit mapu 

s označením podzemních i nadzemních hydrantů, vodní zdroje v okolí, označit nebezpečná 

místa, popř. vymodelovat pravděpodobné šíření požáru. Samozřejmě vše s vědomím velitele 

nebo spíše na jeho požádání, aby velitel nebyl překvapen nad náhlými změnami obrazovky 

Tablet PC. Samozřejmostí je i proškolení velitelů s prací s tímto programem, aby i sami mohli 

využívat tento systém. 

 

4.2.2 Databáze nebezpe čných látek 

Jsou to aplikace, které obsahují různé informace o druhu nebezpečí látky, její 

identifikace, vhodnosti použití ochranných prostředků a hasební látky nebo jsou to aplikace 

určené pro modelaci. V těchto aplikacích lze vyhledávat určenou látku například podle: 

názvu, UN čísla, Kemllerova kódu atd. Jak už bylo zmíněno, jsou druhy aplikací 

databázových a určených pro modelaci. V rámci informační podpory veliteli zásahu bych 

navrhoval jako o vhodných aplikacích uvažovat o databázích: 

a. NEBEL 

b. Medis Alarm 

c. Rozex Alarm 
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a) NEBEL 

 

Databáze NEBEL byla vytvořená SPBI, které od počátku spolupracovalo s HZS ČR 

formou grantu a vychází z původní databáze NEBLAT. V rámci této spolupráce obdržely 

všechny KOPIS a OPIS licenci i samotný program, který obsahuje: 

 

- třídy nebezpečnosti látek, 

- identifikační údaje o látkách (používané bezpečnostní tabulky ke každé látce), systémy 

HAZCHEM a DIAMANT, 

- požárně - technické charakteristiky, 

- legislativu ADR 

- druhy a  použití obleků včetně ochranné doby daného obleku k vybrané látce, 

- rezistence (reakce na různé materiály, včetně materiálů, použitých při výrobě 

ochranných  pomůcek pro zasahující hasiče), 

- R-věty a S-věty. 

 

 

Obrázek č. 11: Výběr látky a možnosti databáze NEBEL 
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Obrázek č. 12: Ukázka Rezistence databáze NEBEL 

 

Obrázek č. 13: Ukázka systému Diamant a přehled obleků databáze NEBEL 

 

Dle mého soudu je tato databáze daleko méně přehledná než např. databáze Medis 

Alarm, ale poskytuje některé dobré informace, jako je reakce na různé materiály, včetně 

materiálů použitých při výrobě ochranných pomůcek pro zasahující hasiče.  
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b) MEDIS-ALARM 

Databáze MEDIS-ALARM obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech více 

než 8700 nebezpečných látek. Zařazeny jsou informace o všech látkách ze "Seznamu závazně 

klasifikovaných nebezpečných chemických látek " podle vyhlášky č. 369/2005 Sb., včetně 

ropných produktů a derivátů v tomto seznamu uvedených. Uvedena je jejich klasifikace podle 

předpisů pro přepravu nebezpečných látek. Tento "Seznam" je doplněn o látky, které jsou 

vyjmenovány a klasifikovány jako nebezpečné podle předpisů ADR/RID, a to ve verzi 2007, 

včetně informace o doporučených obalech.  

Identifika ční část obsahuje mimo jiné tyto údaje - podle všech lze vyhledávat: 

- název a synonyma (včetně názvů a synonym v různých jazycích)  

- registrační číslo Chemical Abstracts (CAS)  

- UN-ČÍSLO  

- číslo ES (EINECS/ELINCS)  

- indexové číslo (EEC)  

- registrační čísla EU  

- klasifikace podle "chemického zákona" (Vyhláška č. 369/2005 Sb.)  

- R-věty a S-věty  

- klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy - ADR (silniční), RID (železniční), IMDG    

   (námořní),  IATA (letecká)  

- Kemlerův kód  

- výstražný symbol v grafickém provedení  

- bezpečnostní značky RID/ADR  

- Hazchem-kód - kód pro hašení a opatření v místě havárie  

- registrační číslo RTECS (je pořadovým číslem látky v systému americké NIOSH ) 

- WGK - německá třída nebezpečnosti pro vodu  

- třída hořlavosti  

- třída skladování  

- kód celního sazebníku  

 

Krom ě identifika čních a klasifikačních údajů jsou obsaženy:  

- základní informace o vzhledu, rozpustnosti, jedovatosti, hořlavosti a reaktivitě látky, 

způsobech hašení a opatření v místě havárie a způsobech likvidace  

- požárně-technické a fyzikálně-chemické vlastnosti  
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- přepravní a skladovací podmínky  

- pravidla první pomoci a zdravotního ošetření  

- toxikologické a ekotoxikologické informace  

 

U látek, které jsou uvedeny mezi škodlivinami podléhajícími Stockholmské úmluvě o 

perzistentních organických znečišťujících látkách (POP), uzavřené rozhodnutím Rady č. 

2006/507/ES (např.aldrin) nebo splňují kritéria pro dodatečné zařazení do Stockholmské 

konvence byly zařazeny tyto informace.  

Údaje o toxicitě u výše uvedených látek, včetně konkrétních údajů a citací původních 

pramenů.  

Údaje o toxicitě doplněny též u látek, splňujících kritéria pro zařazení mezi látky PBT 

(perzistentní, bioakumulativní, toxické) a/nebo mezi látky vPvB (vysoce bioakumulativní, 

vysoce toxické) - např. nitrofen, které se určují pro potřeby nařízení Evropského parlamentu a 

Rady č. 1907/2006 (REACH); uvedena je též informace, zda byla látka v rámci předběžných 

opatření REACH vyhodnocena jako nesplňující kritéria pro zařazení mezi látky PBT/vPvB, 

popřípadě zda proces posuzování teprve probíhá, příp. zda může obsahovat nečistoty 

posuzované jako PBT [15]. 

 

Obrázek č. 14: Základní informace k látce v databázi MEDIS-ALARM  
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Práce v této aplikaci je velmi jednoduchá a velice přehledná, a přitom poskytuje velké 

množství informací a doporučení. Proto bych její zařazení viděl jako nejlepší řešení pro 

potřeby velitele zásahu přímo na místě zásahu. 

 

 

c) Rozex-Alarm 

ROZEX Alarm je aplikace, která umožňuje efektivně modelovat úniky nebezpečných 

chemických látek, vytvářet prognózy havarijních projevů, rychle generovat potřebné 

informace pro zasahující složky IZS. ROZEX Alarm se využívá k přípravě modelových řešení 

možných úniků nebezpečných látek a jejich havarijních projevů i přímo jako podpora 

zasahujících jednotek. V aplikaci je kompletní databáze látek (cca 10000 látek) se všemi 

charakteristikami látky. 

Slouží jako nástroj prognózy po úniku nebezpečné látky. Využívá se při přípravě 

reakce na vzniklou mimořádnou událost i při rozhodovacích procesech velitele zásahu 

odpovídajícího za řešení mimořádné události. 

Vzhledem k rozsáhlé databázi látek je i expertním systémem pomáhajícím řešit celou 

řadu úloh odborníkům z oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany i 

krizového a havarijního řízení. Generované následky chemické havárie lze zobrazit do 

mapových vrstev a vizualizovat jejich dopady. 

Výstupy pro komunikaci s GIS jsou generovány jako XML (GML) soubory, které 

obsahují všech potřebné údaje k zobrazení výsledků výpočtu v mapovém podkladu (záleží na 

typu geografického systému u uživatele) [16]. 
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Obrázek č. 15: Příklad výběru látky databáze Rozex Alarm 

 

Obrázek č. 16: Příklad výběru hodnot pro modelování databáze Rozex Alarm 
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Obrázek č. 17: Příklad výstupu modelování databáze Rozex Alarm 

 

Databáze Rozex Alarm se jeví jako velmi výhodná aplikace pro modelování situací 

šíření nebezpečných látek. Bohužel jsem neměl možnost se s tímto programem osobně setkat 

a vyzkoušet jej, ale dle referencí na stránkách výrobce [22] soudím, že by to mohl být velmi 

platný pomocník pro velitele zásahu. Ale jelikož program využívá databázi Medis Alarm 

(jako zdroj informací o látkách), ze které jsou použity podklady pro výpočty úniků, myslím, 

že jako databáze nebezpečných látek by byla aplikace Medis Alarm vhodnější. 

  

V případě databází nebezpečných látek bych ponechal výběr jednotlivým HZS kraje, 

aby si sami zvolili danou databázi, se kterou chtějí pracovat. 

4.2.3 Dokumentace  

Dokumentace zdolávání požáru a havarijní plány jsou v dnešní době ve většině 

případů v papírové formě a jsou umístěny v deskách, které jsou doplněny popisky. Jako návrh 

na zlepšení bych navrhoval převést tyto dokumenty do formátu doc nebo pdf a vytvořit v nich 

přehledný obsah pro lepší orientaci v těchto dokumentech. V případě obrázků v těchto 

dokumentech bych navrhoval v textu vytvořit hypertextový odkaz na tyto obrázky. Celý 

dokument uložit na disk příslušného hardwarového prostředku a seřadit dle abecedy. 

Výhodou bude určitě rychlejší výjezd jednotky, jelikož odpadne hledání složky pro daný 
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objekt. Tato činnost se bude moci provést přímo ve voze po dostrojení velitele nebo dle 

situace přímo na místě zásahu. 

Dalšími dokumenty, které by měly být převedeny do formátu doc nebo pdf  jsou např. 

telefonní seznamy popř. volací znaky, metodické listy bojového řádu, karta obcí, dále by to 

mohlo být značení tlakových láhví či označení umístění elektronické požární signalizace (dále 

jen „EPS“) a klíčového trezoru. Dále by bylo vhodné pořídit fotografie místa umístění EPS a 

klíčového trezoru pro lepší přehlednost a orientaci. 

4.2.4 Přenos dat 

Tato problematika je spíše pro kvalifikované osoby, které danému problému rozumí. 

Proto bych doporučil obrátit se na mobilní operátory, aby navrhli řešení zabezpečeného 

přenosu informací mezi OPIS a velitelem zásahu. S tímto souvisí i řešení sledování vozidel 

včetně navigace nad jednotným mapovým podkladem; v tomto případě bych oslovil odborné 

firmy, aby předložili své návrhy. 

Co se týče datové komunikace mezi KOPIS a velitelem zásahu navrhoval bych tzv. 

sdílení. Díky tomuto sdílení by velitel zásahu fónicky zadal požadovaný úkol na operačního 

důstojníka, který by přímo na monitoru, který má velitel zásahu před sebou, provedl 

požadovanou operaci. Nebo by zadal úkol, který by operační důstojník zpracoval na své 

obrazovce a následně by ji dle potřeby nasdílel veliteli zásahu. 

 

4.2.5 Databáze konstruk čních a bezpe čnostních prvk ů motorových 

vozidel 

V současnosti jsou bezpečností systémy v automobilech díky stálému vývoji stále 

lepší, ale zato o to složitější. Díky těmto systémům se sice zvýší šance na přežití účastníků 

dopravní nehody, ale na druhé straně tyto technologie značně stěžují práci hasičů a 

záchranářů. Nebezpečí pro hasiče představují například neaktivované airbagy, generátory 

plynu pro ně, umístění akumulátorů, nádrží, tlakových lahví, ale také v dnešní době rozvíjející 

se automobily s hybridním pohonem apod. Mimo těchto aktivních ochran se na automobilech 

nacházejí i další ochranné prvky jakými jsou například výztuhy z různých slitin, na které již 

běžné vyprošťovací prostředky nestačí. Proto hasiči musí volit jinou přístupovou cestu do 

vozidla. Tyto faktory značně prodlužují dobu šetrného vyproštění zraněných a poskytnutí 

odpovídající pomoci. Proto byl vytvořen program Cash Recovery Systém ( dále jen „CRS“), 

který by měl hasičům pomoci potřebné informace dodat.  



43 

Program CRS firmy Moditech, by měl hasičům poskytnout potřebné informace o 

umístění nebezpečných prvků (např. airbagy, generátory atd.), výztuh nebo autobaterií, a u 

vybraných rizikových komponentů i způsob jejich deaktivace. V databázi, která dosud 

obsáhla přes 20000 vozidel pohybujících se po Evropě, více než 2000 nákladních vozidel a asi 

1700 typů amerických vozidel, si velitel zásahu najde během krátké chvíle veškeré informace 

o havarovaném autě. Tento program je k dostání v několika jazycích a čeština patří mezi ně, 

což je jeho nesporná výhoda. Jelikož jsem měl možnost si tento program vyzkoušet, díky 

dostupné demo verzi, myslím, že tento program je velmi dobrý.  

Samotná orientace v programu je velice jednoduchá, několika kliknutími si vyberete 

výrobce, typovou řadu, až po určitý typ vozidla a ten se poté zobrazí na monitoru s 

podrobnými informacemi o všech záludnostech, které mohou hasiče potkat. Po klepnutí např. 

na baterii, je program schopný ukázat jak ji deaktivovat, kudy se k ní vůbec dostat, kde je 

umístěno otevírání kapoty, kde jsou výztuhy a jak je překonat. V databázi nechybí ani málo 

rozšířená vozidla, která by způsobila největší problémy. Jsou jimi hybridní automobily, které 

mají například vysokonapěťové bateriové pakety pod napětím až 200 V, po jejichž deaktivaci 

je nutné čekat 5 minut na vybití, nebo velké tlakové nádoby s plyny v podlaze aut. Podobných 

záludností lze u moderních vozidel očekávat stále více [17]. 

Firma Moditech ve spolupráci s firmou ISC a za podpory holandského ministerstva 

vnitra představila síťovou verzi systému. Program je nainstalován na jednom serveru např. na 

operačním středisku a ten je přes internet propojen se servery Moditech. Na vozech hasičů je 

jen ovládací software bez databáze a informace si přes síť (např. Wi-Fi) stahuje z centrálního 

serveru, který si informace, které nenajde ve své databázi, může najít na serverech Moditechu 

[17].  
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Obrázek č. 18: Výběr typu vozidla v databázi CRS 

 

Obrázek č. 19: Příklad zobrazení vybraného typu vozidla v programu CRS 
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Obrázek č. 20: Příklad zobrazení umístění baterie v programu CRS 

 

Dalším pomocníkem při dopravních nehodách by měl být v budoucnu systém public 

eCall 112 (dále jen „eCall“). Jde v podstatě o to, že v každém vozidle bude zabudována 

speciální jednotka. Tato jednotka bude připojena na tzv. CAN sběrnici automobilu (operační 

síť pro elektronické funkce vozidla) a při aktivaci alespoň dvou čidel (např. airbag, 

bezpečnostní pásy, nárazové senzory) vyšle pomocí mobilní sítě okamžitě po srážce informaci 

do centra tísňového volání. Komunikace bude probíhat pomocí standardizovaného 

transportního protokolu, což bude zajišťovat funkčnost systému ve všech zemích, které 

systém implementují. 

Součástí jednotky bude i GPS přijímač (do budoucna se počítá spíše s podporou 

Evropského systému Galileo), přičemž systém bude odesílat údaje o poloze. Pro určení 

polohy se budou používat lokalizační informace z mobilní sítě (ty budou muset poskytnout 

povinně mobilní operátoři) i GPS. Údaje o místě nehody se tak dostanou na tísňovou linku i v 

případě, že signál GPS nebude k dispozici. 

Samotný systém eCall může fungovat i bez SIM karty v palubní jednotce. I z většiny 
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mobilů lze uskutečnit tísňové volání bez SIM karty. Počítá se ale s tím, že palubní jednotka 

bude nabízet i další (komerční) služby, takže se počítá spíše s verzí se SIM kartou. Podle 

zástupců Telefónica O2 půjde o SIM karty se speciálním režimem, takže na nich bude 

například automaticky aktivní roaming a karty nebudou deaktivovány pro nečinnost. 

Volání na tísňovou linku může být vytočeno automaticky nebo manuálně stiskem 

speciálního tlačítka. Manuální aktivace bude pro případy, kdy vozidlo vybavené palubní 

jednotkou dojede k místu havárie jiných vozidel nebo se posádka vozu ocitne v jiném 

ohrožení. Tento hovor bude obsahovat 2 části – datovou a hlasovou. Ještě před zahájením 

hlasové komunikace mezi řidičem vozidla a operátorem tísňové linky dojde k vyslání dat. 

Operátor tak dostane potřebné informace i v případě, že řidič není schopen komunikace. 

Volání bude procházet mobilní sítí a prostřednictvím fixní sítě O2 bude doručeno do místně 

příslušného TCTV 112. Systém TCTV 112 po přijetí eCall následně zašle potvrzení o 

obdržení dat do palubní jednotky a interpretuje tato data operátorovi na obrazovce. Pokud 

operátor na lince 112 přijme eCall, okamžitě se pokusí zpětně kontaktovat posádku pomocí 

volání na palubní jednotku. 

Tato speciální jednotka, umístěná přímo v automobilu, bude napojena na palubní 

počítač a bude schopna odeslat data s informací o poloze vozu, o síle a směru nárazu a také 

informace o automobilu přímo na tísňovou linku TCTV 112. 

Vlastní realizaci služby eCall v tuzemsku musí ale předcházet vydání evropského 

standardu závazného pro všechny členské státy. Ten by měl být vydán do konce roku 2008. 

Celý systém by pak měl podle harmonogramu začít fungovat v roce 2010.  

Původně počítala Evropská unie s tím, že jednotky budou výrobci do automobilů 

montovat povinně, v současné době to vypadá, že jednotku budou výrobci automobilů nabízet 

jako volitelnou výbavu. Cena palubní jednotky se odhaduje na 150 EUR (necelé 4 tisíce Kč), 

což je při ceně automobilu v podstatě zanedbatelná položka [18]. 

Systém eCall společně se softwarem CRS by měli sloužit k rychlejšímu a učenějšímu 

zásahu a hlavně pomoci zasahujícím hasičům při vyprošťování a ochraně zdraví jejich i 

účastníků nehod.  

 

4.2.6 Výpočty 

Pro výpočty by se dalo použít softwarového prostředku Excel, který nabízí široké 

spektrum použití. V tomto programu je možnost mít několik listů současně a na každém 

z nich mít jiný obsah (v podstatě je to několik různých dokumentu v jednom). Výhodou je, že 
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na tyto jednotlivé listy můžeme najet rychle bez zbytečného hledání, jako je tomu u 

přeplněných složek. Proto bych veškeré výpočty sjednotil do jednoho dokumentu na různé 

listy a tyto listy opatřil příslušným popiskem. Jednalo by se o výpočty dálkové dopravy vody, 

výpočet přípravy a míchání roztoků, výpočet převodu jednotek z ppm na g / m3, výpočty 

základních aritmetických výpočtů včetně vzorců (plocha, objem, atd. ).  

Pro výpočet doby pobytu v radioaktivním prostředí a stanovení bezpečné vzdálenosti 

bych volil spíše samostatný program. Tento program by dále měl obsahovat kromě samotného 

výpočtu přehled o nasazených silách, tzn. možnost zapsání čísla obleku osoby (popř. jméno 

osoby), která vstupuje do nebezpečné zóny, a odpočítávání doby pobytu v tomto prostředí.  

Pro ostatní výpočty by šlo použít kalkulačku, která je součástí operačního systému 

Windows. Složitější výpočty je možné provádět v programu Excel nebo lze najít na internetu, 

na stránkách [21], kalkulačku s pokročilými funkcemi. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou informační podpory velitele zásahu na 

místě zásahu. Obsahuje analýzu činností a podkladů, které má velitel zásahu k dispozici a 

hodnocení stávajícího stavu informační podpory. Dále je zde nastíněn návrh na zlepšení 

informační podpory, pomocí hardwarového prostředku pro velitele zásahu a návrh na 

potřebné programové vybavení tohoto prostředku.  

V úvodu diplomové práce jsem shrnul úkoly velitele zásahu a jeho pravomocí, které 

má na místě zásahu. V další části jsem se zabýval zhodnocením současného stavu informační 

podpory využívané velitelem zásahu na místě zásahu a prostředky, které jsou využívány. 

V závěru práce je rozpracován návrh datového stromu, jehož použití by mělo vést 

k rychlejšímu získání daných informací a to co nejmenším počtem postupových kroků. 

Jednotlivé součásti datového stromu jsou popsány v následujících kapitolách a jsou zde 

zmíněny, které programy či databáze bych navrhoval použít pro informační podporu veliteli 

zásahu.  

V současné době, kdy dochází k redukci operačních středisek, je nanejvýš důležité, 

aby velitel zásahu, zejména při řešení události většího charakteru, si mohl sám, nebo s pomocí 

členu štábu dohledat potřebné informace přímo na místě zásahu. Tato diplomová práce 

předpokládá využívání geografických systémů, různých databází nebezpečných látek, nebo 

databází metod a návodů, jak řešit mimořádné události.  

Smyslem diplomové práce bylo vytvořit systém podpory veliteli zásahu s využitím 

moderních informačních a komunikačních technologií a navrhnout technické vybavení 

velitele zásahu tak, aby v jednoduché a přístupné formě urychlilo rozhodovací proces a 

podpořilo optimální řešení události. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
HZS   Hasičský záchranný sbor  

JPO   Jednotka požární ochrany 

OPIS   Operační a informační středisko 

KOPIS   Krajské Operační a informační středisko 

GIS   Geografický informační systém 

GPS   Global Positioning Systém(globální satelitní triangulační systém) 

DZP   Dokumentace zdolávání požáru 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

ČIŽP   Česká inspekce životního prostředí 

ADR   Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

RID   Evropská dohoda dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici 

CRS Cash recovery systém(databáze konstrukčních a bezpečnostních prvku 

vozidel) 

HZS ČD Hasičský záchranný sbor Českých drah 

MOS Mobilní operační středisko 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

VPN Virtual private network (Virtuální privátní síť ) 

EPS Elektronická požární signalizace 
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