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Anotace 

Diplomová práce se zabývá využitím GIS při pátracích akcích Policie ČR. Hlavním cílem 

je modelování pohybu pohřešované osoby v terénu a vymezení oblasti, kam mohla za daný 

čas dojít. Součástí práce je zpracování třecího povrchu, znázorňující průchodnost terénu 

pro osobu. Navazujícím úkolem práce bylo vytyčení tzv. krizových míst, která mohou 

pro pohřešovanou osobu představovat zvýšené nebezpečí. Práce je zpracována pro území 

mapového listu M-33-077. 

 

Klíčová slova: pátrací akce Policie ČR, analýzy šíření, třecí povrch, modelování pohybu 

osoby v terénu, průchodnost terénu 



Summary 

This diploma thesis is dealing with the use of GIS tools in coordinating investigations of 

missing people for Police of the Czech Republic. The main objective is the simulating 

the likely movement of missing person in country and prediction of the area which person 

could reach in defined time. The attention is also dedicated to prioritise and focus 

on specific areas that could be more dangerous for missing person. The concerned area is 

the territory of the map list M-33-077. 

 

Keywords: investigation of missing person, spread function, cost surface, terrain 

trafficability for person 
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I 

Seznam zkratek 

BMOLMS Bezešvá mozaika barevných ortogonalizovaných leteckých měřičských snímků 

DIGEST Digital Geographic Information Exchange Standard 

DMR digitální model reliéfu 

DMR 3 digitální model reliéfu 3. Generace 

DMT digitální model terénu 

DMÚ 25 digitální model území 1:25 000 

HRMA Horizontal Relative Moving Angle 

MSL mIRC Scripting Language 

PČR Policie České republiky 

SOMA Single Output Map Algebra 

UTM Universal Transverse Mercator 

VBA Visual Basic for Applications 

VRMA Vertical Relative Moving Angle 

WGS 84 World Geodetic System 1984 
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Úvod 

Součástí práce Policie České republiky jsou pátrací akce po pohřešovaných 

osobách. Pátrání po pohřešovaných osobách je velmi dynamický proces, kdy faktor času 

může výrazně ovlivnit úspěšnost akce, nalezení zdravého a živého člověka. Lze říci, že 

za kritické se považují první dvě hodiny uplynulé od začátku pátrání. Vymezení oblasti 

pátrací akce, resp. stanovení předpokládaného prostoru, kam mohla pohřešovaná osoba 

dojít a v daném čase se nacházet, je pro pátrací akci klíčové. V současnosti je tento úkol 

založen na osobních zkušenostech a intuici policistů řídících akci s použitím papírových 

map, které jsou zrovna dostupné, v krajním případě např. nouzově koupené na benzínové 

pumpě. Do budoucna je u Policie ČR plánováno zavedení geografických informačních 

systému a digitálních dat, které by umožnily řešení řady operací, které provádí. 

Cílem práce je navrhnout využití prostředků GIS při pátracích akcích Policie ČR, 

které by umožnily modelování pohybu pohřešované osoby v terénu a vymezení oblasti, 

kam mohla za daný čas dojít. Tato oblast by pak byla základním bodem pro plánování 

pátrací akce, resp. plánování propátrávaného prostoru. Navazujícím úkolem je vytyčení 

tzv. krizových míst, která mohou pro pohřešovanou osobu představovat zvýšené nebezpečí 

(např. prohlubně, studny, povrchové doly, skalní srázy, skály nebo propasti). Na taková 

místa se přednostně posílají pátrači a rovněž jejich znalost s předstihem by umožnila včas 

zajistit lezeckou techniku nebo jiné potřebné technické vybavení. 

Řešení práce bude navrženo pro území mapového listu M-33-077. Tato oblast byla 

vybrána ze strany konzultanta Policie ČR z důvodu možného praktického vyzkoušení 

aplikace v rámci cvičných pátracích akcí. 
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1 Pátrací akce 

Tato kapitola se zabývá problematikou pátrání a postupy pátracích akcí Policie 

České republiky. 

1.1 Pátrání 

Jedna z forem činností Policie České republiky je pátrání, jehož obsahem je 

vyhledání konkrétního objektu [8]. 

Pátrání lze definovat následujícími způsoby [8]: 

• Pátrání po osobách a věcech a získávání informací k totožnosti je činností 

policie a inspekce v boji proti kriminalitě, směřující k vypátrání osob a věcí, 

ke zjištění totožnosti neznámých osob nalezených mrtvol neznámé totožnosti, 

části lidského těla s kosterních nálezů. 

• Pátrání lze vymezit jako systém preventivních, organizačních, operativně 

pátracích, administrativně evidenčních a jiných opatření a vyšetřovacích úkonů 

prováděných policií a inspekcí k nalezení osob, které se skrývají v úmyslu 

vyhnout se trestní odpovědnosti, výkonu trestu nebo splnění jiné zákonné 

povinnosti, pohřešovaných oso a věcí, jichž je třeba pro boj s trestnou činností 

či pro jiný společensky závažný účel. 

Pátrání a získávání informací k totožnosti provádějí policisté s využitím 

kriminalistických forem a metod policejní práce. Při plnění těchto úkolů jsou policisté 

oprávněni požadovat pomoc od státních orgánů, orgánů obcí, právnických a fyzických 

osob, a to zejména potřebné doklady a informace [8]. 

V některých případech mohou být do pátrání zapojeni kromě příslušníků policie 

i pracovníci Celní správy České republiky, příslušníci Armády České republiky 

a Vězeňské služby České republiky, příslušníci Hasičského záchranného sboru České 

republiky, pracovníci Báňské záchranné služby, Horské služby, obecní a městské policie 

a dalších institucí nebo specializovaných složek podle uzavřených dohod. Velitel pátrací 

akce nebo pátracího opatření rozhodne, kdy lze do pátrání zapojit i jiné osoby [8]. 
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1.2 Objekty pátrání 

Pátrání může být zaměřeno na osoby nebo věci. 

V případě, že objekty pátrání jsou věci, jedná se nejčastěji o věci hodnoceny jako 

nebezpečné předměty (např. nebezpečné chemické nebo biologické látky, radioaktivní 

materiály, nástražné výbušné systémy), dále věci odcizené při trestném činu, věci jako 

důkazní materiál o trestní činnosti a podobně [8], [10]. 

Osoby, jež jsou objekty pátrání, lze rozdělit na dvě skupiny osob. Do první skupiny 

osob, po kterých je vedeno pátrání, patří osoby hledané pro trestnou činnost nebo 

pro důvodné podezření z jejího spáchání. Toto pátrání, zejména po pachatelích násilné 

trestné činnosti, se liší svými postupy a metodami, mívá dlouhodobější charakter a může 

být vysoce rizikové. 

Druhou skupinou osob, na které může být zaměřeno pátrání, jsou osoby 

pohřešované. Pohřešovanou osobou je každá osoba, na kterou bylo učiněno oznámení 

o jejím pohřešování, není známo, kde se nachází a není podezřelá ze spáchání trestného 

činu [8]. Následně bylo po takové osobě vyhlášeno nebo započato pátrání a hrozí jí 

bezprostřední nebezpečí ohrožení života a zdraví, pokud nebude urychleně vypátrána. 

Takovými osobami jsou často ztracené osoby, možné oběti trestné činnosti a osoby 

ohrožené na životě a zdraví v důsledku mimořádné události. Ztracenými osobami jsou 

osoby závislé na péči jiných osob (děti do 15 let, přestárlé osoby, duševně nemocné nebo 

nesvéprávné osoby). Mimořádnou událostí, která ohrožuje pohřešovanou osobu na životě 

a zdraví, se rozumí působení nepříznivých okolností (zejména meteorologických 

podmínek, např. podchlazení a umrznutí, nebo vlivem prostředí či okolností, jako utonutí, 

zranění nebo závislost na medikamentech) nebo škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy (lavina, povodeň), a také havárie, které ohrožují život 

a zdraví pohřešované osoby [10], [11]. 

1.3 Pátrací akce 

Zvláštním druhem pátraní v terénu je pátrací akce [8]. Problematika pátrací akce je 

rovněž právně upravena zákony č. 239/200 Sb. o Integrovaném záchranném systému, 

č. 238/1991 Sb. o Policii ČR a Závazným pokynem Policejního prezidia č. 145/2001 
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pro postup při provádění policejních akcí. Rozšiřováním souvisejících okolností lze pátrací 

akci popsat následovně. 

Pátrací akce je náročný, organizovaný, praktický způsob pátrání, jehož cílem je 

nalézt a zajistit objekty důležité pro trestní řízení nebo jiný společensky významný účel, 

ve vymezeném a předem určeném prostoru. K tomu se využívá většího počtu vlastních, 

případně i součinnostních sil a prostředků nebo veřejnosti a zpravidla je uzavřen nebo 

přehrazen prostor v terénu a pak systematicky propátráván [8]. 

Podle Doporučených postupů [1] je pátrací akce definována jako systém 

organizačních, operativně pátracích, administrativně evidenčních a jiných opatření 

k nalezení pohřešovaných osob. 

V Typové činnosti [11] se pátrací akcí rozumí jednorázové časově a prostorově 

omezené nasazení většího počtu sil a prostředků směřující k vypátrání pohřešované osoby. 

Zjednodušeně lze pak pátrací akci popsat jako souhrn opatření a činností 

směřujících k nalezení osoby nebo věci, kdy cokoli, co tomuto předchází nebo následuje, je 

už činnost jiná [10]. 

1.3.1 Zahájení pátrací akce 

Přijmout oznámení o pohřešované osobě a zahájit pátrání ihned v návaznosti 

na přijaté oznámení je povinen každý útvar Policie ČR. Policista, který přijímá oznámení 

o pohřešování osoby, pak sepíše s oznamovatelem protokol o podání vysvětlení a vyplní 

„Oznámení o pohřešování“ [11]. 

Pátrání po pohřešované osobě vyhlašuje operační středisko okresního ředitelství 

Policie ČR, v jehož místní působnosti bylo přijato oznámení o pohřešování osoby [11]. 

Vyhlášení pátrací akce na záchranu osob zpravidla probíhá souběžně s postupy v rámci 

operativně pátrací činnosti, na které vlastní forma pátrací akce navazuje [1]. 

Při přípravě provedení pátrací akce na záchranu osob se vychází z údajů uvedených 

ve výše uvedeném oznámení a dalších poznatků získaných od oznamovatele. Jedná se 

o zjištění motivu a příčin jejího zmizení pro vytyčení pátracích verzí a stanovení 

konkrétních úkolů, zejména prověření místa posledního výskytu pohřešované osoby, 

například místa trvalého nebo přechodného bydliště, pracoviště, místa rekreačního pobytu, 
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cesty do zaměstnání, školy, míst obvyklých procházek v lese, parku, na břehu řeky, 

veřejných místností, kina, divadla nebo jiných míst, kde by se v případě smrti mohla 

pohřešovaná osoba nacházet (studně, výkopy, bazény, rybníky, atd.). Dále se jedná 

o ohledání osobního majetku pohřešované osoby na místě za přítomnosti oznamovatele 

v místech, kde se tato osoba pohybovala, bydlela, pracovala, rekreovala nebo léčila, 

závislost na lécích, poslední interval jejich požití a podobně, se zaměřením zda některé její 

věci nechybí. Je nutné prověřit také příbuzenské, přátelské vztahy a další možné styky 

ke zjištění, zda se u nich pohřešovaná osoba nezdržuje [1]. 

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti, že se pohřešované osoba může zdržovat nebo 

nacházet na určitém území nebo v objektu, zejména je-li znám čas a prostor jejího pohybu, 

zahajuje se pátrací akce [1]. Tento prostor je nazýván místem pohřešování. Podle [11] se 

jedná o poslední prokazatelně zjištěné místo fyzického výskytu pohřešované osoby v době 

předcházející oznámení označené výhradně oznamovatelem události. Ostatní informace 

o výskytu pohřešované osoby získané zprostředkovaně z jakýchkoliv informačních zdrojů 

po zahájení pátraní se za poslední místo pohřešování nepovažuje. 

Pátrací akci na záchranu osob lze zahájit také neprodleně, aniž byly započaty nebo 

dokončeny operativně pátrací úkony, nebo aniž byly naplněny obecné podmínky, jak je 

uvedeno v Doporučených postupech [1], zejména v následujících případech: 

• dítěte předškolního věku, které opustilo své rodiče (pěstouny nebo jiné osoby 

či ústavy) nebo se těmto ztratilo, 

• osob, které nejsou ze zdravotních důvodů svéprávné, 

• kdy na základě ověřeného tísňového volání nebo svědectví přímého svědka je 

zjištěno, že pohřešovaná osoba se ztratila vlivem přírodních sil (např. smetena 

lavinou, odnesena proudem vody apod.). 

1.3.2 Řízení a příprava pátrací akce 

Velitelem pátrací akce bývá zpravidla nejvýše postavený příslušník Policie ČR, 

který je na místě přítomný. Lze předpokládat, že téměř každé pátrací akci předchází nějaké 

porušení zákona, a proto je vhodné, aby pátrací akci velel policista, který by spolu 

s opatřeními vedoucími k nalezení osoby nebo věci zachoval zároveň opatření vedoucí 
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k zachování a použitelností důkazů. Dále při této činnosti má možnost využít zákonné 

pravomoci příslušníka Policie ČR a současně pravomoci velitele zásahu. Tato pravomoc jej 

podle [11] opravňuje koordinovat všechny složky Integrovaného záchranného systému, 

nasazené na místě zásahu, nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb 

a terénních úprav za účelem nalezené pohřešované osoby (např. vypustit rybník), vyzvat 

právnické nebo fyzické osoby k poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, rozdělit místo 

zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je oprávněn ukládat 

úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů sektorů a úseků. 

Dále nelze opomenout možnosti, které má policie při získávání, shromažďování a analýze 

informací, které jsou pro zvýšení pravděpodobnosti nalezení osoby nebo věci zásadní. 

Disponuje statistikami, archivy, seznamy a evidencemi [1]. Z uvedeného je zřejmé, že díky 

těmto možnostem a pravomocím je skutečně nejvhodnější, aby velitelem pátrací akce byl 

příslušník Policie ČR. Pokud je zřízen řídicí štáb, jeho velitelem je opět příslušný policista. 

Řídící štáb bývá zřízen z organizačních důvodů ke koordinaci pátrací akce v terénu 

v případě, že to vyžaduje její závažnost. Podle [10] lze doporučit, že je to především tehdy, 

když pátrání přesáhne dobu prvotního prohledání míst nejpravděpodobnějšího výskytu a je 

potřeba pátrání rozšířit, nebo když je do pátrání zapojeno více složek Policie ČR nebo další 

složky Integrovaného záchranného systému. 

Velitel pátrací akce rozhoduje o způsobu provedení pátrání a velikosti prostoru, 

který bude prohledáván. Tato rozhodnutí provádí zejména na základě dostupných 

informací, soustředěných sil a prostředků, po vyhodnocení mapových podkladů, 

viditelnosti, členitosti terénu a dalších okolností [11]. 

1.3.3 Průběh pátrací akce 

Během pátrání je třeba se zaměřit na taková opatření a úkony, které jsou odvislé 

od délky času uplynulého od doby zmizení osoby a po přijetí oznámení o jejím 

pohřešování. Tento uplynulý čas od pohřešování osoby v souvislosti s některými poznatky 

o osobě, kterými mohou být duševní stav nebo motiv útěku, lze určit za směrodatné 

pro rozhodování o územním rozsahu pátrání nebo nasazení počtu sil a druhu 

prostředků [1]. 
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Způsob a směr postupu se podle [1] volí s přihlédnutím k věku pohřešované osoby, 

zda se jedná o dítě, mladistvého nebo dospělou osobu, dále s přihlédnutím k jejímu 

zdravotnímu stavu a fyzickým vlastnostem (např. osoba duševně chorá, hluchoněmá, 

tělesně postižená), ale také s přihlédnutím k tomu, zda jde o osobu, která je pohřešovaná 

poprvé nebo již opakovaně. 

Při přípravě pátrací akce se zpracovává „Plán pátrací akce“, podle kterého se pak 

při pátrací akci postupuje. Pro úspěšné organizování se vede písemná a grafická 

dokumentace, jejímž úkolem je zejména přehled o vývoji situace a o úkolech jednotlivých 

prvků sestavy pátrací akce [1]. 

Grafická dokumentace obsahuje zejména [1]: 

a) grafické rozhodnutí pro organizování pátrací akce, 

b) pracovní mapy služebních funkcionářů, kteří se zúčastňují na organizování 

pátrací akce, 

c) výkazovou mapu, která je vedena ve štábu pátrací akce v průběhu celé pátrací 

akce, 

d) výpisy z grafického rozhodnutí doručované výkonným složkám v potřebném 

rozsahu, 

e) plán spojení v pátrací akci. 

V závislosti na velikosti prostoru, na kterém se pátrací akce organizuje, se 

zpracovávají uvedené dokumenty na mapách v měřítku 1:25 000 nebo 1:50 000. Použité 

měřítko mapy musí být při pátrací akci shodné, aby její účastníci, pátrači v terénu i velitel, 

měli možnost mezi sebou komunikovat [10],[1]. 

Při propátrávání prostoru se postupuje podle následujících pravidel uvedených 

v [1], kdy všechny tyto kroky jsou vyznačovány v používané mapě. Výchozími body jsou 

zpravidla výrazná terénní místa a vymezený prostor se rozděluje na sektory. Při plošném 

pátrání se využívá vyrovnávací čára, sloužící k uspořádání a organizaci pátracích skupin. 

Zpravidla se jedná o terénní čáru, průsek, cestu, vodní tok a podobně. Propátrávání 

označeného terénního místa (skalní útvary, povrchové a podzemní prostory, jeskyně apod.) 

a všech jiných objektů se provádí po předchozí předběžné prohlídce místa za předpokladu, 
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že pohřešovaná osoba není bezprostředně ohrožena, zejména na životě a nehrozí-li 

následky na životě a zdraví. 

1.3.4 Faktory ovlivňující průběh pátrací akce 

Na průběh pátrací akce má vliv především několik faktorů, kterými jsou charakter 

okolností kolem osoby nebo věci, věk, kondice a zdravotní stav, terén místa pátrací akce, 

povětrnostní podmínky a množství sil a prostředků. Jejich následný popis vychází z [10]. 

Charakter okolností kolem osoby zahrnuje veškeré informace o dané osobě. Jak 

bylo uvedeno výše, zdrojem těchto informací je „Oznámení o pohřešování“, popřípadě 

další informace získané od oznamovatele. U dětí je to věk, známky a poměry ve škole, 

rodinná anamnéza, kamarádi a okruh zájmů. U dospělých to bývá zejména zdravotní stav, 

tedy nutnost brát pravidelně léky, a poměry v rodině nebo zaměstnání. Tyto informace jsou 

vyhodnocovány a je snaha vytvořit předpoklad, kde by se osoba mohla nacházet. Bývají 

rovněž prvními podklady pro rozhodnutí, zda zahájit pátrací akci. 

Věk, fyzická kondice a zdravotní stav jsou dalším významným faktorem 

ovlivňujícím průběh pátrací akce. Lze říci, že právě časová tíseň provází téměř každou 

pátrací akci. Čím mladší nebo starší je pohřešovaná osoba, tím je nutné postupovat rychleji 

a šance na záchranu živého a zdravého člověka se s přibývajícím časem snižuje. 

Terén místa pátrací akce, především členitost a pokrytost, tedy propustnost terénu 

v závislosti na vegetaci, ovlivňuje jak rychlost propátrávání a výdrž pátračů, tak rychlost 

postupu pohřešované osoby. V případě pátračů je většina osob ochotna pracovat 

na záchranném pátrání s velkým nasazením, jejich „opotřebení“ v nepropustném terénu 

však může mít degradující vliv na kvalitu propátrávání. Při pátrání v horách, jeskyních 

a jiných špatně přístupných místech je vhodné, pokud je to možné, spolupracovat 

s odborníky (horská služba, speleologové, horolezci apod.). 

Povětrnostní podmínky mají opět vliv nejen na výdrž pohřešované osoby, ale také 

na komfort samotného provádění pátrací akce. V situaci, kdy se v zimním období 

v otevřeném terénu pátrá po pětiletém dítěti, šance na nalezení živého a zdravého dítěte lze 

počítat v řádech desítek minut. 

Množství sil a prostředků je jedním z předpokladů pro úspěšnost akce. Nelze 

jednoznačně říci, že čím více sil, tím lépe kvůli náročnosti při jejich koordinaci, avšak 
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z praktických zkušeností bývá prostředků a sil méně, než by bylo třeba. Při využívání 

technických prostředků se rozvíjí spolupráce s Hasičským záchranným sborem, který 

disponuje kvalitním technickým vybavením a je ochoten je pro provádění pátracích akcí 

poskytovat. Jedná se zejména o mobilní pracoviště (kontejnery) a dále pak o lanový 

materiál, čluny, osvětlovací zařízení a podobně. 
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2 Datové zdroje 

Data byla poskytnuta Policií České republiky, dostupné dle znění Rámcové 

smlouvy. Jedná se o data Vojenského geografického a hydrologickometeorologického 

úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce. Při řešení práce byla použita digitální výškopisná data 

(DMR 3), digitální model území (DMÚ 25) a letecké měřické snímky (BMOLMS 100B) 

pro území mapových listů M-33-077. Jednotným souřadnicovým systémem dat je 

zobrazení UTM na elipsoidu WGS 84. 

2.1 DMR 3 

Digitální model reliéfu 3. generace (DMR 3) byl poskytnut v binárním tvaru spolu 

s programem bintxt3.exe pro převedení do tvaru textového. Data v binárním tvaru jsou 

poskytována po segmentech 10 x 10 km a nadmořské výšky terénu jsou určeny přímo 

v uzlových bodech sítě 20 x 20 m. Výšky jsou v souboru seřazeny po sloupcích od západu 

k východu a v rámci každého sloupce od jihu na sever. Jejich hodnoty jsou v MSL 

v decimetrech, který umožňuje rozsah výšky od 0 do 6 553,5 m. V textovém tvaru jsou pak 

výšky řazeny stejným způsobem jako v binárním. 

2.2 Digitální model území 1:25 000 

Digitální model území 1:25 000 (DMÚ 25) je digitální vektorovou databází 

topografických objektů a jevů, která svou přesností a obsahovou náplní odpovídá 

vojenským topografickým mapám měřítka 1:25 000, označovanými TM25 [9]. 

Topografický objekt pak představuje určitý fyzicko-geografický, socioekonomický 

a fyzikální prvek reality vyjadřující topografickou informaci [13]. 

Souhrn a detailní popis všech vyskytujících se neutajovaných typů topografických 

objektů je uveden v Katalogu topografických objektů, který je součástí metadat DMÚ 25 

a rovněž je součástí Internetového zobrazovače geografických armádních dat (IZGARD). 

Pro každý objekt je zde uveden jeho typ, kód a definice objektu, geometrický typ 

a reprezentace objektu, atributy a vrstva. 
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Typem objektu se rozumí výstižné slovní pojmenování sémantického typu objektu. 

Pojmový aparát byl převzat ze značkového klíče Topo-4-3, číselníku topografických 

objektů DIGEST-1-2 [12], případně byl vytvořen tak, aby co nejlépe vystihl podstatu 

objektu. Základem pro kódové označení většiny objektů bylo použito číselníku 

topografických objektů DIGEST-1-2 [12]. Objektům, které se v tomto číselníku 

nevyskytovaly, bylo přiděleno kódové označení nové, nebo odvozené od objektu typově 

nejbližšího. Definice objektu vyjadřuje jednoznačný a výstižný popis objektu z hlediska 

jeho struktury, významu a umístění v terénu. Geometrický typ objektu určuje 

geometrickou podstatu objektů jejich rozdělením na bodové, liniové a plošné. Jeho 

geometrická reprezentace pak vyjadřuje způsob zobrazení konkrétního objektu v souladu 

s jeho geometrickou podstatou v terénu. Atribut objektu specifikuje jeho typ, vyjadřuje 

jeho možné vlastnosti a charakteristiky. Vrstva představuje základní strukturální část 

obsahu DMÚ 25. Slučuje sémantické typy topograficky souvisejících objektů. V rámci 

vrstvy jsou mezi objekty těsnější topologické nebo funkční souvislosti [13]. 

Základními tematickými vrstvami DMÚ 25 jsou vodstvo, komunikace, potrubní, 

energetické a telekomunikační trasy, rostlinný a půdní kryt, sídla, průmyslové a jiné 

topografické objekty, hranice a ohrady a terénní reliéf. 
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3 Volba metod 

Pro sledování pohybu osoby v terénu a určení oblasti, kam mohla dojít, byly 

zvoleny analýzy spojitosti, resp. analýzy šíření. Následující kapitola popisuje základní 

principy těchto analýz a jejich implementaci ve zvoleném programovém vybavení 

ArcGIS 9.2. 

3.1 Analýzy spojitosti 

Analýzy spojitosti jsou jednou z kategorií analytických funkcí pro společné analýzy 

geometrických a atributových dat, jejichž významným rysem je použití k akumulaci 

hodnot v procházené oblasti. Předpoklady k práci s těmito analýzami jsou ocenění atributu 

a modelování průběžných výsledků krok za krokem, kdy každý krok představuje pohyb 

v prostoru, např. segment 100 m podél ulice. Průběžný výsledek může být kvantitativní 

(např. kumulativní dopravní vzdálenost, čas) nebo kvalitativní (jsou nebo nejsou body 

viditelné?) [6]. 

Každá spojovací funkce musí zahrnovat určení způsobu propojení prostorových 

prvků, soubor pravidel vymezujících dovolený pohyb po spojeních a jednotku měření [6]. 

V případě spojovací funkce pro sledování pohybu osoby v terénu lze za způsob propojení 

označit rastrový model krajiny, vyjadřující její typy povrchu. Pravidla pohybu mohou 

zahrnovat omezení, tedy stupně zpomalení pohybu, např. kamenitý povrch, les, nebo 

omezení jako absolutní překážku v pohybu, kterými mohou být budovy, hradby či terénní 

stupně. Jednotka měření může být vzdálenost nebo čas. 

3.2 Funkce šíření 

Do skupiny spojovacích funkcí se řadí funkce šíření, které jsou velmi obecnou, ale 

silnou operací k analýze širokého spektra fenoménů. Jeden z těchto fenoménů, které lze 

touto funkcí ocenit, je spojen se vzdáleností. Operaci si lze představit jako posun o krok 

z epicentra, popř. epicenter, šíření na všechny strany a výpočet proměnné 

(např. dopravního času) v každém kroku [6]. 
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Charakteristickým rysem funkce šíření je, že jako výsledek do výstupního souboru 

zapisují průběžné součty (kumulativní sumy). Výstup se často označuje jako akumulační 

povrch. V jednoduchém případě je akumulovanou hodnotou přímá vzdálenost od epicentra. 

V  komplexnějších aplikacích může hodnota akumulačního povrchu představovat dopravní 

čas a do výpočtu mohou být zahrnuty různé omezující faktory. Hodnoty jsou akumulovány 

postupně přes relativně malé prostorové jednotky, a proto mohou být omezující faktory 

spojeny s nepravidelnou prostorovou distribucí. Např. pohyb může být omezen v určitém 

směru částečnou bariérou (zpomalení postupu) nebo dokonce absolutní bariérou (překážka 

se pak obchází) [6]. 

Schopnost zohlednit vliv nepravidelně rozmístěných faktorů je jednou z výhod 

analýz šíření. Termín „třecí povrch“ pak označuje datovou vrstvu, kde každá hodnota 

buňky představuje stupeň zpomalení pohybu napříč buňkou [6]. 

3.3 Funkce šíření v ArcGIS 9.2 

Implementaci analýz šíření nabízí ArcGIS 9.2 v extenzi Spatial Analyst v kolekci 

Distance, která obsahuje jednotlivé funkce pro vytvoření rastru s hodnotami buněk 

odpovídající vzdálenosti od zadaného ohniska. Tato vzdálenost může být podle [6] přímá 

(vzdálenost vzduchem) nebo vzdálenost šíření s využitím nákladového (třecího) povrchu. 

V prvním případě pak hodnota každé buňky výsledného rastru vyjadřuje minimální 

vzdálenost od ohniska, v druhém případě je hodnota buňky minimální akumulovanou 

vzdáleností „opravena“ o hodnotu třecího povrchu. Využití třecího povrchu umožňuje 

funkce Cost Distance a Path Distance, při kterých se uplatňuje teorie grafů [2]. Každý střed 

buňky představuje uzel grafu a každý tento uzel je spojen s uzly sousedními, hrany grafu. 

Hrany grafu tedy zahrnují spojnice nejen přes hranu buňky, ale rovněž přes její roh. 

Vstupními parametry pro obě funkce je vždy rastrová vrstva nákladů a vrstva 

ohnisek, která představují zdroje šíření a může se jednat o vektorovou nebo rastrovou 

vrstvu. Vrstva nákladů obsahuje hodnoty nákladů spojených s překonáním jednotkové 

vzdálenosti v dané buňce. Konkrétní hodnota nákladů spojených s překonáním jedné 

buňky je násobkem jednotkových nákladů v buňce a jejího rozměru [6], [2]. 

Pro pohyb mezi dvěma buňkami přes hranu, je výsledná cesta dána jako aritmetický 

průměr nákladů pro překonání obou sousedních buněk [6]. V případě pohybu přes roh 
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buňky je tato průměrná cena vynásobená hodnotou 1,414214, která odpovídá delší cestě 

po přeponě pravoúhlého trojúhelníka, tedy odmocnině ze dvou [2]. Princip těchto výpočtů 

je uveden na obr. 1. 

 

Obr. 1 Princip výpočtu ceny cesty (a1) mezi 2 buňkami (vlevo přes hranu, vpravo přes roh) [2] 

Akumulovaná hodnota nákladů šíření v dané buňce je dána součtem akumulované 

hodnoty v předchozí buňce (soused na dráze šíření) a ceny cesty z předchozí buňky 

do dané buňky [6]. 

 

Obr. 2 Princip výpočtu akumulované hodnoty nákladů [2] 

Výsledný akumulační povrch je pak vytvářen na základě hledání nejmenší možné 

ceny pro danou buňku. Nejprve jsou identifikovány zdroje šíření (ohniska), které jsou 

označeny nulovou hodnotou, protože k jejich dosažení není třeba žádných nákladů. 

V následujícím kroku jsou identifikovány sousední buňky a jsou spočteny ceny cest 

pro jejich dosažení ze zdrojové buňky. Tyto hodnoty cen jsou srovnány a do buňky rastru 

výsledného akumulačního povrchu je zapsána nejmenší zjištěná hodnota. Následuje 

opakování celého procesu, tedy identifikace sousedů zvolené buňky šíření a výpočet cen 

pro jejich dosažení. Tyto nově zjištěné hodnoty jsou přidány k listu známých hodnot 

akumulačních nákladů a probíhá opět volba nejmenší hodnoty, která bude zapsána 
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do výsledného rastru. Při zpracování jsou kontrolovány také buňky s již známou hodnotou, 

pokud by některá z nich nemohla být nahrazena nižší hodnotou. Tento případ může nastat 

pro šíření z více zdrojů. Celý proces končí v případě, že všechny buňky akumulačního 

povrchu jsou ohodnoceny, nebo byla dosažena maximální hodnota akumulačních nákladů. 

Pokud třecí povrch obsahuje buňky s neznámou hodnotou (NoData), ne však nenulovou 

hodnotu, kterou naopak obsahovat nesmí, má i výsledný akumulační povrch pro tyto buňky 

neznámou hodnotu [6], [2]. 

 

Obr. 3 Vstupní parametry analýzy - vrstva ohnisek a vrstva nákladů [2] 

 

Obr. 4 Výsledný akumulační povrch (vlevo) a způsob kódování směrového rastru (vpravo) [2] 

Výsledný akumulační povrch obsahuje akumulované hodnoty, avšak neobsahuje 

informace o tom, jak se z dané buňky vrátit ke zdroji šíření. Pro tento účel je možné 

k výslednému rastru vytvořit směrový rastr (back-link raster). Tento rastr pomocí kódů 

popisuje směr, odkud šíření ze zdroje přicházelo, tedy směr k sousední buňce, ze které 

nakonec byla stanovena akumulační hodnota v dané buňce. Na obr. 3 vpravo je uveden 

způsob výběru kódu směru pro výsledný směrový rastr [6], [2]. 
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Více komplexní řešení nabízí funkce Path Distance, která do výpočtu nákladu tření 

zavádí horizontální a vertikální faktor a reálnou hodnotu délky na povrchu. Parametry této 

funkce jsou zdrojový rastr, obsahující pozice ohnisek, nákladový rastr, povrchový rastr, 

rastr horizontálního faktoru, parametr horizontálního faktoru, rastr vertikálního faktoru, 

parametr vertikálního faktoru, směrový rastr a maximální vzdálenosti. Prvních sedm 

parametrů vstupuje do výpočtu nákladů cesty, poslední dva mají vliv na výsledek a jeho 

podobu [6], [4]. 

Vztah pro výpočet hodnoty nákladů cesty mezi buňkami a a b je následující [4]: 

Cost_distance = Cost_Surface * Surface_distance * {[Friction(a) * 

* Horizontal_factor(a) + Friction(b) * Horizontal_factor(b)] / 2} * Vertical (1) 

Tento vztah platí pro cestu mezi dvěma buňkami spojenými přes hranu. Pro cestu 

přes roh buněk je opět třeba násobit číslem 1,414214 [4]. 

Nákladový rastr je vyhodnocen stejně jako pro funkci Cost Distance podle postupu 

uvedeného výše, kdy jsou pro danou buňku počítány ceny cest k jejím sousedům. Tato 

hodnota pak vstupuje do vztahu (1) jako hodnota Cost_Surface [4]. 

Povrchový rastr se používá k přepočtu hodnoty vzdálenosti na vzdálenost 

na nakloněném povrchu. Typicky se používá na vstupu DMT, tedy nadmořské či relativní 

výšky v jednotlivých buňkách. Hodnota prodloužení vzdálenosti je dána pouze sklonem 

svahu [6]. Tato hodnota je vstupem Surface_distance ve vztahu (1). 

Horizontální faktory zohledňují vlivy měnící průchodnost. K jejich určení je nutné 

stanovit velikost horizontálního faktoru podél celé spojnice mezi středy dvou spojovaných 

buněk., která se rozděluje na dvě části podle příslušnosti k buňce. Směr působení je 

popisován rastrem horizontálního faktoru, kde je pro každou buňku určen směr s nejnižší 

cenou pohybu vzhledem ke zpracovávané buňce (jinými slovy kam je nejlevnější z buňky 

přejít). Rozdíl mezi tímto směrem a směrem možného pohybu z buňky je popisován 

pomocí HRMA (horizontální relativní úhel pohybu) [6]. 
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Obr. 5 Horizontální relativní úhel pohybu (HRMA) [4] 

K určení velikosti horizontálního příspěvku k šíření se používají grafy, popisující 

vhodnou funkční závislost pro daný případ (obr. 6). V grafu se používají pouze hodnoty 

úhlu HRMA od 0 do 180° (předpokládá se, že graf je symetrický). Kromě předvolených 

grafů je možné definovat si vlastní tvar křivky [6]. 

 

 

Obr. 6 Ukázka grafů HRMA [4] 
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Úhly jsou vyhodnocovány zvlášť pro dvě zmíněné části spojnice, ze středu 

předchozí buňky k jejímu okraji a od okraje cílové buňky k jejímu středu. Výsledek je 

přesnější, protože směr horizontálního faktoru může být v těchto dvou buňkách odlišný [6]. 

Vertikální faktor zahrnuje do výpočtu náklady spojené s překonáním rozdílné výšky 

dvou spojovaných buněk. Nejprve je určen rozdíl výšek mezi dvěma buňkami na základě 

rastru vertikálního faktoru. Při výpočtu se neprovádí dělení výpočtu vertikálního faktoru 

do dvou částí jako v případě horizontálního faktoru, protože existuje pouze jeden rozdíl 

výšek mezi buňkami. Vypočtený sklon (úhel sklonu) se označuje jako VRMA (Vertical 

Relative Moving Angle) [6], [4]. 

 

Obr. 7 Výpočet sklonu svahu v rastru [4] 

Pro určení hodnoty vertikálního faktoru ze sklonu (VRMA) je opět možné použít 

graf, předdefinované (obr. 8 a 9) nebo zadané uživatelem [6]. 

 

Obr. 8 Určení vertikálního faktoru v závislosti na VRMA pomocí grafu [4] 
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Obr. 9 Ukázka dalších grafů VRMA [4] 

Grafy HRMA a VRMA je možné dále modifikovat několika parametry. 

Nejvýznamnější z nich je parametr Cut Angle, který vyjadřuje úhel, při jehož dosažení se 

stává prostředí absolutní bariérou (tj. hodnota horizontálního, resp. vertikálního faktoru je 

nekonečno) [6]. 
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Někdy se používá nastavení maximální hodnoty akumulačních nákladů (maximum 

distance treshold). Do výstupního rastru akumulačních nákladů se vyšší hodnoty 

nezapisují (NoData) [6]. 

Použitím funkce Path Distance Allocation je možné mimo výsledného 

akumulačního povrchu a směrového rastru vytvořit rastr příslušnosti k jednotlivým 

zdrojům (ouput allocation rastr) [6], [3]. 

V ArcGIS 9.2 Spatial Analyst je k dispozici rovněž funkce Cost Path, která určuje 

nejméně nákladnou cestu z dané buňky ke zdroji. K výpočtu se používají dvě rastrové 

vrstvy, akumulační rastr a směrový rastr. Výsledkem je cesta široká 1 pixel [6]. 

Výsledek analýzy může být prezentován ve formě cesty z každé buňky k jejímu 

zdroji šíření nebo cesty pro každou zónu (počet cest odpovídá počtu zdrojových zón) nebo 

celkově nejlevnější cesty ve vrstvě (vybere se jedna nejlevnější cesta bez ohledu na zdroj 

šíření) [6]. 
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4  Návrh řešení 

Pro řešení práce bude použita funkce Path Distance ArcGIS 9.2 Spatial Analyst, 

která, jak bylo uvedeno v kap. 4.2, umožňuje použití třecího povrchu, popisující stupeň 

zpomalení pohybu napříč buňkou, a povrchového rastru pro vyjádření reálné hodnoty 

délky na povrchu. Pro pátrací akci je rozhodující faktor času a je hledána oblast, kam 

mohla osoba dojít za daný čas. V případě, že každá buňka třecího povrchu bude mít 

hodnotu odpovídající rychlosti, jakou je člověk schopný se v daném typu povrchu 

(např. komunikace, les) pohybovat, a povrchový rastr, resp. digitální model reliéfu, bude 

použit pro výpočet reálné délky, kterou musí osoba ujít, pak hodnoty výsledného 

akumulačního povrchu budou odpovídat předpokládanému nejkratšímu času, za který se 

mohla osoba na dané místo dostat. 

Toto řešení vychází ze vztahu (1) pro výpočet nákladů cesty mezi dvěma buňkami 

uvedený v kap. 4.2, a fyzikálního vztahu pro výpočet rychlosti: v = s/t, kde v je rychlost 

a s je dráha, kterou urazí těleso za čas t. V případě výpočtu času bude tento vztah 

následující: t = s/v. Pokud pak do vztahu (1) dosadíme obrácenou hodnotu rychlosti, 

tedy 1/v, za Cost_Surface a Surface_distance bude představovat s, tedy dráhu, pak bude 

výsledek Cost_distance roven času t. 

Pro ověření tohoto postupu bylo použito následujících příkladů. 

Příklad 1: 

V prvním příkladě byl uvažován případ, kdy se osoba pohybuje konstantní 

rychlostí 10 m/s (konstantní rastr s hodnotou 0,1, tedy 1/10) po povrchu o stejné výšce 

(konstantní rastr o hodnotě 1). Velikost buňky je 5 m. Výsledek Path Distance je uveden 

na obr. 10, hodnoty buněk rastru jsou výsledný čas v sekundách. Zdrojem šíření byla 

buňka s hodnotou 0.  

Pro kontrolní výpočet byla zvolena buňka v červeném čtverci na obr. 10. Nejkratší 

cesta k této buňce je zobrazena šipkami rovněž na obr. 10. 

Výpočet dráhy: ms 142,1955555 2222 =++++=  
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Výpočet času: st 9142,1
10

142,19
==  

V tomto případě je hodnota získaná funkcí Path Distance rovna hodnotě vypočtené. 

 

Obr. 10 Výsledek Path Distance pro příklad 1 (v s) 

Příklad 2: 

V druhém případě se osoba opět pohybuje konstantní rychlostí 10 m/s, ale 

po povrchu s různou výškou v m (obr. 11). 

 

Obr. 11 Povrchový rastr pro příklad 2 
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Výsledek Path Distance pro příklad 2 je uveden na obr. 12, hodnoty buněk rastru je 

opět výsledný čas v sekundách a zdrojem šíření byla buňka s hodnotou 0. 

 

Obr. 12 Výsledek Path Distance pro příklad 2 (v s) 

Kontrolní výpočet byl zpracován pro buňku v červeném čtverci na obr. 12, 

na kterém je rovněž šipkami znázorněna nejkratší cesta k této buňce ze zdrojové buňky. 

Výpočet dráhy: ( ) ms 212,19555155 22
2

22 =+++++=  

Výpočet času: st 9212,1
10

212,19
==  

Pro tento příklad se hodnoty času vypočtená a získaná funkcí Path Distnace liší 

ve čtvrtém řádu desetinného místa, tedy v desetitisícině sekundy, které lze pro řešení práce 

považovat za zanedbatelné. 
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5 Příprava vstupních povrchů 

Pro tvorbu povrchového rastru a třecího povrchu byly použita výškopisná 

data DMR 3 a vybraná vektorová data DMÚ 25, která jsou uvedena v tab. 1. 

Tab. 1 Přehled dat DMÚ 25 použitých pro povrchový rastr a třecí povrch 

Vrstva DMÚ 25 Podvrstva Název Typ geometrie 

Hranice a ohrady a_opl_l oplocení linie 

a_sprv_a správní celky polygon 

Komunikace a_kom_l komunikace linie 

Rostlinný a půdní kryt a_por_l vegetace – linie linie 

a_lesy_a vegetace polygon 

Sídla, průmyslové a jiné 
topografické objekty 

a_bud_a budovy polygon 

a_zas1_a zástavba polygon 

Terénní reliéf a_vobj_l mikroreliéf – linie linie 

a_vobj_a mikroreliéf polygon 

Vodstvo a_sit_l říční síť linie 

a_vod1_l vody – linie linie 

a_vod1_a vody polygon 

5.1 Tvorba DMR 

Pro tvorbu digitálního modelu reliéfu byla použita funkce Topo to Raster ArcGIS 

9.2 Spatial Analyst, která byla specificky navržena pro vytvoření hydrologicky korektního 

DMR. Umožňuje využití bodových nebo liniových prvků se známými nadmořskými 

výškami a dalších dat pro zpřesnění interpolace, kterými mohou být linie toků, vodní 

plochy, pokud je známá nadmořská výška jejich břehových linií, výškové kóty a hranice 

DMR [7], [5] 

Při zpracování byly nejprve soubory DMR 3 (*.BW3) pomocí programu 

bintxt3.exe převedeny do textového tvaru (*.TW3) a následně importovány do prostředí 

ArcGIS 9.2 (funkce Quick Import). Do výpočtu interpolačního algoritmu Topo to Raster 

pak byly zahrnuty výškopisné body DMR 3 (typ PointElevation), říční síť DMÚ 25 (typ 

Stream) a polygon ohraničující zájmové území (typ Boundary). Velikost buňky výsledného 
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rastru je 10 m. Postup zpracování a tvorby DMR je znázorněn modelem na obr. 13. 

Výsledný digitální model reliéfu je zobrazen v příloze č. 1. 

 

Obr. 13 Model tvorby DMR 

5.2 Tvorba třecího povrchu 

Geografické faktory, které představují jednotlivé objekty krajiny a jejich vlastnosti, 

ovlivňují především průchodnost terénu. Mezi tyto faktory lze zařadit mimo členitost 

reliéfu (povrchový rastr) také výskyt mikroreliéfu, vegetace (pokrytost terénu), vodstvo, 

sídla nebo komunikace. Tyto faktory budou zahrnuty v třecím povrchu. 

Funkce Path Distance pracuje s rastrovými daty a pro vytvoření rastru třecího 

povrchu byla použita vektorová data DMÚ 25, bylo nutné tato data převést do rastrové 

podoby. 

5.2.1 Kategorie třecího povrchu 

Rychlost pohybu v terénu je závislá především na průchodnosti terénu, které tvoří 

krajinu. Průchodnost terénu byla rozdělena do šesti skupin, které jsou uvedeny v tab. 2. 

K těmto kategoriím pak byla přiřazena rychlost pohybu osoby. Podle [8] je předpokládaná 

rychlost pohybu osoby v noci pro hornatý terén 1 až 1,5 km/h, pro lesnatý a bažinatý terén 

1,5 až 2 km/h a pro středně členitý terén 3 až 4 km/h. V denní době se rychlost pohybu 

zvyšuje přibližně o jednu třetinu. Na základě těchto údajů byla kategorii průchodnosti 

terénu přiřazena rychlost pohybu osoby v m/s pro denní dobu, která je rovněž uvedena 
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v tabulce x. Jedná se pouze o odhadovanou předpokládanou rychlost, která byla odvozena 

pro modelování pohybu osoby v terénu v této práci. Pro správné dosazení rychlosti 

odpovídající danému typu povrchu by bylo nutné provést testování průchodnosti terénu 

pro osoby, které by však bylo nad rámec této práce. 

Tab. 2 Kategorie průchodnosti a odhadovaná rychlost 

Průchodnost Kategorie Rychlost (m/s) 

velmi dobře průchodný 1 1,85 

dobře průchodný 2 1,72 

průchodný 3 1,29 

obtížně průchodný 4 0,75 

velmi obtížně průchodný 5 0,56 

neprůchodný, absolutní překážka 99 0,001 

V každé podvrstvě DMÚ 25 je typ objektu zapsán do atributu STYP podle kódu 

vycházejícího z DIGEST-1-2 [12]. Do třecího povrchu byly zahrnuty podvrstvy DMÚ 25, 

obsahující objekty, které mají vliv na průchodnost terénu. Vybranými podvrstvami byly 

tyto: oplocení, komunikace, vegetace – linie, mikroreliéf – linie, vody – linie, budovy, 

zástavba, vegetace, mikroreliéf, vody a správní celky. Jejich objektům, které se v zájmové 

oblasti vyskytovaly, pak podle atributu STYP byla přiřazena jedna z výše uvedených 

kategorií rychlosti. Použité zařazení objektu do dané kategorie opět závisí na individuálním 

přístupu vzhledem k nedostupnosti dat, udávající průchodnost terénu pro osoby. 

Následující text popisuje volbu kategorie, resp. rychlosti pohybu, pro objekty ve vybraných 

podvrstvách. 

Podvrstva oplocení obsahovala zděné ohrady a hradby, pro které v zájmové oblasti 

byla vždy uvedena výška objektu 6 m (atribut HGT). Tyto objekty byly proto zařazeny 

do kategorie neprůchodný povrch. 

Tab. 3 Zařazení objektů podvrstvy oplocení 

Kód objektu Typ objektu Zvolená kategorie 

AH010 hradba 99 

AL260 ohrada 99 

Pro podvrstvu komunikace se dále nepracovalo s objekty visutá dráha a přívoz 

(nepředpokládá se, že by pohřešovaná osoba využila těchto prostředků k pohybu). 
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Mimo drážní komunikace byly objekty této podvrstvy ohodnoceny jako typ povrchu, 

po kterém je rychlost pohybu osoby nejvyšší, tedy 1,85 m/s. Naopak pro drážní 

komunikace nebyla tak vysoká rychlost uvažována vzhledem k nerovnému povrchu, který 

představuje a pohyb osoby po něm nemusí být tak rychlý. 

Tab. 4 Zařazení objektů podvrstvy komunikace 

Kód objektu Typ objektu Zvolená kategorie 

AN010 drážní komunikace 3 

AP010 cesta 1 

AP030 pozemní komunikace 1 

AP050 pěšina, stezka 1 

AQ040 most, přemostění 1 

AQ065 propustek 1 

AQ030 tunel 1 

Vegetace znázorněná liniemi zahrnovala pruh stromů, pruh křovin a průsek. 

Nejlépe průchodný byl ohodnocen objekt pruh stromů, u kterého se nepředpokládá výrazné 

zpomalení v pohybu osoby. Průsek už byl díky překážkám, které mohly po odlesnění 

zůstat, zařazen do kategorie s nižší rychlostí a pruh křovin byl zařazen do kategorie 

s nejvyšším stupeň zpomalení. 

Tab. 5 Zařazení objektů podvrstvy vegetace - linie 

Kód objektu Typ objektu Zvolená kategorie 

EA020 pruh stromů 3 

EA520 pruh křovin 5 

EC040 průsek 4 

Podvrstva mikroreliéf – linie obsahovala objekty typu: hráz, rýha, strž, zářez, 

výkop, násep, val, terénní stupeň, skála, balvan a terasa. Tyto objekty mají významný vliv 

na rychlost pohybu osoby v terénu, především znamenají její výrazné snížení nebo mohou 

představovat absolutní bariéru v pohybu osoby. Při zařazení objektu do dané kategorie byla 

rovněž sledována maximální výška objektu v metrech (atribut HGM). Do kategorie obtížně 

průchodné povrchy byly označeny tyto typy povrchů: zářez, výkop s maximální výškou 

objektu 8 m, zářez, výkop vyšší než 40 m a terénní stupeň s výškou již větší než 5 m. Hráz 
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a zářez nebo výkop vyšší než 40 m byly považovány již za absolutní bariéru. Ostatní typy 

objektů byly zařazeny do kategorie velmi obtížně průchozí. 

Tab. 6 Zařazení objektů podvrstvy mikroreliéf - linie 

Kód objektu Typ objektu Hodnota atributu Zvolená kategorie 

BI020 hráz -- 99 

DB060 rýha, strž -- 5 

DB070 zářez, výkop HGM < 8 4 

HGM >= 8 & HGM < 40 5 

HGM >= 40 99 

DB090 násep, val HGM <= 30 4 

HGM >30 5 

DB110 terénní stupeň HGM <= 5 5 

HGM > 5 99 

DB160 skála, balvan -- 5 

DB570 terasa HGM <= 4 5 

HGM > 4 99 

Z podvrstvy vody – linie byly do třecího povrchu zahrnuty pouze objekty typu 

suchý příkop, řeka, potok, a břeh, jehož typ byl charakterizován jako srázný (podle atributu 

HYC s hodnotou 202). Suchý příkop byl charakterizován jako průchodný. Řeka nebo 

potok již znamenají větší stupeň zpomalení pohybu osoby a byly zařazeny do kategorie 

obtížně průchodný povrch. Srázný břeh byl považován za absolutní bariéru v pohybu 

osoby. 

Tab. 7 Zařazení objektů podvrstvy vody - linie 

Kód objektu Typ objektu Hodnota atributu Zvolená kategorie 

BA010 břeh HYC = 202 99 

BH030 suchý příkop -- 3 

BH140 řeka, potok -- 5 

Budovy představují absolutní bariéru v pohybu osob, a proto všechny objekty 

podvrstvy budovy byly zařazeny do kategorie neprůchodný povrch. V tab. 8 jsou uvedeny 

typy objektů, které tato podvrstva obsahuje. 
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Tab. 8 Zařazení objektů podvrstvy budovy 

Kód objektu Typ objektu Zvolená kategorie 

AD010 elektrárna 99 

AD030 energetické zařízení 99 

AK110 tribuna 99 

AK660 sportovní hala 99 

AL015 budova 99 

AM020 silo 99 

AM580 vodárenské zařízení 99 

AQ116 tlaková, přečerpávací stanice 99 

AQ125 odbavovací budova 99 

Podvrstva zástavba zahrnuje různorodé typy objektů. Za absolutní bariéru byly 

považovány objekty typu hlubinný důl, povrchový důl nebo lom, výsypka, skládka odpadu, 

vrakoviště, kaliště, elektrárna a areál na trase, tedy objekty, u kterých se předpokládá, že 

jsou neprůchodné (např. kvůli oplocení nebo jejich charakteru). Objekty typu stadion, 

staveniště, přístav nebo loděnice a blok budov byly zařazeny do kategorie velmi obtížně 

průchodné. Za obtížně průchodné objekty byly označeny typy objektu, které nepředstavují 

takový stupeň zpomalení pohybu osoby jako objekty v předchozí skupině, ale stupeň 

zpomalení je stále považován za významný. Kategorií průchodného terénu pak byly 

charakterizovány objekty, které jsou pro osobu dobře průchodné. Přiřazení objektů 

do jednotlivých kategorií je uveden v tab. 9. 

Tab. 9 Zařazení objektů podvrstvy zástavba 

Kód objektu Typ objektu Zvolená kategorie 

AA010 hlubinný důl 99 

AA011 povrchový důl, lom 99 

AA511 výsypka 99 

AB000 skládka odpadu 99 

AB010 vrakoviště 99 

AC030 kaliště 99 

AD010 elektrárna 99 

AK040 hřiště 3 

AK050 kurt 3 



Barbora Pastorková: Systém predikce pohybu hledaných osob 

2009 30 

AK060 tábořiště 3 

AK100 golfová hřiště 3 

AK115 amfiteátr 3 

AK120 park 2 

AK160 stadion 5 

AK170 plovárna, koupaliště 3 

AK630 závodiště 4 

AL030 hřbitov 4 

AL520 staveniště 5 

AN560 nádraží 4 

AQ135 parkoviště 3 

BB005 přístav, loděnice 5 

FA015 střelnice 3 

GB045 pojezdová dráha letiště 3 

GB055 vzletová a přistávací dráha 3 

IA530 areál na trase 99 

IA550 blok budov 5 

IA570 areál sportovního zařízení 4 

Mikroreliéf reprezentovaný polygonem zahrnoval tyto objekty: povrch země, skalní 

sráz, skála nebo balvan a svah. Povrch země byl dále charakterizován atributem SMC, 

popisující typ povrchu, kterým byl pro zájmovou oblast pouze kámen. Tento typ povrchu 

byl zařazen do kategorie obtížně průchodný povrch. Stupněm vyššího zpomalení pohybu 

pak byly označeny objekty svah a skála nebo balvan. Za neprůchodný povrch je považován 

skalní sráz. 

Tab. 10 Zařazení objektů podvrstvy mikroreliéf 

Kód objektu Typ objektu Zvolená kategorie 

DA010 povrch země 4 

DB010 skalní sráz 99 

DB160 skála, balvan 5 

DB510 svah 5 
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Vodní plochy zahrnuty v podvrstvě vody byly zařazeny do kategorie 

neprůchodného povrchu, kdy se nepředpokládá, že by osoba plavala přes vodní nádrž nebo 

řeku. Objektu typu močál nebo bažina byla přiřazena kategorie obtížně průchodného 

povrchu, avšak ne za absolutní bariéru. 

Tab. 11 Zařazení objektů podvrstvy vody 

Kód objektu Typ objektu Zvolená kategorie 

BH080 vodní nádrž 99 

BH095 močál, bažina 5 

BH140 řeka, potok 99 

BI030 plavební komora 99 

Pro podvrstvu vegetace byl sledován stav porostu (atribut LES). Všechny objekty, 

u kterých byla hodnota tohoto atributu 202, vyjadřující nízký porost, byly zařazeny 

do kategorie velmi těžce průchodný terén. Do této kategorie pak byly zařazeny také typy 

objektů jako lesní školka a vinice. Za těžce průchozí terén byly označeny objekty sad, 

porost křovin, les a strom. Objekty typu pastvina a louka byly zahrnuty do kategorie dobře 

průchodný terén, jehož stupeň zpomalení pohybu osoby je velmi malý. 

Tab. 12 Zařazení objektů podvrstvy vegetace 

Kód objektu Typ objektu Hodnota atributu Zvolená kategorie 

  LES = 202 5 

EA030 lesní školka -- 5 

EA040 sad -- 4 

EA050 vinice -- 5 

EB010 pastvina a louka -- 2 

EB020 porost křovin -- 4 

EC015 les -- 4 

EC030 strom -- 4 

Poslední vybranou podvrstvou, která byla zahrnuta do třecího povrchu, jsou správní 

celky (kód objektu FA001). Tato podvrstva bude zahrnovat „ostatní“ povrchy. Na základě 

leteckých snímků (obr. 14) bylo vyhodnoceno, že se většinou jedná o zemědělské plochy, 

a proto byl tento povrch zařazen do kategorie průchodných povrchů. 
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Obr. 14 Letecký měřický snímek s DMÚ 25 

5.2.2 Vytvoření rastru třecího povrchu 

Pro převedení vektorových dat byly použity funkce Polyline to Raster a funkce 

Polygon to Raster. Před převodem dat do rastrové podoby byly nejprve v atributové 

tabulce každé podvrstvy do nově vytvořeného pole CENA (pomocí funkce Add Field) 

zapsány hodnoty předpokládané průměrné rychlosti podle zařazení daného objektu 

do kategorie průchodnosti. Pro zapsání hodnot byla využita funkce Calculate Field, která 

umožňuje použití VBA kódu. Ukázka použití této funkce je na obr. 15. Byla zvolena tato 

metoda vytvoření nového atributu namísto reklasifikace dat po převodu do rastrové 

podoby, protože tak bylo možné používat desetinná čísla (výsledkem funkce Reclassify 

může být pouze rastr s celočíselnými hodnotami). 

 

Obr. 15 Ukázka použití VBA kódu pro zapsání rychlosti 

Mapový podklad © MO ČR, 2009 
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Velikost buňky rastru třecího povrchu byla zvolena 5 m. U některých prvků 

liniových podvrstev byla uvedena jejich šířka (až 21 m u podvrstvy komunikace), proto 

byly tyto prvky zpracovány funkcí Polygon to Raster. Jednalo se o podvrstvy mikroreliéf – 

linie, vegetace – linie a komunikace, u které bylo použití funkce pro převod do rastrové 

podoby závislé nejen na uvedené šířce komunikace, ale také pro drážní komunikace 

na atributu udávající počet kolejí. Pro tyto podvrstvy bylo přidáno opět nové pole 

s názvem BUF do atributové tabulky a doplněno pomocí Calculate Field s použitím VBA 

kódu (obr. 16). Funkcí Buffer pak byly vytvořeny obalové zóny, jejichž velikost byla 

závislá na hodnotě nového atributu BUF. 

 

Obr. 16 Ukázka použití VBA kódu pro zapsání hodnoty BUF 

Následně byly liniové objekty převedeny do rastrové podoby použitím funkce 

Polyline to Raster. Tyto rastrové vrstvy byly spojeny v jednu pomocí mapové algebry 

funkcí Merge. Tato funkce slouží pro spojení více rastrových povrchů v jeden celek, kdy 

pořadí jednotlivých rastrů udává, jak se budou překrývat, resp. jakou hodnotu bude mít 

výsledný rastrový povrch. Pro překryv liniových prvků bylo zvoleno následující pořadí: 

komunikace, oplocení, vody – linie, mikroreliéf – linie a vegetace – linie. 

Pro převod polygonových prvků byla použita funkce Polygon to Raster a následně 

byly všechny získané rastrové povrchy spojeny opět pomocí mapové algebry funkcí Merge 

v jeden rastr. Tento rastr je výsledným třecím povrchem, který bude použit pro modelování 

pohybu osoby v terénu. Modely znázorňující postup tvorby třecího povrchu jsou uvedeny 

v příloze č. 2 a 3. Na obr. 17 je uvedena ukázka vytvořeného třecího povrchu, v příloze č. 4 

pak pro sledované území M-33-077, avšak čitelnost liniových prvků vzhledem k měřítku 

mapy je špatná. 
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Obr. 17 Ukázka vytvořeného třecího povrchu 

5.3 Zpracování údajů o pohřešované osobě 

Pohyb osoby v terénu ovlivňují nejen geografické faktory, ale také charakteristiky 

týkající se pohřešované osoby, které budou dalším vstupem pro modelování pohybu osoby. 

Mezi nejvýznamnější charakteristiky týkající se pohřešované osoby patří věk, fyzická 

kondice a zdravotní stav. Tyto faktory ovlivňují rychlost pohybu osoby, např. sedmileté 

dítě se bude pohybovat nižší rychlostí než dospělý člověk, pro vážně nemocného člověka 

bude pohyb v terénu rovněž obtížnější než pro člověka zdravého a jeho rychlost bude opět 

nižší. Podle každého faktoru lze rozdělit osobu do různých kategorií. V této práci byly 

použity kategorie uvedené v tab. 13 pro věk osoby, v tab. 14 pro fyzickou kondici 

a v tab. 15 pro zdravotní stav. Každé kategorii pak byla přiřazena hodnota koeficientu 

a jejich součin bude představovat celkový koeficient osoby, který bude modifikovat 

rychlost osoby v terénu, resp. hodnoty třecího povrchu. Ve třetím sloupci byla rovněž 

uvedena opravená hodnota rychlosti pro velmi dobře průchodný terén opravena 

koeficientem dané kategorie. 
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Tab. 13 Kategorie osoby podle věku 

Věk osoby Hodnota koeficientu Opravená rychlost (m/s) 

0-6 0,5 0,93 

7-15 0,8 1,48 

16-30 1 1,85 

31-45 0,9 1,67 

46-65 0,8 1,48 

66-80 0,6 1,11 

81 a více 0,5 0,93 

Tab. 14 Kategorie osoby podle kondice 

Kondice Hodnota koeficientu Opravená rychlost (m/s) 

velmi dobrá 1 1,85 

dobrá 0,9 1,67 

špatná 0,7 1,30 

velmi špatná 0,5 0,93 

Tab.  15 Kategorie osoby podle zdravotního stavu 

Zdravotní stav Hodnota koeficientu Opravená rychlost (m/s) 

dobrý (zdravý) 1 1,85 

nemocný 0,8 1,48 

postižený 0,6 1,11 

vážný (velmi špatný) 0,5 0,93 

Uvedené hodnoty koeficientu byly odvozeny pro zpracování této práce a pro jejich 

reálné hodnoty by bylo nutné provést odpovídající testování na vzorku osob, které by 

zahrnovaly všechny kategorie. 



Barbora Pastorková: Systém predikce pohybu hledaných osob 

2009 36 

6 Modelování pohybu osoby 

Pro modelování pohybu osoby v terénu a vymezení oblasti, kam se mohla osoba 

za daný čas dostat, bude použita funkce Path Distance a prostředí Model Builder 

ArcGIS 9.2 pro vytvoření automatizovaného nástroje. 

6.1 Pohyb osoby ve dne 

Jedním ze vstupů modelu je třecí povrch, který bude modifikován dalšími 

vstupními parametry – věk, kondice a zdravotní stav. Hodnota koeficientu (viz kap. 5.3) 

pro každý faktor osoby bude hodnotou nově vytvořeného konstantního rastru. Tyto rastry 

pak budou vynásobeny mezi sebou (SOMA: koeficient = věk*kondice*zdravotní stav), aby 

byl získán celkový koeficient osoby. Tímto koeficientem pak bude násoben třecí povrch 

(funkce Times), aby byly hodnoty rychlosti pohybu opraveny pro danou osobu. Dále je 

nutné hodnotu třecího povrchu opravit na obrácenou hodnotu rychlosti (SOMA: obracená 

hodnota rychlosti = 1 / opravený třecí povrch), aby výsledný akumulační povrch 

vyjadřoval předpokládaný čas, za který mohla osoba na dané místo dojít (viz kap. 5). 

 

Obr. 18 Vstupní parametry faktory osoby, třecí povrch a jejich úprava (výřez z celkového modelu) 

Dalším vstupním parametrem modelu, resp. funkce Path Distance, je zdroj šíření, 

kterým je místo pohřešování (viz kap. 1.3.1). Pro interaktivní zadání místa pohřešování 

byla definována proměnná modelu Feature Set, která umožní výběr místa kliknutím 

na mapě (datovém rámci). Upravený třecí povrch, místo pohřešování (Feature Set) 

a digitální model reliéfu pak vstupují do výpočtu Path Distance. Tato funkce umožňuje 

použití maximální vzdálenosti, avšak při testování tohoto modelu s uvedenými vstupním 

povrchy a s různými hodnotami této maximální vzdálenosti, pokrýval výsledný rastr vždy 
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celé území. Pro vymezení území, kam mohla osoba za daný čas dojít, bylo proto použito 

mapové algebry a její funkce Con. Do modelu byl přidán další vstupní parametr, jehož 

hodnota odpovídá sledovanému časovému úseku v sekundách (závislé na použitých 

jednotkách rychlosti a vzdálenosti). Tato hodnota je konstantou pro vytvoření konstantního 

rastru, který je spolu s výsledným rastrem Path Distance, dosazen do mapové algebry 

s použitím následujícího vztahu: con (výsledný rastr <= hledaný čas, výsledný rastr). 

Výsledkem této operace je rastrový povrch, do kterého je v případě, že byla hodnota rastru 

Path Distance menší než hledaný čas, zapsána právě tato hodnota, pro hodnoty vyšší je 

zapsána hodnota NoData. Toto řešení rovněž umožňuje vytvoření obou výsledných rastrů, 

akumulačního povrchu pro celé zájmové území a části akumulačního povrchu, jehož 

hodnoty obsahují pouze hledaný časový úsek. V případě použití maximální vzdálenosti 

ve funkci Path Distance obsahuje výsledný akumulační povrch pouze hodnoty nižší než 

tato hodnota. 

 

Obr. 19 Použití funkce Path Distance a vymezení výsledného povrchu (část modelu) 

6.2 Pohyb osoby v noci 

Výše popsán model modeluje pohyb osoby pro denní dobu. Podle [8] se rychlost 

osoby v noci přibližně o jednu třetinu snižuje. Pro noční dobu lze model opravit doplněním 

výpočtu pomocí mapové algebry. Použitý vztah je následující: opravená rychlost noční = 

opravená rychlost denní – (opravená rychlost denní / 3). 
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Obr. 20 Oprava třecího povrchu pro noční dobu (výřez z celkového modelu) 

6.3 Pohyb osoby pro měnící se denní dobu 

Dále byla uvažována situace přechodu mezi denní a noční dobou. Do modelu nově 

vstupují hodnoty výchozího času a času stmívání, resp. času rozednívání. Výchozí doba 

odpovídá hodině, kdy se předpokládá, že pohřešovaná osoba vyšla, ztratila se a je spojena 

s místem pohřešování. Doba stmívání (rozednívání) je předpokládaný čas, kdy slunce 

zapadá (vychází) a mění se denní doba. Hodnoty času zadané uživatelem jsou pak použity 

k vytvoření konstantních rastrů. 

Následující postup je popsán pro změnu denní doby na noční. Pro získání doby 

do stmívání (rozednívání) jsou hodnoty času odečteny a získaná doba je převedena 

na jednotku času (sekundy) používanou v modelu (SOMA: doba do stmívání = (čas 

stmívání – výchozí čas) * 3600). 

 

Obr. 21 Vstupní parametry času pro měnící se denní dobu (výřez z modelu) 

Nejprve je zpracován akumulační povrch času pro denní dobu pomocí funkce Path 

Distance. Operace, které předcházejí jeho zpracování, jsou opět zahrnutí koeficientu osoby 

a výpočet obrácené hodnoty rychlosti (třecího povrchu). 
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Obr. 22 Použití funkce Path Distance pro denní dobu (výřez z celkového modelu) 

Osoba se rychlostí pro denní dobu pohybuje omezenou dobu, dobu do stmívání. 

Pomocí mapové algebry s použitím funkce Con byl z výsledného akumulačního povrchu 

pro denní dobu vytvořen nový rastr, jehož hodnoty jsou menší než doba do stmívání 

(SOMA: výsledný čas za den = con (výsledek denní <= doba do stmívání, výsledek 

denní)). 

Podruhé byla funkce Path Distance použita pro noční dobu. Vstupy této funkce 

byly rastr výsledného času za denní dobu jako zdroj šíření, digitální model reliéfu 

a obrácená hodnota rychlosti upravena pro noc. Výsledkem je akumulační povrch času 

za noční dobu. 

Pro získání hledaného území vymezeného zadaným časem bylo nutné provést 

několik rastrových operací. Nejprve byla od hledaného času odečtena doba do stmívání 

(funkce Minus), získání doby po stmívání. Pomocí funkce Con mapové algebry byl opět 

vytvořen rastr, který obsahuje hodnoty času akumulačního povrchu nižší než je doba 

po stmívání. K tomuto rastru byla připočtena doba do stmívání (funkce Plus) a následně 

byl spojen pomocí mapové algebry funkcí Merge s akumulačním povrchem času pro dobu 

do stmívání. Doplňkovým výstupem je vytvoření akumulačního povrchu pro celou oblast, 

zahrnující změnu denní doby. 
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Obr. 23 Získání území vymezené hledaným časem (výřez z celkového modelu) 

Pro přechod mezi nocí a dnem byl model modifikován, kdy nejprve byla použita 

funkce Path Distance pro noční dobu a následně pro denní dobu. 

Jednotlivé model pohybu osoby v terénu za různé denní doby jsou zobrazeny 

v přílohách č. 5 až 8. 

6.4 Vytvoření automatizovaného nástroje 

Byly vytvořeny čtyři modely, odpovídající modelování pohybu osoby pro denní 

dobu, noční dobu a pro měnící se denní dobu, ze dne na noc a z noci na den. Uživatel si tak 

může zvolit model, který bude vyhovovat jeho požadavkům v závislosti na tom, pro kterou 

denní dobu chce pohyb osoby sledovat. 

Výstupy těchto modelů jsou rastrové povrchy, proto byl vytvořen doplňující model 

pro převod vymezené oblasti pro daný čas do vektorové podoby (obr. 24). Vstupem je 

akumulační povrch hodnot času pro celou sledovanou oblast a uživatelem zadaná hodnota 

doby, pro kterou chce vymezit území, kam mohla osoba za daný čas dojít, a časových 

úseků pro tuto dobu. 

 

Obr. 24 Model pro převod vymezené oblasti pro daný čas do vektorové podoby 
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Pro jednotlivé modely byla upravena a doplněna nápověda, např. při vyplňování 

koeficientů osoby (věk, zdravotní stav nebo fyzická kondice) se uživateli zobrazí 

jednotlivé kategorie s příslušnými hodnotami koeficientu (obr. 25). 

 

Obr. 25 Ukázka doplnění nápovědy modelu 
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7 Vytyčení krizových míst 

Při pátracích akcích jsou vytyčována místa, která pro pohřešovanou osobu mohou 

znamenat zvýšené nebezpečí. Tato místa budou označována termínem „krizová“ místa. 

Jedná se především o jímky, studny, prohlubně, dále to jsou opuštěné i aktivní povrchové 

doly, štoly, šachty a jiné technické stavby. Z přirozených útvarů lze mezi tato místa 

zahrnout strže, rokliny, propasti, prudké srázy, skály a podobně. Na takováto místa se 

pátrači při pátracích akcích posílají přednostně a propátrávají se mimo rámec klasického 

pročesávání terénu rojnicí. Znalost těchto míst rovněž umožňuje včas shánět týmy 

s lezeckou nebo jinou technikou. 

Prvky terénu, které byly zahrnuty do krizových míst a nacházely se v zájmovém 

území, jsou uvedeny v tab. 16 včetně názvu podvrstvy DMÚ 25, se kterou se pracovalo. 

Tab. 16 Objekty označené za krizová místa 

Podvrstva DMÚ 25 Kód objektu Typ objektu 

mikroreliéf - body DB030 jeskyně 

DB080 propast 

DB160 skála, balvan 

zástavba - body AA010 hlubinný důl 

AA050 vrt 

AD010 elektrárna 

AD030 energetické zařízení 

mikroreliéf - linie BI020 hráz 

DB060 rýha, strž 

DB070 zářez, výkop 

DB110 terénní stupeň 

DB160 skála, balvan 

DB570 terasa 

budovy - polygon AD010 elektrárna 

AD030 energetické zařízení 

AM580 vodárenské zařízení 

AQ116 tlaková, přečerpávací stanice 
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zástavba - polygon AA010 hlubinný důl 

AA011 povrchový důl, lom 

AD010 elektrárna 

IA530 areál na trase 

mikroreliéf - polygon DB010 skalní sráz 

DB160 skála, balvan 

Objekty byly vybrány podle atributu STYP pomocí funkce Select a následně byly 

objekty se stejnou geometrií spojeny v bodovou a polygonovou vrstvu krizových 

míst (funkce Merge). Liniové prvky obsahovala pouze podvrstva mikroreliéf – linie. 

 

Obr. 26 Úprava a sloučení vybraných objektů krizových míst 

Úkolem bylo vybrat krizová místa, která se nachází ve vymezeném území, kam 

mohla osoba dojít za daný čas, tedy oblasti pátrací akce. Pro tento účel byl vytvořen model 

uvedený na obr. 27. Vstupním parametrem je akumulovaný povrch času pro celé zájmové 

území a zadání doby, pro kterou je pohyb osoby sledován. Pomocí funkce Contour je pak 

získána hraniční linie území, kam mohla osoba za zadanou dobu dojít. Tato hraniční linie 

je převedena na polygon (funkce Feature to Polygon) a na základě funkce Select Layer by 

Location (typ výběru contained by) jsou vybrána krizová místa, která se ve vymezeném 

území vyskytují. Uživatel si volí skupinu krizových míst (body, linie nebo polygony), 

kterou chce zobrazit. 
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Obr. 27 Model pro vytyčení krizových míst ve výsledném území 

Model pro výběr krizových míst byl dále použit pro model k nalezení nejméně 

nákladné cesty k těmto vybraným místům z místa, které si uživatel zvolí jako výchozí. 

Tento model lze použít k nalezení cesty ke zvolenému místu pro pátrače, kteří jsou 

k danému místu vyslání prvotně. 

Vstupním parametrem je reklasifikovaný třecí povrch, který je používán 

pro modelování pohybu osoby (funkce Reclassiffy). Hodnoty reklasifikace jsou uvedeny 

v tab. 17. V tomto případě nejsou hodnoty rovny rychlosti pohybu na daném povrchu, ale 

jsou bezrozměrnou veličinou. Je to dáno tím, že pátrači se mohou pohybovat v terénu 

např. i automobilem. Hodnoty třecího povrchu byly dosazeny tak, aby byl pohyb 

po komunikaci ohodnocen nejmenším nákladem a byly pro pohyb „upřednostněny“. 

Z tohoto důvodu byla podvrstva komunikací opět převedena do rastrové podoby (opět 

funkce Polyline to Raster) se zachováním typu komunikace podle atributu STYP 

a následně reklasifikovány podle tohoto atributu na hodnotu třecího povrchu podle tab. 18 

(funkce Reclassiffy). Mimo objekt typu pěšina, stezka, které jsou zpravidla pro dvoustopá 

vozidla neprůjezdná [13], a drážní komunikace byly komunikace ohodnoceny nejnižší 

hodnotou třecího povrchu. Objekty typu visutá dráha a přívoz nebyly do povrchu zahrnuty. 

Tab. 17 Reklasifikace třecího povrchu 

Původní hodnota třecího povrchu Nová hodnota 

1,85 1 

1,72 7 

1,29 8 

0,75 9 

0,56 10 

0,001 99 



Barbora Pastorková: Systém predikce pohybu hledaných osob 

2009 45 

Tab. 18 Reklasifikace komunikací 

Kód objektu Typ objektu Hodnota reklasifikace 

AN010 drážní komunikace 8 

AP010 cesta 1 

AP030 pozemní komunikace 1 

AP050 pěšina, stezka 7 

AQ010 visutá dráha NoData 

AQ040 most, přemostění 1 

AQ065 propustek 1 

AQ070 přívoz NoData 

AQ130 tunel 1 

 

Obr. 28 Převod linií do rastrové podoby 

 

Obr. 29 Reklasifikace komunikací a sloučení v jeden rastr 

Reklasifikovaný třecí povrch a komunikace byly pomocí funkce Merge mapové 

algebry spojeny v jeden celek, který bude třecím povrchem pro vyhodnocení nejméně 

nákladné cesty pátračů ke zvoleným krizovým místům. Model k nalezení cesty zahrnuje 

rovněž model výběru krizových míst ve sledované oblasti pro pátrání a umožňuje zadání 

výchozího místa pátrače interaktivně (kliknutím myší v datovém rámci). Při použití funkce 

Path Distance je zahrnut do výstupu také směrový rastr (backlink), který je nutný jako další 

vstup společně s výsledným akumulačním povrchem pro funkci Cost Path. Výsledek 



Barbora Pastorková: Systém predikce pohybu hledaných osob 

2009 46 

modelu zobrazí cesty ze zadaného výchozího bodu na všechna krizová místa zahrnuta 

ve zvolené vrstvě krizových míst. 

 

Obr. 30 Model pro nalezení cesty pátrače ke krizovým místům 

 

Obr. 31 Ukázka nalezení cesty (podklad DMÚ 25) 
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8 Tvorba ukázkových výstupů 

V závěru práce byly vytvořeny ukázkové výsledky zhotovených modelů. Byly 

vybrány různé kategorie osoby a různé denní doby, kdy byl pohyb osoby v terénu 

sledován. 

Příklad 1: 

V prvním případě bylo uvažováno dítě ve věku 8 let, u kterého není znám žádný 

zdravotní problém a jehož fyzická kondice byla vyhodnocena jako dobrá. 

Vstupními hodnotami faktorů týkajících se osoby byly tedy následující: koeficient 

věku roven 0,8, koeficient zdravotního stavu roven 1 a hodnota koeficientu fyzické 

kondice 0,9. 

Výsledné území má odpovídat oblasti, kam mohlo dítě ujít za dvě hodiny 

od začátku pohřešování. V závislosti na použitých jednotkách při modelování pohybu 

osoby je hledaná doba rovna 7200 s. 

Bylo předpokládáno, že se dítě ztratilo po poledni, proto byl použit model 

zohledňující rychlost osoby pro denní dobu. 

Zadáním koeficientů osoby, hledané doby a vstupních povrchů byla modelem 

vyhodnocena předpokládaná oblast, kde se po dvou hodinách může dítě nalézat (obr. 31). 

Tato oblast by v případě pátrání mohla být vyhodnocena jako oblast pátrací akce. 

Na výsledném území lze pozorovat, že pro komunikace, po nichž je rychlost nejvyšší, byl 

čas na jejich překonání nejnižší („protažení“ území v místě komunikace). Na obr. 32 je 

výsledná oblast převedena do vektorové podoby, kde lze sledovat „shluky“, které byly 

způsobeny místy, kde byl třecí povrch charakterizován jako neprůchodný. 
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Obr. 32 Výsledná oblast příkladu 1 (podklad DMÚ 25) 
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Obr. 33 Výsledná oblast příkladu 1 převedena do vektorové podoby (podklad DMÚ 25) 
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Příklad 2: 

Pro druhý ukázkový případ byla zvolena dospělá osoba ve věku 21 let, jejíž 

zdravotní stav dobrý a fyzická kondice velmi dobrá. Koeficient věku, zdravotního stavu 

i fyzické kondice byly rovny jedné. 

Hledanou dobou byly opět dvě hodiny (7200 s), tedy oblast, kam mohla osoba dojít 

za dvě hodiny od místa, kde byla viděna naposledy, místa pohřešování. Toto místo 

pohřešování se shoduje s místem pro příklad 1. 

Pro modelování pohybu byl opět použit model pro den (hledaná doba je menší než 

doba do stmívání). Výsledný povrch je zobrazen na obr. 33. 

 

Obr. 34 Výsledná oblast příkladu 2 (podklad DMÚ 25) 
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Příklad 3: 

Ve třetím případě byla zvolena osoba ve věku 50 let, vážně nemocná a jehož 

kondice je charakterizována jako špatná (netrénovaná). Hodnoty koeficientu pro osobu 

odpovídaly tedy těmto hodnotám: pro věk 0,8, pro zdravotní stav 0,5 a pro fyzickou 

kondici 0,7. 

Model použitý pro nalezení výsledné oblasti zohledňoval denní dobu, kdy poslední 

čas, kdy byla osoba naposledy viděna, je 20 hodin a doba stmívání je 20 hodin a 30 minut 

(hodnotu je nutno zadat do modelu jako 20,5). Místo pohřešování bylo opět stejné jako 

v příkladu 1, resp. 2. Výsledná oblast je na obr. 34. 

 

Obr. 35 Výsledná oblast příkladu 3 (podklad DMÚ 25) 
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Srovnání: 

Na obr. 35 jsou uvedeny výsledné oblasti bez časových úseků pro jednotlivé 

příklady. Osoba příkladu 3 se pohybovala nejpomaleji, protože na ni působilo několik 

negativních vlivů: v noci je pohyb pomalejší, je vážně nemocná, dále vysoký věk a špatná 

fyzická kondice. Stejně tak byla předpokládaná oblast, kterou ujde dítě za 2 hodiny, menší 

než pro pátrání po osobě zdravé a dospělé. 

 

Obr. 36 Srovnání ukázkových příkladů (podklad DMÚ 25) 
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9 Závěr 

Cílem práce byl návrh využití GIS při pátracích akcích po pohřešovaných osobách 

Policie ČR, především pro modelování pohybu osoby a vymezení oblasti, kam mohla 

za daný čas dojít. 

Úvod práce se zabývá problematikou pátrání, charakterizováním pohřešované 

osoby a jsou popsány postupy a principy pátrací akce, společně s uvedenými faktory, které 

její průběh ovlivňují. Na základě dat, která má Policie ČR k dispozici, a programovém 

vybavení ArcGIS, které se předpokládá jako GIS používaný do budoucna, byly pro řešení 

práce zvoleny analýzy šíření, které jsou v ArcGIS 9.2 Spatial Analyst implementovány 

funkcemi Cost Distance a Path Distance. 

Terén je jedním z faktorů, který významně ovlivňuje průběh pátrací akce, proto 

byla zvolena funkce Path Distance, která zahrnuje do výpočtu digitální model reliéfu. Tato 

funkce byla aplikována tak, aby výsledný akumulační povrch odpovídal předpokládanému 

času, za který se osoba dostane na dané místo. Pro použití této funkce bylo nutné nejprve 

vytvořit digitální model reliéfu a třecí povrch, který by zahrnoval typy prvků krajinné sféry 

v závislosti na jejich průchodnosti pro osobu, tedy jaký mají vliv na pohyb, resp. rychlost 

pohybu osoby. Ohodnocení vytvořeného třecího povrchu pak vychází z předpokládané 

průměrné rychlosti, jakou by se mohla po daném typu povrchu osoba pohybovat. 

Následně byly vytvořeny modely pomocí ModelBuilder, které zahrnují také 

charakteristiky osoby. Tyto nástroje modelují pohyb osoby v různé denní době 

podle výběru uživatele, umožňují rovněž interaktivně zadat místo pohřešování a zvolit si 

časový úsek, za který chce pohyb osoby sledovat. Následně byly tyto modely doplněny 

modelem pro převod výsledné oblasti do vektorové podoby a modelem pro vytyčení 

krizových míst. 

V závěru práce byly vytvořeny ukázkové výstupy pro tři různé osoby. Nelze říci, 

do jaké míry takto vymezená území odpovídají skutečné situaci, protože pro ohodnocení 

třecího povrchu a určení koeficientu osoby by bylo nutné provést studie a měření, která 

jsou nad rámec této práce. Pokud by však Policie České republiky tato data měla 

k dispozici, řešením práce jsou postupy, do kterých je možné tyto proměnné dosadit. Byl 
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by tak získán nástroj, který by významně ovlivnil plánování pátrací akce, především 

vymezení propátrávaného území a vytyčení krizových míst pro pohřešovanou osobu. 



 

II 

Seznam informačních zdrojů 

[1] Doporučené postupy pro činnost příslušníků Policie České republiky při pátracích 

akcích po pohřešovaných osobách v případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení 

života a zdraví pohřešovaných osob [online]. Praha : 2004 [cit. 2008-11-18]. 

Dostupný z WWW: <http://www.hasici-suchdol-nad-

odrou.cz/bojrad/ostatni/patrani_po_osobach-cjpo.pdf>. 

[2] ESRI. Cost Distance algorithm [online]. 2007 [cit. 2009-03-20]. Dostupný 

z WWW: <http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?id=4752&pid=474

7&topicname=Cost_Distance_algorithm>. 

[3] ESRI. How PathDistance works [online]. 2007 [cit. 2009-03-20]. Dostupný 

z WWW: <http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?topicname=how_p

athdistance_works>. 

[4] ESRI. Path Distance: adding more cost complexivity [online]. 2007 [cit. 2009-03-

20]. Dostupný z WWW: <http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?topi

cname=path_distance:adding_more_cost_complexity>. 

[5] ESRI. Using Topo to Raster tool [online]. 2007 [cit. 2009-03-20]. Dostupný 

z WWW: <http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?id=4797&pid=479

0&topicname=Using_the_Topo_to_Raster_tool>. 

[6] HORÁK, Jiří. Zpracování dat v GIS. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 187 s. 

[7] KLIMÁNEK, Martin. Digitální modely terénu. 1. vydání. Brno : Mendelova 

zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 85 s. ISBN 80-7157-982-3. 

[8] KOVÁRNÍK, Libor. Pátrací a policejní akce. 2. rozšířené vydání. Praha : Policejní 

akademie České republiky, 2002. 149 s. ISBN 80-7251-102-5. 

[9] LANGR, Jan. Geografická data [online]. 1/2001 [cit. 2009-02-10]. Dostupné 

z WWW: <http://www.tmapy.cz/public/tmapy/cz/_aktualne/_clanky.html>. 

[10] PILAŘ, Aleš. Pátrací akce. Kriminalistický sborník. 2007, roč. 51, č. 5, s. 1-10 

speciál. 



 

 III 

[11] STČ 07/IZS - Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Záchrana 

pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu“ [online]. 2007 [cit. 2008-11-

14]. Dostupný z WWW: <http://prometheus.vsb.cz/materialy/metodikaJPO_novy/o

statni/Patrani%20v%20terenu%20-%20STC%2007-IZS.pdf>. 

[12] The Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST): DIGEST 2.1 

Part 4 Feature Attribute Coding Catalogue (FACC) Data Dictionary [online]. 

2000 [cit. 2009-01-25]. Dostupný z WWW: <http://www.dgiwg.org/digest/ 

DownloadDigest.htm>. 

[13] Vojenský topografický ústav Dobruška. Katalog topografických objektů, verze 4 

(prosinec 2002). Dobruška, 2003. Elektronická dokumentace dodávaná na mediu 

s daty. 



 

 IV 

Seznam obrázků 

Obr. 1 Princip výpočtu ceny cesty (a1) mezi 2 buňkami (vlevo přes hranu, vpravo přes roh) 

[2] ............................................................................................................................. 14 

Obr. 2 Princip výpočtu akumulované hodnoty nákladů [2] ................................................. 14 

Obr. 3 Vstupní parametry analýzy - vrstva ohnisek a vrstva nákladů [2] ........................... 15 

Obr. 4 Výsledný akumulační povrch (vlevo) a způsob kódování směrového rastru (vpravo) 

[2] ............................................................................................................................. 15 

Obr. 5 Horizontální relativní úhel pohybu (HRMA) [4] ..................................................... 17 

Obr. 6 Ukázka grafů HRMA [4] .......................................................................................... 17 

Obr. 7 Výpočet sklonu svahu v rastru [4] ............................................................................ 18 

Obr. 8 Určení vertikálního faktoru v závislosti na VRMA pomocí grafu [4] ..................... 18 

Obr. 9 Ukázka dalších grafů VRMA [4] .............................................................................. 19 

Obr. 10 Výsledek Path Distance pro příklad 1 (v s) ............................................................ 22 

Obr. 11 Povrchový rastr pro příklad 2 ................................................................................. 22 

Obr. 12 Výsledek Path Distance pro příklad 2 (v s) ............................................................ 23 

Obr. 13 Model tvorby DMR ................................................................................................ 25 

Obr. 14 Letecký měřický snímek s DMÚ 25 ....................................................................... 32 

Obr. 15 Ukázka použití VBA kódu pro zapsání rychlosti ................................................... 32 

Obr. 16 Ukázka použití VBA kódu pro zapsání hodnoty BUF ........................................... 33 

Obr. 17 Ukázka vytvořeného třecího povrchu ..................................................................... 34 

Obr. 18 Vstupní parametry faktory osoby, třecí povrch a jejich úprava (výřez z celkového 

modelu) .................................................................................................................... 36 

Obr. 19 Použití funkce Path Distance a vymezení výsledného povrchu (část modelu) ...... 37 

Obr. 20 Oprava třecího povrchu pro noční dobu (výřez z celkového modelu) ................... 38 



 

 V 

Obr. 21 Vstupní parametry času pro měnící se denní dobu (výřez z modelu) .................... 38 

Obr. 22 Použití funkce Path Distance pro denní dobu (výřez z celkového modelu) ........... 39 

Obr. 23 Získání území vymezené hledaným časem (výřez z celkového modelu) ............... 40 

Obr. 24 Model pro převod vymezené oblasti pro daný čas do vektorové podoby .............. 40 

Obr. 25 Ukázka doplnění nápovědy modelu ....................................................................... 41 

Obr. 26 Úprava a sloučení vybraných objektů krizových míst ............................................ 43 

Obr. 27 Model pro vytyčení krizových míst ve výsledném území ...................................... 44 

Obr. 28 Převod linií do rastrové podoby .............................................................................. 45 

Obr. 29 Reklasifikace komunikací a sloučení v jeden rastr ................................................. 45 

Obr. 30 Model pro nalezení cesty pátrače ke krizovým místům ......................................... 46 

Obr. 31 Ukázka nalezení cesty (podklad DMÚ 25) ............................................................. 46 

Obr. 32 Výsledná oblast příkladu 1 (podklad DMÚ 25) ..................................................... 48 

Obr. 33 Výsledná oblast příkladu 1 převedena do vektorové podoby (podklad DMÚ 25) . 49 

Obr. 34 Výsledná oblast příkladu 2 (podklad DMÚ 25) ..................................................... 50 

Obr. 35 Výsledná oblast příkladu 3 (podklad DMÚ 25) ..................................................... 51 

Obr. 36 Srovnání ukázkových příkladů (podklad DMÚ 25) ............................................... 52 



 

 VI 

Seznam tabulek 

Tab. 1 Přehled dat DMÚ 25 použitých pro povrchový rastr a třecí povrch ........................ 24 

Tab. 2 Kategorie průchodnosti a odhadovaná rychlost ........................................................ 26 

Tab. 3 Zařazení objektů podvrstvy oplocení ....................................................................... 26 

Tab. 4 Zařazení objektů podvrstvy komunikace .................................................................. 27 

Tab. 5 Zařazení objektů podvrstvy vegetace - linie ............................................................. 27 

Tab. 6 Zařazení objektů podvrstvy mikroreliéf - linie ......................................................... 28 

Tab. 7 Zařazení objektů podvrstvy vody - linie ................................................................... 28 

Tab. 8 Zařazení objektů podvrstvy budovy ......................................................................... 29 

Tab. 9 Zařazení objektů podvrstvy zástavba ....................................................................... 29 

Tab. 10 Zařazení objektů podvrstvy mikroreliéf ................................................................. 30 

Tab. 11 Zařazení objektů podvrstvy vody ........................................................................... 31 

Tab. 12 Zařazení objektů podvrstvy vegetace ..................................................................... 31 

Tab. 13 Kategorie osoby podle věku ................................................................................... 35 

Tab. 14 Kategorie osoby podle kondice .............................................................................. 35 

Tab.  15 Kategorie osoby podle zdravotního stavu ............................................................. 35 

Tab. 16 Objekty označené za krizová místa ........................................................................ 42 

Tab. 17 Reklasifikace třecího povrchu ................................................................................ 44 

Tab. 18 Reklasifikace komunikací ....................................................................................... 45 



 

 VII 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Digitální model reliéfu ....................................................................................... 1 

Příloha č. 2 Model převodu liniových prvků do rastrové podoby ......................................... 2 

Příloha č. 3 Model vytvoření třecího povrchu ....................................................................... 3 

Příloha č. 4 Vytvořený třecí povch pro území M-33-077 ...................................................... 4 

Příloha č. 5 Model pro pohyb osoby ve dne .......................................................................... 5 

Příloha č. 6 Model pro pohyb osoby s přechodem ze dne na noc .......................................... 6 

Příloha č. 7 Model pro pohyb osoby v noci ........................................................................... 7 

Příloha č. 8 Model pro pohyb osoby s přechodem z noci na den .......................................... 8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 



 

 1 

Příloha č. 1 Digitální model reliéfu 

 



 

 2 

Příloha č. 2 Model převodu liniových prvků do rastrové podoby 

 



 

 3 

Příloha č. 3 Model vytvoření třecího povrchu 

 



 

 4 

 

Příloha č. 4 Vytvořený třecí povch pro území M-33-077 

 

 



 

 5 

Příloha č. 5 Model pro pohyb osoby ve dne 

 

 

 



 

 6 

Příloha č. 6 Model pro pohyb osoby s přechodem ze dne na noc 

 

 

 



 

 7 

Příloha č. 7 Model pro pohyb osoby v noci 

 

 

 



 

 8 

Příloha č. 8 Model pro pohyb osoby s přechodem z noci na den 

 


