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se zaměřuje na vývoj a implementaci systému GIS a navigačních  prostředků u HZS 

ČR. Podrobněji analyzuje využití systémů GIS a navigačního systému GPS při řešení 
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ÚVOD 

 

Účinné zdolání mimořádné události vyžaduje mimo jiné i rychlý dojezd zásahové 

techniky. S rostoucí urbanizací a vznikem nových průmyslových zón bylo nedostačující 

spoléhat se na vyhledávání a navigaci pomocí místní znalosti. Hledalo se řešení 

efektivní lokalizace místa a s tím spojená následná navigace zásahové techniky. Během 

několikaletého vývoje našel systém GIS a navigační systém GPS u hasičského 

záchranného sboru velmi důležité a specifické uplatnění.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit rozsah využití systému GIS a navigace při 

řešení mimořádné události HZS Plzeňského kraje.  

V úvodních kapitolách se zaměřuji na popis historie a vývoje systému GIS               

a navigačních systémů. Zavádím jejich obecné principy a specifické vlastnosti. Definuji 

jednotlivé kroky implementace systému GIS a navigačních prostředků u HZS ČR. 

Následující kapitoly popisují systém GIS v operačním řízení HZS Plzeňského kraje. 

Uvádím zde pojem centrální datový sklad, jeho funkce a jednotlivá data. Představuji 

jednotlivé možnosti navigačních prostředků HZS Plzeňského kraje. V práci dále 

vyhodnocuji poznatky a zkušenosti z hlediska využití systému GIS a navigačních 

prostředků v České republice a zahraničí. V závěrečné kapitole poukazuji na možnosti 

datového spojení mezi systémem GIS a navigačním systémem GPS a jejich využití 

v praxi u HZS Plzeňského kraje. V neposlední řade formuluji přínosy a návrhy dalších 

směrů rozvoje a využití jednotlivých systémů. 
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REŠERŽE 

 

 

RAPANT, P. Úvod do geografických informačních systémů [online]. Skripta PGS. 

Program celoživotního vzdělávání "Geoinformatika a geoinformační technologie". 

VŠB - TU, Ostrava, 2002, 110 s.  

Dostupné z: http://gis.vsb.cz/publikace/skripta-sylaby [2]. 

Studijní text poskytuje základní informace v oblasti geografických informačních 

systémů. Poukazuje na jednotlivé definice, obecnou strukturu aplikací a oblasti 

možného využití. 

 

RAPANT, P. Družicové polohové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2002. 200 s.  ISBN 80-

248-0124-8 [4]. 

Kniha v úvodu popisuje základní principy určení polohy a následné navigace. Dále 

se zaměřuje na historii a vývoj navigačních systémů a blíže specifikuje jednotlivé 

funkce družicových navigačních systémů. 

 

RAPANT, P. Geoinformační technologie [online]. Vysokoškolská skripta.VŠB – TUO, 

Ostrava, 2005, 125 s. Dostupné z: http://gis.vsb.cz/publikace/skripta-sylaby [19]. 

Skriptum obsahuje základní přehled geoinformačních technologií. Umožňuje 

pochopit základní principy jednotlivých technologií a jejich vzájemné vztahy. 

 

MD MAHBUBUR RABB MEENAR. Using Geoinformation Technology to Develop a 

Vulnerability Assessment Model in Natural Disaster-Prone Areas [online]. Center for 

sustainable communities, Temple University, USA, 2006, vol.1. Dostupné z: 

http://www.daffodilvarsity.edu.bd/library/opac/DIUJSTPapers/Vol1Iss1/05CR603179F

.pdf [20]. 

Článek popisuje systém GIS a jeho data při analýze, modelování a zobrazení přírodních 

katastrof. Specifikuje využití systému GIS před, během a po katastrofě a poukazuje na 

možnosti jeho využití při konkrétní katastrofě.  
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1.  HISTORIE SYSTÉMU GIS A NAVIGA ČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 

1.1. Základní pojmy geografického informačního systému (GIS) 

• geo – GIS pracuje s údaji a informacemi vztahující se k Zemi, pro které známe 

jejich lokalizaci v prostoru. 

• grafický  – GIS využívá prostředků grafické prezentace dat, výsledků analýz a 

grafické komunikace s uživatelem. 

• informační – GIS provádí sběr, ukládání, analýzu a syntézu dat s cílem získat 

nové informace potřebné pro rozhodování, řízení, plánování a modelování. 

• systém – GIS podporuje integraci technických a programových prostředků, dat, 

pracovních postupů, personálu, uživatelů apod. do jednoho celku [1]. 

 

1.2. Historie a vývoj systému GIS 

Určit počátek Geografických Informačních Systémů (GIS) je celkem obtížné. 

Tento proces vzniku a vývoje GIS je postupný. Nemůžeme tvrdit, že geografické 

informační systémy byly vytvořeny během jednoho dne či měsíce. Počátek GIS, jako 

systému s digitálním zpracováním prostorových dat, se datuje k přelomu 50. a 60. let 

minulého století. Bylo to období rychlého vývoje výpočetní techniky a jejího využívání 

při automatizovaném mapování. Kanaďan R.F.Tomlinsen v roce 1963 zavedl pojem 

GIS a označil tak nové technologie pracující s daty a podávající informace o terénu 

pomocí výpočetní techniky. V roce 1971 byl uveden do provozu Kanadský GIS 

(CGIS), který lze považovat za první skutečný GIS. Tento systém je dodnes funkční a 

má přes 10000 map a přes stovky parametrů o celém území Kanady. Desítky let byl 

nejlevnějším a nejdéle fungujícím systémem.  

V 60. – 70. letech 20. století existovaly dva základní trendy přístupu ke zpracování 

prostorových dat. 

• Automatizace existujících úloh s  důrazem na kartografickou přesnost a kvalitu 

vizualizace (na dlouhou dobu převažující trend). 

• Důraz na prostorovou analýzu na úkor dobrých grafických výsledků. 

V tomto období byl GIS drahý, pomalý a s grafikou na nízké úrovni. 
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V 80. letech 20. století měl hlavní vliv na vývoj GIS rychlý rozvoj počítačové 

techniky. Došlo ke snížení ceny, zvětšení rozlišení a integraci obou předešlých směrů. 

Hlavním milníkem je rok 1982, kdy americká firma ESRI uvolnila první komerčně 

dostupný software pro budování GIS (ArcInfo). 

90. léta 20. století byla počátkem nástupu standardizace postupů, uživatelských 

GIS, otevřených systémů (Open GIS) a Internetu. 

V současnosti je vývoj zaměřen na objektově orientované systémy, vzdálený 

přístup přes internet nebo intranet, masivní propojení s databázemi a mobilní GIS [1,2]. 

 

1.3. Určení polohy a navigace k danému místu 

Zpočátku člověk potřeboval zjistit, kde se nachází. Tedy určit svoji polohu. Posléze 

musel být schopen nalézt cestu k danému místu a zpět. K jednomu cíli vede více tras, 

které se liší svojí délkou, časovou a ekonomickou náročností apod. Vytyčením těchto 

tras a hlavně kontrolováním, zda je dopravní prostředek veden po požadované trase, se 

člověk učil umění navigace. Navigace je tedy cílevědomé vedení osob a dopravních 

prostředků z jednoho místa na druhé po předem vytýčené trase. V průběhu tisíciletí se 

vyvinulo několik základních metod navigace, založených na různých matematických a 

fyzikálních principech [3]: 

 

• Navigace podle orientačních bodů – využití terénu a jeho přírodních 

orientačních bodů (skály, stromy atd.), umělých orientačních bodů (majáky, 

bóje atd.) a kombinace s odměřováním azimutu od těchto bodů. 

• Navigace podle hvězd – založena na principu pozorování polohy hvězd, planet, 

Měsíce a Slunce. 

• Navigace výpočtem – vedení a zaznamenávání aktuální rychlosti, směru, času a 

jiných měřitelných veličin od známých orientačních bodů. 

• Navigace radiová – znalost fyzikálních zákonitostí šíření radiových vln. 

• Navigace inerciální – využití gyroskopů schopných dlouhodobě udržovat a 

indikovat zadaný směr. 
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1.4. Historie a vývoj navigace 

Z historie víme, že hlavním důvodem pro zdokonalování navigace byl obchod. 

Zrod navigace se spojuje s počátkem lodní přepravy zboží po moři (cca 3500 let 

př.n.l.). Nejprve se používala navigace podle význačných orientačních bodů na pobřeží, 

později pomocí Slunce a hvězd. Jejich porovnáním jsme schopni určit zeměpisnou 

šířku. Určování zeměpisné délky však bylo po mnohá staletí a tisíciletí problematické a 

nepřesné. Využívala se primitivní metoda dodnes používané navigace výpočtem. Ta 

vycházela ze znalosti směru větru, rychlosti a doby plavby. Rozvojem přesněji měřících 

přístrojů došlo k zpřesnění výpočtu zeměpisné délky. V roce 1884 byl mezinárodní 

dohodou stanoven nultý poledník procházející městem Greenwich. Tím byla odstraněna 

nejednotnost zeměpisných délek na mapách vytvořených různými státy.  

Ve 20. století se hlavní hybnou silou v oblasti vývoje navigace stalo vojenství. 

K přenosu informací na velké vzdálenosti se využívalo a dodnes využívá fyzikálních 

vlastností radiových vln. Směrové antény odměřovaly azimut k dvěma a více 

radiomajákům. V roce 1935 byl vyvinut první použitelný radar umožňující určení 

vzdálenosti, polohy, rychlosti a směru pohybu. Byl využíván pro lokalizaci objektů 

nacházejících se za hranicí viditelnosti, avšak jeho dosah byl omezený a s rostoucí 

vzdáleností prudce vzrůstala možná chyba určení polohy. Tuto chybu odstranily až 

systémy vypočítávající polohu z doby šíření radiových vln a ne z jejich úhlů.  

Počátkem 60. let 20. století vybudovalo Ministerstvo obrany Spojených států 

amerických první družicový navigační systém TRANSIT. Primárně byl určený pro 

navigaci letadlových lodí a jaderných ponorek, později se však využíval v civilní 

námořní dopravě a měřičství. Systém TRANSIT určoval pouze dvourozměrnou polohu 

a to na základě Dopplerova posunu obou nosných frekvencí. Obdobný systém 

vybudoval i bývalý Sovětský svaz pod názvem Cikad-M. 

V 70. letech začaly USA pracovat na projektu družicového polohového systému 

GPS, který by umožňoval určit polohu v trojrozměrném prostoru spolu s přesným 

časem. Současně Sovětský svaz reagoval vývojem vlastního družicového navigačního 

systému GLONASS. Tento systém využíval stejné principy určení polohy jako systém 

GPS. Kvůli vojenskému charakteru a spravování systémů GPS a GLONASS vždy 

pouze jedním státem  přistupují evropské státy k těmto systémům s nedůvěrou. Na 

přelomu roku 2000 a 2001 bylo rozhodnuto o projektu Evropské Unie s názvem 

GALILEO. Jedná se o čistě civilní globální družicový navigační systém [3]. 
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2.  SYSTÉM GIS A NAVIGACE U HZS ČR 

 

2.1. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) 

Základním posláním HZS ČR je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před 

požáry a pomoc při mimořádných událostech (MU). V paragrafu 2 odst. b) zákona č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sboru je definován pojem Mimořádná 

událost jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodní vlivy a 

také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací [4].   

HZS ČR je zřízen dle zákona č. 238/2000 Sb., O Hasičském záchranném sboru [5]. 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, které je součástí ministerstva 

vnitra, a Hasičské záchranné sbory krajů tvoří Hasičský záchranný sbor ČR. Hasičské 

záchranné sbory krajů zřizují krajská operační střediska (KOPIS) podle paragrafu 2 

odst. 4 zákona č. 238/2000 Sb., O Hasičském záchranném sboru [5]. Součástí KOPIS je 

pracoviště telefonického centra tísňového volání (TCTV 112).  

 

2.2. Historie navigace a systému GIS HZS ČR 

Navigace jednotek hasičského záchranného sboru na místo mimořádné události se  

s vývojem moderních technologii zdokonalovala. V počátcích se hasiči spoléhali na 

místní znalosti svého okolí. Ale ve složitějším terénu, především v hustěji obydlených 

městech, tato místní znalost nebyla vhodná pro rychlé a přesné vyhledání místa 

události. Pro usnadnění identifikace se začaly využívat mapové podklady okolí 

v zásahových autech. Jednalo se o první krok využití navigačního prostředku. 

Podrobnější vývoj navigačních systémů HZS ČR viz. kapitola 2.5. 

Problematiku v oblasti geografických informačních systémů, ještě před vznikem 

Hasičského záchranného sboru České republiky, si tehdejší Hasičské záchranné sbory 

okresu řešily samy. Hlavní správa neurčovala jednotná pravidla a postupy. Mezi 

průkopníky GIS u HZS byl software GeoBáze od firmy Geodézie, a.s. Produkt 

umožňoval rozšíření stávajících mapových vrstev o další specifické vrstvy. Jako např. 

síť hydrantů, nebezpečné objekty, pokrytí území požárními jednotkami atd. GeoBáze 

navíc umožňovala datové spojení se speciální dispečerskou aplikací ISV modul Spojař, 
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vytvořenou firmou RCS Kladno, s.r.o. Spojení těchto aplikací bylo prvním a 

průlomovým krokem u HZS k určení polohy místa události a zobrazení na mapovém 

podkladu. Funkčnost zajišťovaly souřadnice, nakonfigurované do mapových podkladů.  

Rok 2001 byl velkým krokem k implementaci GIS u HZS ČR. A to dodáním 

mapových podkladů pro zavedení systému TCTV 112. Jednotné evropské číslo 

tísňového volání 112 bylo hlavní podmínkou pro vstup České republiky do Evropské 

unie [6,7]. Jenže odborníků na geografické informační systémy u HZS ČR bylo málo. 

Navíc zde nepanoval ucelený názor na problematiku, odborníci nespolupracovali a 

každý měl jiné priority a zkušenosti. 

 

2.3. Vznik komise HZS ČR pro systém GIS 

Řídící komise GIS u Hasičského záchranného sboru ČR byla sestavena na základě 

Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS č. 34 z roku 2003[8]. Hlavním 

úkolem bylo sjednocení názorů a koordinace při zavádění a tvorbě GIS u HZS ČR. 

Hlavně v oblasti operačního řízení a krizového a havarijního plánování. Hasičský 

záchranný sbor kraje disponuje jedním zástupcem v komisi. Generální ředitelství HZS 

dvěma členy. A jedním členem je také zastoupen Institut ochrany obyvatelstva Lázně 

Bohdaneč. Jednání členů bývá čtyřikrát do roka. Pozvání na schůzi dostávají zástupci 

státní správy, komerčních objektů a různí odborníci na dané téma [9]. 

 

2.4. Výsledná studie systému GIS pro HZS ČR 

V roce 2004 společnost T-MAPY s.r.o. vyhrála výběrové řízení na vypracování 

studie zaměřené na problematiku GIS u HZS ČR ve spolupráci s GŘ HZS. Záměrem 

bylo zpracovat návrh jednotného GIS pro účelné a jednoduché získávání, ukládání a 

analyzování geografických dat. Na základě analýzy se vytvořil seznam potřeb. Navrhly 

se jednotlivé etapy zavádění GIS u HZS ČR. Položil se základ plně funkčního GIS při 

řešení mimořádných událostí a krizových situací, s co možná nejjednodušším datovým 

přenosem z různých zdrojů [10]. 
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2.5. Vývoj navigačních systémů HZS ČR 

Nároky na rychlý dojezd a efektivní navigaci jednotky požární ochrany se 

kvantitativně zvyšovali. Navigace pomocí mapových podkladů již byla nedostačující. A 

hledaly se jiné možnosti. Vytvořením operačních středisek a  příchodem radiové 

komunikace se problém navigace jednotky jedoucí k mimořádné události značně 

zjednodušil. Operační střediska začala kromě tištěných mapových podkladů využívat 

nové geografické informační systémy a prostřednictvím rádiové komunikace 

upřesňovala jednotkám hasičského záchranného sboru nejvhodnější trasu. Nevýhodami 

KOPIS a rádiové komunikace bývá nekompatibilita a zprostředkované informace. 

Nejmodernější způsob, který se u HZS ČR postupně rozšiřuje, je  navigace pomocí 

Globálního Polohového Systému (GPS).  

Výše jmenované způsoby navigace, přes své nesporné výhody, mají ovšem i své 

nevýhody. Bylo nutné vytvořit navigační systém, který by pracoval  několika způsoby. 

V současnosti jednotky Hasičského záchranného sboru v České republice využívají 

k navigaci několik možných systémů. 

 

• příkaz k výjezdu 

• informace od KOPIS, který využívá současný GIS 

• mapové podklady ve vozidle 

• místní znalost 

• GPS 

 

Spojením všech těchto systémů se eliminuje možná chyba při navigaci 

k mimořádné události.    
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3. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI  SYSTÉMU GIS 

 

3.1. Úvod do systému GIS 

Hlavním úkolem při vývoji GIS bylo přenést data z geografie a kartografie uložená 

v analogických mapách do digitální formy. Společnost ESRI definuje GIS jako 

„…organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických údajů 

navržený pro efektivní získávání, ukládání, upravování, analyzování a zobrazování 

všech forem geografických informací [11].“  GIS je tedy označení počítačových 

systémů orientovaných na zpracování prostorových dat (Geodat) a je nástrojem 

k ukládání, zpracování, analýze a vizualizaci těchto a jiných dat, která mají prostorový 

vztah k povrchu Země. Geografická data (Geodata), se kterými GIS pracuje, jsou 

definována svou topologií, geometrií, atributy a dynamikou. Možnost propojit 

prostorová data s tzv. popisnými (atributovými) je hlavním přínosem a obrovskou 

výhodou GIS. Popisná data představují vlastnosti nebo jevy, které chceme 

k prostorovým datům evidovat, uschovat. GIS umožňuje vytvářet modely části 

zemského povrchu pomocí dostupných softwarových a hardwarových prostředků. 

Takto vytvořený model lze využít v mnoha oborech lidské činnosti [11]. 

 

3.2. Komponenty systému GIS 

• Hardware – počítače, plotry, disky, skenery, počítačové sítě atd. 

• Software – software pro práci s prostorovými daty, který umožní vstup, 

uložení, správu, analýzu a výstup dat. 

• Data – nejdůležitější část GIS. Až 90% finančních nákladů na provoz GIS tvoří 

prostředky pro získávání a obnovu dat. 

• Lidé – programátoři, specialisté GIS (analytici), správci, koncoví uživatelé atd. 

• Metody – postupy práce, správné využívání dat a zapojení GIS do informačních 

systémů podniku (z hlediska praxe velmi komplikovaná a náročná část). Metody 

a lidé zajišťují vlastní propojení všech součástí systému (organizační struktura) 

[11]. 
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3.3. Reprezentace digitálních prostorových dat 

V této kapitole se budu zabývat rozdělením geografických dat a následně poukázat 

na možné modely jejich reprezentace. Geografická data  obsahují tři typy základních 

informací [11]: 

 

• Prostorová informace – pozice, tvar objektů a jejich vztah k ostatním 

objektům. 

• Popisná informace (atributová data) – další vlastnost daného objektu (např. 

délka, tloušťka, typ, teplota atd.). 

• Časová informace – je-li použita, přidává do systému dynamické vlastnosti 

(např. datum, čas atd.). 

 

K reprezentaci prostorových dat v digitální podobě je používáno dvou principů  

 

•  Princip vektorový 

Zaměřuje se na popis a vztah jednotlivých geografických objektů a pomocí 

souřadnic X,Y, případně Z, určuje polohu objektů. Bod je definován polohou určenou 

souřadnicemi X,Y. Linie je vyjádřena sekvencí sousedících úseček, které se napojují 

v mezilehlých bodech. Plocha je vyjádřena uzavřeným obrazcem a linie tvoří jeho 

hranici. Vektorová data jsou ze své podstaty velmi přesná (obr. 1). Přesnost popisu 

skutečnosti závisí na množství použitých bodů  Nevýhodou je mimo jiné vysoká 

výpočtová náročnost některých prostorových operací. Jelikož počítač nemůže pouze 

z geometrických vztahů zjistit, která linie sousedí s kterým polygonem, je často objektu 

přiřazena topologie. Topologie je matematický způsob, jak vyjádřit prostorové vztahy 

mezi jednotlivými geometrickými objekty [11]. 
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Obr. 1. Ukázka vektorové mapy 

 

• Princip rastrový 

Zaměřuje se na danou lokalitu jako celek. Používá se pro reprezentaci spojitě se 

měnících jevů. Základním stavebním prvkem u rastrové struktury je tzv. buňka, která je 

organizována do tzv. mozaiky (obr.2). Jednotlivé buňky obsahují hodnotu zkoumané 

lokality. Hustota buněk v mozaice určuje rozlišení rastrového modelu. Topologie je 

definována implicitně. Není ji nutné explicitně ukládat jako pro vektorový model. 

Zpracování rastrového modelu je výpočetně velice jednoduché, ale množství uložených 

dat tohoto modelu je velké. Pro každou vrstvu je nutné uložit celou její mřížku [11]. 

 

 

 
Obr. 2. Rozdíl mezi vektorovou a rastrovou mapou 
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Rozdíl mezi rastrovým a vektorovým principem je v přístupu k popisu skutečnosti. 

Zatímco rastrový princip dat je primárně zaměřen na lokaci k níž následně přidává 

tématická data, vektorový princip je zaměřen na tématická data a ty doplňuje popisem 

jejich prostorové složky.  

 

3.4. Vrstvový a objektový přístup k digitálním prostorovým datům 

K těmto dvěma principům reprezentací (vektorové a rastrové) je možno přistupovat 

vrstevně nebo objektově [11]. 

 

• Vrstvový přístup 

Ukládání dat do vrstev se ukázalo jako velice univerzální. Každá skupina dat 

vytvořená formou bodových, liniových nebo plošných objektů tvoří jednu z vrstev dat. 

Vytvářet rozličné pohledy a zobrazení map můžeme tím, že jednotlivé vrstvy 

překrýváme (obr.3). Reprezentace pomocí jednotlivých vrstev umožňuje snadněji 

pochopit vztahy mezi jednotlivými jevy. Získávání, úpravy a přístup k údajům pro 

každou vrstvu zvlášť a vyhledávání podle atributů je bezesporu velkou výhodou tohoto 

principu prezentace. Avšak přístup k objektu z hlediska více atributů ležících 

v několika vrstvách je složitější a pracnější [11]. 

 

 
Obr. 3. Vrstvový princip GIS 
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• Objektový přístup 

Založen na principech objektově orientovaného programování. Každý objekt má 

specifickou geometrii, topologii, atributy a metody. Objekty je možné sdružovat do tříd 

objektů a vytvářet vrstvy mezi jednotlivými objekty. V posledních letech získává na 

oblibě. Jeho výhodou je snadnější vyhledávání individuálních objektů a hierarchický 

přístup k těmto individuálním objektům. Jednotlivé objekty se umí starat samy o sebe 

(dálnice ví, že silnice na ni může být připojena jen pomocí nájezdu). Náročnost na 

hardware a personál můžeme brát jako nevýhodu tohoto přístupu reprezentace 

prostorových dat [11]. 

 

3.5. Způsob a oblasti využití systému GIS 

Podle způsobů využívání se liší i přístupy ke GIS jako systému. Soustředí se hlavně 

na konkrétní funkční element. 

 

• Kartografický zp ůsob – důraz na prezentaci dat 

• Databázový (evidenční) způsob – důraz na zpracování a uchování dat 

• Analytický způsob (modelovací) – důraz na analytické prostředky, využíván 

především hydrology, geology, meteorology, geomorfology atd. [11]. 

 

Využit GIS lze prakticky ve všech oblastech lidské činnosti zabývajících se 

reálným světem. Oblast, kde je největší nasazení GIS aplikací, je státní správa.  Na 

ukázku uvádím několik příkladů oblastí využití GIS: 

 

• Státní správa – sčítání lidu, evidence, dopravní analýzy atd. 

• Obchody – analýza nejvhodnější lokality pro stavbu obchodu, rozvoz zboží 

• Distribu ční společnosti – databáze plynovodů, kabelů, vodovodů, analýza a 

směrování sítí atd. 

• Životní prostředí – modely znečišťování, studium chování živočichů atd. 

• Školy – pomůcka při výuce 

• Ochrana proti pohromám – modely možných přírodních katastrof, směrování 

záchranných prostředků atd. 
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4. NAVIGA ČNÍ SYSTÉMY 

 

4.1. Základní pojmy navigačních systémů 

Pro potřeby technického zabezpečení pravidelné dopravy bylo nezbytné vyvinout 

vhodné navigační metody, umožňující vést dopravní prostředky po předem určených 

trasách. Tyto metody byly zpočátku založeny pouze na přírodních systémech 

(orientační body, astronomická tělesa atd.). Teprve v posledním století se začaly 

navigační metody opírat i o různé navigační systémy, založené nejčastěji na šíření 

radiových vln. 

Pod moderním navigačním systémem si můžeme představit spojení družicového 

polohového systému a zařízení s přijímačem družicového signálu a výstupem 

s mapovými podklady [3]. 

 

4.2. Určování polohy pomocí družic  

Určování polohy pomocí rádiových signálů lze využít některou z následujících 

metod [3]: 

 

• Metoda úhloměrná – Z bodu, jehož polohu potřebujeme určit, změříme 

pomocí směrové antény azimuty k několika radiomajákům umístěných na 

povrch Země. V případě družic změříme elevační úhly k několika družicím 

nebo pouze k jedné z nich, ale s časovými odstupy. Matematické řešení je 

složitější a přesnost určení polohy není vysoká, proto se u družic tato metoda 

nerozšířila. 

• Metoda dopplerovská – Užívá se při měření radiových signálů vysílaných 

družicemi. Využívá Dopplerova  posunu založeného na principu změny 

frekvence signálu vysílaného pohybujícím se objektem. 

• Metoda dálkoměrná – Měření vzdálenosti mezi bodem, jehož poloha se určuje 

a radiomajáky. Určí se doba šíření signálu od radiomajáků k přijímači nebo 

časový rozdíl mezi příchodem signálů z několika radiomajáků a následně se 

z časů vypočítá vzdálenost. Globální družicové navigačních systémy měří čas 

šíření signálu mezi vysílačem a přijímačem. 
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• Metoda měření fáze nosné vlny – Měření, kdy počet vlnových délek radiového 

signálu mezi vysílačem a přijímačem se vynásobí vlnovou délkou radiové vlny. 

Myšlenka takto vypočítané vzdálenosti je jednoduchá, ale realizace složitá.  

 

4.3. Navigační systém GPS 

Nejpoužívanějším družicovým navigačním systémem je globální polohový systém 

GPS. V 90. letech, kdy také systém dosáhl plné konstelace satelitů na oběžných 

drahách, došlo k uvolnění GPS pro civilní uživatele. Tento proces urychlil výzkum a 

vývoj GPS, který je dnes převážně využíván civilním segmentem. I když je tento 

navigační systém velice přesný a rychlý, nesmíme zapomenout, že jeho velkou 

nevýhodou jsou horší výsledky měření při nepřímé viditelnosti na družice.  

 

4.4. Struktura GPS 

• Kosmický segment – Představuje soustavu 24 družic, rozmístěných 

systematicky na šesti  kruhových oběžných drahách (obr.4). Oběžná doba 

družice je přibližně 12 hodin. Toto uspořádání garantuje trvalou dostupnost 

minimálně čtyř družic. Družice (obr.5) pracují nepřetržitě, kromě krátkých 

přestávek periodické údržby (např. seřízení hodin a korekce oběžných drah). 

Družice vysílají informace, které přijímač GPS  zpracuje a na jejich základech 

určí pozici daného objektu [3].  

 

 
Obr. 4. Rozmístění družic na oběžných drahách [3] 
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Obr. 5. Družice navigačního systému GPS 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ 

 

• Řídící segment – Tvořen soustavou pěti bezobslužných pozemních 

monitorovacích stanic (obr.6) umístěných na amerických vojenských 

základnách. Monitorovací stanice jsou rovnoměrně rozmístěny kolem rovníku 

po obvodu Země (obr.7). Zodpovídají za řízení celého systému GPS a 

aktualizaci údajů obsažených v navigačních zprávách vysílaných družicemi. 

Všechna data a údaje získávají od hlavní řídící stanice v Coloradu na letecké 

základně Schriver [3].  

 

 

 
Obr. 6: Anténa monitorovací stanice zajišťující spojení s družicí 
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Obr. 7: Rozmístění monitorovacích stanic po obvodu Země [3] 

 

• Uživatelský segment – Skládá se z GPS přijímačů (obr.8), vyhodnocovacích 

nástrojů a postupů, koncových uživatelů [3]. 

 

 
Obr. 8: Různé typy GPS přijímače 

 

4.5. Souřadnicový systém GPS 

GPS pracuje se dvěma typy souřadnicového systému. Pro pohyb družic na oběžné 

dráze je vhodný souřadnicový systém vztahující se ke středu sluneční soustavy. 

Geocentrický souřadnicový systém, spojený se středem zemského tělesa, využívá 

pozemní segment GPS. Mezi těmito souřadnicovými systémy musí být definována 

velice přesná transformace. GPS přijímač poskytuje určenou polohu v geografických 

souřadnicích vztažených ke Světovému geodetickému systému – 1984 – WGS-84 a 

v případě potřeby je převede do některého běžného kartografického zobrazení. Bohužel 

zatím neexistuje GPS přijímač s transformací u nás běžně používaných souřadnicových 

systémů S-JTSK a S-42. K převodu je nutno dodatečně využít tzv. převodních 

programů [3]. 
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4.6. Signál z družice GPS 

Signál vysílaný družicí GPS je kombinací nosné vlny, dálkoměrného kódu a 

navigační zprávy. Družice vysílají signály na dvou nosných frekvencích L1 (1575,42 

MHz) a L2 (1227,60 MHz), které jsou modulovány dálkoměrnými kódy (obr.9). 

 

Dálkoměrné kódy dělíme[3]: 

• C/A kód – Moduluje nosnou frekvenci L1. Rovnice pro dekódování nejsou 

tajné a kód je běžně přístupný pro civilní aplikace. 

• P-kód – Moduluje obě nosné frekvence. Určení polohy s využitím P-kódů je 

daleko přesnější, než určení polohy jen s využitím C/A kódu. P-kód umožňuje 

měřit zpoždění signálů při průchodu ionosférou. Pokud není pro vojenské účely 

zašifrován, je běžně dostupný v civilních aplikací. 

• Y-kód – Jde o šifrovaný P-kód. Rovnice pro dekódování jsou tajné a znají je 

pouze autorizovaní uživatelé. Pokud se armáda rozhodne šifrovat P-kód 

(aktivuje Y-kód), civilní uživatelé je nemohou využívat. 

 

 

 
Obr. 9: Modulace nosných frekvencí L1 a L2 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ 
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Pro určení polohy GPS přijímačem je nezbytné znát přesnou polohu vysílající 

družice v době odeslání dálkoměrného kódu. Družice vysílá tzv. navigační zprávu. Ta 

obsahuje nejen parametry oběžné dráhy dané družice, ale i další údaje. Z navigační 

zprávy můžeme spočítat přesnou polohu družice a přesný čas odeslání dálkoměrného 

kódu [3]. 

 

4.7. Přesnost GPS 

Požadavky na přesnost jsou definovány a rozděleny na dvě úrovně. 

• Standardní polohová služba – využívána uživateli celého světa bezplatně. Ani 

při snížené přesnosti správcem systému nesmí chyba určení polohy překročit 

dané limity. 

• Přesná polohová služba – dostupná pouze pro autorizované uživatele vlastnící 

speciální přijímače pro dekódování zašifrovaného signálu. Určení polohy je 

daleko přesnější než u standardní polohové služby.  

 

Přesnost GPS přijímače není závislá na denní době ani na počasí. Pro výpočet 

polohy je důležitý výhled na oblohu a dostupnost signálu z družic, který je na povrchu 

Země velice slabý.  S příchodem nového čipsetu Sirf Star3, který zvýšil citlivost GPS 

přijímače, je možné určit polohu v dříve nemyslitelných podmínkách, jako jsou krytá 

parkoviště, husté lesy, úzké ulice a částečně i v budovách [3].  
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5. SYSTÉM GIS HZS PK 

 

5.1. Systém GIS TCTV 112 

Hlavním úkolem Telefonního centra tísňového volání 112 (TCTV 112) je příjem 

tísňového volání na linku 112 a 150 v nepřetržitém provozu. Celkem je v České 

republice 14 telefonních center tísňového volání. Tzn. v každém kraji jedno. Jsou 

navzájem propojená a při vytíženosti linek umožňují přeliv hovorů na volné operátory 

v celé České republice.  

Pracoviště operátora TCTV 112 je vybaveno hlavním softwarem TCVT Manažer 

od firmy Medium Soft a.s. Tento software obsahuje aplikace potřebné pro 

identifikování a zapsání informací o mimořádné události od volajícího. Součástí tohoto 

softwaru jsou tři hlavní aplikace: 

 

• Aplikace Dispečer 

• GISMap klient 

• Seznamy 

 

Součástí aplikace Dispečer je formulář datové věty (příloha č.1). Tento formulář 

slouží k zapsání všech důležitých informací o MU. Kompletně vyplněný se odesílá na 

příslušná operační střediska IZS. 

Seznamy jsou důležité pro orientaci operátora v systému. Ten má přehled o 

operátorech připojených do systému v celé ČR a jejich jazykových schopnostech 

(příloha č.2), událostech v ČR (příloha č.3) a daném kraji, příchozích hovorech atd.  

Součástí aplikace je také GIS Map klient (příloha č.4), důležitý při lokalizaci 

volajícího. Komunikace GIS Map klientu s databází INFO35 představuje významnou 

podporu pro operátora v podobě identifikace čísla pevné linky a jeho provázanost s 

adresou dané stanice. Identifikace lokality je zobrazena v mapě jako adresní bod  

(pevná linka nebo veřejná telefonní stanice VTS) nebo oblast volání (mobilní operátor). 

Určení polohy mimořádné události je díky této lokalizaci, kterou disponuje pouze 

systém TCTV 112, mnohem snazší. Při volání z pevné linky nebo VTS operátor pouze 

převezme plnou identifikaci adresného bodu. Místo na mapě je zobrazeno ikonou 

červeného telefonu (příloha č.5). Identifikace místa z volání mobilního telefonu je 
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usnadněna zúžením filtru výběru místopisných prvků z oblasti volání. Ikona mobilního 

telefonu v mapě představuje polohu buňky mobilní sítě, ke které je volající připojen. 

Vygenerovaná oblast kolem buňky je možná lokalizace volajícího. Oblast volání se liší 

dle mobilního operátora (příloha č.6,7,8). Hlavním přínosem této specifické služby je 

rychlejší vytěžení adresy mimořádné události a snížení počtu zlomyslných volání.  

Po získání přesné identifikace místa události operátor linky 112 a 150 musí vytěžit 

upřesňující informace. Druh a rozsah události, počty ohrožených a zraněných osob atd. 

Vyplněním formuláře datové věty operátor rozhodne, komu ze složek IZS bude tato 

datová věta odeslána. S odesláním datové věty může operátor přepojit daný hovor 

na operační středisko složky IZS. 

 

5.2. Centrální datový sklad 

Pracoviště operačního řízení KOPIS Plzeňského kraje využívá datový sklad map 

umístěný v technologické místnosti. Ten zrcadlí server centrálního datového skladu 

map umístěného v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Docílí se tím 

rychlejšího přenosu dat v místní síti. Centrální datový sklad, vytvořený roku 2004 a 

2005, spravuje, aktualizuje a poskytuje data pro krajská ředitelství HZS ČR. Největší 

část zabírají letecké snímky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Vektorové 

sady, fonty, metadata a mapové projekty  tvoří zbývající část.  

Data musejí být celostátního charakteru a ve formátu ESRI shapefile 

v souřadnicovém systému S-JTSK. Získávání dat pro HZS ČR od státních či 

soukromých subjektů je popsáno v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [12]. 

Tato získaná data můžeme rozdělit podle daných datových vrstev využívaných u HZS 

ČR a jejich specifických kritérií (příloha č.9):    

 

• Vektorová a rastrová data – (popis viz kapitola 6. Základní vlastnosti GIS). 

• Referenční data – základní ucelené mapové dílo velkého, středního nebo 

malého měřítka. Slouží jako podklad pro vytváření tématických dat. Tématická 

data nejsou součástí referenčních dat. 

• Tématická data – specifická data pro dané území. Získají se buď vlastním 

přičiněním HZS ČR, nebo na základě smlouvy s organizací spravující tato 

potřebná data.  
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• Teritoriální data  – data vztahující se k danému území.  

• Interní data – vlastní data HZS ČR. 

• Externí data – data, jejichž obsahovou i formální kvalitu nemůže HZS ovlivnit. 

• Off line data – aktualizace dat v pravidelných nebo nepravidelných periodách 

• On line data – aktualizace dat probíhá nepřetržitě. 

• Placená data – jejich aktualizace nebo získání je placené. 

 

Pro lepší představivost a srovnání uvádím popis několika názorných příkladů  

referenčních a tématických dat obsažených v GIS HZS ČR.  

 

Referenční data 

• Zabaged - digitální datový geografický model území ČR v měřítku 1:10 000. 

Dodavatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální. 

• StreetNet ČR - kompletní silniční síť České republiky s navigačními 

informacemi (např. názvy měst a ulic, třída a typ silnice, zákazy vjezdu, 

jednosměrný provoz atd.). Tato data jsou placená a obsahují i mapovou sadu 

využití území a zemního pokryvu (zástavba, zeleň, lesy, vody, atd.). 

Dodavatelem je Central European Data Agency, a.s. 

• Registr sčítacích obvodů - eviduje územní prvky, územní evidenční jednotky a 

budovy s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly. Dodavatelem je 

Český statistický úřad. 

• Definiční body - datové sady bodů určující obce, části obce, základní sídelní 

jednotky a jejich kompletní územně správní členění. Dodává Český statistický 

úřad. 

• Geonames – soubor geografických názvů a názvů sídelních jednotek pro 

základní mapu ČR v měřítku 1:10 000. Získáno od Českého ústavu 

zeměměřičského a katastrálního. 

• Ortofoto mapy – letecké snímky území ČR. Vytvořeno Českým úřadem 

zeměměřickým a katastrálním. 
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Tématická data 

• Turistické trasy – turistické a cyklistické trasy, rozcestníky, křižovatky, 

výchozí a koncové body. Poskytuje firma T-MAPY, spol. s r.o. 

• Produktovody – trasy a vedení plynu, elektřiny, ropy, tepla atd. Aktuální data 

poskytují jednotliví provozovatelé, např. ČEZ, a.s., RWE, a.s., atd. 

• Občanská vybavenost – státních úřady, školy, čerpací stanice, atd. 

Dodavatelem je více subjektů.   

• České dráhy - hektometry železničních tratí, vlakové stanice, železnice a 

železniční přejezdy atd. Dodavatelem jsou ČD, a.s. a státní společnost SŽDC. 

• Vodstvo – základní vodohospodářské mapy. Data poskytuje Výzkumný ústav 

vodohospodářský T. G. Masaryka. 

• Lesní správy - hranice lesních správ a lesních závodů. Dodavatelem jsou Lesy 

ČR, s.p., a národní parky. 

• Evidence táborů – evidence organizovaných akcí podléhajících ochraně 

veřejného zdraví. Dodavatelem je ministerstvo zdravotnictví. 

• Zásahový obvod horské služby – zásahové území horské služby v daném kraji. 

Vrstvu vytváří HZS kraje na základě podkladů od horské služby. 

• Klad atlasu – mříž nad mapou s popisem identické strany a čtverce 

výjezdového atlasu umístěného ve vozidle HZS. Vlastní tvorba HZS ČR. 

• DZP / PCO – objekty se složitými podmínkami pro zásah nebo provozující 

činnost s vysokým požárním nebezpečím. Vlastní tvorba HZS kraje. 

• Velkochovy – lokality s rizikem výskytu nakažlivých onemocnění zvířat 

(slintavka, kulhavka, ptačí chřipka atd.). 

• Operativa – vrstva termínovaných opatření, uzavírek komunikací, pálení 

rostlinných zbytků. Dodavatelem je HZS kraje i jiné subjekty. 

• Sklady výbušnin – objekty a sklady s průmyslovými výbušninami využívaných 

při těžbě hornin.  
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5.3. Využití systému GIS v operačním řízení 

Systém GIS tvoří několik vzájemně spolu komunikujících modulů. 

• GIS Server (GisSrv) – jediná serverová služba pro celý kraj. Zajišťuje zápis 

informací do databáze, synchronizaci dat mezi klienty a databází nebo mezi 

klienty navzájem, importuje termínovaná opatření z externích zdrojů. 

• GIS Klient (GisCln)  – klient služby GisSrv. Umožňuje přímou komunikaci 

s GIS aplikacemi třetích stran. Slouží k ovládání GIS aplikace a 

zprostředkovává zobrazení aplikačních dat operačního řízení v GIS aplikaci. 

• Spojař – hlavní výjezdová aplikace pro zakládání a řešení událostí. Ve vztahu 

ke GIS je zdrojem řady požadavků na zobrazení zájmových bodů nebo prvků v 

mapě. 

• GPS Klient (GpsCln) – modul pro ovládání navigační aplikace na koncovém 

zařízení přímo ve vozidle. 

   

Aplikace GIS Server (GisSrv), GIS Klient (GisCln), GPS Klient (GpsCln) a Spojař 

spolu komunikují výhradně prostřednictvím NServeru. Aplikace GISelIZS AE je 

připojena dvěma způsoby: 

• Poskytuje SOAP (protokol pro výměnu zpráv přes síť) rozhraní, které GIS 

Klient používá k ovládání aplikace GIS. 

• K signalizaci událostí vzniklých na straně GISellu je však nutný ještě TCP/IP 

server. TCP/IP je komunikační protokol sítě Internet. 

 

KOPIS HZS Plzeňského kraje disponuje celkem osmi pracovišti operačního řízení, 

která jsou identická. Na každém pracovišti může  příslušník HZS Plzeňského kraje řídit 

jednotky v celém kraji, nebo pouze v daných okresech dle nastaveného filtru. Základem 

každého pracoviště operačního řízení je informační systém tvořen dvěma navzájem 

propojenými podsystémy. A to ISV - modul Spojař od firmy RCS Kladno s.r.o. (příloha 

č.10) a GISellZS AE od firmy T-MAPY s.r.o. Ještě spolu s dotykovým monitorem, 

ovládající všechny radiostanice kraje tvoří hlavní systém pro plnění úkolů KOPIS HZS 

Plzeňského kraje (příloha č.11). Zásadní vlastností aplikace GISellZS AE je rychlé 

vyhledání a zobrazení polohy mimořádné události v mapě. V praxi nám umožňuje práci 

ve dvou záložkách. Mapa (příloha č.12), ve které se zobrazují datové vrstvy, a Hledání 

(příloha č.13) umožňující vyhledání objektu ve vrstvě a databázi.  
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• Záložka Mapa – Je rozdělena do několik bloků. Hlavní a největší část zabírá 

Mapové pole. Nad mapovým polem je sada tlačítek základního ovládání 

aplikace. Datové vrstvy se ovládají mapovou legendou vlevo od mapového 

pole. Okno hledání souřadnic, informace o poloze a přehledová mapa je 

umístěno pod legendou a vždy může být aktivní pouze jedna možnost. 

 

• Záložka Hledání – Umožňuje vyhledat jak adresu z databáze (obec, část obce, 

ulice, číslo popisné atd.), tak i různé typy objektů z daných vrstev (podjezdy, 

železniční přejezdy, kilometráž dálnice, železnice, vodního toku atd.). Po 

vyhledání dané lokality (adresy, objektu) ji můžeme označit v mapovém poli.  

 

Každá mimořádná událost má v mapovém podkladu GIS svoji specifickou ikonu 

(Obr.10). Motiv ikony je dán typem a podtypem mimořádné události. S ikonou jsou 

ještě svázané čtyři proměnlivé grafické symboly, umístěné po obvodu a znázorňující 

stav řešené události, aktuální a celkový počet zasahujících vozidel a délka trvání 

události. Svázání ikony s modulem Spojař nám umožňuje přímo z aplikace GIS 

nasazení sil a prostředků (SaP), uzavření události a změnu místopisu při změně polohy 

ikony atd.  

 

Typ mimořádné události Grafický symbol ikony 

Požár 
 

Dopravní nehoda 
 

Únik nebezpečných látek 
 

Technická pomoc 
 

Záchrana osob a zvířat 
 

Ostatní 
 

Jiné, zatím neurčeno 
 

Obr. 10. Ikony mimořádných událostí v systému GISellZS 
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V operačním řízení se setkáváme s daty a informacemi, které vyžadují 

zainteresování do mapy. Jedná se především o pálení, uzavírky a informace vztahující 

se k danému území atd. (obr.11) Obecně se všechny dohromady nazývají termínovaná 

opatření a jsou definována dobou platností, místopisem a grafickým symbolem. 

Výběrem z mapy zadáme místopis termínovaného opatření a následně doplníme 

popisné informace. 

 

Název termínovaného opatření Grafický symbol ikony 

Obecné – plánované, probíhající 
 

Obecné – typ dle zvyklosti KOPIS 
 

Uzavírka – plánovaná, úplná, částečná, 

práce na silnici  

Pálení – zdroj KOPIS, WWW 
 

Obr. 11. Ikony termínovaných opatření v systému GISellZS 
 
 

Při lokalizaci adresy se rozlišuje tzv. přesný a nepřesný výběr. Přesným výběrem 

rozumíme konkrétní místo, jasně dané souřadnicí. Takovým místem může být adresní 

bod, místo určené ručním výběrem v mapě, křižovatka dvou ulic apod. Oproti tomu 

nepřesným výběrem je střed nějaké větší oblasti.  Typicky jde o střed ulice, části obce 

nebo obce. V takovém případě ikona nemusí ležet přímo v místě, kde se událost 

skutečně nachází. Při vlastním zadávání události ve Spojaři nebo při přejímání ze 

systému TCTV 112 se zobrazuje rozdílný symbol, než při založené události. Ikona 

založené mimořádné události je orámovaná symbolem odpovídajícím danému výběru 

lokalizace (obr.12). 

 

Stav události Přesný výběr Nepřesný výběr 

Zadávaná nebo 
přijímaná událost   
Založená událost 
(neaktivní/aktivní)   

Obr. 12. Tvar ikony při přesné a nepřesné lokalizaci MU 



27 

6.  NAVIGA ČNÍ PROSTŘEDKY VYUŽÍVANÉ HZS PK  

 

6.1. Příkaz k výjezdu 

HZS Plzeňského kraje již poměrně dlouhou dobu využívá příkaz k výjezdu jako 

jednodušší navigaci jednotek k místu mimořádné události. Po určení adresy krajským 

operačním a informačním střediskem (KOPIS) a následným vyhlášením poplachu 

jednotce vytiskne tiskárna na příslušné stanici konkrétní popis trasy do určené adresy. 

Tento popis se vygeneruje z databáze, ve které jsou předem nadefinované nejlepší trasy 

ke všem možným místům událostí (obec, část obce, ulice) v daném zásahovém území. 

Databázi si spravuje každá hasičská stanice sama. V příkazu k výjezdu najdeme kromě 

popisu trasy i základní informace o mimořádné události (příloha č.14). 

Hlavním důvodem, proč se tisknou tyto informace, je vytvoření záložního systému 

při výpadku akustické a optické signalizace a předání informací o mimořádné události 

více způsoby. Hasiči na stanici nemusí slyšet informace z reproduktorů nebo vidět na 

tablech, jaká technika vyjede k mimořádné události. Také zapamatování všech 

informací je obtížné. Tištěný příkaz k výjezdu je tedy důležitá navigační a informační 

podpora pro hasiče jedoucí k mimořádné události. 

 

6.2. Radiová komunikace 

Radiové systémy se v operačním řízení IZS využívají již několik desetiletí. Za tu 

dobu prošly mnoha podobami ke zdokonalování. Každé zdokonalení stojí nemalé 

finanční prostředky a výsledek nemusí být vždy pozitivní. Vylepšené systémy mohou 

být více poruchové a funkčně omezenější.  

Radiové systémy využívají pro přenos informace radiové vlny. Ty vznikají 

zrychlením elektronů a vznikem střídavého proudu ve vyzařovací anténě.  Radiová vlna 

je  elektromagnetické vlnění o určité frekvenci (3Hz - 300GHz) a vlnové délce 

(100000km - 1mm). Čím větší frekvence radiové vlny, tím je méně náchylná na rušení, 

má vyšší kapacitu pro přenos informace a horší průnik překážkami. Pro přenos 

informace se využívají analogové a digitální modulace. Modulace je nelineární proces, 

kterým se mění charakter vhodného nosného signálu pomocí modulujícího signálu. U 

HZS Plzeňského kraje se využívá dvou druhů radiových sítí [13]: 
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• analogová radiová síť  (ARS) – ARS je provozována na základě Povolení, 

uděleném generálnímu ředitelství HZS ČR od Českého telekomunikačního 

úřadu. Generální ředitelství HZS ČR organizuje ARS v ČR a přiděluje HZS 

kraje jednotlivé kmitočty, kmitočtové páry a volací značky. HZS kraje zřizuje 

regionální radiovou síť vysílající radiové vlny s frekvencí v rozmezí 162,550 - 

173,925 MHz. Regionální radiová síť je tvořena řídícími základnovými 

radiostanicemi KOPIS a základnovými a pohyblivými radiostanicemi jednotek 

požární ochrany. HZS Plzeňského kraje využívá ke komunikaci s jednotkami 

požární ochrany síť převaděčů a daných kmitočtových párů.  Převaděče zajišťují 

lepší pokrytí členitého území radiovým signálem [14]. Vynikající pokrytí 

Plzeňského kraje signálem ARS, nízké pořizovací ceny terminálů a snadnější 

údržba. To byly hlavními důvody přechodu na digitální radiovou síť až v roce 

2008. Nyní ARS v Plzeňském kraji využívají jednotky sborů dobrovolných 

hasičů a slouží jako záložní systém jednotek profesionálních hasičů Plzeňského 

kraje. 

 

• digitální radiová síť – Digitální radiokomunikační systém Pegas, na bázi 

technologie TETRAPOL, slouží v České republice ke komunikaci složek 

integrovaného záchranného sboru. Jedná se o systém Matracom 9600 

francouzského výrobce MATRA. Systém Pegas umožňuje hlasovou i datovou 

komunikaci v radiovém pásmu 380-390 MHz. Komunikace je zabezpečena 

proti odposlechu šifrováním.  Celý sytém je tvořen infrastrukturou sítě a 

terminály. Základem infrastruktury je tzv. regionální síť (RN). Těchto sítí je na 

našem území celkem 14. Každý kraj České republiky tvoří jednu regionální síť. 

Propojením těchto RN datovou linkou vznikla hromadná radiová národní síť. Ta 

pokrývá svým signálem více než 90 % území státu. V rámci jedné RN může 

pracovat až 10 samostatných organizací. Základem RN je řídící ústředna 

(MSW), která je umístěna v objektu Policie ČR. Ústředna řídí jednotlivé buňky 

(BS) v kraji. Jedná se tedy o tzv. buňkový systém. Hlavní předností digitální sítě 

je šifrování, lepší srozumitelnost a kvalita poslechu až na hranici dosahu radiové 

buňky (BS). Kvalita poslechu se v analogové síti s rostoucí vzdáleností 

radiostanic zhoršuje (obr.13). Systém Pegas  u HZS Plzeňského kraje byl 

spuštěn pro komunikaci profesionálních jednotek  na přelomu let 2008 a 2009. 
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Sbory dobrovolných hasičů nepoužívají systém Pegas ke komunikaci s KOPIS 

Plzeňského kraje. Důvodem je vysoká pořizovací cena jednotlivých terminálů 

systému Pegas. 

 

 
Obr. 13. Rozdíl kvality poslechu radiového vysílání,  

Dostupné z: http://www.pramacom.cz/cz/komplexni-reseni-tetrapol.php 

 

6.3.  Globální polohový systém (GPS) 

Hasičsky záchranný sbor Plzeňského kraje dlouhou dobu uvažoval o využití 

navigačních systémů a propojení se softwarem operačního řízení. V roce 2008 se začalo 

s montáží zařízení do vozidel, instalací jednotlivých programů a následnému spuštění 

zkušebního provozu. Postupně byla vybavena tři hlavní výjezdová vozidla na různých 

hasičských stanicích. Přes malé nedostatky se navigační systém jevil jako stabilní, 

s dobrými výsledky. V roce 2009 byl systém zařazen do ostrého provozu. Nyní se 

navigační systém začíná instalovat do hlavní výjezdových vozidel zbylých hasičských 

stanic. 

Navigace pomocí GPS u HZS Plzeňského kraje tvoří hardwarové a softwarové 

prvky. Nejprve se budu zabývat popisem jednotlivých hardwarových částí, umístěných 

v hasičském vozidle, a poté softwaru, který tyto hardwarové komponenty využívají.  

Ultra mobile PC ASUS R2H (obr.14) představuje spojení sedmipalcového 

dotykového displeje a počítače v jeden celek. Jeho hlavními přednostmi jsou kompaktní 

rozměry, výbava standardního notebooku a GPS přijímače. Integrovaný GPS přijímač 

byl první komplikací při zkušebním provozu. Jeho citlivost byla velmi slabá a 
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docházelo ke ztrátám spojení s družicí. Řešení se ukázalo ve využití externího GPS 

přijímače nainstalovaného na střeše vozidla a spojeného s počítačem pomocí USB 

kabelu (obr.15). Druhým zásadním problémem byl operační systém Windows VISTA. 

Stávalo se, že obrazovka zamrzla. Přeinstalováním na operační systém Windows XP 

problém ustal. Konzultací s odborníkem na systém GIS HZS Plzeňského kraje jsem byl 

upozorněn na možnost použití stabilnějšího operačního systému Windows 

EMBEDDED. Uvažujeme-li o využití počítače pro jiné aplikace, než je navigace (např. 

registr nebezpečných látek atd.), je tento operační systém nevhodný. Uživatel nemá do 

systému Windows EMBEDDED přístup a nemůže spustit jiné aplikace. 

 

 

 
Obr. 14. Mobilní počítač v zásahovém vozidle 

 

 
Obr. 15. GPS přijímač na střeše vozidla  
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K počítači ASUS R2H je připojen wifi router ER-75I od firmy Conel s.r.o. 

(obr.16). Ten má integrovaný GSM modul Siemens a vstup pro SIM kartu. Router 

umožňuje spojení počítače ASUS se softwarem na KOPIS přes síť GSM. Síť GSM 

využívá datovou technologii GPRS. 

 

 
Obr. 16. Wifi router připojený k počítači  

 

 

Hasičský záchranný sbor oslovil dvě firmy k dodání softwarových aplikací 

navigace: RCS Kladno, s.r.o. a Telematix, spol. s.r.o.  RCS Kladno je dlouhodobým 

dodavatelem software pro operační řízení jednotek požární ochrany. Firma Telematix 

dodává software Dynavix pro navigační systémy v civilním sektoru. Obě firmy ve 

vzájemné spolupráci vyvinuly software generující z datové věty souřadnice, které jsou 

následně zpracovány v navigační aplikaci Dynavix 8, upravené pro potřeby složek 

integrovaného záchranného systému (IZS). Velitel zásahu může přepnout standardní 

navigaci do režimu Záchranář. Tento režim naviguje vozidlo i proti předpisům 

silničního provozu jako jsou zákazy vjezdu, jednosměrné ulice atd.  Dynavix využívá 

mapové podklady společnosti TeleAtlas. 

V navigačním zařízení je mimo aplikace Dynavix také nainstalován komunikační 

software s GPS Klientem od společnosti RCS Kladno, s.r.o. Ten zajišťuje datové 

spojení přes síť GSM s GIS Serverem. GIS Server je umístěn v technologické místnosti 

KOPIS a souřadnice získané  od GIS Klienta odesílá GPS Klientovi. Program od 

společnosti RCS Kladno s.r.o. dále umožňuje: 

• Zobrazit elektronický příkaz k výjezdu na obrazovce počítače ASUS (příloha 

č.15). Ten obsahuje veškeré potřebné informace k dané události. 

• Odesílat statusy vozidla na KOPIS přes obrazovku počítače ASUS (příloha 

č.16). 
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7.   DATOVÉ PROPOJENÍ SYTÉMŮ GIS A GPS HZS PK 

 

 

7.1. Druhy datového spojení mezi systémem GIS a navigací 

Identifikace cílového místa je určena adresou nebo přesnými souřadnicemi. 

K zadání identifikace cílového místa u civilních navigačních zařízení se využívá 

dotykového displeje nebo klávesnice. U HZS je zadávání adresy nebo souřadnic do 

navigačního zařízení touto formou velice problematické a zdlouhavé. Jednou 

z myšlenek, jak urychlit zadávání identifikace byla implementace bodů zájmů tzv. point 

of interest [15] do navigace. Velitel zásahu by vybíral identifikaci mimořádné události 

z nakonfigurovaného seznamu. V praxi se tato myšlenka ukázala jako nepoužitelná. 

Obce v hasebním obvodu vytvoří dlouhý a nepřehledný seznam. Schůdnější variantou 

je přenos cílové adresy nebo souřadnic do navigačního zařízení pomocí datového 

spojení. Lze využít síť GSM a nebo systému MATRA a TETRA 

 

• Síť GSM – Jedná se o buňkovou síť pracující na více frekvencí. Celkem je pět 

druhů buněk (makro, mikro, piko, femto a deštníkové buňky), které se liší 

velikostí a pokrytím daného území [16]. Na českém trhu je několik mobilních 

operátorů využívající síť GSM. Signál je dostupný téměř na celém území České 

republiky. HZS Plzeňského kraje podepsalo smlouvu se společností Telefonika 

O2. Technologie GPRS umožňuje přenos dat z KOPIS do navigace. GPRS je 

mobilní datová služba, která pracuje na principu paketového přenosu dat. 

Dostupnost na celém území ČR a malé finanční náklady byly hlavním důvodem 

využití této technologie pro přenos dat do navigace u HZS Plzeňského kraje. 

 

 

• Systém Pegas – Datový přenos v systému Pegas představuje možnost odesílání 

statusů, krátkých SMS zpráv a lokalizaci vozidel. Vyšší priorita hovoru a malý 

datový tok (4 kbps) je velkou nevýhodou pro využití systému k navigaci 

vozidel. Vyšší priorita  hovoru je vlastností systému, kdy hovor má přednost 

před datovou komunikací. Přenos dat je pozastaven a jeho dokončení  je 

zrealizováno až po ukončení hovoru. Automatická lokalizace vozidel je datová 
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služba systému Pegas pro přenos údajů o pozici daného terminálu. Tyto údaje 

získané z GPS přijímače jsou odesílány na dispečerské stanoviště. Zde se data 

transformují na souřadnice x,y. Lokalizace vozidla je v mapě zobrazena 

grafickým symbolem. Vlivem zpožďujících se dat a neaktuálnosti zobrazení 

v mapovém podkladu je navigace vozidel pomocí tohoto systému nepoužitelná. 

 

• Systém TETRA – Radiokomunikační systém TETRA je novým digitálním 

standardem pro mobilní komunikaci. TETRA kombinuje vlastnosti privátních 

dispečerských rádiových sítí s možnostmi systému GSM při implementaci 

možností datové komunikace. Uplatnění systému TETRA v praxi je nejen 

v oblasti podnikových rádiových sítí, ale i v oblasti integrovaných záchranných 

systémů (spojení policie, hasičů, záchranných služeb, civilní obrany). Řada 

zemí uvažuje o budování národních systémů pro tyto složky právě s využitím 

standardu TETRA (Německo, Belgie, Dánsko, země Skandinávie, Turecko). 

Některé země již k výstavbě přikročily (Velká Británie, Nizozemí, Španělsko, 

Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Island, Jižní Korea, Hong Kong). Výhod 

digitální technologie TETRA je nespočetně mnoho. Lepší kvalita hlasové 

komunikace s digitálním kódováním, nízká spotřeba elektrické energie, 

vícebuňkový systém atd. Hlavní výhodou systému TETRA,  oproti systému 

MATRA, je rychlejší datový tok (28,8 kbps) a přenos souborů neomezené 

velikosti. TETRA je vybavena standardním rozhraním pro propojení s externí 

LAN sítí a umožňuje současně fónickou i datovou komunikaci z jedné 

radiostanice. U systému TETRA je možné využit technologií GPRS [17,18]. 

Používání navigace u HZS ČR není zatím celostátní záležitostí. HZS kraje si 

určují vlastní způsob přenosu dat. Vybudování tohoto systému by stálo nemalé 

finanční prostředky, ale do budoucna by se tím vyřešil jeden zásadní problém. 

Eliminace nákladného datového přenosu u komerčních GSM operátorů při 

celostátním využití přenosu dat do navigace technologií GPRS u HZS ČR. 
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7.2. Využití v praxi 

Na KOPIS Plzeňského kraje operátor linky 112 nebo 150 přijme telefonní hovor o 

mimořádné události. Založí datovou větu a na základě získaných informací ji  pošle do 

aplikace Spojař, umístěné na pracovišti operačního řízení. Datová věta obsahuje mimo 

jiné i souřadnice místa události. Ty nám zajišťují při zpracování datové věty zobrazení 

polohy v GISellZS systému. Aplikace Spojař a GISellZS komunikují pomocí modulu 

GIS klient. Po odbavení datové věty (nasazení potřebné techniky a vyhlášení poplachu 

na příslušné stanici) se odešle balíček informací datovou síti GSM/GPRS do navigace 

ve vozidle. V navigaci je nainstalován modul GPS Klient, který komunikuje s GIS 

Serverem umístěným v technologické místnosti KOPIS. GIS Server převádí souřadnice 

S-JTSK na souřadnice WGS 84 pro navigační přístroje. Do navigace zásahového 

vozidla dojdou informace k výjezdu, které obsahují:  

 

• souřadnice místa události WGS 84 

• textovou adresu 

• telefon a jméno volajícího 

• typ a podtyp události 

• poznámku 

 

V softwaru navigace jsou tyto data zpracována bezobslužně. Velitel pouze aktivuje 

LCD obrazovku. Aktivací LCD obrazovky aplikace Dynavix vypočítá nejlepší trasu 

k místu MU a v GIS operačního řízení se poloha vozidla zobrazí v mapě ikonou 

hasičského vozidla (příloha č.17). Tato ikona nás informuje o poloze a pohybu vozidla 

jedoucí k MU. Pokud  KOPIS Plzeňského kraje přijme přesnější informace o adrese 

nebo poloze  MU, musí obsluha GISellZS posunout v mapě ikonu této MU na 

upřesněné místo. Do navigace ve vozidle se odešlou nové souřadnice a původní trasu 

aplikace Dynavix přepočítá na novou.  

Aby vše pracovalo tak jak má, musí být na všech technologií stejný čas. Služba 

NServeru synchronizuje čas navigace s hlavním časovým serverem HZS PK. 
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8.   VYUŽITÍ SYSTÉMU GIS A NAVIGA ČNÍCH PROSTŘEDKŮ   

V ZAHRANI ČÍ 

 

 

Západní státy Evropy jsou  ve využití GPS a mobilní geoinformační technologie 

vývojově mnohem dál než Česká republika. Mobilní geoinformační technologie 

(MGIT) jsou standardně součástí jejich zásahových vozidel. Jde o jednotný systém 

integrace komponentních technologií [19]. 

 

• Malé přenosné počítače (PDA, notebook, Ultra mobile PC atd.). 

• Programové vybavení pro systém GIS (instalovaný program s částečnými nebo 

hlavními funkcemi dle výkonnosti počítače). 

• Geodata (různá rastrová nebo vektorová geodata instalovaná do počítače podle 

jeho výkonnosti). 

• Bezdrátová komunikační technologie (GSM modemy, datové přenosy GPRS 

atd.). 

• Prostředky pro určování polohy (GPS přijímač). 

• Internet 

 

Ostatní funkce a možnosti MGIT se v rámci států liší. Můžeme se setkat s mnoha 

programy implementovaných do MGIT jako např. databáze nebezpečných látek, popis 

hydrantové sítě, seznam důležitých kontaktů na různé experty, satelitní navigace, 

program na havarovaná vozidla, požární plány budov atd.  

HZS ČR standardně nevyužívá MGIT v zásahových vozidlech. Důvodem může být 

i vysoká pořizovací cena. HZS Plzeňského kraje se ve využití MGIT částečně přiblížilo 

státům západní Evropy. Hardwarové komponenty odpovídají standartu pro využití 

MGIT ovšem software nainstalovaný v mobilním počítači ASUS R2H tomu 

neodpovídá. V počítači je pouze základní mapa pro satelitní navigaci. Instalováním 

systému GIS a ostatních programů (seznam nebezpečných látek, dokumentace 

zdolávání požárů atd.) bychom docílili základních vlastností MGIT. Myšlenka je to 

pozoruhodná avšak realizace může být komplikovaná. Hlavní problém vidím ve 

výkonnosti počítače ASUS R2H a stabilitě celého systému. Navíc instalované 
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programy vyžadují složitou úpravu a složité bude i zajištění kompatibility jednotlivých 

aplikací. Výsledkem by byl na jedné straně kompatibilní systém, na straně druhé 

pořizovací náklady by byly vyšší. Otázka je zda tato úprava bude mít srovnáním positiv 

a negativ efektivní výsledek.  

Naproti tomu systémy GIS v České Republice jsou na vynikající úrovni. Obsahují 

mnoho základních a specifických dat pro potřeby v operačním řízení. Získání těchto dat 

je u nás podmíněno zákonem[12]. Například v Německu není žádný zákon nařizující 

soukromým institucím bezplatné vydání interních dat bezpečnostním složkám. Tyto 

firmy si svá data a jednotlivé mapy chrání. Pokud se je rozhodnou poskytnout, účtují si 

nemalé finanční částky. Jedná se především o firmy provozující energetickou                

a vodovodní síť, síť plynofikace atd. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat a zhodnotit rozsah využití systému GIS             

a navigačních prostředků při řešení mimořádné události HZS Plzeňského kraje, včetně 

jejich vývoje, a výhled do budoucna. 

V jedné z hlavních kapitol bakalářské práce se zaměřuji na systémy GIS a jejich 

funkce a využití v oblasti příjmu tísňového volání a operačního řízení. Systém GIS 

HZS ČR se využívá již řadu let. Za tu dobu prošel dlouhodobým vývojem. Vytvořil se 

systém schopný plnit specifickou informační podporu při řešení mimořádné události. 

Nespornou výhodou systému GIS HZS ČR je centralizace dat a zákonem dané 

poskytnutí interních geografických dat soukromých společností pro potřeby 

záchranných složek. Zásadním problémem a hlavním úkolem ve vývoji systému GIS je 

stabilita a výkonnost při rychlém navýšení počtu mimořádných událostí. Zejména pak 

v systému TCTV 112. Nedávné přírodní pohromy (orkány EMMA 2008 a KYRIL 

2007) prověřily systémy GIS v zátěžové situaci. Ukázalo se, že příjem velkého 

množství mimořádných událostí během velmi krátké doby způsobuje nestandardní 

chování celého systému. Překreslování mapy a zobrazení jednotlivých vrstev je velmi 

pomalé. Celý systém GIS může i kompletně zamrznout a tento zásadní problém vyřeší 

až restart počítače. Dalším velkým problémem bylo zobrazování událostí. Ikony 

charakterizující jednotlivé události v aplikaci GIS mizely. 

HZS Plzeňského kraje nyní testuje novou verzi stabilnějšího systému GIS. Systém 

GIS v této nové verzi by měl zajistit účinnou geografickou podporu operačnímu 

středisku i při jeho zvýšené zátěži. Praxe však ukáže. Nový systém GIS zatím nebyl 

prověřen žádnou přírodní kalamitou. 

V další části práce jsem se zabýval navigací profesionálních hasičských jednotek 

k místu mimořádné události. Navigační prostředky jako příkaz k výjezdu                        

a radiokomunikace fungují již řadu let. Ale vývoj navigace pomocí GPS je v České 

republice v počátcích. Pouze některé kraje implementují tento systém navigace do 

svých vybraných vozidel. Hlavním důvodem jsou nemalé finanční náklady.  

HZS krajů využívají také různé principy datového přenosu mezi navigací ve 

vozidle a aplikací GIS na operačním středisku. Nejlevnější přenos dat umožňuje 

radiový systém Pegas. Využití si našel v Moravskoslezském kraji, ale pouze pro 
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sledování vozidel operačním střediskem.  Nevýhodou je omezený přenos dat                 

a přednost hovorů před  datovým přenosem. V Plzeňském kraji je využívána k přenosu 

dat do navigace síť GSM. Síť GSM umožňuje na jednu stranu neomezený přenos dat 

technologií GPRS, na stranu druhou je její přenos dat zpoplatněn. Nejvhodnějším 

systémem pro datový přenos mezi navigací a aplikací GIS se jeví systém TETRA, který 

podporuje technologii GPRS. Na vybudování tohoto systému je ovšem potřeba velkých 

finančních prostředků. Do budoucna by ale systém TETRA zajistil bezplatný přenos dat 

na celém území České republiky.   

V porovnání se západními státy Evropy je HZS ČR ve vývoji navigačních 

technologií pozadu. V zahraničí jsou běžnou součástí zásahových vozidel mobilní 

geoinformační technologie. Ty zajišťují důležitou informační podporu hasičům 

u mimořádné události. HZS Plzeňského kraje je v České republice průkopníkem ve 

využívání mobilních geoinformačních technologií. Nutno však podotknout, že 

využívání nových technologií u HZS Plzeňského kraje je zatím na začátku a sbor se 

potýká s problémy. Především s kompatibilitou celého systému. K doladění systému 

bude potřebný ještě nákup důležitých komponentů a dalších finančních prostředků 

potřebných pro testování. 

Závěrem můžeme říct, že v oblasti využití mobilních geoinformačních technologií 

nebyla přesně definovaná data, která potřebuje hasičská jednotka ke své činnosti při 

zdolávání mimořádné události. Navíc je nutné zhodnotit reálné požadavky na hardware, 

množství dat a přenosovou soustavu s ohledem na omezený prostor zásahového 

vozidla. Limitujícím faktorem využití technologií může být i poměrně krátký čas jízdy 

k mimořádné události a stresový faktor příslušníka HZS. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
 
ARS  Analogová radiová síť 

BS  Buňka systému Pegas  

CGIS  Kanadský geografický informační systém 

GIS  Geografický informační systém 

GisCln  GIS Klient 

GisSrv  GIS Server 

GPS  Globální polohový systém   

GpsCln GPS Klient 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS PK Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

ISV  Integrovaný Systém Výjezdu – Software firmy RCS Kladno pro řízení 

jednotek 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KOPIS  Krajské operační a informační středisko 

MGIT  Mobilní geoinformační technologie 

MSW  Řídící ústředna systému Pegas 

MU  Mimořádná událost 

RN  Regionální síť systému Pegas 

SaP  Síly a prostředky 

TCTV 112 Telefonické centrum tísňového volání 112 

VTS  Veřejná telefonní stanice 
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