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ANOTACE 

VANDLÍČEK, P.: Vyžití prostorových datových zdrojů Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU, 2009 

Práce je zaměřena na využití prostorových datových zdrojů u Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. Popisuje prostorová data, jež jsou v současné době využívána 

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. Dále se zabývá popisem 

prostorových dat pořízených moderními systémy a navrhuje možnosti využití těchto metod 

pro účely HZS ČR. Tyto metody poskytují komerční firmy a Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje je dosud nevyužívá.  

Klíčová slova: geografický informační systém, prostorová data, hasičský záchranný sbor 

 

 

 

ANNOTATION 

VANDLÍČEK, P.: The use of spatial data sources for the Fire and Rescue Moravian-silesian 

Region. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – TU, 2009 

The thesis is focused on the use of spatial data sources for the Fire and Rescue Moravian-

silesian Region. It describes the spatial data that are currently used by the Fire Brigade 

Moravian-silesian Region. It also deals with the description of the spatial data acquired by the 

modern systems and suggests the possibility of using these methods for the EIG CZ. These 

methods provide a commercial company and Fire Department Moravian-silesian of the 

Region is still not used. 

Key words: geographical information system, spatial data, fire brigade 
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1 Úvod 

 

V běžném životě společnosti dochází k mnoha krizovým situacím, které vznikají v důsledku 

lidského faktoru, nebo jsou vyvolány různými přírodními jevy. Ty ohrožují nejen životy, 

zdraví a bezpečí člověka, ale i životní prostředí.  

Při řešení těchto krizových situací je v České republice využíván integrovaný záchranný 

systém (IZS), což je označení pro koordinovaný postup záchranných, bezpečnostních a 

havarijních složek při společném zásahu. Jednou ze základních složek IZS je Hasičský 

záchranný sbor ČR, který ke své práci v značné míře využívá geoinformační systémy (GIS). 

Nedílnou součástí těchto systémů jsou prostorová data v podobě různých mapových 

podkladů. Ty napomáhají Hasičskému záchrannému sboru ČR v oblasti plánování a řízení 

prací, zaměřených na odvrácení nebo snížení důsledků vzniklých krizovými událostmi.  

Cílem této bakalářské práce je popis prostorových dat, jež v současné době využívá Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje a zároveň poukázat na nové metody sběru 

prostorových dat, vzniklých pomocí moderních systémů, které nabízejí komerční firmy a 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje je dosud nevyužívá. Součástí práce je také 

návrh možností využití nových metod pro potřeby Hasičského záchranného sboru ČR . 
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2 Rešerše 

 

RAPANT, Petr. Úvod do geografických informačních systémů. Ostrava : Hornicko-

geologická fakulta VŠB-TU, 2002. 111 s. Dostupné z WWW: 

<http://gisak.vsb.cz/livecd/texty/UGIS.pdf>. 

Tyto skripta jsou zpracována pro potřeby studentů v rámci programu celoživotního vzdělávání 

„Geoinformatika a geoinformační technologie“. Zabývají se problematikou geografických 

informačních systémů, od definice pojmu, obecných struktur aplikací až po oblasti možného 

využití.  

 

SUKUP, Jan; KAŇA, David; SUKUP, Karel. Nové technologie pro pořizování a prezentace 

prostorových dat pro IZS. GEODIS NEWS. 2009, 8, 3, s. 28-29. Dostupný z WWW: 

<http://www.geodis.cz/uploads/dokumenty/pdf_casopis/NEWS_FOTO_cesky_2009_03.pdf>. 

GEODIS NEWS je podnikový časopis firmy GEODIS BRNO, spol. s r. o. Je zaměřen na 

budoucnost geografických informačních systémů. V uvedeném článku popisují nové 

technologie pro pořizování a prezentaci prostorových dat pro integrované záchranné systémy.  

 

Geodis.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-11]. Dostupné z WWW: 

<http://www.geodis.cz/sluzby/>. 

Webové stránky firmy GEODIS BRNO, spol. s r. o., na kterých zveřejňuje  své produkty 

v oblasti geodézie, fotogrammetrie a dálkového průzkumu země. 
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3 Geografický informační systém 

Pojem geografický informační systém (zkr. GIS, angl. Geographical Information System) lze 

chápat jako data, jež mají prostorový charakter a programové produkty, které umožňují 

zpracování a následnou vizualizaci těchto dat. Data s prostorovým charakterem lze nazývat 

prostorovými daty. Jsou to data obsahující informaci o své poloze, pomocí níž je lze zobrazit 

v prostoru, neboli zakreslit je do mapy. [1] 

 

3.1 Definice pojmu GIS 

V současné době stále ještě neexistuje jednoznačná a všeobecně přijatelná definice pojmu 

GIS. Na vznik většiny definic mělo vliv prostředí, z něhož jejich autoři pocházejí. [2]  

Jednou z příčin této situace může být i skutečnost, že různí autoři definic vnímají tento pojem 

na odlišných úrovních. V zásadě lze rozlišit tři úrovně chápání pojmu GIS: [2] 

 GIS jako software 

 GIS jako konkrétní aplikace 

 GIS jako informační technologie 

 

3.1.1 GIS jako software 

Na této (nejnižší) úrovni je pojem GIS stavěn naroveň programovým produktům pro budování 

GISů. Typickým projevem tohoto stavu (této úrovně chápání pojmu GIS) je prohlášení typu 

„programový produkt XYZ firmy ABC je/není GIS“ apod. K této rovině vnímání pojmu GIS 

lze uvést následující: [2] 

Používání pojmu GIS v této souvislosti je nesprávné. O jakémkoliv programovém produktu 

lze přinejlepším prohlásit, zda je nebo není vhodný pro budování GISů. Nicméně je 

skutečností, že ani ten nejlepší programový produkt pro budování GISů nezaručuje, že s jeho 

pomocí vytvořenou aplikaci bude možné označit jako GIS. A naopak, i s pomocí 

programového produktu, o kterém (většinou především jeho konkurenti) prohlašují, že 

v žádném případě není GIS, je možné vytvořit aplikaci, která bude mít podstatné rysy GISu. 

[2] 
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3.1.2 GIS jako konkrétní aplikace 

Používání pojmu GIS v této rovině uvažování je zcela oprávněné, pojem GIS je zde možné 

poměrně snadno definovat. Stačí se podívat do odborné literatury a nalezneme hned mnoho 

desítek různých definic. Většina z nich je však silně ovlivněna subjektivním přístupem autorů. 

Z nejznámějších definic lze uvést tu, kterou svého času sestavil Pete Burrough a která zní: [2] 

„(GIS je) výkonný soubor nástrojů pro sběr, ukládání, výběr na požádání, transformaci a 

zobrazování prostorových dat z reálného světa pro jednotlivé účely.“ [2] 

 

3.1.3 GIS jako informační technologie 

Jedná se o nejobecnější rovinu chápání pojmu GIS, v níž je také nejtěžší tento pojem jakkoliv 

vymezit. V podstatě by se mělo jednat o celkové prostředí, v němž vznikají aplikace GIS. [2] 

 

3.2 Prostorová data 

Prostorová data jsou zvláštním typem dat, s nimiž pracují geografické informační systémy. 

Existuje mnoho definic, jak lze prostorová data chápat, např.: [1] 

„Prostorová data (angl. Spatial data) jsou data, která se vztahují k určitým místům 

v prostoru, a pro která jsou na potřebné úrovni rozlišení známé lokalizace těchto míst.“ [1] 

 

Např. pro geografická data, jako jeden z druhů prostorových dat, je známá geografická poloha 

místa na zemském povrchu nebo v jeho blízkém okolí, ke kterému se data vztahují a která je 

daná např. zeměpisnými souřadnicemi. [1] 

Ostatní data, nespadající do této skupiny, tedy data, pro která není definovaná, nebo alespoň 

není na potřebné úrovni rozlišení známá, lokalizace v prostoru, označujeme jako neprostorová 

data. [1] 

Hranice mezi prostorovými a neprostorovými daty není vždy jednoznačná, je závislá nejen na 

přítomnosti údajů o prostorové lokalizaci, ale i na jejich úrovni rozlišení a požadavcích 

konkrétní aplikace. [1] 

Údaj, který zajišťuje vazbu dat na konkrétní místo v prostoru se nazývá georeference. 

V ideálním případě touto georeferencí jsou přímo souřadnice na mapě, ale většinou se jedná o 
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údaj, který zprostředkovává prostorovou lokalizaci nepřímo, jako je například adresa, číslo 

parcely, název státu, okresu, města, městské části apod.[1] 

 

3.3 GIS jako obraz reálného světa 

GISu se obecně říká, že je obrazem reálného světa. Na obrázku č.1 je znázorněno jak lze tuto 

situaci zjednodušeně naznačit. [2] 

 

 

Obrázek 1: Promítnutí reálného světa do GISu [2] 

 

Nicméně ve skutečnosti není cesta reálného světa do databází GISu tak jednoduchá. Jedná se 

o zdlouhavý proces o mnoha krocích: [2] 

Reálný svět je pozorován pozorovatelem. Ten si vytváří na základě svých vjemů vnitřní 

(mentální) model tohoto světa (viz obrázek č. 2 ).Tento model je velice blízký pozorované 

realitě, nicméně představuje jisté zjednodušení, neboť pozorovatel není schopen vnímat 

všechny informace o pozorované realitě (nevidí do domu, nebo za kopec, pod zem, apod.). 

Může si sice pomoci použitím různých pomůcek a postupů (vejde do domu, obejde kopec, 

podzemí prozkoumá vhodnými průzkumnými metodami, apod.), ale ani tak nikdy nedosáhne 

100% shody mentálního modelu s pozorovanou realitou. Dochází zde k určité ztrátě 

informací. Nicméně – tento model postihuje dům jako dům, jezero jako jezero, silnici jako 

silnici…, a to jako třírozměrné objekty měnící se v čase „postihuje tedy i dynamiku reálného 

světa).“ [2] 
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Obrázek 2: Vytvoření vnitřního modelu [2] 

 

Pokud chce pozorovatel dát tento model k dispozici uživatelům, musí ho nejprve převést do 

podoby, která umožní jeho šíření a jednoznačnou interpretaci. Za tímto účelem byly vyvinuty 

postupy, pomocí kterých jsou vytvářeny všeobecně známé mapy (viz obrázek č. 3). [2] 

 

 

Obrázek 3: Promítnutí vnitřního modelu pozorovatele do mapy [2] 

 

Co z našeho pohledu vytvoření mapy znamená. Za prvé, mapa je dvourozměrná, nenávratně 

tedy ztrácíme jeden rozměr (dům již nikdy nebude třírozměrný, ale vždy jen plochý) a za 

druhé – mapa je statická, ztrácíme tedy rozměr času (dynamiku reálného světa) a vezmeme-li 

v úvahu, že nejkratší interval obnovy map u nás je sedm let, pak to znamená, že vytvořená 

mapa se bude s plynoucím časem stále více rozcházet se skutečným stavem reálného světa. 

[2] 
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To vše znamená, že při přechodu z mentálního modelu do mapy došlo k výrazné redukci 

zaznamenaných informací. [2] 

Vytvořenou mapu někdo připevní na digitizér a začne ji postupně převádět do prostředí GISu 

(viz obrázek č. 4). Jednotlivé geoprvky na mapě začne nahrazovat třemi základními 

geometrickými prvky (body, liniemi a polygony) a ty začne rozmísťovat do jednotlivých 

„vrstev“. Užitečné informace přitom doplní o celou řadu chyb, vyplývajících z nepozornosti, 

nepřesnosti, opomenutí, únavy… [2] 

 

 

Obrázek 4: Převod mapy do GISu pomocí digitizéru [2] 

 

A tak získáme výsledný obraz reálného světa v GISu. Obraz světa, složeného z bodů, linií a 

polygonů, roztříštěného do vrstev, světa dvourozměrného, statického, zaostávajícího za 

reálným stavem, ochuzeného o mnoho informací, zato obohaceného o značné množství 

nepřesností a chyb. [2] 

Tento výsledný obraz je velice vzdálený reálnému světu, nicméně, právě na podkladě tohoto 

obrazu přijímáme závažná rozhodnutí o světě reálném. [2] 

Jedním z faktorů, které výrazně ovlivňují míru této odlišnosti, je i výsledný datový model 

v GISu. [2] 
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3.4 Datové modely v GIS 

Datové modely vznikly jako výsledek transformace mapa → GIS. Lze je rozdělit na dva 

základní typy, a to: [1] 

 rastrový datový model 

 vektorový datový model 

Tyto modely mají společné to, že reálný svět je v nich rozložen na nula- až dvojrozměrné 

geometrické prvky (body, linie, plochy). [1] 

 

3.4.1 Rastrový datový model 

Rastrový model vychází z rozdělení rovinného prostoru pravidelnou mříží na jednotlivé díly 

označované jako buňky, které představují nejmenší, dále zpravidla nedělenou prostorovou 

jednotku. Tvar buňky může být různého tvaru (trojúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec, 

osmiúhelník), ale v drtivé většině případů se používá čtvercová buňka. [1] 

Rastrový datový model neumožňuje plnou realizaci popisu geoprvků, navíc jsou zde striktně 

odděleny složky realizované prostřednictvím dat a složky realizované prostřednictvím 

programového kódu, pracujícího nad těmito daty. [1] 

 

 

Obrázek 5: Rastrový datový model [18] 

 

3.4.2 Vektorový datový model 

Ve vektorovém datovém modelu se pro popis geometrických vlastností používají lineární 

geometrické prvky, tzv. vektory. Vektor je v terminologii GISů orientovaná úsečka, 

definovaná souřadnicemi počátečního a koncového bodu. Tyto vlastnosti jsou znázorňovány 

pomocí tří základních geometrických prvků: bod, linie, polygon. [1] 
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Vektorový datový model umožňuje téměř úplnou realizaci popisu geoprvků, avšak tento popis 

je roztříštěn do relativně samostatných částí, jako je prostorová databáze, tematická databáze 

a programový kód. Navíc vnitřní organizace těchto relativně samostatných částí mnohdy 

plnou implementaci popisu geoprvků ztěžuje. [1] 

 

Obrázek 6: Vektorový datový model [18] 

 

3.5 Ukládání datových modelů 

Existuje celá řada formátu. některé jsou otevřené, což znamená, že jsou přenositelné mezi 

různými programovými produkty od různých firem. Např. vektorový formát Shapefile nebo 

různé rastrové formáty TIFF atd. Další formáty jsou nativní, to znamená, že každá firma má 

své specifické formáty dat, ať už rastrových nebo vektorových, které jsou určeny jen pro své 

programové produkty. 

Ukládání vektorových prostorových dat, používané firmou ESRI, lze rozdělit na dva druhy: 

Klasický formát pro ukládání dat je souborový formát Shapefile, jenž se stále těší velké 

popularitě. Další možností ukládání dat je použití některé z Geodatabází. Výhodou 

geodatabází je to, že v sobě mohou ukládat různé datové typy (vektorové vrstvy, tabulky i 

rastrové data) a navíc mohou využívat databázových pravidel jako jsou například relace mezi 

jednotlivými vrstvami nebo tabulkami. První geodatabází je ArcSDE geodatabáze, která jako 

úložiště používá různé relační databáze jako např. Oracle, MS SQL Server nebo PostgreSQL. 

Jako další jsou to geodatabáze ukládající data ve formě souborového systému: Osobní 

geodatabáze (Personal Geodatabase a Souborová geodatabáze (File Geodatabase). [19] 

Pro ukládání rastrových prostorových dat jsou určeny spíše otevřené formáty, např. GeoTIFF, 

MrSID nebo i JPG. a používají se pro ukládání rastrových mapových podkladů, nebo dat 

pořízených soupravou vytvářející rastrový obraz (letecké snímky, družicové snímky ...) [1], 

[2] 
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4 Současný stav geoinformačních podkladů HZS MSK 

U hasičského záchranného sboru se geografická data rozdělují podle způsobu použití 

na:referenční (podkladová) a tématická data. Tyto data jsou standardně v papírové tištěné 

podobě nebo v podobě digitální, která je v dnešní době více preferována. Umožňuje vytvářet 

různé mapové kompozice skládáním dílčích mapových specifických vrstev a flexibilitu 

v zobrazování. [3] 

 

4.1 Referenční data 

Mezi referenční data používané u HZS lze zařadit: 

 Mapový podklad typu ZABAGED 

 Silniční síť ČR – StreetNet 

 Databáze zájmových bodů (POI – Points of interest) 

 Digitální Ortofotomapa 

 

4.1.1 ZABAGED 

ZABAGED je digitální geografický model území České republiky, který svou přesností a 

podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy 

České republiky v měřítku 1: 10 000 (ZM 10). Obsah ZABAGED tvoří 122 typů 

geografických objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem a příslušnými 

popisnými a kvalitativními atributy. ZABAGED obsahuje informace o sídlech, komunikacích, 

rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, 

vegetaci a povrchu a prvcích terénního reliéfu. Součástí ZABAGED jsou i vybrané údaje o 

geodetických, výškových a tíhových bodech na území České republiky a výškopis 

reprezentovaný prostorovým 3D souborem vrstevnic. [4] 

 

4.1.2 StreetNet 

Silniční síť ČR (StreetNet) je produktem CEDA a.s..Jde o bezešvou geodatabázi, v měřítku 

1:10 000, pokrývající celé území ČR. [5] 
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Nosnou vrstvou celé geodatabáze je kompletní routovatelná silniční a uliční síť. K liniím 

pozemních komunikací jsou přiřazeny informace, například o čísle, třídě a typu silnice, 

k ulicím jejich názvy. Rovněž jsou zaneseny i základní atributy pro pohyb po síti (zákazy 

vjezdu, jednosměrnost, mýto atd.) Síť komunikací doplňují základní topografické vrstvy a 

vrstvy územního členění. Tato geodatabáze je vhodná pro řešení dopravních úloh a pro 

navigaci. [5] 

 

4.1.3 (POI – Points of interest) 

Databáze zájmových bodů ČR obsahuje různé objekty, jako jsou například hotely, parkoviště, 

obchodní centra atd..U každého záznamu jsou dále uvedeny informace o objektu (název, typ, 

adresa, kontakty atd.) a zároveň souřadnice jeho polohy v prostoru. Databáze je vhodná pro 

řešení dopravních a navigačních úloh. Mapový podklad je v měřítku 1:10 000 a je produktem 

firmy CEDA a. s. [6] 

 

4.1.4 Ortofotomapa  

Ortofotomapa je podrobná fotografická mapa povrchu, vytvořená ze série leteckých snímků 

tzv. překreslením, při kterém je odstraněno perspektivní zkreslení a zkreslení z převýšení 

terénu. Může být zpracována černobíle nebo barevně, vždy podle účelů použití. [7] 

HZS MSK využívá barevné ortofotomapy firmy GEODIS spol. s r. o. a Vojenského 

geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce. 

GEOIS spol. s  r. o. zpracovává barevné ortofotomapy v rozlišení 20 cm na pixel. HZS MSK 

má k dispozici jen území MSK. 

VGHMÚř distribuuje barevné ortofotomapy v rozlišení 50 cm na pixel.HZS MSK má 

k dispozici území celé ČR. 

 

4.2 Tematická data 

Tematická data v GIS jsou data existující mimo rámec příslušného referenčního mapového 

podkladu ve vazbě na konkrétní problematiku řešenou v rámci daného systému, např. 

v případě HZS vázaná na konkrétní náplň činností jednotlivých oddělení. [8] 
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Tyto data jsou tvořena většinou vlastními silami pracovníků jednotlivých odborů u HZS. Ti 

tedy mají v současné době k dispozici celou řadu tematických vrstev, které lze využít při 

zpracování havarijních a krizových plánů nebo při řešení vzniklých krizových situací. Tyto 

vrstvy lze rozdělit do několika oddělení, například: 

Komunikační – vrstvy koncových prvků varování (sirén). 

Krizové řízení – vrstvy pro tvorbu plánů mimořádných opatření. Mezi tyto vrstvy patří, např. 

vrstvy ohrožujících objektů, zón havarijního plánování, zdravotnických zařízení a míst pro 

nouzové ubytování a stravování a evakuačních středisek. 

Záplavová území – vrstvy pro přirozené a zvláštní povodně. 

 

4.3 Shrnutí současného stavu geoinformačních podkladů 

Aktualizace referenčních geoinformačních podkladů je časově náročná, to vede k tomu, že 

geoinformace nemusí odpovídat skutečnému stavu v terénu. V konečném důsledku to může 

v některých případech ovlivnit průběh plánování a řízení krizových operací. Ale snaha o co 

nejpřesnější a nejaktuálnější data je i z důvodu, že na tyto data je kladen velký důraz při 

rozhodování v operačním i krizovém řízení. Je doba integrace operačních středisek (IBC – 

jedno operační středisko pro celý kraj), a proto je nutné mít přesné prostorové informace, 

jelikož se spolu s integrací vytrácí osobní znalost daného území.  
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5 Nové metody sběru prostorových dat 

V této kapitole bylo převážně čerpáno z firemních podkladu firmy GEODIS BRNO, spol. s r. 

o., která je jediným distributorem těchto technologií na českém trhu. 

Mezi nové metody sběru obrazových dat, které je možné po rychlém zpracování a po 

přiřazení georeferenční informace použít jako aktuální informace o území pro HZS, lze 

v současné době zařadit: [3] 

 FastOrtho – metoda rychlého překreslování leteckých snímků. 

 PixoView – technologie pořizování, zpracování a vizualizace šikmých snímků. 

 Mobile Mapping – snímkování z mobilních prostředků  

 Radarové snímkování – letecké snímkování radarem 

 Termovize – detekce termických jevů 

 Laserscanning – laserové skenování 

 

5.1 FastOrtho 

Technologie FastOrtho umožňuje výrazně zkrátit čas pro zpracování ortofotomap, u nichž 

není kladen důraz na kvalitu, ale na rychlost jejich vytvoření. Jednotlivé ortofotosnímky, 

popř. ortofotomapy lze vytvořit do několika hodin od okamžiku samotného pořízení leteckých 

snímků, a jsou tak k dispozici k následnému využití. [3] 

Vzhledem k tomu, že takto nově vzniklé poklady lze umístit do již existujících 

geoinformačních podkladů HZS, mohou odborníci pracující s informačními systémy velmi 

rychle porovnávat aktuální stav s dřívější situací a na základě získaných informací 

z FastOrtho učinit důležitá rozhodnutí. Využitelnost této technologie je vhodná především 

v případech odstraňování následků po rozsáhlých požárech, povodních, popř. vichřicích či po 

sněhových kalamitách (viz obrázek č.7). [3] 

Systém FastOrtho je komplexní SW systém, který umožňuje vyrobit data ortofotomapy ve 

více úrovních kvality zpracování a s rozdílnou přesností výsledné polohové chyby, kterou si 

specifikuje koncový odběratel. [3] 
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Obrázek 7: Monitoring povodní pomoci metody FastOrtho [9] 

 

U FastOrtho je nutné si uvědomit, že není používán klasický postup mozaikování leteckých 

snímků, to znamená, že mezi snímky se mohou objevovat artefakty vznikající spojováním 

snímků. [3] 

Nicméně výsledek těchto technologií je plně integrovatelný do stávajících systémů IZS, 

protože je plně georeferencován v systému souřadnic S-JTSK, popř. WGS84. Kromě 

využitelnosti v GIS krizového řízení je tato nová technologie vhodná i v oblasti monitoringu 

životního prostředí a k dokumentaci rozsáhlých liniových staveb. [3] 

 

5.2 PixoView 

Tato technologie umožňuje pořizování, zpracování a vizualizaci šikmých snímků. Aplikace 

přináší oproti klasickým mapovým podkladům netradiční šikmý pohled, jako by se 

pozorovatel díval z okénka letadla. Do této aplikace lze v současné době načíst snímky svislé, 

terestrické a v neposlední řadě také panoramatické, pořízené mobilními mapovacími systémy.  

[10] 

Snímky jsou pořizovány z letadla speciálně upraveného pro fotogrammetrickou činnost, které 

je vybaveno integrovaným kamerovým systémem GbCAM, jenž byl vyvinut společností 

GEODIS BRNO, spol. s r. o. Tento kamerový systém je tvořen pěti digitálními kamerami. 
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Jedna z nich je umístěna ve svislé poloze, zatímco ostatní jsou od svislice vykloněny do čtyř 

stran a slouží tak k pořizování šikmých snímků (viz obrázek č. 8). Rozlišení snímků závisí na 

zvoleném typu objektivu a výšce letu. Pro účely dokumentace zastavěných částí území se 

standardně nabízí rozlišení 5-10 cm v nadiru (kolmém pohledu). Vzhledem k tomu, že se 

jedná o snímky šikmé, je měřítko a rozlišení snímků proměnlivé. Nejvyššího rozlišení je 

dosaženo svisle pod letadlem a nejmenšího v místech snímku, které jsou nejblíže horizontu, 

tedy nejdále od kamery. [10] 

 

 

Obrázek 8: Snímek pořízený metodou PixoView [11] 

 

V aplikaci se pracuje s databází snímků, které pokrývají zájmové území. V důsledku 

pečlivého plánování snímkovacího letu je každý objekt na zemském povrchu zachycen hned 

na několika snímcích. Uživatel má možnost prohlédnout si zvolený objekt ze všech světových 

stran a pod různým úhlem a vybrat si ten snímek, kde je objekt zachycen dle jeho požadavku. 

Kromě prohlížení snímků jsou v aplikaci PixoView nástroje umožňující měření délek a výšek 

jakýchkoliv objektů na snímcích (budovy, stromy, stožáry, atd.), změření plochy, určení 

polohy objektů v souřadnicích a ty exportovat v textovém souboru. (viz obrázek č. 9) Neméně 

důležitou funkcí je pak možnost připojit ve formě dalších vrstev soubory obsahující popisné 

informace a doplnit tak snímky o názvy ulic a polohu významných objektů. Také lze připojit 

jakákoliv vektorová data, například mapu ulic, digitální katastrální mapu či technickou mapu 

města. [10] 
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Obrázek 9: Možnosti měření a projekce vektorové kresby v aplikaci PixoView [10] 

 

Šikmé snímky lze použít pro řešení celé řady úkolů, které mohou souviset s úkoly řešenými 

jednotkami HZS (viz obrázek č.10), např. vyšetřování havárií, zjišťování přístupových cest a 

výšky objektů při zásahu požárních sborů. Tím lze ušetřit mnoho času a finančních nákladů, 

včetně pracovníků, kteří by jinak museli provádět pochůzky v terénu. [3] 

HZS MSK už disponuje prvními daty technologie PixoView. Tyto data byly pořízeny 

z evropských fondů pro podporu cestovního ruchu a jsou zaměřena na turisticky atraktivní 

místa na území MSK. Data se osvědčila a bylo již navrhnuto dosnímkování dalších 

zájmových území pro potřeby HZS MSK, jako jsou např. průmyslové areály atd. 

 

Obrázek 10: Příklad využití PixoView [20] 
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5.3 Mobile Mapping 

Pod pojmem Mobile Mapping se rozumí nová technologie umožňující rychlý sběr 

geoinformačních dat, a to především v zastavěných částech území, kde dochází k rychlým 

změnám infrastruktury budov, silnic atd., a které není možné dostatečně zachytit tradičními 

metodami mapování. [12] 

Tato aplikace je postavena na databázi digitálních snímků. Tyto snímky jsou panoramatické a 

zachycují mapované území, např. ulice z pohledu projíždějícího vozu. Mobilní mapovací 

systémy (MMS) lze umístit nejen na auta, ale i na čtyřkolky, lodě, vrtulníky a jiné. [12] 

Mobilní mapovací systém se obvykle skládá z více zařízení umístěných na vozidle, jak je 

znázorněno na obrázku č. 10. [12] 

 

 

Obrázek 11: Konfigurace mobilního mapovacího zařízení [12] 

 

Jednou z nejdůležitějších součástí MMS je tzv. řídicí jednotka, jejímž prostřednictví se sbírají 

do počítače navigační data z GPS přijímače a z inerciální měřící jednotky. Z těchto dat je 

možné v kterémkoliv okamžiku mobilního mapování určovat polohu a orientaci snímačů, a to 

jak v reálném čase, tak i následně přesněji post-processingem. Mezi zařízení, která slouží 

k mapování zájmového území, patří různé typy digitálních kamer a při některých aplikacích 

se uplatní také laserové skenery. Počet a rozmístění kamer je různý v závislosti na požadavku, 

co má být na snímcích zachyceno a na způsobu, jakým bude ze snímku informace získána. 

Pro některé aplikace je vhodné umísťovat kamery tak, aby snímky z nich společně tvořily 

stereoskopické páry a umožňovaly tak stereo měření, a naopak v jiných situacích míří kamery 
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každá na jinou stranu a vyhodnocování zájmových objektů ze snímků je založeno na 

prostorovém protínání. [12] 

Podoba výstupních dat závisí na typu záznamových zařízení, která jsou pro mobilní mapování 

použita. Vzhledem k různorodým technologickým potřebám je možné kombinovat klasické 

digitální kamery, schopné pořizovat několik snímků za vteřinu, s kamerami panoramatickými 

a případně sférickými, které podávají komplexní pohled na dokumentovaný prostor. Jejich 

rozlišení může být různé a v praxi se kamery s nižším rozlišením (1 Megapixel) dají použít 

pro mapování komunikací a jejich přilehlého okolí, ale pro věrné zachycení 

dokumentovaného území je nutné použít kamery s vysokým rozlišením a to až 5 Mpx. Těmito 

kamerami lze za použití objektivu s vhodnou ohniskovou vzdáleností vyhodnocovat jak 

dopravní značky, tak i rozeznávat názvy ulic a číst domovní čísla až do vzdálenosti několika 

desítek metrů. [12] 

 

 

Obrázek 12: Ukázka záběru pořízených sférickou kamerou [12] 

 

Sférické kamery většinou primárně vytváří určitý počet dílčích snímků, viz obrázek č.11 

Snímky je pak možné následným technologickým zpracováním složit do panoramatického 

obrazu (viz obrázek č. 12) anebo dokonce do celé sféry (viz obrázek č. 13). V této vytvořené 

sféře je potom možné pohybovat se všemi směry z pozice, kdy uživatel je ve středu a 

zachycené území ho obklopuje jako ve skutečném světě. [12] 
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Obrázek 13: Panoramatický záběr [12] 

 

Obrázek 14: Sférický záběr [12] 

 

Tato metoda je vhodná například při vzniku mimořádné události nebo krizové situace, kdy 

zajišťuje pro zasahující složky přesnou orientaci v prostoru. Jelikož se dá zařízení pro 

snímkování nainstalovat i na lodě, může se tato technologie využití při povodních pro 

zmapování zaplaveného území. 

Panoramatické snímky lze také získat z veřejně dostupných zdrojů. Firma NORC nabízí tyto 

snímky online. V rámci České republiky má nasnímkovaná data z měst Praha, Brno, 

Olomouc, Ostrava a Plzeň. Tyto data jsou k nahlídnutí na webové stránce: www.norc.cz. 

  

5.4 Radarové snímkování 

Technologie využívá při leteckém snímkování radar IFSAR, jež snímá zemský povrch. 

Výsledkem zpracování jsou následující produkty: 

 ORI (Orthorectified Radar Imagers – Ortorektifikované radarové snímky)  

 DSM (Digital Surface Models – digitální modely povrchu) 

 DTM (Digital Terrain Models – digitální modely terénu) 

 CORI (Colour Orthorectified Radar Images – barevné ortorektifikované radarové snímky) 
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5.4.1 ORI 

Orthorectified Radar Imagers je panchromatický snímek zemského povrchu (viz obrázek č.14) 

ORI má diferenciálním překreslením odstraněny geometrické distorze. Tento produkt 

zobrazuje zemský povrch tak, že vykresluje objekty výrazněji než klasické letecké snímky. 

Radar snímkuje šikmo, takže vytváří stíny, které umožňují uživateli vnímat výškové členění 

ve snímku. Přesnost snímku ORI je 1,25 metrů. [13] 

 

 

Obrázek 15: Ukázka radarového snímku ORI [13] 

 

5.4.2 DTM 

Digitální model terénu DTM je digitální reprezentace holého zemského povrchu odvozená 

z DSM. V DTM jsou digitálně odstraněny výšky vegetace, budov a dalších objektů na terénu 

a reprezentuje výšky terénu pod těmito objekty. Toho je dosaženo použitím vlastního software 

Intermap, který umožňuje interpolovat výšky terénu na základě měření a identifikace holého 

terénu ve zdrojovém DSM. Díky základním vlastnostem DTM lze odvodit charakteristiky 

terénu, které mohou být v DSM skryty (viz obrázek č.15). [13] 
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Obrázek 16: Ukázka radarového snímku DTM [13] 

 

Tyto dvě metody radarového snímkování lze využít pro potřeby HZS ČR, například při 

povodních, kdy se radarový paprsek dobře odráží od vodní hladiny a je schopen projít vrstvou 

mračen. Tímto způsobem lze tedy zmapovat v daném okamžiku rozsah povodně. 

 

5.5 Termovize 

Termografie, termovize je bezkontaktní měření teploty pomocí termovizní kamery. Pomocí 

termografie dokážete bezkontaktním způsobem změřit povrchovou teplotu sledovaného 

objektu. Termovizní kamera, umístěná v letadle nebo vrtulníku, umí změřit elektro-

magnetické záření, které vydává sledovaný objekt. Objekt se může skrývat pod zemí a teplotu 

povrchu jen ovlivňovat (viz obrázek č. 16). [15] 

.  

Obrázek 17: Vodovodní potrubí asi 2 m pod povrchem [15] 
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Detektor termovizní kamery měří objektem vyzařovanou elektro-magnetickou radiaci 

v infračervené oblasti spektra. Číselně lze toto pásmo vyjádřit v rozmezí vlnových délek λ = 

0,75 μm až 1 mm. Skutečnost, že záření přímo závisí na povrchové teplotě objektu, umožňuje 

kameře tuto teplotu vypočítat a zobrazit. [14] 

 

Měřené nebo vyhledávané objekty mohou být: [14] 

 Produktové: rozvody vody, rozvody tepla, plynovody, ropovody. Vyhledávání 

produktovodů uložených pod i nad povrchem a jejich lokalizace. Analýza rozvodů, 

diagnostika, detekce poruch, předcházení haváriím, kontrola kvality izolace potrubí. 

 Tepelné ztráty budov: registrace úniků tepla ze střech a zdí budov, plošné snímkování 

městských aglomerací. 

 Skládky odpadů, depozity, haldy, výsypky, kontaminace, ekologické zátěže. 

 Geologie, vyhledávání tektonických poruch, kontaminace. 

 Vodní díla, hráze, znečištění vodních ploch, zdroje znečišťování vodních ploch. 

 Klimatické analýzy, monitoring městských aglomerací v tropických dnech. 

 Podzemní stavby, stará důlní díla, archeologie. 

 Monitorování stavu populace živočichů. 

 

Termovizní snímkování vyžaduje poměrně přísné nároky na pořizovací povětrnostní 

podmínky. Negativně působí mraky a jejich stíny, vítr nad 3 m/s, vysoká půdní vlhkost, 

v některých aplikacích působí negativně vegetace nebo přímé sluneční záření. Optimální 

termín pro termovizní snímání pro většinu aplikací jsou podzimní, zimní a jarní 

„chladné“měsíce. Termovizní snímání je vhodné provádět před úsvitem a bez sněhové 

pokrývky. [15] 

 

Metoda je vhodná pro HZS ČR především v oblasti rozsáhlých lesních požárů, kdy může 

pomoci při koordinaci zásahu a následně při odstraňování následků požárů (např. kořenové 

hoření) (viz obrázek č.17). 
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Obrázek 18: Zobrazení území pomoci termovize [15] 

 

5.6 Laserscanning  

Princip metody laserscanningu je, že vyšleme laserový paprsek měřicí vzdálenost, kterou 

urazí směrem k povrchu měřeného území nebo objektu. Ve stejný okamžik zaznamenáme 

směr paprsku pomocí diferenciálního GPS a inerciální navigace (viz. obrázek č. 18). 

Vyhodnocením všech parametrů získáme informací o jednom určitém bodu povrchu. 

Laserové zařízení může být umístěné staticky na zemi (pozemní laserscanning) nebo v letadle 

či vrtulníku (letecký laserscanning) Pro speciální aplikace je využíváno i umístění 

terestrických laserových skenerů v jedoucím vozidle. [16] 

 

 

Obrázek 19: Znázornění principu laserscanningu [16] 
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Primárním výstupem laserového skenování je soubor 3D souřadnic odražených bodů – 

takzvané mračno bodů. Pomocí automatických, poloautomatických a manuálních postupů je 

v dalším zpracování prováděna klasifikace těchto bodů. V některých případech je možné 

využít také informací o intenzitě odrazu, případně o reálné barvě každého z odrazů (v případě 

současného pořízení digitálních snímků objektu je možné mračno bodů obarvit s využitím 

těchto fotografií). Konečným výstupem zpracování dat z laserového skenování může být, 

například velmi detailní model terénu nebo povrchu ve formě trojúhelníkového modelu, 

případně generalizovaný 3D vektorový model, jak je znázorněno na obrázku č. 19. [16] 

 

 

Obrázek 20: Model potrubních systému, Vítkovice [17] 

 

Z mnohostranného využití této metody se pro potřeby HZS ČR dá vybrat např.: velmi přesné 

zmapování průmyslových areálů (potrubní systémy, zásobníky s nebezpečnými látkami), dále 

mapování rozsáhlých záplav nebo sledování elektrického vedení. 

 

5.7 Shrnutí nových metod pro sběr prostorových dat 

V tabulce č. 1 je uveden souhrn nových metod pro pořizování prostorových dat, jejich stručný 

popis a příklady možného využití u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.  
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Tabulka 1: Souhrn nových metod sběru prostorových dat 

Název metody Popis metody Příklady využití u HZS 

FastOrtho Metoda rychlého překreslování 

leteckých snímků 

Odstraňování následků po 

rozsáhlých požárech, 

povodních, popř. vichřicích 

či po sněhových kalamitách 

PixoView Metoda pořizování, zpracování a 

vizualizace šikmých snímků 

Vyšetřování havárií, 

zjišťování přístupových cest 

a výšky objektů při zásahu 

požárních sborů 

Mobile Mapping Metoda snímkování z mobilních 

prostředků 

Přesná orientace v prostoru, 

zmapování zaplaveného 

území pří povodních 

Radarové snímkování Metoda leteckého snímkování 

radarem 

Zmapování zaplaveného 

území pří povodních 

Termovize Metoda detekce termických jevů Koordinace zásahu při 

rozsáhlých lesních požárech, 

odstraňování následku 

požárů (kořenové hoření) 

Laserscanning Metoda laserového skenování Mapování průmyslových 

areálů, rozsáhlých záplav 

nebo sledování elektrického 

vedení 

 

Data získaná pomocí nových metod lze pořídit buď nárazově (při vzniku krizové situace), 

nebo dopředu (např. pro potřeby havarijního a krizového plánováni). Data pro potřeby 

havarijního a krizového plánováni nejsou dosud HZS MSK využívána z důvodu, že při 

pokrytí velkého území (např. Moravskoslezského kraje) by vzniklo obrovské množství dat, 

které by bylo finančně náročné nejen na pořízení, ale i na případnou aktualizaci. 
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6 Závěr 

 

Obsahem mé bakalářské práce je popis prostorových dat. V teoretické části se zabývám 

definicí pojmu geoinformační systém. Obecně zde popisuji prostorová data, jejich rozdělení a 

možnosti ukládání v podobě různých formátů. 

Prvním cílem bakalářské práce byl „popis geoinformačních technologií, které v současné 

době využívá Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Toto téma rozděluji na dva 

typy prostorových dat, a to referenční (podkladová) data a tématická data. U referenčních dat 

se zabývám popisem mapového podkladu typu ZABAGED, silniční sítě ČR (StreetNet), 

databáze zájmových bodů (POI) a digitální Ortofotomapy. Dále popisuji data tematická, která 

vznikají vlastními silami pracovníků HZS MSK, a jsou zaměřena především na oblast 

havarijního a krizového plánování. Poukazuji také na fakt, že referenční prostorová data jsou 

časově náročná na aktualizaci a v konečném důsledku se mapové podklady nemusí shodovat 

se skutečným stavem v terénu. Popisem těchto prostorových dat jsem naplnil první cíl mé 

bakalářské práce. 

Prostřednictvím této práce chci také poukázat na nové metody rychlého sběru prostorových 

dat, jež na trh přináší komerční firmy. Jednotlivé metody popisuji a zároveň navrhuji různé 

možnosti využití pro potřeby Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto metody HZS MSK 

dosud nevyužívá. Velkým přínosem by mohly být, například při vzniku náhlých krizových 

situací, kdy je nutno mít k dispozici přesná a aktuální data dané lokality. Popsáním těchto 

metod jsem naplnil i druhý cíl mé bakalářské práce, jež byl „Popis dat pořízených moderními 

systémy, které přinášejí komerční firmy a HZS MSK je dosud nevyužívá.“ 

Přínosem této bakalářské práce je shrnutí informací o nových metodách sběru prostorových 

dat. 

 



 

 

27 

7 Seznam použitých zkratek 

 

GIS Geografický informační systém 

IZS Integrovaný záchranný systém 

HZS Hasičský záchranný sbor 

MSK Moravskoslezský kraj 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

VGHMÚř Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

GPS Global Positioning Systém 

MMS Mobilní mapovací systém 
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