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Anotace 

NOVOTNÝ, P. Testování bioradaru na modelové úloze zasypání a zavalení: bakalá�ská 

práce: Ostrava: VŠB - TU, Ostrava, 2011, 39 s. 

Bakalá�ská práce se zabývá testováním a ov��ováním r�zných parametr�, které 

ovliv�ují funk�nost bioradaru. V tomto smyslu bylo uskute�n�no n�kolik modelových úloh 

podobných zasypání a zavalení. V prvé �ásti je zde p�edkládáno obecné seznámení 

s bioradarem. Druhá �ást je o samotných m��eních modelových úloh. Jedná se o m��ení 

zeminy, která obklopuje podzemní únikový východ. Simulace se snaží p�iblížit k zavalení 

v podzemních prostorech. Druhé m��ení p�idává k prvému hromadu zeminy, tím zkoumá 

v�tší dosah bioradaru p�i zasypání �i zavalení. Dále se  vyhodnocuje a statisticky stanovuje 

míra spolehlivosti m��ení každé modelové situace. Záv�re�ná �ást z výše uvedených 

statistik doporu�uje zp�soby nasazení bioradaru v provozní praxi. 

Klí�ová slova:  

Bioradar, úsp�šnost hledání, (míra spolehlivosti), statistika m��ení, vyhledávání, senzor 

NOVOTNÝ, P. Bioradar Testing on Model Task of Filling and Collapsing: bachelor 

thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava ,2011,  39 p.  

The thesis inquires into testing and verification of various parameters affecting 

bioradar functionality. Several model situations simulating filling and collapsing were 

carried out for this purpose. First part of the thesis is a general description of the bioradar. 

Second part deals with individual model situations measurements. It is about measuring of 

soil which is surrounding underground emergency exit. Simulation attempts to explain the 

collapse in underground spaces. The second measurement added to the first measurement 

pile of soil by examining a larger range of bioradar in the backfill or collapsing. 

Measurement hit rate of each model situation is evaluated and statistically set. 

Recommendations of the bioradar utilization in practice are the subject of the last chapter. 

Key words: 

Bioradar,  detection, hit rate, measurement statistics , sensor 



Zkratky 

HS – hasi�ská stanice 

PDA - Personal Digital Assistant  (kapesní po�íta�) 

HZS Msk. - Hasi�ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

USAR  -Urban Search and Rescue (od�ad pro vyhledávání a záchranu osob v m�stském 

  prost�edí) 

UWB -  Ultra Wideband Technoligie (ultraširokopásmové elektromagnetické zá�ení) 

TP - technický prost�edek 

PO – Požární ochrana 

GSSI - Geophysical Survey Systems, Incorporated. 

(Pr�zkumné geofyzikální systémy, akciová spole�nost) 
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1 ÚVOD 

Nad�je umírá poslední. Tak zní známé p�ísloví, které m�žeme vztáhnout k usilovné  

snaze záchraná�� k nalezení uv�zn�ných a zasypaných osob v závalech, sutinách, 

z�ícených konstrukcích �i z jiných t�žce p�ístupných míst. Pro posílení nad�je 

ve vyprošt�ní živých osob slouží nejen kynologické skupiny, ale i speciální technické 

prost�edky s vyškoleným personálem. V této bakalá�ské práci se budu zabývat testováním 

a použitím vyhledávacího technického prost�edku bioradaru u modelových situací, které 

jsou blízké zasypání �i zavalení živé osoby.  

Práce více rozvádí a dále zkoumá funk�nost bioradaru, která již byla p�edm�tem 

zájmu v bakalá�ské práci pana Tulise  [4] a snaží se navázat na m��ení pana Hona [3].  

První kapitola popisuje bioradar a shrnuje jeho princip vyhledávání, pro snadn�jší 

pochopení jeho použití.  

Dále se budu zabývat testováním fun�nosti bioradaru na konkrétních simulovaných 

situacích. První je uvedena simulace závalu živé osoby v podzemním prostoru. Druhá 

p�idává k první hromadu hlíny, kterou je ov��ován v�tší dosah bioradaru. 

Výsledky bakalá�ské práce by m�li posloužit velitel�m k posouzení použitelnosti 

bioradaru u zásahu v podobných situacích a to na základ� stanovené míry spolehlivosti 

u konkrétních zkoumaných situací.  



2 

2 REŠERŠE 

P�i zpracování bakalá�ská práce jsem vycházel z t�chto klí�ových dokument�.  

HZS 	R HS OSTRAVA – ZÁB�EH. NÁVOD NA Life & Motion Tracer (LMT), 2007, 8 s.  

Návod posloužil k prvnímu seznámení s Bioradarem, s jeho komponenty, 

s pracovními režimy a obsluhou TP. 

VANCL, JAN. Mobilní komunikace: impulsní UWB (ultra – wideband). [online]. 

Semestrální práce, 2006, 4 s, [cit. 2011-03-12] Dostupné 

z WWW: <http://radio.feld.cvut.cz/personal/mikulak/MK/MK06_semestralky/ImpulsniU

WB_VanclJ.pdf >. 

Tato semestrální práce obsahuje informace k pochopení principu funkce bioradaru 

a seznámil jsem se zde s vlastnostmi UWB. 

HON, Radek. Testování bioradaru v praxi u jednotky PO: bakalá�ská práce,  

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2009, 30 s 

Bakalá�ská práce shrnuje a uceluje popis bioradaru a jeho funk�ních režim�. 

Popsány jsou zde testy bioradaru v r�znách podmínkách. Práce byla základem pro 

metodiku m��ení testovaných situací i se svými výsledky. 

KARPÍ	EK, Zden�k. MATEMATIKA IV : STATISTIKA A PRAVD�PODOBNOST. 

Vysoké u�ení technické v Brn�, Skriptum. 3. dopln�né vydání. Brno : AKADEMICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o. Brno, 2007. 170 s. ISBN 978-80-214-3380-9. 

Z t�chto skript byly �erpány metody ke statistickému zpracování. Metoda pro práci 

s jednorozm�rným statistickým souborem s kvantitativním znakem zjiš
ovala 

statistické charakteristiky souboru m��ení každé situace.  

  

Dalšími zdroji byly konzultace s odborníky z p�íslušník� HZS Msk., kte�í zacházejí 

s bioradarem, a z poznatk� ze samotného m��ení modelových situací.  
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3 Bioradar LifeLocatorLM

Bioradar je speciální technický prost�edek, který se užívá k vyhledávání živých 

osob v závalech, v sutinách, v troskách, ve výkopech, v lavinách a v jiných t�žce 

p�ístupných místech. Ozna�ení bioradar je od n�mecké firmy DBM SEARCH & RESCUE 

Company, GmbH, která uvádí na evropský trh sv�j produkt pod ozna�ením BIORADAR 

BR 402. Avšak od  roku 2007 HZS MSK vlastní na HS v Ostrav� - Záb�ehu bioradar 

LifeLocatorTM od firmy UltraVision Security Systems, Inc., Salem, New Hampshire, USA. 

V Ostrav� je bioradar p�ipraven k použití na celé území 	R, ale také k mezinárodním 

misím s místním od�adem USAR. [4], [1] 

Obecné využití bioradaru není jen pro záchranné složky, ale slouží i 

u bezpe�nostních složek, které detekují skryté osoby p�i obchodování s „bílým masem“, p�i 

únosech a držení rukojmích, p�i hrani�ních kontrolách a dalších nejen bezpe�nostních 

akcích.[2] 

Bioradar LifeLocatorTM se skládá ze senzoru (Obrázek �. 1), který je složen 

z vysílací a zárove� i z p�ijímací jednotky ultraširokopásmového elektromagnetického 

zá�ení (dále jen UWB), a z �ídící jednotky  PDA (Obrázek �. 2). Komponenty mezi sebou 

komunikují prost�ednictvím Wi – Fi. [13] 

Obrázek �. 1 - Bioradar LifeLocatorLM- senzor [4], [10] 
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Obrázek �. 2 - Bioradar LifeLocatorLM - �ídící jednotka PDA [4] 

3.1 Zp�sob vyhledávání

Senzor sm�rov� vyza�uje elektromagnetické zá�ení (UWB), po pr�chodu okolím 

a odrazu od  specifických dialektrických látek (jako je pohybující se lidské t�lo), je senzor 

schopen vytvo�it srovnání vyslaného a p�ijatého elektromagnetického zá�ení. Ve srovnání 

rozpozná i pohyb srdce a plic - tedy základní životní funkce. Vyhodnocení nálezu je 

zobrazeno pomocí programu LifeBeat na PDA.  

Program Life Beat umož�uje uživateli pracovat ve dvou módech. Základní 

zobrazení programu Life Beat disponuje symboly uvedenými níže v tabulce (Tabulka �. 1), 

kde je uvedeno jejich vysv�tlení. P�edkládám i zobrazení celého displeje PDA v tomto 

módu. (Obrázek �. 3), na kterém je zobrazen nalezený pohyb a jeho p�ibližná vzdálenost 

od senzoru. V dolní �ásti displeje je indikátor napájení, a informace o sí
ovém spojení. Pro 

následující m��ení bude uvažováno pouze m��ení v módu základního zobrazení programu 

Life Beat.

Tabulka �. 1 – Symboly z programu LifeBeat [13] 

Popis symbolu Grafický symbol Nalezená �innost 

	ervená soust�edná kole�ka Dýchání 

V�tší �ervená soust�edná kole�ka Trvalejší a výrazn�jší dýchání 

Soust�edné �tverce Pohyb nad „mezní hranicí“ 

Malé soust�edné trojúhelníky Pohyb pod „mezní hranicí“ 
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Obrázek �. 3 – Zobrazení symbol� v programu LifeBeat [4], [13] 

Pro zkušen�jší uživatele je ur�en Expertmod, který umož�uje pozorovat m��ení 

v reálném �ase, zde operátor musí vyhodnotit výsledek sám. Ukázka m��ení v reálném 

�ase a zachycení pohybu je  uvedeno níže (Obrázek �. 4). 

Obrázek �. 4 – M��ení pomocí Expertmodu a zachycení pohybu [13], [4] 

3.2 Prohledávaný prostor

Bioradar je schopen prohledat 127m3 za dobu pouhých t�í minut. Jedná se o tvar 

vyza�ovaného kužele s dolní polokulovou podstavou a s vrcholovým úhlem maximáln�

100° . Vrcholový úhel kužele se m�ní dle prostupnosti UWB prohledávaným materiálem. 

Výška  kužele také závisí na prostupnosti UWB. Dýchání lze detekovat do 4,5m a pro 
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pohyb je maximální vzdálenost 6m. Doba t�í minut je stanovena výrobcem jako 

kompromis mezi dobou prohledávání a kvalitou m��ení na jednotlivých místech. 

Systematizace rozmíst�ní po 3,6 metrech (Obrázek �. 5) umož�uje prohledávat 

velké plochy. P�i použití více senzor� by bylo prohledávaní dané oblasti rychlejší. 

Z taktického hlediska lze obsluhovat bioradar pouze jednou osobou. 

Obrázek �. 5 – Schéma pokládání senzoru [4], [13] 

3.3 Teoretické parametry ovliv�ující hledání

Nalezení uv�zn�ných osob v závalu �i zásypu závisí na obrovském množství 

parametr�. Parametry m�žeme za�adit do p�ti hlavních kategoriích [9]: 

• Signál vytvo�ený ob�tí: závisí na velikosti pohybu ob�ti - velký nebo malý 

pohyb, pohyb kon�etin/pohyb plic. 

• Útlum odraženého signálu skrz hromadu trosek: díky r�zné vodivosti 

prohledávaného místa p�i mokru, vlhku a bahnu; vysoké hustot� kovových  

výztuží, a díky rozložení a velikosti vzduchových kapes, které p�ízniv�

ovliv�ují vyhledávání.  

• Rušení vn�jšími vlivy: interferencí ru�ních radiostanic, pohyby trav / strom�

a lidí za odstín�ným senzorem. 

• Rušení vnit�ními vlivy: ú�innost stín�ní, použití jiné elektroniky 

v prohledávaném prostoru. 

• Programové zpracování: schopnost algoritmu nalézt v nežádoucím „šumu“ 

signály pohybu.  
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3.4 UWB – Ultra WideBand

Technologie UWB je bezdrátový systém p�enosu informací. Charakterizován je 

jeho ší�kou kmito�tového pásma, ta je pot�ebná pro p�enos informace, které musí být v�tší 

�i rovno 500 MHz.  A  nebo daný pom�r omezujících kmito�t� tzv. ší�ka frakcionálního 

pásma musí být v�tší než 20 %. V USA je pro UWB komunikaci vymezeno kmito�tové 

pásmo 3,1 GHz až 10,6 GHz se spektrální hodnotou izotopicky vyzá�eného výkonu 

nep�evyšující hodnotu 41 dBm/MHz. V Evrop� bylo pro služby elektronických 

komunikací vyhrazeno rádiové spektrum technicky optimalizované zejména pro 

bezdrátový širokopásmový p�ístup. V mnoha �lenských státech však zna�né �ásti tohoto 

spektra ješt� stále podléhají nejr�zn�jším omezením �i nebyly v�bec p�id�leny. [3], [5] 

Testování prokázalo, že UWB neruší další bezdrátové sít�, a to i p�es jeho zásah do 

stejné oblasti kmito�tového pásma (Obrázek �. 6). Díky malému výkonu UWB je 

p�ítomnost tohoto signálu detekována ostatními „úzkopásmovými“ p�ístroji jako p�íliš 

slabý signál. Tento rádiový šum lze srovnat s b�žným šumem okolí, pak tedy teoreticky 

nedochází k žádnému rušení. Díky malému výkonu UWB je vysílaný signál zabezpe�en 

proti nežádoucímu odposlechu, ba dokonce nelze v této síti zjistit p�ítomnost žádné 

bezdrátové za�ízení, avšak výkon je dosta�ující k velmi p�esnému ur�ení polohy 

sledovaného objektu. [3], [5] 

Obrázek �. 6 - Porovnání frekven�ního pásma a signálem vyzá�eného výkonu  UWB 

s ostatními bezdrátovými systémy  [3] 
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Základem UWB je využití modulace extrémn� krátkých puls� s délkou trvání 

menší než jedna nanosekunda. Tím je umožn�no p�enést informaci za pomoci kódování do 

samotných puls� pomocí polohy, polarity a tvaru pulsu. Krátká doba trvání puls� má za 

následek vytvo�ené velmi široké frekven�ní pásmo. Sou�asný p�enos digitálních puls� p�es 

vysoký po�et kmito�tových kanál� (pásmo 1-5 GHz) je velmi p�esn� �asován. Vysíla�

a p�ijíma� musí zkoordinovat p�íjem a vysílání signálu na trilióntinu sekundy. [3], [5] 

Rozdílem „úzkopásmové“ modula�ní metody je nap�íklad podle standardu 

IEEE 802.11b, v pásmu 2,4 GHz využívá ke své �innosti velmi úzkou �ást kmito�tového 

spektra v okolí svého nosného kmito�tu (cca 80 MHz) (Obrázek �. 7). [3], [5] 

Obrázek �. 7 – Porovnání „širokopásmové“ a „úzkopásmové“ komunikace v �asové 

a frekven�ní oblasti [3], [5] 

UWB sít� nemají velký dosah, jejich p�enosová rychlost rychle klesá s každým 

metrem, takže optimální jsou vzdálenosti do 10-50 m (Obrázek 8). [3], [5] 

Obrázek �. 8 – Závislost p�enosové rychlosti na vzdálenosti [3], [5] 
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3.4.1 Využití UWB v bioradaru 

P�edností bioradaru je pronikání skrz r�zné p�ekážky a dokonce i pod zemský 

povrch. To je možné pouze s UWB a na základ� jeho odraženého signálu zachytí pohyb �i 

vyhodnotí polohu (Obrázek �. 9).  Pulsy o nízkých frekvencích snadno pronikají 

konstrukcemi do v�tších vzdáleností, ale neposkytují tak p�esné rozlišení. Pulsy 

o vysokých frekvencích poskytují p�esné rozlišení, ale jejich prostup konstrukcemi je 

omezen. Kombinace frekvencí z celé ší�ky pásma zajiš
uje získání vhodných hodnot. [3] 

Obrázek �. 9 - Pronikání vln do zkoumaného prostoru [3] 

Odražený  signál bioradar vyhodnotí a zjistí, zda se v prohledávaném prostoru 

nenachází živé osoby (Obrázek �. 10). Zda-li tomu tak je, dokáže vyhodnotit i její aktuální 

stav. PDA zobrazí na displeji zna�ky, které ur�ují dýchání,  pohyb nad limitní hranicí 

dýchání a pohyb menší, který je pod limitní  hranicí dýchání. [3] 

Obrázek �. 10 – Pohyby, které m�že bioradar zachytit [3] 
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3.5 Nová generace bioradar�

Pokrok je znát i ve vývoji LifeLocatoruTM, a to nejen ve zm�n� celkového vzhledu 

p�ístroje (Obrázek �. 11), ale i v jeho možnostech v�tšího dosahu v prohledávané oblasti. 

Hloubkový dosah pro pohyb je až 10 m, pro dýchání je hranice stanovena na 6 m, avšak 

tyto maximální hodnoty jsou pouze v ideálních podmínkách. Pozitivum najdeme také 

v prodloužené vzdálenosti  systematického hledání z 3,6 m na 4 m. [10], [11]

Obrázek �. 11 – Senzor a PDA nejnov�jšího bioradaru GSSI od firmy 

UltraVision Security [9] 
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4 TESTOVÁNÍ 

Mé testování TP Bioradaru LifeLocatorTM bere v úvahu již dv� bakalá�ské práce, 

které se zabývaly testováním tohoto TP.  

Jaromír Tulis ve své bakalá�ské práci [4] seznámil ve�ejnost s bioradarem, 

zhodnotil jeho výhody a nevýhody s ostatními vyhledávacími TP, popsal princim �inosti 

bioradaru, vytvo�il metodický návod použití pro jednotky PO a u�inil n�kolik m��ení. 

M��ení však nenabývalo takových �etností, aby mohlo být podrobn� statisticky 

zpracované. Jeho p�ínos v m��ení je nepochybn� v tom, že prov��il prostupnost UWB 

n�kterými materiály, které se mohou p�i použití bioradaru objevit, nap�. p�ítomnost kovu, 

plech� v sutin� znemož�uje detekci ob�ti. Získal n�kolik výsledk� test� od výrobce 

ze zahrani�í. Výrobce dosp�l k záv�ru že bioradar odhalí, že se v prostoru nikdo nenachází 

s úsp�šností 80%. 

Svoji bakalá�skou prací chci navázat na práci [3] pana Radka Hona, který provád�l 

testování bioradaru na n�kolika modelových situacích. Ov��oval úsp�šnost vyhledávání 

bioradaru a statisticky zhodnotil každou situaci. Na jeho doporu�ení  uvedené v bakalá�ské 

práci budu pokra�ovat s m��ením situací, které jsou blízké zasypání a zavalení. Ov��ím zda 

jeho p�edpoklad nasazení bioradaru pouze se zeminou bude mít 80% úsp�šnost, jakou 

stanovil výrobce. 

4.1 Cíl testování

Cíl práce je otestovat bioradar v podmínkách blízkých zasypání a zavalení a ov��it 

úsp�šnost za�ízení opakovaným m��ením. V p�ípad� problém� s detekcí zjistit jaké  

podmínky ovliv�ují, �i neovliv�ují funk�nost bioradru. Získaná data statisticky zpracovat. 

4.2 Podmínky testování

Testování n�kolika situací bude provedeno v podmínkách blízkých zasypání 

a zavalení. P�i m��ení bude pr�b�žn� sledována okolní teplota, vlhkost a tlak vzduchu 

(Obrázek �. 12). Simulující ob�
 bude mít u sebe mobilní telefon a klí�e, pop�ípad�

zap�j�ené radiostanice pro rychlejší domluvu. Obsluha bioradaru bude klidn� stát 

ve vzdálenosti 6 – 15 metr� od senzoru, aby neovlivnil svými pohyby testování. [3] 
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Obrázek �. 12 – M��ící p�ístroj GFTB 100 - digitální vlhkom�r, teplom�r a tlakom�r [12] 

Testovaná situace bude p�edem domluvená a bude se n�kolikrát opakovat. Záznam 

bude obsahovat shodu �i neshodu se skute�nou situací a �as prvního nálezu jakéhokoli 

pohybu.  

	as m��ení bude maximáln� 1 minuta. Stanovení tohoto �asového intervalu vychází 

ze statistik m��ení pana Radka Hona, tento interval je ve v�tšin� p�ípad� m��ení dosta�ující 

k úsp�šné detekci. P�edpoklad také je, že se objeví minimální množství tzv. pozitivních 

chyb (Tabulka �. 2), a to z d�vodu práv� zkráceného intervalu m��ení. Pan Hon pozitivní 

chyby zaznamenal v�tšinou mezi první a druhou minutou vyhledávání. 

4.3 Vyhodnocení testování

D�raz p�i testování bude kladen na pravdivost situace - tedy na shodu skute�né 

situace s nam��enou situací. P�i vyhodnocení testování budou použity níže uvedené 

výsledky (Tabulka �. 2.). [3], 

Tabulka �. 2 – Seznam možných výsledk� [3], [6]  

Výsledek Signalizace bioradaru M��ená situace 

Správný výsledek Nalezen pohyb Osoba v prostoru vyhledávání 

Správný výsledek Nenalezen pohyb Osoba mimo prostor vyhledávání 

Pozitivní chyba Nenalezen pohyb Osoba v prostoru vyhledávání 

Negativní chyba Nalezen pohyb Osoba mimo prostor vyhledávání 
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Pozitivní chybou je ozna�ena ta situace, kde bioradar nenalezne pohyb, i když se 

v prohledávaném prostoru hledaná osoba nachází. Druhá chyba, negativní chyba, se d�je 

v tom p�ípad�, když bioradar nalezne pohyb, i p�estože se v hledaném prostoru nikdo 

nenachází. Tyto dv� výše popsané chyby, by m�li p�i neodhalení vážné d�sledky. Pozitivní 

chyba by zap�í�inila, že hledaná osoba by z�stala pod sutinami bez povšimnutí. Negativní 

chyba by plýtvala síly a prost�edky v místech, kde se nikdo nenachází. [3] 

Statistické hodnocení výsledk� bude provedeno dle níže uvedeného schématu 

(Obrázek �. 13). Poslouží mi k snadné orientaci v hodnocených úsecích m��ení. Prezentace 

statistických záv�r� je na koncích schématu nazna�ena v oválných bu�kách. 

Obrázek �. 13 – Schéma statistického zhodnocení 

4.4 Praktické zkoušení

Zkoušení probíhalo se zap�j�eným bioradarem LifeLocatorTM od HZS MSK HS 

Ostrava – Záb�eh. Manipulace s bioradarem probíhala  pod dozorem hasi��.  

Konkrétní postavení osob, bioradaru a popis okolního prost�edí p�i m��ení jsem 

nazval situací. Zm��ený po�et situací v jednom dni je série m��ení. Simulace je celkový 

název pro m��ení na specifickém míst� a skládá se z n�kolika situací.  

4.4.1 Popis testovaného místa 1. simulace 

Testované místo se nachází v areálu Záchraného útvaru HZS 	R v Hlu�ín�. Zde 

bylo napodobeno zasypání uv�zn�né osoby v podzemním prostoru únikového východu. 
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Testovací prostor byl na travnaté ploše mezi budovou a parkovišt�m z betonových panel�. 

Testované místo bylo vzdáleno 20 m od krajnice frekventované ulice Opavská, v blízkém 

okolí se nenacházely žádné stromy ani ke�e. Samotný únikový východ byl postaven ze 

ztuženého betonu a skruže, která sloužila jako výstupní šachta. Tunel únikového východu 

obklopovala zemina. Podrobný popis šachty s tunelem je k dispozici viz níže 

(Obrázek �. 14, Obrázek �. 16).  

Obrázek �. 14 – Simulace �. 1, výstupní šachta a bioradar [14] 

Obrázek �. 15 – Legenda k obrázk�m   
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Obrázek �. 16 - �ez tunelu a šachty simulace �. 1 

Pro ov��ení detekovatelnosti osoby v zásypu �i v závalu bylo vybráno n�kolik situací. 

(Tabulka �. 3, Obrázek �. 17, Obrázek �. 18, Obrázek �. 20, Obrázek �. 21, Obrázek �. 22) 

Tabulka �. 3 – Popis situací u 1. simulace (Obrázek �. 17 - Obrázek �. 22) 

Situace Definice 

1 
Figurant leží v tunelu na plastových podlážkách, vzdálených 0,98 m 
od hrany šachty, je v klidu 

2 
Figurant leží v tunelu na plastových podlážkách, vzdálen 0,98 m od 
hrany šachty, pohybuje st�ídav� rukama upažení, p�edpažení 

3 Figurant leží v klidu v šacht�

4 Figurant leží v šacht�, pohybuje st�ídav� rukama upažení, p�edpažení 

5 Figurant sedí v šacht�, pohybuje st�ídav� rukama upažení, p�edpažení 
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Obrázek �. 17 - Situace 1 

Obrázek �. 18 – Situace 2 
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Obrázek �. 19 – Pozice obsluhy bioradaru [14] 

Obrázek �. 20 – Situace 3 
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Obrázek �. 21 – Situace 4 

Obrázek �. 22 – Situace 5 
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4.4.2 Výsledky testovaného bloku  simulace �. 1 

Testovací den byl ur�en na 23.listopadu 2010, bylo p�íznivé slune�né po�así 

(Tabulka �. 4). Nejd�íve bylo nafoceno a zm��eno okolí testovaného prostoru. Testování 

zapo�alo v 8:45 a skon�ilo v 9:50. Spušt�ní bioradaru a navázání spojení s PDA prob�hlo 

bez problém�.Baterie byly nabyté na 100 % své kapacity. Avšak hned po sedmém m��ení 

bylo nutné vym�nit baterie v PDA, které hlásilo zbývajících 15 % kapacity baterií. Druhá 

baterie v PDA zvládla 33 m��ení a po vybití byla vym�n�na za nouzový zdroj, tedy 

za adaptér s tužkovými bateriemi. Ze standartní výbavy p�íslušenství bioradaru byly 

použity oby�ejné alkalické AA baterie, a proto jejich kapacita zvládla pouze sedm m��ení.  

P�ed jejich použitím musel být proveden restart vysílací jednotky i PDA. Celkov� bylo 

zm��eno 47 situací. M��ení skon�ilo vybitím t�í bateriových zdroj� elektrické energie 

z PDA. 

Tabulka �. 4 – Meteorologická situace v míst� m��ení 

Datum: 23.11.2010
Obla�nost: Polojasno 
Pr�m�rná vlhkost: 62,2 % 
Pr�m�rná teplota:  7,2 °C 
Pr�m�rný tlak 976,0 hPa

Pro statistické sledování byl ze záznam� o m��ení vytvo�en základní soubor 

(viz P�íloha �. 1). Základní soubor první simulace je ur�en rozsahem N (N = po�et m��ení), 

pozorovanou hodnotou je �as detekce pohybu, t�ídním znakem je výsledek dané situace. 

Na grafu �etností tedy úsp�šnosti detekce bioradaru (Obrázek �. 23) je z�ejmé, 

že statistický soubor nevyhov�l p�edpokladu výrobce s 80procentní úsp�šností.  

Data ze základního souboru byla zpracována do tabulky (Tabulka �. 5), uvedeny jsou zde 

�etnost (úsp�šnost) a charakteristiky polohy sledovaného �asu. [7], [8] 
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Úsp�šnost bioradaru

79%

0%

0%

21%

Správný výsledek - osoba je
za p�ekážkou

Správný výsledek - osoba
není za p�ekážkou

Negativní chyba - osoba není
za p�ekážkou

Pozitivní chyba - osoba je za
p�ekážkou

Obrázek �. 23 – Graf úsp�šnosti bioradaru u simulace �. 1 

Tabulka �. 5 – Souhrn výsledk� ze simulace 1 
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Celkem: 
Po�et test�: 37 0 0 10 47 
Úsp�šnost: 78,7% 0,0% 0,0% 21,3% 100% 

Celkový �as: 856 0 0 600  
Pr�m�rný �as: 23 0 0 60  

MINimální �as: 7 0 0 60  
MAXimální �as: 49 0 0 60  

Mo(x) - modus 23 0 0 60  
Me(x) - median 23 0 0 60  

Pro další zpracování dat bylo nutné set�ídit statistický soubor dle situací a rozd�lit 

ho do t�íd, tedy rozd�lit interval 60ti sekund na stejné �ásti. Statistika nám dovoluje 

rozt�íd�ní podle r�zných pravidel (Tabulka �. 6). Pro tento p�ípad bylo zvoleno rozd�lení 

pomocí vzorce, který se používá u statistického souboru asymetrického charakteru:  

Nm =       (1) 

m … po�et t�íd; N … rozsah souboru [7] , [8] 
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Tabulka �. 6 – Rozd�lení statistického souboru do t�íd dle statistických pravidel [7] , [8] 
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Celkem: 
N - rozsah souboru 37 0 0 10 47 

Pravidla: Po�et interval�   
Sturgersovo:  m = 1 + 3,3log N 6 0 0 4   

Dixonovo:  m = 10log N 16 0 0 10   
m = 5log N 8 0 0 5   

m = �N 6 0 0 3   

Zvláš
 byla statisticky vyhodnocena data správných výsledk� s osobou za 

p�ekážkou u každé situace. S t�mito daty se zacházelo jako s jednorozm�rným statistickým 

souborem s kvantitativním znakem. U ostatních nebylo nutné statistické charakteristiky 

po�ítat, bu� zde n�která data nebyla v�bec nam��ena a nebo jejich výsledky by m�li 

hodnotu nulové informace. Nap�íklad graf závislosti absolutní �etnosti a st�ed� t�íd 

statistického souboru neboli polygon pro negativní chybu u výše zmín�ného p�íkladu by 

byl konstantní lineární funkcí, a to pouze z toho d�vodu, že bioradar nic nesignalizoval 

celou dobu m��ení. Doba m��ení byla stanovena již výše na jednu minutu. [7] , [8] 

Vyhodnocení jednotlivých situací si ukážeme na situaci �íslo 2. 
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Tabulka �. 7 - Rozt�íd�ná a se�azená data z m��ení situace �. 2 
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Zobrazený výsledek 
na PDA 

15 1,2 2, vleže - pohyb rukama 7       Pohyb, 1m 
16 1,2 2, vleže - pohyb rukama 8       Pohyb, 1m 
11 1,2 2, vleže - pohyb rukama 9       Pohyb, 1m 
12 1,2 2, vleže - pohyb rukama 10       Pohyb, 1m 
14 1,2 2, vleže - pohyb rukama 14       Pohyb, 1m 
13 1,2 2, vleže - pohyb rukama 17       Pohyb, 1m, Dých. 3m 
17 1,2 2, vleže - pohyb rukama 23       Dých., 2m, Pohyb 1m 
10 1,2 2, vleže - pohyb rukama 32       Pohyb, 1m 

Rozt�íd�ní hodnot dle situací umožnilo spo�íst další statistické charakteristiky 

viz (Tabulka �. 8). Empirická st�ední hodnota, byla spo�tena dle rovnice: 

i

n

i i xf
N

x � =
⋅=

1

1
      (2) 

N … po�et prvk� ve t�íd�; fi … absolutní �etnost; xi…pozorovaná hodnota  [7] , [8] 

Empirický rozptyl, byl spo�ten dle rovnice: 

( ) ( )
2

1¨

2 1
� =

−==
n

i ii xxf
N

sxD     (3) 

N … po�et prvk� ve t�íd�; fi … absolutní �etnost; xi… pozorovaná hodnota [7] , [8] 

Empirická sm�rodatná odchylka, byla spo�tena dle rovnice: 

( )xDssx ==
2       (4) 
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Tabulka �. 8 – Výsledky m��ení situace �. 2 

Po�et test� – absolutní �etnost: 8 0 0 0 
Úsp�šnost – relativní �etnost: 100% 0% 0% 0% 

Pr�m�rný �as: 15 0 0 0 
x - st�ední hodnota 14 0 0 0 

sx - sm�rodatná odchylka 11 0 0 0 

Tabulka �. 9 – T�ídní �etnosti situace �. 2 - Figurant leží v tunelu na plastových 

podlážkách, vzdálen 0,9m od hrany šachty,pohybuje st�ídav� rukama upažení, p�edpažení 
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i od do xi fi �i fi . xi fi . (xi - x)2

1 0 10 5 4 0,50 20,0 324 
2 11 20 16 2 0,25 31,0 5 
3 21 30 26 1 0,13 25,5 132 
4 31 40 36 1 0,13 35,5 462 
5 41 50 46 0 0,00 0,0 0 

6 51 60 56 0 0,00 0,0 0 
   suma: 8 1 112 923 

Správný výsledek - osoba je za p�ekážkou
Figurant leží, hýbe rukama viz. situace �. 2
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Obrázek �. 24 – Graf polygon situace �. 2 
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U ostatních situací prob�hlo obdobné shodnocení, zde p�ekládám pouze shrnutí 

výsledk� všech situací simulace �. 1 (Obrázek �. 25). Graf nám zobrazuje polygon každé 

situace, tedy závislost absolutní �etnosti na sledované hodnot� doby detekce bioradaru. 

Situace �íslo 1 a 5 mají shodný výsledný polygon.  

Vyhodnocení správných výsledk�
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Obrázek �. 25 – Graf polygon� správných výsledk� simulace �. 1 

  

V následující tabulce je uveden p�ehled st�edních hodnot (Tabulka �. 10), za 

pomoci sm�rodatných  odchylek byly vypo�teny horní a dolní meze ke keždé situaci. 

V grafické podob� t�chto hodnot si m�žeme všimnout vyrovnané vzdálenosti mezí od 

st�edních hodnot v každé situaci (Obrázek �. 26). 

Tabulka �. 10 – P�ehled výsledných st�edních hodnot detekce bioradaru 

Situace �. 1 2 3 4 5 
Horní mez 46 25 40 30 46 
St�ední hodnota 36 14 32 22 36 
Dolní mez 26 3 24 15 26 
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St�ední hodnota �asu detekce a její odchylky
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Obrázek �. 26 – Graf  st�edních hodnot doby detekce a jejich sm�rodatných odchylek  

4.4.3 Zhodnocení výsledk� simulace �. 1 

Výše uvedené simulace m�ly být realistickým napodobením zavalení �i zasypání 

pouze p�írodními materiály. Bohužel m��ení v simulaci �. 1 bylo negativn� ovlivn�no 

p�ítomností ztuženého betonu. P�i první situaci, kdy figurant simuloval osobu v b�zv�domí 

a nehybn� ležel na dn� tunelu, byl figurant vzdálen od senzoru 1,9 m. Tato vzdálenost by 

m�la být bez vážných problém� prohledána, avšak ze 78 % po�tu m��ení se tak nestalo. 

Odhadovaná p�í�ina selhání bioradaru je v zamezení prostupu odražených vln zp�t do 

senzoru díky vyztuženému betonu. Další rušící zdroje nebyly pozorovány. Podobn� se tak 

stalo u situace �. 3. a �. 5. Zde UWB prostupovalo p�es st�nu skruže, jelikož tlouš
ka st�ny 

šachty byla daleko menší než mocnost betonového stropu, nam��ené výsledky daleko více 

vykazovali shodu se skute�nou situací. U situací �. 2 a �. 4 byla zaznamenána 100procentní 

spolehlivost, protože figurant provád�l pohyby celými pažemi a nejkratší vzálenost osoby 

od senzoru byla 1,2 m. Tyto faktory uleh�ily detekci až natolik, že pr�m�rná doba nalezení 

osoby u t�chto situací klesla pod hodnotu 20 sekund. 

4.4.4 Popis testovaného místa 2. simulace 

Testované místo 1. simulace bylo upraveno zasypáním výstupní šachty 

nepoužívaného nouzového východu. Šachta o rozm�rech  2300 mm x 980 mm byla zakryta 

d�ev�ným poklopem a zasypána hromadou zeminy 2000mm x 2000mm do výše 950mm 

nad povrchem. Blíže to ur�uje zobrazený popis obrázk� (Obrázek �. 27, Obrázek �. 28). 

M��ení bylo ztíženo nastupující spodní vodou do t�chto únikových prostor. Bioradar byl 
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umíst�n na vrchol násypu tak, aby byl nad st�edem šachty. Umíst�ní bioradaru m�lo 

umožnit prostup UWB k figurantovi, bez st�etu s kovovou výztuží betonu.  

Obrázek �. 27 – Testovaná hromada zeminy [14] 

Obrázek �. 28 – �ez tunelu, šachty a násypu simulace �. 2 

Testování simulace �. 2 prob�hlo v rozmezí dvou dn�. Dne 17. ledna 2011 se 

uskute�nila první série m��ení. Meteorologické podmínky byly zhoršené oproti prvnímu 

m��ení. Mrzlo a p�i nízkém tlaku vzduchu se utvo�ila mlha (Tabulka �. 11). 
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Tabulka �. 11 – Meteorologická situace v míst� m��ení 

Datum: 17.1.2011 
Obla�nost: Mlha, zataženo
Pr�m�rná vlhkost: 100,0 % 
Pr�m�rná teplota:  -0,5 °C 
Pr�m�rný tlak 999,2 hPa 

Nejprve bylo nafoceno a zm��eno okolí testovaného prostoru. Testování zapo�alo 

v 8:50 a skon�ilo v 9:47. Tato série m��ení neobsahuje tolik nam��ených hodnot, díky 

problém�m s nastoupenou spodní vodou do únikového východu. Hladina dosahovala 

výšky až 30 cm. Operativn� byla zvolena situace bez osoby. Snaha od�erpání vody byla 

marná. �ešení situace v nep�ístupném prost�edí bylo zachrán�no zap�j�ením brodeckých 

kalhot figurantovi a následným brod�ním na dno šachty. Baterie v PDA a v bioradaru však 

p�i nízké teplot� postupn� vykazovaly službu, nejprve musel být proveden restart spojení a 

nakonec vým�na baterií s restartem obou komponent. Bylo provedeno n�kolik m��ení 

sedící osoby vklidu, avšak po neúsp�šném pokusu o zachycení pohybující se osoby bylo 

m��ení ukon�eno. M��ení prob�ho u �trnácti situací se dv�ma akumulátory elektrické 

energie. Na fotografii (Obrázek �. 29) sledujeme v první sérii m��ení simulace �.2 a 

obsluhu bioradaru. Za t�chto podmínek byla testována �áste�n� situace �. 7 a  situace �. 10 

(Tabulka �. 12, Obrázek �. 32). 

Tabulka �. 12 - Popis situací u 2. simulace zasypání a zavalení (Obrázek �. 31 -  

Obrázek �. 34) 

Situace Definice 

6 
Figurant stojí vzp�ímen�, pohybuje st�ídav� pažemi 
v oblouku 180°, od stehen nad hlavu a zp�t 

7 Figurant sedí na plastové židli, je v klidu 

8 
Figurant sedí na plastové židli, pohybuje st�ídav�
pažemi v oblouku 180°, od stehen nad hlavu a zp�t 

9 Figurant provádí d�epy 

10 Osoba mimo dosah bioradaru 
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Obrázek �. 29 – 1. série m��ení simulace �. 2 - postavení obsluhy bioradaru [14] 

Druhá série m��ení pokra�ovala 19.ledna 2011. Záznam meteorologické situace je 

v následující tabulce (Tabulka �. 13). Provázelo nás mokré a vlhké po�así.  

Tabulka �. 13 – Meteorologické podmínky v míst� m��ení 

Datum: 17.1.2011 
Obla�nost: Polojasno, Zataženo - mrholení 
Pr�m�rná vlhkost: 94,2 % 
Pr�m�rná teplota:  4,9 °C 
Pr�m�rný tlak 993,2 hPa 

Obrázek �. 30 – 2. série m��ení simulace �. 2 - postavení obsluhy bioradaru [14] 
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Již po p�l hodin� m��ení byl op�t vybit akumulátor v PDA, byl vym�n�n za AA 

baterie s kapacitou 2700 mAh. Tento zdroj elektrické energie byl ze všech nejvýkon�jší a 

nejspolehliv�jší. Zm��eno bylo celkem 114 situací.  

Obrázek �. 31 - Situace 6 

Obrázek �. 32 - Situace 7 



30 

Obrázek �. 33 - Situace 8 

Obrázek �. 34 - Situace 9 
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4.4.5 Výsledky testovaného bloku  simulace �. 2 

Záznamy z m��ení všech 128 situací jsou k nahlédnutí v  P�íloze �. 1.

K statistickému zpracování byl op�t vytvo�en základní soubor (viz P�íloha �. 2). Základní 

soubor druhé simulace je ur�en rozsahem N, pozorovaná hodnota je �as detekce pohybu, 

t�ídním znakem je výsledek dané situace. Graf úsp�šnosti detekce bioradaru  

(Obrázek �. 35) �íká, že statistický soubor nevyhov�l p�edpokladu výrobce s 80procentní 

úsp�šností neboli �etnost nalezených chyb p�esahuje 20 procent. Výsledná data ze 

základního souboru byla zpracována do tabulky (Tabulka �. 14), uvedeny jsou zde �etnost 

(úsp�šnost) a charakteristiky polohy sledovaného �asu. [7] , [8] 

Úsp�šnost bioradaru

66%8%

0%

26%

Správný výsledek - osoba je
za p�ekážkou

Správný výsledek - osoba
není za p�ekážkou

Negativní chyba - osoba není
za p�ekážkou

Pozitivní chyba - osoba 
je za p�ekážkou

Obrázek �. 35 – Graf úsp�šnosti bioradaru u simulace �. 2 
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Tabulka �. 14 - Souhrn výsledk� ze simulace �. 2 
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Celkem: 
Po�et test�: 85 10 0 33 128 
Úsp�šnost: 66,4% 7,8% 0,0% 25,8% 100% 

Celkový �as: 2101 600 0 1980  
Pr�m�rný �as: 25 60 0 60  

MINimální �as: 7 60 0 60  
MAXimální �as: 59 60 0 60  

Mo(x) - modus 23 60 0 60  
Me(x) - median 23 60 0 60  

K dalšímu zpracování dat bylo nutné set�ídit statistický soubor dle situací a rozd�lit 

ho do t�íd, tímto byl rozd�len interval detekce 60ti sekund na stejné �ásti. Rozd�lení 

prob�hlo stejným zp�sobem jako v simulaci �. 1 stejným vzorcem (1),  který se používá u 

statistického souboru asymetrického charakteru. 

Tabulka �. 15 - Rozd�lení statistického souboru do t�íd dle statistických pravidel [7] , [8] 
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Celkem: 
N - rozsah souboru 85 10 0 33 128 

Pravidla: Po�et interval�   
Sturgersovo:  m = 1 + 3,3log N 7 4 0 6   

Dodonovo:  m = 10log N 19 10 0 15   
m = 5log N 10 5 0 8   

m = �N 9 3 0 6   
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Názorné zobrazení správných výsledk� u simulace �. 2 je v grafu (Obrázek �. 36). 

Graf nám zobrazuje polygon správných výsledk� s osobou za p�ekážkou u situací �íslo 6, 8 

a 9. Vykreslena je zde závislost absolutní �etnosti na sledované hodnot� doby detekce 

bioradaru. U situací �íslo 7 a 10 nebyl vyhodnocen ani jeden správný výsledek, proto 

v grafu nejsou zobrazeny.   

Vyhodnocení správných výsledk�
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Obrázek �. 36 – Graf polygon� správných výsledk� simulace �. 2 

V tabulce níže (Tabulka �. 16) m�žeme vid�t p�ehled st�edních hodnot a také horní 

a dolní meze, které byly vypo�teny pomocí sm�rodatných odchylek. Tyto hodnoty 

m�žeme ode�íst i z grafu (Obrázek �. 37). U situací �íslo 7 a 10 nebyl vyhodnocen ani 

jeden správný výsledek, proto v grafu nemohou být ani st�ední hodnoty ani horní �i dolní 

meze.   

Tabulka �. 16 - P�ehled výsledných st�edních hodnot detekce bioradaru 

Situace �. 1 2 3 4 5 
Horní mez 29 0 28 27 0 
St�ední hodnota 21 0 20 22 0 
Dolní mez 14 0 13 18 0 
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St�ední hodnota �asu detekce a její odchylky
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Obrázek �. 37 – Graf st�edních hodnot doby detekce a jejich sm�rodatných odchylek 

4.4.6 Zhodnocení výsledk� simulace �. 2 

Druhá simulace m�la za úkol eliminovat vliv ztuženého betonu. P�edpoklad, že 

bioradar bude reagovat na dýchání, ztroskotal na vyhodnocených výsledcích negatativních 

chyb u situace �. 7. Figurant klidn� sed�l na plastové židli na dn� šachty, nad ním byla 

vytvo�ená vzduchová kapsa a nad ní hromada zeminy, avšak i za t�chto podmínek  

bioradar osobu nenešel ani v jednom m��ení. Odhad chybného vyhodnocení jsem 

zd�vodnil op�t p�ítomností ztuženého betonu, avšak voda zde také m�že hrát svou roli 

vysokou relativní vlhkostí M�že ovlivnit p�enos UWB jak z venkovního prost�ení padlou 

rosou, jinovatkou, �i dešt�m, tak i uvnit� tunelu, kde se voda sráží na st�nách, nastupující 

spodní vodou. Tyto chyby by s velkou pravd�podobností mohly být odstran�ny, kdyby byl 

prodloužen interval m��ení alespo� na dv� minuty. Avšak prodloužení intervalu by jist�

p�ineslo výskyt negativních chyb. Je tedy nutné najít kompromis ve zvolení délce intervalu 

m��ení a po�tu možných chyb. Vyhodnocené chyby nešlo p�edem nijak zoreznat, displej 

PDA nezobrazoval v�bec nic.  

U ostatních situací zvlášt� pak u situací �. 6 a �. 9  kde se figurant pohyboval 

bioradar usp�l s více jak 90procentní úsp�šností. Avšak figurantovi pohyby by byly pro 

zran�ného a zasypaného �lov�ka z�ejm� nerealizovatelné. Aby se situace blížila realit�

m�la být naplánována s menšími pobyby, nap�íklad kyvy p�edloktím nebo holení.  
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5 ZÁV	R 

Bioradar je moderní vyhledávací technický prost�edek, jenž dokáže vyhledávat živé 

osoby za r�znými p�ekážkami. Jeho nejv�tší slabinou v tomto m��ení byly kovy ve form�

výztuží a hutný tuhý materiál, jakým je beton. V naší kultu�e stavitelství tyto materiály 

p�evládají. Použití bioradaru v praxi lze vid�t tam, kde se tyto materiály nepoužívají a nebo 

kde je jejich použití omezeno. 

Prostory v Záchraném útvaru HZS 	R v Hlu�ín� dané mi k dispozici, bohužel 

nevyhovovaly po�áte�ním p�edstavám o zásypu �i závalu bez kov� a tuhých materiál�. 

Snaha byla rušivé elementy alespo� minimalizovat m��ením nad šachtou uzav�enou 

d�ev�ným poklopem, a tím uleh�it prostupu UWB k figurantovi a zp�t. Úsp�šnost m��ení 

modelových situací respektive �etnost chyb, která byla p�es 20 procent z celku prokázala, 

nesouhlas s výrobcovým výrokem. Ten tvrdí, že bioradar odhalí, že se v prostoru nikdo 

nenachází s úsp�šností 80 %. 

 P�i m��ení první simulace bioradar dosáhl spolehlivosti zobrazení správných 

výsledk� 79 procent, celkov� v této úloze bylo �ešeno 47 situací. U druhé simulace tomu 

bylo o n�co mén�, spolehlivost zobrazení správných výsledk� 74 procent byla vypo�tena 

ze 128 situací. Ze statistického sledování vychází pr�m�rný �as detekce pohybu mezi 20. a 

30. vte�inou. 

Dosažené výsledky detekce osob do 1 minuty vypovídají, že u situací 

s pohybujícím figurantem byly osoby detekovány se spolehlivostí 100 %. Situace , kdy 

figurant simuloval osobu v bezv�domí, vykazovaly chyby (pozitivní chyby). P�í�ina byla 

v prost�edí v p�ítomnosti nevhodného materiálu, který bioradar nesta�il do této doby 

analyzovat. 

Na funkci bioradaru byla v polovin� b�ezna nalezena závada, proto byl odstaven 

mimo službu a odeslán k oprav�. Tato událost znemožnila m��ení a zkoumání dalších 

modelových situací.  

Zkoumání funk�ních parametr� bioradaru by mohlo pokra�ovat zbudováním 

bezpe�ného modelu závalu �i zásypu, kde bude použit pouze p�írodní materiál a ne beton a 

kov. Situace by prov��ila funk�nost bioradaru u této situace a jist� by zvýšila praktické 

zkušenosti a d�v�ru v úsp�šnost tohoto vyhledávacího technického prost�edku.  
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P�íloha �. 1 - Celkový záznam m��ení a jeho výsledky 

Vysv�tlivky u nam��ených hodnot: 

Po�. - �íslo m��ení 
LOS - vzdálenost osoby od senzoru 
|THL - �as první signalizace na PDA 
Dých. - dýchání, PDA signalizuje 
kružnici 
Pohyb - v�tší pohyb nad mezí dýchání,  

  PDA signalizuje �tverec 
	ervené podbarvení – pozitivní chyba 

Vysv�tlivky k zhodnocení výsledk�: 

Mo(x)  - modus 
Me(x) - median 
x - st�ední hodnota 
Sx2 - rozptyl 
Sx - sm�rodatná odchylka 

Negativní chyba nebyla vyhodnocena ani v jednom p�ípad�, proto ji ve výsledcích nebudu 
uvád�t. Správný výsledek bez osoby je uveden pouze u situací, kde byl vyhodnocen.  

Tabulka 1 – Simulace �. 1 a její nam��ené hodnoty 
Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 

 m  s   

1 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 30 Dých., 2m baterie 100% 
2 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
3 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
4 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
5 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
6 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   

7 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 49 Dých., 3m vým�na bat 

8 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
9 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   

10 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 32 Pohyb, 1m   
11 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 9 Pohyb, 1m   
12 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 10 Pohyb, 1m   
13 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 17 Pohyb, 1m, Dých. 3m   
14 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 14 Pohyb, 1m   
15 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 7 Pohyb, 1m   
16 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 8 Pohyb, 1m   
17 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 23 Dých., 2m, Pohyb 1m   
18 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 29 Dých., 4m,   
19 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 30 Dých., 2m   
20 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 36 Dých., 3m   
21 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 60 Nenalezeno   
22 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 60 Nenalezeno   
23 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 24 Dých., 3m   
24 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 43 Dých., 3m   
25 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 7 Dých., 2m   
26 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 19 Dých., 3m   
27 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 14 Dých., 3m   
28 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 20 Dých., 3m   
29 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 22 Dých., 3m   
30 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 27 Dých., 3m   
31 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 14 Dých., 3m   
32 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 16 Dých., 3m   
33 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 13 Dých., 3m   
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34 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 23 Dých., 3m   
35 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 13 Dých., 3m   
36 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 23 Dých., 2m   
37 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 31 Dých., 3m   
38 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 23 Dých., 2m   
39 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 31 Dých., 2m   

40 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 23 Dých., 3m vým�na bat 

41 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 22 Dých., 3m   

42 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 22 Dých., 2m   
43 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 27 Dých., 3m   
44 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 36 Dých., 3m   
45 1,5 5, Osoba sedí pohyb 44 Dých., 5m   
46 1,5 5, Osoba sedí pohyb 60 Nenalezeno   
47 1,5 5, Osoba sedí pohyb 25 Dých., 5m   

Tabulka 2 – Výsledky simulace �. 1 

    
Správný výsledek - 

osoba je za p�ekážkou 
Pozitivní chyba - osoba 

JE za p�ekážkou SUMA 

Po�et test�: 37 10 47 

Úsp�šnost: 78,7% 21,3% 100% 

Celkový �as: 856 600   

Pr�m�rný �as: 23 60   

MINimální �as: 7 60   

MAXimální �as: 49 60   

Mo(x) 23 60   

Me(x) 23 60   

Tabulka 3 – Simulace �. 2, 1.série m��ení a její nam��ené hodnoty 
Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 

 m  s   

1 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno baterie 100% 
2 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno   
3 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno baterie 40% 
4 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno   
5 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno   
6 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno   
7 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno baterie  20% 
8 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno   
9 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno   

10 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno   
11 2 7, Osoba sedí, je v klidu 60 Nenalezeno baterie  5% 

12 2 7, Osoba sedí, je v klidu 60 Nenalezeno vým�na  

13 2 7, Osoba sedí, je v klidu 60 Nenalezeno   
14 2 7, Osoba sedí, je v klidu 60 Nenalezeno   
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Tabulka 4 – Simulace �. 2, 2. série m��ení a její nam��ené hodnoty 
Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 

 m  s   

15 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 35 Dých., 5m baterie 100% 
16 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
17 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 22 Dých., 5m   
18 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
19 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 38 Dých., 4m baterie  20% 
20 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
21 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 21 Dých., 5m   
22 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
23 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 30 Dých., 5m   
24 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
25 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno baterie  10% 

26 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno vým�na bat 100%

27 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
28 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
29 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
30 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
31 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 42 Dých., 5m   
32 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
33 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 24 Dých., 5m   
34 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
35 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
36 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
37 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 27 Dých., 5m baterie  60% 
38 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 36 Dých., 5m   
39 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 55 Dých., 5m   
40 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 36 Dých., 5m   
41 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
42 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
43 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 31 Dých., 5m   
44 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
45 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
46 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 10 Pohyb, 4m, dých., 5m  baterie  40% 
47 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 10 Pohyb, 5m, dých., 5m  baterie  20% 
48 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 9 Pohyb, 5m   
49 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 15 Pohyb, 5m   
50 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 24 Dých., 5m   
51 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 10 Pohyb, 5m   
52 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
53 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 22 Dých., 5m   
54 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 20 Pohyb, 5m baterie  15% 
55 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 32 Dých., 5m   
56 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 8 Pohyb, 5m baterie  15% 
57 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 22 Dých., 5m   
58 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 7 Pohyb, 5m   
59 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
60 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 7 Pohyb, 5m   
61 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
62 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 12 Pohyb, 5m   
63 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 22 Dých., 5m   
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64 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 14 Pohyb, 5m   
65 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 18 Pohyb, 5m   
66 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
67 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 37 Pohyb, 5m   
68 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 47 Dých., 5m   
69 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 24 Dých., 5m   
70 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 19 Pohyb, 5m   
71 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
72 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 12 Pohyb, 5m   
73 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
74 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 12 Pohyb, 5m   
75 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
76 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 8 Pohyb, 5m baterie  10% 
77 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
78 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
79 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
80 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 36 Dých., 5m   
81 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
82 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
83 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 24 Dých., 5m   
84 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
85 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
86 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno baterie  10% 
87 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
88 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
89 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
90 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
91 1,7 9, Osoba + d�epy 12 Pohyb, 5m baterie  10% 
92 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m   
93 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m   
94 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m   
95 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m   
96 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m baterie  10% 
97 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m   
98 1,7 9, Osoba + d�epy 23 Dých., 5m   
99 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m baterie  10% 

100 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
101 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Pohyb, 5m,  Dých., 5m   
102 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
103 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
104 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
105 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 24 Dých., 5m   
106 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
107 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
108 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno baterie  10% 
109 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
110 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
111 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 39 Dých., 5m baterie  10% 
112 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
113 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 24 Dých., 5m baterie  5% 
114 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 59 Dých., 5m   
115 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
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116 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno vým�na bat 40 % 

117 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 25 Dých., 5m baterie  20% 
118 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
119 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
120 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
121 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno baterie  10% 
122 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 59 Dých., 5m   
123 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 55 Dých., 5m   
124 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
125 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
126 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
127 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 26 Dých., 5m   
128 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno baterie  10% 

Tabulka 5 – Celkové výsledky simulace �. 2  
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Po�et test�: 66,4% 7,8% 25,8% 128 

Úsp�šnost: 2101 600 1980 100% 

Celkový �as: 25 60 60  

Pr�m�rný �as: 7 60 60  

MINimální �as: 59 60 60  

MAXimální �as: 23 60 60  

Mo(x) 23 60 60  

Me(x) 60 0 60  

Tabulka 6 – Rozt�íd�ný základní soubor každé situace 1-10 
Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 
  m   s     

1 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 30 Dých., 2m   
7 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 49 Dých., 3m   
2 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
3 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
4 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
5 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
6 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
8 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
9 1,9 1, Osoba leží v tunelu, klid 60 Nenalezeno   
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Tabulka 7 – Výsledky m��ení simulace. 1 

     
Správný výsledek - 

osoba je za p�ekážkou 
Pozitivní chyba - osoba 

JE za p�ekážkou SUMA 

Po�et test�: 2 7 9 

Úsp�šnost: 22% 78% 100% 

Celkový �as: 79 420   

Pr�m�rný �as: 40 60   

MINimální �as: 30 60   

MAXimální �as: 49 60   

Mo(x) - 60   

Me(x) 40 60   

x 36 60   

Sx2
100 0   

Sx 10 0   

Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 
  m   s     

15 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 7 Pohyb, 1m   
16 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 8 Pohyb, 1m   
11 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 9 Pohyb, 1m   
12 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 10 Pohyb, 1m   
14 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 14 Pohyb, 1m   
13 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 17 Pohyb, 1m, Dých. 3m   
17 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 23 Dých., 2m, pohyb 1m   
10 1,2 2, osoba leží v tunelu-pohyb rukama 32 Pohyb, 1m   

    
Správný výsledek -  

osoba je za p�ekážkou 

Po�et test�: 8 - :Mo(x)
Úsp�šnost: 100% 12 :Me(x)

Celkový �as: 120 14 :x 
Pr�m�rný �as: 15 115 :Sx2 
MINimální �as: 7 11 :Sx  

MAXimální �as: 32   

Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 
  m   s     

23 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 24 Dých., 3m   
18 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 29 Dých., 4m,   
19 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 30 Dých., 2m   
20 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 36 Dých., 3m   
24 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 43 Dých., 3m   
21 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 60 Nenalezeno   
22 1,9 3, Osoba leží v šacht� v klidu 60 Nenalezeno   



8 

    
Správný výsledek - 

osoba je za p�ekážkou 
Pozitivní chyba - osoba 

JE za p�ekážkou SUMA 

Po�et test�: 5 2 7 

Úsp�šnost: 71% 29% 100% 

Celkový �as: 162 120   

Pr�m�rný �as: 32 60   

MINimální �as: 24 60   

MAXimální �as: 43 60   

Mo(x) - 60   

Me(x) 30 60   

x 32 60   

Sx2 64 0   

Sx 8 0   

Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 
  m   s     

25 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 7 Dých., 2m   
33 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 13 Dých., 3m   
35 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 13 Dých., 3m   
27 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 14 Dých., 3m   
31 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 14 Dých., 3m   
32 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 16 Dých., 3m   
26 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 19 Dých., 3m   
28 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 20 Dých., 3m   
29 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 22 Dých., 3m   
41 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 22 Dých., 3m   
42 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 22 Dých., 2m   
34 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 23 Dých., 3m   
36 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 23 Dých., 2m   
38 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 23 Dých., 2m   
40 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 23 Dých., 3m   
30 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 27 Dých., 3m   
43 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 27 Dých., 3m   
37 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 31 Dých., 3m   
39 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 31 Dých., 2m   
44 1,2 4, Osoba leží v šacht�-pohyb ruka. 36 Dých., 3m   

    
Správný výsledek -  

osoba je za p�ekážkou 

Po�et test�: 8 - :Mo(x) 
Úsp�šnost: 100% 12 :Me(x) 

Celkový �as: 120 14 :x 
Pr�m�rný �as: 15 115 :Sx2 
MINimální �as: 7 11 :Sx  

MAXimální �as: 32   
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Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 
  m   s     

47 1,5 5, Osoba sedí pohyb 25 Dých., 5m   
45 1,5 5, Osoba sedí pohyb 44 Dých., 5m   
46 1,5 5, Osoba sedí pohyb 60 Nenalezeno   

    
Správný výsledek - 

osoba je za p�ekážkou 
Pozitivní chyba - osoba 

JE za p�ekážkou SUMA 

Po�et test�: 2 1 3 

Úsp�šnost: 67% 33% 100% 

Celkový �as: 69 60   

Pr�m�rný �as: 35 60   

MINimální �as: 25 60   

MAXimální �as: 44 60   

Mo(x) - 60   

Me(x) 35 60   

x 36 60   

Sx2 100 0   

Sx 10 0   

Tabulka 8 - Základní soubor 2 simulace 
Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 
  m   s     

58 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 7 Pohyb, 5m   
60 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 7 Pohyb, 5m   
56 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 8 Pohyb, 5m   
76 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 60 Pohyb, 5m   
48 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 9 Pohyb, 5m   
46 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 60 Pohyb, 4m, dých., 5m    
47 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 10 Pohyb, 5m, dých., 5m    
51 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 10 Pohyb, 5m   
62 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 12 Pohyb, 5m   
72 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 12 Pohyb, 5m   
74 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 12 Pohyb, 5m   
64 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 14 Pohyb, 5m   
49 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 15 Pohyb, 5m   
65 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 18 Pohyb, 5m   
70 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 19 Pohyb, 5m   
54 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 20 Pohyb, 5m   
21 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 21 Dých., 5m   
17 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 22 Dých., 5m   
53 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 22 Dých., 5m   
57 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 22 Dých., 5m   
63 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 22 Dých., 5m   
22 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
24 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
71 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
73 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
75 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
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78 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
79 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
81 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
84 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
85 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
99 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   

100 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
101 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Pohyb, 5m,  Dých., 5m   
102 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
103 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
104 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
106 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
107 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   

50 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 24 Dých., 5m   
69 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 24 Dých., 5m   
83 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 24 Dých., 5m   

105 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 24 Dých., 5m   
16 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
52 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
59 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
61 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
66 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
77 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
82 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
23 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 30 Dých., 5m   
55 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 32 Dých., 5m   
15 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 35 Dých., 5m   
80 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 36 Dých., 5m   
67 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 37 Pohyb, 5m   
19 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 38 Dých., 4m   
68 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 47 Dých., 5m   
18 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
20 1,4 6, Osoba stojí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   

    
Správný výsledek - 

osoba je za p�ekážkou 
Pozitivní chyba - osoba 

JE za p�ekážkou SUMA 

Po�et test�: 2 1 3 

Úsp�šnost: 67% 33% 100% 

Celkový �as: 69 60   

Pr�m�rný �as: 35 60   

MINimální �as: 25 60   

MAXimální �as: 44 60   

Mo(x) - 60   

Me(x) 35 60   

x 36 60   

Sx2 100 0   

Sx 10 0   
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Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 
  m   s     

25 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
26 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
27 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
28 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
29 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
86 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
87 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
88 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
89 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
90 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   

108 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
109 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
110 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   

11 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
12 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
13 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   
14 2 7, Osoba sedí + klid 60 Nenalezeno   

    
Pozitivní chyba - osoba 

JE za p�ekážkou 

Po�et test�: 13 60 :Mo(x) 
Úsp�šnost: 100% 60 :Me(x) 

Celkový �as: 780 60 :x 
Pr�m�rný �as: 60 60 :Sx2 
MINimální �as: 60 60 :Sx  

MAXimální �as: 60   

Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 
  m   s     

41 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
115 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
119 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
120 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   
126 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 23 Dých., 5m   

33 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 24 Dých., 5m   
113 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 24 Dých., 5m   
117 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 25 Dých., 5m   
127 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 26 Dých., 5m   

30 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
37 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 27 Dých., 5m   
43 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 31 Dých., 5m   
38 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 36 Dých., 5m   
40 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 36 Dých., 5m   

111 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 39 Dých., 5m   
31 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 42 Dých., 5m   
39 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 55 Dých., 5m   

123 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 55 Dých., 5m   
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114 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 59 Dých., 5m   
122 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 59 Dých., 5m   

32 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
34 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
35 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
36 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
42 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
44 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
45 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   

112 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
116 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
118 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
121 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
124 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
125 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   
128 1,8 8, Osoba sedí + pohyb rukama 60 Nenalezeno   

    
Správný výsledek - 

osoba je za p�ekážkou 
Pozitivní chyba - osoba 

JE za p�ekážkou SUMA 

Po�et test�: 20 18 38 

Úsp�šnost: 53% 47% 100% 

Celkový �as: 680 1080   

Pr�m�rný �as: 34 60   

MINimální �as: 23 60   

MAXimální �as: 59 60   

Mo(x) 23 60   

Me(x) 27 60   

x 20 60   

Sx2 56 0   

Sx 7 0   

Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 
  m   s     

91 1,7 9, Osoba + d�epy 12 Pohyb, 5m   
92 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m   
93 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m   
94 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m   
95 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m   
96 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m   
97 1,7 9, Osoba + d�epy 22 Dých., 5m   
98 1,7 9, Osoba + d�epy 23 Dých., 5m   

    
Správný výsledek -  

osoba je za p�ekážkou 

Po�et test�: 8 22 :Mo(x) 
Úsp�šnost: 100% 22 :Me(x) 

Celkový �as: 167 22 :x 
Pr�m�rný �as: 21 19 :Sx2 
MINimální �as: 12 4 :Sx  

MAXimální �as: 23   
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Po�. Los �. situace / stru�ný popis Thl Vv Pozn. 
  m   s     

1 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno správný výsledek 
2 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno správný výsledek 
3 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno správný výsledek 
4 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno správný výsledek 
5 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno správný výsledek 
6 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno správný výsledek 
7 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno správný výsledek 
8 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno správný výsledek 
9 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno správný výsledek 

10 - 10, Osoba mimo dosah bioradaru 60 Nenalezeno správný výsledek 

    
Správný výsledek – osoba 

 není za p�ekážkou 

Po�et test�: 10 60 :Mo(x) 
Úsp�šnost: 100% 60 :Me(x) 

Celkový �as: 480 60 :x 
Pr�m�rný �as: 60 0 :Sx2 
MINimální �as: 60 0 :Sx  

MAXimální �as: 60   


