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Anotace: 

HON, R. Model dynamického návrháře techniky pro informační systém operačního řízení 

HZS ČR. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, 67 s. 

 

Klíčová slova: algoritmus, návrhář, technika, operační, tísňové 

 

V této diplomové práci je rozebrán systém navrhování požární techniky operačním 

střediskem hasičského záchranného sboru na základě informací z tísňového volání. 

Detailně je rozebrán systém výběru techniky a dodržování poplachových plánů. Součástí je 

vývojový diagram, který popisuje každý krok algoritmu s vysvětlením všech 

rozhodovacích procesů. Nedílnou součástí je také výčet změn, které budou muset pro 

správnou funkci nového návrháře nastat. 

 

 

 

 

Abstract: 

HON, R. Model of Dynamic Appliance Designer for Information System of Operational 

Management F&R Service in Czech Republic. Thesis. Ostrava: VSB – Technical university 

of Ostrava, 2012, 67 p. 

 

Key words: algorithm, designer, technique, operational, emergency 

 

In this thesis is analyzed system of designing fire techniques by operations centre of fire 

and rescue service, based on information from emergency calls. The system of selection 

techniques and compliance with emergency plans is discussed in detail. Includes a flow 

chart, which describes each step of the algorithm with an explanation of all decision-

making processes. An integral part is also a list of changes which will have to occur for the 

proper functioning of the new designer. 

 



1 

 

Obsah 

1 Úvod .............................................................................................................................. 3 

2 Rešerše ........................................................................................................................... 4 

3 Dispečerská pracoviště pro příjem tísňového volání ..................................................... 6 

3.1 Operační a informační středisko hasičského záchranného sboru ........................... 6 

3.2 Telefonní centrum tísňového volání ........................................................................ 7 

4 Software OPIS HZS a TCTV112................................................................................... 8 

4.1 Programové vybavení OPIS HZS ........................................................................... 8 

4.2 Programové vybavení TCTV 112 ......................................................................... 14 

5 Zpracování tísňového volání ....................................................................................... 17 

5.1 Přijetí tísňového hovoru ........................................................................................ 17 

5.2 Vytěžení informací z tísňového volání .................................................................. 17 

5.3 Zpracování datové věty na OPIS HZS .................................................................. 19 

5.4 Výběr výjezdové techniky .................................................................................... 20 

5.5 Statistika vysílání techniky ................................................................................... 21 

6 Popis stávajícího návrháře techniky ............................................................................ 24 

6.1.1 Komentář k funkci automatického návrháře ................................................. 27 

6.1.2 Souhrn nedostatků nynějšího návrháře .......................................................... 28 

7 Nový návrhář techniky ................................................................................................ 29 

7.1 Požadavky na nový návrhář .................................................................................. 29 

7.2 Návrh dynamického návrháře ............................................................................... 32 

7.2.1 „Role“ techniky ............................................................................................. 32 

7.2.2 Přidělení „rolí“ vozidlům HZS LK PS Liberec ............................................. 34 

7.2.3 Přiřazení „rolí“ jednotlivým podtypům událostí ........................................... 35 

7.3 Podklady pro návrh vysílání techniky................................................................... 36 

7.4 Systém výjezdů využívající „role“........................................................................ 37 

7.5 Rozšíření poplachových plánů .............................................................................. 38 

8 Vývojový diagram ....................................................................................................... 39 

8.1 Základní charakteristika navrženého algoritmu .................................................... 39 

8.2 První část diagramu............................................................................................... 40 

8.3 Druhá část diagramu ............................................................................................. 45 

8.4 Třetí část diagramu ............................................................................................... 49 

8.5 Čtvrtá část diagramu ............................................................................................. 53 



2 

 

8.6 Modelové situace .................................................................................................. 55 

9 Implementace algoritmu do stávajícího systému ......................................................... 60 

9.1 Úpravy programů .................................................................................................. 60 

9.2 Vybavení techniky ................................................................................................. 61 

9.3 Tvorba poplachových plánů .................................................................................. 61 

10 Závěr ............................................................................................................................ 62 

11 Seznam literatury ......................................................................................................... 64 

12 Seznam obrázků ........................................................................................................... 65 

13 Seznam tabulek ............................................................................................................ 66 

14 Seznam zkratek ............................................................................................................ 67 

 

  



3 

 

1 Úvod 

Navrhování techniky k výjezdu na mimořádnou událost je jedním z prvotních úkolů 

operačního střediska v operačním řízení. Tak jako se vyvíjí technologie ve všech odvětvích 

vědy, průmyslu a všeho kolem nás, je také nutné využívat stále specializovanější hasičskou 

techniku. Množství techniky se zvyšuje a je žádoucí posunout kupředu i samotné 

navrhování techniky, které se v podstatě nezměnilo od roku 1996 a v dnešní době již 

nevyhovuje potřebám operačních středisek. 

 

Důležitá část této diplomové práce je získání podkladů a požadavků, které budou sloužit 

pro návrh nového návrháře techniky od zástupců operačních středisek z několika krajů 

České republiky. Cílem této práce je navrhnout algoritmus, který bude adaptivně navrhovat 

vždy tu nejvhodnější techniku podle typu dané události, aktuálního stavu techniky a 

předurčenosti. Bude schopen počítat dojezdové časy techniky, která je mimo místo své 

dislokace, a rozhodovat, zda je lepší ji odvolat nebo vyslat techniku z další jednotky podle 

příslušného poplachového plánu.  

 

Funkce algoritmu bude ověřována na systémech výjezdů dvou krajů, stejně jako zde budou 

figurovat data z těchto krajů. Jedná se o kraj Moravskoslezský, který má největší počet 

výjezdů v republice a kraj Liberecký, který je naopak krajem s nejmenším počtem výjezdů. 

Tím bude docílena funkčnost v rozdílných podmínkách, co se množství techniky, počtu 

výjezdů a odlišnosti terénních podmínek týká. 

 

Hotový algoritmus bude sloužit jako předloha pro vývoj nového programu, který bude 

implementován do systémů operačních středisek všech krajů, a jeho funkčnost bude reálná 

ve všech krajích nezávisle na odlišnostech a specifikách těchto krajů.  
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2 Rešerše 

Rešerší dostupných materiálů bylo zjištěno, že problematika výběru techniky není 

v dostupné literatuře řešena. To může být způsobeno tím, že se jedná o neveřejné 

záležitosti a jejich využití je pouze pro malý okruh v rámci HZS. Podklady pro tvorbu 

algoritmu byly získány konzultacemi s odborníky na tuto problematiku z řad zástupců 

operačních a informačních středisek. Pro pochopení funkce operačních středisek byla 

využita následující literatura. 

 

Pokyn č. 9 ze dne 13. března 2006, kterým se vydává Řád strojní služby HZS ČR. [1] 

Tento pokyn řeší označení a zatřídění hasičské techniky podle jejích výkonových 

parametrů. Určuje vybavení, kterým musí disponovat jednotlivé typy techniky. 

 

Usnesení vlády č. 391 ze dne 19. dubna 2000 ve znění pozdějších předpisů, o zavedení 

jednotného evropského čísla tísňového volání – 112 v České republice. [2] 

Tímto usnesením bylo rozhodnuto o zavedení jednotného čísla tísňového volání a řeší, 

jakým způsobem bude tato linka provozována. 

 

Intranetový informační systém hasičského záchranného sboru. [3] 

Bakalářská práce objasňuje funkci aplikace IKIS I a navrhuje její vylepšení. 

 

GIS podpora pro rozhodování v krizovém a operačním řízení. [4] 

Teoretická část práce je zaměřena na technologie včasného varování a možnosti jejich 

prostorové lokalizace. Tyto technologie jsou popsány nejen z hlediska pohledu běžného 

občana, ale i z hlediska integrovaného záchranného systému. Jsou zde zmíněny možnosti 

lokalizace mimořádné události na operačních střediscích složek integrovaného 

záchranného systému. 

.  

Uživatelská příručka ASW TCTV 112. [5] 

Tato příručka obsahuje pokyny pro obsluhu operačního střediska a centra tísňového volání. 

Řeší zejména programové vybavení a jeho možnosti. 
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Integrovaný záchranný systém. [6] 

Skriptum pojednává o zákonitostech v integrovaném záchranném systému, přednostech ve 

velení u zásahu a také určuje, kdo a jak bude plnit funkce na úrovni IZS. 

 

Organizace a řízení I. [7] 

Řeší organizaci hasičského záchranného sboru a jednotek požární ochrany. Popisuje jejich 

úkoly, systém přijetí oznámení o mimořádné události, vyhlášení poplachu, výjezd jednotek 

na místo události až po návrat na základnu a návrat do organizačního řízení. 

 

Organizace PO a IZS. [8] 

Podrobně rozebírá a objasňuje jednotlivé funkce a organizaci v hasičském záchranném 

sboru. Řeší problematiku IZS na úrovni ministerstev a ústředních správních orgánů. 
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3 Dispečerská pracoviště pro příjem tísňového 

volání 

Tísňové volání jsou přijímána na příslušném operačním středisku složkami integrovaného 

záchranného systému (dále jen „IZS“), které přísluší dané tísňové volání. Při operačních 

střediscích hasičského záchranného sboru jsou zřízena speciální pracoviště pro příjem 

tísňového volání v cizích jazycích, tato pracoviště jsou nazývána telefonní centra tísňového 

volání (dále jen „TCTV 112“). 

 

3.1 Operační a informační středisko hasičského záchranného 

sboru 

Operační a informační střediska hasičského záchranného sboru (dále jen „OPIS HZS“) 

slouží k zabezpečení a vyhodnocování informací o mimořádných událostech a k 

následnému vysílání sil a prostředků PO, koordinaci záchranných a likvidačních prací při 

řešení mimořádných událost. V souvislosti s koordinací záchranných a likvidačních prací 

vyžadují součinnost a pomoc od složek IZS, dotčených orgánů a právnických a fyzických 

osob. Fungují ve dvou typech řízení. 

 

V organizačním řízení zajišťuje nepřetržitý příjem a vyhodnocování informací o 

mimořádných událostech, soustřeďuje informace o akceschopnosti a činnosti sil a 

prostředků jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“), složek IZS a prostředků 

právnických osob a fyzicky podnikajících osob určených pro zásah. 

 

V operačním řízení mimo jiné přijímá a vyhodnocuje zprávy o požárech a jiných 

mimořádných událostech, vysílá stanovené síly a prostředky jednotek požární ochrany a 

složek IZS. Na základě požadavků velitele zabezpečuje výjezd dalších JPO, povolává 

základní a ostatní složky IZS, plní funkci orgánu pro koordinaci složek IZS, zajišťuje 

vyrozumění složek IZS a státních orgánů, informuje o každém požáru vyšetřovatele příčin 

požáru, při zdolávání požárů a záchranných pracích poskytuje zasahujícím jednotkám 

informační podporu, zprostředkovává organizaci plnění úkolu ukládaných velitelem 

zásahu, atd. [6] [7] [8]. 
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3.2 Telefonní centrum tísňového volání 

Telefonní centrum tísňového volání je specializované pracoviště, které je zřízeno při 

krajském OPIS HZS. Je obsluhováno jazykově vybavenými, vyškolenými operátory, kteří 

se střídají ve 12-ti hodinových intervalech. Hlavním úkolem je přijímat tísňové hovory 

v cizím jazyce a informace o událostech předávat příslušným operačním střediskům IZS. 

Jednotné telefonní číslo tísňového volání bylo prvně zavedeno již v roce 1991 a fungovalo 

ve všech státech evropské unie. Usnesením vlády č. 391/2000 Sb. bylo rozhodnuto o 

zavedení jednotného čísla v České republice [2]. 

 

Střediska TCTV 112 se nacházejí ve všech krajích. Olomouci, Praha a Plzeň jsou hlavní 

střediska tzv. platformy, kde jsou uloženy servery s databázemi. V ostatních krajích se 

nacházejí střediska, se vzdáleným přístupem do databází, tzv. remote. Obrázek 3.1 [2]. 

 

 

Obrázek 3.1: Topologie středisek TCTV 112 
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4 Software OPIS HZS a TCTV112 

K přijetí tísňového hovoru již nestačí pouze telefonní linka a poznámkový blok, operační 

střediska i centra TCTV 112 jsou vybaveny množstvím speciálních programů. Programové 

vybavení je vytvořeno na databázovém systému, díky kterému je umožněno všem 

programům využívat stejná data. Jakákoli změna v databázi se okamžitě promítne ve všech 

aplikacích. V těchto databázích jsou zapsány všechny informace o technice, technických 

prostředcích a jejich umístění, a dále o událostech, které byly řešeny. Pro zpracovávání 

databází slouží databázový systém Oracle. Databáze si lze představit jako tabulky, které 

jsou vyplněny daty a informacemi. Tyto data následně mohou být využívána a 

zpracovávána ostatními programy pomocí standardního relačního dotazovacího jazyka 

SQL.  

4.1 Programové vybavení OPIS HZS 

ISVadmin 

Integrovaný systém výjezdů slouží k administraci databází. Jeho aktualizace se již 

neprovádí a postupně budou jeho funkce převedeny do aplikace IKIS II viz obrázek 4.1. 

 

 

Obrázek 4.1: Moduly ISV. 
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Program Spojař 

Tato aplikace je základním vybavením OPIS HZS pro zpracování a vedení informací o 

mimořádných událostech a běhu operačního střediska. Byl vytvořen speciálně pro HZS ČR 

tak, aby využíval plně databázové systémy a dokázal je propojovat. Hlavní okno je 

rozděleno na několik podoken, jejichž význam je vysvětlen viz obrázek 4.2. 

Detailnější seznam funkcí viz tabulka 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.2: Význam oken aplikace SPOJAŘ. 

  

Filtr událostí 

Spolupracující 
složky IZS 

Seznam zpráv:  

Informace o zásahu a 

zasahujících jednotkách 

Okno událostí: nových, 

odložených, aktuálně 

řešených, uzavřených 

Záznam radiokomunikace 

Seznam zasahující techniky 

Seznam aplikačních zpráv 
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Tabulka 4.1: Funkce programu SPOJAŘ 

Funkce programu SPOJAŘ 

Zakládat nové události:  přímo po nahlášení jinou složkou IZS nebo telefonicky 

na OPIS 

 zpracováním datové věty z TCTV nebo od jiné složky 

IZS 

Zobrazit poplachové 

plány: 

 zobrazí poplachové plány nebo předurčenosti pro místo 

události 

Zobrazit dostupnou 

zásahovou techniku: 

 v návrhu techniky zobrazí dostupnou techniku 

seřazenou podle poplachových plánů 

 pokud OPIS využívá „Automatický typový návrhář 

techniky“ program přímo navrhne techniku 

Vyslat jednotky na místo 

události: 

 vyhlásí poplach vybraným jednotkám 

 provede automatické akce (otevření příslušných vrat, 

odeslání informačních SMS, spuštění odsávání, 

zastavení křižovatek, zapne patřičné sirény) 

Zadávat informace o 

zásahu: 

 časy dojezdu, odjezdu, návratu na základnu zasahujících 

jednotek 

 spolupráci složkami IZS 

 zapisuje informace podané jednotkami o zásahu, 

problémech, požadavcích… 

 povolání řídících důstojníků, vyšetřovatele a jejich 

dostavení se na místo, přebrání zásahu 

Spojit se 

s oznamovatelem: 

 pokud je zadáno telefonní číslo ohlašovatele, program 

jej dokáže vytočit, pokud potřebujeme získat další 

informace 

Odesílat dynamickou 

SVOD na GŘ HZS: 

 vyplněním tzv. SVODKY se tyto informace okamžitě 

přenášejí na OPIS GŘ 

 ve svodce jsou zaznamenány: počty zraněných, 

usmrcených osob a hasičů, výše škody a informace o 

účastnících mimořádné události 

Měnit aktuální stav 

techniky: 

 zadávat kondiční a hospodářské jízdy do systému, 

vozidla mimo provoz 

 důležité informace při výběru techniky k výjezdu 

Zakládat termínová 

opatření: 

 do systému zadat ohlášené pálení porostu 

 uzavírky komunikací 

Zapisovat do služebního 

protokolu: 

 mimořádné události, které nebyly řešeny hasiči, ale 

předány jiným složkám 

 nefunkčnost zařízeni OPIS 

 odpojení objektů od PCO 

 další jakékoli události, které je třeba zdokumentovat 

anebo předat následujícím směnám 
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Modul Statistického sledování událostí 

Statistické sledování událostí (dále jen „SSU“) umožňuje evidenci zásahové činnosti 

jednotek PO od vzniku události až po výslednou zprávu o zásahu a jejich následné 

statistické vyhodnocení. Program pracuje s daty zadanými v programu „Spojař“. Tyto data 

jsou uložena v databázích, odkud je také získává. Je rozdělen na dva moduly, zadávací, ve 

kterém je možno dále doplnit informace o daném zásahu, a vyhodnovacím modulu, který 

tvoří tabulky s přehlednými daty. Statistická data sdružují informace o četnosti různých 

typů událostí, nasazených silách a prostředcích, zraněných a usmrcených osobách, škodách 

a uchráněných hodnotách. Data jsou čtvrtletně odesílána za kraj na OPIS GŘ. 

 

Modul IKIS I 

Integrovaný krajský informační systém I je aplikace fungující na webovém rozhraní a 

využívající databázový systém Oracle. Přehled funkcí této aplikace viz tabulka 4.2 [3]. 

 

Tabulka 4.2: Funkce aplikace IKIS I. 

Přehled funkcí programu IKIS I. 

Strážní kniha   obsahuje příslušníky, kteří jsou ve službě

  obsazení techniky

  přesčasové hodiny

  pracovní náplň příslušníků

JPO   informace o jednotkách PO

  kontakty na členy

  techniku, kterou jednotky disponují

Přehled událostí   zobrazí události řešené operačním střediskem

  aktuálně i již uzavřené

  zobrazují se zde data zapsaná v programu „Spojař“

Kontakty   kontaktní údaje na příslušníky

  služební zařazení
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Modul IKIS II 

Integrovaný krajský informační systém II je aplikace, která je určena pro správu dat 

v krajské databázi ORACLE. Jednotlivé části aplikace se nazývají moduly. Každý modul 

se zabývá specifickou problematikou, viz tabulka 4.3. 

 

Tabulka 4.3: Moduly aplikace IKIS II. 

Moduly aplikace IKIS II. 

Administrace Slouží pro správu uživatelů a nastavení jejich 

práv k jednotlivým modulům. 

Strojní služba Slouží pro správu prostředků strojní služby 

kraje. Data zadaná v tomto modulu jsou 

používaná spojaři na operačních střediscích a 

jsou částečně přenášena i na GŘ. 

Technická služba 

  
Slouží k evidenci technických prostředků, jejich 

aktualizaci, kontrolních revizí a oprav. Součástí 

je seznam technických prostředků, ve kterých 

jsou zadány jeho parametry a umístění. 

Spojová služba Slouží k evidenci prostředků spojové služby, 

přiřazování radiostanic k vozidlům. Nabízí také 

možnost prohlížet historii přijatých kódů 

typické činnosti 

Chemická služba Slouží pro evidencí prostředků chemické služby, 

množství a evidenci hasiv, sorbetů a 

dekontaminačních prostředků. Slouží také 

k evidenci oprav a kontrolních revizí prostředků 

chemické služby. 

Automatické akce Automatická akce je elementární operace, která 

se bude na základě splnění nějakých podmínek 

provádět.  V tomto modulu se také nachází 

automatický návrhář techniky. 
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GISel 

Jedná o geografický informační systém úzce spolupracující s aplikací „Spojař“ pro 

lokalizaci události, viz obrázek 4.3. Umožňuje obsluze operačního střediska s nimi 

plnohodnotně pracovat, zobrazovat souřadnice, vyhledávat v databázi, zakládat události a 

další speciální funkce, např. lokalizaci ohlášeného pálení, uzavírky silnic. Správce GIS u 

HZS ČR je schopen z velké části měnit nastavení projektu dle požadavku OPIS [4]. 

 

 

Obrázek 4.3: Mapa v programu GISel [4]. 
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4.2  Programové vybavení TCTV 112  

Dispečer TCTV 

Aplikace Dispečer TCTV umožňuje příjem tísňové zprávy na linku 112, její řešení a 

předání příslušnému operačnímu středisku. Všechny moduly pracují nad datovým 

schématem informačního systému a vytvářejí tak prostředí, v němž mohou dispečeři řešit 

žádosti občanů o pomoc. Software umožňuje nejen vzniklou událost – tísňové volání – 

zaevidovat a předat k řešení odpovídajícím složkám IZS, ale také připravovat a udržovat v 

aktuálním stavu databázové tabulky informační podpory. V okně aplikace jsou podokna 

pro vyplnění místopisu, operačních středisek IZS a filtrů událostí, viz obrázek 4.4 [5]. 

 

Základní funkce Dispečera TCTV: 

 Příjem a řešení události  

 Vyhledávání místa události  

 Zobrazení místa na mapě  

 Informace a přehledy  

 

 

Obrázek 4.4: Okno aplikace Dispečer TCTV. 
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Důležitou součástí je také seznam, který zobrazuje aktuálně řešené události na všech 

střediscích TCTV 112 a umožňuje náhled na tyto události, jejich místopisné informace, typ 

a podtyp, místo odkud volající událost oznamoval. Toho je využíváno při přijetí více 

tísňových volání k jedné události, kdy dojde k přepojení hovorů na další centra TCTV 112. 

V seznamu se jednoduše a rychle zjistí, zda a které TCTV 112 již událost zpracovává. Dále 

je zobrazen seznam operátorů a jejich jazyková vybavenost pro případné přepojení. Tím je 

zajištěn příjem tísňového volání v cizím jazyce [5]. Obrázek 4.5. 

 

 

Obrázek 4.5: Zobrazení seznamů v aplikaci Dispečer TCTV. 
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GISmap klient 

Geografický informační systém zprostředkovává mapové podklady, podle kterých se 

operátor orientuje a získává z nich informace o poloze volajícího. Aplikace nabízí tyto 

funkce: 

 automatické zobrazení místa události na mapě na základě zprávy od dispečerské 

aplikace  

 automatické zobrazení místa tísňového volání 112 na mapě na základě zprávy od 

dispečerské aplikace  

 založení nové události přímo z mapy 

 automatické zobrazení řešených událostí všech TCTV v rámci celé ČR  

 prohledávání okolí místa události, tj. zjištění informací o objektech v okolí místa 

události 

 možnost upřesnit místo události a odeslání této informace dispečerské aplikaci  

 zobrazování souřadnic  

 

Pokud je volající v digitální síti, společně s hovorem je poskytnuta automatická 

identifikace volajícího, tzv. Info 35. U pevné telefonní linky je v této identifikaci možno 

přesně určit místo, ze kterého je voláno (adresa a jméno majitele pevné tel. linky). 

V případě, že se shoduje místo události s místem odkud je voláni, lze převzít tuto 

identifikaci. V mobilních sítích systém rozpozná mobilního operátora, určení polohy je 

možno na základě výseče oblasti, kterou zpracovává buňka, ze které přichází hovor. Tato 

plocha bývá rozsáhlá, jedna buňka může zpracovávat hovory z oblasti několika kilometrů, 

viz obrázek 4.6 [5]. 

 
Obrázek 4.6: Lokalizace mobilního tel. čísla v aplikaci GISmap. 
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5 Zpracování tísňového volání 

Mezi přijetím tísňového volání a vysláním sil a prostředků na místo události dané tísňové 

volání projde několika na sebe navazujícími kroky. 

5.1 Přijetí tísňového hovoru 

Volající, který přes veřejnou telefonní síť z pevné či mobilní sítě zavolá na telefonní číslo 

112, je automaticky přednostně spojen na příslušné TCTV 112 v rámci kraje, ve kterém se 

v daný okamžik nachází. Komunikační systém TCTV 112 zajistí distribuci hovoru na 

volného operátora, s použitím zásady rovnoměrného přidělování tísňových hovorů všem 

operátorům na TCTV 112. 

Pokud je příslušný operátor zaneprázdněn řešením jiné události, je nadefinovaná časová 

prodleva čekajícího hovoru 8 sekund, pokud se v této době operátor neuvolní a nepřijme 

čekající hovor, hovor se přelije na volného operátora nejbližšího sousedního kraje. 

5.2 Vytěžení informací z tísňového volání 

Zpracování hovoru se provádí v programu „Dispečer TCTV. Povinností operátora je co 

nejkvalitněji vytěžit informace od volajícího v co nejkratším čase, zejména: 

 

 Adresu místa události  

 Ulice, číslo popisné, obec, 

 významný podnik, hospoda a obec, 

 číslo silnice, kilometr a směr, ve kterém se mimořádná událost 

nachází (směr je důležitý z hlediska zásahu na rychlostních 

komunikacích, které jsou odděleny svodidly), 

 poslední známé místo a významné orientační body, směr, kterým se 

vydal. 

o Na základě těchto informací operátor co nejpřesněji zaznamená polohu do 

programu „Dispečer TCTV“ nebo ji podle orientačních bodů zaznamená 

přímo bodem do mapy aplikace GISmap Klient. 
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 Druh události 

 O jakou událost se jedná, jak se projevuje, 

 požár komína,  

 kouř z motorové části vozidla,  

 dopravní nehoda se zraněním, nutnost vyproštění, 

 záchrana osob z výtahu. 

o Na základě těchto informací operátor zatřídí typ a podtyp události a 

přesnější popis zapíše do poznámky. 

 Rozsah události 

 Počet hořících pater v domě,  

 množství nabouraných vozidel a zraněných osob,  

 plocha, na kterou unikla nebezpečná látka, 

 kolik lidí je ohroženo. 

o Rozsah události je nutný pro vyslání dostatečného množství sil a prostředků 

hned při prvotním vyslání jednotek. 

 Doplňující informace 

 Další možná nebezpečí, 

 případné komplikace, které by mohly nastat. 

o Tyto informace mohou pomoci se připravit na zásah již při jízdě k zásahu. 

 Telefonní číslo a jméno volajícího 

o Kontakt na ohlašovatele je důležitý pro další upřesnění, pokud by prvotní 

vytěžení nestačilo a jednotky nemohli místo události nalézt.  

 

Všechny tyto informace postupně operátor vypisuje do programu „Dispečer TCTV“ a 

následně je pošle příslušnému operačnímu středisku složky IZS datovou větou. Pokud je 

třeba dalších upřesnění nebo v případě nutnosti telefonické pomoci, než přijede jednotka 

na místo, přepojí operátor TCTV 112 volajícího na příslušné operační středisko. Nejčastěji 

se tato možnost využívá při zdravotních problémech, kdy volající potřebuje poradit, jak 

s postiženým do příjezdu jednotky zdravotnické záchranné služby na místo zacházet. 

 

Po předání hovoru příslušnému OPIS je operátor TCTV 112 opět připraven přijímat další 

tísňová volání.  
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Datová věta 

Datová věta je informace, která je po datové lince posílána z centra TCTV 112 na příslušný 

OPIS. Obsahuje všechny vytěžené informace: adresu místa mimořádné události, údaje o 

typu událostí, popis události se všemi důležitými parametry, telefonní kontakt a jméno 

ohlašovatele. Dále také informace, kým byla tato datová věta vytvořena, a číslo události.  

5.3 Zpracování datové věty na OPIS HZS 

Zpracování datové věty se dá rozdělit na dvě základní varianty, které se používají. 

Varianta 1 

Tato varianta je sytém fungující například na OPIS Libereckého kraje, kde pracoviště 

TCTV 112 je odděleno od pracoviště operačního střediska. Po přijetí datové věty na OPIS 

obsluha operačního střediska zpracuje datovou větu. Po založení nové události musí 

nejprve zjistit, o jakou událost se jedná, přečíst si poznámku a následně pokračuje v řešení 

události výběrem techniky podle poplachového plánu a pak vyšle jednotky. Dále se věnuje 

aktuálně probíhajícím událostem, zapisuje komunikaci mezi jednotkami a OPIS, stav 

jednotek, vysílá další síly a prostředky, vede rádiovou komunikaci. V Libereckém kraji 

stále funguje systém územních OPIS a jednoho krajského OPIS, které je územní OPIS pro 

okres Liberec, a zároveň dohlíží na ostatní operační střediska. Každé operační středisko 

tedy zpracovává události pouze ve svém okresu. 

Varianta 2 

Druhým způsobem je systém fungující například v Moravskoslezském kraji, funkci 

operátorů TCTV 112 zastávají operační technici krajského OPIS. Na počítačích funguje 

systém TCTV 112 druhé generace, který mimo jiné umožňuje na jednom počítači 

obsluhovat tísňovou linku spolu s programy operačního střediska. V praxi to vypadá tak, že 

jeden operátor přijme tísňové volání, které zpracuje v systému „Dispečer TCTV“, odešle 

datovou větu, kterou si okamžitě zpracuje v programu „Spojař“. Doba zpracování je 

rychlejší, neboť již ví všechny informace a rovnou může vyslat techniku. Po vyslání 

techniky se věnuje obsluha operačního střediska jemu přidělenému území nebo vede celou 

událost od počátku do konce. To je odlišné na každé směně. Moravskoslezský kraj je 

rozdělen na tři sektory, jeden je město Ostrava s největším počtem událostí, druhý je 

Frýdecko-Místecko a Karviná a třetím sektorem je Opavsko a Bruntálsko.  
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5.4 Výběr výjezdové techniky 

Výběr techniky je odvozen od mimořádné události, ke které bude vyslána, množství 

vybrané techniky záleží na rozsahu události a potřebě množství hasičů na místě. 

Rozhodnutí je na operačním důstojníkovi, který může vycházet z několika informačních 

zdrojů:  

 Jednak to může být plán vysílání techniky, který může být zpracován pro jednotlivé 

okresy, obce, nebo jinak definované území, viz tabulka 5.1. 

 Další pomůcka může být interní nařízení, které specifikuje techniku pro určité typy 

zásahů.  

 Vycházet také může z vlastních zkušeností a selského rozumu, neboť každý zásah 

může mít svá specifika, tomu je třeba věnovat maximální pozornost.  

 Poslední věcí, která je momentálně využívána velice omezeně, je automatický 

návrhář techniky, který na základě typu a podtypu události a poplachového plánu 

vybere nejvhodnější techniku. Operační důstojník může poslat na místo všechnu 

navrhnutou techniku, nebo výběr změnit. 

 

Tabulka 5.1: Plán vysílání techniky 

Systém výjezdů HZS MSK pro Bruntál a Nový Jičín 

Typ a podtyp události 

Předurčený základní výjezd 
Pro 

potřebu 
plošného Technika ze stanice 

C1 C1 C1 C1 

Požár Nízké budovy 1. vůz     II. výjezd 

Požár Výškové budovy 1. vůz Výšková   II. výjezd 

Požár Signalizace EPS 1. vůz Výšková   II. výjezd 

Požár Tunel Klimkovice Fyzický návrh  pro tunel       

Požár Dálnice 1. vůz       

DN Vyproštění osob 1. vůz II.výjezd      

DN Letecká nehoda 1. vůz II.výjezd CAS 32   

DN Letiště Mošnov Fyzický návrh pro Letiště        

DN Tunel Klimkovice - vyproštění os. Fyzický návrh pro tunel       

Únik NL Na pozemní komunikaci 1. vůz       

Únik NL Do půdy 1. vůz II.výjezd TA/chemický   

Tech. pomoc Spolupráce se složkami IZS 1. vůz       

Tech. pomoc Asistence při hledání NVZ 1. vůz       

Záchrana osob Z výšky, z hloubky 1. vůz Výšková     

Záchrana osob Podzemní prostory 1. vůz II.výjezd     

Ostatní MU Radiační nehoda, havárie 1. vůz II.výjezd TA/chemický   
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Použití automatického návrháře 

Vzhledem k neustále narůstajícímu množství specifických procesů, stavbě vyšších budov, 

zdokonalování bezpečnostních i rychlostních vlastností automobilů je také třeba držet s 

tímto vývojem krok v oblasti represe, což vede k používání specifické techniky a nárůstu 

jejího množství. Pro zmírnění nebo úplnému zamezení možnosti chybovat při navrhování 

techniky je v zájmu tento proces co nejvíce automatizovat, čímž se může vyloučit chyba 

člověka, který není díky tomu tolik zatížen a může se soustředit na další povinnosti 

náležící k vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany a následnému výjezdu jednotky. 

Automatický návrhář tento proces výrazně urychlí, neboť obsluha operačního střediska 

nemusí hledat v desítkách položek tu nejvhodnější. V tomto návrháři je pro každý typ a 

podtyp události definována technika, která bude automaticky navrhnuta, viz obrázek 5.1. 

 

 

Obrázek 5.1: Automatický návrh techniky pro požár výškové budovy. 

5.5 Statistika vysílání techniky 

Pro získání přehledu, jaká technika je k různým typům událostí vysílána, byla využita 

kromě vlastní zkušenosti data z aplikace „SSU“. Vybrány byly nejčastější závažné typy 

událostí, dopravní nehoda s vyproštěním a požár výškové budovy. 

 

Porovnávány byly tři územní odbory (dále jen „ÚO“), dva z kraje Moravskoslezského - 

ÚO Ostrava a ÚO Bruntál. Tyto dva ÚO byly záměrně vybrány, aby byl patrný rozdíl mezi 

ÚO jednoho kraje. Třetí byl ÚO Liberec z Libereckého kraje.  

 

Období pro vyhodnocování bylo zvoleno od začátku roku 2010 po konec roku 2011. Dva 

roky mají jednak dostatečnou vypovídající hodnotu, a také se v roce 2010 měnil 

v Libereckém kraji krajský ředitel, který značně změnil systém výjezdů.  
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Dopravní nehoda s vyproštěním 

Z grafu, viz obrázek 5.2, lze vypozorovat, že je v ÚO Liberec stále hojně využíván rychlý 

zásahový automobil (dále jen „RZA“), hlavně na rychlostní komunikaci, kde dokáže proti 

cisternové automobilové stříkačce (dále jen „CAS“) získat několik minut. K dopravním 

nehodám s vyproštěním vyjíždí jedna CAS a ve dvou třetinách událostí jedno RZA. 

Zajímavé je také časté využívání dobrovolných jednotek, které tvoří skoro polovinu CAS 

na místě zásahu. V ÚO Ostrava k dopravním nehodám vyjíždí vždy dvě CAS, statistika 

nám ukazuje, že systém RZA se zde vůbec nevyužívá. Dále je vidět, že CAS 

z dobrovolných jednotek, bývají využívány jen minimálně, většinou při vydatnějších 

únicích provozních kapalin. V ÚO Bruntál vyjíždí z profesionální stanice jedna nebo dvě 

CAS, které doplňuje RZA  jednotky dobrovolných hasičů. Na místě jsou vždy dva kusy 

techniky, viz obrázek 5.2. 

 

 

 

Obrázek 5.2: Graf techniky u dopravních nehod s vyproštěním 



23 

 

Požár výškové budovy 

U požárů výškových budov je možno vypozorovat značné rozdíly v počtu událostí, které 

jsou výsledkem rozdilné urbanistické zástavby, kdy Ostrava je největší město s rozsáhlou 

panelovou zástavbou. Výškovou budovou je myšlena budova s více než třemi nadzemními 

podlažími. Standartně jsou v ÚO Ostrava vysílány dvě CAS profesionálních jednotek a 

výšková technika. U budov vyšších než 8 nadzemních podlaží je také vysílána další 

výšková technika s vyšším dosahem, většinou AŽ52. V Libereckém ÚO jsou vysílány vždy 

dvě profesionálni CAS, jedna až dvě CAS z dobrovolných jednotek a jedna výšková 

technika. Větší počet CAS může být zapříčiněn snahou dostat na místo události více 

hasičů, neboť profesionální jednotky vyjíždí ve zmenšených družstvech 1+3 oproti 

družstvům 1+5 v ÚO Ostrava. ÚO Bruntál má těchto událostí nejméně, zřejmě 

z nedostatečného plošného pokrytí vyjíždí dvě CAS z profesionální stanice pouze k dvěma 

třetinám výjezdů. Vždy je vyslána jedna CAS z dobrovolné jednotky a jedna výšková 

technika, viz obrázek 5.3. 

 

 

Obrázek 5.3: Graf techniky u požáru výškové budovy. 

 

Statistická data by pro potřebu analýzy vysílání techniky mohla být tříděna mnohem 

detailněji, z dat získaných v SSU lze třídit podle místa zásahů, typů techniky, kategorie 

JPO, počtu hasičů z jednotlivých jednotek u zásahů, což je důležité zejména u jednotek 

dobrovolných, neboť získáme informaci, v jakém počtu jsou schopni pravidelně vyjíždět 

k událostem. 
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6 Popis stávajícího návrháře techniky 

Stávající návrhář techniky je součástí automatických akcí v programu „IKIS II“. Samotný 

výběr techniky probíhá dvěma způsoby. První způsob je tzv. „fyzický návrhář techniky“, 

který funguje na principu navrhnutí konkrétního vozu z konkrétní požární stanice. Tato 

varianta má tu nevýhodu, že je vždy pro územní odbor vybrána pouze jedna technika, a 

nebere v potaz vzdálenost místa události od stanice. Ve městech, kde je více požárních 

stanic, by preferoval pouze jednu zvolenou stanici. Dále pokud by se vozidlo muselo uvést 

do stavu „mimo provoz“ nebo bylo u jiné události probíhající ve stejný okamžik, návrhář 

by neměl možnost zvolit náhradu. Tento návrhář je možné použít pouze pro velice 

specifickou techniku, která není žádnou jinou technikou zastupitelná. Toho je využito 

například při zásazích na dálničním tunelu v Ostravě – Klímkovicích, na který vyjíždí 

speciální ventilátor, který je v celém kraji pouze jeden. 

 

Druhou variantou je „Typový návrh techniky“, který funguje na principu výběru podle 

označení určeném v řádu strojní služby. Typově se vozidla začleňují na základě druhu 

zásahového požárního automobilu, hodnotě hlavního výkonového, popřípadě rozměrového 

parametru účelové nástavby, údaji o množství zásoby hasiva, hmotnostní třídy, provedení 

podvozku a podle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím, viz tabulka 6.1 [1]. 

 

Tabulka 6.1: Příklady typového označení techniky [1]. 

Označení požárního automobilu 

Účelová nástavba Podvozek a pož. Příslušenství 
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DA 12     - L 1 Z 

CAS 24 2500 400   - S 3 Z 

CAS 20 1750 170   - M 1 Z 

PRHA     6000 - S 3  

KHA 32 5500 800 0 1000 - S 3  

RZA      - L 2 R 

AZ 52     - M 1 V 

AP 27     - S 2 R 

VYA      - S 3  

AJ      - S 3  
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Na základě typového označení je technice přiřazen „Typ techniky“ podle kterého návrhář 

vybírá vhodnou techniku, viz tabulka 6.2. 

Tabulka 6.2: Typy techniky 

Typ techniky 

automobilová plošina do 30 m 

automobilová plošina nad 40 m 

automobilová stříkačka 16  

automobilová stříkačka 20  

automobilová stříkačka 30  

automobilový jeřáb  

automobilový žebřík do 30 m 

automobilový žebřík do 40 m 

automobilový žebřík nad 40 m  

cisternová automobilová stříkačka 15 

cisternová automobilová stříkačka 16 

cisternová automobilová stříkačka 20  

cisternová automobilová stříkačka 24 

cisternová automobilová stříkačka 32 

cisternová automobilová stříkačka 8 

dopravní automobil 12 

dopravní automobil 16 

dopravní automobil 8 

hadicový automobil 

kombinovaný hasicí automobil 

mikrobus  

Nakladač 

nákladní automobil 3500 - 7500 kg 

nákladní automobil 7500 - 14000 kg 

nákladní automobil do 3500 kg  

nákladní automobil nad 14000 kg  

osobní automobil do 2000 kg  

osobní automobil nad 2000 kg 

pěnový hasicí automobil  

pěnový hasicí automobil 32  

požární nosič kontejnerů 

práškový hasicí automobil 

protiplynový automobil  

rychlý zásahový automobil 

technický automobil  

technický automobil chemický 

technický automobil olejový 

účelový automobil  3500 - 7500 kg  

účelový automobil do 3500 kg 

účelový automobil nad 14000 kg 

velitelský automobil 

vyprošťovací automobil  

vyšetřovací automobil  
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Další možností výběru při výběru techniky je možnost zvolit kategorii JPO. Toho je třeba 

využít zejména z důvodu rozdílné doby pro výjezd jednotlivých kategorií JPO. V tomto 

návrháři je možno odlišit pouze profesionální jednotky od dobrovolných, viz obrázek 6.1. 

 

 

Obrázek 6.1:Volba kategorie JPO. 

 

Návrhář lze nakonfigurovat rozdílně pro jednotlivé územní odbory kraje. Tato konfigurace 

je nutná zejména z důvodu rozdílných požadavků na plošné pokrytí v jednotlivých 

územních odborech a také rozdílném vybavením technikou, viz obrázek 6.2. 

 

 

Obrázek 6.2: Rozdělení území 
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6.1.1 Komentář k funkci automatického návrháře 

Tabulka 6.2 znázorňuje, že označení vozidel vypovídá jen velice omezeně o jejich 

vybavení, vozidla CAS 20 a CAS 24 mohou být vybavena naprosto identicky a mohou být 

zcela zastupitelná a zasahovat u stejných událostí, což z označení vůbec nevyplývá.  

 

Typový návrhář dokáže vybrat techniku zvoleného typu, která je podle příslušného 

poplachového plánu nebo předurčenosti nejvhodněji dislokována. Pokud ovšem bude 

mimořádná událost, například požár, v hasebním obvodu Centrální hasičské stanice (dále 

jen „CHS“) v Ostravě – Zábřehu, ale „hlavní CAS“ (CAS 24) bude zasahovat u jiné 

události, návrhář vybere podle požárního poplachového plánu jinou „hlavní CAS“ (CAS 

24) a tu pošle zasahovat spolu se zbylou technikou z CHS. Problém ovšem nastane, pokud 

je na stanici, která je v požárním poplachovém plánu na druhém místě jiný typ techniky 

než CAS 24.  

 

Pokud je tam například CAS 20, tuto techniku přeskočí a hledá v technice CAS 24, dokud 

ji nenajde. V tomto případě již dochází k prodlužování dojezdových časů z důvodu špatně 

zvolené techniky. Tento příklad z Ostravy možná zcela nevystihne závažnost problému, 

neboť plošné pokrytí je v Ostravě na velmi vysoké úrovni. Pokud by se ovšem tato situace 

stala například v Opavě, CAS 20 z tamní centrální stanice by byla mimo provoz nebo 

zasahovala u jiné události, návrhář by další CAS 20 nenašel a tudíž nic nenavrhl.  

 

Členění pouze na územní odbor je také nedostatečné, neboť jednotlivé stanice mívají 

značně odlišnou techniku i zvyklosti pro vysílání techniky. Dále také není možno 

precizněji volit techniku pro konkrétní budovy, ve kterých mohou být specifické podmínky 

pro zásah. Jako příklad je možno uvést vysílání jednotek na území města Ostravy, které 

tvoří samostatný územní odbor. Pokud vznikne požár v prostorech pro skladování, které se 

nacházejí v nejvyšších patrech výškových budov a lidmi jsou často označovány jako 

sklepy. Operátor TCTV 112 zatřídí událost jako požár nízké budovy, typový návrhář 

vybere dvě hlavní CAS 24, CAS 32 a PPLA. Nebude však vybrána výšková technika. 

Takové budovy se v Ostravě nacházejí, kdyby bylo možné členění na mnohem menší části, 

třeba až na číslo popisné, bylo by možné vyspecifikovat techniku pro tyto budovy. 
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Také sloučení všech dobrovolných a poloprofesionálních jednotek není zcela vyhovující. 

Velká část poloprofesionálních JPOII. je předurčena pro zásahy při dopravních nehodách a 

jsou využívány mnohem častěji než místně příslušné JPOV. Jak je vidět v tabulce 6.3, nelze 

dobrovolné jednotky bagatelizovat z důvodu rozdílných výjezdových časů a jejich 

působnosti [7]. 

 

Tabulka 6.3: Časy výjezdů a zemní působnost JPO 

Čas výjezdu a územní působnost 

Typ 
jednotky 

Čas výjezdu 
[min] 

Územní působnost 
[min] 

Územní působnost 
 [km] 

JPO I. do 2 do 20* přibližně 20 

JPO II. do 5  do 10* přibližně 5 

JPO III. do 10  do 10* přibližně 5 

JPO IV. do 2  pouze místní v katastru obce 

JPO V. do 10  pouze místní v katastru obce 

JPO VI. do 10  pouze místní v katastru obce 

* - pro jízdu k zásahu se počítá rychlost 45 až 60 km/h 

 

 

6.1.2 Souhrn nedostatků nynějšího návrháře 

Pro potřeby návrhu nového návrháře je nutné vycházet z nedostatků nynějšího návrháře. 

Tyto nedostatky jsou shrnuty v tabulce 6.4. 

 

Tabulka 6.4: Nedostatky stávajícího "typového návrháře techniky" 

Nedostatky stávajícího "typového návrháře techniky" 

Špatný systém výběru techniky 

Nedostatečné rozlišování dobrovolných jednotek 

Příliš velké nejmenší území, pro které je možno návrh přizpůsobit 
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7 Nový návrhář techniky 

Nový návrhář je tvořen zcela od počátku a není žádnou modifikací nyní používaného 

návrháře. Jeho návrh vychází z požadavků na funkci návrháře, které sdělili zástupci 

zúčastněných krajů a souhrnu nevýhod stávajícího návrháře. 

7.1 Požadavky na nový návrhář 

Pro navrhnutí nového návrháře je nejdůležitější získat co nejpřesnější vstupní data, 

požadavky od jeho potenciálních uživatelů. Z tohoto důvodu byli osloveni zástupci 

několika OPIS, kteří mají zájem se podílet na vývoji a zdokonalení systémů používaných 

na operačních střediscích. Jejich podněty budou sloužit pro navrhnutí algoritmu návrháře. 

 

Požadavky na nový návrhář Moravskoslezského kraje 

 Variabilita návrháře, možnost přizpůsobení jeho funkce. 

 Správný výběr techniky pro jednotlivé typy událostí. 

 Přesné rozlišování kategorie JPO. 

 Možnost specifického návrhu techniky až pro konkrétní budovy. 

 

Požadavky na nový návrhář Libereckého kraje 

 Správné vysílání speciální techniky. 

 Správné vysílání předurčených jednotek na dopravní nehody, hlavně kategorie 

JPO2 a JPO3. 

 Brát v potaz vybavení jednotlivých hlavních CAS. 

 Možnost přizpůsobit ho místním specifikům. 

 

Požadavky na nový návrhář kraje Vysočina 

 Rozlišování početních stavů na stanici. 

 Měl by vybrat techniku, na které je přiřazen strojník s nejmenším počtem odjetých 

povinných kilometrů. 

 Využívat GPS data. 

 Výběr techniky s vhodným vybavením, nezávisle na typu techniky. 
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Požadavky na nový návrhář Plzeňského kraje 

 Brát v potaz celkový počet pater v místě události, ne jen patro, ve kterém se událost 

nachází. 

 Vyhodnocení, zda je lepší odvolat a nechat přejet techniku, která se nachází mimo 

svou dislokaci, nebo poslat techniku, která je v pohotovosti na stanici. 

 Využití dat z GPS pro výpočty dojezdových časů na přené místo zásahu. 

 

Komentář k získaným požadavkům  

Z požadavků vyplývá, že by měl být nový návrhář „dynamický“, čímž je myšlena hlavně 

vlastnost přizpůsobení se měnícím se podmínkám a požadavkům. Musí být použitelný na 

celém území ČR, nezávisle na množství techniky a místním specifikacím krajů.  

 

Musí rozpoznat techniku vhodnou pro daný typ události nejen podle typového označení, 

ale podle opravdových schopností techniky pro zásah, která je určena technickými 

prostředky ve výbavě dané techniky.  

 

Musí důkladně rozlišovat typy dobrovolných jednotek, neboť je obrovský rozdíl, zda 

návrhář pošle na místo události místně příslušnou JPO V, nebo sice vzdálenější JPO II, 

která ale může dojet na místo události dříve, než je JPO V schopna vůbec vyjet k události.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v Libereckém kraji jsou na značném množství míst pro 

splnění podmínek plošného pokrytí na prvních místech v poplachových plánech jednotky 

JPO III, které disponují výškovou technikou nebo jsou předurčeny i pro zásahy při 

dopravních nehodách, tudíž disponují vyprošťovacím zařízením, je nutné, aby návrhář byl 

schopen poslat vždy tu techniku, kterou není možno zcela jednoduše zastoupit. Například 

pokud je mimořádná událost, u které je potřeba využívat výškovou techniku spolu s CAS, 

je nepřípustné, aby návrhář poslal na místo družstvo s CAS, a nastala situace, že s 

výškovou technikou nebude mít kdo vyjet. Je třeba, aby jednotka vyjela s výškovou 

technikou a CAS by přijela z jednotky na druhém místě v poplachovém plánu. To je 

nutností, neboť například v okrese Liberec je výškové technika pouze u třech jednotek, 

které jsou po celém okrese rovnoměrně dislokovány a dojezdové časy mezi nimi jsou 

obrovské. 
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Návrhář musí rozlišovat aktuální početní stav na stanici a podle toho navrhnout techniku. 

Počet výjezdů se mění v závislosti na množství hasičů na stanici. Další věcí, kterou by 

návrhář měl zohlednit je, aby poznal z obsazení techniky ve strojní službě strojníka, který 

nemá odjetý povinný počet kilometrů v měsíci, a navrhl tu techniku, ke které je ten strojník 

přiřazen, pokud je daná technika samozřejmě vybavena potřebnými technickými 

prostředky.  

 

Návrhář by měl brat v potaz nejen patro, v kterém se mimořádná událost nachází, ale také 

by měl vycházet z celkového počtu pater, které budova má, neboť je rozdíl evakuovat 

osoby z osmého patra nebo z čtrnáctého patra, byť mimořádná událost, požár, se může 

nacházet v patře pátém, ale vzhledem k silnému zakouření, nebo nebezpečí zřícení budovy 

musíme evakuovat osoby z celé budovy.  

 

Dále musí vyhodnotit, zda je lepší vyslat na místo události techniku, která se vrací od 

zásahu, nebo poslat další družstvo ze stanice. Výpočet vzdálenosti by měl být prováděn 

pokud možno přesně k místu události, u které známe souřadnice a ne jen do středu 

adresného místa (střed obce, střed ulice).  
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7.2 Návrh dynamického návrháře 

Aby návrhář vybíral správnou techniku, je třeba celkově změnit filosofii výběru techniky. 

Dnešní systém, výběru podle typového označení vozidla není schopen rozpoznat, na co 

všechno lze techniku ideálně využít, viz tabulka 6.4. 

Jako řešení se nabízí zavést „role“ techniky, které vyjádří na jaké události je vozidlo 

vybaveno a připraveno zasahovat.   

7.2.1 „Role“ techniky 

Na základě nyní využívaných typů a podtypů události byla vytvořena tabulku tzv. „rolí“ 

techniky, které by mohly být využity pro přiřazení k technice, viz tabulka 7.1. Množství a 

druh „rolí“ by si mohl každý územní odbor přizpůsobit podle techniky, kterou disponují, 

nebo na co ji využívají. Každá technika může mít tolik „rolí“, kolik má technických 

prostředků pro likvidace mimořádných událostí. 

 

Tabulka 7.1: „Role“ a jejich zkratky. 

„Role“ techniky Zkratka 

1. VŮZ 1V 

II. Výjezd 2V 

Požár P 

Velkoobjemové hašení VOH 

Hašení plynem PLH 

Hašení práškem PRH 

Hašení pěnou PEH 

Vyproštění VYP 

Výšková technika VT 

Odtažení ODT 

Rychlý zásahový automobil RZA 

Sorbent SORB 

Včely VČ 

Řezání ŘEZ 

Povodeň POV 

Protiplynový automobil PPLA 

Lezecká technika LT 

Chemie CHT 

Vodní záchrana VOD 
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Význam jednotlivých rolí je popsán, viz tabulka 7.2.  

 

Tabulka 7.2: Vysvětlení významu jednotlivých „rolí“ 

Význam „rolí“ 

1. vůz 

Vozidlo plní funkci hlavní CAS, je vybaveno vším od vybavení na 

hašení, vyprošťovací zařízení, zásahy na vodní hladině až po zásahy 

na nebezpečnou látku a tudíž je schopen vyjíždět ke každé události. 

II. výjezd 

Vozidlo v Ostravě tvoří posilový vůz, je vybaven stejně jako 1. vůz. 

V Liberci je vybaven podobně jako 1. vůz, ale nemá ve výbavě 

vyprošťovací zařízení, je primárně určen pro zásahy mimo území 

města Liberec. 

Požár Jakákoli CAS v provedení základním nebo technickém. 

Velkoobjemové 

hašení 

CAS s redukovaným vybavením a nádrží nejméně na 8 000 litrů 

vody. 

Hašení plynem Plynový hasící automobil. 

Hašení práškem Práškový hasící automobil. 

Hašení pěnou Pěnový hasící automobil. 

Vyproštění Automobil vybavený vyprošťovacím zařízením. 

Výšková technika Automobilový žebřík nebo plošina. 

Odtažení 
Technický automobil určení pro odtažení nebo vyproštění 

havarovaných vozidel. 

Rychlý zásahový 

automobil 

Auto pro co nejrychlejší zásah, zejména při dopravních nehodách, 

vybavené omezeným množstvím hasiva a vyprošťovacím zařízením. 

Sorbent Vozidlo vybavené sorbčními prostředky. 

Včely Vozidlo uzpůsobené pro likvidaci nebezpečného hmyzu. 

Řezání Vozidlo vybaveno motorovou pilou. 

Povodeň 
Vozidlo schopné pohybovat se po zatopeném území (OMVP – 3), 

povodňový kontejner. 

Protiplynový 

automobil 

Vozidlo vybavené zásobou dýchací techniky, může také působit jako 

spojový vůz. 

Lezecká technika Vozidlo vybavené lezeckými prostředky pro záchranu. 

Chemie 
Vozidlo, kontejner vybaven prostředky pro zásah na nebezpečnou 

látku. 

Vodní záchrana 
Vozidlo, kontejner vybavený prostředky pro záchranu na vodní 

hladině. 
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7.2.2 Přidělení „rolí“ vozidlům HZS LK PS Liberec 

Pro příklad přidělení „rolí“ jsem využil techniku z požární stanice Liberec, viz tabulka 7.3. 

Role jsem přidělil pouze části techniky, která vyjíždí zpravidla při prvotním vyhlášení 

poplachu. Kontejnery a další speciální techniku jsem prozatím do návrhu pro stanici 

Liberec nezařadil, neboť prakticky vždy vyjíždí až v případě, kdy si ji na místo povolá 

velitel zásahu. 

 

Roli 1. vůz jsem přiřadil pouze 2. výjezdu, kterým je Mercedes CAS 20/4000/250S2T, 

neboť 1. výjezd, MAN CAS 20/4000/250S2Z, není vybaven vyprošťovacím zařízením, a 

tudíž není využitelný pro každou mimořádnou událost. V Liberci je ovšem tento vůz 

využíván i při dopravních nehodách, ale vždy jede spolu s rychlým zásahovým 

automobilem (dále jen „RZA“), kde tvoří hlavní nárazníkové vozidlo, a také samozřejmě 

doplňuje počet hasičů. Systém výjezdu bude podrobněji rozebrán v pozdější kapitole. 

 

Tabulka 7.3: Příklad přidělení „rolí“ 

HZS LK PS Liberec JPO1 

Složený název „Role“ Název typu 

AP 27-S2 VT automobilová plošina do 30 m 

AZ 37-M1 VT automobilový žebřík do 40 m 

CAS 20/4000/250-S2T 1V,P,VYP,SORB,ŘEZ,CHT cisternová automobilová stříkačka 24 

CAS 20/4200/250-S2Z 2V,P,SORB,ŘEZ,CHT cisternová automobilová stříkačka 24 

CAS 30/9000/540-S3V P,VOH cisternová automobilová stříkačka 32 

CAS 32/8200/800-S3R P,VOH cisternová automobilová stříkačka 32 

DA 8-L1Z 

 

dopravní automobil 8 

KHD 1570 

 

kontejner hadicový 

KCH – PPL CHT kontejner technický chemický 

KNA 1570 

 

kontejner nákladní 

KOD ODT kontejner odtahový 

KPLH 540/540 PLH kontejner plynový hasicí 

KRO SORB kontejner technický olejový 

KTY 

 

kontejner týlový 

KVE 

 

kontejner velitelský 

KA 1570-S1 

 

požární nosič kontejnerů 

KA 1570-S2 

 

požární nosič kontejnerů 

TA-S2 TP technický automobil 

ÚA 

 

traktor 
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7.2.3 Přiřazení „rolí“ jednotlivým podtypům událostí 

V následující tabulce jsem navrhl přiřazení rolí techniky, které by bylo vhodné povolávat 

na jednotlivé typy mimořádných událostí, viz tabulka 7.4. Využíval jsem zde již předem 

vysvětleného pojmu 1. vůz, ten by samozřejmě šel nahradit „rolí P“, neboť hlavní CAS 

v základním nebo technickém provedení většinou tvoří hlavní prvo-výjezdové vozidlo. 

 

Tabulka 7.4: Příklady „rolí“ vhodných k řešení jednotlivých typů a podtypů událostí. 

„Role“ techniky by mohly být u mimořádných událostí jednotlivých typů a podtypů 
Typ události: Podtyp události „Role“ 

POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY 1V;P 

VÝŠKOVÉ BUDOVY 1V;P;VT 

PRŮMYSLOVÉ, ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY, 

SKLADY 1V;VOH 

SHROMAŽDIŠTĚ OSOB 1V;P 

PODZEMNÍ PROSTORY, TUNELY 1V;P;VOH; PLH;PEH 

LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA 1V;P;VOH; 

TRAFOSTANICE, ROZVODNY P;PLH 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY P;P;VYP 

POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ 1V;P 

DOPRAVNÍ NEHODA VYPROŠTĚNÍ OSOB 1V;VYP;RZA 

UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ ODT 

ÚKLID VOZOVKY 1V;SORB 

ŽELEZNIČNÍ 1V; 

LETECKÁ 1V;P;VOH 

ÚNIK 

NEBEZPEČNÝCH 

LÁTEK 

NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 1V;CHT 

DO PŮDY 1V;CHT 

NA (DO) VODNÍ PLOCHU(Y) 1V;CHT 

DO OVZDUŠÍ 1V;CHT;PPLA 

TECHNICKÁ 

POMOC 
SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS 1V; 

DESTRUKCE OBJEKTU VOH 

NÁHRADA NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ EC 

OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR 1V; 

ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ 1V; 

ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK 1V;ODT 

ČERPÁNÍ VODY 1V; 

MĚŘENÍ KONCENTRACÍ 1V;PPLA 

MONITORING 1V; 

ZÁCHRANA OSOB A 

ZVÍŘAT 
Z VÝŠKY, Z HLOUBKY 1V;LT;VT 

UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH 1V; 

ZASYPANÉ, ZAVALENÉ 1V;TP 

Z VODY 1V;VOD 

OSTATNÍ 

MIMOŘÁDNÁ 

UDÁLOST 

RADIAČNÍ NEHODA, HAVÁRIE 1V;CHT 

EVAKUACE A OCHRANA OBYVATEL PLOŠNÁ 1V; 

JINÉ 1V; 

JINÉ,  NEURČENO ZATÍM NEURČENO 1V; 
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7.3 Podklady pro návrh vysílání techniky 

Návrh vysílání techniky bude vycházet z požadavků oddělení IZS, které diktuje, jakou 

techniku na místě zásahu vyžaduje, stejně jako je to i při návrhu samotným operačním 

důstojníkem, který je vyškolen a zná tyto požadavky. Pro co nejvýhodnější nasazení a 

zamezení plýtvání silami a prostředky je také možno využít výstupy statistik, ve kterých se 

zaměříme na množství sil a prostředků u konkrétních typů událostí za určitý čas a která 

nám dokáže vypovědět, kolik techniky na zásazích průměrně zasahovalo, viz obrázek 5.2 a 

obrázek 5.3. 

 

Využít se samozřejmě může i nyní používaný plán vysílání techniky, který je na operačních 

střediscích v papírové podobě viz tabulka 5.1. Rozdíl bude vtom, že zatímco papírová 

podoba je také limitována množstvím jednotlivých návrhů, aby se v nich dalo rychle 

orientovat, automatický návrhář tyto databáze prozkoumá během zlomku vteřiny a tím 

můžeme využít mnohem více jednotlivých návrhů a tím docílit toho nejvhodnějšího výběru 

techniky. Díky tomuto vyřešíme problém se skladovacími prostory v nejvyšších patrech 

výškových budov, který byl již zmíněn při popisování stávajícího návrháře techniky. Pro 

tyto konkrétní budovy by se do systému výjezdů zařadila i výšková technika a nemohlo by 

dojít k žádnému překvapení pro zasahující hasiče. 
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7.4 Systém výjezdů využívající „role“  

Systém výjezdů pro automatický návrhář techniky bude obsahovat typ a podtyp události, 

pro kterou techniku vybíráme, lokalizaci místa s možností vytvořit systém výjezdů až na 

číslo popisné. Každá událost by měla možnost vyplnit specifickou poznámku, pro dopravní 

nehody kilometr, na kterém se nachází mimořádná událost, u požáru výškové budovy 

celkový počet pater budovy, u shromaždiště osob počet osob atd. Na základě této 

poznámky by se mohla doplnit technika nad rámec standardního systému výjezdů. Pokud 

by nebylo vyplněno číslo popisné, bude platit nadřazená kategorie, celá ulice, část obce, 

obec atd. V systému budou za sebou vypsány jednotlivé role techniky a jejich množství pro 

jednotlivé stupně poplachu, viz obrázek 7.1.  

 

 

Obrázek 7.1: Systém výjezdů využívající „ role“ pro konkrétní adresu. 

 

Takovýto návrh výjezdu se bude muset vytvořit pro celé území, kde bude automatický 

návrhář využíván. Je zcela na uživatelích, jak podrobné roztřídění bude vytvořeno. Pokud 

bude v celém kraji využíván stejný systém výjezdů a nebudou se v jeho částech vyskytovat 

území s výraznou odlišností, může být teoreticky vytvořen jen jeden plán pro celé území. 

Pokud se budou vyskytovat odlišnosti, může být pro tyto místa vytvořen specifický systém 

výjezdu. Takovým místem může být například dopravní nehoda v tunelu v Klímkovicích 

na Ostravsku, kde již nyní je vytvořen speciální návrh výjezdu. 

 

Obrázek 7.1 zobrazuje techniku pro všechny stupně poplachu, v praxi bude stačit vyplnit 

pouze první stupeň, neboť další technika vyjíždí až na žádost velitele zásahu. 
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7.5 Rozšíření poplachových plánů 

Aby mohl návrhář dynamicky reagovat na různé typy událostí, nestačí správně vybrat typ 

techniky, ale musí se také vybrat nejlépe dislokovaná jednotka předurčená pro daný typ 

zásahů. Bude potřeba rozšířit stávající poplachové plány, které jsou určeny primárně pro 

požární zásahy. Ostatní události se řeší pomocí předurčeností, které suplují poplachové 

plány.  

  

Jako základní poplachové plány by mohly být: 

 Poplachový plán pro požáry. 

o je určen pro zásahy na požáry a ostatní zásahy, při kterých není využíváno 

předurčeností. 

 Poplachový plán pro dopravní nehody. 

o Je určen na dopravní nehody, při kterých je nutno vyprostit zraněné osoby 

z havarovaných vozidel. V tomto poplachovém plánu budou využívány 

jednotky s předurčením na dopravní nehody, což znamená, že jsou 

vybaveny vyprošťovacím zařízením a jsou na tuto činnost řádně vyškoleny. 

 Poplachový plán pro zásah na nebezpečnou látku. 

o Stejně jako u dopravních nehod jsou i na zásah na nebezpečnou látku 

předurčeny některé jednotky. Ty mají speciální ochranné pomůcky, 

vybavení pro bezpečný zásah na nebezpečnou látku a také potřebné 

znalosti. 

 Poplachový plán pro nebezpečný hmyz. 

o Určen pro zásahy na nebezpečný hmyz. Tyto zásahy provádí hlavně 

dobrovolné jednotky v místech své působnosti a také speciální technika 

profesionálních hasičů. 

 

Vytvoření nových poplachových plánů, které by se automaticky zobrazovali po klasifikaci 

typu a podtypu události v programu „Spojař“ by se také urychlil výběr techniky v situaci, 

kdy nebude využíván automatický návrhář. Obsluze operačního střediska by se zobrazil 

příslušný poplachový plán a nemusel by nic hledat v předurčenostech, čímž by se také 

snížila možnost špatné volby jednotky přehlédnutím. 
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8 Vývojový diagram 

8.1 Základní charakteristika navrženého algoritmu 

Navržený algoritmus řeší návrh techniky od prvotního zpracování datové věty operačním 

střediskem, bere v potaz poplachové plány a pravidla pro výběr techniky, stav techniky i 

její polohu. Jednotlivé části budou dále rozepsány a popsána jejich funkce, viz obrázek 8.1. 

 

Obrázek 8.1: Rozdělení algoritmu na části. 

První část algoritmu 

Druhá část algoritmu 

Třetí část algoritmu 

Čtvrtá část algoritmu 



40 

 

8.2 První část diagramu 

V této části algoritmus získává data z „datové věty“ a následně je zpracuje a vybere vhodné 

role pro daný typ události, viz obrázek 8.2. 

 

 

Obrázek 8.2: První část algoritmu 

Spuštění algoritmu 

Vynulování proměnných 

Načtení informací z 

„Datové věty“ 

 

Zpracování datové věty 

Načtení navrhnutých 

„rolí“ 

Načtení příslušného 

poplachového plánu 

Seřazení rolí 

Přerušení vývojového 

diagramu 

Načtení počtu „rolí“ do 

pomocné proměnné „Z“ 
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Start 

Návrhář techniky se spustí v momentu, kdy obsluha operačního střediska zpracuje novou 

událost v programu „Spojař“ a po kontrole adresy, zařazení správného typu a podtypu 

události dá „Pokračovat v řešení“. Tímto krokem se přejde do dialogového okna pro návrh 

techniky k výjezdu. 

 

Vynulování proměnných 

Na začátku vždy program vynuluje všechny pomocné proměnné, které jsou v programu 

využívány. 

 

Načtení informací z „datové věty“ 

Aby mohl návrhář správně vybrat techniku určenou k výjezdu, musí nejdříve získat data o 

události, na základě kterých bude rozhodovat jaká technika, v jakém množství a odkud 

pojede. Tyto informace získá z „datové věty“, která přijde z TCTV 112. 

 

Zpracování „datové věty“ 

Podle typu a podtypu události se rozhodne, jaký typ poplachového plánu bude využívat. 

Podle upřesňujících informací, jako je počet ohrožených osob, patro a výška budovy, ve 

které se daná událost odehrává, může ještě doplnit návrh o další „role“. 
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Načtení navrhnutých „rolí“ 

Podle vyhledané tabulky systému výjezdů načte vhodné „role“ a jejich množství určené 

pro daný typ zásahu a jeho rozsah, viz obrázek 8.3. 

 

 

Obrázek 8.3: Načtení „rolí“ ze systému výjezdů. 

 

 

Jak je vidět viz tabulka 8.1, pro požár výškové budovy v Liberci na ulici Šumavské by v I. 

stupni poplachu vybral „role“ 1V kategorie JPO1, 2V kategorie JPO1, VT kategorie JPO1, 

P a P kategorií JPO2 nebo JPO3. 

 

Tabulka 8.1: „Role“ načtené ze systému výjezdů. 

Pořadí Role Typ jednotky 

1. 1V JPO1 

2. 2V JPO1 

3. VT JPO1 

4. P JPO2,JPO3 

5. P JPO2,JPO3 



43 

 

Načtení příslušného poplachového plánu 

Podle zvoleného poplachového plánu načte konkrétní jednotky spolu s technikou, kterou 

disponují. Každá jednotka bude tvořit samostatnou tabulku. Budou seřazeny v pořadí, které 

určuje příslušný poplachový plán, viz obrázek 8.4. 

 

 

Obrázek 8.4: Načtení různých poplachových plánů formou tabulek. 
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Seřazení „rolí“ 

Program seřadí vybrané role postupně od „rolí“, které jsou přiřazeny speciální technice po 

„role“, které jsou přiřazeny technice obsazené celým družstvem, viz tabulka 8.2. Tímto 

seřazením docílíme ochrany před špatně vyslanou technikou, zejména u jednotek JPO2, 

JPO3 a JPO 5. Pokud budeme mít událost, ve které potřebujeme speciální techniku, 

musíme zabránit tomu, aby jednotka, která je v pouze jedno-výjezdová, po vyhlášení 

poplachu vyjela nejprve CAS, a speciální technika by mohla zůstat neobsazena. Tím by 

mohl zejména v místech s delšími dojezdovými časy profesionálních jednotek nastat vážný 

problém, neboť speciální techniku, například výškovou techniku má pouze jedna jednotka. 

A pokud by vyjela jednotka s CAS, již by tam nebylo jak výškovou techniku dostat. Proto 

je lepší vybrat nejprve „role“ speciální techniku a CAS poslat z další jednotky podle 

poplachového plánu. Po „rolích“ speciální techniky by již následovaly „role“ techniky, 

stejně jako byly seřazeny v tabulce systému výjezdů. 

 

Tabulka 8.2: „Role“ seřazené pro výběr techniky. 

Pořadí Role Typ jednotky 

1. VT JPO1 

2. 1V JPO1 

3. 2V JPO1 

4. P JPO2,JPO3 

5. P JPO2,JPO3 

 

Načtení počtu „rolí“ do pomocné proměnné 

Počet rolí program načte do proměnné „Z“, kterou bude postupně snižovat. To zajistí, že 

program pozná, kdy již vybral všechnu techniku.  

 

Přerušení vývojového diagramu 

Místo, ve kterém končí část vývojového diagramu, které je rozdělen z důvodu lepší 

přehlednosti na čtyři části. Jednotlivé části jsou očíslovány a vždy se spojují části se 

stejnými čísly. Tato značka se bude objevovat i v následujících částech již bez vysvětlení. 
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8.3 Druhá část diagramu 

Tato část se zaměřuje na výběr konkrétní techniky podle poplachového plánu – obrázek 

8.5. 

 

         

 

 

 

 

Obrázek 8.5: Druhá část algoritmu.  

Vyhledání konkrétní techniky 

Určení řádku pro výběr „role“ 

Výběr konkrétní „role“ 

Zvýšení proměnné „P“ 

Ověření, zda byla technika nalezena 

Načtení vybrané techniky a čísla 

tabulky poplachového plánu 

Navázání vývojového diagramu 

Přerušení vývojového diagramu 
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Navázání vývojového diagramu 

Místo, ve kterém navazuje část vývojového diagramu na předchozí část se stejným číslem. 

Tato značka se bude objevovat i v následujících částech již bez vysvětlení. 

Určení řádku pro výběr „role“ 

Proces, který určuje řádek v tabulce „rolí“. Při prvotním nulování proměnných jsme 

docílili toho, že při prvním průchodu je nastavena hodnota 1 a algoritmus vyhledává 

v tabulce na prvním řádku. 

Výběr konkrétní „role“ 

Algoritmus vybere „roli“, která je na prvním řádku a začne s ní pracovat, viz tabulka 8.3. 

Tabulka 8.3: Výběr první „role“ 

Pořadí Role Typ jednotky 

1. VT JPO1 

2. 1V JPO1 

3. 2V JPO1 

4. P JPO2,JPO3 

5. P JPO2,JPO3 

Vyhledávání konkrétní techniky 

Samotné vyhledávání konkrétní techniky probíhá pomocí podprogramu, který začne 

projíždět načtené tabulky s technikou a jí přiřazenými rolemi. Tabulky jsou seřazené stejně 

jako jednotky podle poplachového plánu. Tabulky projíždí jednu za druhou, pokud najde 

techniku s požadovanou rolí, která je ve stavu, ze kterého je schopna zasahovat, pošle ji 

k dalšímu zpracování, viz obrázek 8.6. 

 
Obrázek 8.6: Schéma výběru konkrétní techniky. 
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Pokud je vybraná technika následně vybrána a navrhnuta, podprogram prohledává ve 

zbylých tabulkách znovu od začátku všechnu techniku. Pokud technika nemohla být 

vybrána, podprogram pokračuje v prohledávání od této techniky dále.  

 

Stavy techniky informují o situaci, ve které se právě technika nachází, viz tabulka 8.4. 

 

Tabulka 8.4: Význam různých stavů techniky. 

Možné stavy techniky 

V návrhu Technika je právě v návrhu k výjezdu na jiném pracovišti, s tímto 

stavem se algoritmus nezabývá a rovnou vybírá další techniku v 

tabulce podle poplachového plánu. 

Na cestě 

k zásahu 

Technika je právě na cestě k zásahu, s tímto stavem se algoritmus 

nezabývá a rovnou vybírá další techniku v tabulkách podle 

poplachového plánu. 

Zasahuje na 

místě zásahu 

Technika je právě v místě zásahu, s tímto stavem se algoritmus 

nezabývá a rovnou vybírá další techniku v tabulkách podle 

poplachového plánu. 

Odjezd z 

místa zásahu 

Technika je právě na cestě na základnu, v této situaci můžeme uvažovat 

o přejezdu k další mimořádné události. Techniku v tomto stavu pošle 

podprogram k dalšímu zpracování. 

Na základně Technika dorazila na základnu, v této situaci můžeme uvažovat o 

výjezdu k další mimořádné události. Techniku v tomto stavu pošle 

podprogram k dalšímu zpracování. 

V pohotovosti 

na základně 

Technika je na základně připravena k výjezdu. Techniku v tomto stavu 

pošle podprogram k dalšímu zpracování. 

Hospodářská 

jízda  

Technika je na hospodářské jízdě, v této situaci můžeme uvažovat o 

výjezdu k další mimořádné události. Techniku v tomto stavu pošle 

podprogram k dalšímu zpracování. 

Kondiční 

jízda  

Technika je na kondiční jízdě, v této situaci můžeme uvažovat o 

výjezdu k další mimořádné události. Techniku v tomto stavu pošle 

podprogram k dalšímu zpracování. 

Výcvik Technika se účastní výcviku, v této situaci můžeme uvažovat o výjezdu 

k další mimořádné události. Techniku v tomto stavu pošle podprogram 

k dalšímu zpracování. 

Mimo provoz Technika je mimo provoz, s tímto stavem se algoritmus nezabývá a 

rovnou vybírá další techniku v tabulkách podle poplachového plánu. 
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Načtení vybrané techniky a čísla tabulky poplachového plánu 

Z podprogramu načte vybranou techniku a pořadí tabulky podle poplachového plánu. 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že vybral AP 27 - S2 ze stanice Liberec volací znak 

PLI104. Technika byla vybrána z první tabulky poplachového plánu. 

 

Ověření, zda našel příslušnou techniku 

Pokud nalezl techniku s vhodnou „rolí“, pošle jí dále na zpracování, pokud nenašel žádnou 

techniku, musí se vrátit zpět k načteným rolím a začne vyhledávat techniku s následující 

„rolí“. 

 

Zvýšení proměnné „P“ 

Aby program věděl, kterou roli vyhledávat, zvýšíme pomocnou proměnnou „P“ o jedna, 

čímž se nám následně zvýší číslo řádku, ve kterém se vybírá další „role“. 
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8.4 Třetí část diagramu 

Tato část algoritmu ověřuje možnost techniky vyjet k mimořádné události – obrázek 8.7. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.7: Třetí část algoritmu. 
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Ověření polohy techniky  

Program ověří, zda je technika v místě své dislokace, pokud se tam nachází, je tento 

rozhodovací proces ukončen a algoritmus pokračuje kladným směrem dále. Pokud 

technika není v místě dislokace, může se nacházet v několika různých stavech, ve kterých 

může být připravena k výjezdu a schopna přejet k mimořádné události.  

Mezi tyto stavy patří zejména: 

 Návrat na základnu 

 Kondiční jízda 

 Hospodářská jízda 

 Výcvik 

 

Důležité je, aby měl algoritmus informaci, zda je technika schopna dalšího výjezdu. 

Například pokud se jedná o CAS jedoucí na základnu, musí být naplněna vodou, mít 

dostatečnou zásobu pohonných hmot jak pro samotné vozidlo, tak pro agregáty, které jsou 

ve výbavě. Technika na kondiční a hospodářské jízdě zase nemusí mít při této jízdě 

potřebnou osádku. Informaci o schopnosti dalšího výjezdu systém může získat jedině tak, 

že se rozšíří počet „kódu typické činnosti“. Tyto kódy, takzvaně „statusy“ jsou využívány 

pro zrychlení a zjednodušení podávání informací operačnímu středisku, viz tabulka 8.5.  

 

Tabulka 8.5:  Seznam nejpoužívanějších kódů typické činnosti. 

Seznam nejpoužívanějších kódů typické činnosti 

Kód č. 1 - výjezd vozidla. 

Kód č. 2 - příjezd na místo zásahu. 

Kód č. 3 - lokalizace požáru. 

Kód č. 4 - likvidace požáru. 

Kód č. 5 - odjezd z místa zásahu. 

Kód č. 6 - návrat na základnu. 

Kód č. 7 - uvedení do pohotovosti. 

 

Kódů je několik desítek, ale primárně je využíváno hlavně těchto sedm. Měl by se rozšířit 

kód č. 6 - návrat na základnu na dva kódy, kdy jeden bude návrat bez možnosti výjezdu a 

druhý bude návrat na základnu s možností výjezdu. Další úprava by zasáhla kódy č. 15 a č. 

17, které jsou přiřazeny hospodářské a kondiční jízdě. Kód č. 15 by znamenal, že technika 

je nedostatečně obsazena hasiči nebo technickými prostředky a tudíž není schopna výjezdu 

k zásahu. Kód č. 17 by naopak znamenal plnou připravenost k výjezdu.  
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Ověření možnosti přejetí k události 

Pokud algoritmus zjistí, že technika není schopna přejet k události, vrátí se znovu 

k vyhledávání v tabulkách s technikou a podprogram pokračuje v hledání další techniky se 

stejnou rolí. V případě, že je technika schopna přejet k dané mimořádné události, 

algoritmus přejde na další krok.  

 

Výpočet dojezdového času k místu události 

Pro co nejrychlejší zásah je třeba ověřit různé varianty výjezdu a vybrat tu nejrychlejší. 

Jestli je vhodnější poslat techniku z místa dislokace jednotky, která může být blíže místu 

události, ale musíme počítat s nutnou dobou pro výjezd, nebo vyslat jednotku, která je 

teoreticky ve větší vzdálenosti, ale je schopna vyrazit k události okamžitě. Pro výběr 

nejvhodnější varianty musíme vycházet z pozice vozidla, které je mimo místo své 

dislokace. Tyto data získáme díky GPS navigaci. Program vypočítá nejvhodnější trasu a 

její trvání.  

 

Výpočet dojezdového času k místu události následující identické techniky 

Program vypočítá dojezdový čas následující techniky se stejnou rolí podle poplachového 

plánu. Tyto informace také získá také z GPS souřadnic další nalezené techniky. 

 

Porovnání dojezdových časů 

Program porovná dojezdové časy vypočtené navigačním programem. Podle typu JPO, 

která je v místě své dislokace, musí přičíst k času dojezdu i dobu, která uběhne od 

vyhlášení poplachu k výjezdu. Tato doba se odvodí od zákonem stanovených časů pro 

výjezd. Pokud je čas dojezdu na místo události techniky, která je mimo místo své 

dislokace, kratší, než součet časů následující techniky, návrhář pokračuje dále. Pokud je 

ovšem čas dojezdu delší, než součet časů následující techniky, vrátí se algoritmus opět do 

podprogramu výběru techniky a vybere následující techniku. Tato technika bude stejná 

jako technika, u které jsme počítali čas dojezdu v předchozím kroku. Tuto techniku pošle 

k testování. 
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Načtení dat o obsazení techniky 

Pokud se technika nachází v místě své dislokace, musíme zjistit, zda na stanici je 

dostatečné množství hasičů. Pro dobrovolné jednotky je potřeba vycházet 

z organizovaného počtu výjezdů a údajů o počtu výjezdových členů z aplikace „IKIS 1“. U 

profesionálních jednotek se tato data načtou z denního rozkazu, který je součástí strážní 

knihy v programu „IKIS I“, kde je aktuální obsazení techniky, viz obrázek 8.8. Je také 

potřeba rozdělovat tzv. „vázané“ a „volné“ hasiče. Vázaní hasiči jsou pevně přiřazeni ke 

konkrétní technice, většinou k prvním a druhým výjezdům. Volní hasiči mohou vyjet na 

další technice, která se na stanici nachází. Tento systém se používá, z důvodu mnohem 

většího počtu speciální techniky než je osádek vozidel. Technika je v takovém počtu 

hlavně z důvodu potřeby speciální techniky určené pro jednotlivé typy událostí hlavně pro 

technické a chemické zásahy.  

 

 

Obrázek 8.8: Obsazení techniky hasiči. 

 

Ověření zda je osádka pro vybranou techniku 

Pokud technika má svou „vázanou“ osádku, nebo je k dispozici „volná“ osádka, postoupí 

algoritmus k dalšímu kroku. Pokud jednotka nedisponuje dostatečným množstvím hasičů, 

vrátí se program zpět k výběru a hledá následující techniku se stejnou rolí podle 

poplachového plánu. 
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8.5 Čtvrtá část diagramu 

Tato část algoritmu posílá vybranou techniku do aplikace „Spojař“ a ověřuje množství 

vybrané techniky a její druh -  obrázek 8.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.9: Čtvrtá část algoritmu. 
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Zobrazení techniky v návrhu techniky 

Algoritmus zobrazí vybranou techniku v návrhu techniky programu „Spojař“. 

 

Odebere hasiče ze strážní knihy 

Po výběru techniky je potřeba osádku této techniky jakoby odebrat ze strážní knihy. Pokud 

by se tak nestalo, nastal by problém hlavně s volnými hasiči, kteří by při výběru další 

techniky již nemuseli být na stanici, a při výběru další techniky by již nefungovalo ověření, 

zda je osádka pro vybranou techniku. 

 

Ověření, zda již vybral všechny role 

Algoritmus porovná číslo řádku, z kterého byla „role“ vybírána, s číslem v pomocné 

proměnné „Z“, ve které je uložený celkový počet „rolí“. Pokud jsou tato čísla rozdílná, 

následuje ověření, zda se jedná o speciální techniku. V opačném případě, kdy jsou si čísla 

rovna, následuje poslední krok algoritmu, kterým je jeho ukončení. 

 

Ověření, zda se jedná o speciální techniku 

Algoritmus musí ověřit, zda se jedná o speciální techniku, mezi kterou můžeme počítat 

techniku, která nevyjíždí osazena celým družstvem, což je v dnešní době minimálních 

stavů na stanicích prakticky všechna technika mimo hlavní CAS. Ověření je důležité pro 

vyslání správného počtu družstev od jednotlivých jednotek dle poplachového plánu. Pokud 

máme v poplachovém plánu na prvních dvou místech odlišné jednotky a potřebujeme 

vyslat dvě CAS a speciální techniku, nemůžeme poslat dvě CAS s dvěma družstvy z první 

jednotky, i když disponují potřebným počtem družstev v pohotovosti, ale můžeme z první 

jednotky vyslat speciální techniku a hlavní CAS. Algoritmus na základě tohoto ověření 

získá informaci, zda bude z této jednotky možno ještě vyslat další techniku nebo ne. 

V případě výběru speciální techniky, který je vždy první, tabulku jednotky nechá 

k dispozici pro další výběr, pokud je vybrána hlavní CAS, tabulka jednotky již nebude 

k dispozici pro další výběr. Pokud se v poplachovém plánu nachází na dalších místech 

znovu první jednotka, bude opět k dispozici, až na ní přijde řada. 
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Odstraní tabulku jednotky 

V případě výběru hlavní CAS odstraní tabulku, z které byla vybrána technika. Správnou 

tabulku zjistí podle čísla tabulky, které se při výběru uložilo do k tomu určené pomocné 

proměnné. 

 

Zvýšení proměnné „P“ 

Aby program věděl kterou roli vyhledávat, zvýšíme pomocnou proměnnou „P“ o jedna, 

čímž se nám následně zvýší číslo řádku, ve kterém se vybírá další „role“. 

 

Ukončení algoritmu 

Algoritmus je ukončen a připraven pro další použití. 

 

8.6 Modelové situace 

Pro demonstraci funkce algoritmu jsem připravil dvě modelové situace, na kterých bude 

vysvětlen výběr techniky pro konkrétní události. 

 

První modelová situace 

Požár bytu v 5. nadzemním podlaží. Jedna hlavní CAS, která je na prvním místě 

v poplachovém plánu se vrací od jiného zásahu a není schopna vyjet k události.  

Dle poplachového plánu pro požáry jsou jednotky seřazeny, viz tabulka 8.6. 

 

Tabulka 8.6: Poplachový plán pro požár obce Chrastava 

Poplachový plán pro požár obce Chrastava 

Pořadí Jednotka 

1 HZS LK PS Liberec JPO1. 

2 HZS LK PS Liberec JPO1. 

3 SDH Chrastava JPO3. 

4 SDH  Stráž nad Nisou JPO 3. 
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Algoritmus začne provádět jednotlivé kroky, nejprve vynuluje proměnné, načte datovou 

větu a zpracuje údaje v ní obsažené. Pomoci těchto údajů vybere ze systému výjezdů 

vhodné role techniky a příslušný poplachový plán. V tomto případě, kdy se jedná o požár 

výškové budovy, vybere role 1V, 1V a VT. Poplachový plán pro požár viz Tabulka 8.6. 

Algoritmus seřadí vybrané role, jejich počet načte do proměnné „Z“ a nastaví se na první 

řádek v seznamu rolí. Zjistí, že na prvním místě je role VT a spustí podprogram vyhledání 

konkrétní techniky. Tento podprogram začne projíždět jednotlivé tabulky a hned v první 

nalezne AP27 - S2 s volací značkou PLI 104, kterou pošle k testování. Vzhledem k tomu, 

že technika byla nalezena, projde dotaz „Technika = 0“ zápornou cestou a pokračuje na 

zjištění, kde se nachází. Technika je na stanici připravena k výjezdu, tudíž pokračuje a ze 

strážní knihy načte stavy hasičů. Technika je obsazena hasiči, algoritmus zobrazí AP27 - 

S2 PLI 104 v návrhu techniky, vybrané hasiče označí ve strážní knize jako nedostupné a 

ověří, zda je vybrána všechna technika. Proměnná (N = 1) < (Z = 3), z čehož se rozhodne 

vyhledávat další techniku. Ověří, zda AP 27 – S2 PLI 104 je speciální technika a zvýší 

pomocnou proměnnou „P“ o 1 a vrátí se k výběru řádku pro vyhledávání role. Ten se díky 

proměnné „P“ zvýšil na N = 2 a tudíž algoritmus vyhledává roli 1V. Spustí podprogram, 

který v tabulce 1 nalezne CAS 20 s volací značkou PLI 102, kterou pošle k testování. První 

podmínku nesplní, tudíž pokračuje k zjištění, kde se nachází. Technika není na stanici a je 

třeba ověřit, zda je schopna výjezdu. V kódu typické činnosti zjistíme, že není schopna 

přejet k další události. Algoritmus se vrátí k podprogramu, který musí najít náhradu. 

Nalezne CAS 20 PLI 101, pošle ji k testování. První podmínkou opět projde zápornou 

cestou, zjistí, že se nachází v pohotovosti na stanici, načte data ze strážní knihy a vzhledem 

k tomu, že se jedná o hlavní CAS, která má vždy osádku, zobrazí ji v návrhu techniky. 

Ověří, zda je vybrána všechna technika, (N = 2) < (Z = 3). Zjistí, že se nejednalo o 

speciální techniku, tabulku smaže z načtených tabulek, zvýší proměnnou „P“ a vrátí se 

k výběru řádku pro vyhledávání role. Řádek se zvýšil na hodnotu 3. Je vyhledávána role 

1V. Podprogram prohledává tabulku 2, kde nalezne dva kusy techniky s rolí 1V, které 

ovšem nemůže vybrat, neboť jedna není schopna výjezdu a druhá již je v návrhu. Proto 

přejde k tabulce 3 a vybere CAS 24 PLI 761 a pošle ji k testování. První podmínku opět 

projde zápornou cestou a následně zjistí, že se technika nachází na stanici. Ověří obsazení 

hasiči a zobrazí ji v návrhu techniky. Ověří, zda je vybrána všechna technika, nyní je (N = 

3) = (Z = 3) a algoritmus je ukončen, viz obrázek 8.10. 
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Obrázek 8.10: Chod algoritmu při navrhování techniky 1. 
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Druhá modelová situace 

Dopravní nehoda s vyproštěním. Hlavní CAS je na kondičních jízdách v Hodkovicích nad 

Mohelkou, je schopna výjezdu. Druhá CAS ze stanice Liberec je mimo výjezd. 

Dle poplachového plánu pro dopravní nehody jsou jednotky seřazeny viz tabulka 8.7. 

 

Tabulka 8.7: Poplachový plán pro dopravní nehody obec Oldřichov v Hájích 

Poplachový plán pro dopravní nehody obec Oldřichov v Hájích 

Pořadí Jednotka 

1 HZS LK PS Liberec JPO1. 

2 HZS LK PS Raspenava JPO1. 

3 SDH Frýdlant JPO2. 

 

Algoritmus začne provádět jednotlivé kroky, nejprve vynuluje proměnné, načte datovou 

větu a zpracuje údaje v ní obsažené. Pomoci těchto údajů vybere ze systému výjezdů 

vhodné role techniky a příslušný poplachový plán. V tomto případě, kdy se jedná o 

dopravní nehodu s vyproštěním, vybere role 1V a RZA podle poplachového plánu pro 

dopravní nehody viz  

Tabulka 8.7. Algoritmus seřadí vybrané role, jejich počet načte do proměnné „Z“ a nastaví 

se na první řádek v seznamu rolí, zjistí, že na prvním místě je role RZA, a spustí 

podprogram výběru vyhledání konkrétní techniky. Tento podprogram začne projíždět 

jednotlivé tabulky a hned v první nalezne RZA - L2 PLI 156, který pošle k testování. 

Vzhledem k tomu, že technika byla nalezena, projde dotaz „Technika = 0“ zápornou cestou 

a pokračuje na zjištění, kde se nachází. Technika je na stanici připravena k výjezdu, tudíž 

pokračuje a ze strážní knihy načte stavy hasičů. Technika je obsazena hasiči, algoritmus 

RZA - L2 PLI 156 zobrazí v návrhu techniky, vybrané hasiče označí ve strážní knize jako 

nedostupné a ověří, zda je vybrána všechna technika. Proměnná (N = 1) < (Z = 2), z čehož 

se rozhodne vyhledávat další techniku. Ověří, zda RZA – L2 PLI 156 je speciální technika 

a zvýší pomocnou proměnnou „P“ o 1 a vrátí se k výběru řádku pro vyhledávání role. Ten 

se díky proměnné „P“ zvýšil na N = 2 a tudíž algoritmus vyhledává roli 1V. Spustí 

podprogram, který v tabulce 1 nalezne CAS 20 s volací značkou PLI 101, kterou pošle 

k testování. První podmínku nesplní, tudíž pokračuje k zjištění, kde se nachází. Technika 

není na stanici, a je třeba ověřit, zda je schopna výjezdu, v kódu typické činnosti zjistíme, 

že je na kondiční jízdě a je schopna přejet k mimořádné události. Algoritmus vypočítá 

dojezdový čas k místu události, následně vypočítá čas následující CAS s „rolí“ „1V“. 

Následující je CAS 20 PLI 102, ten je ale mimo výjezd, podprogram hledá další CAS a 
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nalezne CAS 15 PLI 122. Poté porovná tyto časy a zjistí, že i přes dobu nutnou k vyhlášení 

poplachu jednotce ze stanice HZS LK PS Raspenava bude technika z této stanice na místě 

události rychleji. Algoritmus se vrátí k výběru techniky, kde tedy vybere CAS 20 PLI 122, 

a ověří obsazení hasiči, hasiči jsou k dispozici. Zobrazí techniku v návrhu techniky a 

odebere hasiče ze strážní knihy. Ověří, zda je vybrána všechna technika, nyní je (N = 2) = 

(Z = 2) a algoritmus je ukončen, viz obrázek 8.11. 

 

 
Obrázek 8.11: Chod algoritmu při navrhování techniky 2. 
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9 Implementace algoritmu do stávajícího systému 

Aby mohl být tento algoritmus využíván, bude nutné změnit některé programy, vytvořit 

podklady, které algoritmus bude využívat, a dovybavit techniku. 

9.1 Úpravy programů 

Strojní služba 

Metoda výběru by zasáhla hlavně strojní službu, ve které se musí vytvořit u každého 

vozidla nová sekce, tzv.: „role vozidla“, do které se jednotlivé role vyplní, viz obrázek 9.1. 

Editací v aplikaci „IKIS II“ bude moci být technice přiřazen počet „rolí“ podle požadavků 

odboru IZS zcela bez jakýchkoli omezení. 

 

Obrázek 9.1: Přiřazení rolí v aplikaci IKIS II 

Kódy typické činnosti 

Editace kódů typické činnosti se také provádí v aplikaci „IKIS II“, pro jejich rozšíření se 

bude muset povolit editace všech těchto kódů, neboť v dnešní době je možné editovat kódy 

s pořadovým číslem 30 a vyšším. Používat dvouciferné kódy pro nejpoužívanější statusy je 

zcela nevhodné. Jednak z časového hlediska a také z praktického, neboť zadání kódu za 

jízdy na malých tlačítcích vozidlové radiostanice může vést k častým překlepům. 

Editace návrháře 

Samotná editace nového návrháře bude probíhat také v aplikaci „IKIS II“, může být 

umístěn stejně jako nynější návrhář v automatických akcích. Plněním návrháře potřebnými 

materiály musí být pověřena zodpovědná osoba a přístup k editaci musí být značně 

omezen, neboť správnost těchto informací je nesmírně důležitá. 
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Dispečer TCTV 

Zavedení používání nového návrháře se nedotkne systému TCTV112, kde zatím zůstane 

stejný počet typů a podtypů událostí. Naopak pro ještě větší zjednodušení se uvažuje o 

vypuštění podtypů událostí. Tato úprava by měla postihnout systém TCTV112 třetí 

generace. Úprava by se netýkala pouze hasičské sekce, ale velké zjednodušení by mělo 

přinést i sekci policejní, kde je nyní sousta podtypů událostí, které je pro neodborníka 

velice těžké z právního hlediska správně identifikovat. Operátor 112 by pouze klasifikoval 

typ události a podrobně popsal do poznámky vytěžené informace. Zatřídění do podtypu 

provede obsluha příslušného operačního střediska. Kromě zjednodušení volby pro 

operátora 112 je nespornou výhodou možnost každého kraje využívat své vlastní podtypy 

události, které by v ostatních krajích byly zcela nevyužitelné. Jako příklad je možno uvést 

specifikum Českobudějovického kraje, požáry rašelinišť, se kterým se v kraji 

Moravskoslezském vůbec nesetkáme, ale řeší se tady úniky metanu a důlních plynů do 

ovzduší, následkem těžebního průmyslu, které kraj Českobudějovicky naopak netrápí 

vůbec. Větší množství podtypů by vedlo k nepřehlednosti při hledání správného podtypu. 

 

9.2 Vybavení techniky 

Pro správnou funkci a možnost využití výpočtů dojezdových časů bude potřeba vybavit 

vozidla moduly GPS, které ve spolupráci s navigačním programem vypočítají nejkratší 

cestu k zásahu a porovná ji s dojezdovou dobou další techniky se stejnou rolí podle 

poplachového plánu. V některých krajích již vozidla moduly mají, jsou využívány pro 

zobrazení vozidel v aplikaci GISel a pro její lepší navigaci při jízdě k zásahu.  

 

9.3 Tvorba poplachových plánů 

Poplachové plány nejsou to stejné, jako je dokument „Požární poplachový plán“, který řeší 

komplexně požární problematiku v kraji. Obsahuje zejména součinnost složek IZS, 

obsahuje informace o plošném pokrytí a také poplachový plán pro požáry, který řeší 

vysílání konkrétních jednotek na konkrétní místa kraje. K tomuto poplachovému plánu by 

měly přibýt další plány podle potřeb jednotlivých krajů. Tvorbu plánů by měl na starosti 

odbor IZS kraje. 
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10  Závěr 

Z popisu značného množství vlastností nynějšího typového návrhu techniky je jasné, proč 

prakticky není využíván. Výjimku tvoří pouze územní odbor Ostrava, který je vybaven na 

všech stanicích naprosto stejnou technikou. Tento stav ovšem také již přestává platit, neboť 

pořízení nových hlavních CAS od firmy Mercedes, které mají typové označení cisternová 

automobilová stříkačka 20 a složený název CAS 20/2700/200-S1T, tuto harmonii značně 

nabourává a návrhář již není využitelný. Cílem této práce bylo vyřešit tento neutěšený stav 

a posunout technologii návrhu techniky do dnešní, značně automatizované doby. V této, 

pro hasiče těžké, době je třeba, aby všechny technologie, kterými HZS disponuje, 

fungovaly na maximum. Musí být vidět, že hasiči jsou na místě zásahu skvěle vybavení a 

připraveni a také, že se nestávají chyby v navigaci jednotek, vysílání špatných jednotek a 

jednotky jsou na místě v co nejkratší době od vzniku mimořádné události, k čemuž 

rychlejší a správné navrhnutí techniky zcela jistě napomůže. 

 

Požadavky na nový návrhář byly získány ze čtyř krajů a byly vesměs podobné. Na první 

pohled je to malé množství, ale jsou kraje, které po oslovení do požadavků napsali pouze 

„aby fungoval“, což není moc konstruktivní, nebo o automatický návrhář vůbec zájem 

neměly. Kraje, které mi detailní požadavky sdělily, se touto problematikou již zabývají a 

zaznamenávali požadavky již před mým oslovením. 

 

 Tvorba algoritmu probíhala pro jednotlivé situace, které mohou nastat, a následně tyto 

segmenty byly sloučeny do jednoho relativně kompaktního vývojového diagramu. Při 

výběru techniky a dodržování poplachových plánů je nutno dodržovat množství 

zákonitostí, které mnohdy vyplynuly na povrch až ve značně specifických případech a 

vyžádaly si předělání celého vývojového diagramu. Zde prezentovaná verze byla 

otestovaná na většinu situací, které mohou nastat, a vždy se zachovala zcela korektně. 

 

Samotnou tvorbu programu návrháře a podprogramu pro vyhledání konkrétní techniky 

v načtených tabulkách poplachových plánů bude mít na starost firma zabývající se 

informačními technologiemi. Zda se bude jednat o firmu RCS Kladno, která zaštiťuje 

programovým vybavením HZS nyní, nebo zcela jinou firmu, bude záležet na rozhodnutí 

generálního ředitelství. Tento algoritmus slouží pro pochopení požadavků a zákonitostí, jež 
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musí mít nový návrhář, aby byl využitelný, vybíral techniku korektně a byl použitelný na 

celém území České republiky. Počítačoví odborníci jsou schopni v dnešní době 

naprogramovat vše podle přání zákazníka, tento algoritmus je právě návod, jaké vlastnosti 

má návrhář mít. 

 

Správná funkce tohoto návrháře bude závislá na přesném nakonfigurování podkladů pro 

návrhář a také správném využíváním kódů typické činnosti, což může být v začátcích 

používání problém hlavně z hlediska neochoty, nebo pouhého nezvyku tyto kódy využívat. 

Hasiči jsou mnohdy značně konzervativní a neradi mění své zažité zvyky. Tento argument 

ovšem nemůže být překážkou pro využívání tohoto návrháře. 
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