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Anotace 
 
HERYNK M., Informační podpora velitele zásahu při činnostech v terénu, diplomová práce, 

Ostrava, VŠB-TUO, 2012, 50 s. 

 

Diplomová práce se v úvodní části zabývá analýzou současných druhů informací, 

které potřebuje velitel zásahu pro svoje rozhodování, dále se zabývá současnými i budoucími 

technologiemi pro přenos hlasových i datových informací, možnostmi map a kombinace 

systémů určovaní polohy s nimi. V diplomové práci také pojednávám o zařízeních, která jsou 

schopna získané informace přenést z operačních středisek na místo zásahu. Následně         

jsem provedl dotazníkový průzkum, který byl předložen velitelům zásahu, z něhož následně 

vychází závěrečná část. Zde je vybrána jako platforma tablet iPhone s možnostmi informační 

podpory velitele zásahu a podrobně rozebrán přístup do jednotlivých informačních systémů.  

 

Klíčová slova: velitel zásahu, datový přenos, dotazníkový průzkum, tablet, notebook, 

informace. 

Annotation 
 
HERYNK M., Information support for the intervention commander during activities              

in the field, Diploma Thesis, Ostrava, VŠB-TUO, 2012, 50 p. 

 

This Diploma Thesis considers analysis of actual kinds of information                       

for the intervention commander, which is necessery for his decision, in introducion part.     

The next part is about actual and future technology for transmission of voice and data 

information, mapping options and combination of the systems for determining of the location 

with maps. Next I deal with equipments which are able to transfer obtained information      

from operational centres to the place intervention. Then I made the questionnaire research, 

which I gave to intervention commander. The questionnaire research is included to the final 

part of my Diploma Thesis. I chose tablet iPhone as a platform with possibilities                     

of information support for the intervention commander and there I analized the access            

to individual information systems. 

 

Keywords:    intervention    commander,  data   transmission,  questionnaire   research,  tablet, 

notebook, information.
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1. ÚVOD 

V dnešní nelehké době jsou kladeny čím dál vyšší nároky na záchranné složky, které 

poskytují potřebnou pomoc. Složitost a rozsah mimořádných událostí, které si žádají zásah 

jedné nebo více složek integrovaného záchranného systému, se postupem času zvyšuje,  

a to jak do četnosti, tak do rozsahu. 

Jako příslušník Krajského operačního a informačního střediska hasičského 

záchranného sboru Jihomoravského kraje se chci ve své diplomové práci zaměřit                   

na zhodnocení současného stavu poskytování informační podpory veliteli zásahu v terénu,  

či obecněji v místě zásahu u mimořádné události a případné možnosti jejího zlepšení. Tohle, 

vzhledem k aktuální situaci, kdy jsou kráceny všechny investiční akce u hasičského 

záchranného sboru je velmi ztížené na výběr technologií a řešení, které jsou jednak finančně 

nákladné na pořízení a hlavně na následný provoz. Není nic horšího než zvolit nákup 

nějakého zařízení z dotačních titulů a následně nemít v běžném rozpočtu vyčleněnou 

dostatečnou rezervu na provoz, údržbu a cyklickou obnovu důležitých částí celého zvoleného 

zařízení. 

Pro pochopení celého celku informační podpory pro velitele zásahu je nutné               

si uvědomit, kdy vlastně pro celý systém začíná mimořádná událost. Reálně se to dá rozdělit 

na 3 samostatné začátky. První je v době vzniku samostatné mimořádné události (požár, 

dopravní nehoda, únik nebezpečné látky, zranění a jiné mimořádné události), dále plyne doba, 

do které je událost někým zpozorována a je následně hlášena na některou složku 

integrovaného záchranného systému. V případě větší události je optimální, pokud  

je mimořádná událost hlášena na Telefonní centrum tísňového volání 112, kterou obsluhuje 

hasičský záchranný sbor jako vůdčí složka IZS a jsou zde svedeny linky 112 a 150. Doba 

mezi vznikem události a samotným začátkem hlášení může být v řádu sekund až po několik 

minut. V tento okamžik začíná činnost operačního střediska dané složky a je zjišťován druh  

a rozsah mimořádné události, v optimálním případě se toto děje v řádu několika minut. 

Následně je vyhlášen poplach jednotlivým složkám IZS, kterým začíná řešení mimořádné 

události pro velitele zásahu (kdo se jím stane, je řešeno příslušnou legislativou). V okamžiku 

vyhlášení poplachu je žádoucí mít pro danou situaci maximum informací, které by mu měly 

postačit pro zvládnutí celé mimořádné události. Bohužel praxe ukazuje, že je tento požadavek 

velmi nereálný, a proto je potřeba mít možnosti předávat dodatečně zjištěné informace 

z jednotlivých operačních středisek směrem na místo mimořádné události. 
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Cílem mé diplomové práce bude vyřešit 3 základní otázky: Co? Jak? A na co?         

Pod otázkou „Co?“ je myšleno, jaké informace jsou pro VZ na místě zásahu k řešení aktuální 

události nepostradatelné. Je nutné cíleně filtrovat množství informací, protože není účelné, 

aby byl VZ zahlcen spoustou nepotřebných či pro danou situaci vedlejších informací. Otázkou 

„Jak?“ je myšlena informační cesta, která je potřeba na přenos daných informací ze zdrojů 

(operační střediska, různé databáze, internet) na místo zásahu. Jsou to hlavně datové a hlasové 

cesty přenosu. A poslední, neméně důležitá otázka „A na co?“ je v nalezení řešení možnosti 

zařízení, které umožní VZ si získané informace rychle analyzovat a kvalitně je využít          

pro řešení mimořádné události.  

V dnešní době probíhá velmi dynamický rozvoj různých druhů inteligentních 

přenosných zařízení (notebooky, netbooky, tablety, smartpfony). Stojíme tedy před otázkou, 

jaké bude pro naše potřeby nejvhodnější zařízení, které bude nejlepším kompromisním 

řešením vzhledem k mobilitě, odolnosti a množstvím zobrazovaných informací. 

K dosažení následujících cílů bude nutné provést rešerši základních zdrojů informací, 

analýzu stávajících možností, provést dotazníkový průzkum mezi veliteli, zjistit možnosti 

přenosů informací na našem území včetně blízké budoucnosti a následně vybrat vhodné 

zařízení  a softwarové možnosti pro zobrazení daných informací. 
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2. REŠERŠE  

Pro napsání diplomové práce je důležité vytvořit rešerši základní zdrojů literatury (zákony, 

publikace, internetové zdroje) k získání základních informací, ze kterých budu následně 

vycházet při psaní diplomové práce. 

 

Zákon č. 133/1985 Sb. : o požární ochraně, v platném znění 

Zákon, ze kterého vychází všechny ostatní předpisy o požární ochraně. Celkem je rozdělen     

na 8 částí. V nich se postupně věnuje základním povinnostem státních orgánů, právnických     

i fyzických osob ve vztahu k prevenci, ohlašování i likvidaci požárů a dalších požárních 

nebezpečí. Dále vymezuje status, povinnosti a postupy všech jednotek požární ochrany         

na území České republiky. Součástí jsou i podmínky a případné sankce při porušení tohoto 

zákona.  

 

Zákon č. 238/2000 Sb. : o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, v platném znění 

Zákon charakterizující Hasičský záchranný sbor ČR z hlediska jeho organizace, úkolů            

a postupů řízení. Značná část zákona řešila práva a povinnosti příslušníků ČR. Tato část byla 

po vydání služebního zákona zrušena.  

 

Zákon č. 239/2000 Sb. : o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

v platném znění 

Zákon, který definuje základní (HZS a jednotky zařazené v plošném pokrytí, PČR a ZZS)       

a ostatní (obecní policii, armádu, atd.) a jejich působnost. Dále upravuje práva a povinnosti 

všech osob vztahující se k přípravě na mimořádné události včetně jejich účasti  

na záchranných a likvidačních pracích. Definuje také způsoby určování velitele zásahu 

v rámci jednotlivých složek.  
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Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. : o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění 

Vyhláška navazující na obecné podmínky zákona o PO. Ta stanovuje podmínky PO                 

u právnických a podnikajících fyzických osob, požadavky na věcné prostředky požární 

ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. V dalších částech vyhláška upravuje oblast 

dokumentace požární ochrany (zde je nejdůležitější řešení obsahu dokumentace zdolávání 

požáru). V poslední části řeší způsob výkonu státního požárního dozoru. 

 

Vyhláška MV č. 247/2001 Sb. : o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném 

znění 

Vyhláška řešící vlastní organizace všech druhů jednotek požární ochrany. V jednotlivých 

částech řeší početní stavy, vybavení (včetně spojovacích prostředků), způsob určování velitele 

zásahu v rámci jednotek požární ochrany, činnosti prováděné u zásahu atd.  

 

KOLEKTIV AUTORŮ, Firefighters Handbook, Essentials of Firefighting and Emergency 

Response, Second Edition, New Your: DELMAR THOMSON LEARNING, 200, 980 S, 

ISBN 1-4018-3575-9 

Kniha pocházející z USA, která řeší veškeré činnosti prováděné u zásahu. Je nutné brát 

v potaz, že se liší způsob taktiky v USA a u nás. Vzhledem k rychlému rozmachu technologií 

takový druh literatury v oblasti spojení a informační podpory rychle zastarává, a tudíž             

se pro čerpání informací příliš nehodí. 

 

Wikipedie, otevřená encyklopedie [online].[cit.2012-04-19]. Dostupný z WWW: 

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

Jedná se o největší celosvětovou encyklopedii, která je volně přístupná na internetu. 

K tématům nabízí stránky v jednotlivých jazycích. Je nutné s informacemi aktivně pracovat, 

protože rozsáhlost informací se v každém jazyce liší a je důležité také sledovat aktuálnost 

informací. Pro získávání obecných technologií jsou zde získané informace dostačující.  

 

Rešerší byly získány základní informace z legislativy podle kterých se řídí fungování HZS      

a celého IZS, dále získány  potřebné technické informace pro napsání práce. 
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3. POTŘEBNÉ INFORMACE PRO VELITELE ZÁSAHU 

Pro zjednodušení situace a reálnější zhodnocení se tato kapitola bude zabývat aktuální 

situací předávání informací při vyšších stupních řízení (operační a strategická) na taktickou 

úroveň, což je samotné místo zásahu. Zjednodušeně se informace vždy předávají veliteli 

zásahu, i když fyzicky je může na místě přijímat jím pověřená osoba či např. zástupce velitele 

zásahu nebo štáb velitele zásahu. Následně se ovšem ty nejdůležitější informace musí dostat 

k samotnému VZ, aby mohl činit potřebné rozhodnutí [1,2,3,5].  

Poskytované informace pro VZ lze rozdělit na 2 základní skupiny. První jsou            

již předem připravené informace čili statické a druhé informace, které jsou přímo aktuální    

pro danou událost a v průběhu zásahu se mění čili dynamické. 

Následně jsou pak jednotlivé způsoby předávání informací směrovány přímo k veliteli 

zásahu. Ty lze opět rozdělit na situaci, kdy se jednotka nachází v místě své standardní 

dislokace, na cestě k zásahu (aktualizace informací) či při návratu zpět a vyslání jednotky      

na další zcela novou událost. 

 

3.1. Statické informace 

Tyto podklady jsou předem připravovány a dodávány k užívání na operační střediska, 

požární stanice a přímo do jednotlivých požárních aut, a to hlavně v tištěné či jinak fyzicky 

zpracované podobě. Již z předešlé věty lze jasně pochopit, že pokud v jakémkoliv materiálu 

nastane sebemenší změna, tak je nutné na všech místech, kde je uložena provést                  

buď aktualizaci či rovnou výměnu celého dokumentu.  

Stručný výčet některých statických podkladů používaných u HZS: 

 

3.1.1. Tištěné mapy 

Jsou jednou ze základních pomůcek při orientaci v neznámém prostředí. Problematice 

map se věnuje samostatná kapitola, proto je zde jen obecná zmínka. 

 

3.1.2. Dokumentace zdolávání požáru 

Se vypracovává u budov či provozoven, které podle platné legislativy vykazují 

zvýšené požární nebezpečí či mají složité podmínky pro zásah. 
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Problém DZP je v udržování aktuálnosti a jeho dostupnost ve výjezdových vozidlech. 

Běžně se při kontrolách aktuálnosti zjišťuje, že podniky neexistují, změnila se technologie 

výroby, objemy nebezpečných látek v objektech atd. Sice legislativa vyžaduje při provedení 

změn nahlášení na HZS, ale mnohdy se tak neděje. 

Ještě větší problematika je s dostupností DZP. U malých stanic, které mají v hasebním 

obvodu řádově desítky DZP lze vozit všechny ve vozidle. U větších měst je množství DZP      

v hasebním obvodu již v řádu stovek. Systém je následně vypracovaný na operativní 

přidávání DZP při výjezdu k ostatním dokumentům. Problém nastává při odvolávání vozidla       

k výjezdu z jiného než standardního stanoviště. Tam již není možnost dodat DZP a velitel      

se musí spolehnout na DZP uložené v podniku (většinou vrátnice) nebo na přetlumočení 

informací z operačního střediska [1,4]. 

 

3.1.3. Tabulky chemických látek 

Základní znalosti o chemických látkách musí umět velitelé nazpaměť,                        

ale problematika označování chemických látek je natolik velká, že je potřeba mít k dispozici    

i doplňující informace ve formě pomocných tabulek, katalogů atd. Je nutné brát v úvahu,       

že všechny tyhle věci zabírají místo a je nutné vyvážit poměr mezi velikostí a praktičností. 

 

3.2. Dynamické informace 

Jedná se o informace, které jsou aktuální v daný okamžik vzniku mimořádné události. 

Jejich získávání začíná příjmem informace o mimořádné události na KOPIS. Tohle může 

proběhnout automaticky prostřednictvím elektronické požární signalizace, příjmem v systému 

TCTV 112, přijetím informace od jiné složky IZS atd. Podle způsobu oznámení jsou           

tyto informace různé kvality. 

V případě správně nastavené a fungující EPS dodaná informace obsahuje přesnou 

adresu, patro a prostor vzniku požáru, ovšem již neobsahuje případný rozsah, výskyt osob    

atd. Výhodou je rychlost dodání po vzniku požáru.  

V případě příjmu od oznamovatele na TCTV 112 či přímo telefonicky na KOPIS        

je možnost z oznamovatele vytěžit další potřebné informace, ale velmi významnou roli  

zde hraje stres a místní znalost oznamovatele. Mnohdy opakují stejné a nepodstatné informace 

(typu zde hoří, rychle přijeďte, stala se zde dopravní nehoda, atd.) nebo nejsou schopni přesně 
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určit místo události (na otázky kde odpovídají obecně – no u nás, tady na návsi, za vesnicí 

v zatáčce, apod.).  

V případě přijetí informace od jiné složky IZS je kvalita informací závislá                  

na schopnosti operátorů zjistit potřebné údaje a množství, které je dostačující i pro KOPIS 

HZS. Jednak se zde prodlužuje doba ohlášení (napřed je nutné zcela vytěžit daného 

oznamovatele a následně je možno informaci předat) a jednak zprostředkované informace 

mohou být zkreslené [6,11]. 

Stručný výčet některých dynamických informací předávaných veliteli zásahu: 

 

3.2.1. Místo mimořádné události 

Nejoptimálnější je přesná adresa, ale většinou se musí hasiči spokojit s obecněji 

formulovanou informací, kde se stala mimořádná událost. Tím bývá katastr a případný směr, 

číslo silnice a přibližná vzdálenost, superúsek dálnice či rychlostní komunikace. U větších 

událostí může být místo postupně upřesněno díky větší četnosti volání a získání informací  

od více oznamovatelů. 

 

3.2.2. Typ a rozsah  

HZS používá základní klasifikaci událostí jako jsou požáry, dopravní nehody, úniky 

nebezpečných látek, technické pomoci, záchrany osob a zvířat, a dále pak jednotlivé podtypy 

jako např. požár nízké budovy, výškové budovy atd. 

Dále rozeznáváme 4 stupně požárního poplachu (analogicky jsou i 4 stupně poplachu 

IZS), které jsou definovány podle velikosti zasaženého území či počtu ohrožených osob,  

a tím i nutného nasazení dostatečných sil a prostředků [9]. 

 

3.2.3. Doplňující informace 

Jedná se o informace typu jméno a telefon volajícího, síly a prostředky vyslané k dané 

události atd. 
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4. CESTY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

Současné technické možnosti na předávání informací: 

Jako za základní rozdělení možností přenosu informací můžeme považovat pevné 

linky (telefonní či datové a mobilní zařízení), radiostanice, terminály, mobilní telefony. 

Podle použité technologie lze přes daný prostředek přenášet pouze hlas nebo i data. 

Vývojem technologií lze postupně přenášet více informací. 

 

4.1. Pevné datové spojení 

U HZS se používá na připojení stanic s operačními středisky, a také k IP telefonům. 

V současné době využívá páteřních linek společnosti Telefónica O2. Jedná se o garantované 

připojení, které bohužel v dnešní době má nízké přenosové kapacity (většina menších stanic 

HZS Jmk má připojení 128 kbit/s). Toto neumožňuje v krátké době přenos potřebných 

informací do zařízení na stanici, ale ani neumožňuje využívat případné kamerové systémy  

na kontrolu výjezdu atd. 

 

4.2. Analogová rádiová síť 

HZS využívá jak analogovou rádiovou síť, která pracuje v pásmu kolem 160 MHz                    

a je provozována na základě licence od Českého telekomunikačního úřadu.  

Principy vysílání využívají buď přímého spojení na jedné frekvenci mezi radiostanicemi  

nebo systém převaděčů, kde je jedna frekvence využita pro vysílání a druhá pro příjem.       

Zde je výhoda většího dosahu signálu, ale přenos je již závislý na infrastruktuře a v případě 

poruchy je spojení přerušeno. Systém umožňuje i jednoduché statusy typických činností. 

 

4.3. Digitální rádiová síť PEGAS - MATRA 

Jedná se o neveřejnou rádiovou síť technologie Tetrapol, která funguje na podobném 

principu jako mobilní síť. Přenos je po celou dobu kódovaný a do sítě se mohou přihlásit jen 

předem registrované terminály. Systém kromě hlasové komunikace umožňuje tzv. malá           

a velká data. Malá data umožňují přenos např. kódů typických činností (ty jsou podrobněji 

rozebrány dále v práci) a velká data jsou využívána například při lokalizaci vozidla. Vyžaduje 
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to ovšem přídavné zařízení, které vzhledem k vojenskému charakteru systému je cenově o řád 

vyšší než u běžných komerčních řešení. 

 

4.4. Mobilní telefony 

Primárně jsou u zásahu určené k záložní komunikaci při selhání radiostanic                 

či terminálů. V současné době HZS využívá služeb společnosti Vodafone, ke které přešla       

od společnosti Telefónica O2 po výběrovém řízení v roce 2011. 

 

4.5. Datové přenosy pomocí komerčních operátorů 

V oblasti datových přenosů u mobilních telefonů probíhá v současné době velmi 

dynamický rozvoj jak v rychlosti, tak v pokrytí území republiky.  

Ke svižné práci je potřeba odpovídající datový tok, který poskytují dnešní 3G sítě či CDMA. 

Nouzově by se dal využívat i přenos na bázi GPRS či EDGE, ovšem za cenu snížení např. 

přesnosti lokalizace vozidla, nutnosti delšího čekání na stáhnutí potřebných materiálů. 

 

4.5.1. General Packet Radio Service   

General Packet Radio Service (GPRS) je mobilní datová služba přístupná                 

pro uživatele GSM mobilních telefonů. Je označována jako „2.5G“, technologie mezi druhou 

(2G) a třetí (3G) generací mobilních telefonů.  

GPRS je paketově-přepínané, což znamená, že více uživatelů sdílí stejný přenosový 

kanál a data se přenášejí pouze, když jsou odeslána. Celková kapacita linky může být 

okamžitě vyhrazena těm uživatelům, kteří zrovna posílají data v kteroukoliv chvíli,  

což poskytuje vyšší prostupnost tam, kde uživatelé posílají nebo přijímají data periodicky. 

Prohlížení webových stránek, přijímání e-mailů v okamžiku jejich příchodu, chatování,  

to jsou příklady, kde se využívá občasný přenos dat, což prospívá sdílení dostupné kapacity. 

GPRS nabízí nejvyšší rychlost 80 kbit/s. V případě, že telefon podporuje multislot 

class 32 (např. nejnovější telefony Nokia) a toto podporuje i síť (v Česku aktuálně síť O2), 

pak jsou teoretické maximální rychlosti pro download u GPRS 100 kbit/s. 

Výhodou toho nejstaršího způsobu přenosu je jeho dostupnost v místech, kde je signál 

mobilního operátora [16]. 
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4.5.2. Enhanced Data rates for Global Evolution 

Enhanced Data rates for Global Evolution je dalším vývojovým stupněm v technologii 

GSM po zavedení datových přenosů pomocí GPRS. Technologie EDGE nabízí několik metod 

a vylepšení, které umožňují dosáhnout efektivního přenosu dat a vysoké spektrální účinnosti  

v tomto úzkopásmovém buňkovém systému. 

Pokud vynecháme technické podrobnosti, nezajímavé pro běžné uživatele, je výhodou 

tohoto standartu vyšší dosahovaná rychlost a maximálně 236,8 kbit/s. V případě podpory 

multislot class 32 dosahuje rychlost až cca 300 kbit/s. 

Nevýhodou EDGE je nutnost přítomnosti nainstalované technologie na vysílači 

mobilního operátora. Pokrytí je ovšem u operátorů O2 a T-mobile 100% v rámci dostupnosti 

signálu a u Vodafone se jedná spíše jen o vzácné případy, kdy je dostupná pouze technologie 

GPRS. V dnešní době všechny mobilní telefony jsou již vybaveny i pro příjem EDGE [17]. 

 

4.5.3. Universal Mobile Telecommunication System 

Jde o 3G systém standardu mobilních telefonů. UMTS byl koncipován jako nástupce 

systému GSM. UMTS používá pro přístup novější technologie na jiných frekvenčních 

pásmech (mezi 1800 – 2000 MHz oproti 900 MHz u GSM a 450 MHz u CDMA), a tudíž 

může nabídnout i jiné přenosové rychlosti a kapacitu sítě. Ovšem jiná frekvence vyžaduje 

také kompletně nové hardwarové zařízení jak na straně vysílačů, tak i přijímačů. Mobilní 

zařízení v dnešní době kombinují možnosti příjmu signálu GSM, tak i UMTS. A jsou tak 

schopná v případě nedostupnosti jednoho signálu přejít na druhý. 

V rámci komplexního označení UMTS existuje několik verzí, které se liší rychlostí      

a určitými specifikacemi, které nejsou pro běžného uživatele podstatné. Důležitá je rychlost    

a pokrytí, které je nyní dosahováno teoreticky při stahování až 14,4 Mbit/s a při nahrávání 

5,76 Mbit/s. 

Pokrytí u jednotlivých operátorů zahrnuje hlavně velká města a okolní aglomerace.     

Je to způsobeno hlavně velkou finanční nákladností budování infrastruktury pro 3G síť. 

V tomhle ohledu velmi výrazně zaostáváme proti okolním státům, kde pokrytí populace           

i území je mnohem vyšší [18]. 
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4.5.4. Code Division Multiple Access 

CDMA - jedná se o zkratku anglického výrazu Code Division Multiple Access, které 

lze přeložit jako kódové dělení přenosových kanálů. Základním principem funkce CDMA      

je umožnění současné komunikace více uživatelů v rámci jednoho frekvenčního pásma. 

Standard CDMA doposud používají hlavně sítě mobilních operátorů, ale zdaleka není           

tak rozšířený jako standard GSM, který používá ve světě odhadem desetkrát více mobilních 

operátorů než CDMA. V České republice používán pro hlasové služby v 90. letech a dnes     

pouze pro datové přenosy. 

Významnou výhodou pásma 450 MHz je potřeba nižšího počtu základnových stanic 

kvůli nižším používaným frekvencím ve srovnání s UMTS, ale i s GSM. 

V tomto pásmu dnes nabízí datové služby společnost O2 a U:Fon, která je ovšem 

v existenčních potížích a není jisté zachování stejné kvality služeb jako nyní.  

Teoretická datová maxima jsou u této technologie na našem území udávána kolem 3 Mbit/s 

[19]. 

 

4.5.5. Long Term Evolution 

LTE - Long Term Evolution je poměrně nová mobilní datová technologie vyvinutá 

v rámci mezinárodní skupiny 3GPP, díky čemuž je kompatibilní s jejím celosvětovým 

standardem. Někdy je její nejnovější specifikace nazývána plnohodnotnou 4G sítí. Navzdory 

tomu, že pro komerční nasazení byla LTE připravena až v roce 2008, je současný reálný 

provoz již značný – poskytuje ji v Evropě nejčastěji společnost TeliaSonera, a sice                  

ve Švédsku, Estonsku, Dánsku, Norsku a Finsku, další operátoři pak v Německu, Rakousku, 

Litvě, Lotyšsku a Polsku.  

V České republice bohužel zatím neexistuje nabídka mobilního připojení 

prostřednictvím LTE. Problémem jsou jednak volné frekvence, o které by se mělo soutěžit 

v průběhu podzimu 2012, a jednak očekávané obrovské finanční náklady na vybudování 

odpovídající infrastruktury. Vždyť ani 3G sítě nejsou dobudovány, aspoň v ucházejícím 

rozsahu. 

Podle zkušeností ze zahraničí lze předpokládat reálné přenosové rychlosti v řádů 

desítek Mbit/s a teoreticky i přes 100 Mbit/s [20]. 
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4.6. Vyhodnocení kapitoly 

Jako nejlepší variantou pro přenos dat je využití komerčních sítí mobilních operátorů. 

Jejich výhodou je vysoká kapacita a velká rychlost přenosu. Také díky využívání další 

přenosové sítě nemůže nastat situace, že spadne jedna síť a přestane vše fungovat. 

 

 

5. ZÁKLADNÍ TYPY AUTOMATICKÉHO PŘEDÁVÁNÍ 

INFORMACÍ Z OPERAČNÍHO STŘEDISKA 

SMĚREM K VELITELI ZÁSAHU 

 

V případě mimořádné události je nutné předat co nejrychleji a v požadované kvalitě 

potřebné informace, o kterých se pojednávalo v kapitole 3. K tomu se využívá systém 

automatických akcí, které využívají přenosové cesty z kapitoly 4. 

Cílem automatických akcí je, aby podle místa, druhu události a vyslaných sil a prostředků 

byly informovány potřebná místa (požární stanice) či osoby (služební funkcionáři, místní 

samospráva, členové dobrovolných jednotek). Systém je nastaven tak, aby v dodané zprávě 

byly ty nejpotřebnější informace pro konkrétní činnost, která je očekávaná  

od vyrozumívaného subjektu. 

 

5.1. Text-To-Speech 

V překladu se jedná o text do řeči. Jedná se o produkt od firmy SpeechTech. Systém 

 je založený na databázi jednotlivých slov či frází, které jsou následně podle předem zadaných 

pravidel sestavovány z dodaných informací. Ty jsou následně puštěny do daného média 

(rozhlas na stanici, či přes AMDS do telefonu). 

Jednoznačnou výhodou je, že na rozdíl od operátora, který tyto informace dříve  

na některých stanicích hlásil do rozhlasu (většinou to byly centrální stanice), radiostanicí  

či telefonem je to, že systém odříká vždy všechny informace, které jsou zadané, a o kterých 

ví. Nemůže se tedy stát, že by tento systém zapomněl na některé vozidlo, spletl si ulici, směr 

na dálnici atd. 
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Mezi nevýhody patří například nesrozumitelnost systentickému hlasu (hodně závisí  

na kvalitě rozhlasového systému a používané verzi), nemožnost konkrétně specifikovat druh 

události (u HZS Jmk řešeno krajskými podtypy např. Likvidace hmyzu, Odstranění 

stromů,…), problémy s nestandardním textem, který není v hlasové databázi, ale je tvořen  

jen z hlásek či slabik.  

Jak klady, tak zápory vedou ke zvýšeným nárokům na volbu obsahu, který systém 

musí z textu převést na mluvenou řeč. Důležité je také omezení doby výjezdu u HZS  

na 2 minuty od vyhlášení poplachu [21].  

 

5.2. Automatic Message Delivery System 

Neboli automatický systém doručování zpráv. Je technologie integrovaná od roku 

2007 společností RCS Kladno ve spolupráci se společnostmi Alcatel-Lucent a Altel. 

Integrace technologie Alcatel AMDS do dispečerských aplikací prostředí ISV 

(Integrovaný systém výjezdů) dává operačním střediskům nástroj pro efektivní řízení procesu 

vyrozumění skupin osob s využitím informací vedených v databázových strukturách ISV. 

Samozřejmostí je pokročilé řízení priorit jednotlivých relací a volání, přehledné sledování 

průběhu relací a další funkce. Převážně využívá technologii Text-to-Speech. 

Největší přínos technologie je, že mohou být předem nadefinované osoby, kterým  

při dané události bude provedeno automatické vyrozumění pomocí volání podle zadané 

struktury. Na rozdíl od jiných technologií (pagery, sms) se zde objeví ve velmi krátké době 

potvrzení či nepřevzetí dané zprávy. 

V současné době je tato technologie využívána u HZS Jmk při vyrozumívání 

vybraných osob u dobrovolných jednotek, pracovníků zjišťování příčiny požárů a vybraných 

služebních funkcionářů. Většímu rozšíření (např. doručování celým jednotkám sborů 

dobrovolných hasičům) brání počet vysílacích bran GSM, aby byl systém pružný. Pokud 

budeme brát dobu na výjezd jednotky 5 respektive 10 minut, tak je nutné vyslat všechny 

zprávy do 2-3 minut. Jinak takové vyrozumívání ztrácí smysl [22]. 

 

5.3. Short Message Service  

V překladu do jazyka českého jde o službu krátkých zpráv, jedná se o základní službu 

GSM sítě. Technologicky je délka zprávy omezena na 160 znaků (bez české diakritiky). 

Postupně telefony umožnily slučování více zpráv do jedné. Ovšem je nutné odeslat takovou 
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zprávu po segmentech (což je časově náročné na propustnost systému a v případě tarifikace 

každé zprávy i finančně). 

V době kdy Telefónica O2 poskytovala své služby HZS JmK, byl využíván systém 

hromadného rozesílání ze strany operátora. To spočívalo v tom, že z KOPIS odešla jedna sms, 

u které byl definovaný soubor příjemců a operátor to svým systémem rozeslal. Výhoda 

spočívala ve velké propustnosti systému, nevýhoda byla cena každé odeslané sms. 

Po přechodu k operátorovi Vodafone se přešlo na systém odesílání sms zpráv přímo 

konkrétním osobám z vlastních GSM bran. Než byl implementován dostatečný počet bran, 

 tak muselo dojít k omezení počtu odeslaných sms, aby byla garantována rozumná doba 

doručení (stejný problém jako při zahlcení systém u AMDS). Zprávy jsou doručovány  

podle konkrétních typů událostí členům sborů dobrovolných hasičů, starostům obcí, 

vybraným služebním funkcionářům, pracovníkům zjišťování příčin požárů. Délka zprávy  

je omezena na 160 znaků, aby nedošlo k výše uvedeným problémům s propustností systému.   

V současné době operátor Vodafone přichází se službou hromadného rozesílání zpráv 

na podobném principu, jako měla Telefónica O2 [23]. 

 

5.4. Příkaz k výjezdu 

Zjednodušená zkratka, která se v praxi běžně používá je PKV. Jedná se o dokument,  

na jeho základě může daná jednotka vyjet k mimořádné události v operačním režimu. Jeho 

opakem, v organizačním režimu, je schválená služební jízda oprávněným služebním 

funkcionářem.  

Hlavní funkcí, kterou tento dokument zastává, je dodání zbytku získaných informací 

v době vyhlášení poplachu. Skládají se jak ze statických informací jako je adresa, číslo DZP, 

dojezdová trasa, zdroje vody, atd., tak z dynamických jako je typ a podtyp události,  

co se stalo, upřesnění místa, jméno a číslo volajícího, povolané síly a prostředky z dané 

jednotky a ostatních jednotek, atd. 

V současné době je již na všech stanicích HZS Jmk nasazen nový typ PKV, který  

je sestavován pomocí HTML technologie (což je technologie používaná pro zobrazování 

základních internetových stránek). Ten má výhodu, že se dá na PKV regulovat velikost a druh 

písma. Jsou zde uváděny výrazněji informace jako druh události, obec, ulice, atd. Naopak 

nejméně podstatné informace pro prvotní výjezd jsou uváděny malým písmem,  

jako např. operátor, který PKV vystavil, čas vytištění atd. 

Pro porovnání rozdílu v přehlednosti nového a starého PKV jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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5.5. Shrnutí kapitoly 

Všechny uvedené automatické akce jsou nepostradatelnou součástí operačního řízení 

v dnešní době, ale mají základní nevýhodu v tom, že odráží stav informací v době odeslání  

a nelze je již měnit. Vytištěný PKV by se musel znovu vytisknout, ale to již nejde, jelikož  

je jednotka na cestě a tiskárna je na požární stanici. K předávání aktuálních změn, které 

mohou nastat třeba i okamžik po odeslání všech automatických akcí, je proto nutné využívat 

spojení přes rádiovou síť nebo přes mobilní telefony. Spojení na dobrovolné jednotky  

přes mobilní telefony je ztíženo ještě tím, že většina jednotek nemá jasně definované 

výjezdové číslo a je nutné zkoušet někoho z jednotky. 

 

 

6. MAPY A SYSTÉMY URČOVÁNÍ POLOHY 

Jedna z nejdůležitějších věcí při cestě jednotek k zásahu je se na dané místo dostat  

co nejdříve a přesně. K tomu se používají mapové podklady a systémy na určování polohy. 

Oproti klasickým mapám se v poslední době velmi bouřlivě rozvíjí digitální mapy, a také díky 

systémům jako GPS i určování polohy. 

Na rozdíl od soukromého užívání map a systémů na určování polohy je zde nutné brát 

v úvahu časovou tíseň, a také nutnost předávání informací mezi operačními středisky  

a samotnými jednotkami. Je tím myšleno, že informaci o poloze místa zásahu v době 

vyhlášení poplachu má operační středisko (a v případě přesné adresy, tak zcela dokonale)  

a je nutné ho předat jednotce. To se děje pomocí PKV atd. Optimální by byl automatický 

přenos daných informací do digitálního systému a následně také předávání informací o poloze 

zpět na operační středisko. 

V této kapitole postupně budou probrány klasické mapy až po některé nyní užívané 

systémy na předávání polohy. 

 

6.1. Co představují mapy 

Mapy lze definovat jako zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů  

a jevů na Zemi, ostatních nebeských těles nebo nebeské sféry, sestrojené obvykle podle 

některého ze zobrazení na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění  
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a vlastnosti objektů a jevů vázaných na jmenované povrchy. Pokud se jedná o zobrazení  

na kouli, nazýváme ji glóbus. 

Mapu můžeme označit za model reálného světa, v žádném případě není dokonalým 

obrazem naší reality. Nelze na ní nalézt vše, ale naopak může znázornit i jevy, které nejsme 

jinak schopni vnímat. Skutečnost může potlačit i zdůraznit. Souborně informace zaznamenané 

na mapách označujeme jako „prostorové informace“. 

Mezi základní dělení lze považovat klasické mapy a systémy využívající moderní 

digitální technologie [12, 24]. 

 

6.2. Klasické mapy 

Používané lidstvem již od dávných dob. Jejich výhoda je, že díky existenci ve fyzické 

podobě jsou nezávislé na výpočetní technice. Jsou používány ve formě atlasů, plánků měst 

atd. Mohou být určené např. pro cyklisty, turisty atd. Toho lze využívat při orientaci  

u záchrany osob na horách a mimo normálně přístupné cesty. 

Jejich hlavní nevýhodou je téměř nemožná, nebo obtížná možnost aktualizace. Hlavní  

je také udržovat na všech úrovních stejnou verzi map. To může hlavně při vzdálenějších 

cestách výrazně ovlivnit dojezd jednotek. 

 

6.3. Digitální mapy 

V posledních deseti letech velmi rychle se rozvíjející segment trhu, jak na bázi veřejně 

přístupných serverů (např. www.mapy.cz, maps.google.com) nebo komerčních projektů 

výrobců navigací či systémů GIS. 

Výhodou je aktuálnost, možnosti vyhledávání, informace o komerčních subjektech  

(v případě, že oznamovatel nezná svoji přesnou polohu, ale nachází se před nějakou firmou, 

tak lze podle toho dohledat jeho pozici), vkládání dodatečných informací, různé mapové 

podklady (turistické, historické, letecké či satelitní snímky). 

 

6.3.1. Geografické informační systémy 

Systémy GIS (Geografické informační systémy) lze chápat jako komplexní systém, 

který může kombinovat jak hardwarovou platformu (servery, zařízení pro přístup 

k informacím), tak zdroje informací (interní - tvořené pracovníky HZS, speciální - dodávané 
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např. vodárenskými společnostmi přes informace, které jsou standardně součástí se základní 

verze softwaru) přes řádně vyškolenou obsluhu. GIS totiž podle množství informací v něm 

obsažených, a schopnosti uživatelů z něj tyto informace dostat, umožňuje velmi kvalitní 

podporu jednak jednotkám na cestě k zásahu (nosnost mostů, výškové profily mostů a dalších 

překážek), tak i veliteli zásahu (blízkosti zdrojů vody, přítomnost nebezpečí ve směru šíření 

požáru atd.). Na adrese gis.izscr.cz lze najít volně přístupnou webovou GIS aplikaci. 

Kombinuje některé informace, které jsou přístupné přes aplikaci ArcGIS, kterou používá HZS 

Jmk [12,14]. 

 

Obrázek č. 1: Ukázka webového rozhraní GIS IZS 

 

6.4. Určování polohy  

K automatickému určování polohy je v dnešní době k dispozici několik systémů. Mezi 

nejznámější patří GPS provozovaný USA a GLONASS provozovaný Ruskou federací. Jejich 

hlavní nevýhoda spočívá v tom, že se jedná o vojenské systémy, které mohou být v případě 

bezpečnostních problémů vypnuty. 

Evropská unie momentálně již aktivně buduje systém Galileo, jehož hlavním cílem  

je nezávislost na americkém systému a také na armádách jednotlivých států. 

V našich podmínkách se používá systém GPS, jehož příjem dnes umožňuje spousta 

zařízení včetně mobilních telefonů, specializovaných zařízení atd. Některé z nich umožňují  
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i zasílat souřadnice o jejich konkrétní poloze. HZS v různých krajích buď aktivně používá,  

nebo pouze testuje 2 základní koncepty zasílání dat o poloze vozidel. První je napojený  

na systém MATRA a využívá jeho velké datové přenosy. Druhý koncept je založený 

na komerčních zařízeních a aplikacích. U nich lze sledovat jednu důležitou vlastnost, a to tu, 

že pokud je zasílání dat uskutečňováno přes komerční mobilní služby, tak to přináší větší 

pokrytí signálem, než u systému MATRA. A také pokud ztratí jedno zařízení signál,  

tak to druhé (ať už je to spojení přes terminály nebo zasílání informace o poloze vozidla)  

se automaticky neodpojí a neztratí signál [13]. 

 

6.4.1. Global Positioning System 

Zkratka známá po celém světě je GPS. Jde o vojenský globální družicový polohový 

systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, s jehož pomocí  

je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí s přesností do deseti 

metrů. Přesnost GPS lze s použitím dalších metod ještě zvýšit až na jednotky centimetrů. Část 

služeb tohoto systému s omezenou přesností je volně k dispozici i civilním uživatelům. 

V současné době je to jediný plně funkční systém na určování polohy pomocí principu družic 

ve vesmíru. 

Celý systém sestává ze 3 základních částí – kosmická, velitelská a uživatelská část. 

Kosmická je tvořena až 32 satelity (z toho je potřeba 24 pro plnou funkčnost – některé družice 

jsou záložní). Družice obíhají ve výšce 20 200 km nad povrchem Země na 6 kruhových 

drahách se sklonem 55°. Dráhy jsou vzájemně posunuty o 60° a na každé dráze jsou původně  

4 pravidelně rozmístěné pozice pro družice. Družice váží asi 1,8 tuny  

a na střední oběžné dráze (MEO, Medium Earth Orbit) se pohybuje rychlostí 3,8 km/s  

s dobou oběhu kolem Země 11h 58min. Důležitý je počet družic, od kterých dokážeme 

přijímat signál. V České republice se tento počet může pohybovat od 6 do 12. Většinou  

lze získávat signál od 8-9 družic. 

Velitelská část je umístěna v USA a podpůrné stanice pro monitorování a korigování 

družic jsou rozmístěné po celém světě. 

Nejpodstatnější částí je uživatelská část a její koncové prvky. Jak již bylo zmíněno, 

jedná se o vojenský systém, takže existují přesnější vojenská zařízení, která používají 

kódovaný signál, a pak zařízení pro ostatní uživatele. Dříve byl signál pro normální uživatele 

záměrně zkreslován (přesnost se pohybovala kolem 100 metrů bez korekcí), ale v dnešní době 
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lze při získávání signálu z dostatečného počtu družic dosahovat přesnost v řádu metrů, 

maximálně desítek metrů.  

Škála zařízení, které lze dneska využívat pro příjem GPS signálu a využívat  

pro navigaci, je od malých zařízení (velikosti hodinek) až po profesionální zařízení používané 

např. v letecké dopravě. 

HZS Jmk využívá ve svých vozidlech komerční navigace, které umožňují zadání 

adresy či případně přímo souřadnic. Problém je v rozlišnosti těchto zařízení. Některá levná 

neumožňují, mimo velké obce, navigování přímo na konkrétní adresu. Také tato zařízení 

neumožňují předávání polohy samotného vozidla [13, 25]. 

 

6.4.2. GLONASS 

Jedná se o obdobu systému GPS, které bylo původně budováno Sovětským svazem  

a nyní je provozované ruskou federací. Systém byl v devadesátých letech v útlumu a nyní 

probíhá ve spolupráci i s ostatními zeměmi jeho postupné omlazování. Základní počet družic 

je také 24 a i zbytek systému je velmi podobný GPS [8]. 

 

6.4.3. Galileo 

Jedná se o nově budovaný systém, který bude zcela nezávislý na armádě a bude  

ho provozovat Evropská unie. 

Pro Českou republiku bude mít tento systém blíže už z důvodu, že administrativní část 

navigačního systému Galileo bude sídlit v Praze, v budově bývalé České konsolidační 

agentury v  pražských Holešovicích. ČR nabídla pronájem budovy za symbolické 1 euro  

na pět let, a i potom bude nájem dotovat. Provoz budovy bude ale financován z evropských 

peněz. Přínosem získání sídla v Praze bude také navýšení pracovních příležitostí pro české 

občany. Podle nepodložených odhadů se do budoucna může objem pracovních sil rozšířit  

z nynějších 50 na 70-120 pracovních míst, asi třetina z nich však zůstane v Bruselu. 

Nový navigační systém má nabídnout větší přesnost, než jeho konkurenti – GPS  

nebo GLONASS. Galileo má standardně nabídnout odchylku v řádu několika metrů. 

Navigační systém Galileo pomůže zajišťovat např.: navigaci pro řidiče, navigaci 

letadel při nouzovém přistání, sledování přepravy nebezpečných nákladů, koordinaci nákladní 

dopravy a vozů záchranné služby, ovládání mýtného systému, monitorování ohrožených 

zvířat. 
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Družicový systém Galileo, na kterém se EU dohodla v roce 2002, má stát 3,5 miliardy 

eur. Jedná se tak o jeden z nejdražších unijních projektů. Postupně má být vysláno na oběžnou 

dráhu celkem 30 satelitů, ale pro plné spuštění systému by mělo stačit 18 (zde je vidět 

technologický pokrok oproti systémům GPS a GLONASS, které potřebují minimálně  

24 satelitů). Předpokládané spuštění systému je v roce 2014 [15].  

 

6.4.4. AVL 

Jedná se o zařízení využívající infrastrukturu TETRAPOL – MATRA. Palubní 

subsystém GPS odesílá souřadnice GPS serveru AVL, terminálu vybaveného potřebným 

zařízením pro tzv. velká data. Výhodou je využívání jedné infrastruktury. Nevýhodou,  

že v případě výpadku signálu (což se v některých oblastech stává pravidelně) se ztratí  

jak hlasové spojení přes terminál, tak i poloha vozidla [7]. 

 

Obrázek č. 2: Služba AVL s aktuálně označenými vozidly při výjezdu, na celém území MSK 

 

6.4.5. GINA Lokator 

  Jedná se o komerční řešení, které je v současné době testováno u HZS Jmk  

ve 2 kusech, a to na Stanici Lidická (velitelský automobil) a na stanici BVV (první vůz). 

Systém využívá nezávislého zařízení GINA, které získává signál GPS, a pak jej přes síť 
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mobilního operátora posílá buď do svého systému – webová aplikace www.kdetemam.cz, 

anebo v rámci formátu XML do externí aplikace.  

Webová aplikace využívá jako mapových podkladů Google maps, které umožňují 

přepínání různých vrstev a částečně i terénní pohled. Je zde možnost hlídání oblastí a pokud 

daný lokátor opustí prostor, tak může informovat patřičné osoby např. emailem. Součástí  

je také archiv záznamů pohybů lokátorů. To umožňuje zpětně analyzovat efektivnost 

dojezdových tras či dohledávat přesné místo zásahu. 

 

Obrázek č. 3: Ukázka webového rozhraní zařízení GINA Lokátor 
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6.5. Shrnutí kapitoly 

V dnešní době jsou užívány jak klasické mapové podklady, tak moderní systémy GIS 

na operačních střediscích. Chybí ovšem jednotný systém předávání těchto informací do terénu 

(tedy jak do vozidel, tak přímo veliteli zásahu). Je naprosto nereálné přes radiostanici 

popisovat podrobnosti z mapy, aby nedocházelo ke zkreslování. 

I systémy předávání poloh vozidel nejsou v naší republice jednotné a hlavní důvod, 

který brání většímu rozšíření a případnému sjednocení jsou finanční náklady na tento systém. 

 

 

7. ZDROJE INFORMAČNÍ PODPORY 

V případě vyřešení přenosové trasy a zařízení, na kterém jsou informace interpretovány,  

je nutné zajistit dostatečné zdroje pro informační podporu. 

V dnešní době můžeme tyto zdroje rozdělit na dvě základní skupiny, a to online zdroje  

a místní databáze či programy. 

Pro vyhledávání lze použít jakékoliv dostupné zdroje - internet, databáze, místní 

informace. Důležitá je schopnost daných osob vyhledat rychlé a přesné informace, a umět  

je v použitelné formě předat dále. 

 

7.1. Online databáze 

Výhodou tohoto řešení je přístup k nejaktuálnější verzi, kdy nastalé změny mohou být 

distribuovány takřka okamžitě.  

K těmto zdrojům lze přistupovat z jakéhokoliv místa, kde je přístup k internetu  

a zařízení, které podporuje klasické internetové prohlížeče. 

Tyto zdroje můžeme rozdělit na veřejně přístupné a s omezeným přístupem s heslem. 
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7.2. Dopravní informační systém 

Veřejně přístupná databáze, zkratka DOK, kterou provozuje Ministerstvo dopravy ČR. 

Jedná se o informační podporu pro preventivní a záchranná opatření v oblasti mobilních 

zdrojů nebezpečí. 

 

 

Obrázek č. 4: Ukázka zobrazení druhů cisteren ze systému DOK 

 

Obsahuje sekce pro havárie, které umožňují vyhledávání nebezpečných látek  

a odpadů, vyhledávání podle nákresů vozů sloužící pro přepravu. Další sekce se zabývají 

kontrolou (např. obalů, přepravních dokladů,…), legislativou (ADR, RID, ICA, ADN, …)  

a statistikou. 

K dispozici je i mobilní verze, která je upravena na jednoduší zadávání základních 

identifikačních znaků látek. 
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7.3. Medis-alarm 

Jedná se o velmi obsáhlou databázi chemických látek. Je velmi rozšířená u komerčních 

subjektů a obsahuje obsáhlé informace o většině chemických látek. 

 

 

Obrázek č. 5: Ukázka zobrazení vlastností chlóru z online databáze Medis-Alarm 

 

Databáze obsahuje jak základní chemické vlastnosti, tak informace pro zásah 

v případě úniku či požáru, R a S věty, nově zaváděné P a H věty, legislativní podmínky 

včetně ADR a RID informací dle jednotlivých verzí (tyto předpisy jsou aktualizovány každé  

2 roky). 

Vyhledávání umožňuje najít látku jen podle kombinace částečných informací, jako 

např. kemler kódu, R a S vět, apod. 

Program existuje i v místně instalované verzi, ale u online verze odpadá nutnost 

aktualizace. HZS má k dispozici obě verze za dobrých finančních podmínek,  

oproti komerčním subjektům. 
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7.4. KRIZPORT HZS Jmk 

Jedná se o portál krizového řízení v Jihomoravském kraji. Dostupné 

z krizport.firebrno.cz . Jeho cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální 

informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných události a krizových situací v kraji. 

 

 

Obrázek č. 6: Krizport HZS JmK v neveřejném režimu 

 

 

Portál je rozdělen na veřejnou sekci, která obsahuje obecné informace a aktuální 

ohrožení v kraji a privátní sekci, která je určena starostům, pracovníkům bezpečnostních  

(či krizových) rad pověřených obcí, krajům a všem ostatním osobám, které se podílejí  

na krizovém řízení v rámci Jihomoravského kraje. 

Oproti klasickému krizovému plánu kraje je výhodou aktuálnost. Dříve se prováděla 

aktualizace každého půl roku a některé informace zde byly ještě staršího data. Vzhledem 

k neprovázenému systému jednotlivých dokumentů tak bylo např. nutné měnit jméno nového 

hejtmana kraje na několika místech. Nyní se provede změna jen na jednom centrálním místě  

a systém ji pak automaticky změní na všech ostatních. 
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7.5. Místní zdroje 

Těmi lze chápat jakékoliv počítačové programy či dokumenty, které jsou k dispozici. 

U HZS Jmk jsou k tomuto účelu využívány veškeré interní předpisy vydané jak z Generálního 

ředitelství HZS nebo krajského ředitelství HZS, dohody sepsané v rámci IZS, atd. 

 

 

8. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM 

Pro kvalitní návrh nějakého řešení je dobré také zjistit od budoucích uživatelů jejich názor 

a případně ochotu s daným řešením pracovat.  

Vzhledem k charakteru dotazovaného vzorku byl zvolen na vyplnění dotazníku systém 

založený na webové aplikaci www.vyplnto.cz . Přístup k dotazníku a následné vyplnění bylo 

pro dotazované respondenty vytvořeno přes jednoduchý odkaz na webu toho serveru. 

Odpadlo tak pro mnohé demotivující ukládání, vyplňování a následné odesílání dotazníku  

na email. Je to také šetrné pro životní prostředí, protože se nemusí nic tisknout. 

 

 

Vymezení vzorku pro dotazník 

Vybraná skupina pro získávání odpovědí byla zvolená z řad příslušníků HZS Jmk,  

a to těch, kteří se nějakým způsobem mohou dostat do pozice velitele zásahu. Žádost  

o vyplnění dotazníku byla rozeslaná na všechny stanice HZS Jmk, kterých je celkem 26. 

Jediný typ stanice, která podle platné systematizace stanic není u HZS Jmk, je stanice typu 

C2. 

 

 

Vyhodnocení průzkumu 

Vyhodnocení bylo provedeno pomocí webového rozhraní, které umožňuje vytvořit 

různé sestavy ze vzorku odpovědí. Rozhraní umožňuje tvorbu i grafických výstupů. 
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Otázka číslo 1: Na jakém typu stanice působíte? 

Z daných odpovědí lze vysledovat podíl odpovědí z jednotlivých typů stanic.  

Je logické, že nejvíc odpovědí pochází ze stanic typu P2 a C1, které jsou početně nejvíce 

zastoupeny. 

 

Graf číslo 1: Vyhodnocení otázky č. 1 

 

Otázka číslo 2: Jakou funkci zastáváte? 

Podle zastávané pozice jsou také na daného příslušníka kladeny jiné nároky  

a očekávání. Zatímco zástupce velitele družstva musí zvládnout základní zásahy a v případě 

větších musí automaticky předat velení, tak od velitele čety nebo stanice se očekává zvládnutí 

celého druhého stupně a v případě vyšších stupňů, tak i aktivní účast ve štábu velitele zásahu. 

 

Graf číslo 2: Vyhodnocení otázky č. 2 
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Otázka číslo 3: Jak dlouho působíte z HZS ČR? 

Obecně lze říct, že mladší generace snáze přijímá novou techniku, která se jím nabídne 

k využívání. Starší příslušníci zase díky praxi mají spoustu zkušeností, takže mohou čerpat  

ze svých znalostí a nepotřebují takovou informační podporu. 

 

Graf číslo 3: Vyhodnocení otázky č. 3 

 

Otázka číslo 4: Považujete informace, které získáváte při vyhlášení poplachu na PS za 

                           dostatečné? 

Názory na způsob vyhlašování poplachu se na požárních stanicích liší, proto je dobré 

zjistit, jestli celá koncepce nejde „proti proudu“. 

 

Graf číslo 4: Vyhodnocení otázky č. 4 
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Otázka číslo 5: Informace z rozhlasu formou TTS? 

Tohle byla na mnoha místech velmi diskutovaná záležitost, jak je již uvedeno dříve, 

hodně záleželo na každé stanici a kvalitě rozhlasu. 

 

Graf číslo 5: Vyhodnocení otázky č. 5 

 

 

Otázka číslo 6: Údaje na PKV? 

V aktuální verzi PKV je možné sestavovat text a množství informací podle požadavků 

jednotlivých uživatelů. Je tedy nutné najít optimální řešení mezi minimálním množstvím 

informací nutných k výjezdu a nepřehlceností informací. 

 

Graf číslo 6: Vyhodnocení otázky č. 6 
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Otázka číslo 7: Využíváte aktivně DZP? 

DZP je po zásah ve složitějším areálu dobrá věc, ale za předpokladu, že jej ti velitelé 

dovedou používat, mají jej k dispozici a je aktuální. Při nesplnění jedné podmínky je celý 

systém zbytečný. 

 

Graf číslo 7: Vyhodnocení otázky č. 7 

 

 

 

Otázka číslo 8: Uvítali byste obousměrné zasílání GPS souřadnic? 

Povědomost o poloze vozidla je velmi žádána, ale někomu by mohlo vadit sledování 

jízd i mimo zásahy. Pokud systém umožňuje i historii pohybů vozidla (jak to například 

poskytuje systém GINA Lokátoru), tak lze i zpětně vyhodnocovat efektivnost jízd. 

 

Graf číslo 8: Vyhodnocení otázky č. 8 
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Otázka číslo 9: Byli byste ochotní využívat počítačové vybavení přímo u zásahu? 

Důležité je, jestli samotní velitelé i přes všechny výhody, které by mělo rozšířené 

informační prostředí, by byli ochotni jej aktivně využívat. 

 

Graf číslo 9: Vyhodnocení otázky č. 9 

Otázka číslo 10: Využili byste možnost tisku informací přímo v zásahovém vozidle? 

Tisk informací přímo ve vozidle by mohl být považován za velký luxus, ale operační 

střediska by uvítala možnost vyhledané informace zasílat přímo na místo zásahu. Tahle věc  

je zatím možná pouze u větších událostí, kdy se zřídí štáb velitele zásahu,  

a je v něm zprovozněno mobilní operační středisko. To má následně přístup do všech 

potřebných databází.  

 

Graf číslo 10: Vyhodnocení otázky č. 10 
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8.1. Zhodnocení kapitoly 

Celkově lze uskutečněný dotázníkový průzkum zhodnotit jako úspěšný. Vzhledem  

k omezenému vzorku (pouze HZS Jmk) je počet respondentů velmi velký. 

Pokud budeme hodnotit nakloněnost velitelů k používání moderních technilogií a přenesení 

výpočetní technologie do terénu, tak jednoznačně lze konstatovat, že je tu nakloněnost tyto 

novinky využívat.   

 

9. INFORMAČNÍ PODPORA V ZAHRANIČÍ 

Každý stát využívá svůj systém předávání informací v rámci operačního řízení. Některé 

státy používají stejný systém jako u nás a tím je předání informací do terénu pomocí 

radiostanic. 

Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je implementován ucelený 

systém umožňující předávání informací do zásahových vozidel. Skládá se z dotykové 

obrazovky umístěné na místě velitele a tiskárny, která umožňuje tisk vyhledaných informací. 

Případná implementace zavedených systémů ze zahraničí do našich je ztížena odlišnou 

koncepcí používaných informačních systémů a tudíž by se musel převzít celý komplex.  

Z tohoto důvodu je reálnější vybudovat zcela svůj systém [8]. 

 

Obrázek č. 7: Umístění informačního zařízení ve voze 
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Obrázek č. 8: Výstup z databáze na dotykovém displeji 

 

Obrázek č. 9: Tiskárna umístěná ve výjezdovém vozidle 
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10. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY NA ZOBRAZOVÁNÍ 

INFORMACÍ 

Vzhledem k předpokladu využití těchto zařízení v terénu, tak v dnešní době přichází 

v úvahu 3 základní typy přenosných zařízení. Jsou to klasické notebooky či netbooky (ovšem 

u nic je potřeba zvážit jestli mají dostatečný výkon na provozované aplikace. Další mohou být 

tablety, které v posledních 2 letech zaznamenali velký rozvoj i výkon a mohou tak být 

optimální volbou. 

Poslední variantou může být postavit systém na smartphonech, ale tohle by bylo spíše 

nouzové řešení vzhledem k přece jen malým rozměrům displeje. Co se týká výkonu  

a vybavení, tak mohou konkurovat tabletům. 

 

10.1. Notebooky 

Klasické notebooky mají tělo vyrobené z tvrdého plastu, ty lepší jsou na často 

namáhaných partiích vyztuženy kovovou slitinou. Není záhodno s nimi házet o zem, namáčet 

do vody, kroutit s nimi a podobné věci. Odolné notebooky mají tu výhody, že podobné 

zacházení snesou bez velké újmy. 

Běžných notebooků je dnes na trhu plno, stačí si vybrat dle sympatií ke konkrétnímu 

modelu a výkonu. 

 

Příklad odolného notebooku: Getac B300 

Getac B300 je Tvrdý jako železo, který lze využít na cestování a pro velmi nepříznivé 

podmínky. Provozní doba na jedno nabití se prodloužila až na 30 hodin oproti staršímu 

modelu. Celkově tento přístroj splňuje armádní standard MIL-STD 810G, nepoškodí  

jej stříkající voda, prach a fyzickou odolnost zajišťuje hořčíkové tělo. Dále mu nevadí vibrace 

ani nárazy a porty má utěsněny proti prachu i vlhkosti. Jeho provozní teplota se rozšířila  

na -29 °C až 60 °C a volitelně jej můžeme uzpůsobit pro použití na moři, aby mu nevadila 

solná mlha. 

Cena tohoto zařízení se v březnu roku 2012 pohybovala v rozmezí 110 000,- Kč  

až 130 000,- Kč s DPH dle konkrétní konfigurace. 
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Mezi výhody patří např. odolnost vůči vnějšímu působení přírodních vlivů, kvalita 

zpracování výkon. Mezi nevýhody lze uvést hlavně pořizovací náklady, hmotnost a velikost 

[26]. 

 

Technické parametry tohoto zařízení: 

- Intel® Core i7 - 2649M 2.3GHz processor with Turbo Boost Technology up to 3.2 GHz 

- Intel® Graphics Media Accelerator HD  

- Display 13.3” XGA (1024 x 768) TFT sunlight 

- 2GB DDR3 1066/1333 MHz expandable to 8GB 

- SATA 250GB HDD/320GB HDD/500GB HDD 

- Vodotěsná membránová klávesnice, USB 3.0, eSATA, SmartCard a HDMI. Mezi 

   bezdrátová rozhraní zde patří 3D nebo 4G model s podporou LTE, PCMCIA II. 

 

 
 

Obrázek č. 10: Odolný notebook Getac B300 
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10.2. Tablety 

Dnes probíhá velký souboj mezi  operačním systémem iOS a Androidem. Každé 

řešení nabízí své klasy i zápory, ale finální schopnosti jsou podobné. Pro jednoduchost  

byl vybrán iPad od společnosti Apple. Jak můžeme vidět v tabulce v příloze č.3, tak proběhle 

značný technologický pokrok od první verze až po nedávno představené 3. generaci. 

Velmi výrazné je např. zkvalitnění displeje, které je dobře patrné na obrázku č.11 [27]. 

 

Obrázek č. 11: Srovnání dvou generací displejů 

 

Technické parametry jsou uvedeny v již zmíněné tabulce v přílohách. Důležité  

je zvolit verzi s dostatečnou pamětí. Ceny se pohybují od 12 000,- Kč s DPH a výše.  

Pro představu 32 GB model vybavený 4G modulem stojí již kolem 17 000,- Kč s DPH [28]. 

 

Obrázek č. 12: IPhone třetí generace 
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10.3. Smartfony 

Obrovský boom nastal v posledních pár letech na trhu s mobilními telefony. Dnes 

nejsou pouze určena na telefonování a sms zprávy. Jedná se o chytré telefony, které obsahují 

svůj vlastní operační systém a díky aplikačnímu rozhraní lze instalovat programy. Operační 

systémy jsou například: Android, iOS, Symbian OS, Windows Mobile. Baterie v těchto 

mobilních zařízení získávají čím dál tím vyšší kapacitu, tím dochází i k prodlužování  

jak pohotovostní doby tak hlavně akceschopnost v režimu používání. Ceny těchto zařízení  

se pohybují od 5 do 12 tisíc korun. 

Díky pokročilým technologiím můžeme na těchto telefonech používat například 

internetový prohlížeč, mobilní verze kancelářského balíku Office, souborový manažer  

a spoustu dalších užitečných věcí podobných jako u tabletů. Jediný výrazný nedostatek  

je ve velikosti displeje. 

 

Samsung Galaxy Nexus i9250 

Pro příklad jeden z vrcholových smartfonů. Jeho cena 12 500,- Kč s DPH se pohybuje  

na spodní hranici nejlevějších tabletů Apple. 

 

Obrázek č. 13: Samsung Galaxy Nexus i9250 
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Jeho rozměry a hmotnost : 136 × 68 × 8,9 mm, 135 g jej dělá mnohem pohodlnější  

pro dlouhodobé držení v ruce, ale při porovnání displeje 4,65'', Super AMOLED, 720 × 1280, 

kapacitní s displejem v iPadu (9,7 palců) je jasné, že množství zobrazených informací  

je velmi omezeno. Dále přístroj disponuje podporou všech 2G a 3G technologií pro přenos 

dat, USB, Wi-Fi (připojení třeba k tiskárně), GPS modul, digitální kompas, akcelerometr, 

gyroskop atd. Operační systém je Android ve verzi 4.0 (předpokládá se průběžný upgrade  

na novější verze) [29]. 

 

10.4. Doplňkové zařízení 

Za ty lze považovat třeba tiskárny, které by umožňovaly tisknout výstupy z databází  

a tím získat třeba klasické DZP z databáze. 

Mohly by být implementovány i zařízení pro záznam obrazu a zvuku.  

 

10.5. Shrnutí kapitoly 

Stojíme před několika otázkami a to: Na co budu dané zařízení používat, kde a jak jej 

budu moci používat a jaká bude cena? 

Je potřeba zkloubit všechny faktory které ovlivňují výběr toho správného přístroje. 

Jako nejlepší řešení, nejlepší volba se mi jeví výběr tabletu. Jedná se o lehký přístroj, skladný, 

velice mobilní a pro naše podmínky a použití nejvhodnější. 
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11. NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO INFORMAČNÍ 

PODPORU VELITELE ZÁSAHU 

V této kapitole bude proveden návrh a ukázka případné informační podpory  

pro velitele vozu a případně i zásahu. Většina technologií již byla popsána v předchozích 

kapitolách ovšem s tím, že jsou buď jen jednosměrné (přenos lokace vozidla) či jen fungují 

v rámci technologií stanice. 

Popis jednotlivých technologií bude situován do tabletu iPad firmy Apple. Ten díky 

přístupu na internet přes sítě mobilních operátorů může být napojen na veřejné i neveřejné 

databáze. Postupně bude popsána situace v případě klasického výjezdu a možnosti, který nový 

systém za pomocí tabletu může nabídnout jako alternativu k současné situaci. 

 

11.1. Současný stav 

Výjezd jednotky: 

Při vyhlášení poplachu pro JPO dojde k vytištění příkazu k výjezdu (rozdíl mezi 

novým a starým je v příloze č.1), na kterém má velitel vozu prvotní informace o adrese, typu, 

podtypu mimořádné události, vyslaných silách a prostředcích a popis trasy k místu MU  

(ukázky karet ulic jsou v příloze č. 4). Pokud se na trase jízdy k zásahu nachází uzavírka,  

tak je vyžadováno po osádce vozu (strojník, popř. velitel), aby ji vzali na vědomí a až během 

samotné jízdy k zásahu určili vhodnou objízdnou trasu. 

V průběhu jízdy k zásahu, a dále pak na místě události, vysílá velitel zásahu na KOPIS 

HZS kraje nejen fónické zprávy, ale i kódy typické činnosti. Každý kód má své číslo a zašle 

na KOPIS HZS kraje do aplikace Spojař předem nadefinovanou činnost jednotky (např.  

1 = výjezd vozidla). Kódy typické činnosti jsou odesílány prostřednictvím digitálních 

radiostanic. Zde však narážíme na problém pokrytí digitálním signálem a spolehlivost 

odesílání těchto kódů, která není 100%-ní. 

Na místě mimořádné události pak velitel zásahu potřebuje další nutnou informační 

podporu, kterou mu poskytuje KOPIS HZS kraje pomocí radiostanice. Tento způsob však 

není zcela ideální, protože digitální radiová síť je v některých oblastech digitálním signálem 

pokryta hůře nebo zde signál není vůbec. V těchto případech je pak velitel zásahu odkázán  

na mobilní telefon, pomocí kterého se spojuje s KOPIS HZS kraje.  
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Příklady další informační podpory: informace o nebezpečných látkách a přípravcích, 

způsoby hašení a ochrany hasičů při mimořádných událostech, informace o hydrantové síti 

v okolí místa mimořádné události, informace o hlášených páleních a další. 

 

Způsoby navigace požární techniky na místo mimořádné události: 

Základní je vlastní znalost hasebního obvodu. Každý hasič se v rámci pravidelné 

odborné přípravy vzdělává v orientaci po svém hasebním obvodu. Tento způsob bývá doplněn 

kondičními jízdami po hasebním obvodu a praktickým seznámením s místopisem. 

Velkou hodnotnou informaci mají vlastní mapové podklady, které ve většině případů 

mají hasiči na požárních stanicích k dispozici. Některé podrobné mapové podklady v papírové 

formě si vyrábějí svépomocí (ukázka je v příloze č.4). Nevýhodou tohoto systému je nutnost 

časté aktualizace a hledání těchto podkladů při vyhlášení poplachu. Mezi další negativum 

toho způsobu navigace je informování o aktuálních uzavírkách. To je řešeno například 

přiložením doplňkové informace ke kartě ulice. 

Další možností jsou informace z KOPIS HZS pomocí radiostanice. V případě 

složitějšího příjezdu na místo mimořádné události bývá vozidlo naváděno fónicky pomocí 

radiostanice z KOPIS HZS. Jak bylo zmíněno dříve, tak tento způsob není zcela ideální, 

protože ne všechny oblasti jsou dokonale pokryty digitálním signálem a ne vždy má KOPIS 

HZS kraje čas navigovat JPO k místu MU (souběh více událostí, nutnost navigovat  více 

jednotek z různých stran). 

 

11.2. Popis vlastního způsobu řešení: 

Aby bylo dosaženo co rychlejšího dojezdu požární techniky na místo MU  

a co nejkvalitnější informační podpory veliteli zásahu, navrhuji zavést do prvovýjezdových 

vozů tablety iPad, pomocí kterých by došlo k navýšení standardu v poskytování kvalitních 

informací veliteli zásahu, popř. vozu. Níže budou popsány návrhy implementace jednotlivých 

funkcí do tabletu chronologicky tak, jaký je průběh MU. 

 

Vyhlášení poplachu JPO a cesta k zásahu: 

Při vyhlášení poplachu JPO se automaticky z KOPIS HZS kraje odešle do tabletu 

příkaz k výjezdu a dokumentace zdolávání požáru, oboje v elektronické podobě, dále  

se v mapě zobrazí náhled trasy k místu MU a toto místo bude nastaveno jako cíl v GPS 
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navigaci, která ve správný moment (který určí velitel vozu) začne navigovat vozidlo k místu 

MU. Mezi těmito obrazovkami bude velice snadné přepínání, tak aby měl velitel tzv. po ruce 

všechny potřebné údaje. 

Důležité informace jako je adresa, typ, podtyp a stručný popis toho co se děje budou 

neustále viditelné v horní části displeje. GPS navigace bude online propojena s databází 

uzavírek a bude určovat trasu jízdy vozidla tak, aby nebylo vozidlo navigováno do míst 

s dopravním omezením. Pro potřeby zásahů v místech mimo běžnou zástavbu budou mapové 

aplikace vybaveny turistickými podkladovými mapami, které usnadní příjezd jednotky 

k požárům lesů, luk, chat, apod. Pokud dojde k dopřesnění místa MU a operační důstojník 

provede změnu polohy místa zásahu v GIS aplikaci, bude tato změna odeslána i do tabletu  

a v GPS navigaci se automaticky změní cíl jízdy a přepočítá trasa. Po příjezdu prvního 

vozidla k místu MU  a odeslání kódu typické činnosti č. 2 (dojezd na místo zásahu) bude 

odeslána do všech vyslaných vozidel informace o této skutečnosti a bude nabídnuta možnost 

nastavení polohy tohoto vozidla jako cíl trasy v GPS navigaci. Zmiňované statusy bude 

možné odesílat z kterékoliv uvedené obrazovky [12,14]. 

Tablet bude po celou dobu provozu odesílat informace o poloze a ta bude zobrazena 

na KOPIS HZS kraje v GIS aplikaci, aby měl operační důstojník přehled o pohybu požární 

techniky. 

Činnost iPadu při vyhlášení poplachu JPO znázorňují následující obrázky: 
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Obrázek č. 14: Zobrazení PKV při výjezdu 

 

Obrázek č. 15: Náhled trasy k místu zásahu 

 

Obrázek č. 16: Navigace k místu zásahu 
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Činnost na místě zásahu: 

Po příjezdu vozidla na místo zásahu bude tablet umožňovat veliteli zásahu získat  

co nejrychleji a nejpřesněji informační podporu. 

 

Velitel bude mít díky datovému tarifu k dispozici následující aplikace: 

 

• Online databázi nebezpečných látek: tato umožňuje veliteli zásahu zjistit druh 

nebezpečné látky dle dostupných informací na místě MU. Dále je zde možné 

vyhledat podrobné informace o nebezpečné látce, způsobu likvidace úniklé 

látky, vhodných hasivech, či způsobu ochrany zasahujících hasičů. Tato 

činnost však bude prioritně určena pro KOPIS HZS kraje, jehož příslušníci  

by tyto informace zasílali veliteli zásahu v ucelené zprávě přímo do tabletu, 

třeba ve formě bezpečnostního listu. Velitel zásahu by pak měl možnost si tuto 

informaci jednoduše na tabletu zobrazit (červená obálka na obrázku č. 17); 

 

• Statusy: jednoduchá aplikace umožňující snadné odesílání dvou i třímístných 

statusů bez nutnosti znalosti jejich číselných zkratek. Pomocí takových statusů 

lze např. vyžádat spolupráci dalších složek IZS u MU, zřízení štábu velitele 

zásahu, ale jde pomocí nich třeba i otvírat a zavírat vrata na požární stanici, 

spouštět semafory atp. 

 

 

• Dokumentaci zdolávání požáru: jedná se o dokument, který podává veliteli 

zásahu základní informace o typu objektu, charakteru vyráběných, 

zpracovávaných, či skladovaných látek. Dále jsou v ní uvedeny doporučení  

pro postup JPO, apod. Dokumentace zdolávání požáru se skládá z textové  

a grafické části. Ukázka textové a grafické části je v obrázku č. 17 resp.18; 
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Obrázek č. 17: Náhled DZP k objektu 

 

 

Obrázek č. 18: Grafická část DZP 
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• iKatastr:  velice užitečná aplikace v případech kdy je potřeba dohledat majitele 

pozemku, katastrální území, popř. okres do kterého místo MU spadá. Tyto 

informace si může VZ zobrazit buď sám, nebo budou poskytnuty KOPIS HZS  

kraje po zaslání údajů o poloze. Dále lze tuto aplikaci využít při pochybnostech 

na kterém územním odboru, nebo kraji se událost  nachází. Údaj důležitý 

především pro vyšetřovatele požárů, Policii ČR, ale i garanty pro statistiku. 

Ukázka jedné varianty náhledu ukazuje obrázek č.19 

 

 

Obrázek č. 19: Náhled do aplikace iKatastr 

 

• GISová aplikace: srovnatelná s GIS aplikací používanou na KOPIS HZS kraje 

se stejnými mapovými podklady, tak aby velitel zásahu/vozu měl srovnatelné 

informace o místu MU, objektech na které je zpracována dokumentace 

zdolávání požárů, poloze a typech hydrantů, nahlášených pálení, poloze 

vlastní, ale i ostatní požární techniky. O možnostech využití GIS aplikace 

vypovídá obrázek č. 20, kde jsou zobrazeny DZP objektů, hydranty a polohy 

vozidel  HZS v okolí. 
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Obrázek č. 20: Náhled do aplikace GIS 

 

11.3. Shrnutí kapitoly 

Využitím iPadu nejen pro řízení zásahu dojde ke zrychlení a zefektivnění zásahu JPO. 

Jak je patrné z uvedeného textu výše, využití iPadu začne hned při vyhlášení poplachu 

zobrazení trasy atd. a skončí odesláním statusu zavřít vrata za zaparkovanou požární 

technikou. To všechno proto, aby se občanovi v nouzi dostalo profesionální pomoci  

v co nejkratším čase, co nejlépe. 

Finanční náročnost u takto zvoleného systému se může pohybovat v rozmezí 20-30 tisíc 

Kč podle zvolené verze iPadu a následně je potřeba jen datový tarif (v rámci smlouvy 

s Vodafonem by se jednalo o částku v řádu stovek korun). Díky lepšímu pokrytí signálem 

mobilních operátorů se jedná také o nezávislý systém na sítě PEGAS-MATRA. 
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12. ZÁVĚR 

 
Ve své diplomové práci jsem se v jednotlivých kapitolách zabýval analýzou současného 

stavu informací, které má k dispozici velitel zásahu pro zvládání mimořádných událostí. 

 

Po provedené rešerši jsem se věnoval rozdělení informací na statické, tedy ty které  

si můžeme připravit dopředu, a dynamické, které vznikají teprve při vzniku konkrétní 

mimořádné události. Hlavně kvalita dynamických informací rozhoduje o správném 

zafungování současných technologií a dodáním všech potřebných náležitostí při vyhlášení 

požárního poplachu jednotkám. 

Právě technologiím a jejich aktuálnímu stavu byly věnovány další dvě kapitoly.  

Zde byly zhodnoceny možnosti přenosů informací směrem z operačního střediska k zasahující 

jednotce. Jako velmi nadějnou technologii přenosu dat jsem zvolil mobilní datové přenosy 

komerčních telefonních operátorů. Umožňuje to vybudovat nezávislý systém přenosu 

informací, než v případě využití stávajícího digitálního systému PEGAS – MATRA. 

 

V další části mé práce jsem se věnoval mapovým podkladům v tištěné podobě, převážně 

jsem se však zaměřil na jejich zpracování do digitální podoby. V té lze využívat volně 

dostupných map na internetu, ale i řadu komerčních geografických informačních systémů. 

S tím souvisí i možnost zaslání lokace vozidla pomocí satelitní navigace (v současné době  

je to americký systém GPS, v budoucnu pak možnost využití evropského systému Galileo). 

Dále uvádím dva příklady, jeden AVL využívající přenosovou soustavu PEGAS- MATRA  

a druhý komerční GINA Lokator využívající pro přenos dat sítě mobilního operátora. 

 

Poté jsem poukázal na zkušenosti ze zahraničí, konkrétně ze Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska, kde se oproti České republice projevuje významná změna  

ve využití technologií, konkrétně v zásahových vozidlech. Z běžné praxe  těchto zemí plyne 

nutnost implementace celého stávajícího sytému předávání informací i do českých podmínek. 
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V závěrečné části jsem provedl dotazníkový průzkum, abych zjistil reálnou ochotu mezi 

veliteli jednotek HZS využívat moderní informační podporu. Výsledky průzkumu ukázaly 

pozitivní ohlasy ze strany velitelů, tudíž jsem dále provedl průzkum v oblasti přenosných 

zařízení na trhu. 

 

Z aktuální nabídky jsem jako nevhodnější zařízení zvolil tablet iPad 3 firmy Apple  

a na příkladu běžného zásahu jsem nastínil možnosti propojení se stávajícím integrovaným 

systémem výjezdů, a dále využití některých veřejně přístupných databází na internetu. Toto 

řešení umožňuje za přijatelnou cenu (pořízení základního systému zhruba do 20 000,- Kč) 

výrazně rozšířit současné možnosti informační podpory velitele zásahu. Aplikovatelnost 

takových zařízení bych primárně spatřoval na prvovýjezdových vozidlech. Dále také  

na velitelských automobilech u velkých stanic typu C. 
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14. SEZNAM ZKRATEK 

VZ  Velitel zásahu 
MU  Mimořádná událost 
KOPIS  Krajské operační a informační středisko 
IZS  Integrovaný záchranný systém 
TCTV  Telefonní centrum telefonního volání 
DZP  Dokumentace zdolávání požárů 
EPS  Elektronická požární signalizace 
HZS  Hasičský záchranný sbor 
GPRS  General Packet Radio Service 
EDGE  Enhanced Data rates for Global Evolution 
GSM  Globální Systém pro Mobilní komunikaci 
UMTS  Universal Mobile Telecommunication Systém 
CDMA Code Division Multiple Access 
LTE  Long Term Evolution 
AMDS  Automatic Message Delivery Systém (automatický systém doručování zpráv) 
ISV  Integrovaný systém výjezdů 
TTS  Text-To-Speech (text do řeči) 
SMS  Short message Service (služba krátkých zpráv) 
PKV  Příkaz k výjezdu 
GPS  Global positioning system 
GIS  Geografické informační systémy 
DOK  Dopravní informační systém 
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