
SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1 – Ukázka staré a nové verze příkazu k výjezdu 

 



PS Lidická-C3 
 
POŽÁR - Polní porost, tráva 
2.st.poplachu 

 
Adresa události: 

OBEC:    BRNO   (okr.: Brno-město) 
ČÁST:     Jundrov 
 

ULICE:    KOPRETINOVÁ 

 
OBJEKT:    

 
UPŘESNĚNÍ: 
stojí medlánky letišti, dívá směr k jundrovu, pod kopcem je údolí 
 
CO SE STALO: 
P trávy, kouř 

 
OZNÁMIL:     Nováková             Telefon:     601123456 

 
TRASA PS Lidická-C3: 
VLEVO Lidická, vlevo Kotlářská, Konečného nám., vpravo Veveří, pokračuje 
Minská, pokračuje Horova, pokračuje Štursova, pokračuje Hlavní, na 
kruhovém objezdu vlevo Veslařská, za mostem přes Svratku přímo Veslařská, 
za mostem 3. vpravo (na konci levotočivé zatáčky) Kopretinová (stáčí se 
vlevo), pokračovuje přímo za výškové budovy */ ulice pokračuje až za hřiště 

 
TECHNIKA PS Lidická-C3: 
CAS 24 3000/170-M1Z - PBM 101 
VEA-L2 - PBM 105 
PPLA-M1 - PBM 107 
 
 
TECHNIKA dalších jednotek PO: 
PS Lískovec-P2: CAS 24 3000/250-S2T - PBM 161 
Brno HZS SŽDC: CAS 32 T 815 6X6 - ZH 16-011 
 
 
TECHNIKA přejezd jednotek PO: 
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 Příloha č.2 – Dotazník pro velitele 

Úvodní oslovení 

Dobrý den Vážení kolegové, 

rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku o Vašem názoru na množství a kvalitu 
informací, které máte k dispozici pro kvalitní vedení zásahu.  

Výsledky dotazníku budou použity do diplomové práce na téma "Informační podpora velitele 
při činnosti v terénu". 
V práci budou použity pouze souhrnné statistické informace a výsledky pomohou dále 
zkvalitnit informace, které Vám KOPIS poskytuje při Vaší práci. 

Předem děkuji za Váš čas věnovaný při vyplňování. 

S pozdravem a přáním pěkného zbytku dne 

                                                por. Ing. Martin Herynk 

Soubor otázek a odpovědí 
 
Otázka číslo 1: Na jakém typu stanice působíte? 

a) C3 
b) C1 
c) P4 
d) P3 
e) P2 
f) P1 
g) P0 

 
Otázka číslo 2: Jakou funkci zastáváte? 

a) velitel stanice 
b) velitel čety 
c) velitel družstva 
d) zástupce velitele družstva  

 
Otázka číslo 3: Jak dlouho působíte z HZS ČR? 

a) do 10 let 
b) 10 – 20 let 
c) nad 20 let 

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

a) ano, úplně 
b) ano, ale je tu prostor pro zlepšení 
c) ne 

 
 
 



Otázka číslo 5: Informace z rozhlasu formou TTS? 
a) ano, jsou jasně formulované 
b) ano, ale struktura textu by se mohla zlepšit 
c) ne, nerozumím tomu počítačovému hlasu 
d) ne, jiný systém by byl lepší 

 
Otázka číslo 6: Údaje na PKV? 

a) ano 
b) ne 

 
 
Otázka číslo 7: Využíváte aktivně DZP? 

a) ano 
b) ne 

 
Otázka číslo 8: Uvítali byste obousměrné zasílání GPS souřadnic? 

a) ano 
b) ne 

 
Otázka číslo 9: Byli byste ochotní využívat počítačové vybavení přímo u zásahu? 

a) ano, jakýkoliv prostředek 
b) ano  - notebook 
c) ano - dotykový tablet 
d) ne 

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

a) ano 
b) nevím 
c) ne 

 
 
 

Závěrečné poděkování: 

Velmi Vám děkuji za Váš čas a ochotu mi pomoci při výzkumu, který bude velmi cenným 
zdrojem dat v mé diplomové práci. 

  

S pozdravem 

                                por. Ing. Martin Herynk 

 

 
 
 
 



Příloha č.3 – Tabulka s porovnáním generací iPadů 

Model iPad (první) iPad 2 iPad (3. generace) 

Datum ohlášení 27. leden 2010 2. březen 2011 7. března 2012 
 
Displej 
podsvícením 
 

 
multidotykový, úhlopříčka 9,7 palců/25 cm, technologie IPS LCD s LED 

 
 

Rozlišení 1024×768 2048x1536 

Procesor 1 GHz Apple A4 1 GHz dual-core Apple A5 1 GHz dual-core Apple 

Grafický čip Power VR SGX 

Paměť 256 MB DDR-S 512 MB DDR2 1 GB DDR2 

Úložné zařízení flash paměť o velikosti 16, 32 nebo 64 GB 

Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 2.1+EDR Navíc Bluetooth 4.0 

Bezdrátové 
Připojení 3G cellular HSDPA, 2G cellular EDGE 

 
Stejné jak předchozí verze, 
zlepšení 4G verze,4G LTE 

 

Operační systém i OS 

Baterie Li-Pol 25 Wh Li-Pol 42,5 Wh 

Snímač 
akcelerometr a senzor        

pro automatickou regulaci 
jasu, magnetometr 

navíc gyroskop 
akcelerometr a senzor pro 

automatickou regulaci jasu, 
magnetometr a gyroskop 

Hmotnost 680 g / 730 g (3G model) 601 g / g (3G model) 652 g / g (4G model) 

Rozměry 24,3 cm×19,0 cm×1,3 cm 24,1 cm×18,5 cm×0,88 cm 24,1 cmx18,5 cmx0,94 cm

Fotoaparát n/a 
720p s 30 fps HD videm a 

5x digitální zoom 
full HD 1080p s 30 fps HD 
videm a 5x digitální zoom

 
 
 
 



Příloha č.4 – Karty ulic používané v Brně 

 
 
 



 
 
 
 



 
 


