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Anotace 

TAŠLOVÁ, Johana. Využití mobilních zařízení při řešení mimořádných událostí s účastí 

prostředků hromadné přepravy osob. [Bakalářská práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – 

Technická Univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2013. 41 s. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh aplikace pro jednotky požární ochrany při řešení 

mimořádné události s účastí prostředků hromadné přepravy osob. Aplikace je zaměřena 

na tramvaje a trolejbusy. Pilotní ověření aplikace bylo provedeno v Brně. 

V úvodu je popsána aplikace Rescar, která byla námětem pro vytvoření nové aplikace. Poté 

je popsán postup navržení nové aplikace a všechny prvky, které jsou v aplikaci potřebné. 

V závěru je shrnuta a popsána nová aplikace a možnosti jejího rozšíření do budoucnosti. 

 

Klíčová slova: hasiči, dopravní nehody, tramvaj, trolejbus, aplikace, tablety, HZS JmK 

 

Annotation 

TAŠLOVÁ, Johana. Utilization of mobile devices for solving of extraordinary events with the 

participation of mass transport vehicles. [Bachelor thesis]. Ostrava: Báňská College - 

Technical University Ostrava. Faculty of Safety Engineering. 2013. 41 pg. 

 

 

The bachelor thesis is focused on the suggestion of application for solving extraordinary 

events with the participation of mass transport vehicles for the fire protection units. 

Application is focused on trams and trolleybuses. Pilot verification has been performed 

in Brno.  

The introduction is describing the Rescar application, what was the inspiration for the new 

application. Thereafter is described process of the application itself with all needed elements. 

The conclusion contains summarizing and description of new application 

and options how to extend it in the future. 

 

Keywords: fire brigade, accident, tram, trolleybus, application, tablets, HZS JmK
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Seznam zkratek 

DN    Dopravní nehoda 

DPMB    Dopravní podnik města Brna 

HZS    Hasičský záchranný sbor 

HZS JmK   Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

HZS MSK   Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

KOPIS HZS JmK Krajské operační a informační středisko Hasičského 

záchranného sboru Jihomoravského kraje 

SSU Statistické sledování událostí 

UML Unified Modeling Language. Tzn. grafický jazyk pro 

modelování objektů, tříd, apod. 

VEA Velitelský automobil 

WWW World Wide Web 
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Úvod 

Veřejné dopravní prostředky ve velkých městech v České republice se neustále vyvíjejí. 

Zavádění nových typů dopravních prostředků, například tramvají, přináší větší komfort 

pro uživatele, ale také mnoho komplikací pro záchranné složky v případě nenadálé 

mimořádné události. 

Moderní dopravní prostředky poskytují cestujícím mnoho výhod. Rychle a pohodlně 

je přepraví z místa A do místa B. Jejich cesta je příjemná a v klimatizovaných vozech 

je pro ně připraveno větší pohodlí. Nové dopravní prostředky s sebou nesou také velkou 

úsporu finančních nákladů pro provozovatele (tzn. pro dopravní podniky), šetří životní 

prostředí, šetří spotřebovanou energii a mají mnoho dalších vylepšení. 

Bohužel se však ještě nevymyslelo, jak předcházet dopravním nehodám. Ty se stávají dnes 

a denně. Hlavně ve velkých městech jsou dopravní nehody s účastí automobilů a hromadných 

dopravních prostředků na každodenním pořádku. A čím více je druhů dopravních prostředků, 

tím je také více technických parametrů a problémů, které je nutné zohlednit při řešení 

mimořádných situací. 

Nutnost znalosti ovládání zautomatizovaných procesů, vypínání, zvedání kloubových 

dopravních prostředků, je dnes již samozřejmostí. Členové záchranných složek 

si však logicky nemohou pamatovat všechny tyto technické parametry. Potřebují během 

chvíle tyto informace zjistit, jak u jednotlivých druhů dopravních prostředků, tak u jejich 

různých typů. Úkolem člena záchranné složky je rychle se zorientovat a jednat. Nemá čas 

studovat vytištěné texty, ve kterých by hledal pro něho nezbytně důležité informace. Během 

pár sekund se potřebuje rozhodnout, který postup bude v dané situaci nejjednodušší, 

nejrychlejší a nejefektivnější. Který bude nejlepší proto, aby docházelo k co nejmenším 

fyzickým a psychickým újmám postižených osob a ke škodám na majetku všech účastníků 

dopravních nehod. Kterou cestou bude nejsnazší vyvést cestující a kde bude nejlepší rozřezat 

bok dopravního prostředku, aby mohl vynést zraněné.  

Potřebuje jednoduchý, snadno použitelný software, který mu napomůže v řešení 

mimořádných situací. Software mu musí pomoct rychle a správně se rozhodnout. 

Jednoduchost a rychlost jsou zde hlavními prioritami. Hasič pracuje ve vypjatých a stresových 

situacích. Musí se spoléhat jen na sebe a na své kolegy záchranáře. Nemá čas složitě 

přemýšlet, jaký krok bude následovat. Pracuje v plném vystrojení a vyzbrojení. 
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Nemá příležitost klikat desetkrát na malá tlačítka, na to nezbývá čas. Spolehlivý software, 

který je co nejjednodušší a nejrychlejší je zde velmi potřebný. 

Proto, aby záchranné práce mohly proběhnout efektivně, nestačí jen rychlé rozhodnutí velitele 

zásahu co, jak a kde použít. Tento velitel musí mít k tomuto účelu, na místě události, správné 

síly a prostředky. Proto i operační oddělení Hasičského záchranného sboru České republiky 

potřebuje mít k aplikaci přístup a potřebuje se v ní rychle naučit pracovat. V tomto případě 

musí aplikace pracovat jak na úrovni Androidu, tak i na obyčejném operačním systému 

Windows, který je na většině operačních středisk záchranných složek v České republice. 

Cílem této práce je navrhnout takovou softwarovou aplikaci, která by pomohla nejen 

Hasičskému záchrannému sboru, respektive Integrovanému záchrannému systému. 
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1 Rešerše literatury 

Rešerše jsou rozděleny do tří částí. Podle zaměření jsou pojmenované dopravní prostředky, 

hasičské dokumenty a  moderní technologie. 

 

Dopravní prostředky: 

Přehled současného vozového parku [online]. © (2002 - 2013). [cit. 2013-01-27]. 

<http://www.bmhd.cz/evidence-dpmb/prehled.php > 

Evidence všech dopravních prostředků, které vlastní Dopravní podnik města Brna. Můžeme 

zde nalézt jejich krátká specifikace, identifikační číslo, fotografie a nákres.  

 

Hasičské dokumenty: 

Cvičební řád jednotek požární ochrany. Odpovědný redaktor Oldřich Přibyl. 2. vyd. 

Praha: Hasičské noviny, 1998. ISBN 80-238-2889-4 

Metodické listy, které stanoví cvičební řád jednotek požární ochrany – technický výcvik 

a cvičební řád jednotek požární ochrany – pořadový výcvik. 

 

Bojový řád jednotek požární ochrany. Kolektiv autorů. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. ISBN 80-86111-91-1 

Metodické listy o obecných zásadách, nebezpečí, řízení, požární zásah, součinnost, technický 

zásah a názvosloví. 

 

Moderní technologie: 

HOTEK, Mike. Microsoft SQL Server 2008 Krok za krokem. Překlad Jakub Mikulášník. 

Vydání první. Brno: Computer press, a.s., 2009. 488 str. ISBN 978-80-251-2466-6. 

Knížka od úplných základů po efektivní získávání dat. Je zde i názorný výklad s konkrétními 

postupy, správa databází, návrhy tabulek a využití indexů. 
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SACK, Joseph. Velká kniha T-SQL & SQL Server 2005. Přeložil RNDr. Jan Pokorný. 

Vydání první. Brno: Zoner software, s.r.o., 2007. 864 str. ISBN 978-80-86815-57-2. 

Knížka pro všechny programátory a administrátory webových aplikací. Jsou zde přehledné 

návody od úplných začátků k transakcím, tabulkám, indexům, grafům, typům, apod. 

 

STEJSKAL, Jan. Vytváříme WWW stránky pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Odborná 

korektura Tomáš Holčík. Vydání první. Brno: Computer press, a.s., 2004. 250 str. ISBN 

80-251-0167-3. 

Základy HTML, CSS i Java Sctiptu. Vytváření hypertextových odkazů, seznamů, tabulek, 

rámců. Také je zde příprava obrázků na web.  

 

ŠKULTÉTY, Rastislav. JavaScript Programujeme internetové aplikace. Překlad Michal 

Bhůra, Ludvík Roubíček. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer press, a.s., 2004. 224 

str. ISBN 80-251-0144-4. 

Výukový průvodce - základy JavaScript jazyka, přehledem jeho prvků a sbírkou řady 

praktických příkladů. 

 

BÁHA, Milan. WAP Tvorba stránek pro mobilní zařízení. Odborná korektura Josef 

Novák. Vydání první. Brno: Computer press, a.s., 2002. 181 str. ISBN 80-7226-814-7. 

Návod na vytvoření první WAPové stránky. Využití formulářů, tabulek, stylů. Oživení 

stránek pomocí PHP. Propojení dat s databází. 

 

MURPHY, Mark L. Android 2 Průvodce programováním mobilních aplikací. Překlad 

Jakub Mužík. Vydání první. Brno: Computer press, a.s., 2011. 375 str. ISBN 978-80-

251-3194-7. 

Seznámení se základními stavebními prvky, které nám systém nabízí. Naučení skládat data 

do funkčního celku, stejně jako vytvářet a připojit programovou logiku, běžící na pozadí 

aplikace. 
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ZAORAL, Ondřej. Palm OS podrobně a prakticky. Vydání první. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2006. 120 str. ISBN 80-247-1647-X. 

Knížka o tom, jak na kapesní počítače. Jak nainstalujeme programy, jak píšeme do PDA, jak 

přenášíme data do PC, a podobně. 

 

TKÁČ, Josef. Průvodce světem kapesních počítačů aneb PDA na dlani. Spoluautor 

Ondřej Zaoral. Vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 205 str. ISBN 80-247-

1227-X. 

Význam a využití PDA, zabezpečení kapesních počítačů, bezdrátová technologie a PDA, 

slovník odborných pojmů. 

 

ZANDL, Patrick. Apple: cesta k mobilům. Redakce Pavel Nygrýn. Vydání první. Praha: 

Mladá fronta, 2005. 272 str. ISBN 978-80-204-2641-3. 

Kniha o společnosti Apple. Shrnutí začátků Apple. Pozadí stěžejních produktů. IT průmysl, 

mobilní telefon iPhone, tablet iPad, atd. 

 

ULLMAN, Larry. PHP a MySQL Názorný průvodce tvorbou dynamických WWW stránek. 

Autor části Instalace na Linuxu: Vlastimil Pošmura. Vydání první. Brno: Computer 

press, a.s., 2004. 534 str. ISBN 80-251-0063-4. 

Knížka o nejsnazší cestě ke zvládnutí tvorby dynamických webových aplikací. Popisuje PHP 

3 a 4 a MySQL 3 a 4. 

 

BRUST, Andrew J. a FORTE Stephen. Mistrovství v programování SQL Serveru 2005. 

Překlad Jan Matějů. Vydání první. Brno: Computer press, a.s., 2007. 847 str. ISBN 978-

80-251-1607-4. 

Knížka o naučení se programovat SQL Server 2005 od základních objektů až po náročné 

aplikace. 
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MEIER, Reto. Professional Android
TM 

Application Development. Indiana: Wiley 

Publishing, Inc, 2009. 409 str. ISBN 978-0-470-34471-2. 

Průvodce do ruky pro vytvoření mobilních aplikací. Jsou zde stručné příklady a ukázky. 

Je zde průzkum moderních schopností Androidu. 

 

MEDNIEKS, Z., DORNIN, L.,MEIKE, G.B.,NAKAMURA, M. Programming Android. 

Sebastopol: O´Reilly Media, Inc., 2011. 482 str. ISBN 978-1-449-38969-7. 

Rychlý start do programování pro operační systém Android. Postupy od malých aplikací 

až po velké a složité aplikace. 

 

MUSNIANO, Ch., KENNEDY, B. HMTL & XHTML The definitive guide. Sixth Edition. 

Sebastopol: O´Reilly Media, Inc., 2006. 654 str. ISBN 978-0-596-52732-7. 

Vše potřebné k tvorbě internetových stránek pomocí HTML/XHTML. Základní informace, 

tagy, atributy, apod. 

 

HAINE, Paul. HTML Mastery: Semantics, Standards and Styling. New York: Apress 

Media, 2006. 226 str. ISBN 978-1-59059-765-1. 

Průvodce pokročilých prvků HTML. Tipy a triky k HMTL, XHTML a CSS. Příklady různých 

forem a tabulek. 
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2 Statistiky 

Do této kapitoly poskytla statistiky por. Bc. Iveta Minaříková, krajský garant pro SSU [7]. 

Statistiky jsou zaměřeny na mimořádné události s účastí hromadných dopravních prostředků 

pro přepravu osob ve statutárním městě Brně. 

Tabulka 1 zobrazuje počet dopravních nehod s účastí hromadných dopravních prostředků 

v městě Brně za posledních sedm let. Hranice roku 2006 je dána změnou ve způsobu vedení 

statistik zásahů HZS. Zjištění starších údajů je sice možné, ale je složitější. Proto bylo 

zhodnoceno, že pro účely bakalářské práce nejsou tyto starší informace potřebné. 

 

Tabulka 1: Statistiky dopravních nehod s účastí hromadných dopravních prostředků [por. Bc. Iveta Miškaříková] 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hromadný dopravní prostředek 6 6 10 15 12 20 25 

 

Pro lepší přehlednost byl z tabulky vytvořen i graf (viz Graf 1). 

 

 

Graf 1: Zobrazení počtu dopravních nehod v městě Brně s účastí hromadných dopravních prostředků 

 

Jak je vidět na grafu výše, v roce 2010 byl zaznamenán malý pokles dopravních nehod 

s účastí hromadných prostředků pro přepravu osob. Z dlouhodobého pohledu se ale jedná 

spíše o exces v jinak stoupajícím trendu počtu dopravních nehod s účastí hromadných 

dopravních prostředků. 
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V roce 2012 byl dokonce nárůst námi sledovaných dopravních nehod více než dvojnásobný 

oproti roku 2010. 

Čím více je dopravních nehod, tím je i více zraněných a postižených. Ať už na majetku nebo 

dokonce na zdraví a psychice. Proto je důležité, aby byly záchranné složky a především 

jednotky požární ochrany, co nejlépe vybaveny na zvládání takovýchto mimořádných 

událostí. 

Je tedy jasné, že nový software, který by napomohl jednotkám požární ochrany v řešení 

mimořádných událostí tohoto typu, je opravdu potřebný. Mohl by usnadnit práci a zlepšit 

koordinaci na místě zásahu.  
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3 Aplikace Rescar 

Pro lepší pochopení principu byla aplikace Rescar konzultována s jedním z tvůrců, a to s npor. 

Ing. Radimem Bajgerem [1], velitelem požární stanice Přívoz. 

Aplikace Rescar je jakousi databází všech automobilů, které můžeme potkat na českých 

silnicích. Byla vyvíjena během roku 2011. Do plného provozu byla uvedena v lednu 2012. 

Vytvořila ji společnost RWE ve spolupráci s HZS MSK. HZS MSK musel pro tuto aplikaci 

získat oficiální povolení všech třiceti osmi automobilek. Povolení se týkalo používání jejich 

log a karet pro záchranáře. 

Vlastníkem softwarové aplikace Rescar je HZS MSK, které má multilicenční práva 

k aktualizacím a distribuci. Software nelze šířit pro komerční účely. 

V dnešní době je aplikace spustitelná pro systémy Android a Windows. Do budoucna 

se samozřejmě plánuje rozšíření. Aplikace obsahuje data od roku 2005, která se nemažou, 

jelikož po silnicích mohou jezdit i starší modely aut velmi dlouho. 

 

 

Obrázek 1: Aplikace Rescar, úvodní stránka [HZS MSK] 
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Obrázek 1 zobrazuje úvodní stránku softwarové aplikace Rescar, která se členu záchranné 

složky objeví při spuštění aplikace. Druh auta si zde může vybrat třemi různými způsoby. 

1) Zvolí si značku auta dle intuitivních log automobilek. 

2) Zvolí si značku auta vpravo v menu (menu je seřazeno dle abecedy) 

3) Pokud záchranář nemůže zjistit celou značku auta a ani ji nepozná, má nahoře 

na výběr vyhledávání. Zde stačí zadat část názvu (pár písmen) a aplikace mu najde 

vše, kde se tato písmena vyskytují. 

Pokud si vybere záchranář variantu jedna nebo dvě, přesune ho aplikace na seznam modelů 

dané značky automobilů. V seznamu si poté vybere model auta a dostane se na úroveň dvě, 

která je vidět níže (viz Obrázek 2). 

Jestliže si však záchranář vybere variantu tři a zadá pár písmen, aplikace ho přesune 

na seznam značek i modelů aut, které v sobě tato písmena mají. Aplikace zde značku 

a modely nerozlišuje. Najde jednoduše vše, v čem jsou obsažená zadaná písmena. Obrázek 2 

znázorňuje to, co člen záchranného týmu uvidí, když vybere, co potřebuje. Následně bude 

přesunut do další úrovně aplikace. 

 

Obrázek 2: Aplikace Rescar, náhled na model auta [HZS MSK] 
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Obrázek 2 tedy zobrazuje vybranou značku auta a model i se všemi potřebnými popisy. 

Pod číslem jedna je vidět v pravém menu výběr auta (Mercedes Benz). Nahoře je opět vidět 

výrobce, ale vedle toho i model daného auta (Mercedes Benz E-Class). 

Pod číslem dvě je model auta. Nákres, na kterém jsou vyobrazeny všechny důležité 

informace, které potřebuje hasič vědět. U trojky jsou vysvětlivky k jednotlivým prvkům, které 

jsou zakresleny v modelu. Například červené čtverečky jsou akumulátory. To, že jsou 

zaznačeny na více místech, však neznamená, že bychom je všude našli. 

Pro zjednodušení bylo dohodnuto, že v aplikaci nebude rozlišován rok výroby 

a tedy ani různé „facelifty“ a generační změny.  Pokud tedy hasič nenajde akumulátor 

na místě P2 (pravá strana, pozice dvě) půjde dál na místo S7 (střed, pozice sedm) a tak bude 

pokračovat dál, až baterii najde.  

Pokud by byl náhled moc složitý a záchranáři šlo například jen o odpojení baterky, a tím 

místa, kde ji najde, může si zviditelnit jen jednu hladinu (například hladinu baterek). Tím se 

záchranáři ukážou jen místa, která nutně potřebuje k výkonu své práce a nebude se zdržovat 

dalšími okolnostmi.  

U čísla čtyři jsou v poznámkách zapsány různé speciality jednotlivých aut. Čím více je značek 

aut a jednotlivých modelů, tím více může být i specifik u jednotlivých modelů. A záchranář 

potřebuje jasně a rychle vědět na co se má zaměřit zrovna u tohoto typu auta. 

 

Obrázek 3: Aplikace Rescar, speciality [HZS MSK] 

 

Na obrázku výše můžeme vidět specifika, která najdeme u cizích aut (viz Obrázek 3). České 

značky LPG, apod. záchranné složky znají. Cizí jsou však někdy problém, proto jsou 

i ty dodány do aplikace, aby se hasič mohl jednodušeji orientovat a rychleji zasáhnout. 
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Tato aplikace se za své, celkem krátké, využívání opravdu osvědčila a je distribuována 

hasičům po celé České republice. Proto se jeví vytvoření analogické aplikace obsahující údaje 

o prostředcích hromadné přepravy jako velmi vhodná. Aplikace by měla usnadnit práci všem 

záchranným složkám na místě zásahu. 
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4 Požadavky na novou aplikaci 

Na začátku bylo nutno stanovit základní požadavky, které by aplikace měla splňovat. 

Požadavky na aplikaci můžeme členit jako požadavky obecné, tedy jaký operační systém, 

jaké použijeme technologie, apod. Potom požadavky na obsah aplikace, tzn., co by všechno 

měla aplikace obsahovat. A v neposlední řadě členění aplikace z hlediska ergonomie použití.  

 

4.1 Obecné požadavky 

Prvním požadavkem bylo, aby byla aplikace spustitelná v operačním systému Windows XP a 

vyšší a v Android 2.2 a vyšší. Důvod je jednoduchý. Windows slouží pro hasiče na stanici, 

tedy hlavně pro operační středisko. Tito lidé potřebují mít odhad následků dané mimořádné 

události. Po přijetí tísňového volání musí co nejrychleji vyslat potřebné síly a prostředky. 

Také nesmíme zapomenout na vedoucí pracovníky, kteří by tuto aplikaci mohli využívat při 

různých školeních. V tomto případě bude aplikace potřeba nainstalovat na normální stolní 

počítače, a tedy Windows stačí.  

Pro lepší flexibilitu a pohyblivost velitele na místě zásahu byly nakoupeny nové tablety 

s operačním systémem Android. Proto nestačí, aby aplikace fungovala jen ve Windows, 

ale je nutné, aby byla spustitelná a spolehlivá i v tomto operačním systému. 

Jelikož si HZS JmK vybral a nakoupil tablety Samsung Galaxy Note 10.1 bylo důležité, aby 

aplikace měla potřebné rozlišení. To bylo stanoveno podle parametrů od výrobce 

na 1280 x 800. 

Dalším důležitým bodem bylo, aby aplikace byla jednoduše ovladatelná, rychlá a celkově 

co nejjednodušší. Dalo by se říci, že i primitivní. Zasahující hasiči a další členové 

záchranných složek nemají čas na to, aby se zdlouhavě proklepávali složitým softwarem. 

Potřebují rychlou a snadnou aplikaci, která jim při zvládání mimořádné události pomůže 

a ne je jen zdrží. Proto bylo do požadavků dáno, že aplikace bude ovladatelná maximálně 

čtyřmi kliknutími. Tedy, že po čtyřech kliknutích se hasič dostane již k tomu, co potřebuje. 

Samozřejmě, čím méně kliknutí, tím lépe. Čtyři však byly stanoveny jako maximum. 

Důležitým požadavkem byla také velikost písma a tlačítek. Například starší hasič si nemůže 

u zásahu nasazovat brýle, aby lépe viděl na text, který mu má pomoci. Vše musí být jasné 

na první pohled. Stejně tak je důležitá i velikost tlačítek. Hasič nemá čas pozorně klikat 

na malá tlačítka a trefovat se do nich. Ve spěchu a stresu potřebuje vše udělat napoprvé 
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a správně. Proto je velikost jak tlačítek, tak písmen velmi důležitá a byla zvolena co největší 

v závislosti na rozlišení. 

Protože HZS JmK má, jak na stolních počítačích na stanici, tak v tabletech na výjezd, 

přístupný internet, bylo nutno, aby byla aplikace dostupná jak nahráním na paměťovou kartu, 

tak i z internetu. Díky nahrání na internet bude později jistě jednodušší i následná aktualizace 

a její případné stažení do všech potřebných počítačů.  

Aktualizace se bude provádět minimálně jedenkrát ročně a to vždy k 1. 1. Nebo poté, 

co DPMB nakoupí nové druhy tramvají či trolejbusů a dodá HZS JmK k těmto novým typům 

podklady. Aktualizaci a celou správu softwaru bude mít následně na starosti jeden člověk, 

jeden zaměstnanec HZS JmK, aby se předešlo znehodnocení aplikace. 

 

4.2 Obsah aplikace 

Když byly tyto základní vlastnosti vyjasněny, bylo nutno přesně určit, co bude aplikace 

obsahovat a jak bude vypadat. Jak už bylo napsáno výše, jednoduchost je zde hlavní prioritou 

a vše se od ní bude odvíjet.  

Problém byl konzultován s mjr. Ing. Jiroušem z KOPIS HZS JmK [4]. Aplikace bude 

využívána hlavně u dopravních nehod s účastí hromadných dopravních prostředků. Proto bylo 

zásadní, co hasiči u těchto zásahů potřebují.  

Hasič při takovémto zásahu potřebuje informace například o tom, jak dopravní prostředek 

vypadá, kde se má zvedat, čím se má zvedat, kolik lidí může dopravní prostředek uvézt, 

a tedy, kolik jich může být ohroženo, jaká technika je potřeba pro zabezpečení bezpečného 

stavu a podobně.  

Postup Hasičského záchranného sboru u dopravní nehody byl zjištěn z Metodických listů 

Bojového řádu D [8]. Z tohoto postupu vyplývá, že Hasičský záchranný sbor potřebuje 

k mimořádné události – dopravní nehoda - o dopravním prostředku vědět tyto informace: 

- Nákres  

- Vysvětlivky 

- Značku, typ a identifikační číslo 

- Délku, hmotnost a obsaditelnost  

- Techniku na zdolání mimořádné události 

- Znalost navození bezpečného stavu, do kterého patří: 
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o Sběrač 

o Uzemnění 

o Odpojení AKU baterie 

- Zvedací místo 

- Prostředky na zvedání 

- Poznámky 

Jako základ by měl být v aplikaci nákres daného hromadného dopravního prostředku, 

aby si mohl hasič jasně uvědomit, kde co je. V obrázku budou zakresleny i nejdůležitější body 

na dopravním prostředku. Každá barva bude mít svůj význam a pod obrázkem bude muset být 

seznam použitých značek / barev a jejich vysvětlení. 

Nesmí také chybět základní údaje jako druh dopravního prostředku, typ a identifikační číslo. 

To je důležité hlavně pro záchranáře, kteří přijedou na místo jako první. Musí zjistit, 

o jaký druh dopravního prostředku se jedná a tím jaké jsou zde specifikace. 

Dále je zásadní délka, hmotnost a samozřejmě obsaditelnost, aby zasahující složky tušily, 

kolik může být na místě maximálně poškozených. 

Dalším bodem je technika. Ta je velmi důležitá, protože po vzniku mimořádné události přijme 

operační a informační středisko tísňový hovor o tom, že se něco stalo a kde se to stalo. Během 

maximálně dvou minut musí tito operační pracovníci hovor odbavit a vyslat ty správné síly 

a prostředky ke zvládnutí mimořádné události. Aplikace by jim měla napomoci v rychlejší 

odezvě a k upřesnění, co bude na místě zásahu potřeba. 

Pak je tu tzv. navození bezpečného stavu. To je tu proto, že jakmile hasiči přijedou na místo 

zásahu, musí zabezpečit dopravní prostředek. Musí tedy navodit bezpečný stav. Ten slouží 

k tomu, aby se situace na místě už nezhoršila. Nejdůležitější je zde sběrač, uzemnění 

a odpojovač AKU baterie. Sběrač se většinou nachází v kabině řidiče. Máme však i vozy 

bez kabiny řidiče, a proto je zde tento parametr důležitý. Dále uzemnění, to se také nachází 

v kabině řidiče, ale na každém typu vozu se používá trochu jinak. Proto je důležité, aby měl 

hasič jasno, jak má v daném případě postupovat. Jako poslední zde máme odpojovač 

AKU baterie. Ta se nachází na mnoha místech. Skoro co typ dopravního prostředku, to její 

jiné umístění. Proto je potřebné přesně vědět, kde se baterie nachází, aby její odpojení bylo 

co nejrychlejší. 

Když už máme navozen bezpečný stav, potřebujeme vyřešit zvedání. Například pokud 

je dopravní prostředek natolik poškozen, že nemůže dál jet sám a musí být odvezen. 
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Dále pokud tramvaj vyskočí z kolejí, je potřeba ji znovu co nejrychleji zprovoznit. U zvedání 

má být napsaná technika, aby velitel zásahu věděl, o koho si popřípadě zažádat a aby operační 

pracovníci věděli, koho na místo události prioritně poslat. Pak zde musíme mít nakreslené 

body, kde se bude dopravní prostředek zvedat, tzv. zvedací místa. Ne každá tramvaj 

či trolejbus, jde zvednout jednoduše. Nové typy tramvají mají podvozek a kabinu zvlášť, 

a pokud bychom chytili jen kabinu, tak zvedneme kabinu samotnou a podvozek nám zůstane 

na místě. Proto je důležité, aby hasiči věděli, kde co a jak podložit a zachytit, aby nakonec 

neudělali víc škody než užitku.  

Důležitá je také technika, kterou to budou provádět. Jestli zvedací vaky nebo se bude zvedat 

celá náprava a podobně. Kde a čím se bude vůz zajišťovat. 

Chybět by neměly ani poznámky. Tam se mohou zapsat různá specifika jednotlivých typů 

dopravních prostředků a poznatky z praxe. 

 

4.3 Rozčlenění aplikace 

Dále bylo třeba určit, jak bude aplikace rozčleněna. Tedy kolikrát bude muset hasič kliknout, 

aby se dostal k informacím, které mu napomohou k řešení mimořádné události, v našem 

případě nejspíše k dopravní nehodě. 

Organizace práce na místě zásahu vyžaduje, aby potřebné informace byly k dispozici 

v co nejkratším čase. Z hlediska nové aplikace je tedy nutné, aby počet kliknutí pro získání 

potřebné informace byl co nejvíce minimalizován. Aplikaci proto byla rozčleněna 

na tři stránky. 

Na ploše monitoru počítače či na tabletu bude ikonka pro spuštění softwaru a po jejím 

spuštění uvidí uživatel první stránku. Na první stránce budou jen dvě tlačítka – tramvaje, 

trolejbusy. Uživatel si bude moci zvolit, kterou variantu potřebuje a dle výběru klikne na dané 

tlačítko. 

Jakmile se uživatel (hasič) rozhodne a klikne na jedno nebo druhé tlačítko, rozjede 

se mu druhá stránka aplikace. Vlevo bude menu se seznamem všem typů vybraného 

dopravního prostředku. Pokud tedy hasič ví, co za hromadný dopravní prostředek 

má před sebou, může si jednoduše, bez zbytečného zdržování, vybrat typ a rovnou 

se mu rozjede třetí stránka. 
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Pokud si hasič nebude typem dopravního prostředku jistý nebo pokud dokonce vůbec netuší, 

co za dopravní prostředek má před sebou, může využít vyhledávání podle identifikačního 

čísla dopravního prostředku. Speciálně pro tento případ bude mít pod políčkem na zadání 

čísla i číselnou klávesnici s velkými tlačítky. Pro hasiče na stanici to je asi zbytečné, ale určitě 

to bude zjednodušení pro hasiče na místě zásahu. Takto nebude muset rozjíždět klávesnici 

tabletu a ušetří se zase chvilka času a další klikání. Navíc budou tlačítka na obrazovce větší 

než tlačítka v klávesnici a ve stresu se do nich bude lépe trefovat. 

Ať už uživatel využije možnosti vyhledání dopravního prostředku v levém menu nebo vybere 

dopravní prostředek pomocí vyhledávání číslem, dostane se vždy na třetí stránku aplikace. 

Tam už uvidí plánovaný výsledek. To, k čemu by se měl hasič (uživatel) dopracovat a co by 

mu mělo napomoci k lepšímu zorientování se v situaci na místě zásahu a rychlejšímu jednání. 

Nahoře na stránce bude označen typ a model dopravního prostředku. Mohlo by zde být 

také identifikační číslo. Dále tam bude nákres, který bude zabírat největší část obrazovky. 

Pod nákresem by měly být vysvětlivky. Pod vysvětlivkami budou tři větší tabulky, 

které se rozdělí do řádků. První tabulka bude navození bezpečného stavu, vedle toho bude 

tabulka se vším, co potřebujeme vědět ke zvedání. Jako poslední budou na kraji poznámky. 

Někde nahoře by mělo být ještě tlačítko zpět, aby se dalo vrátit na obrazovku číslo dvě 

s menu modelů vozidel.  
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5 Datová základna 

V této práci je cílem zahrnout do aplikace všechny hromadné dopravní prostředky z Brna. 

Po poradě s vedoucím KOPIS HZS JmK [3] a s vedoucím dopravního odboru DPMB [9] bylo 

rozhodnuto, že software zaměříme na brněnské tramvaje a trolejbusy.  

Důvod je ten, že vlastník tramvají a trolejbusů je jeden subjekt. Kdežto provozovatelů 

autobusové dopravy je celá řada, a tím by se získávání materiálů značně zkomplikovalo. 

Do budoucna je však rozšíření aplikace i na autobusy plánováno. 

Od Dopravního podniku města Brna byly poskytnuty technické podklady k tramvajím 

a trolejbusům. Od KOPIS HZS JmK byly získány podklady, které potřebují hasiči na místě 

zásahu.  

Tyto materiály byly zpracovány a na jejich základě byl vytvořen datový model, který 

je znázorněn níže (viz Obrázek 4). Při vytváření diagramu byl použit třídní diagram jazyka 

UML. [5] 

 

 

Obrázek 4: Diagram tříd – Datová základna 

Podle datového modelu byly vytvořeny i definice tabulek. [2] Tyto definice tabulek obsahuje 

Příloha 1.  



27 

 

6 Zadání pro programátorskou firmu 

Cílem bakalářské práce byl pouze návrh aplikace, nikoliv její samotná realizace. Z tohoto 

důvodu jsme se zaměřili hlavně na návrh obrazovek a jejich vzájemné provázání. Vzhledem 

k aktuálnosti problematiky se HZS JmK rozhodl tento systém ihned implementovat. 

K samotným programátorským pracím si HZS JmK zvolil firmu ART-Soft Brno. Této firmě 

byly návrhy předány. [10] 

Zde jsou požadavky na aplikaci zadány pro programátorskou firmu: 

- Uživatel uvidí tři strany aplikace 

o Úvodní stránku 

o Menu s výběrem 

o Stranu s hromadným dopravním prostředkem 

Úvodní stránka 

- Dvě tlačítka – tramvaj, trolejbus 

 

Obrázek 5: Návrh pro programátory č. 1 

 

Menu s výběrem 

- Velký nadpis tramvaj / trolejbus 

- Vlevo menu se seznamem typů dopravního prostředku 

- Uprostřed obrazovky políčko na vyhledávání dopravního prostředku podle 

identifikačního čísla 

- Pod vyhledávacím políčkem číselná klávesnice 
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Obrázek 6: Návrh pro programátory č. 2 

 

Strana s hromadným dopravním prostředkem 

 

Obrázek 7: Návrh pro programátory č. 3 [KOPIS HZS JmK] 

 

- Nahoře velký nadpis – Značka, typ a číslo vozu – 100 znaků, generováno automaticky 

- Pod nadpisem obrázek dopravního prostředku 

o Příklad obrázku 

 

Obrázek 8: Návrh pro programátory č. 4 [KOPIS HZS JmK] 

 

- Vedle obrázku tabulka s vysvětlivkami – napevno 

o Jedna tabulka 
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o Dva sloupečky 

o Jeden sloupeček barva, druhý sloupeček vysvětlivka 

o Vysvětlivka vypsaná ručně, 100 znaků 

o Příklad vysvětlivek 

Tabulka 2: Návrh pro programátory – Vysvětlivky 

    

    

 

VYSVĚTLIVKY:   

 

 

  baterka 

 

 

  stříhání 

 

 

  podpěrné body 

 

 

  Atd… 

 

    

     

- Pod obrázkem vygenerována z administrátorského prostředí délka, hmotnost, 

obsaditelnost 

- Pod parametry dvě tabulky vedle sebe 

- Dva sloupečky po třech řádcích 

o Příklad rolovací tabulky č. 1 

Tabulka 3: Návrh pro programátory – Navození bezpečného stavu 

    NAVOZENÍ BEZPEČNÉHO STAVU 

 

1. Sběrač 
kabina řidiče, tlačítko, za řidičem 

otvor ve stropě, za kabinou řidiče 

2. Uzemnění společné tlačítko se sběračem 

3. Odpojovač AKU baterie el. skříň na zadním čele 

    o Nadpis a levá strana na pevno 

o Pravá strana psána ručně, text, 400 znaků, 
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o Příklad rolovací tabulky č. 2 

Tabulka 4: Návrh pro programátory – Zvedání 

 

ZVEDÁNÍ 

  

 

Technika TA-S2 (PBM 116) 

 

 

Zvedací místo mezi dveřmi a kloubem 

 

 
Prostředky 

zvedací vaky Zumbo 

 

 

zvedaná náprava- tlumiče - nezajišťují se 

  

o Nadpis a levá strana napevno 

o Pravá strana psána ručně, text, 400 znaků 

o Tabulky vedle sebe 

- Vedle nich tabulka s poznámkami 

o Rolovací 

o Text, 500 znaků 
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7 Výsledná aplikace 

Výsledná aplikace byla nakonec po dohodě s programátorskou firmou ART-Soft Brno [11] 

zpracována jako webová aplikace. Je to proto, že jsme se snažili o co největší nezávislost 

na operačním systému, a také proto, aby aplikace fungovala i na internetových stránkách. 

Nezávislost na operačním systému byla preferována hlavně proto, aby byla aplikace 

spustitelná na jakémkoliv moderním přístroji. Funkčnost na internetových stránkách je velmi 

užitečná pro hasiče na místě zásahu. 

Aplikaci lze prozatím najít na internetových stránkách www.jota.wz.cz.  

Pro použití v tabletech se v současnosti řeší možnost exportu aplikace do podoby statických 

WWW stránek. Je to z toho důvodu, aby použitá mobilní zařízení pro tuto aplikaci 

nevyžadovala konektivitu k Internetu. Než se tak stane, bude aplikace využívána 

na výše zmíněných stránkách. 

 

7.1 Administrátorské rozhraní 

Aplikace má administrátorské rozhraní určení k naplňování báze dat o charakteristikách 

hromadných dopravních prostředků pro přepravu osob (viz Obrázek 9) a rozhraní pro běžného 

uživatele (viz kap. 7.2).  

Administrátorské rozhraní bylo dáno k dispozici od firmy ART-Soft Brno a po dohodě s HZS 

JmK byla báze dat této aplikace naplněna shromážděnými údaji. 

http://www.jota.wz.cz/
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Obrázek 9: Administrátorské prostředí aplikace [ART-Soft Brno] 

 

Jednotlivé prostředky jsou členěny do samostatných záložek.  Na obrázku výše jsou zvoleny 

tramvaje. Levá část obrazovky obsahuje seznam všech značek a modelů tramvají, které 

v Brně máme. Až byly vyplněny všechny značky a k nim přiřazené modely, bylo nutno zadat 

do administrátorského prostředí všechna čísla vozů. To je proto, aby se ve výsledné aplikaci 

daly hledat typy tramvají podle jejich identifikačních čísel. Tyto informace byly poskytnuty 

Dopravním podnikem města Brna. 

Podrobnosti k jednotlivým záznamům se pro zvolenou položku seznamu objevují v hlavní 

části formuláře. Zde bylo nutno doplnit informace od DPMB i od HZS JmK. Každé políčko 

se vyplňuje zvlášť a ručně. 

Samozřejmě se do administrátorského prostředí dá kdykoliv přihlásit a doplnit či smazat 

některé informace. Poznámky byly zatím ponechány volné pro nejnutnější případy. Poslední 

věc, která se v administrátorském prostředí dá udělat a je skoro nejdůležitější je vkládání 

obrázků. Bez nich by se hasič opravdu neobešel. Nakonec byl tedy ke každé značce 

dopravního prostředku přidán obrázek. 

Když byla v aplikaci všechna data týkající se tramvají, stačilo kliknout na záložku Servis 

a tam na tlačítko „Generovat WWW“. Po odkliknutí tohoto tlačítka se všechny informace 

nahrály na internetovou stránku. 
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To stejné se následně udělá i s trolejbusy. Aplikace je na to připravená a stačí tam data vložit. 

HZS JmK však ještě dodělává technické podklady k trolejbusům. Až po jejich vyhotovení 

bude možno vše do administrátorského prostředí nahrát. Bez těchto technických podkladů 

by aplikace nebyla celá a je lepší raději chvilku počkat a pak to mít celé a v pořádku. 

Kdokoliv bude kdykoliv chtít něco aktualizovat či změnit, stačí mu, když to změní v tomto 

administrátorském prostředí a stejně jako já, následně zvolí tlačítko „Generovat WWW“ 

a informace na internetových stránkách se aktualizují. 

 

7.2 Uživatelské prostředí 

Uživatelské prostředí nové aplikace je velmi podobné dřívějším návrhům. Po spuštění 

aplikace (ať již na internetových stránkách nebo jako aplikace v tabletu) se zobrazí úvodní 

stránka s výběrem typu dopravního prostředku (tramvaj nebo trolejbus). 

Po vybrání typu se uživatel dostane na druhou stránku (viz Obrázek 10). Vlevo vidí menu 

s modely dopravního prostředku. Menu je posuvné. Výhodné je to proto, že v tabletu může 

posouvat jen levým menu a kolonka s vyhledáváním čísla a s klávesnicí mu zůstává pořád 

na stejném místě.  

Pokud tedy ví jistě, který dopravní prostředek potřebuje, stačí mu kliknout na daný model 

a rozjede se mu přímo. 

Pokud si uživatel není jistý tím, jaký dopravní prostředek potřebuje, má zde kolonku 

„č.vozu“. Zde zadá čtyřmístné identifikační číslo, které najde na jakémkoliv voze a podle 

tohoto identifikačního čísla se mu vyhledá model dopravního prostředku, který potřebuje. 

Na zadání může použít buď klávesnici, kterou nabízí tablet či stolní počítač nebo, 

pro usnadnění, přímo klávesnici pod kolonkou. Ta je tu hlavně pro hasiče na místě zásahu, 

aby se vše zrychlilo a zjednodušilo. 
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Obrázek 10: Výsledná aplikace, 2. Strana [ART-Soft Brno] 

 

Ať už uživatel použije jednu nebo druhou možnost, výsledek je stejný. Aplikace ho přesune 

na třetí stránku, na které bude již vidět dopravní prostředek, který uživatel potřebuje 

(viz Obrázek 11). 

Na tomto obrázku už vidíme celý výsledek. Nahoře je v modrém poli nadpis typu a modelu 

dopravního prostředku. Pod tím je velký nákres, na kterém vidí hasič vše potřebné. 

Pod nákresem máme tabulku rozdělenou do tří částí. Do navození bezpečného stavu, zvedání 

a poznámky. V každé části tabulky jsou ty nejdůležitější a nejpotřebnější parametry, které 

jsou u zásahu důležité (proč jsou důležité, bylo rozebráno v předešlých kapitolách). 

Poznámky zůstaly zatím volné pro různá specifika dopravního prostředku. 
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Obrázek 11: Výsledná aplikace, 3. Strana [ART-Soft Brno] 

 

7.3 Celkový pohled na novou aplikaci 

Nová aplikace je již dostupná v tabletech HZS JmK, které jsou v jejich velitelských vozech. 

Aplikace se začíná využívat. 

Fotografie, které jsou vidět níže (viz Obrázek 12 a Obrázek 13) jsou pořízeny ve velitelském 

voze na Požární stanici Lidická. 
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Obrázek 12: První fotografie tabletu ve VEA 

 

Obrázek 13: Druhá fotografie tabletu ve VEA 
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Závěr 

Ze statistik vyplývá, že v současné době je čím dál více dopravních nehod spojených 

s hromadnými dopravními prostředky pro přepravu osob. Dopravní prostředky jsou více 

automatizované, a tím je složitější jejich pochopení a rychlý zásah při řešení dopravní nehody. 

To je ovšem problém, jelikož v dopravních prostředcích cestuje mnoho osob a jejich zdraví a 

majetek jsou ohroženy. 

Bylo tedy nutné navrhnout nový software, který by napomohl záchranným jednotkám 

na místě zásahu. Software, který by jim usnadnil práci a pomohl k rychlejšímu řešení dané 

dopravní nehody. 

Cíl bakalářské práce se povedlo naplnit, jelikož byla navržena nová aplikace, která stanovený 

problém řeší. Ve spolupráci s HZS JmK a s firmou ART-Soft se navíc povedlo návrh 

prakticky zrealizovat. Výsledná aplikace byla naplněna daty o tramvajích a předpřipravena 

pro trolejbusy. 

Výsledná aplikace byla navrhována hlavně pro potřeby Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje. Jelikož podklady pro práci poskytl Dopravní podnik města Brna, 

tak i technické parametry u jednotlivých dopravních prostředků jsou specifikovány a omezeny 

tím, co vlastní Dopravní podnik v Brně. Pro nasazení aplikace do jiných krajů, popřípadě 

měst v České republice je ale bezpodmínečně nutné doplnění hromadných dopravních 

prostředků pro přepravu osob ve vlastnictví lokálních dopravních podniků. Následně by musel 

Hasičský záchranný sbor daného kraje k daným dopravním prostředkům sám vypracovat 

jejich technické karty. 

Protože technické parametry o trolejbusech dodal Dopravní podnik města Brna pozdě, čeká se 

ještě na dořešení technických karet od HZS JmK. Až bude vše hotové, musí se vše 

o trolejbusech do aplikace doplnit. Aplikace je však připravena a stačí dodat data. Mělo by se 

tak stát v několika týdnech. 

Do budoucna se plánuje rozšíření aplikace ještě o autobusy, popřípadě i na vlaky. 

To se plánuje do budoucnosti, jelikož výrobců autobusů je ohromné množství a různých typů 

od daných výrobců je ještě více. U vlaků je zase mnoho dalších specifik. Ovšem do budoucna 

by jistě stálo za to aplikaci rozšířit. 
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Aplikace byla předána vedoucímu pracovníkovi KOPIS JmK mjr Ing.. Davidovi Jiroušovi, 

který za ni bude nadále zodpovědný a bude dohlížet na aktualizace a na to, aby nebyla 

zneužita. 
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Příloha 1 

Tabulka : Položka : Datový typ : Popis : 

Dopr.prostředek 

 

  

  #IDopr.prostředek AUTOINCREMENT identifikační číslo dopr.prostředku 

  dopr.prostředek VARCHAR(50) text druhu dopr.prostředku 

  

  

  

Typ 

  

  

  #IDTyp AUTOINCREMENT identifikační číslo typu 

  IDdopr.prostředek LONG identifikační číslo dopr.prostředku 

  typ VARCHAR(50) popis typu dopr.prostředku 

  

  

  

Číslo 

  

  

  #IDčíslo AUTOINCREMENT identifikační číslo čísla 

  číslo INT ev.číslo vozu, unikátní 

  IDmodel LONG identifikační číslo modelu 

  

  

  

Model 

  

  

  #IDmodel AUTOINCREMENT identifikační číslo modelu 

  IDtyp LONG identifikační číslo typu 

  model VARCHAR(50) popis model 

  název VARCHAR(100) popis název 

  IDobrázek LONG identifikační číslo obrázku 

  délka INT délka mm 

  váha INT vaha kg 

  obsaditelnost INT počet osob 

  IDumístění Sběrač LONG identifikační číslo umístění 

  IDumístěníUzemnění LONG identifikační číslo umístění 

  IDumístěníOdpojovač LONG identifikační číslo umístění 

  IDTechnika LONG identifikační číslo techniky 

  IDumístěníProZvedání LONG identifikační číslo místa zvedaní 

  IDzajištění LONG identifikační číslo zajištění 

  IDumístěníPodpory LONG 
identifikační číslo umístění 

podpory 

  

  

  

Technika Zvedání 

 

  

  #IDtechnikaZvedani AUTOINCREMENT 
identifikační číslo techniky 

zvedani 
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  IDmodel LONG identifikační číslo modelu 

  IDTechnika LONG 
identifikační číslo techniky 

zvedaní 

  prioritaPoužití INT pořadí použití 

  

  

unik.klič Idmodel + IDtechnika 

  

  

  

Technika 

  

  

  #IDTechnika AUTOINCREMENT identifikační číslo techniky 

  popisTechniky TEXT popis techniky 

  

  

  

Obrázek 

  

  

  #IDobrázek AUTOINCREMENT identifikační číslo obrazku 

  obrázek VARCHAR(100) odkaz na umístění obrazku 

  

  

  

Umístění 

  

  

  #IDumístění AUTOINCREMENT identifikační číslo umístění 

  umístění VARCHAR(100) popis umístění 

  

  

  

MístoZvedání 

  

  

  #IDmístoZvedání AUTOINCREMENT identifikační číslo místa zvedaní 

  název VARCHAR(100) popis názvu 

  

  

  

Zajištění 

  

  

  #IDzajištění AUTOINCREMENT identifikační číslo zajištění 

  popis TEXT popis zajištění 

  

  

  

UmístěníPodpory 

 

  

  #IDumístění AUTOINCREMENT 
identifikační číslo umístění 

podpory 

  místo TEXT popis místa 

Vysvětlivky: 

Červená – hlavní identifikační číslo daného prvku 

Modrá – unikátní klíč 
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