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Anotace 

KRYL, J. Možnosti navigace vozidel jednotek požární ochrany. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014, 60 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá problémem navigace mobilní požární techniky. V úvodní části 

je řešena právní úprava. Následuje definice navigace a stanovení požadavků na přístroje. 

V další části je rozbor současných technologií používaných u Hasičského záchranného 

sboru a jejich využití. Poté jsou zde představeny současné systémy navigace, které jsou 

v praxi používány. Na závěr jsou stanovena určitá doporučení, která se týkají 

hardwarových a softwarových platforem pro navigační jednotky. V závěru je navrženo 

řešení pro HZS kraje a JSDH obce. 
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1. ÚVOD 
 

 Ze statistiky nám vyplývá, že narůstá počet zásahů jednotek požární ochrany. Tato 

situace je důsledkem zvyšující se hustoty dopravy, rozvojem průmyslu a bytové 

infrastruktury. Dle poplachového plánu jsou na události posílány s jednotkou Hasičského 

záchranného sboru kraje také jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, a to především 

kategorie JPO II/1,2 a JPO III/1,2. Jelikož se jedná o jednotky s územní působností, 

dochází zde velmi často k výjezdu mimo své katastrální území. Proto nastává problém s 

detailní znalostí hasebního obvodu a přesného určení místa zásahu.  

Jednotka je o svém výjezdu zpravena vyhlášením poplachu. Toto vyhlášení může 

být provedeno více způsoby. V praxi je nejčastější vyhlášení poplachu pomocí zvukových 

a světelných zařízení pro jednotku HZS kraje a pomocí SMS nebo AMDS služby jednotce 

JSDH obce. Toto bývá též doplněné spuštěním jednotného systému varování a 

vyrozumění. Pro dobrovolné jednotky je poplach vyhlašován SMS zprávou, která má 

ovšem omezení na 160 znaků. Tato zpráva obsahuje typ události, na kterou je jednotka 

povolávána, adresu a zpřesňující informace o události. Bohužel vzhledem k omezeným 

kapacitám zprávy je poslední část mnohdy neúplná. Proto se zde nabízí prostor pro 

zjednodušení a zlepšení této fáze výjezdu jednotky.  

V dnešní době prudkého rozmachu výpočetní techniky a informačních systému 

v podobě geografických informačních systémů a navigačních systémů se nabízí otázka 

jejich využití v podpoře JPO. Civilní operátoři budují rozsáhlou datovou síť, která bude 

schopna přenášet velké objemy dat v krátkém čase. Navíc využití těchto služeb komerčním 

sektorem neustále snižuje ceny produktů dolů. Proto nebude problém přenášet informace o 

poloze vozidla, využívat on-line podporu a sdílet s operačním střediskem např. 

fotodokumentaci nebo živý přenos z místa události. 

Tato práce si klade za cíl prozkoumat současná řešení u Hasičského záchranného 

sboru České republiky a najít takové řešení, které bude finančně, technicky a 

technologicky dostupné jak pro jednotky HZS, tak i pro jednotky JSDH obcí. 
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2. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA NAVIGACE VOZIDEL 

JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PO STRÁNCE 

TECHNICKÉ A SYSTÉMOVÉ 
 

Problémem určování polohy se zabývali už nejstarší národy světa, např. Féničané, 

staří Řekové, Arabové, Peršané a Vikingové [27]. Bylo to hlavně z potřeby navigace při 

mořeplavbě a objevování nových zemí. Ta se vyvíjela od orientování se podle terénu, přes 

vyrobení prvního kompasu až k dnešní moderní satelitní navigaci. Tady bych rád 

představil dostupné způsoby navigace a vybral ten nejvhodnější pro naše potřeby. 

 

2.1 Právní úprava 

 Činnost JPO je vymezena hlavně v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášce č. 247/2001 Sb., o organizaci a 

činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Tyto dva předpisy 

upravují jednotlivé úkony konané JPO, ale nikde není zmíněna možnost použití navigace. 

Pouze ve vyhlášce č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů, se můžeme dočíst v § 12, odst. 1: „V případech, kdy není 

určena příslušným operačním střediskem trasa dopravy, určí ji velitel jednotky tak, aby 

byla co nejrychlejší [41].” 

Aby byla zajištěna podmínka co nejrychlejší trasy k předpokládanému místu 

události, je určitě vhodné k tomuto účelu využít některou moderní technologii navigace. 

 

2.2 Navigace 

Navigace je souhrnný název pro postupy, jimiž lze kdekoliv na zeměkouli, moři či 

obecně v nějakém prostoru stanovit svou polohu nebo polohu jiného přemisťovaného 

objektu a nalézt cestu, která je podle zvolených kritérií nejvhodnější, např. nejrychlejší, 

nejkratší, atd. [21].  
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Navigace může být prováděna například těmito způsoby[27]: 

 osobním dorozumíváním (osoba znalá místa, průvodce), 

 pomocí orientačního značení (dopravní značení, turistické značení, 

označování ulic, označování domů, vlastní značení atd.), 

 srovnávací navigací – porovnávání terénu a mapy, 

 terestricky pomocí magnetického nebo gyroskopického kompasu 

(porovnání pobřeží s mapou a kompasem), logu (měření rychlosti lodi 

pomocí času a lana), hloubkoměru, námořní mapy, 

 astronomicky pomocí polohy slunce, měsíce a hvězd – pomocí sextantu 

a astrolábu,   

 radionavigačními přístroji – pomocí radiomajáků (NDB – všesměrový 

radiomaják, VOR – směrový radiomaják), měřiče vzdálenosti DME a 

radiokompasu, 

 pozemním navigačním systémem – např. LORAN, OMEGA, 

 družicovým navigačním systémem – např. GPS, GLONASS, Galileo. 

 

Pro účely této práce se hodlám zabývat hlavně družicovými navigačními systémy. 

Proto je budu popisovat podrobněji. 

 

2.3 Globální polohovací a navigační satelitní systémy 

Globální polohovací a navigační satelitní systémy jsou družicové radiové systémy, 

které slouží ke stanovení geografické pozice a navigování uživatelova přijímače kdekoliv 

na světě. Mezi dva nejvíce využívané systémy patří GPS (Global Positioning System) 

vyvinutý pro americkou armádu a GLONASS (Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja 

Sistěma) využívaný ruskou armádou [40]. Jako třetí systém má být uveden do provozu 

evropský systém Galileo. Jeho vývoj neustále pokračuje [6].  
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2.4 Uspořádání satelitního polohovacího a navigačního systému 

Globální satelitní polohovací a navigační systém se skládá ze tří základních 

segmentů (viz Obr. 1), kterými jsou [40]: 

 kosmický segment, 

 řídící segment, 

 pozemní segment (uživatelský segment). 

 

2.4.1 Kosmický segment 

Kosmický segment je soustava družic obíhajících kolem Země. Družice vysílají 

radiové vlny odvozené ze základní frekvence generované velmi přesnými atomovými 

hodinami, které nesou informace potřebné pro stanovení polohy[40]. 

 

Obr. 1 Prvky satelitního navigačního systému [40] 

 

2.4.2 Řídící segment 

Řídící segment se skládá z hlavní kontrolní stanice a monitorovacích stanic 

umístěných kolem rovníku. Segment zajišťuje, že dráhy satelitů a chod hodin je v 

přijatelných mezích. Stanice umístěné kolem rovníku, které kontrolují a řídí družice, jsou 

vybaveny vysílacími anténami. 

Zpráva vysílaná řídícím segmentem obsahuje funkci určující dráhu každého satelitu 

a předpověď dráhy na následujících 24 hodin. Obsahuje údaje o kalibraci a synchronizaci 

družicových hodin. Každý satelit vysílá vlastní signál. Data jsou uspořádána do určitého 

formátu, který je definován přenosovým protokolem [40].  
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2.4.3 Pozemní segment 

Přijímače satelitních navigačních signálů lze podle základního provedení rozdělit 

na jednokanálové sekvenční, multiplexové a vícekanálové. Jednokanálové sekvenční 

přijímače byly určeny k postupnému přijímání signálů. Plně zpracovávaly data vždy pouze 

z jedné družice. Jedná se o nejstarší a nejlevnější kategorii přijímačů, dnes už téměř 

nepoužívané. Multiplexový přijímač zrychluje zpracování tím, že v době příjmu signálu z 

následující družice jsou zpracovávána dekódovaná data od předchozí. Vícekanálový 

přijímač má 5 až 10 samostatných kanálů, které umožňují současný příjem signálů a 

zpracování dat z více družic. Tím je značně urychleno určení polohy a zvýšena přesnost. 

Také jsou v tomto případu značně omezeny výpadky signálu a přijímač je stabilnější i v 

zakrytých oblastech (města, lesy) [40]. 

Přijímače se vyrábějí v několika provedeních: jako kompaktní přístroje ke stabilní 

montáži s oddělenou anténou; jako desky určené pro zabudování do osobních počítačů 

nebo do řídících a zobrazovacích jednotek či ruční přenosné přístroje s pevnou nebo 

oddělitelnou anténou [40]. 

 

2.5 Technické požadavky na navigaci 

Zde je potřebné si uvědomit, k čemu dané zařízení bude sloužit. Výjezd JPO je 

uskutečněn do 2 minut od vyhlášení poplachu, a proto zde není čas pro spouštění 

vypnutého zařízení. Důvodem je dlouhá doba startu operačního systému a použitelnosti, 

což při výjezdu JPO není žádoucí. Z tohoto důvodu je nutné, aby cílové zařízení bylo 

neustále zapnuto. Vzhledem k tomu, že zařízení bude neustále zapnuto, je potřeba, aby ho 

bylo možno dobíjet přímo z palubní sítě automobilu.  

 

2.5.1 Mechanická odolnost a stupeň krytí 

Mechanická odolnost nebo stupeň krytí je u těchto zařízení výhodou, protože hasiči 

můžou být od požáru mokří a vstup do teplé kabiny auta způsobí odpaření vody a 

vytvoření vodní páry, která by mohla zařízení poškodit. To také platí, pokud uvažujeme o 

možnosti vniku prachu do zařízení, který by se dostal do auta na zásahových oblecích 

hasičů. Proto zde uvádím přehled jednotlivých stupňů krytí (viz. Tab. 1 a Tab. 2). 
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Tab. 1 Stupně ochrany před dotykem a před vniknutím cizích pevných těles [36] 

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných 

těles udávané první číslicí: 

IP 0x Nechráněno 

IP 1x 
Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o 

průměru 50mm a větších a před dotykem dlaně 

IP 2x 
Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o 

průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem 

IP 3x 
Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o 

průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem 

IP 4x 
Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o 

průměru 1mm a větších a před dotykem drátem 

IP 5x 
Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem 

jakoukoli pomůckou  

IP 6x 
Zařízení je prachotěsné a je chráněno před jakoukoli 

pomůckou 
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Tab. 2 Stupně ochrany proti vniknutí vody [36] 

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí: 

IPx0 Nechráněno 

IP x1 
Chráněno proti padající vodě při ekvivalentu deště 3–5 mm padající vody za 

minutu v průběhu 10 minut. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze 

IP x2 

Chráněno proti padající vodě, když je přístroj v poloze 15 stupňů. Stejné jako 

IPX-1, jen rozdílem, že jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněna o 15° v 

každé poloze od normální provozní polohy 

IP x3 
Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v 

množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu 5 minut 

IP x4 
Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IPX-3, jen s rozdílem, že voda stříká 

ve všech úhlech 

IP x5 

Chráněno proti vodním proudům. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při 

průtoku 12.5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minuty ze vzdálenosti 

3 metry 

IP x6 
Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 

100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry 

IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr 

IP x8 
Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do 

vody za podmínek, které určí výrobce zařízení 

 

Z tabulek je patrné, že pro naši potřebu je nejvhodnější zařízení s ochranou IP68. 
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2.5.2 Zdroj GPS signálu 

Dále je nutný zdroj GPS signálu, aby mohla být okamžitě vypočítávána trasa 

k aktuálnímu místu události. To může být zajištěno šířičem GPS signálu RA-46 (obr. 2), 

 

Obr. 2 Sestava šířiče GPS signálu RA-46 [5] 

 

nebo dražším řešením v podobě vykrývače ROGER GPS REPEATER EASY SET (obr. 3). 

Nevýhodou tohoto zařízení je jeho vyšší pořizovací cena, která začíná na 24 000 Kč [10]. 

 

Obr. 3 Roger GPS Repeater Easy Set [10] 

 

Díky mobilitě uvažovaných zařízení by šlo zajistit příjem GPS signálu umístěním 

zařízení poblíž okna nebo jiného místa s výhledem na oblohu, kde by mohl být signál 

přijímán.   

 

2.5.2 Displej 

Velikost displeje je též podstatná, proto bych doporučil displej velikosti 10″ - 11″, 

který má dobrou zobrazovací plochu. Velitel na něm přehledně uvidí všechny potřebné 
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informace a neměl by pro něj být problém ovládat toto zařízení i za jízdy vzhledem 

k velikosti zobrazovaných tlačítek. U displeje je důležitá i čitelnost na slunci. 

Další volbou by měl být typ displeje. Na výběr jsou dva typy, kapacitní nebo 

odporový dotykový displej. U odporového displeje se na povrchu nachází pružná 

membrána, která je zevnitř pokrytá velmi tenkou kovovou vrstvou. Pod membránou je 

další vodivá vrstva, která je pevná. Mezi vrstvami se nachází velmi tenká vzduchová 

mezera vymezená podpěrami, které od sebe obě vodivé vrstvy izolují. Při dotyku se horní 

vrstva mírně prohne, dotkne se té spodní a v daném místě začne procházet elektrický 

proud. Na základě analýzy velikosti proudů pak vyhodnocovací jednotka vypočítá polohu 

bodu dotyku. Ovládat displej vybavený touto technologií je možné prakticky čímkoliv – 

typicky je to stylus [15]. 

Funkčnost kapacitního displeje je založená na vodivosti lidského těla. Povrch 

displeje je pokrytý vodivou vrstvou. Při dotyku prstem ruky vznikne mezi okraji displeje a 

rukou kapacita, přes kterou se uzavře elektrický obvod. Kontroler potom analýzou 

vzniklých kapacit přesně určí polohu prstu. Výhodou použití této technologie je vysoká 

mechanická odolnost displeje, nevýhodou je, že na ovládání musí být použit elektricky 

vodivý předmět [15]. 

 Vzhledem k technickému vývoji a praktickým zkušenostem nám dnešní trh nabízí 

pouze zařízení s kapacitním displejem. 

 

2.5.3 Interní paměť 

Slouží jako „hard disk“ tabletu (typicky je to flash paměť) pro instalaci programů a 

ukládání dat. Výhodou těchto pamětí je určitá otřesuvzdornost, protože neobsahují žádné 

pohyblivé části. Nezbytnou součástí by měl být slot pro microSD karty, které slouží jako 

rozšíření paměti. Sem je možné i instalovat aplikace, protože část interní paměti je 

obsazena operačním systémem -zejména u plného operačního systému Windows to 

představuje velký objem dat) [35]. Využití karty je důležité s ohledem na možnost nahrání 

off-line map, následné navigace a nahrání doplňujících programů. 
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2.5.4 Operační paměť - RAM 

 Operační paměť - Random Access Memory - počítače nebo tabletu je paměť, ve 

které jsou uložena data a programy, se kterými se právě pracuje a jsou potřeba. Je to z 

důvodu její vysoké rychlosti a krátké přístupové doby [23]. 

 Jelikož tato paměť ovlivňuje celkovou rychlost práce s přístrojem, doporučil bych 

její velikost 2 GB. Tato paměť už je dostatečná, aby mohly všechny operace proběhnout 

hladce a je zde také možnost mít spuštěných víc aplikací zároveň. 

 

2.5.5 Procesor – CPU 

 Procesor, též také CPU - Central Processing Unit, je základní součást počítače nebo 

tabletu. Jedná se o velmi složitý sekvenční obvod, což je elektronický obvod složený z 

logických členů, který vykonává strojový kód uložený v paměti zařízení [4]. Pro naše 

potřeby bych doporučil čtyřjádrový procesor s minimálním taktem 1.2 GHz. 

 

2.5.6 Umístění v automobilu 

 Zařízení musí být v automobilu umístěno tak, aby bylo pevně uchyceno během 

jízdy a nedošlo k jeho uvolnění. Také musí být stále možno ho z držáku vyjmout a použít i 

mimo vozidlo (Obr. 4). 

 

Obr. 4 Umístění tabletu ve velitelském voze [Autor] 



11 

 

Mělo by být situováno na velitele vozu, aby na něho měl dobrý výhled a přitom ho 

mohl obsluhovat (Obr. 5). Velitel potom naviguje strojníka na místo události. Volba 

velitele jako navigátora je z toho důvodu, že strojník je plně vytížen sledováním provozu a 

řízením vozidla. 

 

Obr. 5 Umístění tabletu a jeho orientace na velitele vozu [Autor] 

 

2.5.7 Dostupnost na trhu a cena 

Předpokladem je, aby zařízení bylo standardně dodáváno a existovala pro něj 

podpora, tj. servis, příslušenství apod. Musí jít o standardní zařízení, které je běžně 

dostupné na trhu. Tím bude zaručena přijatelná cena. 

Jako další prvky výbavy by tablety měly obsahovat: 

 WiFi - pro bezdrátové připojení k Internetu. 

 Bluetooth - pro připojení periferií (klávesnice, myš, headset), výměnu 

souborů mezi zařízeními. 
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 GSM, GPRS, EDGE - umožňuje připojení k Internetu a telefonování přes 

mobilní síť. Je ale potřeba vložit SIM kartu. 

 Reproduktory, mikrofon, 1–2 kamery. 

 GPS přijímačem, gyroskopem. 

 

2.6 Systémové požadavky na navigaci 

Dnešní tablety jsou postaveny na čtyřech operačních systémech/platformách: iOS, 

Android, Windows 8 (Pro) a Windows RT [34]. Volba systému/platformy je důležitá 

vzhledem k fungování celého systému. 

 

2.6.1 Operační systémy 

 Operační systém iOS je vyvinutý speciálně pro mobilní zařízení a dobře nastavený 

pro konkrétní hardware. Díky tomu je velmi svižný a stabilní. Od počátku je prezentován 

jako doplněk ke stolnímu počítači (zejména Apple), proto některé operace bez počítače 

jdou obtížně [34].  

Jeho výhody jsou: 

 výborné zpracování, 

 množství příslušenství a aplikací, 

 výborné propojení s "ekosystémem" Apple (iCloud, iTune), 

 jednoduché a intuitivní rozhraní. 

Mezi jeho nevýhody patří: 

 uzavřený systém, možnost pouze malých úprav, 

 bez rozhraní (kromě sluchátkového/mikrofonního  a dokovacího konektoru), 

jinak je potřeba adaptéry, 

 některé základní operace komplikované, 

 cena zařízení i příslušenství, 

 jednouživatelský (není možné vytvořit samostatné účty třeba pro výjezdový 

tablet, tablet pro řídícího důstojníka atd.) [34]. 
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Z výše uvedeného je patrné, že iOS není až tak vhodný jako operační systém pro 

hasiče. Hlavním problémem je tady komunikace mezi tabletem a operačním systémem 

Windows. Dále taky vysoká pořizovací cena a drahé příslušenství. 

Další operační systém je Android, což je verze Linuxu upravená pro tablety a 

mobilní telefony. Jeho tvůrcem je Google. Na běžných počítačích se používají „plné“ verze 

Linuxu (Ubuntu, Debian) [35]. 

Mezi jeho výhody patří: 

 velká variabilita, 

 Open Source, kde je možné systém výrazně upravovat, 

 množství aplikací a příslušenství, 

 základní modely velmi laciné, 

 napojení na systémy Google (mail atd., obchod Google Plus …). 

Mezi nevýhody patří: 

 někdy se zadrhává, systém není tak odladěný, 

 některé nadstavby od výrobců mohou dělat problémy [34]. 

Ve výsledku je Android jako systém velmi přizpůsobivý a množství doplňujících 

aplikací jej staví do popředí volby vhodného operačního systému. Cena u těchto zařízení 

začíná na nižší hranici. 

Operační systém Windows od společnosti Microsoft je pouze transformován pro 

použití v chytrých zařízeních. Je zde kromě původního rozhraní (tlačítko Start, lišta s 

aplikacemi, plocha …), které není pro ovládání dotyky úplně vhodné, ještě „nové 

uživatelské rozhraní“ určené právě pro dotykové ovládání. Tato koexistence je poněkud 

matoucí, protože některé operace je možné provést jen v jednom z rozhraní a dochází k 

přepínání mezi oběma rozhraními. Kromě skutečných tabletů je možné koupit i 

konvertibilní notebooky, u kterých je možné displej nějakým způsobem otočit a zařízení 

používat jako tablet [34]. 

Výhody tohoto systému: 

 standardní operační systém – stejné možnosti jako stolní počítač nebo 

notebook, využitelné pro plnohodnotnou práci, 

 možnost připojení libovolných periferií (tiskárny, skenery …), 
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 propojení s MS systémy, funkčnost běžných aplikací, 

Nevýhody tohoto systému: 

 paralelní „staré“ a „nové“ uživatelské rozhraní může být matoucí, ještě není 

odladěné, 

 před prvním použitím je vhodné přečíst návod, 

 zabírá hodně místa na interní paměti - 32 GB pro interní paměť je 

minimum, OS zabírá cca polovinu [34]. 

Windows je systém, který by našel uplatnění především v tabletech nebo 

v zařízeních typu „2v1“, které kombinuje oddělitelnou obrazovku od klávesnice, 

použitelné pro řídící důstojníky a pro práci ve štábu velitele zásahu. 

 

 Windows RT jsou skoro stejné jako Windows 8, ale mají následující výjimky: 

 nefungují na standardních procesorech, ale procesorech typu ARM, 

 nejsou kompatibilní s běžnými počítačovými aplikacemi, je možné 

instalovat jen aplikace z obchodu Store, 

 zabírají o něco méně místa na interní paměti, 

 zájem o tuto platformu není velký, a proto její nabídka není velká. V praxi 

se moc nevyskytuje [34]. 

 

2.7 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole jsme se právě seznámili s navigací a navigačními systémy. Pro 

využití v praxi se jeví jako nejlepší řešení zařízení, která podporují systém GPS a po 

spuštění též zařízení podporující systém Galileo. Aby bylo zajištěno, že v případě 

nedostupnosti jednoho signálu zde bude plnohodnotná náhrada. Vysvětlil jsem zde, proč 

by mělo být zařízení odolné proti prachu a vodě.Také jsme zde stanovili určité požadavky 

na zařízení, které by měly být splněny, aby vyhovovaly co nejlépe našim potřebám. Mezi 

ně patří dostatečná velikost displeje, kterou jsem doporučil 10″, dostatečně velká vnitřní 

paměť, operační paměť 2 GB, CPU minimálně čtyřjádrové s taktem 1,2 GHz a možnost 

rozšiřujících SD karet. Jako operační systém se jeví nejvhodnější použití systému Android. 
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3. SOUČASNÉ POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE PRO 

NAVIGACI JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY U HZS 

ČR A VYHODNOCENÍ JEJICH KLADŮ A ZÁPORŮ 
 

 U HZS České republiky jsou mimo speciální technologie využívány i mnohé 

technologie běžně dostupné civilním uživatelům. Zde bych je rád představil. 

 

3.1 Navigační systém GPS 

GPS - Globální polohovací systém - je 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. Část služeb tohoto systému s omezenou přesností je volně k dispozici i civilním 

uživatelům. 

Kosmický segment byl projektován na 24 družic, ale nyní je využíván až na mezní 

počet 32. V případě dalšího navyšování počtu bude třeba změna vysílaného signálu. 

Družice obíhají ve výšce 20 350 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, nyní 5-6 nepravidelně rozmístěné pozice pro družice. Hlavní řídící centrum je v 

americkém státě Colorado. 

 

3.1.1 Přesnost určení polohy 

Výpočet vzdálenosti mezi GPS přijímačem a družicí se určuje z přesného časového 

rozdílu mezi signálem vyslaným a signálem přijatým. Z tohoto důvodu je každá družice na 

oběžné dráze vybavena přesnými atomovými hodinami. V uživatelských přístrojích se 

vzhledem k velikosti a ceně využívají jednodušší hodinové strojky, které se velmi podobají 

těm v digitálních hodinkách. Tyto hodiny se po příjmu signálu od družice přesně 

synchronizují na čas atomových hodin družice.  

Přijímač GPS dokáže z informací ze zmíněných družic vypočítat polohu kdekoliv 

na Zemi s přesností na jednotlivé metry, bez ohledu na denní dobu či povětrnostní 

podmínky. Zjednodušeně se dá říci, že přesnost jednoduchých GPS přijímačů se pohybuje 
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okolo 5 – 10 metrů. Přesnost zaměření polohy však závisí především na výhledu na oblohu 

a počtu družic, které přijímač v době měření registruje. Při zakrytém výhledu, malém počtu 

družic nebo v případě odražených signálů (např. v lese) může přesnost klesnout i na 20 – 

30 metrů. Z důvodu nutnosti výhledu na oblohu není možné určit polohu přijímače v 

místnostech, tunelech nebo pod vodou. U GPS zaměření je důležité z pohledu přesnosti 

rozlišovat mezi měřením polohy a výšky. Měření výšky vzhledem k úzkému svazku 

spojnic mezi přijímačem a družicemi není ideální a přesnost zaměření výšky bývá až 

dvakrát horší, než zaměření polohy [40]. Pro dosažení co nejvyšší přesnosti platí několik 

zásad:  

 umožnit přijímači co nejlepší výhled na oblohu, 

 nechat přijímač po zapnutí ustálit na místě s dobrým výhledem po dobu zhruba 5 

minut, 

 v případě nutnosti použít externí anténu. 

 

3.2 Navigační systém GLONASS 

GLONASS (v překladu GLObální NAvigační Satelitní Systém) je rádiový 

družicový navigační systém provozovaný dříve Sovětským svazem, nyní Ruskou federací. 

GLONASS je obdobou amerického GPS a evropského navigačního systému Galileo a je 

provozován ruskou vládou skrze Úřad ruských vojenských vesmírných sil. 

GLONASS konstelace se skládá z 24 družic, z nichž 21 je v provozu a 3 jsou 

záložní (každá v jedné ze tří oběžných rovin). Družice systému GLONASS obíhají Zemi 

ve výšce 19 100 km (pro srovnání GPS družice ve výšce cca 20 000 km). Družice jsou 

rozmístěné na oběžných drahách tak, aby minimálně 5 jich bylo kdykoli viditelných z 

jakéhokoli místa na Zemi. 

 

3.3 Galileo - Evropský globální navigační družicový systém 

Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový 

polohový systém - GNSS, který by měl být obdobou americkému systému Navstar GPS a 

ruskému systému GLONASS. Jeho výstavbu zajišťuje Evropská unie reprezentovaná 

Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou. Oba současné provozované systémy 
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(GPS a GLONASS) jsou vojenské a ani jeden z provozovatelů nedává záruku, že ve 

výjimečných situacích budou systémy plně funkční pro civilní využití. Pokud by na jejich 

využívání byla založena některá z dopravních služeb, mělo by dočasné zhoršení výkonu 

systému nebezpečné důsledky pro její uživatele [40]. 

 

3.4 Datové a hlasové informační technologie 

Pro dálkový přenos sdělovacího signálu je třeba realizovat přenosovou cestu 

(kanál), která je schopna přenést změny dané fyzikální veličiny. Obecné schéma sdělovací 

soustavy je na Obr. 2. Proto bych rád zde tyto přenosové cesty představil. 

 

Obr. 6 Obecné schéma sdělovací soustavy [16] 

 

3.4.1 Pevné datové připojení 

Pevné datové připojení je využito hlavně pro spojení stanic s příslušným operačním 

střediskem a propojení IP telefonů. 

 

3.4.2 Analogová rádiová síť  

Analogová rádiová síť, kterou HZS využívá pro potřeby spojení, pracuje v pásmu 

kolem 160 MHz. Je provozována na základě povolení od Českého telekomunikačního 

úřadu. Vysílání je realizováno buď pomocí přímého spojení na jedné frekvenci mezi 

radiostanicemi, nebo systémem převaděčů, kdy je jedna frekvence využita pro vysílání a 

druhá pro příjem. Výhodou je větší dosah signálu, ale přenos je již prováděn po 

infrastruktuře, na které je závislý. V případě poruchy je spojení přerušeno. Systémem je 

možné přenášet i jednoduché kódy typických činností [30].  
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3.4.3 Digitální komunikační síť Pegas 

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

podobném principu jako mobilní síť. Systém používá trunkovou technologii. Trunková 

převaděčová síť znamená, že komunikace se odehrává prostřednictvím převaděčů, které 

volající a volané stanici přidělují jednu z frekvencí, které mají k dispozici, čímž mohou 

vytvořit uzavřenou hovorovou skupinu. Systémové zdroje jsou shromážděny společně a 

dynamicky přidělovány podle potřeby bez jakéhokoliv zásahu operátora. Systém určuje 

komunikační cesty a přiděluje rádiové kanály podle dostupnosti zdrojů, typu komunikace, 

a priorit. Na rozdíl od konvenčních systémů není každý kanál přidělen pouze konkrétní 

skupině uživatelů. Díky principu trunkingu jsou požadavky na komunikaci účinně 

vyřizovány dynamickým přidělováním kanálů. Je-li nějaký kanál volný, je automaticky 

přidělen kterémukoliv uživateli z jakékoliv skupiny podle nastavené priority jeho terminálu 

[13]. 

Systém je plně digitální – přenášená informace (hlas, data, signalizace) zůstává 

mezi vysílacím a přijímacím terminálem digitálně zakódovaná. Je vysílána ve formě 

datového balíčku přes všechny vysílací linky a prochází přes digitální zařízení (terminály, 

základnové stanice, ústředny). Díky tomu zpracovává hlas i data stejným způsobem. Stejný 

terminál vysílá hlas i data. Díky tomu může být použita stejná infrastruktura a terminály 

pro oba druhy komunikace, což zjednodušuje používání sítě, její řízení a údržbu. Šířka 

kanálu je 12,5 kHz [13]. 

 

3.4.4 Propojení sítě PEGAS s ARS  

Pro umožnění vzájemné komunikace mezi analogovou a digitální sítí, je využíván 

převodník SCC. Tímto převodníkem je vybavena většina automobilové techniky HZS. 

Vzájemné propojení probíhá v digitální síti na kanále DIR a v ARS na celostátním 

propojovacím kanále M+, případně na záložním kanále G+. Podle řádu analogové rádiové 

sítě může být převodník SCC použit pouze na místě zásahu. Po skončení zásahu je VZ 

povinen zajistit jeho neprodlené vypnutí. O tomto musí být předem informovány všechny 

obsluhy prostředků analogové rádiové sítě, které SCC při komunikaci používaly. 
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3.5 Mobilní telefony  

Tyto telefony jsou primárně určeny jako záložní spojení u zásahu při selhání 

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

které přešel od společnosti Telefónica O2 po výběrovém řízení v roce 2011.  

 

3.6 Datové přenosy pomocí operátorů 

S rozvojem nových komunikačních zařízení se vytváří tlak na komerční operátory, 

aby nabízeli stále rychlejší přístup k internetu a snižovali cenu tohoto připojení. Proto by 

bylo možné využít tyto přenosy jako komunikační kanály. 

 

3.6.1 Universal Mobile Telephone Standard – UMTS 

Universal Mobile Telephone Standard je telefonní standard, který byl poprvé 

definován standardizačním orgánem 3rd Generation Partnership Project (3GPP) [1] v roce 

1999. Tato skupina sdružuje společnosti, např. ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TTA, TTC. 

Tyto společnosti pak vytvářejí jednotlivé standarty. První UMTS standard se jmenuje 

UMTS Release 1999. Od roku 1999 byla schválena řada standardů 3GPP – Release 1 až 

12. Tato technologie začíná být technicky zajímavá schválením Release 4. Na obrázku 3 je 

graficky znázorněn vývoj počtu uživatelů UMTS sítí [20]. 

 

Obr. 7 Počty uživatelů jednotlivých technologií [20] 
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Z grafu je patrné, že každý rok stoupá počet uživatelů mobilních technologií. 

Zároveň dochází k rozšiřování uživatelského portfolia v oblasti UMTS. Proto je 

předpoklad zkvalitňování a zlevňování služeb s rostoucí konkurencí. 

 

3.6.2 Global System for Mobile Communications - GSM 

 GSM (Globální Systém pro Mobilní komunikaci, původně francouzsky „Groupe 

Speciale Mobile“) [11] je nejrozšířenější standard pro mobilní telefony na světě. V 

současnosti jej používá více než 5 miliard účastníků ve více než 200 zemích světa. Vznikla 

v roce 1982 jako Sdružení evropských pošt a telekomunikací pro vytvoření mobilních sítí 

v Evropě. 

 Skupina GSM stála za zrodem systému používajícího digitální technologii pro 

přenos hovorů i signalizace. Tyto digitální systémy mobilní telefonie se označují jako 

systémy 2. generace (2G). Použití digitální technologie umožňuje poskytování dalších 

služeb. Jedná se o komunikaci pomocí krátkých textových zpráv (SMS), datových přenosů, 

až po menší služby, které zvyšují komfort uživatelů (např. zobrazování čísla volajícího, 

hlasovou schránka, přesměrování hovorů a další). Digitalizace přináší zvýšení kvality 

zvuku, značně ztěžuje odposlech hovorů a umožňuje i jejich šifrování. Použití časového 

dělení umožňuje využití jednoho kmitočtu v jedné buňce více uživateli současně a zároveň 

značně snižuje spotřebu energie (telefon vysílá jenom zlomek času hovoru). Použití SIM 

karty umožňuje snadnou změnu mobilního telefonu. 

 

3.6.3 Circuit Switched Data - CSD 

 Přenosy prostřednictvím CSD – Circuit Switched Data – jsou základním typem 

datového spojení v rámci sítí GSM. Jde o spojení bod - bod. U přenosů tohoto druhu v síti 

GSM vzniká mezi oběma stranami souvislá přenosová cesta s předem vyhrazenou a 

garantovanou přenosovou kapacitou kanálu. „Základním kamenem“ přenosu je jeden slot s 

kapacitou 33,8 kb.s
-1

. Z toho je ovšem zapotřebí 11 kb.s
-1

 pro zajištění funkčnosti samotné 

sítě GSM - potřeba komunikace se základnovou stanicí (BTS), zajištění předávání spojení 

mezi jednotlivými BTS, tzv. handover, a další funkce. Kapacita kanálu v sítích GSM se tak 

zúží na 22,8 kb.s
-1

. Z této kapacity je dále 13,2 kb.s
-1

 rezervováno pro režii mechanismů 
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zajištujících spolehlivost přenosů. Zbývající kapacita pro čistý datový tok je tedy 9,6 kb.s
-1

. 

Propustnost je závislá na umístění terminálu a na kvalitě signálu. Přenos je zpoplatněn 

podle délky trvání spojení [12]. 

 

3.6.3 General Packet Radio Service - GPRS 

Vedle datových přenosů CSD - Circuit Switched Data, které se platí stejně jako 

telefonní hovory, zavádí v roce 1997 GSM standard levnější datové přenosy pomocí 

paketových dat pod zkratkou GPRS.  

GPRS je služba umožňující přenos dat a připojení k Internetu, případně jiným sítím, 

pro uživatele GSM mobilních telefonů. Dostupnost GPRS je označována jako 2.5G, 

technologie mezi druhou a třetí generací přenosu dat mezi mobilními telefony. Na rozdíl 

od starší služby CSD, která obsazuje po celou dobu připojení jeden časový slot stejně jako 

normální telefonní hovor, využívá tato služba přepojování paketů. U GPRS se dynamicky 

využívají neobsazené kanály (časové sloty), které může sdílet více uživatelů. V praxi, při 

podpoře GPRS přenosů, s nimi GSM síť hospodaří tak, že nejprve přidělí požadovaný 

počet slotů pro hlasové hovory a pro datové přenosy na principu přepojování okruhů 

(CSD). Teprve ze zbývajících slotů, pokud vůbec nějaké zbývají, GSM síť uspokojuje 

momentální požadavky GPRS přenosů. To má významné praktické důsledky pro samotné 

GPRS: na jedné straně to efektivně využívá dostupnou přenosovou kapacitou (neplýtvá s 

ní), což následně vychází příznivě i po ekonomické stránce. Na druhou stranu to ale 

znamená nezaručený (negarantovaný) způsob fungování - pokud v daném okamžiku nejsou 

v dané buňce k dispozici žádné volné sloty, přenosová rychlost GPRS klesá na nulu. 

Nejvyšší dosahovaná rychlost je 80 kb.s
-1 

[42]. 

 

3.6.4 Enhanced Data rates for GSM Evolution - EDGE 

 EDGE je 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 účinnosti v tomto úzkopásmovém buňkovém 

systému. V praxi se dosahuje rychlostí kolem 200 kb.s
-1 

 pro stahování a kolem 100 kb.s
-1

 

pro odesílání dat [42]. 
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 Přítomnost EDGE lze již dnes na většině mobilních telefonů identifikovat pomocí 

ikony E v místě indikace signálu telefonu. Někdy je indikováno pouze barvou. 

V současnosti je EDGE přítomné na všech základnových stanicích operátorů O2 [17], T-

mobile [18] a Vodafone v České republice [19].  

 

3.6.5 Long Term Evolution - LTE 

LTE je technologie určená pro vysokorychlostní Internet v mobilních sítích. 

Formálně jde o technologii spadající do standardu 3G, přičemž teprve její následovník – 

LTE Advanced – bude plnohodnotné 4G řešení. Teoretická rychlost stahování dat je 

172,8  Mb.s
-1

 a odesílání dat 57,6 Mb.s
-1

. V komerčním provozu je nejvíce rozšířena ve 

Skandinávských zemích a Estonsku, přičemž pokryty jsou zejména hustě osídlené oblasti.  

Dne 12. června 2012 spustila společnost Telefónica Czech Republic v obci Jesenice 

u Prahy první komerční provoz sítě čtvrté generace LTE [42]. Dne 15. listopadu 2012 

pokryla společnost T-Mobile LTE sítí Mladou Boleslav. Dne 1. 7. 2013 zahájil T-Mobile 

zkušební provoz LTE v části Prahy. Vodafone spustil ostrý provoz v Karlových Varech. 

V polovině listopadu 2013 proběhla aukce LTE kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 

2600 MHz. Stávající tři mobilní operátoři (Telefonica O2, T-Mobile a Vodafone) se 

zavázali pokrýt 98% území ČR signálem LTE do pěti let. Výstavba LTE sítí byla zahájena 

v první polovině roku 2014. 

 

3.7 Sledování polohy vozidel 

 Sledování polohy mobilní požární techniky je velmi důležité, protože umožňuje 

operačnímu důstojníkovi její navigaci a odhad příjezdu na místo. 

 

3.7.1 AVL+ – lokalizace polohy vozidel 

Palubní subsystém GPS odesílá souřadnice GPS serveru AVL prostřednictvím 

infrastruktury TETRAPOL, jejímž úkolem je zajišťovat datové přenosové služby z bodu A 

do bodu B s využitím vyhrazených radiokomunikačních služeb. Palubní subsystém GPS se 

skládá ze standardního přijímače GPS a širokopásmového vozidlového terminálu 
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vybaveného příslušným softwarem, nebo je řešen adaptivním komunikačním rozhraním - 

jednotkou MyTrack a vozidlovým terminálem. Pro využití tohoto systému je třeba 

zabudovat přídavný GPS 4M modul. 

 

3.7.2 GPS 4M modul 

 GPS 4M je vozidlový GPS přijímač určený k provozu jako volitelné příslušenství 

vozidlového radiobloku TPM700 firmy Cassidian SAS. GPS přijímač umožňuje příjem 

polohových informací ze satelitního pozičního systému GNSS Navstar a předávání těchto 

polohových informací prostřednictvím radiové sítě Tetrapol do systému automatické 

lokalizace vozidel AVL [9].  

 

Obr. 8 Popis částí GPS 4M modulu [9] 

 

Uplatnění tento systém nalézá hlavně u Policie České republiky. U HZS není moc 

využíván, protože propustnost datové sítě Pegas není velká a tudíž by došlo k jejímu 

zahlcení. 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Tab. 3 Techniská data GPS 4M modulu [9] 

Počet kanálů 50 

Horizontální přesnost lepší než 2.5m 

Přesnost rychlosti lepší než 0.1m/s 

Přesnost času 30ns RMS 

Citlivost při sledování -161dBm 

Max. Frekvence měření 5 Hz 

Přednastavená perioda 5 sec. 

Max. Nadmořská výška 50000m 

Max. Rychlost 1852 km/h 

Dynamika 4 g 

Teplota -40°C ~ +85°C 

Napájecí napětí 10 až 15V 

Napájecí proud 100mA 

Napájení Z napájecího svazku TPM700 

Připojení Konektor CANON DB9M 

 

3.7.3 Navigační jednotka LUPUS 

Jedná se o systém, který byl vyvinut pro běžné uživatele, ale jeho uplatnění 

nalezneme také u HZS. Interní GPS přijímač určuje s přesností cca 5 m každou polohu 

vozidla v předem zvoleném časovém nebo délkovém intervalu a ukládá ji do paměti 

mobilní jednotky (Obr. 9) [37]. Tyto údaje jsou poté online přenášeny pomocí GSM sítě 

přímo do mapového podkladu GIS na operačním středisku. 

 

Obr. 9 Přijímač LUPUS [37] 

Mobilní jednotku GPS tvoří komponenta napevno instalovaná ve vozidle spojená s 

anténou GPS a spínací skříňkou, vyjímatelná paměťová část s displejem a čtečka pro 

přenos dat do PC. Jednotka má své identifikační číslo, ke kterému je vztažena SPZ vozidla 
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a typ vozidla. Tato jednotka je řízena 16 bit procesorem Philips. Polohu určuje GPS 

přijímač Trimble [37]. 

Tento GPS přijímač už bohužel zaostává za dnešním vývojem. Proto při jeho 

používání dochází k ztrátě signálu v hustě zalesněných oblastech a jeho doba reakce je také 

pomalejší. 

 

Tab. 4 Technické parametry GPS přijímače LUPUS [37] 

Napájení 9 – 15 V 

Interface RS232C 

Operační teplota -40 °C až +75 °C 

Určování polohy GPS 

Velikost 109 x 74 x 27 mm 

Váha 0.2 kg 

 

Nedílnou součástí navigační jednotky je software na platformě Windows NT, resp. 

LINUX, provádějící archivaci dat z on-line nebo off-line mobilních jednotek. To vše při 

zaručení vysoké spolehlivosti ochrany spravovaných dat vůči poruchám hardware nebo 

neoprávněnému zneužití. Zabezpečuje obousměrnou datovou komunikaci mezi vozidly a 

dispečinkem, resp. mobilní jednotkou a klientskou aplikací. Podporuje síťovou komunikaci 

LAN/Intranet, Internet nebo pevné a modemové propojení na GSM [37]. 

 

3.8 Navigační systém Rescue Navigator 

Aplikace Rescue Navigator je vyvinuta společností Point.X spol. s r.o. Praha [24] 

speciálně pro potřeby HZS ČR. Na trhu není veřejně dostupná. Je navržena v modulární 

architektuře a přináší novou úroveň komunikace mezi SaP v terénu a operačním střediskem 

i mezi SaP navzájem (Obr. 8). Systém Rescue Navigator byl vytvořen v roce 2007 pro 

elektronické předání příkazu k výjezdu do vozidla, navigaci na místo mimořádné události a 

odesílání statusových hlášení v terénu. Od úvodní verze je systém kontinuálně rozvíjen. V 

současné době je systém Rescue Navigator plnohodnotným mobilním řešením určeným 

pro výjezdové skupiny HZS ČR a JSDH obce. 
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Obr. 10 Schéma pracovní struktury Point.X Rescue Navigator [25] 

 

Dále umožnuje automatický upgrade aplikace, map a mapových podkladů v případě 

připojení k nastavitelnému komunikačnímu kanálu (např. Wi-Fi v garáži) a aktualizace 

znalostních bází. 

Je zde též možnost na vybraných platformách a zařízeních pracovat v tzv. 

výhradním (kioskovém) módu. Což znamená, že uživatel může pracovat pouze v prostředí 

systému HZS a vybraných aplikacích, nemá přístup do nastavení, Google Play atd. Toto by 

se využívalo pro jednotlivé stupně řízení zásahu, kdy by byla oddělena vrstva velitele 

zásahu, řídícího důstojníka, popřípadě krizový štáb. 

Řešení je provozováno na prostředí zákazníka bez přímé účasti dodavatele. 

Dodavatel poskytuje pouze aplikační a systémovou podporu, nemá však žádný přístup k 

přenášeným datům. Řešení nepotřebuje specializovaný HW a SW, plně podporuje 

virtualizaci. Aplikace si klade velký důraz na bezpečnost dat, protože využívá dvojité 

šifrování v komunikačním kanále. Taktéž využívá privátního operátora a šifrování dat na 

zařízení, vzdálený reset zařízení při ztrátě nebo odcizení. 
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V systému je podporováno odesílání statusových hlášení o stavu techniky, včetně 

dvoumístných statusů. 

U podporovaných variant koncových zařízení a instalací ve vozidle je zde možnost 

přenosu a záznamu stavu techniky (VRZ, maják, činnost agregátů, obecně sběr dat ze 

systémové sběrnice vozidla). Probíhá kontinuální přenos polohy na KOPIS z těchto zdrojů, 

které je možno kombinovat: 

 vlastní GPS přijímač mobilního zařízení, 

 nezávislá jednotka sledování polohy (např. Princip Vetronics), 

 Matra AVL. 

Po přijetí příkazu k výjezdu (Obr. 9) jsou pro navigaci v silniční síti použity mapové 

podklady společnosti Sygic, a.s. Bratislava [33], ve verzi FLEET (volitelně TRUCK) 

Emergency s možností konfigurace parametrů vozidla a s jejich zahrnutím do algoritmů 

plánování (obr, 10). Používají se pouze skutečná omezení, nikoli logická omezení. Je zde i 

možnost volby mapových podkladů NAVTEQ nebo TOMTOM. Cíl cesty je automaticky 

aktualizovaný, jak dochází k upřesňování místa události na KOPIS. Obsluha též vidí 

ostatní jednotky, které jsou součástí systému. Jsou barevně odlišeny, aby byl patrný jejich 

stav, např. výjezd k zásahu, na místě události, kondiční jízda atd. 
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Obr. 11 Přijetí PKV a start navigace [25] 

 

Obr. 12 Ukázka navigace Rescue Navigator [25] 
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3.8.1 Cena licence 

 Cena produktu se mi nepodařila zjistit. Na můj dotaz, kolik stojí licence pro JSDH 

a HZS mi bylo odpovězeno: „Dobrý den! Bohužel vám nemůžeme vyhovět, cenové 

informace poskytujeme pouze potenciálním zákazníkům v rámci konkrétních výběrových 

řízení/poptávek [38].“ 

 

3.9 GINA software 

GINA software je systém vyvinutý firmou GINA Software s. r. o. Brno [8]. Jedná 

se technologické řešení pro krizové řízení, mapování terénu a koordinaci pracovníků, které 

je založené na unikátní platformě GINA System navržené pro použití v těch 

nejnáročnějších podmínkách. Nabízí řešení pro výměnu informací mezi dispečinkem a 

výjezdovými jednotkami, kterým zajišťuje příjem události, navigaci na místo zásahu a 

doprovodnou dokumentaci. Také zobrazuje jednotky a posílá polohy v reálném čase. 

Obsahuje datový sklad pro podporu velitele zásahu a jeho rozhodování na místě zásahu. 

 

3.5.1 Popis technologie 

 Jedná se o technologii firmy GINA Software, která komunikuje s vlastním 

serverem a je propojena přes licenci od fy RCS Kladno s programem ISV Výjezd, kde je 

řízena veškerá činnost JPO. Výjezd jednotky začíná vyhlášením poplachu, které se děje 

pomocí zvukových a světelných znamení v případě jednotky HZS kraje a zasláním SMS 

zprávy pro JSDH obcí. Zároveň je do tabletu nebo smartphonu zaslán přes datový kanál 

tzv. „příkaz k výjezdu“ (obr. 7), dále jen PKV. Podporované systémy jsou Android, iOS, 

Windows [7]. Tento je shodný s vytištěným PKV, ale během jízdy může být aktualizovaný 

např. o další techniku, která je povolávána k zásahu. Tím je zajištěno i informování velitele 

zásahu o dalších sílách a prostředcích, které mu míří k místu události. Také je zde 

zvýrazněn kontakt na oznamovatele, který je aktivní a po jeho stisknutí je uskutečněn 

hovor na vybrané číslo např. pro upřesnění místa zásahu. 

 Tablet může pracovat ve dvou režimech. Pro snadnější orientaci jsou tyto režimy 

odlišeny barevně. Pracovní prostředí v modré barvě znamená, že tablet je aktivní v režimu 

„auto“, což znamená, že zobrazuje PKV pouze k danému vozidlu. Toto nastavení je pro 
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většinu uživatelů dostačující. Pokud je prostředí zelené, tablet se nachází v režimu 

„stanice“ a zobrazuje PKV na všechna auta na dané stanici, což je vhodné zejména pro 

řídící pracovníky a vyšetřovatele příčin požáru. 

 

Obr. 13 Ukázka příkazu k výjezdu [Autor] 

 

  Adresa místa události 

  Upřesnění místa události a doplňující informace pro zasahující jednotky 

 Oznamovatel události a kontakt na něho 
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Obr. 14 Ukázka příkazu k výjezdu [Autor] 

 Výjezd techniky z dané stanice 

 Výjezd techniky z ostatních stanic a JSDH obcí 

 Identifikační údaje pro Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

 GPS souřadnice 

Jako komunikační datový kanál může být využito stálého napojení na Wi-Fi síť, 

která je zřízena v prostoru garáže nebo využít datových tarifů komerčního operátora. 

Vzhledem k aktualizacím, které probíhají na zařízeních a tím pádem velkým přenosům dat, 

je vhodné zřídit vlastní síť a služeb operátorů využívat pouze při výjezdu. 

 

3.5.2 Navigace na místo události 

 Jakmile je odeslán PKV a přijat v zařízení, začíná navigace na místo zásahu. 

K tomu je nutné se přepnout na záložku Navigace (obr. 7), kde je potom k dispozici       

off-line turn-by-turn navigace Sygic, a.s. Bratislava [33] s emergency mapami. To je 

doplněno o online mapy se zobrazením celkové trasy k místu události a s možností změny 
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mapového podkladu. Jako přednastavené jsou zvoleny GIS mapy shodné s operačním 

střediskem. Další vrstvou jsou Google mapy, ortofoto mapy a 3D pohled, který je 

momentálně ve zkušebním provozu. V případě ztráty datového spojení je využito navedení 

na místo zásahu pomocí off-line navigace a také mapy dopředu uložené v zařízení (např. 

mapové podklady kraje). 

 

Obr. 15 Popis obrazovky výjezdového tabletu [7] 

 

 

 

 Na této mapě jsou k vidění malé barevné tečky, které označují ostatní vozidla. 

Červenou tečkou označená vozidla znamenají výjezd vozidla a jeho směřování k místu 
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události. Modrá označuje vozidlo, které už je na místě zásahu a provádí zásah. Zelené 

tečky značí vozidla, která jsou na stanici připravena k výjezdu, nebo konají kondiční jízdu. 

Toto označení značně ulehčuje veliteli zásahu orientaci v jednotkách a ulehčuje mu 

rozhodovací proces, protože může jednoduše zjistit, kdy mu dorazí posilové jednotky. 

V levém horním rohu je symbol sluníčka, které umožňuje ztlumit jas obrazovky, 

aby hlavně při nočním výjezdu neoslňovala řidiče. 

 

3.5.3 Statusová hlášení – Kódy typické činnosti 

 Na pravé straně je po celou dobu práce s tabletem možno odesílat statusová hlášení. 

Navíc je program udělán v sousledném řazení, tzn., že jako první lze odeslat pouze status 

výjezd vozidla, a teprve potom se logicky nabízí další statusy (příjezd na místo, lokalizace, 

likvidace, odjezd z místa, návrat na základnu a uvedení techniky do provozu). Každé 

odeslání statusu je potvrzeno přehráním zvukového záznamu, a pokud to zařízení 

podporuje, tak i zavibrováním. Tímto způsobem má velitel hned kontrolu, zdali odešlo 

hlášení v pořádku. 

 Jsou podporovány i dvoumístné statusy (např. PČR na místě, ZZS na místě atd.), 

což výrazně redukuje komunikaci s KOPIS a tím ulehčuje práci obsluze operačního 

střediska v případě souběhu více událostí (Obr. 10). Dále je možné rozšířit nabídku o 

vlastní nadefinované ovládací pokyny (např. vypnutí semaforů, otevření vrat, zapnutí 

osvětlení atd.). V případě, že velitel nepotřebuje posílat statusy, lze je kdykoliv skrýt a pak 

vyvolat tlačítkem v levém dolním rohu. 



34 

 

 

Obr. 16 Ukázka dvoumístných statusů [Autor] 

 

3.5.4 Místo zásahu 

 V této záložce je možné si prohlížet místo události a měnit jednotlivé vrstvy 

podkladu. Na výběr je standartní mapa GIS, satelitní ortofoto mapa a 3D pohled. Nabízí se 

zde možnost zobrazení hydrantové sítě (obr. 11), takže velitel hned může navigovat 

jednotky ke zřízení odběrného místa bez nutnosti kontaktovat KOPIS. 
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Obr. 17 Zobrazení místa zásahu a hydrantové sítě [Autor] 

 

Místo události 

 Tlačítko pro zobrazení hydrantové sítě 

 Ukázka ikony hydrantu 

 Zpětné vycentrování pohledu na místo události 
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Obr. 18 3D pohled na místo události [Autor] 

 

3.5.5 Datový sklad 

 V programu je implementován i tzv. „datový sklad“, kde má uživatel přístup k 

dokumentaci zdolávání požárů, telefonní seznam, vyprošťování z vozidel (ResCar), 

nebezpečné látky (Medisalaram), vyhlášky a jiné užitečné dokumenty – vše je vzdáleně 

možno aktualizovat. 
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Obr. 19 Datový sklad [Autor] 

 

3.5.5 Fotodokumentace 

 V dnešní době, kdy jsou všechna chytrá zařízení vybavena integrovanými 

fotoaparáty, je jasné jejich využití. Velitel zásahu nebo někdo jím pověřený může hned po 

příjezdu udělat pár fotek místa zásahu. Tyto fotky jsou uloženy v zařízení a ve zmenšené 

kvalitě jsou přes datové propojení odeslány na příslušný KOPIS, kde jsou okamžitě 

k dispozici přes službu Dropbox. Toto je velmi výhodné pro obsluhu operačního střediska, 

protože si okamžitě udělá představu o právě probíhající mimořádné události.  

 

3.5.6 Příklad cenové kalkulace 

 Zde je v Tab. 1 uvedená cena jednotlivých položek systému GINA software. Cena 

licence je včetně tříleté podpory a aktualizací. Tato kalkulace byla vypracována 

dodavatelem v prvním pololetí 2014 pro návrh systémového řešení pro jednotku SDH 

Židlochovice a její výjezdovou činnost. 
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Tab. 5 Cenová kalkulace řešení GINA software [Autor] 

Produkt Počet Cena/ks 

Zásahový SW pro výjezdová vozidla HZS (Android) 1 21 900 Kč 

Propojení se systémem společnosti RCS (příjem 

PKV, zasílání/příjem poloh, zasílání/příjem statusů) 
1 zdarma 

Propojení dalšího vozidla se systémem společnosti 

RCS (v případě potřeby) 
1 1 500 Kč 

Služby telefonního operátora na 3 roky (SIM karta 

s datovým limitem 150 Mb) 
1 1 800 Kč 

Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000 1 11 404 Kč 

Cena bez DPH 35 104 Kč 

DPH 21% 7 372 Kč 

Cena s DPH 42 476 Kč 

 

3.10 SMS navigace 

 SMS navigace je nové řešení, které zajistí rychlé předání GPS souřadnic do 

navigace provozované na zařízení s operačním systémem Android a okamžitou navigaci na 

místo určení bez zdlouhavého manuálního zadávání trasy do navigace [32]. Předání polohy 

probíhá prostřednictvím přijaté krátké textové zprávy odeslané z operačního střediska. Zde 

je potom nabídnuta obsluze možnost zvolit navigační program (Obr. 20). 

 Výhodou této navigace je intuitivní ovládání a jednoduché zřízení celé služby. 

Z pohledu operačního střediska HZS kraje je pouze nutné upravit odesílanou SMS zprávu 

do navigační jednotky na požadovaný tvar. Ten vypadá následovně: „gps:(N 48.974823 E 

17.764048 ) doplnujici text zprávy“, kde GPS souřadnice jsou proměnné. Takto 

formulovanou SMS zprávu dokáže odeslat každé operační středisko Hasičského 

záchranného sboru ČR. 

 Nevýhodou této navigace je pouze jednostranná komunikace. Poté co je odeslána 

zpráva z operačního střediska, nedochází v průběhu výjezdu k aktualizaci místa události, 
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nezobrazí se tištěný PKV, ani není odesílána poloha vozidla. K tomuto účelu je třeba 

využít externí zařízení. 

 

Obr. 20 Ukázka přijaté textové zprávy s místem události [Autor] 

 

3.10.1 Cena licence 

 Cena licence je pro 1 tablet a 9 smartphonů 1 990 Kč. Tato cena zahrnuje 

jednorázovou platbu za celoživotní licenci. 

 

3.11 Přehled současných používaných technologií u HZS ČR 

 V období od 24. března do 28. března 2014 jsem prováděl dotazníkové šetření 

pomocí e-mailu [39]. Zjišťoval jsem, jaké systémy jsou používané u jednotlivých HZS 

krajů. Výsledky jsem shrnul do Tab. 6. 
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Tab. 6 Přehled technologií používaných u jednotlivých krajů [39] 

Kraj Používaná technologie Zařízení 

Hlavní město Praha 
zatím nepoužívá žádnou technologii pro navigaci, 

ale probíhá jejich testování 
  

Středočeský Využívá GINA software 
smartphony, 

tablety 

Jihočeský Využívá Point.X - Rescue Navigator   

Plzeňský 
HZS využívá Garmin s určením místa SMS 

zprávou a JSDH SMS navigaci 
  

Karlovarský nemá, ale uvažuje o systému GINA software   

Ústecký 

využívá navigace od RCS Kladno, ale bude 

pořizovat tablety. Dle výběrového řízení od fy 

GINA nebo PointX 

  

Liberecký Probíhá testování GINA software    

Královéhradecký Využívá Point.X - Rescue Navigator 
CarPC, tablety, 

smartphony 

Pardubický využívá systém GINA software    

Vysočina využívá systém GINA software    

Jihomoravský využívá systém GINA software    

Olomoucký Využívá Point.X - Rescue Navigator   

Zlínský využívá navigaci od firmy SMS navigace  tablety 

Moravskoslezský využívá Point.X - Rescue Navigator tablet Xplore 
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3.12 Shrnutí kapitoly 

 V této kapitole jsem se zabýval popisem současných technologií využívaných u 

HZS ČR. Jako nejvhodnější technologie pro přenos informací se jeví technologie datových 

přenosů telefonních operátorů. Je to hlavně z důvodu ceny, která je u poskytovaných 

služeb na přijatelné úrovni. Dále jsem představil používané systémy navigace. Z Tab. 6 je 

pak patrné, že největšího rozšíření se dočkaly navigační systémy od firem GINA software 

a Point.X. 
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4. CHARAKTERISTIKA A ZHODNOCENÍ VHODNÝCH 

HARDWAROVÝCH PLATFOREM PRO NAVIGAČNÍ 

PROSTŘEDKY 
 

 V dnešní době prudkého rozvoje moderních technologií je k dispozici na trhu 

nepřeberné množství různých „chytrých“ zařízení. My si musíme pouze zvolit, které 

zařízení nám bude pro náš cíl lépe vyhovovat. 

 

4.1 Navigace GPS do automobilu 

 Jedná se o zařízení (Obr. 21), které je navrženo pro použití v ruce nebo pro 

uchycení na přední sklo. Může být provozováno jak na integrovanou baterii, tak je ho 

možné dobíjet i za pomocí automobilové sítě. Je schopno příjmu GPS signálu, jeho 

vyhodnocení a zanesení polohy vozidla do mapových podkladů a provádění hlasové 

navigace [26]. 

 V dnešní době jsou tyto navigace na ústupu. Dochází k jejich nahrazování chytrými 

telefony, které už obsahují přijímač signálu GPS, a navigační software lze doinstalovat. 

Navigace neumožňují sledování polohy vozidla ani komunikaci s KOPIS. Proto bych je 

pro naše účely nedoporučil.  

 

Obr. 21 Ukázka GPS navigace do auta [26] 

 

4.1 Smartphone 

 Smartphone (Obr. 21) - v českém překladu chytrý telefon, je mobilní telefon, který 

má v sobě zabudované aplikace a umožňuje přístup k internetu. K běžnému volání dále 
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nabízí zasílání SMS, e-mail, internetový prohlížeč, fotoaparát, MP3 přehrávač a video 

přehrávač. K již předinstalovaným aplikacím nabízí též aplikační rozhraní, jež umožní 

instalaci dalších aplikací a změní telefon na osobní počítač [31]. Jeho běžné rozměry jsou 

4″ až 6″. Typ displeje je ve většině případů kapacitní, což umožňuje jeho lepší ochranu 

pomocí tvrzeného skla, které lépe odolá poškrábání. Také umožňuje používání multi-touch 

gest, což je vhodné při zvětšování a zmenšování objektů na displeji. 

 

Obr. 22 Ukázka smartphone [28] 

 

Výhodou těchto telefonů je možnost instalovat potřebné aplikace bez větších 

omezení. Díky svým rozměrům se zařízení dobře ovládá jednou rukou a může být 

přenášeno v kapse. 

Nevýhodou je slabá výdrž baterie díky energetické náročnosti displeje a datovým 

připojením. Jejich odolnost proti prachu a vodě je snížena, pokud nejsou speciálně 

zkonstruované a zodolněné. Díky operačním systémům mohou být napadeny viry.  

Jejich hlavní využití spatřuji jako komunikační prostředek pro uskutečňování 

hovorů – s KOPIS, s oznamovatelem události atd., k pořizování fotodokumentace a pro 

JSDH i jako prostředek k instalaci navigačního software. Taky by je bylo možné po 
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doinstalování potřebné aplikace využít společně s osobním lokátorem při pátracích akcích 

po osobách (Obr. 22). 

 

Obr. 23 Ukázka propátrané trasy pomocí GINA lokátorů a smartphonů [Autor] 

 

4.2 Tablet 

 Tablet (Obr. 24) je označení pro přenosný počítač, kde jsou všechny komponenty 

umístěné v jednom obalu s integrovanou dotykovou obrazovkou, která se používá jako 

hlavní způsob ovládání. Místo fyzické klávesnice se často používá virtuální klávesnice na 

obrazovce nebo psaní pomocí stylusu. Funguje na podobném operačním systému jako 

smartphone a též jsou s ním sdíleny aplikace. Jeho běžná velikost se pohybuje od 8″-14″. 

 

Obr. 24 Ukázka tabletu [2] 
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 Hlavní využití nalezne jako navigační prostředek v automobilech, protože jeho 

obrazovka má dostatečnou velikost pro zobrazení požadovaných informací. Také může 

obsahovat důležité informace pro podporu velitele zásahu – databáze nebezpečných látek, 

program ResCar, DZP, kontakty na předvolené osoby. 

 

4.3 Notebook 

 Notebook (Obr. 25) je označení pro přenosný počítač, který používáme na stejné 

úlohy jako stolní počítač. Mají zabudované komponenty, které poskytují srovnatelné 

funkce jako komponenty stolních počítačů. Běžné rozměry obrazovky jsou od 13″ - 16″. 

 Výhodou těchto zařízení je dostatek výkonu pro spuštění jakékoliv aplikace, velká 

obrazovka a hardwarová klávesnice, která usnadňuje psaní. Dále možnost připojení 

externích zařízení např. tiskárny, scanneru atd. Notebooky též umožňují výměnu baterie. 

 Nevýhodou jsou větší rozměry a kratší výdrž baterie v porovnání s tablety. 

 Jejich hlavní využití spatřuji jako poradní nástroj pro rozhodnutí štábu velitele 

zásahu, pro práci v krizovém štábu obce nebo kraje a jako osobní pracovní stanice 

představitelů HZS kraje. Pro navigaci v autě bych je nedoporučil. 

 

Obr. 25 Ukázka notebooku [14] 
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4.4 Zařízení „2v1“ 

 Jedná se o zařízení, které se snaží kombinovat výhody tabletu společně 

s notebookem. Jedná se o oddělitelnou obrazovku doplněnou hardwarovou klávesnicí (Obr. 

26). 

 

Obr. 26 Zástupce zařízení „2v1“ [3] 

 

Kvůli kompromisu nejsou tyto zařízení tak výkonná jako např. tablety v jejich 

cenové kategorii. Proto bych je doporučil pro práci ve štábu velitele zásahu, ale pro 

navigaci vozidel nejsou vhodné. 

 

4.5 Vhodné zařízení 

Jako nejlepší řešení pro mobilní požární techniku HZS ČR se jeví použití odolného 

tabletu s krytím IP68. Tuto podmínku splňuje tablet Xplore XC6 (Obr. 27), který zároveň 

splňuje i požadavky pro armádní použití. Jeho cena je 5 299 $, což při přepočtu činí  cca 

111 000 Kč [43]. Kvůli ceně je jeho masové použití značně omezené. 
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Obr. 27 Tablet Xplore XC6 [43] 

 

 Pokud bychom snížili své nároky na odolnost tabletu, vyhovoval by nám i tablet od 

firmy Panasonic Toughpad FZ-G1 (Obr. 28). Tento tablet splňuje krytí IP65, což je 

voděodolnost proti stékající vodě a prachuvzdornost. Navíc jeho výkonové parametry 

splňují naše požadavky a jeho cena je 1 599 €, což při přepočtu činí cca 48 000 Kč. Tato 

cena je již akceptovatelná a proto by mohlo toto zařízení sloužit u HZS na 

prvovýjezdových vozidlech jako hardwarová platforma pro navigaci. 

 

Obr. 28 Toughpad FZ-G1 [22] 
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 Pro JSDH obce by stačil i tablet bez odolnosti, protože četnost jejich výjezdů je 

menší, a tudíž by zařízení nebylo tolik zatěžováno. Jako vhodné se jeví od firmy Samsung 

přístroj Galaxy Note 10.1 (Obr. 29). 

 

Obr. 29 Samsung Galaxy Note 10.1 [29] 
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5. CHARAKTERISTIKA A ZHODNOCENÍ VHODNÝCH 

SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ PRO NAVIGAČNÍ 

PROSTŘEDKY 
 

Důležitou podmínkou pro úspěšné a rychlé nasazení JPO na místě zásahu je 

rychlost, s jakou se jednotky dopraví na místo zásahu. Je zřejmé, že při záchraně lidských 

životů hraje roli každá vteřina, a pokud se nepodaří dostat na určené místo v co nejkratším 

časovém intervalu, jsou ohroženy lidské životy, majetek a životní prostředí. Proto je 

způsob navigace jeden z prioritních úkolů pro úspěšné řešení a zvládnutí mimořádné 

události. 

Potřebným prvkem, který by měla navigace poskytovat, je možnost nahlížet do 

příkazu k výjezdu. Vzhledem k datovému zasíťování většiny hasičských stanic a zbrojnic, 

by nebyl problém přenášet příkaz k výjezdu po internetové síti. HZS by stále zůstával 

tištěný příkaz + příkaz v elektronické podobě a JSDH by mohla využít této elektronické 

verze.  

Neméně potřebná by byla možnost odesílat přímo z navigace kódy typické činnosti, 

protože by to ulehčilo jak práci veliteli zásahu, tak operačnímu středisku. Tyto kódy jsou 

předem naprogramované a jsou k nim přiřazené jednotlivé funkce. Může se například 

jednat o kód, který zašle na KOPIS HZS kraje do aplikace ISV Výjezd předem 

nadefinovanou činnost jednotky (např. 1 = výjezd vozidla), ale můžou být nadefinovány 

technologické funkce jako např. otevření vjezdových vrat, brány atd. V současné době jsou 

kódy typické činnosti odesílány prostřednictvím digitálních radiostanic. Zde však narážíme 

na problém pokrytí digitálním signálem a spolehlivost odesílání těchto kódů, která není 

100%. 

V Tab. 7 jsem se zaměřil na porovnání jednotlivých systémů, kdy jsem vybral 

vlastnosti, které by měl daný systém splňovat pro správnou podporu zasahujích jednotek. 
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Tab. 7 Porovnání funkcí jednotlivých systémů [Autor] 

  GINA software Point.X SMS navigace 

Přenos PKV ano ano ne 

Navigace na místo události ano ano ano 

Určení místa události ano ano ano 

Aktualizace adresy ano ano ne 

Aktualizace PKV ano ano ne 

Možnost pořízení 

fotodokumentace 
dle zařízení dle zařízení dle zařízení 

Odesílání statusů ano ano ne 

Podpora dvoumístných 

statusů 
ano ano ne 

Aplikace pro podporu velitele po nainstalování po nainstalování po nainstalování 

Přenos foto na KOPIS ano ano ne 

Podpora systémů:       

iOS ano ne ne 

Android ano ano ano 

Windows 8 ano ano ne 

Zabezpečený přenos dat ano ano ne 

Zobrazení polohy vozidla na 

KOPIS 
ano ano ne 

Zobrazení polohy ostatních 

vozidel 
ano ano ne 

Možnost omezení práv 

uživatelů 
ano ano ne 

Automatická aktualizace 

aplikace 
ano ano ne 

 

 Z Tab. 7 je patrné, že hlavně systémy od firmy GINA software a systémy od firmy 

Point.X si jsou velmi podobné. Proto zde bude rozhodovat hlavně finanční stránka, která se 

může kraj od kraje lišit. V případě zvolení jednoho systému je pak výhodné vybavit celý 

kraj jednotným typem navigace, tzn. jednotky HZS kraje i JSDH obce  
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6. DOPORUČENÍ PRO ŘEŠENÍ NAVIGACE VOZIDEL PO 

STRÁNCE TECHNICKÉ A SYSTÉMOVÉ 
 

V této kapitole bych rád shrnul praktické poznatky z praxe a navrhl určitá doporučení 

a zlepšení pro navigace. 

 

6.1 Sjednocení softwaru operačních středisek a sdílení polohy 

Vzhledem k nejednotnosti systému v České republice, bych doporučil jednotné 

datové propojení základních složek IZS. Současný stav totiž neumožňuje sdílení událostí, 

je nutné je zadat jako vlastní událost. To stejné platí při vyžádání součinnosti. Při 

součinnosti na místě poté není možné monitorování polohy ostatních složek IZS. Tady 

bych rád uvedl dva příklady, kdy by propojené zobrazení zasahujících složek výrazně 

ulehčilo navigaci na místo události. 

 Prvním případem bylo vyžádání jednotky HZS kraje od Zdravotnické záchranné 

služby Zlínského kraje. Posádka Rychlé zdravotnické pomoci vyjížděla k cyklistovi, který 

spadl z kola v lesním terénu. Došlo u něho k otevřené zlomenině stehenní kosti 

s krvácením.  Celá událost byla ohlášena kamarádem, který jel spolu s postiženým. Jelikož 

se jednalo o zalesněnou oblast a oni neznali okolní krajinu, místo události bylo nahlášeno 

velmi nepřesně. Posádka RZP jela tedy na místo určení po lesní cestě, když v tom narazili 

na překážku v podobě silniční závory zamčené zámkem. K předpokládanému místu 

události to bylo ještě asi 3 km, proto se rozhodli požádat HZS o pomoc s odstraněním 

překážky. Následovala série telefonátů s žádostí o upřesnění polohy posádky a určení 

správné cesty k nim. 

 Druhý případ byla žádost Policie ČR o spolupráci při záchraně osoby se 

suicidálními úmysly. Tato osoba se nacházela v řece Moravě, kam se opakovaně vracela ve 

snaze utopit se. I přes veškerou snahu zasahujících příslušníků se nedařilo osobu z řeky 

vytáhnout. Opět zde vyvstal problém s určením místa, protože byla noc a zasahující 

jednotka nebyla schopna určit svou pozici. Bylo nám pouze sděleno, že člun má být 

spuštěn v Uherském Hradišti u přístaviště, a pak pokračovat po proudu. Toto určení bylo 

velmi nepřesné. 
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 Z uvedených případu je patrné, že pokud bychom sdíleli polohu jednotek při 

společném zásahu, byla by navigace a příjezd jednotek na místo MU rychlejší. 

 

6.2 Vedení knihy jízd 

 Tato možnost by byla velkou výhodou pro zřizovatele jednotky, protože by mohl 

kontrolovat pohyb jednotky, její zásahy a kontrolovat ujeté kilometry a spotřebu 

pohonných hmot.  

 

6.3 Měření vzdálenosti dojezdu jednotek 

 Tato funkce by usnadnila práci veliteli zásahu, protože by mohl rychlým pohledem 

na obrazovku navigačního prostředku zjistit, kdy mu dorazí na místo zásahu další jednotky. 

 

6.4 Doplnění vlastních telefonních kontaktů 

 Do adresáře by bylo možné doplnit potřebné kontakty např. pro JSDH obce 

kontakty na své členy, na zástupce obce atd. 
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7. ZÁVĚR 
 

 Cílem práce bylo vyhodnocení současného stavu prostředků používaných pro 

navigaci vozidel u HZS ČR a doporučení modelového řešení pro potřeby jednotek požární 

ochrany. V úvodní části jsem prozkoumal právní dokumenty a snažil jsem se zjistit, jaké 

předpisy se vztahují na navigaci u JPO. Zjistil jsem, že tato oblast není zatím dostatečně 

ošetřena. Jednotky nemají daná pravidla a je pouze na zvážení finančních možností daného 

zřizovatele, jak se vypořádá s otázkou navigace. 

 Dále jsem navrhl určité požadavky, které by výsledné zařízení mělo splnit. Tyto 

jsem rozdělil na požadavky na hardware a požadavky na operační systém. Požadavky 

vychází z praktických zkušeností a úvah, nejsou nikde stanoveny. Jako nejlepší řešení se 

jeví odolný tablet s navigačním softwarem. 

 V následující kapitole jsem se zaměřil na představení používaných technologií u 

HZS ČR a jejich využití pro navigaci jednotek požární ochrany. Zabýval jsem se 

současnými systémy, které jsem představil a popsal. Z těchto se mi jeví jako nejlepší pro 

použití v praxi systém od firmy GINA software a systém od firmy Point.X. Záleží pak na 

vedení jednotlivých HZS krajů, který systém pořídí. Doporučoval jsem ale, aby došlo 

k propojení zastřešovacího softwaru. To znamená, že při zásahu jednotky mimo svůj kraj, 

uvidí velitel i KOPIS tuto zasahující jednotku. 

Pro další vývoj spolupráce mezi složkami IZS je vhodné sjednotit aplikační 

prostředí. Pro snadnější orientaci je třeba sdílet polohu jednotek, které zasahují u společné 

mimořádné události. Takto bude velitel informován např.o dojezdu ZZS nebo PČR na 

místo události. 

Při mém průzkumu jsem zjistil, že navigace není využívána u všech HZS krajů. Zde 

vidím prostor pro zlepšení, protože současné systémy mohou pomoci při organizaci 

výjezdové činnosti JPO, a tím pádem přispějí k ochraně života, zdraví a majetku občanů. 

Také poskytují podporu veliteli zásahu v jeho rozhodovacím procesu. Může sledovat 

aktualizaci místa události operačním střediskem, vidět přijíždějící jednotky, využívat 

dokumentů uložených v přístroji a využívat internetového připojení. 

V závěru práce jsem vyhodnotil veškerá zjištění a navrhl jsem optimální řešení pro 

HZS ČR a JSDH obce. Tímto řešením může být pro HZS ČR zařízení Toughpad FZ-G1 od 
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firmy Panasonic. Pro JSDH obce je možnost volby Samsung Galaxy Note 10.1. Je to 

hlavně z důvodu finančních a požadavků kladených na zařízení. Navigační software bude 

vybrán dle možností jednotlivých HZS krajů a konkrétní nabídky dodavatele. Bude se 

pravděpodobně jednat o jeden za dvojice firem GINA software a Point.X. Tímto systémem 

by pak mohli být vybaveny určené JPO na území daného kraje. 
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