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ANOTACE

Novák,  T.:   Praktické využití systému GPS v požární represi
VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2007, 54 stran.

Klíčová slova:  Hasičský záchranný sbor České republiky, globální polohový systém, navigace, 

komunikační technologie

Cílem diplomové  práce  je  z  analyzovat  současný  stav  ve  využití  navigačních 
systémů  u  záchranných  služeb  a  nabídnout   nový  systém  navigace  využívající 
moderních  informačních technologií.  

Takovýto systém je nutný pro rychlou a efektivní práci jednotky požární ochrany při 

vzniku a zdolávání mimořádné události.

ANNOTATION

Novák,  T.:The Practical Utilization of GPS System in Fire Suppression

Keywords:  Fire  rescue  department,  Global  Positioning  System,  communication 

technologies

The aim of this thesis is to analyze the current state of user-interface navigation 

systems in rescue departments and to offer new systems using modern informational 

technologies.

Such a system is essential for quick and effective operations when an incident occurs.
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1. ÚVOD

Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 

HZS ČR) je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou 

pomoc  při  zdolávání  mimořádných  událostí.  Jakákoliv  mimořádná  událost  (dále  jen 

MU)  je  jedinečná  a  specifická  svými  vlastnostmi,  které  jsou  určeny  celou  řadou 

charakteristik  (typ  a  rozsah  MU,  hustota  osídlení,  poloha  apod.).  Určující 

charakteristiky jsou důležité pro kvalitní a účinný systém řízení zásahu.

Při zdolávání MU  je důležité,  mimo jiné, zajistit  včasný dojezd techniky na 

místo události. Jednou z možností je znalost hasebního obvodu a orientace v městských 

aglomeracích.  Vzhledem k  rozrůstání  měst  a  zvyšování  městského  provozu je  stále 

obtížnější se na místo události dopravit v co nejkratším čase.

 Jedna  z možností,  která  je  k  dispozici  je  komunikace  s krajským  operačním 

a informačním střediskem a to pouze přes bezdrátovou radiovou síť  (dále jen RDST). 

Kdy na dotaz velitele vozu,  operační a informační středisko (dále jen OPIS)   upřesní 

místo události a naviguje jednotku na místo události.

V době moderních technologií existují přesnější navigace a to přes satelitní nebo 

mobilní navigační systémy. Tato technologie umožňuje , a to s přesností až na metry, 

přímou navigaci  k číslu popisnému  a nebo na místo určení v přírodním terénu. 

Diplomová práce je zaměřena na  možné využití geoinformačních technologií 

k navigaci na  místo události  s  možností  využití  technologie  globálního polohového 

systému (dále jen „GPS“) . Analyzuje současný stav využití navigačních technologií u 

HZS krajů    v  požární  represi  a  nabízí  možné  varianty využití  GPS technologie  k 

zvýšení bezpečnosti zasahujících jednotek a snížení rizik s dopravou k místu zásahu. 

V úvodní části, je cílem práce objasnit pojem GPS, vysvětlit na jakém principu 

funguje a jak se do budoucnosti má nebo by mnělo vyvíjet. Z analyzovat stávající stav, 

možné využití navigačních technologií a  popsat  způsoby navigace a datových přenosů 

nutných pro komunikaci mezi OPIS a mobilní technikou.
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Druhým cílem  v  rámci  jednotlivých  HZS krajů,  zanalyzovat  současný stav 

využití navigačních technologií a případně  rozdělit je do základních principů(způsobů 

stanovení polohy techniky) a popsat jejich výhody a nevýhody. 

Třetím  cílem  práce  zjistit  a  popsat  využití  navigačních  a  jiných  moderních 

technologiích využívajících navigačních systémů v zahraničí.

Závěrem  diplomové  práce  je  návrh   systému,  který  bude  nabízet  z  výše 

uvedených dat a  informací  ideální způsob navigace k místu MU. Systém bude řešen 

tak,  aby  využil  maximum ze  stávajících  komunikačních  technologií  využívaných  u 

HZS,   propojením navigačních zařízení  s využitím  pro a jiných .
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2. REŠERŠE

Steiner, I.: GPS od A do Z.

Praha: eNAV s.r.o., 2004, 220 s., 3. vydání.

Kniha se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů a popisuje prvotní postup při 
použití  globálního  polohového  systému  (dále  jen  GPS  přijímače),  oblasti  použití. 
Jednou z  popisovaných  oblastí  je  využití  v  požární  ochraně  (při  navigaci  vozidel). 
Popisuje  možnosti  zpřesnění  měření  polohy a  způsoby využití.  Jedná se  o  částečný 
návod při užívání GPS.

Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004, 

127 s., 1. vydání.

Autor  se  zde  zabývá  především  teoretickými  aspekty  geoinformatiky  a 

geoinformačních  technologií.  Cílem je  poskytnout  základní  informace  potřebné  pro 

porozumění těmto oblastem. Zabývá se zde např. prostorovou analýzou geodat, zdroji 

prostorových dat, digitálním zpracováním dat, algoritmizací prostorových úloh a další. 

V knize také popisuje využití v požární ochraně.

Matra  Nortel Communications. Provozní dokumentace PMR – Prezentace systému.  
Bois ď Arcy: EADS Defence and Security Network, 24.04. 2002

Tento dokument poskytuje všeobecné informace o službách nabízených uživatelům 

systému Pegas, o zásadách řízení a údržby sítě i o její architektuře.
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National Academy Press USA: Computing and Communications in the Extreme.  
ISBN 0-309-05540-7, 1996, 130 s.

Publikace se zabývá problematikou komunikace a využití mobilních technologií při 
zdolávání mimořádných událostí a krizových stavů. Mimo tuto oblast jsou poskytovány 
pokyny pro vedoucí management zásahu.
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4.GLOBÁLNÍ POLOHOVÉ SYSTÉMY 

4.1 Systém GPS

Ve  světě  existuje  několik  navigačních  systémů  pracujících  na  velmi  podobném 

principu. Z pohledu technické realizace jsou systémy velmi podobné odlišnost lze však nalézt 

především v  rozsahu pokrytím  daného území.  Jedním z nich  a  nejstarším a  v současnosti 

nejpoužívanějším  systémem  z celosvětového  pohledu  je  systém  GPS  (Global  Positioning 

Systém). GPS, neboli Globální polohový systém, je družicový pasivní dálkoměrný systém. 

Systém GPS tvoří síť 24 družic (obr.1), kroužících na přesně specifikovaných oběžných 

Obr. 1: Rozmístění satelitů na oběžné dráze

drahách a vysílajících speciální různorodé kódované informace. Tyto informace přijímá 

uživatel pomocí speciálního přístroje - přijímače GPS, který informace zpracovává a na jejich 

základě  vypočítává  okamžitou  pozici  uživatele.  Termín  pasivní  značí,  že  uživatel  GPS 

informace pouze přijímá, resp. GPS přijímač sám nic nevysílá. Není proto možné na dálku 



Obr.2:Pozemní stanice kontrolují správnou funkci satelitů

zjistit pozici běžného GPS přijímače, který je právě v terénu používán. Některé aplikace, např. 

ve spojení se sítí  GSM, případně jinou přenosovou sítí,  to však umožňují  ( viz Sledovací 

systémy  ).  Pod  pojmem  dálkoměrný  se  skrývá  princip  určování  polohy,  který  spočívá  v 

určování  vzdálenosti  uživatel-družice  na  základě  rozdílu  času  vyslání  a  příjmu  signálu. 

Systém  GPS  byl  původně  vojenským navigačním  systémem  (a  také  stále  ještě  je).  Jeho 

počátky se kladou do 70. let, v plné konstelaci satelitů nutné pro globální pokrytí pracuje od 

poloviny let  devadesátých.  Provozovatelem a  garantem systému jsou státní  organizace  ve 

Spojených státech, konkrétně U.S. ministerstva obrany a dopravy. Takto precizní a špičková 

technologie  pak  umožňuje  přesnou  navigaci  neomezeného  počtu  uživatelů  kdykoliv  a 

kdekoliv na světě. Na počátku 90.let minulého století došlo k uvolnění systému pro bezplatné 

civilní  užívání.  Další  vývoj  systému,  přístrojů  a  aplikací,  je  dnes  z  velké  části  v  rukou 

civilního segmentu, který celý proces vývoje a výzkumu velmi urychlil. Tvůrci systému tedy 

dnes  mohou  jen  překvapivě  konstatovat,  jak  daleko  vše  v  oblasti  pokročilo.  Tempo, 

především  v  oblasti  přijímačů  GPS  a  jejich  aplikací,  je  velmi  vysoké,  stejně  jako  u 

podobných, vysoce moderních technologií (telekomunikace, počítače,...). Nové generace GPS 

přijímačů  velikosti  pouzdra  od  brýlí  s  možností  zobrazovaní  aktuální  pozice  nad  velmi 

podrobnou digitální mapou (např. uliční sítí daného města) tento fakt plně potvrzují. Systém 

GPS je spolehlivý, výkonný a dodnes jediný plně a bez problémů fungující globální navigační 

systém na světě.

Podmínkou  k  využití  GPS je  vlastnictví  přijímače  GPS signálu.  Ten pak  dokáže  pomocí 

signálu ze zmíněných družic vypočítat pozici s přesností na jednotlivé metry a to kdekoliv na 

Zemi, bez ohledu na počasí a denní dobu. Pro výpočet polohy je ale nutný výhled na oblohu a 
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příjem signálu z minimálně tří družic. Polohu proto není možné určit v místnosti, tunelu nebo 

pod vodou. Přesnost moderních GPS přijímačů se pohybuje v rozmezí 3 -15 metrů. Přesnost 

měření  nadmořské  výšky  bývá  až  dvakrát  horší.  Vyšší  přesnost  umožňují  přístroje  s 

vestavěným barometrickým výškoměrem, které výšku měří s přesností 2 - 3 metrů. Přesné ( a 

drahé ) geodetické přístroje dnes dokáží zaměřit pozici s přesností pod jeden metr.

        

   
4.2 Globální  navigační  systémy Galileo, Glonass, IRNSS

4.2.1GLONASS (Global'naya  Navigatsionnaya  Sputnikovaya  Sistema)

     GLONASS byl schválen v prosinci 1976 rozhodnutím centrální komise komunistické 

strany sovětského svazu a  radou ministrů  SSSR.  Celkově  do  roku 1991 bylo  Sovětským 

svazem vypuštěno 44 provozních a 8 testovacích družic systému GLONASS. V roce 1991 

bylo  na  oběžné  dráze  ve  dvou rovinách  dvanáct  družic,  což  stačilo  pro  omezený  provoz 

systému.

V současné době od roku 1992 Rusko celkem vypustilo 44 družic typu Uragan. Pro rok 2007 

se počítá s vypuštěním šesti družic, v roce 2008 pak s dalšími pěti.

Dostupnost  systému GLONASS v Rusku byla  33.3% a ve světě  27.2%. To znamená,  že 

alespoň 4 družice jsou viditelné 27.2% části  dne kdekoli  na Zemi.  to není zas tak špatné 

pokud se vezme v úvahu, že provozuschopných družic je jen 10 (z 24) . 

4.2.2. Galileo

Galileo  je  globální  družicový  navigační  systém,  který  bude  plně  vyvinut  a 

provozován Evropou a jeho uvedení do provozu je plánováno na rok 2010. V současné době 

je program pozastaven a další termín uvedení do provozu je naplánován na rok 2012. Bude 

využívat  stejného  principu  jako  nynější  americký  systém  GPS  a  ruský  GLONASS,  s 

americkým GPS se bude vzájemně doplňovat.  Oba současné systémy jsou vojenské a ani 
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jeden z provozovatelů nedává záruku, že v případě potřeby signály ze svých družic nevypne. 

Pokud by na jejich využívání byla založena některá z dopravních služeb, měl by takový čin 

nebezpečné důsledky pro její uživatele.

K dnešnímu dni  je projekt navigačního systému Galileo opět uveden v život a jeho 

dokončení  je prodlouženo do konce roku 2016. GALILEO bude možné využívat  od roku 

2013. Je otázkou zda-li termín bude dodržen. 

Na  závěr  se  ještě  vrátíme  k  aplikacím,  které  budou  možnosti  Galilea  využívat. 

Společnost Alcatel Alenia Space v Lisabonu předvedla první záchrannou službu založenou na 

systému  EGNOS,  což  je  předchůdce  systému  Galileo.  Integrovaný  komplexní  systém, 

umožňuje civilním bezpečnostním složkám a hasičům lokalizovat nouzová volání z mobilních 

telefonů  a  efektivně  navádět  zásahový  tým.  Systém  EGNOS  jež  je  integrováno  s 

telekomunikační  sítí  a  aplikací  centra  nouzového  řízení.  Poskytuje  tak  vyšší  rychlost  a 

efektivitu záchrany.

4.2.3. IRNSS

Indian  Regional  Navigational  Satellite  System  (IRNSS)  je  autonomní  regionální 

satelitní  navigační  systém,  který  je  budován  Indickou vládou.  Systém by měl  poskytovat 

absolutní polohovou přesnost lepší než 20 metrů v rámci území Indie a přilehlých oblastí do 

2000 km od svých hranic. Záměrem indické vlády je, aby všechny komponenty systému, tedy 

kosmického, pozemního a uživatelského segmentu, byly postaveny a vyvinuty v Indii.
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4.3 Obtížné podmínky pro Globální polohové systémy

 Kvalita  příjmu  velmi  slabého  radiového  signálu  z  družic  vzdálených  více  než  

20000 km je asi hlavní slabinou systému GPS. Jestliže chceme zaměřit polohu v místech, 

kde není přímá viditelnost dostatečně velké části oblohy, může v závislosti i  na některých 

dalších okolnostech (momentální  rozložení satelitů  na obloze,...)  dojít  ke ztrátě signálu od 

většiny družic. K určení polohy alespoň v horizontálním směru je třeba signál nejméně tří, pro 

určení nadmořské výšky musíme ještě jednu přidat. Běžný přijímač GPS je nepoužitelný v 

budovách, tunelech,  signál spolehlivě  odstíní  například plechová střecha auta.  Problémy s 

určením polohy nastávají zejména v hlubokých údolích, v úzkých ulicích s vysokými domy, v 

hustých lesích.  Velkou překážkou pro signál naopak není  v malé vrstvě sklo,  textil,  nebo 

plast. Pro řadu lokalizačních a navigačních aplikací není uvedená slabina příliš významná. Při 

námořním a leteckém využití je vše pochopitelně v pohodě, při běžné turistice se do obtížných 

podmínek dostaneme jen občas, v autech lze použít i externí anténu umístěnou na střeše. I ve 

městech  bývají  výpadky  jen  sporadické  a  při  relativně  rychlém  pohybu  zpravidla  i 

krátkodobé.  Horší  je,  jestliže  se v obtížných podmínkách pohybujeme častěji,  nebo pokud 

nám třeba  v lese nejde jen o navigaci,  ale  i  o pokud možno přesnou lokalizaci  nějakého 

konkrétního místa.

 A to je pod hustými stromy, v údolí a podobně. Taková situace nebyla donedávna s využitím 

GPS prakticky řešitelná.  V dnešní době, vývojem modernějších technologií a miniaturizací 

komponentů  existují GPS zařízení s mnohem citlivějšími přijímači signálu, které částečně 

eliminují  problém  v místech  s horším  příjímáním  signálu  pod  hustými  stromy,  v  údolí  a 

podobně.Tento problém se řešil akorát anténou, která měla větší zisk. Velký skok v citlivosti 

udělal až nový čipset Sirf StarIII(dále jen „SiRF III“). Dnes celosvětově nejlepší dostupný 

GPS  chipset  z  hlediska  citlivosti  a  kontinuity  určování  polohy.  Funguje  v dříve 

nemyslitelných podmínkách - hustých lesích, úzkých ulicích a údolích, krytých parkovištích a 

částečně i v budovách. Běžný přijímač zaměří jen relativně silné signály od satelitů a pak ze 

získaných údajů počítá polohu. SiRF III dokáže díky výrazně zvýšené citlivosti  a zvýšené 

odolnosti  proti  nežádoucím interferencím čipu  zaměřit  a  vyhodnotit  kromě standardních  i 

velmi slabé signály z družic.

Dalším parametrem ovlivňujícím  vlastnosti  GPS  je Korelace.  Ten  to  parametr  ovlivňuje 

rychlost zpracování dat v přístroji. Korelace je algoritmus umožňující jednoduše vzájemně 

porovnávat dva digitalizované signály (posloupnosti vzorků). Výsledkem porovnání je opět 

posloupnost  čísel  vyjadřující  podobnost  dvou  porovnávaných  signálů  a  některé  původně 
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skryté  vlastnosti  signálů.  Takto  lze  například  zjišťovat  periodicitu  a  periodu  neznámého 

signálu,  nalézt  neznámou hodnotu zpoždění  dvou stejných nebo podobných signálů,  nebo 

objevit konkrétní hledaný signál skrytý v silném rušení (šumu).

4.4. Princip autonavigace 

Zařízení jako mobilní telefon, PDA  je instalován ve vhodném držáku a připojeno k nabíječce 

spojené  se  zásuvkou  autozapalovače.  Navigační  program  po  svém  spuštění  většinou 

automaticky ve svém okolí vyhledá  GPS přijímač. Ten musí být zapnutý a při úplně prvním 

použití se musí se zařízením spárovat. Po úspěšném propojení program počká, až přijímač 

vyhledá GPS satelity a zjistí aktuální polohu. Program ji zobrazí na mapě - displeji a čeká na 

další pokyny. 

 

Obr.3: Mobilní telefony v držáku jsou připraveny k navigaci 

Na řidiči  je,  aby zadal  cíl  cesty.  Má většinou mnoho možností:  od uložených pozic  přes 

hledání adres nebo zájmových bodů až po nalezení cíle na digitální mapě. Program většinou 

velmi rychle spočítá optimální trasu podle nastavených požadavků a je připraven k navigaci. 

Při navigaci program stále ukazuje řidiči aktuální polohu na mapě na displeji. Zároveň 

ale  řekne,  jak  daleko  je  k  dalšímu  manévru,  například  odbočení  a  tvarem symbolu  také 

prozradí, co bude potřeba udělat. Včas před požadovaným manévrem se ještě zapojí hlasová 

navigace, která nahraným nebo elektronickým hlasem oznámí, co řidiče čeká. 
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Obr.4: Ukázka zobrazení na displeji zařízení
 

Tímto způsobem řidič postupuje celou cestou, až jej navigační systém dovede do samotného 

cíle.  Systém dokáže vést mimo uzavřené silniční úseky. Dokonce dokáže najít nejrychlejší 

cestu skrz město v dopravní špičce - podle aktuální dopravní situace. Systém sběru aktuálních 

dopravních dat v ČR se již testuje.

                 

17



5. MOŽNOSTI KOMUNIKACE A PŘENOSU DAT

Důležitým článkem mezi jednotkou jedoucí k MU  a OPIS je komunikace. Současné 

době nejvíce  využívaná  je  hlasová  komunikace,  která  může do budoucna být  doplněna  o 

datovou komunikaci. Jedná se o informační podporu např. při jízdě  k zásahu, kdy může být 

do zařízení ve voze odeslána přesná poloha MU, a nebo  různé požárně-technické aplikace a 

databáze obsahující  zásahové karty,  karty objektů, popis hydrantové sítě a  různé mapové 

podklady.

5.1 Hlasová komunikace

5.1.1. Analogové a digitální radiostanice

Složky  Integrovaného  záchranného  systému  pro  bezdrátovou  komunikaci  vlastní 

Rádiové analogové sítě v používané již od 80. let. Během devadesátých let byly nahrazeny 

modernějšími  radiostanicemi Bendix a Motorola. Tento systém v  současnosti již nevyhovuje 

potřebám uživatelů  a je doplněn modernější  digitální  sítí  Matra.  Tento systém je označen 

Pegas.

Systém  Pegas  je  neveřejný  digitální  komunikační  systém,  který  využívá  kromě 

subjektů ministerstva vnitra i  složky  IZS tj. zdravotnická záchranná služba, Armáda ČR a 

civilní ochrana.  

Nejvýznamnějším  přínosem  sítě  je  šifrovaní  společné  komunikace  mezi  jednotlivými 

složkami  IZS  a  tím  zabezpečení  hovorů  v rámci  sítě.  Dalším  výhodou  sítě  je  možnost 

datového přenosu např. krátké SMS zprávy, statusové kódy nebo propojení jiných digitálních 

zařízení.  Jedna  z možností  datových  přenosů  je  odesílání  informací  o  poloze  vozu. 

Podrobnější popis systému je popsán dále.

5.1.2. Hlasová komunikace v síti mobilních telefonů

Jde o běžnou hlasovou komunikaci mezi dvěma nebo více účastníky. Navázaní 

spojení mezi účastníky je provedeno udáním telefonního čísla. Mobilní sítě umožňují i 

konferenční hovory, kdy spolu může komunikovat více účastníků najednou. Jednotky 

HZS využívají mobilních telefonů, jako zálohu pro komunikaci při zdolávání MU.
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5.2. Datová komunikace

5.2.1.  Datová komunikace v síti GSM

Tento pojem značí propojení dvou datových terminálů, mezi kterými se vytvoří jeden 

datově přenosový kanál s maximální kapacitou přenosu 9,6 kbps. Toto propojení je  telefonu 

poskytnuto  ve  formě  samostatného  telefonního  čísla.  Pro  datovou  komunikaci  je  nutné 

vybavit telefon přídavným zařízením – modemem. 

Rozvojem nových technologií  i  v oblasti  GSM, přispěla i ke zvýšení objemu přenosu dat. 

Původní využití  GSM sítí  byla  pouze hlasová komunikace,  posléze byla  přidána  možnost 

odesílání textových zpráv a následně datové přenosy. Nynější sítě již počítají s přenosy  dat 

jako s majoritní  složkou.  Na českém trhu jsou v současnosti  tři  operátoři  GSM sítí,  kteří 

disponují  signálem po celém území  ČR.   Sítě  mobilních  operátorů  pokrývají  99  procent 

obyvatel  tj.  víc  jak 10 milionů lidí.  Pokrytí  signálem je  jak ve městech  tak  i  v  otevřené 

krajině. 

Nejvyspělejší technologie pro mobilní datový přenos je General Packet Radio Service (dále 

jen GPRS) a High Speed Circuit Switched Data(HSCSD).

GPRS je technologie na přenos, která pracuje na tzv. paketového přenosu dat" . U připojení 

GPRS není nikdy garantována rychlost spojení, protože GPRS jednoduše využívá volné místo 

(místo=slot) v síti GSM, v GSM mají přednost nejprve hovory a až potom Vaše požadavky 

GPRS přenosů. Kdybychom měli jenom jednu síť s jedním slotem a dva uživatele „uživatel 

A“ a „uživatel  B“, uživatel  A by chtěl  využít  k připojení na internet  technologii  GPRS a 

uživatel B by zrovna telefonoval, tak by uživatel A musel počkat, až uživatel B ukončí svůj 

hlasový hovor, který je dominantní a má přednost ve spojení, až potom by jse mohl uživatel A 

připojit. Co se týče cen u GPRS se platí pouze za objem přenesených dat.

HSCSD je technologie, která se snaží zrychlovat datové přenosy v mobilních sítích GSM, a to 

v zásadě bez významnějších změn této sítě. Jde na to tak, že místo jednoho tzv. slotu (jakéhosi 

podkanálu),  určeného pro  přenos  jednoho hlasového hovoru,  použije  těchto  slotů  několik 

současně. Každý slot v GSM síti je dimenzován pro potřeby jednoho hlasového hovoru, a 

pokud se po něm přenáší data, záleží na tom, jak konkrétně je to realizováno (jaké kódování 

dat se použije atd.). Standardně je používána rychlost 9,6 kbps, ale vylepšením příslušného 

kódování  a  dalšími  softwarovými  úpravami  lze  do  jednoho  slotu  "vecpat"  až  14,4  kbps. 
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Výsledná propustnost technologie HSCSD proto nezávisí jen na tom, kolik slotů je použito 

současně, ale také na tom, jakou přenosovou rychlost lze dosáhnout v rámci jednoho slotu.

 

5.2.2 Datová komunikace v síti MATRA/TETRAPOL

Systém MATRA je používán u složek integrovaného záchranného systému k informačním a 

komunikačním přenosům. Systém je budovaný francouzskou firmou jako náhrada za současné 

analogové radiostanice.  Tento systém, pojmenován  jako Pegas, je neveřejný komunikační 

systém,  který  mají  v souladu  s usnesením  vlády  č.  246/1993  využívat  kromě  útvarů 

ministerstva vnitra také subjekty zdravotní záchranné služby a Armáda ČR. Výstavbu, správu 

a provoz systému Pegas zabezpečuje  ministerstvo vnitra.

Systém funguje tak,  že jednotlivá  zařízení jsou propojena digitálním přenosovým prostředím 

do celostátního systému. Výhodou tohoto systému oproti analogového je zabezpečení hovorů 

v rámci sítě. Ty jsou šifrovány po cele délce přenosu. Využitím  nového software je systém 

Pegas  datového  přenosu  krátkého  textového  souboru(SMS),  nebo  používání  statusových 

kódů. Systém Pegas umožňuje také datový přenos, který je velmi omezen, ale je možný. Toho 

využívá HZS MsK, ke sledování vozidel v terénu. Nevýhodou tohoto přenosu jen velmi malý 

tok dat 4 kbps a vyšší  priorita  hovoru. V praxi to znamená,  že v případě zvýšené fónické 

komunikace  je  přenos  pozastaven  a  dokončen  až  po  ukončení  hovoru.  Tím  dochází 

k opožděnému doručení dat a  neaktuálnosti informace o poloze vozu. V současné době se 

jedná o vyhrazení jednoho kanálu na přenos těchto dat, tzv. direktního kanálu, který by měl 

tuto prodlevu snížit.  Vzhledem  k nízkému toku dat  nelze reálně  využít   kanál  k přenosu 

většího objemu dat. 

5.2.3. TETRA

  Systém TETRA (Terestrial  Trunked Radio) je mobilní  digitální  standard,  ketrý byl 

vyvinut  během  období  deseti  let  Evropským  Institutem  pro  Telekomunikační  Standardy 

(ETSI). Tento systém je navržen tak aby mohl nabídnout svým uživatelům co možná nejširší 

paletu služeb založených na technologii Private Mobile Radio (PMR) a Public Access Mobile 

Radio  (PAMR),  jako  např.  Záchranným  službám,  Bezpečnostním  složkám,  dopravním 

podnikům,  přepravním  společnostem  a komerčním  uživatelůmům.   Tetra  je  uživatelsky 

řízený,  otevřený standard  pro  další  generaci  mobilních  komunikací,  nabízející  celou  řadu 
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výhod jako systém GSM a kombinuje v sobě výhody radiových stanic, mobilní telefonie, dat 

a zasílání  zpráv.  U  tohoto  systému  je  možné  využívat  technologie  GPRS popř.  HSCSD. 

Tento  systém umožňuje  ihned kontaktovat  jednoho,  jeden  tucet  nebo sto  členů týmu bez 

jakýchkoliv problému zahlcení sítě. V případě zavedení tohoto systému, by vyřešilo problém 

s nákladným datovým přenosem u komerčních GSM operátorů.
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6. ANALÝZA VYUŽITÍ SYSTÉMU GPS U HZS 

     

Telefonickým průzkumem na většinu hasičských záchranných sborů krajů jsem zjistil, 

že jeden ze systémů navigace GPS několik krajů provozuje. Podrobnosti o tom to systému je 

popsáno dále. 

Systém navigace je již v pokročilém stadiu vývoje a úspěšně jej provozují HZS kraje 

v Č.  Budějovicích,  Plzni  a  Kladně.  V  Moravskoslezském  kraj  používají  pouze  sledovací 

systém,  který  se  v současnosti  nevyvíjí.  Jiné  kraje   používají  komerčně  dostupné,  ruční 

navigační systémy. Důvod je prostý, vysoké pořizovací náklady na  hardware  a na provoz 

dokonalejšího systému.

Zařízení je v provozu rok a testuje se na několika výjezdových vozech jednotlivých 

krajů.  Z počátku  byly  problémy  s přijetím  dat  do  zařízení.  Problémy  se  vyřešily  a 

v současnosti  se  systém bez  větších  problémů  provozuje  a  postupně  se  instaluje  na  další 

výjezdové vozy v kraji.

Ostatní HZS kraje buď vůbec o GPS navigaci neuvažují a nebo čekají až se nějaký 

systém vyvine.

6.1 Navigace používané u HZS krajů

Po  telefonických  konzultacích  s  některými  HZS  kraji  jsem  zjistil,  že  v této 

problematice se již hodně pokročilo. Ze zjištěných informací lze systém navigace rozdělit do 

dvou kategorií- systém pasivního sledování a systém přímé navigace.  Navigační systémy u 

HZS Jihočeského kraje a HZS MsK jsem vyhodnotil jako za nejpokročilejší. Osobně jsem 

konzultoval, abych jej mohl níže popsat.
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6.1.1 Navigační polohový systém HZS České Budějovice

Celý systém se skládá několika částí, softwarové a hardwarové, které musely být mezi 

sebou propojeny. HZS na spolupráci oslovil dvě fy.  RCS Kladno a  Dynavix, které nabídku 

přijaly a ve vzájemné spolupráci systém navigace a výjezdu propojili. 

RCS Kladno dodává software pro systém řízení jednotek PO HZS ČR.RCS vytvořilo 

software, který vezme souřadnice z datové věty a odesílá jej do softwaru Dynavix. Ve voze je 

hardwarové zařízení, v němž je  nainstalovaný  GPS klient a na straně OPIS  GPS server, kteří 

si neustále mezi sebou vyměňují informace o poloze vozu.

Společnost Dynavix dodává na český trh software pro navigaci. Společnost Dynavix 

upravila, stávající program na navigaci pro běžné uživatele, programem pro jednotky IZS a 

nazvala jej  ZÁCHRANÁŘ. Záchranář funguje jako běžný navigační software s tím, že po 

spuštění funkce maják  je software  schopen navigovat i proti pravidlům silničního provozu 

např. jízda v protisměru, jedosměrce a nebo zákazu výjezdu.

Model od přijetí MU až po odeslání jednotek HZS České Budějovice

Operátor linky 112 nebo operační důstojník přijme událost a odešle datovou větu do 

spojaře, která si nese souřadnice x, y, nebo  OPIS si vytvoří vlastní událost, kterou přijme 

z komunikačního zařízení a ve vlastním GISu  vezme souřadnice. Tato událost je v postatě 

jako balíček informací, který je odeslán  přes datovou síť GMS/GPRS do vozu. Tohle vše se 

děje po vyhlášení poplachu. Součástí tohoto balíčku je výjezdový lístek i  adresa události. 

V softwaru jsou tyto data zpracována tak, aby zařízení fungovalo bez obslužně. Na veliteli 

zůstává jen aktivace  LCD obrazovky ve voze,  to trvá asi  cca 2 sec.  Na displeji  Obr.5 je 

zobrazen transparentně výjezdový lístek, který  je totožný  z výjezdovým lístkem  tištěným. 
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Obr.5: Zobrazení  příkazu k výjezdu na dotykovém displeji
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Po odeslaní informací je místo události zobrazeno i na monitoru operačního důstojníka, kde je 

zobrazen pohyb vozu Obr. 6. 

Obr.6: Zobrazení  symbolu zásahového vozu  na monitoru v programu GIS

Jednotka vyjíždí k místu události, velitel z monitoru čte podrobnosti o události a je graficky a 

hlasově k události navigován. Hlasovou navigaci lze vypnout (viz. autonavigace).  

Jestliže velitel vyhodnotí událost s vyšší prioritou, tzn. hrozí nebezpečí z prodlení např. požár 

bytu  se záchranou osob, může  se na dotykovém panelu aktivovat  tzv.  jízda pod majáky. 

Program přehodnotí cestu  tak, že ignoruje veškeré zákazy vjezdu, jednosměrné ulice i jízdu 

v protisměru a naviguje vozidlo co nejkratší cestou k místu události.
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 Při  přebírání  MU  dochází  většinou  k neúplnému  upřesnění  místa  od  volajících  osob. 

Z prvotních informací o události OPIS odešle příkaz k výjezdu. V průběhu jízdy jednotky k 

MU operační důstojník zpětně volá osobě, která událost nahlásila a jednotce upřesňuje místo 

události.  Místo  události  je  zobrazováno  v GISu.  Upřesněním události,  pohybem  bodu  na 

monitoru, odesílá program znovu do vozu nové souřadnice. Program ve voze, aniž by si to 

jednotka všimla,  dynamicky upřesňuje  místo  události.   Samozřejmě,  že pokud se jedná o 

místo události na druhé straně města  tuto změnu postřehnou. Jednotka je dovedena na místo 

určení a to s přesností téměř na metry. 

Tento stav, který zde popisuji, procházel ročním vývojem. Počínaje problémy, které vznikaly 

při vývoji propojovacích programů až po instalováni do vozů. Největší problémy vznikaly 

s napájením počítače ze sítě vozu. Při startování vozu docházelo k přílišnému poklesu napětí 

a tím vypnutí počítače.  Problém byl vyřešen zařízením pro vyrovnání poklesu napětí. 

Vibrace vznikající hlavně při jízdě po „ českých cestách“, každá nerovnost vytváří otřesy a ty 

se přenáší na zařízení, působily největší problémy v počítači na  hard disk. Proto čas od času 

může zřízení „zamrznout“. V současnosti lze hard disky nahradit flash disky.  Flash paměť 

(nebo  také  jen  Flash)  je  nevolatilní  (semipermanentní)  paměť  typu  RAM  (s  náhodným 

přístupem),  elektricky  programovatelná.  Výhodou  této  paměti  je,  že  ji  lze  znovu 

naprogramovat  již zabudovanou do zařízení s použitím minima pomocných obvodů. Tato 

technologie vyřeší problém s vibracemi. 

Problém vznikal  i  u  GPS  zařízení,  který  v té  době  fungoval  s čipsetem  SiRFstar  IIe/LP. 

SiRFstar  IIe/LP  má  velmi  nízkou  citlivost  a  vznikal  problém  v zástavbách  kdy  přesnost 

byla 10 metrů. V "městských kaňonech" mezi domy docházelo k úplnému výpadku v určení 

polohy.  To  nemusí  být  jediná  nepříjemnost.  Navigační  SW totiž  zpravidla  "lepí"  polohu 

vozidla na mapě na nejbližší existující komunikaci v mapě. Pokud určí GPSka polohu vlivem 

nízké  citlivosti  s  příliš  velkou  odchylkou,  dojde  k  přilepení  polohy  vozidla  na  jinou 

komunikaci, než na tu, po které se opravdu pohybuje. Takový rozpor je příčinou generování 

nesmyslných navigačních instrukcí. Nový čipset SiRF III problém s citlivostí  vyřešil a tím 

zpřesnil navigaci.
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Sestava zařízení pro navigaci

Šířič slouží k přenosu GPS signálu do míst, kde jinak není dostupný (místnost, garáže, 

prostor automobilu a pod.). Lze použít i jako náhradu externí antény.. Obsahuje: externí GPS 

anténu, vysílač GPS signálu, napájecí kabel do cigaretového zapalovače 12V.

Obr.7: Šířič signálu GPS 

 

   

Obr.8: Zobrazovací zařízení TFT LCD 10.2“, s možností pevného uchycení
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LCD monitor XENARC 1020TSV na Obr. 8 s funkcí touchscreen a možností instalace do 

vozu pomocí kovového držáku. Xenarc je jednou z prvních společnosti, které představily 10.2 

palce  LCD  s  VGA  vstupem  a  [Touchscreen  -  dotyková  obrazovka].[  In-Car 

computing=automobilové  počítače]  jsou  příští  krok  v  počítačových  technologiích.  Tento 

produkt zahrnuje vylepšeni VGA 10.2" modelu spolu s 4-drátovým [resistive = odporovým] 

dotykovým panelem Dotykový panel používá USB jako počítačové rozhraní. Můžete připojit 

několik  dotykových panelů  k počítači  a  dotykové panely budou pracovat  simultánně  přes 

multimonitorovou podporu.

Modem. Obr. 9 zobrazuje zařízení pro bezdrátovou komunikaci mezi počítačem OPIS a 

počítačem ve voze.

Obr.9: GSM modem
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Obr.10: Osobní počítač

Součástí celé sestavy je  osobní počítač Obr. 6. Ten dodala fy. RCS Počítač je vybaven 

standardním softwarem a je  osazen HDD, DVD mechanikou. HZS ČB u dalšího PC požadují 

Flash paměť, aby mohly vyloučit problémy s vibracemi.

Software

Software Dynavix  Rescue,  od firmy Telematix je na Obr.11 navigační  systém pro 

PDA /  MDA s operačním systémem Microsoft® Windows Mobile™. Je  vybaven přesnou 

intuitivní hlasovou navigací a podrobnými mapami. Dynavix Rescue je standardně dodávaný 

software určený k aktivní hlasové a mapové navigaci do auta, rozšířen o doplňky pro navigaci 

vozů HZS . Navigace probíhá pomocí hlasových instrukcí, podrobných schémat manévru a 

mapy  okolí.  Samozřejmostí  je  zobrazení  vaší  aktuální  polohy  v  mapě.  K  dispozici  je  i 

simulační režim pro pohodlné plánování tras. Podporuje také dynamické dopravní informace 

RDS. Program je   funkční  a   použitelný  i  když  je  neustále  ve  vývoji.   
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Program   je   doplňován    dalšími  podprogramy,  které  zkvalitňují  navigaci  k zásahu.

Obr.11:Navigační software Dynavix

Nadstavbový komunikační klient mezi programy od RCS Kladno do programu Spojař. 

Software je neustále ve vývoji, kdy se za zkušebního provozu zjišťují nedostatky a dále je 

doplňován dalšími prvky zvyšující komfort pro obsluhu programu.

Pořizovací  náklady pro jeden set  do vozu je  přibližně  80.000,-.  Do ceny je  nutné 

připočíst  i  náklady spojené s komunikací  přes  síť  mobilního  operátora,  která  je  cca  800,- 

měsíčně. Cena je ovlivněna množstvím přenesených dat.

6.1.2. Navigační polohový systém HZS Moravskoslezského kraje

U HZS Ostrava se prozatím používá pasivní sledování vozidel přes terminál Matra. 

Ve voze je instalováno GPS zařízení, které je propojeno s terminálem Matra.

Z terminálu  jsou  odesílána  v  určitých  intervalech  data  z GPS  o  poloze  vozu.  Data  jsou 

přepracována na souřadnice x,y a zobrazují symbol vozidla na mapách na CTV.  

Nevýhodou tohoto systému je to, že dochází ke zpoždění zobrazení polohy vozidla. Nejde 

totiž  nikdy  dosáhnout  toho,  aby  byly  odesílány  informace  v takové  rychlosti,  že  bude 

zobrazena aktuální pozice vozidla. Auto je totiž v neustálém pohybu a při průměrné rychlosti 

45 km/h,  vždy odeslaná pozice v dané chvíli není již aktuální.  Proto se nedá tento systém 

využít  k navigaci jednotek, ale pouze ke sledování polohy vozidel.  Pokud vozidlo stojí na 

místě a nepohybuje se, tak informace o poloze je pravdivá.
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6.2. Využití mobilních geoinformačních technologií  v zahraničí

Ve  všech  státech  západní  Evropy  jsou  moderní  navigační  mobilní  technologie 

standardně  využívány.  V oblasti  záchranných  systémů  se  objevovaly  popisy  mobilních 

geoinformačních  technologií  (dále  jen  MGIT).  Jsou  to  technologie  vzájemně  propojené. 

Součásti celého systému jsou počítače, ve kterých jsou instalovány geografické informační 

systémy (dále jen GIS), mobilní bezdrátový přenos, navigační technologie GPS a jiná měřící 

zařízení. Celý systém vzájemně spolupracuje a je využíván při rozsáhlých lesních požárech 

v USA nebo Austrálii, kde sleduje pohyb vozidel, jejich navigaci a další možné aplikace.

V Evropě si tento systém začíná nacházet svoje místo. Z dostupných informací vyplývá, že ve 

srovnání  s námi  jsou na  tom ve   Švédsku,  Holandsku,  Francii  i  v jiných západních  zemí 

mnohem dál. Navigace a databáze NL  je  ve výjezdových vozidlech samozřejmostí.

Švédský model

Použití  MGIT  v záchranářské  praxi  švédských  hasičů  a  zvýšené  nároky  na  tyto 

technologie   vyplývají  zejména  z odlišné organizační  struktury tamních  hasičských sborů. 

Operační střediska, tak jak je známe z ČR jsou ve Švédsku méně častá, obecně by se dalo říct, 

že  takto  fungují  pouze  ve  velkých  městech.Ve  Švédsku  je  běžné,  že  informace  o  MU 

zpracovaná SOS Alarm centrem (státní obecně prospěšná organizace provozující linku 112 a 

centra  tísňových  volání),  přeposílá  místně  příslušné  záchranné  jednotce,  která  ji  dále 

vyhodnocuje  a  reaguje  na  ni.    Vybavení  MGIT patří  u  nově  zaváděné  mobilní  požární 

techniky k běžnému standardu. Je tedy pravidlem, že ve vybavení MPT nechybí zařízení  ke 

sledováním pozice a stavu vozidla.

Vzájemná komunikace technologií  probíhá prostřednictvím digitální rádiové sítě Mobiltex. 

Posádka vozidla může na svém terminálu sledovat svoji pozici (prostřednictvím GPS) a místo 

události  na mapovém podkladu.  Popis  události  je k  dispozici  jako digitální  i  tištěný text. 

Dalšími typickými informačními systémy ve vozidlech jsou informační databáze obsahující 

seznam nebezpečných látek, dostupnou mobilní požární a záchranářskou techniku, kontakt na 

experty atd.,  dále  různé  požárně-technické  aplikace  a  databáze  obsahující  zásahové karty, 

karty objektů, popis hydrantové sítě, různé mapové podklady atd. Ve vozidlech bývá rovněž 

standardně  analogová  radiostanice  a  GSM  telefon.  Sbor  od  sboru  může  být  programová 
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výbava  a   aplikace  různé   v závislosti  na  místních  potřebách  a  zvyklostech (MS Office, 

statistiky  zásahu,  databáze  místních  kontaktů  atd.),  více  analogových  radiostanic  a  GSM 

telefonů, satelitní telefon, fax přes GPRS apod.

Obr.12: Detailní pohled na vozidlovou a přenosně analogové radiostanice a monitor s dotykovým 

displejem.

Obr.13: Displej zobrazující aplikaci GeoPress

Na obr.8 je pohled na displej zobrazující aplikaci GeoPress kombinující geografický 

informační systém (GIS), modul pro podporu sledování polohy s pomocí GPS, modul pro 

datovou komunikaci, některé štábní funkce atd. – zařízení je instalováno ve vozech Scania.

32



Holandský model

Velmi  vstřícný  přístup  k MGIT  mají  v Holandsku.  Tamní  hasiči  jsou  obklopeni 

elektronikou. V kabině najdeme zařízení MDT - Mobile Data Terminal, což je automobilová 

verze  PC  na  platformě  Windows.  V  přední  části  je  dvojice  dotykových  LCD  monitorů, 

display počítače ovládání nástavby, display navigace a koncové kamery Orlaco, v zadní části 

je ve voze specifikace AZset Comfort umístěn třetí dotykový LCD monitor. V PC je databáze 

nebezpečných látek, program na havarovaná vozidla, požární plány budov a další potřebný 

software pro hasiče včetně přímého připojení na internet. 

 

Obr.14: Holandský vůz vybaven zařízením pro navigaci a podporu velitele zásahu.
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Portugalsko

I vozidla český hasičům známá jako např. Tatra TerNo.1 jsou v zahraničí vybavena 

užitečnou elektronikou.  Z vozidla  lze  monitorovat  bezprostřední  okolí a  informace  o dění 

předávat  v  reálném  čase  na  operační  středisko.  Kabina  je  dále  vybavena  notebookem  s 

potřebným softwarem včetně NL, satelitní navigací a zařízením pro noční vidění.

  

 

Obr.15: Vybavení vozu Tatra 
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7. Návrh systému informační podpory při využití systémů MGIT 
v požární represi

Pro účinný informační systém podpory je nutné vytvořit ucelený systém, který se bude 

skládat několika komponentů jak na straně OPIS, tak ve  výjezdovém vozidle HZS.

Na straně OPIS je nutné instalovat software potřebný ke zpracování události a jejího 

zobrazení v programu pro GIS. Tak to zpracovaná událost bude odeslána do vozu a zobrazena 

na monitoru ve vozidle. Veškerá komunikace bude probíhat přes síť GSM.

Nedílnou součástí uceleného systému informační podpory velitele zásahu při MU je 

propojení  navigačního  systému  GPS  a  notebooku  vybaveného  potřebným  programovým 

vybavením.

Jednou z  možností je propojení mobilního počítače tzv. Toughbooku se zařízením pro 

příjem GPS signálu, mobilního telefonu pro přenos dat mezi OPIS a zásahovým vozem. 

Panasonic  Toughbook  Obr.16  je  řešení  typu  2  v  1.  K  provedení  proměny  stačí  pouze 

zaklapnout otočný a výkyvný 10,4" displej XGA. Toughbook je přitom jako jediný mobilní 

PC na světě s úpravou Full Ruggedized připraven k použití i za extrémních podmínek. 

Flexibilní  notebook  s  všestrannými  možnostmi  lze  získat  ve  dvou  provedeních:  buď  s 

dotykovým displejem a systémem Microsoft® Windows® XP Professional, nebo v provedení s 

elektromagnetickým  digitizérem  a  systémem  Windows® XP  Tablet  PC-Edition.  Nejlepší 

připojení pro dlouhodobé mobilní použití zajišťuje WLAN (standardně) a GPRS(EDGE) a 

Bluetooth® (obojí je volitelným příslušenstvím).

              

      Obr.16 : PANASONIC Toughbook CF - 18
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Pro lepší flexibilitu lze oddělit displej od toughbooku  a samostatně s nim pracovat.

U bezdrátového  displeje  se  mohou  toughbook i  8,4"  dotykový  displej  touchscreen  ubírat 

vlastními  cestami.  Obě jednotky spolu  komunikují  bezdrátově  na vzdálenost  až  50 metrů 

prostřednictvím bezdrátové sítě WLAN. 

 

 Obr.17: Bezdrátový displej CF-VDW07. Komunikuje s notebookem až na vzdálenost 50m 

Přitom je bezdrátový displej díky tuhému hořčíkovému krytu zvlášť robustní a je ideální pro 

používání v terénu. Displeji neublíží ani pád z výšky 120 cm, ani prach nebo vodní kapky. 

Bezdrátový displej je použitelný i za extrémních teplot od –20°C do +60°C. Spolu s držákem 

lze displej používat i v autě. Ideální je například použití pro navigaci, zatímco je Toughbook 

bezpečně uložen v přihrádce. Kromě toho je možné s displejem dále pohodlně pracovat v 

okolí auta, aniž by se musel Toughbook brát s sebou. Bezdrátový displej váží 710 g a jeho 

bezpečné uchopení zajišťuje dodaný nosný popruh. Tohle řešení znamená větší mobilitu, větší 

flexibilitu a nakonec i větší produktivitu.

Aplikace Toughbooku do vozu je výhodnou investicí pro efektivitu složitějších zásahů 

jakoukoliv technikou HZS. Toughbook by mohl být vybaven softwarem, který bude podporou 

velitele zásahu: - vrstvené inženýrské sítě     -  podzemní a nadzemní hydranty

 - pojistné a uzavírací ventily

 - přívody el. energie,

-  operativní  karty  (resp.  DZP)  v el.  podobě  –  jednoduchá  aktualizace  celé 

databáze     karet  celého  hasebního 

obvodu, 
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- dálkový přenos z termokamery Bullard (Obr.18), kterou HZS Olomouckého 

kraje  využívá  a  zařízení  dálkového  přenosu 

vlastní. 

       -  OPIS může poskytovat  podrobnější  informace:  odesílat  výstupy z výpočtů 

programů  např.Medis  Alarm,  Havárie  –  Rozex,  Odysseus, 

porovnávací  etalony  k odběru  nebezpečných  látek  (Draeger 

SimulantTest Set, Auer, Kavalier) 

        - možnost psát na místě dokumenty: záznam o předání místa zásahu, zpráva o 

vyproštění  vozidla  atd.  a  to  vše  přímo  na  obrazovku 

Toughbooku . Vzhledem k možnosti jednotlivých Toughbooků 

otočit  a  překlopit  obrazovku  přes  klávesnici,  stává  se 

z Toughbooku  odolný  dotykový  display,  kterým  je  možné 

ovládat podporované aplikace. Informace mohou být podávány 

v průběhu jízdy i samozřejmě přímo na místě zásahu, přičemž je 

možné zajistit i automatický tisk dokumentu.     

                                         

      Obr.18: Termokamera Bulllard s příslušenstvím pro dálkový přenos obrazu.

OPIS  neustále  vyhodnocuje  situaci  ovlivňující  potřebu  nasazení  sil  a  prostředků, 

organizuje  příslušná  opatření,  nepřetržitě  přijímá  a  vyhodnocuje  zprávy o  vzniku  požáru, 

havárií nebo jiné pohromě. Zabezpečuje podklady pro rozhodovací proces velitele zásahu tím, 

že mu zasílá informace o nakládání s NL (Medis Alarm), vnější havarijní plány provozovatelů 

rizikových činností, adresy MU z programu Odysseus. U mimořádných událostí, které jsou 

svojí  polohou  v určitém  „mrtvém  úhlu“  kapesních  a  vozidlových  radiostanic,  je  využití 

počítače  znatelnější.  Stává  se  malým mobilním operačním střediskem.  Zde  se  přítomnost 

zmíněných instalovaných programů stává klíčovou.

Obsluha počítače na místě zásahu může být zajištěna i hasičem, jež plní funkci spojaře 

(prostřednictvím RDS nebo kyvadlově mezi velitelem zásahu a  vozidlovou RDS)
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Využití  tohoto  Toughbooku  je  např.  výhodná  u  zřízení  štábu  velitele  zásahu. 

Oboustranná komunikace s  pracovištěm OPIS přímo na místě MU atd.

Další  možné  využití  navigačního  systému je  záznam a  dlouhodobá evidence  jízdy 

vozidla.  
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8. ZÁVĚR
Cílem  diplomové  práce  bylo  z analyzovat    využití   navigačních  technologií  u 

hasičských  záchranných  sborů  České  republiky  a  zahraničí  a  navrhnout   ucelený  systém 

s maximálním využitím GPS systému a s tím souvisejících aplikací, tak aby byly nápomocny 

při záchraně životů a majetku ohrožených osob.

V úvodní část práce seznamuje s technologií globálního polohového systému, která se 

v současnosti  stává,  spojením  informačních  technologií  a  GPS,   pro  mnoha  odvětví 

neodmyslitelným  pomocníkem.  V roce  2000,  zrušením  záměrné  nepřesnosti  se  podstatně 

zvýšila  přesnost  při  stanovení  polohy.  Při  viditelnosti  minimálně  tří  družic  je  přijímač 

schopen stanovit  polohu, se zvyšujícím se počtem viditelných družic se poloha zpřesňuje, 

poklesne-li  však počet viditelných družic pod tři, není schopen se lokalizovat.

Další část práce je věnována komunikaci a komunikačním technologiím a možností 

odesílat data. Vzhledem k současnému stavu digitálního systému MATRA, který sice nabízí 

možnost  přenosu  dat,  ale  jen  v omezené  míře,  je  nejvhodnější  využití  GSM.   GSM 

technologie je na velmi dobré úrovni a neustále se vyvíjí,  touto jsou technologií vybaveny 

všechny složky záchranných služeb a pokrytí signálem v ČR je téměř stoprocentní.

Kapitola  6  je  věnována  současnému  stavu  využití  GPS  u  HZS  ČR  a  zahraničí. 

V zahraničí  je GPS využívána častěji a je propojena s jinými informačními technologiemi. 

K využití jsou nuceni okolnostmi, jiným systémovým uspořádáním, hustě zalidněnými městy 

a obrovskými lesními požáry. Využití těchto technologií v ČR v záchranářských službách má 

průkopnický charakter. V současné době se v některých krajích, zejména v Jihočeském kraji, 

vyvíjí navigační a informační systém a s úspěchem  bez vážnějších problémů využívá v praxi.

Poslední částí diplomové práce je návrh možného systému  využívající GPS a mobilní 

informační technologie v záchranných službách. Využitím aplikací MGIT je možné dosáhnou 

efektivní podpory při zdolávání mimořádných událostí i při plnění preventivních činností.
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Závěrem lze  říci,  že  využití  GPS a  propojení  informačních  technologií  v jednotný 

systém  v záchranných  službách,  zvýší  efektivitu  při  zdolávání  MU.  Možným  limitujícím 

faktorem, který brání masivnějšímu rozšíření do vozů je pořizovací  cena těchto zařízení a 

jejich následný provoz. 
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