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ANOTACE 

LASÁK, O.: Počítačové programy a jejich využití při přípravě hasičů. Diplomová 

práce, Ostrava, VŠB – TU, 2008, 36 s. 

Klíčová slova: Počítačový program, hasičská hra, příprava hasičů. 

 

Práce se zabývá rozdělením počítačových programů a jejich využitím 

při přípravě hasičů. Cílem je zpracovat souhrn dostupných počítačových programů 

a her. Obsahuje popis jednotlivých programů s požadavky na počítačové nároky 

a hardwarové vybavení. 

Teoretická část je zaměřena na využití počítačových programů pro výuku. 

Zaměřuje se na klady a zápory jednotlivých programů a jejich obtížnost. 

ANNOTATION 

LASÁK, O.: Computer Programs and Their Applications to Fire-Fighter preparation. 

Diploma paper, Ostrava, VŠB – TU, 2008, 36 p. 

Keywords: Computer programme, fire-fighting game, training of firemen. 

 

The diploma paper is focusing on separation of  computer programs and its 

application by training of firemen. The aim is to compile a summary of available 

computer programs and games. It includes description of particular programs with 

demand on computer requirements and hardware equipment. 

The theoretical  part is concerned with application of computer programs by 

teaching. It  is focusing on positive and negative aspects of particular programs and its 

difficulty. 
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Úvod 

Příprava hasičů je v České republice realizována pro hasičský záchranný sbor 

na školách ministerstva vnitra a pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí probíhá 

formou kurzu na školách sdružení hasičů nebo na útvarech HZS. Odborné vzdělání 

získávají také studenti středních hasičských odborných škol a studenti Vysoké školy 

báňské – fakulty bezpečnostního inženýrství. 

Táto práce se zabývá možnostmi zlepšení výuky studentů a hasičů za použití 

informačních technologií. Technologický pokrok na konci devadesátých let 20. století 

a na začátku 21. století je tak významný, že se vylepšuje a modernizuje také technické 

vybavení hasičských jednotek. Toto obnáší obsáhlejší a dokonalejší znalostí techniky, 

ale také lepší povědomí o technických a taktických možnostech a způsobech vedení 

zásahu. 

Celý systém zlepšení výuky může být realizován pomocí počítačových programů, 

případně vybudováním výukových trenažérů pro specifické záležitosti. 

Možným příkladem využití trenažérů je výuka jízdy hasičskými auty a speciální 

technikou, osvojení si jejich ovládání nebo simulace určité části města ve 3D mapovém 

podkladu. Takto by se mohli zdokonalit hasiči – strojníci, jelikož ne vždy je možno 

vyzkoušet si průjezdnost specifickými a historickými částmi města. Simulátory však 

nebudou předmětem zájmu této diplomové práce. Cílem je zpracovat souhrn 

počítačových programů se zaměřením na požární ochranu, vyhodnotit jejich obsah 

z hlediska námětu a způsobu zpracování a formulovat doporučení pro použití k přípravě 

hasičů na zásahovou činnost. 

Při zpracování tohoto tématu jsem se zaměřil pouze na novější programy, fungující 

na osobních počítačích pod operačním systémem Microsoft Windows. Z toho vyplývá, 

že počítačové hry staršího data, zpracované jednoduchou grafikou fungující 

pod operačním systémem MS-DOS, již neberu v úvahu. Důvodem je zastaralost 

a nekompatibilita s novějšími počítači, které pracují s grafickým operačním systémem. 

V kategorii těchto programů jsem našel hasičské hry, které simulují podmínky zásahu. 

Primárním úkolem uvedených těchto programů je spíše odreagování a pobavení  

hráčů - laiků. Úkolem práce je ovšem posouzení, zda by bylo možné i využití těchto her 

pro přípravu hasičů. 
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Jednotlivé kapitoly práce jsou rozděleny do následujících oblastí: 

1. Rozdělení a seznam dostupných známých počítačových her 

Kapitola obsahuje obecné rozdělení počítačových her a zařazení 

hasičských titulů dle tohoto rozdělení. Následuje seznam hasičských her, 

jejich výrobce nebo distributor a rok vydání. 

2. Popis programů 

Ve druhé kapitole je obsažen podrobný popis jednotlivých počítačových 

her, jejich hlavní rysy a systémové požadavky. 

3. Zhodnocení využitelnosti 

Poslední kapitola je věnována zhodnocení jednotlivých her. Jejich přínos 

pro hasiče, nedostatky a využitelnost pro přípravu. 
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1 Seznam program ů a jejich obsah 

Při podrobném seznámení s problematikou počítačových programů pro výuku hasičů 

jsem zjistil, že nejvíce se vyskytují v dané oblasti počítačové hry. 

Abychom se mohli podrobněji seznámit s problematikou této oblasti, měli bychom si 

nejprve rozdělit jednotlivé druhy her. 

1.1 Rozdělení po čítačových her: 

Textové = Hry objevující se v prvopočátcích počítačů. Hra funguje na bázi slovních 

povelů a nevyužívá grafiku. Příkazy byly zadávány v písemné podobě. V těchto hrách 

často hrozil problém zadrhnutí na určitém slově. Každá činnost měla přesně stanovené 

slovo, proto vznikly slovníky dostupných slov, které může hráč použít. Hlavní výhodou 

her byla počítačová nenáročnost. 

Grafické = hry využívající grafického rozhraní. Jsou rozděleny na několik druhů. 

Dělení grafických počítačových her: 

� Logické hry = hráč obdrží zajímavý nebo zapeklitý úkol, který musí vyřešit. 

Může spočívat v poskládání barevných symbolů, posunování kostek do určitého 

prostoru apod. Charakteristické pro ně je, že nejde o formu, ale výhradně 

o obsah. Jejich hardwarová1 náročnost nebývá velká. 

� Adventury  =  je druh počítačové hry, ve které hlavní hrdina (nemusí být jeden) 

řeší rozličné úkoly. Hráč postupuje 'klikatým' příběhem k vzdálenému cíli, 

přičemž je kladen důraz na mnohost řešení zápletek a hádanek. 

� RPG (Role Playing Games) = jedná se o 3D adventuru, kde je část logických 

úkolů nahrazena bojem s nepřáteli. Svět je zde viděn z horního 3D pohledu 

a hráč má dojem, že je jakýmsi bohem ovlivňujícím životy postav. Nedílnou 

součástí RPG her je možnost zlepšování vlastností ovládaných postav, což 

adventury v drtivé většině postrádají. 

o Dungeon = jedna se o RPG, pouze je rozdílný pohled. Hráč vidí svět 

očima postav, které ovládá. Využívají většinou uzavřené prostředí 

podobné bludišti. 

                                                 
1 Fyzicky existující části počítače (paměť, disk, procesor atd.) 
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� Akční hry = zde logické úkoly naprosto chybějí, nebo se maximálně jedná 

o nalezení správného tlačítka k otevření dveří, za kterými číhají desítky nepřátel, 

které je potřeba zabít. Tyto hry mohou být jak dvojrozměrné (2D), 

nebo poskytovat pohled očima postavy, pak se jedná o hry trojrozměrné(3D). 

V těchto typech her se vždy nachází značné množství zbraní a je jen na hráči, 

kterou použije ke splnění svého cíle, který většinou spočívá v prostřílení 

se na určené místo, odkud se dostane do další úrovně, k dalším nepřátelům. 

Design těchto her se s rozvojem techniky velmi vylepšil. Dnes je většina her 3D 

s velkými nároky na hardware a jednotlivé postavy i akce jsou zpracovávány 

do nejmenších detailů. 

o Bojové = zvláštní druh akční hry. Zápletka často spočívá v tom, že 

do arény jsou proti sobě umístění dva protivníci (lidé, roboti, mutanti, 

atd.) a jejich jediným úkolem je porazit soupeře. 

� Simulátory = pro trénování různých činností, které dělá člověk v běžném 

životě. Může se jednat o nejznámější simulace letecké (pilot letadla), přes řidiče 

závodních vozů až po kapitána ponorky nebo vesmírné lodě. Simulátory se snaží 

o co nejvěrnější přiblížení skutečnosti. Do simulátoru můžeme zařadit 

i sportovní hry, které simulují na počítači daný sport (fotbal, hokej a mnoho 

dalších) 

� Strategické =   v nich lze vidět svět v 2D nebo 3D pohledu a dělí se dále na: 

o Tahové (turn-based) = dají se přirovnat k šachové partii. Hraje se 

postupně s jednotkami a ty jsou omezeny pohybovými body, také 

se může střídat jednotka s jednotkou soupeře. Úkolem je porazit soupeře 

a k dispozici jsou různé druhy jednotek, které můžeme zlepšovat, 

opravovat nebo vymýšlet nové. 

o V reálnem čase (real-time) = hrají obě nebo všechny strany současně. 

Ovládáme všechny jednotky a důraz je kladen na rychlé ovládání 

a rozhodování. 

o Manažerské strategie = úkolem je vybudovat nejvyspělejší civilizace, 

město, nemocnici, atd. 

Toto je základní rozdělení her. Ne vždy je však možno hru přesně zařadit do jednotlivé 

kategorie. Mnoho her leží na pomezí mezi dvěma nebo více typy zde uvedenými. 
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Dostupné hasičské hry většinou můžeme zařadit do kategorie real-time strategie. 

Úkolem většiny z nich je ovládání jednotek a rychle rozhodování, co bude daná 

jednotka provádět. Důraz je také kladen na dobré zvolení taktiky prováděného zásahu. 
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1.2 Seznam program ů (Rešerše) 

Dalším z úkolů, které si klade za cíl má práce je zpracovat seznam dostupných 

programů, který by bylo možno zařadit do kategorie nazvané: „Programy se zaměřením 

na přípravu hasičů.“ 

Prošel jsem si dostupné zdroje informací. Do přípravy zásahových hasičů a velitelů 

řadím pouze hasičské hry. Nenašel jsem totiž žádny jiný program, který by dané 

podmínce vyhovoval. Nezabýval jsem se ovšem speciálními programy, které simulují 

činnost operačních středisek nebo oblast krizového řízení. Dané programy se netýkají 

přímo činnosti zásahových hasičů, na které je diplomová práce zaměřena. 

V následující tabulce 1 jsou uvedeny počítačové programy a jejich stručný popis. 

Tabulka 1.2.1  Seznam hasičských her 

Fire Departement 

 

Hra Fire Departement má ve světě ještě několik jiných názvů. 

V Anglii se označuje jako Fire Chief a v Americe nese 

označení Emergency Fire Response. 

Jedna se o první díl série Fire Departement od společnosti 

Monte Cristo. Jde o strategickou hru, ve které není vaším 

úkolem likvidovat nepřátele, ale naopak musíte zachraňovat 

lidské životy, majetek a chránit přírodu před škodlivinami. 

Hra obsahuje 34 misí, které se odehrávají v 10 různých 

prostředích. 

Ve hře se ujmete řízení vozu a velení skupiny hasičů. Úkolem 

je sledovat rozmístění lidí, jejich zranění a ztráty na životě 

nebo poškození majetku. Hlavním cílem je záchrana lidských 

životů a minimalizace materiálních ztrát dostupnými 

prostředky. 

Vydavatel: Monte Cristo 

Rok vydání: 2003 
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Fire Captain 

 

Jedná se o druhý díl hry Fire Departement od společnosti 

Monte Cristo, tentokrát nazvaný Fire Captain. 

Netypická a originální real-time strategie, ve které tentokrát 

proti sobě stojí člověk a oheň. Stanete se velitelem jednotky 

statečných hasičů a ve velmi rozmanitých a realistických 

prostředích si vyzkoušíte boj s nemilosrdným živlem na vlastní 

kůži. 

Vydavatel: Monte Cristo 

Rok vydání: 2004 

  

Fire Departement 3 

 

Hra Fire Department 3 je pokračování populární série 

společnosti Monte Cristo. Budete velet hasičské brigádě, která 

bude zasahovat v boji s živlem, jenž dokáže být velmi zlým 

pánem. Příběh třetí epizody je zasazen do pěti zemí: Ukrajiny. 

Francie, Německa, Velké Británie a Spojených států. 

Vydavatel: Monte Cristo 

Rok vydání: 2006 
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Fire Station 

 

Tato hra se teprve připravuje. 

„Při havárii letadla, zemětřesení či jiném neštěstí, vždy je třeba 

opravdových hrdinů, kteří zachrání lidský život za jakoukoliv 

cenu. Ve hře Fire Station se ujmete role hrdiny vy. V této 

strategii budete koordinovat své muže, vysílat správné jednotky 

a velet vašim jednotkám.“ [6] 

Vydavatel: TGC – The Games Company Worldwide 

Rok vydání: připravuje se květen 2008  

  

Emergency 

 

Emergency: Fighters fo Life vznikla ve společnosti TopWare 

Interactive ve spolupráci s Atari. 

Tato hra byla jednou z prvních z oblasti her zabývajících se 

záchranáři a hasiči. Z dnešního pohledu je to již zastaralá 

a překonaná verze hry. 

Vydavatel: TopWare Interactive 

Rok vydání: 2000 
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Emergency 2 

 

Ve hře Emergency 2: The ultimate for Life budete 

vystupovat v roli dispečera, odvážet raněné, hasit požáry 

a zachraňovat. Pokud se vyskytne nějaké neštěstí,pohroma 

nebo katastrofa, tak v této hře budete jistě u toho. 

Odstraňování jejich následků bude jen na vás! 

Vydavatel: Sixteen Tons Entertainment 

Rok vydání: 2002 

  

Emergency 3 

 

Emergency 3 Mission Life 

Hra vyvíjená společností Sixteen Tons Entertainment. V tomto 

pokračování se objevuje poprvé kompletní 3D zpracování. 

Novinkou je dynamické stínování nebo automaticky probíhající 

cykly dne a noci. 

V Emergency 3 jinak samozřejmě opět dostanete k dispozici 

různé jednotky: hasiče, ambulanci, policii a záchranáře, 

s kterými se v celkem dvaceti misích vydáte zachraňovat lidské 

životy. Hra nabízí i tzv. Freeplay mod2 a pro ty šikovnější je 

připraven také editor misí. 

Několik úkolů hry je převzato z filmů a seriálů. Například mise 

Rychle a Zběsile, kdy po nehodě při nelegálních závodech 

zachraňujete přejeté chodce a chytáte viníka nehody, 

nebo řetězová nehoda na dálnici jako v Kobře 11. 

Vydavatel: Sixteen Tons Entertainment 

Rok vydání: 2005 

                                                 
2 Freeplay = hra, ve které musíte udržovat své město neustále v pořádku a zasáhnout v případě vážnějších 
situacích 
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Emergency 4 

 

Emergency 4: Global Firefighters for Life  taky nazvaná 

ve Spojených státech 911 First Responders 

Emergency 4 v sobě kombinuje real-timovou strategickou hru 

a skutečnou simulaci. Úkolem hráče je přesná koordinace 

záchranářských týmů, které musí zvládnout kritické situace 

vážných nehod nebo katastrof. Jako šéf celé operace vydává 

příkazy speciálním vozidlům a samotným záchranářům - 

hasičům, zdravotníkům, policistům a technikům. Poprvé 

v historii celé herní série Emergency jsou všechny mise 

kampaně spojeny do jedné souvislé hry. Děj je zasazen 

do hustě obydleného města, kde je nutné kromě hlavní dějové 

linie řešit také nespočet vedlejších úkolů, které tak jednotlivé 

operace mezi sebou propojují. Další důležitou částí hry je 

ekonomické vedení resortu nebo správná příprava 

na nadcházející misi. Hráč musí pružně reagovat na řadu úkolů, 

které je nutné plnit ve dne, v noci i při náhlých změnách 

počasí. 

Vydavatel: Sixteen Tons Entertainment 

Rok vydání: 2006 
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WILDFIRE 

 

Wildfire je strategická hra zaměřená na hašení lesních požárů. 

Hra nutí hráče k tomu, aby vyřešil co nejlépe akční plán, když 

má omezené množství peněz i technických prostředků a je 

zapotřebí oheň zastavit. 

Ve hře je na výběr ze dvou variant: základní mód a náhodný 

požární mód, jenž přidává hodiny hašení lesního požáru. 

Při hře jsou k dispozici jednotky: hasiči parašutisté, buldozery, 

hasící letadlo, pásové automobily, cisterny, transportní 

vrtulníky a mnoho dalších. 

Vydavatel: Cat Daddy Games LLC 

Rok vydání: 2004 

  

FIREFIGHTERS 

 

Hra FireFigtres byla vyrobena společnosti Lupine Games 

a vydána společnosti WizardWorks. Taky bývá nazývaná 

Emergency rescue: FireFighters. Je zpracována v 2D 

prostředí. Její zpracování je však na horši úrovni a nikdy 

nedosáhla většího úspěchu. 

Vydavatel: Lupine Games 

Rok vydání: 2000 
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F.D.N.Y Firefighters: American Hero 

 

Společnost Mekada a Activisions Value vydala hru F.D.N.Y 

Firefighters. American Hero (Americký hrdina). Hra začíná 

spuštěním požárního poplachu na hasičské stanici. Ve hře se 

samozřejmě chopíte požárnické sekery a hadice a pustíte 

se do hašení všemožných ohňů. Hra vznikla ve Spojených 

státech po teroristických útocích v New Yorku, kde se hasiči 

těší veliké úctě. Hra vás ve dvanácti misích zavede na různá 

požářiště, jako je metro, vrtná plošina, vojenská základna 

a podobně. 

Vydavatel: Activision Value, Mekada 

Rok vydání: 2002 

  

FIRE FIGHTERS 259 

 

Taky nazvána FireFigters: In the time od Duty. Hra 

vytvořena ve studiu InterActive Vision a publikována 

společností Global Star Software. Náplní misí je záchrana lidí 

uvězněných v požáru. K hašení se využívá hasebních 

prostředků, nacházejících se v okolí požárů. Taktika je zvolena 

tak, že vy sami se musíte rozhodnout, zda zachráníte člověka 

nacházejícího se u požáru nebo uhasíte oheň ohrožující 

zásobník nebezpečné a hořlavé látky. 

Vydavatel: InterActive Vision 

Rok: 2004 
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Toto je seznam hasičských počítačových her, které jsou běžně dostupné. 

Kromě toho lze na internetu najít i několik online her. Tyto hry tvoří jako svou 

propagaci různé firmy.  

Mezi ně lze zařadit: 

Firefighter od firmy Dräger Safety. [32] 

Firefighter2 od firmy Dräger Safety. [33] 

Kozel hasičem od pivovaru Kozel [16] 

Uvedené internetové tituly lze však požít jen pro odreagování, nikoli pro výcvik hasičů. 
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2. Podrobný popis program ů 

Kapitola obsahuje popis jednotlivých her a požadavky na vybaveni počítače (tabulka 

2.1.1 až 2.10.1). První dvě zmíněné hry jsou distribuovány převážně ve Spojených 

státech. V Evropě nejsou běžně k dostání, proto je uveden pouze krátký popis. 

2.1 FDNY FireFighters: American Hero 

Uchopte vaši sekeru a hasicí přístroj! Požární stanicí zazní poplach a vy závodíte 

s časem, abyste se dostali do boje s ohněm. Chraňte bezmocné oběti a zkroťte nebo 

uhaste oheň dříve, než se stane neovladatelným! 

Rysy: 

• Obsahuje 12 nových kol:  

• Převržení lodě, havárie v metru, požáry na vojenské základně, v naftovém dole, 

v přístavu. 

• Realističtější následky požáru se živoucím kouřem, popelem a troskami. 

• Použití skutečných hasičských technických prostředků jako sekery, hasicí přístroje 

a vysokotlaké vodní hadice k tomu, aby pomohly při záchraně obětí. 

• Rozmanitost různých záchranných map. 

 

Tabulka 2.1.1 Hardwarové požadavky 

 Minimální 

Procesor: Pentium III 400MHz 

Grafika 16MB  

Místo na disku: 200MB 

Paměť: RAM 64 MB 

 CDRom 8x 

Operační systém Windows 98/ME/2000/XP 

Ovládač: DirectX 8.1 

zdroj: [7] 
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2.2 FireFighters 259 

Originální dílo vytvořili vývojáři v InterActive Vision. Je jím 3D akční adventura 

s názvem Emergency Firefighter 259, ve které se chopíte neobvyklé role hasiče. 

Nejčastější náplní misí bude záchrana lidí uvězněných v plamenech a boj 

proti samotnému ohnivému živlu. Jde o odvážný průchod deseti misemi, kdy 

zachraňujete nevinné lidi ze smrtelných požárů. 

Ve hře procházíte víceúrovňovými misemi, kde závodíte s časem při průchodu 

přes smrtelné překážky. 

„K tomu vám poslouží různé hasební prostředky rozmístěné v okolí požáru. Právě jejich 

včasná lokalizace se stane velmi důležitým prvkem hlavně v misích, kde se poblíž požáru 

nachází objekty, které nesmí přijít s ohněm do kontaktu. Podstatnou roli zde sehraje 

také vámi zvolená taktika, zejména ve chvíli, kdy se musíte rychle rozmyslet, zda 

se pokusíte zachránit bezprostředně ohroženého člověka nebo uhasíte oheň blížící se 

k palivové nádrži.  

Na výběr dostanete z několika jedinečných charakterů, užijete si skutečné požární 

techniky a slíbené jsou i obrovské úrovně, odehrávající se v mrakodrapu či 

v průmyslové zóně.“napsal Luboš Samec[24] 

Hra nijak neoslní svým provedením a grafikou. 

 

Tabulka 2.2.1  Hardwarové požadavky 

 Minimální Doporu čené 

Procesor: Pentium III 500MHz  

Grafika 32MB DirectX 

kompatibilní 

 

Místo na disku: 1 GB  

Paměť: RAM 128 MB  

 CDRom 8x 

Zvuková karta 

 

Operační systém Windows 98/ME/2000/XP Windows 98/ME/2000/XP 

Ovládač: DirectX 8.1  

Zdroj: [24] 
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2.3 Fire departement 1 

Stát se na chvíli hasičem a svést se velkým červeným houkajícím hasičským autem je 

snem nejednoho kluka. Francouzská společnost Monte Cristo (v Americe společnost 

Dreamcatcher games) začala dodávat na trh úspěšnou sérii real-time strategii 

počítačových her Fire Departement. Jedná se o velice levné hry, které v České republice 

lokalizuje společnost US ACTION, s.r.o. 

Hra Fire Departement zobrazuje hráče v roli velitele hasičské stanice. Velitel spolu 

s hasiči, specialisty na určité specifické úkoly, záchranářskou technikou včetně 

sanitního vozu a záchranného vrtulníku zasahuje u nebezpečných případů. Techniku je 

možno zvolit dle uvážení hráče. Na začátku hry si můžete zvolit techniku americkou, 

německou, francouzskou nebo britskou. Můžete si zároveň určit, jakou obtížnost hry 

budete hrát od nejjednodušší arkády, přes středně těžkou reality, až po nejtěžší kategorii 

- extrém. 

Po začátku hry si zvolíte naučnou misi. Zde se seznámíte s chodem a ovládáním 

hasičské techniky, kterou budete během plnění úkolu obsluhovat. Slabinou hry 

je ovládání kamery. Není totiž možno kamerou naklánět. 

Ovládání hry funguje tak, že kliknutím levého tlačítka myši vyberete jednotku nebo 

hasiče, kteří budou zasahovat a pravým tlačítkem je pošlete ke splnění určitého úkolu. 

Pro spád hry dostáváte nové a nové úkoly, avšak někdy je jich tolik, že je problém 

se ve hře zorientovat. Například je nemožné s pěti hasiči hasit oheň, zachraňovat 

civilisty a pronikat do bezpečnostních systémů. Pak se při hře soustředíte pouze 

na určitý úsek a zbytek jde mimo vaše vnímání. 

Hlavním úkolem hasičů během celé hry je likvidace ohně. Úvodní briefing vám 

představí každou kapitolu a zadá vám úkol. V první kapitole provádíte hašení požáru 

venku a v uzavřených prostorech. Čím déle požár hoří, tím více se rozšiřuje a pokud 

zasáhne cisternu plnou benzínu, stává se z něj téměř „neřízená střela“, kdy dochází 

k výbuchu benzínu a k zasažení hasičů prudce expandujícím žhavým plynem. 

Hašení požáru úzce souvisí se strategií a závisí na logistice. Je důležité správně zvolit 

taktiku prováděného zásahu a zaměřit se hlavně na ohniska požáru, zabránit jeho šíření, 

odhalovat kritické body (cisterny, barely plné jedovatých látek) a chránit je chlazením 

před požárem. 

Tato hra pojímá celkový pohled na taktiku zásahu. Proto je nutné se zabývat nejen 

hašením, ale také zajišťovat dodávky a doplňování hasiva, sledovat možnosti 
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ústupových cest a v neposlední řadě sledovat ustavení hasičské techniky tak, aby byla 

chráněna před požárem a zničením. 

Hra jako taková je složena z 10 kapitol (misí). V každé kapitole máte jako velitel plnit 

specifické úkoly. I během obyčejného zásahu se vždy něco nepředvídaného stane. 

V bance chytne nejen první patro, ale i druhé s počítačovým centrem, ze kterého musíte 

zachránit data, na velvyslanectví kromě požáru hrozí výbuch plynu v místnosti plné lidí 

a navíc vybuchnou automobily na silnici, pokud jste je náhodou včas nezalili 

dostatečným množstvím vody. Úkoly zadávané v každé misi směřují k maximálnímu 

využití různých členů vašeho tým. 

 

Ve hře se vyskytuje také množství specialistů: 

Technik = člověk, který v sobě kombinuje funkci řidiče, domácího kutila i amatérského 

pyrotechnika. 

Záchranář = umí ošetřit lehce zraněné osoby a osoby otrávené zplodinami hoření. 

Hasič = pomoci zásoby hasiva na zádech hasí požáry. 

Specialista na nepřístupné prostory (lezec) = pomocí vystřelovacího háku se dostane 

na nepřístupné místo a může spustit žebřík ostatním. 

Specialista na vyprošťování = vybaven rozbrušovací pilou si s důvtipem poradí 

s překážkami v podobě sutin a kovových konstrukcí. 

Specialista v žáruvzdorném obleku = může odolávat nějaký čas působení ohně 

a vykonávat při tom hasební činnost 

Dokonalý přehled o dostupné technice a zdrojích je nutný pro úspěšné zvládnutí úkolu. 

Cílem není jen hasit požáry, ale také záchrana lidí, dat, uměleckých děl, likvidace 

ekologických rizik atd. 

Po zvládnutí každého úkolu je výkon družstva hodnocen pomoci bronzových, stříbrných 

a zlatých medailí. Maximální počet je 5 a hodnocení probíhá v různých kriteriích 

např. zranění, doba zásahu, rozsah ohně. Kov medaile je určen dle kategorie hry. 
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Tabulka 2.3.1  Hardwarové požadavky 

 Minimální Doporu čené 

Procesor: CPU 500MHz CPU 1 GB 

Grafika VGA 32 MB VGA 64 MB 

(GeForce, ATI Radeon) 

Místo na disku: 1,5 GB 1,5 GB 

Paměť: RAM 128 MB RAM 256 MB 

 CDROM, zvuková karta CDROM, zvuková karta 

Operační systém Windows 98/ME/2000/XP Windows 98/ME/2000/XP 

Ovládač: DirectX 8.1 DirectX 8.1 

Zdroj:  [19] 

 

2.4 Fire Captain 

Fire Captain je pokračování hry Fire Departement firmy Monte Cristo Games. Na rozdíl 

od prvního dílu hry jsou zde na první pohled znatelné změny. Vozidla již nemusíte tahat 

myší, ale stačí označit místo, kam chcete, aby přejela a ona se tam přesunou sama. 

Hasiči mají více inteligence. V případě, že hoří v jejich blízkosti, tak hasí a není nutné 

jim to dávat rozkazem. Okna rozbijí jednou ranou a můžou hasit různými hasebními 

látkami. 

Na výběr jsou hasiči z USA, Velké Británie, Francie a Německa. Hra se dělí na čtyři 

kampaně a každá je rozdělena na tři na sebe navazující mise. 

Po spuštění hry si můžete vybrat, zda absolvujete výcvikovou misi nebo se ihned 

vrhnete do dalšího dílu hry. Pro ty co nehráli první díl, doporučuji výcvikovou misi 

podstoupit. 

Hra samotná obsahuje celkem 13 misí. Každá mise má své tematické zaměření, takže 

v průběhu hry zachraňujete historické památky, knihovnu, obchodní dům nebo les. 

Každá mise je doplněna nějakým podúkolem a můžete si vybrat ze tří stupňů obtížnosti. 

K dispozici máte nejen hasiče a specialisty, ale také množství speciální techniky jako 

buldozery, vrtulníky apod. Vše je založeno na týmové práci. V případě, že vás 

při zásahu obklopí oheň, musí se o vás postarat auto s vodním dělem. Nestačí-li to, je 

třeba vyžádat si zásah kolegy v ohnivzdorném obleku, který vás jistě zachrání. 
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Jednotlivé mise jsou složeny z nehod, u kterých je základním úkolem zachránit civilisty 

před ohněm. Ztráty na lidských životech jsou nepřípustné. 

 

Důležité je také přečíst si každý úkol. Ve hře se vyskytuje několik druhů požárů: 

•  Typ A – klasický požár – do této kategorie spadají nejběžnější hořlavé 

materiály, ze kterých je postavena většina budov. (Dřevo, textilie, vlákna, guma 

atd.) 

•  Typ B – uhlovodíkové a chemické sloučeniny – bývají mnohem intenzivnější 

než požáry typu A a dochází k nim zejména v průmyslových oblastech. Jedná se 

zpravidla o prudce hořlavé látky. Patří sem například benzin, zemní plyn 

nebo ropa. Zde zpravidla, pokud se jedná o výbuch potrubí, musíte najít přívod 

plynu a zastavit jej. 

•  Typ C – elektrické požáry – tyto požáry je velmi nebezpečné hasit vodou. 

K hašení se zpravidla používá písek. Nejlepší začátek však je vypnutí proudu, 

a poté hašení klasickou cestou.  

•  Typ D – hořící kov – je to velmi vzácný typ požáru, ale o to nebezpečnější. 

Nebezpečí spočívá v  žáru hořících kovů. K hašení je zapotřebí zvláštních 

prostředků, které velmi často bývají přímo na místě nehody. [9]  

Rozdělení požárů je důležité z toho důvodu, že vždy před misí se dozvíte, o jaký požár 

se jedná. Podle toho pak musíte zvolit vhodnou taktiku zásahu. Např. při požáru 

elektrických zařízení nemůžete použít běžná hasící auta, ale musíte si na stanici vybrat 

sněhový automobil. 

 

Tabulka 2.4.1  Hardwarové požadavky 

 Minimální Doporu čené 

Procesor: CPU 1000MHz P4 1500MHz 

Grafika VGA 64 MB (GeForce2 aj.) VGA 128 MB 

Místo na disku: 1,5 GB 1,5 GB 

Paměť: RAM 256 MB RAM 512 MB 

 CDROM 4x CDROM 8x 

Operační systém Windows 98/ME/2000/XP Windows 98/ME/2000/XP 

Ovládač: DirectX 9c DirectX 9c 

Zdroj: [8] 
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2.5 Fire departement 3 

Třetí v řadě pokračování real-time strategické série Fire Departemet zaujme na první 

pohled tím, že je kompletně v češtině. Na rozdíl od předchozích verzí je v této verzi 

přeložen i zvuk a vylepšena 3D grafika. 

Na začátku hry si lze opět vybrat ukázkovou misi, abyste se naučili hru ovládat. Dále 

si můžete zvolit buďto verzi kampaň a nebo multiplayer.3 Ve hře se tentokrát jedná 

o procestování 5 státy: Ukrajinou, Francií ,Velkou Britanií, Německem a Spojenými 

státy. V každé zemí absolvujete tři mise. Hra je opět rozdělená do tří úrovní obtížnosti: 

arkáda, realita a extrém. 

Pro síťovou hru (multiplayer) jsou určené speciální mise, které lze pak se spoluhráči 

na síti hrát. 

Tvůrci hru opatřili příběhem. Před několika lety se měl jeden z hasičů dopustit osudové 

chyby, která se stala při neúspěšném zásahu v hořící budově. Při zásahu zahyne několik 

lidí a hasič je ze sboru propuštěn. Jeho kolegové, aniž by tím sledovali nějaké osobní 

zájmy, ve jménu spravedlnosti svědčili proti němu. Někteří lidé však neumí prohrávat 

a tak se z někdejšího zachránce životů stává žhář a pyroman. Jeho útoky jsou namířeny 

proti bývalým spolupracovníkům, tedy i proti vám. A právě na vás jako veliteli jednotky 

leží úkol poradit si se vzniklými požáry. 

Vývoj hry byl konzultován s hasiči a experty, proto většina misí vznikla ze situací, 

ke kterým v posledních letech došlo. Zásahy se provádějí na letišti, v biologické 

laboratoři, bance, přísně střežené věznici v Německu, ve vykolejeném vlaku uvnitř 

Eurotunelu v kanálu La Manche nebo v atomovém výzkumném středisku na Ukrajině. 

Pro úspěšné zdolání krizové situace je nutné se naučit používat všechny členy týmu, 

protože častokrát budete ovládat každého člena týmu a každé vozidlo zvlášť! Ve hře 

se objevuje 9 specialistů: hasiči, lékaři, psovodi, biochemici a další. K transportu 

na místo události můžete použít 15 různých vozidel: vůz s výsuvným žebříkem, sanitky, 

vrtulníky, letadla, lodě nebo buldozery. 

Ve hře musíme jednat rychle, strategicky, správně a efektně. 

 

 

 

                                                 
3 Multiplayer je herní termín převzatý z angličtiny označující programovou možnost počítačové hry hrát 
tutéž hru ve stejný čas několika hráči najednou 



22 

Tabulka 2.5.1  Hardwarové požadavky 

 Minimální Doporu čené 

Procesor: CPU 1000MHz P4 1500MHz 

Grafika VGA 64 MB VGA 128 MB 

Místo na disku: 1,8 GB 1,8 GB 

Paměť: RAM 256 MB RAM 512 MB 

 CDROM 4x CDROM 8x 

Operační systém Windows 2000/XP Windows 2000/XP 

Ovládač: DirectX 9c DirectX 9c 

Zdroj: [27] 

2.6 Emergency: Fighters for Life 

Real-time hra Emergency: Fighter for Life vznikla ve společnosti TopWare Interactive 

ve spolupráci s Atari v roce 2000. Ve hře rozkazujete záchranným jednotkám, 

policejním vozům a hasičským stříkačkám. Chráníte zoufalé lidi v život ohrožujících 

situacích. Vaše kariéra začíná funkci velitele útvaru jen s několika hasiči a zhostíte se 

jednoduchých úkolů. Jak hra pokračuje, vaše jednotka se zvětšuje a úkoly jsou 

složitější, až nakonec dojdete k havárii letadla nebo explozi v jaderné elektrárně. 

Hra vyžaduje množství koncentrace a rychlé myšlení za účelem záchrany a poskytnutí 

pomoci zraněným. Ve hře hrozí nebezpečí požáru, záplavy, hurikány a dokonce 

teroristické útoky. Hra vás vede k tomu, abyste v dalších opakováních získali lepších 

výsledků, zachránili více zraněných nebo dostali požáry pod kontrolu rychleji. Navíc 

můžete ovládat podřízené osoby tak, aby policista usměrnil dopravu, lékaři pečovali 

o zraněné a hasiči s dýchacími přístroji vstoupili do hořící budovy a hasili. Uvnitř 

budovy můžou hasiči otvírat dveře, rozbíjet okna a pohybovat se volně po podlažích. 

Výuka v průběhu hry vám dodává potřebné informace, pro úspěšné zvládnutí misí. 

Hra je složená ze 30 misí, s třiceti druhy pozemních, vzdušných a vodních dopravních 

prostředků a plně interaktivního prostředí. Scény jsou dotvářeny zvuky houkajících 

sirén, sténajících obětí a praskáním hořících trosek. 

Hra je však staršího data, její grafické zpracování proto dnes už působí zastarale. 
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Tabulka 2.6.1  Hardwarové požadavky 

 Minimální Doporu čené 

Procesor: CPU 233 MHz CPU 450 MHz 

Grafika VGA 4 MB VGA 8 MB 

Místo na disku: 150 MB 150 MB 

Paměť: RAM 64 MB RAM 64 MB 

 CDROM 4x CDROM 4x 

Operační systém Windows 98/ME/XP Windows 98/ME/XP 

Ovládač: DirectX 8.0 nebo vyšší DirectX 8.0 nebo vyšší 

Zdroj: [6] 

 

2.7 Emergency 2: The ultimate for Life 

Emergency 2 je víc než jen pokračování Emergency – Fighters for life. Výrobcem hry je 

společnost  Sixteen Tons Entertainment. Jako velitel pohotovosti musíte ovládat celý 

team techniky a personálu, včetně policie, hasičů, sanitek a technické pomoci. 

Likvidujete hromadné dopravní nehody, přehřívání jaderné elektrárny, zabezpečujete 

bezpečnost obětem přepadení, likvidujete mohutné lesní požáry i další život ohrožující 

situace. Práci budou mít také policejní vyjednavači i policejní ostřelovači. 

Hra je real-time strategií a obsahuje prolínání dne a noci s náhlými změnami počasí. 

Skládá se z 25 misí, kde se z jednoduchých nehod stávají katastrofy. Ve hře se objevuje 

20 druhů hasičských jednotek bojících proti požárům, 10 záchranných jednotek 

pro vyhledávání pomocí helikoptér a 10 policejních speciálních jednotek 

s psychologem. Každá mise je doplněna jedním videem, které ji představuje. 

Tato hra, stejně jako předchozí díl, nedosáhla velkého úspěchu a její rozmach 

byl zaznamenán spíše mezi záchranářskými fanoušky. 
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Tabulka 2.7.1  Hardwarové požadavky 

 Minimální Doporu čené 

Procesor: Pentium III 600MHz Pentium III 800MHz 

Grafika 16 MB 32 MB 

Místo na disku: 300 MB 600 MB 

Paměť: RAM 128 MB RAM 256 MB 

 CD-Rom 8x CD Rom 24x 

Operační systém Windows 98/ME/2000/XP Windows 98/ME/2000/XP 

Ovládač: DirectX 8 DirectX 8 

Zdroj: [2] 

2.8 Emergency 3: Mission Life 

Emergency 3: Mission Life je záchranářská real-time strategie od německého týmu 

Sixteen Tons Entertainment. Po nepříliš úspěšných předchozích dílech se jedná 

o vydařenější hru. Vtělíte se do role velitele záchranářského týmu, s nímž vyrážíte řešit 

celou řadu zapeklitých situací. A je jedno, jde-li o požáry, dopravní nehody, 

zemětřesení, či jiné katastrofy.  

Jako hráč budete opět velet kompaktnímu týmu, který se skládá z hasičů, policistů, 

zdravotníků i záchranářů (nebo spíše technického teamu) a povedete je do více než 20 

nebezpečných misí zpracovaných kompletně v 3D prostředí. Jednou zachraňujete 

dvojici, které úplně nevyšel skok bungee jumping, jindy odstraňujete bombu z kina, 

likvidujete následky nepodařené demolice nebo například rozháníte demonstrace. Z již 

zmíněného výčtu je jasné, že různorodost misí je opravdu veliká. 

Na začátku každé mise se vám zobrazí krátké video, které popíše vznik nehody. 

Na základně máte nachystané jednotky a finanční hotovost dle zvolené obtížnosti. Sami 

rozhodujete o tom, kolik a za co utratíte. Musíte dobře zvážit, koho do akce pošlete 

a koho ne. Špatný výběr totiž může později znamenat vaše selhání nebo zmaření 

lidského života, který se nepodaří včas zachránit. Díky variabilitě misí je navíc třeba 

pokaždé uvažovat trochu jinak a nasazovat do akcí rozličné vybavení. Každou 

dokončenou misi si ovšem můžete kdykoliv zahrát znova a zlepšovat se tak 

v procentuálním hodnocení mise. 
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Tento díl Emergency ještě neobsahuje multiplayer. Je zde ovšem možnost takzvané 

nekonečné hry, kdy se vám úkoly generují náhodně jako v „reálnem životě“. Takže 

někdy můžete celý den sedět na stanici a někdy se nezastavíte. 

Hra je postavena na zbrusu novém enginu4, jenž podporuje zničitelný a modifikovatelný 

terén, dynamickou změnu počasí i denní doby, reálný fyzikální model i hudbu reagující 

na situaci ve hře. Součástí hry je i editor s jednoduchým skriptovacím jazykem, který 

hráčům umožní vytvářet nejenom jednotlivé mise, ale i celé kampaně dle vlastního 

uvážení a schopností. 

Novinku v podobě vytváření misí si někteří nadšenci velmi oblíbili a proto vzniklo 

množství verzí této hry, ať už se jedná jen o výměnu techniky nebo vytvoření celé 

své mise. Dokonce jsou k dispozici i české verze hry s českou technikou. 

 

Tabulka 2.8.1  Hardwarové požadavky 

 Minimální Doporu čené 

Procesor: CPU 1,2Ghz CPU 2 GHz 

Grafika 32MB RAM 64MB RAM 

Místo na disku: 1GB 1GB 

Paměť: RAM 256 MB RAM 512 MB 

 Zvuková karta directX 

kompatibilní, CDROM 8x 

 

Operační systém Windows 

98SE/ME/2000/XP 

Windows 98/ME/2000/XP 

Ovládač: DirectX 9.x nebo vyšší DirectX 9.x nebo vyšší 

Zdroj:  [20] a [28]  

 

2.9 Emergency 4: Global Fighters for Life 

Nejnovější hrou z oblasti hasičů a záchranářů je hra Emergency 4: Globar Fighters for 

Life od společnosti Sixteen Tons Entertainment a společnosti Take 2, která navazuje 

na předchozí díly v sérii a přináší řadu vylepšení. Po instalaci hry můžete sledovat 

zajímavé video, ve kterém se vám jednotlivé jednotky představí při přípravě na výjezd. 

                                                 
4 je počítačový termín, který znamená jádro počítačové hry nebo programu 
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Policista se vybaví neprůstřelnou vestou, lékař nakládá defibrilátor, technik si nasazuje 

rukavice a hasič kontroluje vybavení požárního vozu.  

Začátek hry je podobný jako u předchozích dílů, kdy si můžete zvolit tréninkovou hru 

a pak obtížnost, se kterou budete hrát. Po začátku kampaně vás přivítá šéf (supervisor), 

který bude konat po každé misi slovní hodnocení: V případě neúspěchu pronese radu, 

která vám však nebývá moc platná. 

Po zahájení mise se dostanete do města, ve kterém budete velet všem záchranným 

složkám. 

„Ve vašem vozovém parku máte několik nepříliš dobrých vozidel, proto musíte začít 

plnit náhodně generované mise po městě, jako jsou bouračky, zranění lidé či prchající 

zločinci. Za každou splněnou misi získáte průměrně okolo deseti tisíc kreditů z městské 

pokladny, ze které vysíláte do akce další jednotky, případně si šetříte na lepší výbavu. 

Pokud vám 10000 přijde moc, pak vězte, že budete rádi že máte peněz více. Například 

pouhá vodní cisterna s jedním hasičem stojí jednu pětinu z této částky, tedy dva tisíce“. 

[11] 

Pokud se už ve městě něco stane, šéf vám to oznámí a musíte konat. Jako příklad uvedu 

chycení prchajícího zloděje, kterého musíte nechat zatknout policií a dovést 

na základnu. Hra se samozřejmě stupňuje a po chvíli již jedete k hromadné havárii 

s hasiči s vyprošťovacími nůžkami, ambulancí pro zraněné a policií pro uzavření 

dopravy. 

Hra poskytuje i nově nejen nekonečnou hru, ale další režim hry: výzvu. Jedná se o hru, 

která se neustále stupňuje až do doby, kdy je vysoký počet raněných a vy končíte. 

Během hry se vám načítají body a vy je pak můžete porovnávat se spoluhráči. 

Ovládání hry je již trochu obtížnější. Uspořádání okna je provedeno takto: V dolní části 

máte informační okno s údaji o jednotce, o jejím vybavení nebo, v případě lékaře, 

zdravotním stavu a srdečním tepu léčeného. Pak zde máte menu výběru jednotek, 

od hasičů až po technické služby. Po kliknutí na příslušnou ikonu se otevře nabídka 

vozidel dané skupiny. Navíc po kliknutí na dané vozidlo se otevřou další dva panely 

zobrazující informace o vozidle, složení posádky a pod. Je zde také zobrazen počet 

vlastněných vozidel daného typu s možnosti jejich nákupu. Posledním prvkem je 

minimapa umístěná v pravém horním okraji mapy. Na ní vidíte prostřednictvím 

symbolů, co je kde potřeba. Křížek třeba znamená zraněného, červené plochy zase 

požár. Blesky by měly označovat narušitele pořádku, ovšem v některých misích, 

například té s hackerem, se nějak neukazují, a proto často nesplníte téměř vyhranou 
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misi, protože nějaký vandal uteče a vy o něm ani nevíte. Zkrátka a dobře, musíte si 

hlídat všechno možné. Každá vaše úspěšně dokončená mise je ohodnocena tabulkou 

s přehledem úmrtnosti, výdajů a dalších statistik. 

Emergency 4 má stejně jako předchozí verze zabudovaný editor map. Vzniklo a vzniká 

bezpočet různých modifikací této hry a jejich variant. Mezi oblíbené verze patří L.A., 

německá nebo dokonce i několik českých. Tyto modifikace jsou volně na internetu 

k dispozici, a nebo si můžete vytvořit vlastní. 

Vyšla také vylepšená verze této hry, tzv. Deluxe Edition. Objevují se v ní 3 nové mise 

(záchrana vesnice v pralese s probíhající občanskou válkou, velké zemětřesení a výbuch 

v průmyslovém areálu). Další novinkou je nová volná (free) herní mapa. Vylepšená jsou 

také záchranářská auta. A poslední hezkou novinkou je, že v balení se nachází mikrofon 

na způsob vysílačky, kterým můžete zadávat povely zasahujícím a nemusíte tak vše 

ovládat přes klávesnici. Nevýhodou je nutnost zadávat příkazy pouze německy.  

 

Tabulka 2.9.1   Hardwarové požadavky 

 Minimální Doporu čené 

Procesor: CPU 1,7 GHz  CPU 2,5 GHz 

Grafika DirectX 9-compatible AGP 

Graphic card. NVIDIA 

GeForce3 or equivalent 

chip set with 64 MB RAM 

DirectX 9-compatible AGP 

Graphic card. NVIDIA 

GeForce 5700 or 

comparable chip set with 

128 MB 

Místo na disku: 1GB 2GB 

Paměť: RAM 512 MB RAM 1024MB 

 CD-ROM or DVD drive 

 

CD-ROM or DVD drive 

 

Operační systém Windows 2000/XP Windows 2000/XP 

Ovládač: DirectX 9.0c DirectX 9.0c 

Zdroj: [1] 

2.10 WildFire 

Strategická hra Wildfire od společnosti Cat Daddy Games se nám snaží přiblížit situaci 

hasičů, kteří bojují se šlehajícími ohnivými plameny. Hra vám dokáže, že hašení požáru 
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není tak snadné. Musíte zvládnou hašení při nedostatku vody, s omezenými finančními 

prostředky, sledovat při tom směr a sílu větru i okolní terén. Ve hře si můžete vybrat 

dvě varianty: „Play Challenge“, jež vás provede v 16 misích rozdělených do čtyř sezón 

hasičskou kariérou, nebo „Random scenario“ jež dává na výběr několik map 

s různým stupněm obtížnosti. Wildfire si jako jediný cíl požáru bere lesní porosty. Proto 

se někomu může hra zdát jednotvárná. Jednotlivé mise se mění pouze hustotou porostu, 

výskytem plamenů a změnou nadmořské výšky. Cílem hry je uhasit oheň do určitého 

maximálního prostoru vyhoření krajiny. Na pomoc mimo klasických hasičů máte také 

výsadkáře a hasiče odklánějící požár pomocí výkopů. Z techniky si volíte mezi 

buldozery, cisternami, transportéry a leteckou podporu zajišťují vrtulníky s bambi5 

vakem nebo letadla s rozprašovačem.  

Ve hře nevybíráte jen místo, kde má jednotka hasit. Musíte zvolit začátek likvidace 

požáru, jeho konec a jakou techniku má jednotka použít. Jedná se o klasické hašení 

nebo vykácení porostu. Neméně důležitý je výběr správné jednotky. Jako příklad uvedu 

jednotku výsadkářů. Tuto jednotku můžete použít přímo v divočině, ale zase je to 

jednotka poněkud drahá. Taky musíte dávat pozor, abyste je nevysadili blízko požáru, 

jelikož by uhořeli dřív, než by se dokázali z požáru osvobodit. Směr větru ukazuje 

šipka. Není efektivní hasit požár po směru větru, jelikož se nám velice rychle šíří dál. 

Hra se hraje klasickým real-time způsobem. Označíte jednotky, které si můžete zakoupit 

(počet pomocníku je omezen) a snažíte se uhasit všechny plameny. Je nutné počítat také 

s regenerací sil hasičů. Jednotku není možné obnovovat, proto s tím musíte během hry 

počítat a zacházet s ní jako se skutečnými lidmi. Jakmile jednotka umírá, hra končí. 

Myšlenka hry je velice zajímavá a neohraná, ale realita je po chvíli hraní unavující 

a nudná. 

Izometrický pohled na 3D prostředí se zdá jako nejvhodnější zpracování v rámci 

zachování grafické vyspělosti a přehlednosti. Dojem z hry však kazí téměř nulová 

variabilita prostředí a pohyby postav taky dost zaostávají. Ovládání hry je zvoleno 

pro pomalejší a rozvážnější postup v boji s postupujícími plameny, proto nikoho 

nepřekvapí možnost pauzy. S kamerou se můžete přibližovat i otáčet, avšak 

při taktickém uvažování a celkovém pohledu je grafika dosti ořezaná a nepřehledná. 

Hra se může po čase jevit jako nudná. Neustálé hašení lesa, smrku, hromady listí nebo 

požár trávy. 

                                                 
5 vak pod vrtulník, do kterého se nabírá voda pro hašení 
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Zpestřením hry jsou rady, kterými je hra prokládána. Mezi uvedenými pokyny jsou: 

nezakládat oheň na zakázaném místě, neodhazovat nedopalky do suchého sena apod. 

Pro hratelnost hry je důležité nalezení správného postupu. Pokud na něj přijdete, zjistíte, 

že se scény neustále opakují v každém kole (levelu). Takže jako hasič si asi moc 

neužijete, když zjistíte že stačí vždy po začátku hry rychle uhasit požár a nasadit 

jednotku. Pak vás již během hry oheň překvapí vždy ve stejném okamžiku a tím se hra 

stává nezajímavou. 

 

Tabulka 2.10.1  Hardwarové požadavky 

 Minimální 

Procesor: Pentium III 800 MHz 

Grafika 3D video card with 32 MB 

RAM 

Místo na disku: 600 MB 

Paměť: RAM 128 MB 

 CDRom 8x 

Operační systém Windows 98/ME/2000/XP 

Ovládač: Direct X 9.0 compatible 

sound card 

Zdroj: [31] 
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3 Posouzení využití program ů pro ú čely výuky hasi čů 

V této kapitole bych rád zhodnotil praktické zkušenosti získané při hraní novějších 

počítačových her s hasičskou tématikou. 

3.1 Klady a zápory her 

Prvním titulem k posouzení je hra Fire Captain. Na první pohled zaujme způsob 

hašení. Hasiči nevyužívají hadicového vedení, nýbrž si nosí na zádech svoji zásobu 

hasiva. Hasivo si po vyčerpání doplňují u hydrantu nebo u automobilové cisterny. Tento 

způsob hašení není v naších podmínkách využíván. Hasiči v ČR používají cisternových 

automobilových stříkaček, od kterých je nataženo hadicové vedení. Reálnější ve hře 

by zajisté bylo, kdyby si hasiči nosili na zádech zásobu vzduchu. Podmínka omezeného 

pobytu v prostředí, kterou má pravděpodobně doplňování vody zajistit, by byla splněna 

i v tomto případě. 

Na druhý pohled mě zaujalo hašení požárů skrz střechu. Z reálného hlediska to není 

možně, stejně jako hašení střešních požárů pouze pomoci lafetové proudnice 

automobilu nebo hasičů na zemi. 

„V Bojovém řádu je uvedeno v kapitole P15. „Podle situace nasadit útočné proudy, 

a) vnitřní zásahovou cestou budovy k uhašení hořící konstrukce střechy a krytiny 

zespodu, k ochraně nosných konstrukcí a k zabránění šíření požáru dovnitř 

budovy, 

b) vnější zásahovou cestou, na krytinu. 

Je doporučeno dle místních podmínek využití výškové techniky.“ [21] 

Dosti zjevné je také uhašení požárů před dopadem hasiva. 

Nereálná a zvláštní je i neomezená kapacita sanitního vozu. Měla by být alespoň 

nasimulována jízda sanitního vozu s pacientem do nemocnice. V této hře však sanitní 

vůz supluje de facto nemocniční zařízení. 

Hra se snaží o co největší reálnost. Jako přínos hry můžu zmínit úvodní tutoriál hry, kde 

se seznámíte se základními postupy. Příkladem může být oheň za zavřenými dveřmi, 

kdy hasič nesmí dveře hned otevřít, protože hrozí exploze nahromaděných plynů. Je 

důležité nejdřív vytvořit malé otvory ve dveřích nebo oknech a teprve potom dveře 

otevřít a vejít dovnitř. Pokud bychom na toto zapomněli, došlo by k výbuchu a zranění 

nebo usmrcení hasiče. Tímto hra nenásilnou formou učí základy požární taktiky. 
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Podobné rady jsou udíleny i v ostatních hrách. Třeba u hry WildFire je to popsáno 

na obrazovce při načítání každé mise. 

 

Zhodnocení třetího dílu série Fire Departement 3. 

Velká členitost map způsobuje často nepřehlednost hry. Dokud si kamerou hýbete sami, 

zorientujete se dost rychle. Krušnější chvíle nastávají v čase tzv. prostřihu, kdy jste 

průběžně informování o situaci na místě zásahu, nebo vám je zadán další nelehký úkol. 

V těchto pauzách se kamera pohybuje automaticky, aby zprostředkovala situaci. 

Po pauze se ovšem nevrátí do stejné polohy, což může vést k dezorientaci hráče. 

Přichází tak o cenný čas, který rozhoduje o záchraně životů. 

Jako nedostatek hry lze zmínit i nečekaný konec hry s nápisem „Selhal jsi“ bez udání 

sebemenšího důvodu. Když takto skončíte několikrát za sebou, není to zrovna příjemné, 

nevědět co jste udělali špatně a hráče to odradí od dalšího pokusu úkol zvládnout. 

Hra rovněž nepřepokládá, že budete lepší, než plánovali tvůrci. Povedlo se mi uhasit 

požár dřív, než se rozšířil, ale najednou zpráva a animace o rozšíření požáru. Oheň se 

rozhořel v místě, kde by vznik požáru hráč nepředpokládal. Stalo se tak podle scénáře, 

tato nelogičnost ale nepůsobila právě realisticky. 

Kladně bych hodnotil fakt, že je hra kompletně přeložena do češtiny. V předchozím díle 

jsou sice české popisy, ale přece jen překlad mluveného slova udělá pro hru hodně. 

 

Emergency 3 

Hru nebudu hodnotit z pohledu lékaře nebo policisty, ale pouze z pohledu hasiče. Hra je 

více propracovaná než Fire Captain včetně některých detailů. Hasiči jsou univerzálnější 

a jejich odbornost není striktně zaměřena na požáry jako u Fire Captain. Hasič 

se správným nářadím zvládne otvírání bytu, vyproštění u dopravní nehody, zásah 

na nebezpečnou látku  i další specifické úkoly. 

Dalším zlepšením je záchrana raněných. Již nestačí jako u Fire Departement raněné 

zachránit pouze umístěním do sanitního vozu. V mnoha případech je stav natolik vážný, 

že je třeba pacienta nejdříve resuscitovat za účasti profesionálního lékaře a stabilizovat 

ho. Jedině tak lze pacienta bezpečně dopravit do nemocnice bez rizika smrti během 

transportu. 

Inteligence jednotek je ovšem velmi slabá. Hasiči a ostatní personál nemají ve hře pud 

sebezáchovy. Příkladem může být hasič přiotráven při práci na ulici u hořícího domu, 



32 

stejně jako nečekaně rychlý výbuch hasičského auta, které se dostalo blíže k požáru. 

Jediné co jednotka dělá automaticky je, že hasičská auta hasí oheň v přilehlém okolí. 

Příkladem nerealističnosti může být lékařská služba jedoucí k záchraně infarktem 

postiženého obyvatele bytu. Po příjezdu jednotka zjistí, že dveře jsou zamčeny 

a povolává hasiče, kteří dveře otevřou /rozbijí sekerou/ a najdou pacienta ležícího 

na zemi. Potud je to zcela logické, jenže vedle ležícího pacienta stojí zdravý člověk, 

který zavolal záchranou službu. 

Dalším příkladem může být lékař stojící bez pacienta u stromu, na který se rozšířil 

oheň. Reálně by utekl, ale v této hře bude stát pod stromem, dokud na něj nespadne. 

Všechny zasahující je proto nutné hlídat, aby se zbytečně nevrhali do šlehajících 

plamenů a nevystavovali tak sami sebe dalšímu nebezpečí úrazu nebo smrti. 

 

Emergency4 

Jak jsem se zmínil už v komentáři k předchozí verzi, inteligence postav se nezdá 

vysoká. Tato chyba se opakuje také ve čtvrté verzi a zásadní chybou je fakt, že skupina 

pracující pod jedním velitelem pracuje a druhá pracující pod druhým stojí, jelikož vy 

musíte ovládat velitele číslo 1. Pro hráče by v dalších dílech byla jistě přínosem změna, 

která by mu dala možnost zadat povely všem jednotkám najednou v době přerušení hry. 

Dále má tato hra stejný nešvar jako Fire Departement. Pokud tvůrci naprogramovali 

v určitý čas výbuch cisterny a požár, tak to tak bude, přestože jste předtím uhasili požár 

všude okolo. 

Novinkou tohoto dílu je síťová hra. Je to klasická nekonečná hra nebo výzva, jen 

se střídáte se spoluhráčem v povolávání jednotek. Jste ohraničení časovým úsekem 

jedné minuty a povoláním maximálně jedné jednotky. Během celé hry musíte 

spolupracovat. Důležité je, aby všichni síťoví hráči měli aktualizovanou verzi hry 

a pokud možno ve stejném jazyce. Tuto spolupráci během síťové hry lze využít při 

přípravě hasičů. Může tak dojít k vzájemnému spojení kolektivu a vycvičení se 

ve vzájemném pochopení a koordinaci činnosti. 

Ke hře Emergency4 existuje i množství modifikací, což je jistě velká výhoda. Je to dáno 

tím, že tvůrci hry poskytli jednoduchý editor misí pro všechny hráče. Mezi velice 

oblíbené úpravy patří mody Los Angeles nebo Winterberg. Existují ovšem i české 

úpravy této oblíbené hry. Patří zde czech mód, czech republic mód a další. 
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U všech her vadí i neomezená výdrž hasičů. Pokud hasič zrovna neuhoří nebo není 

zraněn, tak mimo doplňováni vody je jeho výdrž neomezená. Což v podmínkách 

běžného zásahu není myslitelné. 

3.2 Ovládání her 

Zvládnout ovládání těchto her může být v určitých případech časově náročné. Prvním 

předpokladem pro úspěšné zvládnutí hry je základní znalost výpočetní techniky. 

Především se jedná o dokonalé ovládání myši a orientace v prostředí Microsoft 

Windows. Po spuštění jednotlivých her si hráč může zvolit naučnou misi, ve které 

si hráč osvojí základní prvky ovládaní hry, popis jednotlivých částí obrazovky a hlavně 

pohyb s výběrem určených jednotek. Pro hráče, který nikdy tento druh her nehrál, je 

vhodné si úvodní naučnou kampaň několikrát zopakovat a osvojit si jednotlivé návyky. 

Dle zvoleného titulu se pak odvíjí i délka hry. Pokud je hra hraná jedním hráčem 

proti počítači, tak je možné hru po několika dnech dohrát. Za jednodušší bych určil hru 

Fire Captain nebo Fire Departement. Ve hře Emergency jde více o komplexnost 

a mnohdy chvíli trvá nalezení postupu, jak pokračovat dál. 

Z uvedeného vyplývá, že hry by měl zvládnou středně pokročilý uživatel počítače. 

 

Z popisu her je zřejmé, že se jim dají vytknout určité chyby. Mohou však být přínosné 

při přípravě dobrovolných i profesionálních hasičů v oblasti taktiky a vedení zásahu. 

 

3.3 Shrnutí využití her 

Shrnutí her jsem provedl v přehledné tabulce 3.3.1 

 



 

Tabulka 3.3.1  Shrnutí využití her 

 Klady a zápory Vhodnost hry Hratelnost 

Fire Captain + výborná výuková mise 

+ nenásilné osvojení základních postupů 

- hasiči si nosí na zádech zásobu hasiva. Vhodnější 

by bylo nošení zásoby vzduchu. 

- požár hašeny skrz střechu 

- neomezená kapacita sanitního vozu 

* středně pokročily hráč 

* hasiči a velitelé družstev 

 

Fire Departement 3 + dobrá grafika 

+ české popisy i mluvené slovo 

+ síťová hra 

- nepřehlednost pro členitost map 

- orientace v prostoru při prostřihu 

* středně pokročily hráč 

* hasiči a velitelé družstev 

 

Emergency 3 + větší komplexnost hry 

+ nutnost ošetření zraněných 

+ nekonečná hra 

- nulová inteligence jednotek 

* středně pokročily hráč 

* hasiči a velitelé 

* osoby řídící zásah na úseku IZS 

 

Emergency 4 + síťová hra 

+ modifikace hry (existuje hra s českou technikou) 

- opět nulová inteligence zasahujících 

* středně pokročily hráč 

* hasiči a velitelé 

* osoby řídící zásah na úseku IZS 
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Závěr 

Závěrem bych rád shrnul jednotlivé poznatky. V první kapitole jsem rozdělil jednotlivé 

počítačové hry. Z rozdělení vyplývá, že většina hasičských počítačových her je zařazena 

do kategorie real-time strategií. To znamená, že ovládáte jednotlivé jednotky a svými 

rychlými reakcemi zachraňujete virtuální životy a majetek. 

Vycházel jsem především z informací serverů, které se zabývají problematikou 

počítačových her. Z uvedeného přehledu vyplývá, že k dispozici je dvanáct hasičských 

titulů. Mezi nejzdařilejší lze jistě zařadit nejnovější z nich a to: Fire Departement 3, 

Emergency 3 a Emergency 4. Předchozí verze uvedených her měly více chyb a jejich 

reálnost nebyla na odpovídající úrovni. 

Poslední kapitola popisuje chyby a přínosy jednotlivých her. Mezi závažné prvky, které 

hry postrádají, bych zařadil: nepoužívání hadicových vedení, nerealisticky šířené 

požáry, znovuvzplanutí již uhašených požárů. 

Při zhodnocení ovládání her jsem došel k závěru, že by hry měl zvládnout středně 

pokročilý uživatel počítače. 

Z hlediska využitelnosti her k přípravě hasičů bych uvedl, že hry mohou jistě sloužit 

jako odlehčující prvek při přípravě hasičů. Hráč se zdokonalí v rychlém reagování 

na vzniklé situace a soustředěnosti. Mnohé úvodní trailery jednotlivých her přinášejí 

zajímavou formou zásadní poznatky pro práci hasiče a proto si hasič snadněji 

problematiku zapamatuje. 

Během hry však dochází k odklonům od reality. V tomto případě by bylo nutné studenty 

upozornit na vzniklé odchylky od běžných a reálných postupů při hašení požárů 

a rozhodování při řízení zásahu. Nejzdařilejší z uvedených titulu pro řízení zásahu je 

jednoznačně Emergency 4. V uvedené hře je větší volnost pro výběr jednotek omezena 

hlavně dostupnými finančními prostředky. Blíž skutečnosti je hra také svým velením 

všem složkám integrovaného záchranného systému zároveň, podobně jako je tomu 

v reálném prostředí. 

Součástí práce bylo zpracování seznamu hasičských her, které byly v té době 

k dispozici. V práci jsem se podrobně věnoval obsahu her a jejich nárokům 

na počítačové vybavení. 

Pro výše popsané nedostatky, které činí některé akce nereálnými, bych počítačové hry 

s hasičskou tematikou doporučil spíše jako odlehčující prvek výuky, nikoli jako její 

stěžejní část. 
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Vzhledem k tomu, že jde o rychle se vyvíjející oblast, nelze vyloučit, že v budoucnu se 

tvůrci her vyvarují nedostatků a jejich produkty pak budou pro výcvik hasičů 

přínosnější. Proto je třeba tuto problematiku i nadále sledovat. 
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Použité zkratky: 

 

HZS – hasičský záchranný sbor 

IZS – integrovaný záchranný systém 

RTS - real - time strategy 

2D - dvourozměrné 

3D - trojrozměrné 
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