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ANOTACE 

 

Kocman, B.: Informační podpora velitele zásahu z místa mimořádné události. Diplomová 

práce, Ostrava, VŠB-TU, 2008. 45 s. 

 

Klíčová slova: Informační podpora, velitel zásahu, mimořádná událost, podpora při 

mimořádné události, informace, GIS, GPS, informační prostředek. 

Autor ve své práci hodnotí současnou informační podporou velitele zásahu a jeho 

informačních zdrojů. Hledá možnosti využití moderních informačních prostředků a způsoby 

získávání informací přímo u zásahu. Představuje možné hardwarové a softwarové vybavení 

informačního zdroje včetně geografických a polohových systémů. 

 

 

 

ANNOTATION 

 

Kocman, B.: Information Support to the on-Scene Incident. Dissertation, Ostrava, VŠB-TU, 

2008. 45 p. 

 

Keywords:  information support, commander, emergency, support during an emergency 

situation, information, GIS, GPS, information device. 

Author in his dissertation evaluates current information support for the Officer in charge of 

operation and his information sources. He is looking for possibilities of usage of modern 

information appliances and ways of obtaining information directly during an operation. He 

introduces possible hardware and software accessories of information sources including 

geographical and positioning systems. 
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1  ÚVOD 
Řízení zásahu na místě mimořádné události vyžaduje značné množství informací, které 

veliteli zásahu umožní kvalitní rozhodovací proces. Systém získávání a přesnost informací je 

základním krokem, dle kterého se velitel zásahu rozhoduje.  Nepřesnost nebo nedostatek 

informací může mít za následek snížení rozhodovací kvality velitele zásahu, a tím i větší 

pravděpodobnost vzniku chyb při řízení zásahu.  

Tato práce má za úkol vyhodnotit současný stav informační podpory velitele zásahu a  pokusit 

se najít její klady a nedostatky.  Zjistit průzkumem názorů, zda by velitelé přivítali možnost 

podpory u mimořádné události s využitím moderních informačních technologií a nebylo to 

pro ně spíše časovou přítěží. Cílem práce je najít možnosti získávání informací z moderních 

informačních prostředků, tak aby byli reálně použitelné při zásahu. Jakým způsobem by se 

získávali informace z těchto prostředků, aby časově nezatěžovali velitele. Zvážit přínos 

informačního prostředku pro jednotky požární ochrany. Výsledkem práce je vyhodnotit 

použitelnost moderního informačního prostředku pro podporu velitele zásahu u mimořádné 

události.  

Najít technologie a softwarové programy z oblasti informačních technologií umožňující 

podporu při zásahu. Tyto technologie by měli umožnit veliteli zásahu zpřesnit přijímané 

informace. Navrhnout možné principy aplikací pro podporu rozhodovacího procesu u 

mimořádných událostí.  Využití by mělo být i pro běžné zásahy, bez potřeby ustanovení 

štábu. Vyhledat nejvhodnější hardwarové prostředky a operační systémy. Seznámit se 

z možností datových přenosů v místě zásahu a datovou komunikací mezi operačními a 

taktickými složkami. Tyto datové komunikace by měli získávat data z datových a 

geografických informačních systémů operačních a informačních středisek a vnějších zdrojů. 

 

2  REŠERŠE 
Pro potřeby diplomové práce jsem ke zjištění současných prostředků velitele zásahu použil 

Bojový řád jednotek požární ochrany [1]. Informace týkající se dokumentace zdolávání 

požáru byly čerpány v Konspektech odborné přípravy [2], legislativních normách [3,4]. 

Podrobnosti o nebezpečných látkách jsem získal v [5]. Činnost operačních středisek jsem 

nalezl v [6]. Informace o činnosti centra tísňového volání, technologiích a lokalizaci místa 
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mimořádné události jsem zjistil v [7]. Publikace [8] obsahovala důležité poznatky ohledně 

rozhodovacího procesu velitele zásahu. 

Při hledání nových informačních systémů jsem použil především internetové stránky 

zahraničních výrobců [9], popisuje kontrolu nasazení hasičů v dýchací technice, 

prostřednictvím bezdrátové lokální sítě. Stránky výrobce software [10] s databází vozidel a 

přehledem jejich bezpečnostních prvků. O zavádění služby eCall umožňující lokalizaci a 

nahlášení místa dopravní nehody v rámci evropského projektu Inteligentní vozidla (Inteligent 

Car) jsem čerpal ze stránek evropského parlamentu [11]. Použil jsem s nich popis 

technologických principů a částí systému. 

V části zabývající se polohovými a geografickými systémy jsem vycházel z publikací [12,13]. 

Na internetu poté z portálu [14-17]. Z oblasti hardware jsem vycházel z internetových stránek 

[18-20]. K pochopení operačních systému a GSM datových sítích jsem čerpal informace 

z online encyklopedie Wikipedia [21,23].  

Ze zahraniční literatury byly použity knihy [22] pro návrh nové aplikace a [24] k pochopení 

zavádění software. 

Ostatní zahraniční zdroje o prostředcích informační podpory: 

Internetový server Fire.gov: http://www.fire.gov/locator/index.htm , informace o 

monitorování hasičů u zásahu. 

Internetové stránky společnosti Pocket Mobility, Inc.: http://www.pocketmobility.com/ , 

výrobce software umožňující informační podporu záchranných složek určených pro PDA. 

 

3  SOUČASNÁ PODPORA VELITELE ZÁSAHU 
Současná podpora velitele zásahu je založena na spolupráci operačního střediska a velitele 

zásahu. Informace mezi nimi mohou být přenášeny různými datovými cestami. Téměř vždy se 

jedná o hlasový přenos informace. Velitel zásahu je vybaven prostředky pro zpracování 

informací a ty by měl dle charakteru události využít. Na místě zásahu má většinou možnost 

využití textových podkladů.  
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3.1  Prostředky pro přenos informací 
Spojovými prostředky pro přenos informací při zásahu jsou [1]: 

• Radiové 

• Linkové 

• Faxové 

• Datové prostředky 

• Optické přenosy 

• Akustické přenosy 

Spojovými silami pak jsou: 

• Obsluha spojových prostředků 

• Spojky, pomocníci 

• Kurýři 

Informace u zásahu se mohou předávat na poradách při osobní komunikaci velitelů, případně 

štábu. Dále je pak možnost využít dohodnutých nebo daných signálů. 

 

3.2  Prostředky pro zpracování informací 
Současný systém zpracování informací využívá tyto prostředky:  

• Zásahové podklady 

− dokumentace zdolávání požáru 

− mapy 

− předpisy 

− zvláštní dokumentace a specializovaný software 

− příručky 

• Kancelářské vybavení 

− Kancelářský materiál 

− Formuláře a tabulky 

− Hodiny 

− Psací stroje 

− Komunikační a informační prostředky 
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− Dokumentační prostředky 

− Rozmnožovací technika 

− Výpočetní technika 

• Záznamová audiovizuální technika 

 

3.3  Zásahové textové podklady a pomůcky 
Velitel zásahu má možnost využít k získání informací textové podklady jako jsou 

Dokumentace zdolávání požáru pro potřebné informace o objektu a jeho charakteru. Pomoci 

mu mohou i informační tabulky pro odhad sil a prostředků pro nasazení. Tabulky pro 

plánování dálkové dopravy vody.  Tabulky parametru technických prostředků a 

bezpečnostních značek. 

Dalším textovým podkladem využitelným při haváriích nebezpečných látek je katalog 

nebezpečných látek. V katalogu lze snadno pomocí UN kódu nebo názvu látky najít 

katalogový list nebezpečné látky. List obsahuje podrobné informace o nebezpečné látce, jako 

Kemler kód, R věty a S věty. 

 

3.4  Dokumentace zdolávání požáru 
Každá informace o objektu může urychlit jak rozhodování velitele zásahu, tak nasazení 

jednotek PO, a tím i zmírnit rozsah případných škod. Jedním ze základních pramenů 

informací při požáru slouží veliteli zásahu dokumentace zdolávání požáru (DZP), tvoří ji 

operativní plán a operativní karta. Upravuje zásady rychlého a účinného zdolání požáru 

v objektu [2]. Hlavním účelem DZP je poskytnout informace o objektech se zvýšeným 

požárním nebezpečím [3]. DZP upozorní na možná nebezpečí a případné komplikace při 

zásahu. Dokumentace se zpracovává jen pro objekty se zvýšeným požárním nebezpečím, kde 

jsou složité podmínky pro zásah [4]. Objektem vlastního zpracování nemusí být celý objekt se 

zvýšeným požárním nebezpečím, ale i jen jeho část, kde složité podmínky existují. Objektem 

proto může být např. část území, závod, pracoviště, budova nebo její část, technologické 

zařízení. 
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Základní formou DZP je operativní plán. Tvoří jej základní text, vyjímatelná příloha pro 

účely jednotek PO s textovou a grafickou částí. Součástí vyjímatelné přílohy může být také 

operativní karta. 

Dokumentace zdolávání požáru je uložena na příslušném HZS kraje, zpravidla na operačním 

středisku nebo stanici HZS kraje, v jejímž hasebním obvodu objekt leží. Druhý výtisk by měl 

být uložen u právnické nebo podnikající fyzické osoby HZS podniku nebo na trvale 

dostupném místě. 

 

3.5  Databáze nebezpečných látek 
Havárie nebezpečných látek se vyznačuje potřebou identifikace nebezpečných látek. Pro 

potřebu bezpečné manipulace a ochrany zasahujících jednotek byli přijaté zásady pro 

označování a přepravu nebezpečných látek [5]. Značení je sjednoceno v rámci mezinárodních 

smluv. Příklady těchto mezinárodních závazků, kterými je vázána i Česká republika jsou 

dohoda o přepravě po silnicích (ADR) a dohoda o přepravě na železnici (RID). 

Velitel zásahu pro rozhodování o možných ochranných a likvidačních opatřeních vyžaduje 

potřebu zjištění vlastností nebezpečné látky. Potřebuje především identifikovat nebezpečnost 

látky a její druh. Dalšími potřebnými informacemi jsou způsoby ochrany a možnosti zásahu 

nebo likvidace havárie. Vlastnosti nebezpečných látek mohou být uložený v tištěném katalogu 

nebezpečných látek nebo databázi nebezpečných látek.  

Databáze nebezpečných látek se jeví jako vhodné řešení z hlediska vyhledávání látek. 

Umožňuje velmi rychle získat data. V současné době jsou tato data v rámci informační 

podpory získávána na operačním středisku. Je však komplexní předání vlastností nebezpečné 

látky veliteli zásahu rychlé jako jejich vyhledání?  

 

3.6  Informační podpora operačních středisek 
Předávání informací na místo zásahu je prováděno prostřednictvím operačních středisek 

zpravidla pomocí radiové sítě s využitím radiostanic. Je využíváno jak digitální technologie 

při komunikaci mezi Hasičským záchranným sborem, Policií ČR a Záchranou zdravotní 

službou, tak sítě analogové pro komunikaci s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů, HZS 
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podniků, případně ostatních složek IZS. Pro spojení je běžně využíváno mobilních telefonů 

v síti GSM.   

Operační středisko upřesňuje informace o trase jízdy zásahových vozidel a situaci na místě 

mimořádné události během jízdy zásahu [6]. Na místě zásahu pak poskytuje informační 

podporu veliteli zásahu s využitím databází a informací uložených na operačním středisku. 

Může tak například identifikovat nebezpečné chemické látky, doporučit vodní zdroje atd. 

Legislativně je zabezpečena správa informačních systémů ve vyhlášce č. 247/2001 Sb. o 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů. V § 5 vyhlášky, 

je správa informačních prostředků přidělena informační službě a v § 8 uvedené vyhlášky je 

stanoven systém pravidelných kontrol.  

 

3.7  Podpora v rozhodovacím procesu řízení zásahu 
Rozhodování velitele prochází několika etapami, které se dle potřeby opakují. 

• Zjištěním situace (průzkum) 

• Hledáním řešení (vyhodnocení situace, přijetí rozhodnutí) 

• Vydáním rozkazu 

• Kontrola a nové zjištění situace 

Právě při hledání možností, jak řešit mimořádnou událost přichází v úvahu použití informační 

podpory. Měla by umožnit pomoci při vyhodnocování situace a zmenšovat míru nejistoty při 

rozhodování. V úvahu přichází například přehled sil a prostředků, zdrojů hasiv. Pro zjištění 

všeobecných podmínek o situaci to mohou být geografické informace a meteorologické 

informace. Informace o místě zásahu a možných nebezpečích.  

Ze získaných dat by bylo možné modelovat různé dílčí činnosti při zdolávání zásahu. 

Například z dostupných geografických údajů, sil a prostředků, zdrojů vody navrhnout veliteli 

zásahu dodávku vody pomocí dálkové nebo kyvadlové dopravy.  
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4.2  Shrnutí průzkumu 
Většina velitelů vítá použití dokumentace zdolávání požáru u zásahu. Problém je však s její 

aktuálností stavu a samotnou dostupností při zásahu. Informační podpora je z pohledu velitelů 

na dobré úrovni. Přesto ne všechny informace jsou vhodným způsobem zjišťovány a 

předávány. Dochází k dlouhým časovým prodlevám a přenos informací ve zvukové formě 

není vždy nejvhodnější. Většina respondentů by využila pro získání informace o druhu 

nebezpečné látky operační a informační středisko. Ukazuje to na fakt, že velitel je spíše 

pasivní při získávání informací a rád přenechá tuto práci někomu jinému a raději se soustředí 

na samotné rozhodování. Přesto rád uvítá přicházející informace. 

Při evidenci hasičů nasazených v dýchací technice většina odpověděla, že je schopna tyto 

informace evidovat. Evidence je prováděna především pomocí papírových tabulek. Jakým 

způsobem je však kontrolováno dosažení hraničních hodnot nasazení hasičů? Nejedná se 

spíše jen o byrokratický akt a samotná podstata hlídání maximální doby nasazení hasiče, a tím 

ochrana jeho zdraví zůstává na pozadí? 

Více než tři-čtvrtiny dotazovaných odpovědělo, že nejsou spokojeni s navigací na místo 

mimořádné události, přestože dnešní centra tísňového volání dokážou určit polohu volajícího, 

ať už přesně nebo s určitou přesností [7] danou lokalizací volání z pevných linek a GSM 

operátorů. 

Při hledání vodních zdrojů jsou využity informace z OPIS, případně dokumentace zdolávání 

požáru nebo plánů hydrantové sítě. Ze strany OPIS se jedná opět o geografické informace 

předávané zvukem, což není nejlepší řešení. U papírových podkladů je zde problém 

aktualizace údajů. 

Všichni dotazovaní se shodli, že by využili systém evidence bezpečnostních prvků ve 

vozidlech. Tím se také nebrání informacím získaných z informačních systémů u zásahu. 

 

5  VYHODNOCENÍ SOUČASNÉ PODPORY VELITELE ZÁSAHU 
Systém podpory velitele zásahu u Hasičského záchranného sboru České republiky závisí na 

tom, že velitel zásahu získává informace od příslušného operačního střediska a textových 

podkladů u zásahu. 
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Podpora prostřednictvím operačního střediska umožňuje veliteli zásahu ušetření času 

potřebného k zjišťování informací. Současná výměna informací je však založena pouze na 

přenosu informace zvukem. To může být problematické například při předávání  

geografických informací. Velitel zásahu se k těmto informacím nemůže později vrátit, aniž by 

si je znovu nevyžádal.  

Některé objekty nepotřebují mít vypracovány dokumentace zdolávání požáru včetně 

grafických příloh. Proto může být například zjišťování informací o vodních zdrojích 

komplikované. Některé územní odbory HZS to řeší vypracováním papírových výjezdových 

karet, kde jsou tyto údaje uvedeny. 

Textové podklady a pomůcky umožňují snadný přístup k informacím. Například i naznačené 

výpočtové metody pro potřebu sil a prostředků vyžadují výpočet „v hlavě“ velitele, což může 

mnoho velitelů odradit a raději vyhodnotí potřebu sil a prostředků empiricky. 

 

6  PODPORA U ZÁSAHU S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ 
Systém informační podpory by měl veliteli zásahu co nejjednodušeji, a přitom přesně dodat 

potřebné informace, které využije při řízení zásahu. Podpora by měla využít, pokud možno, 

co nejvíce vjemů člověka. Nejen informace slyšet, ale i vidět. Informace integrovat do co 

nejméně zdrojů a v jednoduché logické formě je poskytovat uživateli. Toto by mohli splňovat 

moderní informační technologie, které zažívají velmi rychlý vývoj. Jeden přístroj by mohl 

poskytovat veliteli zásahu informace, které právě potřebuje.  

Celý systém využití informační podpory by měl splňovat tyto kritéria: 

• Bezporuchovost 

• Stabilita 

• Jednoduchost 

První podmínka bezporuchovosti je kladena především na hardwarové prostředky. Umožní 

práci v extrémních podmínkách. Pro softwarové vybavení informačního zdroje je rozhodující 

stabilita programu. Jednoduchost je důležitá jak z hlediska hardwarového ovládání, tak 

jednoduchosti softwaru a celého operačního systému.  
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Využití těchto technologií je závislé na časovém faktoru [8]. Při velmi rychlém zásahu je 

předpoklad použití informačních technologií minimální. Využití tak dosáhnou při použití u 

střednědobých a dlouhodobých zásahu. Využití u krátkodobějších zásahů by bylo možné při 

použití u co nejvíce automatizovaných softwarových prostředků a předáváním datových 

informací mezi místem zásahu a operačním střediskem. Jde o to, co nejvíce zkrátit dobu 

dotazu velitele a rychlost odpovědi přístroje.  

 

7  NOVÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

7.1  Monitoring nasazení hasičů v dýchací technice 
Systém monitoringu hasičů má za úkol evidovat nasazení hasičů v dýchací technice. Jeho 

hlavní význam je v tom, že je schopen aktuálně hlídat množství vzduchu u každého hasiče a 

upozornit velitele zásahu a zasahujícího hasiče, pokud zásoba vzduchu klesne pod stanovenou 

hodnotu, je schopen také vypočítat zbývající čas nasazení hasiče [9]. Odpadá tak složitá 

tabulová evidence nasazených hasičů a jejich zbývajícího času nasazení. Níže popíši systém 

Alpha personal network, se kterým přišla německá společnost MSA Auer GmbH. 

 Monitoring je založen na principu lokální bezdrátové sítě (Obr. 1). Tato síť je složena 

z těchto částí. 

• Základny (Base) 

• Osobní jednotky (Scout) 

• Snímač tlaku (Transmitter) 

• Visačky (Tag) 

• Počítač 
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sítě posílá základně. Jednotka je připevněna na ramením popruhu, kde je dobře vidět na její 

display. Osobní jednotka se spouští s otevřením lahve a vypíná při jejím zavření. 

 

Obr. 3 - Osobní jednotka (převzato z [9]) 

Každá jednotka pracuje také jako tzv. opakovač signálu (repeater), který prodlužuje dosah 

signálu. 

Osobní jednotka muže být rozšířena o senzor pohybu, který po 20 sekundách nečinnosti 

upozorní varovným signálem. Po 30 sekundách spustí hlasitý poplach. 

 

7.1.3 Základna (Base) 
Pracuje především jako přijímač signálu z osobních jednotek. Muže být propojen 

s jakýmkoliv typem PC a posílat do něj získaná data z osobních jednotek. Základna tak může 

monitorovat všechny nasazené osoby a v případě náznaku problému může velitel zásahu 

ihned vyslat pomoc. Ze základny je možné vyslat signál pro evakuaci jednotlivé zasahující 

skupiny hasičů nebo všech nasazených jednotek. 

 

Obr. 4 - Základna připojena na notebook (převzato z [9]) 

7.1.4 Visačka (Tag) 
Každý nositel dýchací techniky může být přesně identifikován pomocí visačky, ve které jsou 

uloženy osobní údaje v elektronické podobě. Mohou v něm být uloženy údaje jako jméno, 

stanice, na kterém vozidle je zařazen, případně na jakém je zařazen výjezdu. Identifikační 

visačka se zasouvá do osobní jednotky (Obr. 5). Osobní jednotka tím získává údaje o hasiči a 

tyto pak společně s dalšími daty posílá základně.  
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Obr. 5 – Zasunutí visačky do osobní jednotky (převzato z [9]) 

Data jsou do visačky nahrávána přes speciální zapisovačku, která se pomocí USB portu 

připojí k PC.  

 

7.1.5 Monitoring na PC 
Základna zasílá přijatá data do PC, kde jsou zobrazována pomocí speciálního programu. 

Program běží automaticky bez zásahu obsluhy. Všechna data jsou zaznamenávána, 

analyzována a ukládána. Mohou se později prohlížet, generovat sestavy a hodnotit. 

Přihlášení uživatele do systému je inicializováno otevřením kohoutu tlakové lahve. Poplach je 

programem spuštěn tlačítkem hasiče, nízkým tlakem nebo časem obsluhy. Stanice ihned 

zobrazí poplach včetně zvukového efektu. Velitel zásahu může poslat signál k evakuaci 

skupiny nebo všech zasahujících jednotek. Zasahující hasič potvrdí stiskem tlačítka přijetí 

zprávy k evakuaci. 

Síť využívá digitálního radiového přenosu s výbornou propustností a citlivosti. Vysílá 

s výkonem 500mW. Systém má dosah až 4 km na rovném terénu. Vysílá na frekvenci 

866MHz volného pásma.  Zjistí-li se nějaká porucha v daném pásmu, systém automaticky 

přeladí na jiný kanál. Síť pracuje na principu postupné adresace, každé osobní jednotce je 

přiřazena adresa. Jednotky jsou pak postupně dotazovány jedna za druhou. Celý interval 

dotazů trvá 3,4 sekundy, to je také nejkratší reakční doba. 

 

7.2  Crash Recovery System 
S rozvojem automobilového průmyslu, dochází stále častěji k vážným dopravním nehodám. 

Společnosti vyrábějící automobily, se snaží svá vozidla vybavovat stále novými 

bezpečnostními prvky. Se zvyšujícím se bezpečím pro cestující, jsou naopak mnohem 

složitější záchranné práce pro záchranáře. Přechodem na moderní bezpečnostní prvky vznikají 

nové bariery mezi zachránci a zachraňovanými. Neaktivované airbagy, plynové zásobníky, 
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zablokované předpínače bezpečnostních pásu jsou příklady potenciálního rizika. Vzhledem 

k bezpečnosti jak zasahujících hasičů, tak zachraňovaných je třeba znalost jejich umístění a 

deaktivace. To však není nijak snadné, protože systém a umístění bezpečnostních prvku se liší 

model od modelu. Informace o bezpečnostních prvcích vozidla může, poskytnou právě 

program Crash Recovery System (CRS). 

Aplikace poskytuje informace potřebné pro bezpečné vyproštění zaklíněných osob [10]. Lze ji 

použít na PC, notebooku nebo Tablet PC. Program je poskytován ve dvou verzích standardní 

a serverové. U standardního stačí zadat model a rok výroby vozidla. Serverová verze se 

prostřednictvím spojení GPRS nebo UTMS připojí k databázi centrálního serveru a odtud se 

čerpají potřebná data.  

Po vybrání modelu vozidla interaktivní systém zobrazí půdorys a bokorys vozidla 

s důležitými prvky pro zásah (obr. 6). Prvky jsou rozdělený dle druhů různými barvami. 

Nebezpečné prvky jsou vyznačeny červeně. K jednotlivým prvkům jsou technické popisy, jak 

je bezpečně deaktivovat nebo překonat. 

 

Obr.  6 -  Zobrazení bezpečnostních prvků v programu Crash Recovery Systém (převzato z [10]) 

Evropská databáze CRS obsahuje speciální databázi s informacemi o nákladních vozidlech. 

Databáze je dostupná již ve standardní verzi a lze ji snadno aktualizovat prostřednictvím 
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internetu. Obsahuje informace k tažení podvozku, odstranění kabiny, sedaček. Barevné 

značení prvků je stejné jako u osobních vozidel. Záchranáři mohou dostat informace např. jak 

vypnout motor nebo elektrický systém. 

Program CRS dokáže zobrazit tyto prvky vozidel: 

• Airbagy 

• Plynové náplně 

• Předpínače pásů 

• Výztuhy karoserie 

• Deformační zóny 

• Baterie 

• Záložní baterie 

• Palivové nádrže 

Lze zjistit praktické informace, kde otevřít kapotu a kufr. V programu jde snadno zjistit 

umístění dílů z lehkých slitin nebezpečných při případném požáru vozidla.  V databázi 

nechybí ani málo rozšířená vozidla, která by způsobila největší problémy. Jsou jimi hybridní 

automobily, které mají vysokonapěťové bateriové pakety pod napětím až 200 V, po jejichž 

deaktivaci je nutné čekat 5 minut na vybití, nebo velké tlakové nádoby s plyny v podlaze aut. 

 

7.3  Systém  eCall 
Služba eCall je systém automatického tísňového volání při dopravních nehodách založený na 

jednotném evropském čísle tísňového volání 112 [11]. V případě vážné dopravní nehody 

kdekoliv v Evropě auta vybavená zařízením pro eCall automaticky volají pomocí čísla 112 

nejbližší středisko tísňového volání. Tímto voláním se předávají základní informace o havárii, 

včetně přesné polohy, i když žádný cestující není schopen komunikovat. Dostupnost 

informace o poloze zvyšuje rychlost reakce záchranné služby ve venkovních oblastech o 50% 

a v městských o 40%. Podle odhadů by to mohlo v Evropě každý rok zachránit až 2500 životů 

a vézt k méně závažným následkům zranění v 15% případů, bez smrtelných následků. 

eCall by měl z místa nehody přenášet tyto informace: 

• Čas nehody 

• Místo nehody 
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• Informace o vozidle 

• Závažnost nehody 

Úsilí o službu eCall  iniciovala Evropská unie v rámci projektu Inteligent Car Initiative. 

Memorandum tohoto projektu podepsalo již 12 členských států včetně České republiky. 

Memorandum podepsaly také státy, které nejsou členy EU, jako Švýcarsko, Norsko a Island. 

Technologie by se měli začít montovat do nových vozidel od roku 2010. 

Samotný systém nemá přímo vliv na podporu velitele zásahu. Přesto v něm spatřuji velkou 

budoucnost v navigaci na místo mimořádné události. V kombinaci s globálním polohovacím 

systémem GPS by mohl bezchybně navádět jednotky k dopravní nehodě. Přenos polohy 

nehody by mohli doplnit informace o modelu vozidla. Jednotka by tak při příjezdu na místo 

nehody mohla pomocí Crash Recovery Systému seznámit s bezpečnostními prvky vozidla a 

jejich deaktivací. 

 

8  SYSTÉM GIS A POLOHOVÉ SYSTÉMY 
 

8.1  Systémy GIS 
S nástupem výkonnějších počítačů, které jsou schopny zpracovat geografická data, dochází 

k rozvoji geografických informačních systémů (GIS). Systémy GIS si našly uplatnění i 

v požární ochraně. Mohou být využívány v rámci činnosti státního požárního dozoru, při 

činnosti operačních středisek a jednotek požární ochrany. 

GIS lze chápat jako software, konkrétní aplikaci nebo informační technologii [12]. Pro 

zobrazení prostorových dat se používá základní prostorová entita  geoprvek. Je dále 

nedělitelný na jednotky stejného typu a je popsán prostorovými daty. Geoprvek může být 

popsán různými typy dat. Dají se rozdělit do těchto složek: 

• Geometrická 

• Prostorové vztahy 

• Popisná 

• Časová 

• Vztahová 
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• Funkční 

Geodata mohou být zobrazována v různých datových modelech rastrovém, vektorovém nebo 

jejich kombinací. 

 

8.2  Polohové systémy 
Vývoj těchto systémů začal na přelomu 50. a 60. let 20. století a dospěl až k nejznámějšímu, 

nejlépe vybudovanému a co do počtu uživatelů nejrozšířenějšímu systému GPS (Global 

Positioning System) [13]. Druhý existující systém je GLONASS. Jedná se o ruský systém 

s obdobnými výkonnostními parametry. Vhledem k nedostatečným investicím do tohoto 

systému však postupně degraduje.  

Družicové polohové systémy jsou obecně tvořeny třemi základními segmenty kosmickým, 

řídícím, uživatelským. 

 

8.3  Galileo 
Evropská unie přistupuje k systémům GPS  i GLONASS s nedůvěrou. Vytýká jim především 

jejich vojenský charakter, a že jsou spravované jen jediným státem. Proto usiluje o 

vybudování globálního družicového systému (GNSS), který bude spravován nadnárodně a 

bude nevojenský. Od roku 1999 začala budovat vlastní globální polohový systém pod názvem 

Galileo. Má být tvořen 30 družicemi a řídícím komplexem. Měl by poskytovat větší přesnost 

(ve srovnání se stávajícími navigačními systémy) dostupnou všem uživatelům [14]. Vetší 

pokrytí signálem obíhajícím na vyšších oběžných drahách. Měl by se stát spolehlivým, 

veřejnosti celosvětově dostupným satelitním navigačním systémem, využitelným současně 

evropskými státy i pro vojenské účely. Galileo přinese tři druhy kvality služeb: 

Open Service  OS – Bude pro každého zdarma. Jeho signály budou využívat 2 pásma. 

Přijímače budou mít horizontální přesnost lepší než 4 m a vertikální lepší než 8 m. Budoucí 

přijímače budou schopny zároveň využívat GPS. 

Šifrovaný Commercial Service CS bude zpoplatněn a poskytne přesnost lepší než 1 m. V 

kombinaci s pozemními stanicemi může dosáhnout přesnosti až 10 cm. Bude využívat tři 

pásma. 
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Šifrované Public Regulated Service (PRS) a Safety of Life Service (SoL) poskytnou přesnost 

podobnou CS. Budou však odolnější proti rušení a budou schopny detekovat problémy do 10 

sekund. Využívat je budou ozbrojené a záchranné složky, u kterých by ztráta přesnosti mohla 

ohrozit lidské životy. 

Kromě uvedených navigačních služeb budou družice systému Galileo poskytovat i služby 

nouzové lokalizace v rámci celosvětové družicové záchranné služby Sarsat/Kospas. Oproti ní 

družice oznámí trosečníkovi, že jeho signály byly zachyceny a lokalizovány. 

 

8.4  GPS 
Systém GPS má rozsáhlé civilní využití, přestože se jedná o primárně vojenský systém a je 

pod správou ministerstva obrany USA.  Systém je složen z 24 družic, 21 navigačních a 3 

aktivních záložních družic. Řídící segment je tvořen soustavou pěti pozemních 

monitorovacích stanic. Družice vysílá na 5 kmitočtech odolných proti meteorologickým 

vlivům. 

Přesnost měření vzdálenosti je omezena několika faktory. Prvním je atmosférický šum, který 

pro civilní sektor způsobí chybu o směrodatné odchylce 7,5m, u vojenského sektoru je to 

1,5m. Druhým faktorem je nepřesná znalost šíření radiových vln atmosférou. Směrodatná 

odchylka důsledkem tohoto faktoru je 5 – 10 m. Pro vojenský sektor je mnohem menší 

v důsledku měření na dvou frekvencích. Třetím faktorem je vícecestné šíření signálu. Pokud 

se přijímač pohybuje v zástavbě, přijímá signály jednak přímo od družice, ale také signály 

odražené. Velikost této chyby je závislá na terénu, v němž se přijímač nachází. 

EGNOS je doplňkový systém, který vylepšuje vlastnosti GPS v Evropě. Pomocí družic 

systému EGNOS jsou do GPS přijímače posílána další korekční data, tímto se dosahuje 

přesnosti lepší než 2 m. Jeho hlavní přínosy jsou přesnější určení polohy a včasné varování 

pro případ poruchy některé družice GPS. 

Přijímače GPS přijímají a zpracovávají signály GPS a na výstupu poskytují polohu, čas a 

případně i rychlost pohybu. Tvoří jej tři základní funkční bloky anténa, navigační přijímač a 

navigační počítač. Anténa je důležitou součástí přijímače a její výkonové parametry ovlivňují 

celkový výkon přijímače. Navigační přijímače mohou být jednokanálové, vícekanálové nebo 

hybridní. Jednokanálový přijímač provádí měření postupně vždy na jedné družici. 
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Vícekanálový měří současně na všech družicích. Hybridní je kompromisem, má dva nebo tři 

kanály, ke kterým se přiřadí více družic. 

 

8.5  Využití systémů GIS a polohových systémů v informační podpoře 
Využití systémů GIS v kombinaci s polohovým systémem přináší spoustu možností využití 

jak při navigaci na místo mimořádné události, tak při průzkumu, rozhodování velitele, 

případně nasazení sil a prostředků. 

Usnadnění navigace na místo mimořádné události mohou usnadnit polohové systémy. Pomocí 

bezdrátové komunikace může probíhat automatický datový přenos mezi OPIS a zásahovým 

vozidlem. Operační středisko tak může zaslat informaci o GPS poloze mimořádné události. 

Systém vyhodnotí nejrychlejší cestu k zásahu, případně může využít uložená nebo zaslaná 

data z OPIS  například ve formátu GPX (GPS Exchange Format).  Jistou podmínkou pro 

dokonalé fungování systému je evidence průjezdnosti tras. 

Formát GPX [15] je založen na souborovém XML standardu pro výměnu GPS dat pomocí 

datových sítí a internetu. Výhodou tohoto formátu je velmi malá velikost souboru. Dalším 

formátem pro přenos informací GPS je například formát společnosti Magellan. 

Další výhodou systému GPS je možnost aktuální kontrola polohy vozidel na operačním 

středisku. Při online spojení s operačním střediskem je možné zasílat aktuální data. Interval 

záznamu pozic může být nastavitelný od 5 sekund do 59 sekund [16]. Při intervalu pod 1 

minutu se interval vzorkování GPS upravuje na interval zápisu poloh a zaznamenává se každý 

odečet z GPS. Při intervalu nad 1 minutu se GPS vzorkuje v intervalu 12 sekund a záznam 

pozic je časován samostatně. Přenos dat jednoho vzorku má velikost 16B + režie cca 20B. 

Získaná data mohou obsahovat polohu vozidla, rychlost, aktivitu vstupů dle zapojení (např. 

chod čerpadla), kurz, běh motoru, snímky otáček, stav paliva, jízdu (uzavřený provozní stav) 

a servisní parametry. 

V procesu rozhodování mohou systémy GIS poskytnout důležitá data. Jednotlivé typy 

geoprvků lze rozdělit do vrstev. Vrstvy, které by byli vhodné při podpoře využití u zásahu. 

• Názvy obcí 

• Názvy ulic 

• Evidenční a popisná čísla budov 
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• Čísla silnic 

• Zdroje vody 

• Prostory se složitými podmínkami pro zásah 

• Skladování nebezpečných látek 

• Objekty se zpracovanými operativními kartami (se zvýšeným a vysokým požárním 

nebezpečím) 

Při realizaci řídících a rozhodovacích činností by šlo využít geodata systémů pro podporu 

rozhodování (Decision Support Systems – DSS). Uživatel tu může srovnávat dílčí výsledky 

řešení se svými představami a podle toho ovlivňovat další průběh řešení. 

Tyto systémy poskytují uživateli nabídky řešení a případně kladením dotazů usměrňují jeho 

postup. Tyto systémy ale nenahrazují rozhodovatele, jejich výsledkem tedy není rozhodnutí, 

pouze dávají rozhodovateli soubor variant, urychlují a zpřesňují propočty jejich důsledků a 

kvantifikují rizika. 

 

8.6  ArcGIS 
Příkladem GIS systému je ArcGIS [17]. Tvoří jej řada škálovatelných produktů určených pro 

kompletní nasazení GIS na jakékoli úrovni. Součástí ArcGIS jsou desktopové, serverové i 

vývojářské produkty.  Nechybí ani řešení pro mobilní zařízení a specializované nadstavby.  

Řešení pro mobilní aplikace umožňující využít GIS v terénu pro podporu při mimořádné 

události. Mobilní GIS je tvořeno spojením mnoha technologií, jako je: 

• GIS 

• Lehké kapesní PC a odolné laptopy 

• GPS 

• Bezdrátová komunikace pro internetový přístup ke GIS 

• Synchronizace s využitím serverů GIS 

ArcGIS poskytuje konkrétně tři produktová řešení pro tvorbu aplikací pro mobilní zařízení: 

• ArcPad – umožňuje jednoduché aplikace GIS pro práci v terénu 

• ArcGIS Desktop a ArcGIS Engine – sofistikovanější nástroje GIS pro zobrazení a 

editaci dat, prováděných zejména na počítačích typu Tablet PC 
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• ArcGIS Mobile Developer Kit zahrnutý v produktu ArcGIS Server – umožňuje 

vytvářet aplikace na míru nejrůznějším mobilním zařízením, které se mohou 

bezdrátově připojit k serveru, provádět na něm pokročilé úlohy atd. 

 

Obr.  6 -  Schéma možností komunikace systému GIS mezi místem zásahu a OPIS 
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9  HARDWAROVÉ VYBAVENÍ 
Pro využití v podmínkách mimořádné události mohou být hardwarové prostředky vystaveny 

jak nešetrnému zacházení, tak povětrnostním podmínkám a agresivním látkám v okolí. Proto 

by měl být brán velký zřetel na konstrukci těchto mobilních přístrojů. V úvahu přicházejí 

Pocket PC (PDA) a Tablet PC. Šlo by využít i notebooky, ale spíše jako pevné mobilní 

stanice ve vozidlech. Jejich přenášení v zapnutém stavu by nebylo zrovna jednoduché. 

 

9.1  Tablet PC 
Tablet PC se vyznačuje většími rozměry, přesto práce s ním je více přehlednější než s Pocket 

PC. Tablet PC má také vyšší výkonové parametry. Od notebooků se liší tím, že nemají 

klávesnici, ale dotykový display.  

Jako příklad hardwarového produktu Tablet PC mohu uvést model iX104C3PLUS Xplore 

technologies [18] zobrazený na (obr. 7). Má robustní konstrukci odolnou proti kapající vodě, 

prachu a extrémním venkovním teplotám. Je odolný vůči vibracím, takže není problém ho 

používat ve vozidlech. Hardwarová flexibilita umožňuje měnit velikost pevného disku, 

bezdrátové moduly, paměťové moduly, aktivní nebo pasivní uchycení a montážní soupravy. 

Pro komunikaci lze využít simultánní wLAN, wWAN, PAN (osobní síť) s integrovanými 

anténami. Externí GPS karta umožňuje příjem GPS navigačního signálu. Podporuje jak 

diferenciální GPS (DGPS) tak i EGNOS systém, který doplňuje a vylepšuje vlastnosti GPS 

v Evropě. Mobilní PC je lehké a ergonomicky řešené. Je odolný vůči chemickým látkám. 

Display má velikost 10.4“ v rozlišeni XGA. Velikost obrazovky umožňuje dostatečný 

pracovní prostor s aplikacemi, ale dost malý na pohodlné přenášení v terénu. Display je 

dotykový a dobře čitelný i za denního světla. Pro ovládání se používá speciální pero, takže 

není potřeba připojení myši nebo klávesnice. Cena tohoto přístroje se pohybuje kolem 55000,- 

Kč. 
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Obr.  7 - Mobilní Tablet PC iX104C3PLUS Xplore technologies (převzato z [18]) 

Pro informaci uvádím ještě technické parametry Tablet PC Xplore iX104C3: 

• Integrovaný snímač otisku prsti 

• Rozšiřující PCMCIA slot 

• Procesor Intel Pentium M 753 – ULV@ 1,2GHz 

• Paměť 512 MB DDR RAM 

• Pevný disk 40GB HDD 

• 10,4“ XGA Transmissive LCD 

• Operační systém Windows XP Tablet PC 

• Wi-fi specifikace 802.11 

• Splňuje direktivu EU - RoHS 

 

Upevnění v mobilní technice je zajištěno pomocí speciálních držáků (obr. 8), které jsou také 

velmi flexibilní. Umožňují montáž do různých druhů vozidel. Uchycení je velmi stabilní a 

Tablet PC lze snadno vyjmout a použít mimo vozidlo. Držáky mohou být jak pasivní tak 

aktivní. Aktivní umožňují automatické nabíjení a připojení k externím periferiím jako 

klávesnice nebo tiskárna. 
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Obr.  8 - Mobilní Tablet PC iX104C3PLUS Xplore technologies (převzato z [18]) 

 

9.2  Pocket PC 
Pocket PC, jinak také PDA (Personal Digital Assistant) jsou počítače do jedné ruky. Obvyklý 

je dotykový display a kombinace s telefonem a fotoaparátem. Dotykový display se ovládá 

stylusem, což je tužka s umělohmotným hrotem, nahrazující funkci kurzoru nebo myši na 

počítači. Některé PDA přístroje mají vestavěný GPS přijímač, k jiným je možné připojit 

přijímač externí pomocí Bluetooth komunikace (obr. 9). PDA lze doplnit ochrannými 

gumovými kryty, chránícími proti vlhkosti a prachu. 

 

Obr.  9 - Mobilní PDA s externím přijímačem GPS komunikující přes Bluetooth (převzato z [19]) 

 

Jako příklad uvádím HP iPAQ hw6915 Mobile Massenger [19]. Jedná se o integrované PDA 

s mobilním telefonem a přijímačem GPS. Váží pouze 181 gramů. Cena se pohybuje kolem 

12000,- Kč. 

Technické parametry: 

• Procesor Intel PXA270 416 MHz 



 

31 
 

• Paměť 128 MB  

• Port USB,  

• Bezdrátová komunikace technologiemi GPRS/EDGE/GSM 

• Navigace GPS 

• Slot pro MiniSD kartu 

• Bluetooth, IrDA 

• Wi-fi specifikace 802.11b 

• Fotoaparát 1,3megapixel 

• Operační systém Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC s Phone Edition 

 

Alternativou mimořádně odolného PDA s ovládací jednotkou GPS pak může být Trimble 

Recon [20]. Je odolné vůči vibracím, pádu, má široký teplotní rozsah použití a voděvzdornost. 

Cena se pohybuje kolem 55000,-Kč. 

 

9.3  Shrnutí hardwarových prostředků 
Využití notebooků, jsem vyloučil z možností použití jako variabilního a přenosného 

prostředku pro informační podporu u zásahu. Lze jej použít jako stabilní prostředek ve 

vozidlech případně na velitelském stanovišti. Jeho přenášení v zapnutém stavu by bylo 

problematické. 

Tablet PC a PDA představují vhodné řešení pro využití jako hardwarového prostředku při 

informační podpoře velitele zásahu. Umožňují práci v terénu. Každý z nich má své klady a 

zápory. PDA by šlo využít u menších jednotek a pobočných stanic typu P. Jejich pořizovací 

cena je mnohem nižší, přesto mohou poskytnout veliteli zásahu variabilní nástroj pro 

komunikaci, dokumentaci, orientaci a informační podporu. Možným problémem může být 

použití klasických programů, především jejich zobrazovací a ovládací části. PDA má menší 

výkonnostní parametry procesoru. 

Tablet PC a jeho velký display umožňuje rozšířenější použití programů a větší přehlednost. 

V prostředí GIS je možné zakreslovat plán nasazení jednotek, případně dalších informací. 

Umožňuje tak nejen přijímat informace, ale dává možnost i plánování v rozhodovacím 

procesu. Jeho využití by mohlo být vhodné na centrálních stanicích typu C. Pro tento druh 
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prostředku není problém, použití programu stejných, jako u klasických stolních počítačů. Tyto 

prostředky je možné doplnit o tiskárnu nebo klávesnici ve vozidle. 

 

10  SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ 
 

10.1  Operační systém 
Operační systém je sada programů sloužících hlavně k tomu, aby byly aplikačním programům 

zpřístupněny prostředky (hardware) počítače. Vytváří tak potřebné operační prostředí pro 

chod aplikací [21]. Operační systém patří mezi tzv. systémový software. Mezi jeho základní 

funkce patří rozdělení systémových prostředků aplikacím. Systémovými prostředky je míněn 

nejen hardware (operační paměť, disk, periferní zařízení), ale také strojový čas a přístup ke 

komunikačním tokům, dále pak systémové prostředky nehmotné povahy,  například sada 

fontů. 

Operační systém zpřístupňuje různé verze a implementace hardware (různé verze hardware od 

různých výrobců) tak, aby byl pro program přístup k funkcím hardware stejný. Aplikace 

například vyvolá funkci pro vykreslení písmena na monitoru. Operační systém zařídí, aby se 

na obrazovce objevilo stejné písmeno, i když u různých grafických karet různých výrobců se 

toto písmeno může vykreslovat různým způsobem. Když se na trhu objeví nová grafická 

karta, není nutné měnit (upgradovat) všechny aplikace vykreslující písmena na obrazovku, 

stačí nahrát příslušné ovladače do operačního systému. 

Operační systém dále umožňuje chod více aplikací současně, rozděluje jim strojový čas, 

izoluje aplikace navzájem od sebe a umožňuje jim vzájemnou komunikaci. Aplikace má tedy 

ke svému chodu pouze prostor vymezený operačním systémem, pokud se tento prostor pokusí 

překročit tak nedojde ke zhroucení počítače, ale pouze ke zhroucení aplikace samotné. 

Aby mohl operační systém poskytovat takové služby, musí k tomu definovat určité rozhraní 

pro aplikace a pro své uživatele. Právě znalost těchto rozhraní, kterou mají programátoři 

aplikací a uživatelé systému, je nejcennější částí operačního systému. 
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10.1.1 Struktura operačního systému 

• řízení procesů a přidělování prostředků (přidělování paměti, semafory, roury - viz 

meziprocesová komunikace) 

• správa souborového systému (jeden nebo většinou více typů) 

• správa paměťových datových médií 

• správa textových a grafických rozhraní 

• správa síťových rozhraní 

• správa vstupně výstupních rozhraní (USB, RS-232,…) 

• správa multimediálních rozhraní (zvuková karta, …) 

• správa ovladačů zařízení 

 

10.1.2 Přehled operačních systémů 
Předpokládám využití podpory při zásahu nejběžnějších počítačů řady PC a kapesních PDA, 

proto se pokusím představit právě operační systémy těchto řad vhodné pro využití v podpoře 

velitele zásahu.  

Základní typy operačních systémů, které připadají v úvahu jsou Unixové systémy a systémy 

Microsoft Windows. Unixové systém se dělí do několika větví jako AT&T (UNIX Systém 

V), BSD a větev GNU systémů, mezi které patří například i Linux.  

Právě Linux se mi zdá vhodnou variantou z Unixových systémů pro využití jako 

informačního prostředku pro velitele zásahu. Dělí se na mnoho možných distribucí, proto 

uvedu nejznámější jako Mandriva, SuSE, Debian, Fedora,Ubuntu, Rad Hat. Podpora 

GNU/Linuxových distribucí je realizována komerčními společnostmi. Jsou to například 

společnosti Novell, Red Hat nebo Mandriva. Jde přímo o společnosti spravující určitou 

distribuci. Systém je velmi rozšířený zejména na internetových serverech a v oblasti vysoce 

výkonných výpočetních stanic. V posledních letech se GNU/Linux pozvolna rozšiřuje i do 

firemní sféry a osobních PC. Zvládá prakticky všechny činnosti od počítače očekávané a mezi 

jeho přednosti patří bezpečnost, nízká cena a flexibilita. Jeho rozšíření stále brání zejména 

velké množství aplikací dostupných pouze pod Microsoft Windows a nejistá podpora 

spouštění těchto konkrétních aplikací pod Linuxem. Linuxové distribuce pro kapesní počítače 

jsou například Maemo, Opie nebo Ubuntu mobile. Linuxové jádro a mnoho dalších GNU 

komponent je licencováno pod GNU General Public License (GPL). Zdrojové kódy software 

pod GPL mohou být svobodně upravovány a používány, šířeny však musí být opět pod GPL, 



 

34 
 

avšak binární formy software používající GPL mohou být poskytovány za libovolně vysokou 

úplatu. Ostatní subsystémy mohou mít jiné licence, ale všechny spadají do kategorie 

svobodného softwaru/open source. 

Microsoft Windows je řada grafických více úlohových operačních systémů společnosti 

Microsoft. Až na výjimky jsou určené pro osobní počítače (PC) s procesory Intel a 

kompatibilními. Starší verze byli nástavbou systému MS-DOS. Zahrnovaly známé systémy 

jako Windows 3.11, Windows 95, Windows 98 a Windows ME. Od verze 95 bylo dosovské 

prostředí skryto. Současné verze s jádrem Windows NT pro současné 32 bitové a 64 bitové 

počítače jsou Windows XP a nejnovější Windows Vista. Pro kapesní počítače je vydáván 

operační systém Windows Mobile, dříve nazývaný Windows CE. Existují i serverové verze 

například Windows 2003 Server, které však nemají využití v podpoře přímo u zásahu. 

 

10.1.3 Shrnutí využití operačních systémů 
Pro potřebu informační podpory při zásahu se jeví nejlepší použití systémů Windows nebo 

Linux. Systém Linux má řadu předností. Především je to volně šířený kód, který tak může být 

upravován pro potřebu uživatele. Tím lze třeba docílit mnohem rychlejší náběh systému 

oproti Windows. Dá se upravit množství instalovaných balíčků (programů), a tím 

optimalizovat pro využití podpory při zásahu. Je poměrně bezpečný, protože většina 

škodlivých programů je vytvářena pro Windows. Další výhodou je jeho cena. Nemusí se platit 

za licenci. Jeho nevýhodou je však slabá podpora tvůrců specializovaných programů. 

Operační systém Windows je vhodný pro svou širokou podporu programů. Je schopen 

komunikace v síti. Horší je jeho bezpečnost, vůči virům a útokům ze sítě. Bohužel vzhledem 

k licenčním podmínkám a nešíření zdrojového kódu nelze optimalizovat jádro systému pro 

konkrétní využití u zásahu. 

Oba systémy nabízejí varianty pro kapesní počítače. Operační systém pro PDA je silně spojen 

hardwarovou stránkou zařízení. Je většinou nahrán na zvláštní interní a standardně 

nepřepisovatelnou paměť. Různými způsoby lze však dosáhnout přepsání této paměti a 

uživatel může původní systém přemazat. 
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10.2  Aplikační programy 
Aplikační programy slouží ke konkrétním řešením. V tomto případě k úkolům při podpoře 

zdolávání mimořádné události. Pro snadnou orientaci mezi jednotlivými programy se nabízí 

otázka, jak je rozdělit do kategorií pro snadnou přístupnost. Osobně se mi jeví nejpřijatelnější 

rozdělit je do určitých složek (ikon) dle typu zásahu. Tím se sníží výběr pro rychlejší orientaci 

mezi programy. Řazení programů by bylo vhodné dle postupu nebo priority využití programu. 

Jako výchozí program bych navrhoval použít geografický informační systém, spolupracující 

s operačním a informačním střediskem. V kombinaci s GPS, jak již bylo uvedeno výše, by 

zajišťoval podporu při jízdě k zásahu. Měl by navazovat na současný informační systém 

operačních a informačních středisek. Velitel zásahu by měl stručný přehled o jednotkách a 

technice na místě zásahu ze systému řízení zásahu operačního střediska. 

 

10.2.1 Návrh nových programů 
Rád bych nastínil pár návrhů na možné programy pro podporu velitele zásahu. Předpokladem 

pro tyto programy je jednotnost informačních systémů v rámci HZS České republiky. 

 

Elektronická operativní karta, operační plán 

Převedení stávajících plánů do elektronické podoby by sjednotilo tvorbu operačních karet, 

zavádění by mohlo být prováděno elektronickými formuláři. Usnadnilo by to i možnosti 

aktualizace. Základem by byl jednotný formulář. V rámci stávajících karet by obsahoval 

heslovitě: popis budovy, konstrukční systém, konstrukci střechy a podlah, využití budovy, 

nebezpečí pro osoby, vodní zdroje a jejich výkon. Potřeba hasiva v litrech za minutu dle 

stupně zasažení objektu požárem. Stupně zasažení by byly rozděleny dle procent 25%, 50%, 

75% a 100%. Krátce popsané předpovědi chování požáru, očekávané problémy. Zatrhnutím 

políčka vyznačené požárně-bezpečnostní zařízení. Návrh je přiložen v příloze č. 2. Popis 

operativní karty vychází z [22]. Výhoda potřeby hasiva dle stupně zasažení objektu se zdá 

rozumná pro plánování potřeby sil a prostředků. 

Operativní karta by mohla být zaslána veliteli zásahu prostřednictvím operačního střediska 

nebo by si ji mohl přímo otevřít ze systému GIS. 
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Zásobování hasivy a plánování sil a prostředků 

Program by zahrnoval seznam zdrojů hasební vody, přehled skladovaných pěnidel a prášku 

v rámci systému GIS. Úlohou programu by bylo v rámci dostupných sil a prostředků 

nabídnout řešení pro dálkovou dopravu vody na požářiště. Základním vstupním parametrem 

by zde byla akorát spotřeba vody u zásahu. Dále by mohl umožňovat výpočet potřeby pěnidla 

nebo prášku pro zásah. Výstupem by mohla být trasa dálkové dopravy vody, počty a typy 

techniky. Systém by mohl zkontrolovat počty techniky a navrhnout hlášení o potřebě dalších 

sila a prostředků na OPIS. 

Kontrolní listy 

Pro kontrolu své činnosti může velitel zásahu použít kontrolní listy. Předpokladem je 

zpracování základních úkolů různých typů událostí do formulářového seznamu, který si bude 

velitel postupně zatrhávat dle vykonaných činností. Kontrolní list by se dal popsat jako soubor 

základních taktických postupů u mimořádné události. Mohl by vycházet ze současného 

bojového řádu. Každá taktická položka by mohla obsahovat další nápovědu, kterou by mohl 

velitel využít a upřesnit si úkol. Kontrolní listy by tvořili kontrolní a informační funkci a 

zamezily by vzniku možných chyb při řízení. Použitelnost se mi zdá vhodná u málo častých 

zásahů, jako jsou úniky nebezpečných látek, radiační havárie. Kontrolní list by se mohl stát 

základním rádcem při samotných zásazích jednotek sborů dobrovolných hasičů. 

11  SÍŤOVÁ KOMUNIKACE 
Pro potřebu propojení s informačním systémem GIS případně dalšími systémy je potřeba 

zajistit datovou komunikaci mezi místem zásahu a datovým serverem. Přenášet se tak mohou 

geodeta o poloze zásahových vozidel, informace o místě a stavu zásahu, digitalizovaných 

operativních kartách. V úvahu přichází internetová síť a připojení do ní prostřednictvím 

mobilních operátorů. Vývoj mobilních technologií datových přenosů jde velmi rychle 

dopředu. Níže se pokusím popsat současné dostupné technologie připojení a datového 

přenosu. 

 

11.1  GPRS 
Mobilní systém pro přenos dat GPRS (General Pocket Radio Service) je přístupná pomocí 

GSM modemů nebo telefonů [23]. Je označována jako 2.5G, technologie mezi druhou (2G) a 
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třetí (3G) generací mobilních telefonů. Poskytuje průměrnou rychlost datových přenosů 

používáním TDMA kanálů v GSM síti. GPRS je paketově přepínané, což znamená, že více 

uživatelů sdílí stejný kanál a data se přenášejí pouze, když jsou odeslána. Celková kapacita 

linky může být okamžitě vyhrazena těm uživatelům, kteří zrovna posílají data v kteroukoliv 

chvíli, což poskytuje vyšší prostupnost tam, kde uživatelé posílají nebo přijímají periodicky. 

Maximální reálné rychlosti přenosu dat se pohybují kolem 80 kbit/s. 

 

11.2  EDGE 
Enhanced Data Rates for GSM Evolution je pokračujícím vývojovým stupněm v technologii 

GSM po zavedení datových přenosů pomocí GPRS. Nabízí několik vylepšení, umožňující 

efektivního přenosu dat a vysoké spektrální účinnosti. Hlavní vylepšení spočívá v přenosu 3 

informačních bitů na radiové vlně oproti 1 přenesené pomocí GSM a GPRS. Služba samotná 

je velmi těžko odlišitelná od samotného GPRS. V praxi dosahuje přenosová rychlost kolem 

200 kbit/s pro download a kolem 100 kbit/s pro upload. 

 

11.3  CDMA 
Universal Mobile Telecommunication Systém je 3G systém stavěný jako nástupce GSM. 

Reálná přenosová rychlost v ČR se v současné době pohybuje kolem 430kbit/s. 

 

11.4  UMTS/HSDPA 
Tento protokol mobilní technologie označovaný jako technologie 3,5G a měl by podstatně 

zvyšovat přenosovou rychlost pro download. Reálná přenosová rychlost v ČR se v současné 

době pohybuje kolem 480kbit/s. 

 

11.5  Shrnutí datové komunikace 
V současné době je pokrytí kvalitním signálem UMTS s větším datovým přenosem velmi 

malé. Pokrývá především velká města. Pokryto technologií GPRS/EDGE je téměř celé území 

České republiky, takže není problém tuto technologii využít. Omezením je pouze malá reálná 
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přenosová rychlost. S tím je nutné počítat při objemech přenášených dat na místo zásahu. 

Problém by mohl být například s přenosem rastrových dat v systému GIS. 

Data jsou přenášena přes veřejnou síť internet, proto při přenosu informací by měla být brána 

v úvahu zabezpečení přenášených dat za pomocí šifrování přenosů. 

Datová komunikace v rámci sítě v místě události může být použita stejně, jak jsem uváděl 

v kapitole 6.1.3 při nasazení hasičů v dýchací technice. Kontrola hasičů by mohla být 

doplněna o snímání fyziologických stavů jako teplota, puls, případně tlak a vyhodnocením 

upozornit velitele, že může hrozit konkrétnímu nasazenému hasiči například přehřátí nebo 

vyčerpání organismu. 

Spojení informačního prostředku s periferiemi muže být zajištěno prostřednictvím 

bezdrátových technologií IrDA nebo Bluetooth. 

 

12  POUŽITELNOST INFORMAČNÍHO PROSTŘEDKU 
V této kapitole bych rád posoudil, zda moderní informační prostředek je reálně použitelný a 

v jakém rozsahu. Základními předpoklady, které by měli být posouzeny, jsou především: 

• Zájem velitelů pracovat s tímto prostředkem 

• Reálnost zavedení systému informační podpory 

• Přínos informačního prostředku 

Zájem velitelů je jedním ze základních parametrů, aby prostředek doslova k něčemu byl a byl 

používán. Reálnost zavedení systému je závislá na dostupnosti technologií a na finančním 

zatížení při realizaci tohoto projektu. Přínos informačního prostředku je rozhodující, zda se 

vůbec vyplatí investovat čas a prostředky pro realizaci. 

 

12.1  Využití na místě zásahu 
Pro využití informačního prostředku u zásahu je třeba odstranit problémy, které by jeho 

používání mohlo přinést veliteli zásahu. Vycházím se základního předpokladu, že velitel při 

zdolávání mimořádné události je v časové tísni. Časová tíseň je největší především při 

příjezdu na místo události, kdy je třeba zjistit situaci a následně naplánovat a provézt prvotní 
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opatření. Míra rizika rozhodování bývá veliká, protože většinou není známé prostředí, ve 

kterém je prováděn zásah. Dalším problémem může být složitost ovládání prostředku.  Muže 

zahrnovat jak mobilní použití a ovládání v těchto podmínkách, tak ovládání systému a 

aplikací. Nesmím opomenout položit si otázku, jakým způsobem by bylo vhodné získávat 

informace z informačního prostředku. Jestli je lepší data získávat na místě nebo nechat posílat 

prostřednictvím operačního střediska. 

Využití u zásahu je závislé na jednoduchosti systému. Tím by se omezila práce s prostředkem 

na nezbytné minimum. Co nejvíce funkcí by mělo být automatizováno. Data, jež mohou být 

získávána a zpracována na operačním středisku by se předávala prostřednictvím sítě do 

informačního prostředku k veliteli. Příkladem může být spuštění při vyhlášení poplachu a 

následné zaslání pozice místa mimořádné události. Již při výjezdu k zásahu by mohla být 

známa trasa jízdy. Prostředek podpory velitele zásahu by měl poskytnout informace, které 

velitel nemá a které potřebuje.  Informační prostředek nesmí obtěžovat zbytečnými 

informacemi. Musí chtít jen požadavky, které potřebuje pro zpracování svého úkolu.  

 Již z výše uvedeného průzkumu vyplývá, že velitelé by uvítali evidenci bezpečnostních prvků 

ve vozidlech a zpřesnění navigace na místo události. Předpoklad toho, že by veškeré 

informace byli v papírové podobě a následné vyhledávání v nich by bylo dosti časově 

náročné. Druha varianta je současná, kde jsou papírové podklady omezeny na nezbytné 

minimum. 

Ovládání a spuštění jednotlivých aplikací by mohlo byt rozděleno do kategorií dle typu 

mimořádné události. Tím by se podstatně zúžil výběr požadavků pro konkrétní situaci. 

 

12.2  Reálnost zavedení systému informační podpory 
Největším problémem realizace zavedení systému informační podpory z místa mimořádné 

události je finanční otázka. Druhým hlediskem může být nejednotnost současných systémů na 

operačních střediscích v rámci České republiky. 

Informace o místě zásahu přijaté v centrech tísňového volání jsou předávaná na operační 

střediska prostřednictvím datových vět. Centra tísňového volání mají unifikovanou 

technologii a datová věta je řešena s využitím standardů Státního informačního systému. U 

HZS je v převážné většině unifikované řešení [7], přesto u některých krajských operačních 
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středisek jsou rozdílná. Pro rozdílnost technologií může být problém s datovou komunikací 

mezi místem zásahu a operačním střediskem. 

Řešením je jednotná datová komunikace mezi operačním střediskem a místem zásahu. 

Založená na rozšířeném datovém protokolu XML. Případné rozdílnosti v technologiích, je 

nutné řešit úpravou aplikací. 

Při realizaci tohoto systému by bylo zapotřebí jednotného přístupu k implementaci 

technologií [24]. Projevilo by se to v efektivitě a finanční úspornosti celého systému, v rámci 

vývoje technologií spolupracujících s operačními středisky. Jednalo by se především o 

aplikace spolupracující s operačním střediskem. Konkrétně by šlo o geografický informační 

systém a aplikace vyžadují data o silách a prostředcích u zásahu.  

Finanční náklady zahrnují jednorázový nákup hardwaru a licencí programů. Další položkou je 

poplatek za použití GSM sítě pro datové přenosy. Nezanedbatelný náklad bude také 

implementace do stávajícího systému operačních středisek a vývoj.  

Přehled nákladů dle typu hardwarové vybavení: 

• PDA – 12000,- Kč 

• Odolné PDA bez GPS karty – 40000,-Kč 

• Notebook včetně GPS přijímače – 16000,- Kč 

• Odolné Tablet PC bez GPS karty – 55000,-Kč 

Přehled cen licencí programů: 

• Crash Recovery Systém – neposkytnuto 

• Systém Alpha Personal Network – neposkytnuto 

• Databáze Nebezpečné látky 2007 – 4700,- Kč 

Ceny za použití GSM sítě pro datové přenosy se řídí tarify jednotlivých operátorů.  

 

12.3  Přínos informačního prostředku 
Hlavní přínos informačního prostředku vidím v efektivnějším přístupu k informacím a práci 

s nimi. Vizualizace zpráv by pomohla zvýšit vnímání informací velitelem. Návrhem řešení 

dílčích činností, jako třeba dálkové dopravy vody, je možné urychlit rozhodnutí, upřesnit 
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potřebu sil a prostředků. Nespoléhat se tak jen na vlastní intuici nebo empirický odhad. 

Efektivněji je možné plánovat střídání nasazených sil. Myslím si, že by mohlo dojít ke 

zvýšení bezpečnosti zasahujících, především lepší kontrolou ze strany velitele. Velitel si také 

může sám kontrolovat svojí činnost, případně si ujasnit úkoly, které neplní často. 

Shrnuli to vše dohromady, sliboval bych si od informačního prostředku na místě zásahu 

omezení chyb při zdolávání mimořádné události. Důsledkem toho snížení škod a ztrát na 

životech. 

 

13  ZÁVĚR 
Touto prací se mi podařilo zpracovat názory velitelů na současnou informační podporu při 

zásahu a nalézt v nich možné nedostatky. Současná podpora ze strany operačních středisek je 

na dobré úrovni. Lze ji vyčíst jen předávání informací pouze zvukem, chybí zde vizualizační 

složka. Právě předávání informací bez obrazu vede například k nedokonalé navigaci na místo 

mimořádné události. U geografických informací v tištěné podobě jsou problémy s její 

aktuálností. Velitelé zásahu preferují především pasivní získávání informací, přesto by uvítali 

informace z moderních informačních prostředků. 

Nalezl jsem možné aplikace, informační systémy a hardware pro využití v informačním 

systému pro velitele zásahu přímo na místě mimořádné události. Důležitou součásti by měly 

být geografické a polohové systémy využitelné přímo v terénu. Informační prostředek by 

mohl plnit tyto funkce: 

• Navigace na místo zásahu 

• Informace o místě zásahu (DZP) 

• Informace o zdrojích hasiv a návrh dodávky hasiv 

• Přehled a plánování sil a prostředků 

• Evidence hasičů v dýchací technice 

• Informace o bezpečnostních prvcích vozidel 

• Databáze nebezpečných látek 

• Kontrola a nápověda při zásahu 

Navrhl jsem možnosti vést jednotné a přehlednější operativní karty a plány v elektronické 

podobě. Elektronická verze by mohla snadněji umožnit jejich aktualizaci. Pro kontrolu 
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provádění správných taktických postupu na místě zásahu jsem navrhoval vytvořit tzv. 

kontrolní listy. Díky nim by měl velitel návod a přehled o vykonané činnosti u zásahu, 

především u méně častých zásahu. 

Využití informačního prostředku je možné za předpokladu, že jeho systém bude jednoduchý. 

Co nejvíce funkcí bude automatizováno, aby byli veliteli zásahu pomocníkem, a ne přítěží. 

Pokud je to možné, tak data nalézt a zpracovat na operačním středisku, potom zaslat veliteli 

zásahu. Doplnit zvukové zprávy i o obrazové, a tím využít více vjemů velitele. Informační 

prostředek by měl být schopen i autonomní činnosti. 

Zavedení systému může bránit nákladnost systému a možná různorodost systémů na 

operačních střediscích. Informační prostředek by měl přinést efektivnější přístup 

k informacím potřebných pro zásah a omezit chyby při zdolávání mimořádné události.  

Informační prostředek velitele by mohl v budoucnu spolupracovat s požárně bezpečnostními 

zařízeními a inteligentními systémy v budovách. 

Myslím si, že na informační podpoře velitele zásahu je co zlepšovat. Právě informační 

technologie na místě mimořádné události budou vhodným řešením. 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha č. 1 Dotazník pro velitele 

Příloha č. 2 Návrh operativní karty 



Příloha č.1 – Dotazník pro velitele    
 
Bronislav Kocman – Diplomová práce: Informační podpora velitele zásahu z místa mimořádné 
události 

HZS kraje …………………………………………………………………                            

 

 

1. Využíváte při požárech operativní plán, operativní kartu ? 

   Ano   Ne 

 

2. Jste spokojeni s dostupností a aktuálností DZP (operativní plán, karta)? 

   Ano   Ne 

 

 

3. Jste spokojeni s informační podporou operačních středisek? Pokud ne napište proč? 

   Ano   Ne 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Je pro Vás výhodnější při zjištění druhu nebezpečné látky využít operačního střediska nebo si 
informace zajistit hned na místě například pomocí tabulek, katalogů nebezpečných látek? 

   Operační střediska   Tabulky a katalogy 

 

 

5. Zvládáte evidenci hasičů nasazených v dýchacích prostředcích? Pokud ano napište jak? 

   Ano   Ne 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jste spokojeni s ohlášením místa události, případně navigací na místo mimořádné události? 

 

   Ano   Ne 

 

7. Používáte navigaci GPS v zásahových vozidlech? 

 

   Ano   Ne 

 



Příloha č.1 – Dotazník pro velitele    
 
Bronislav Kocman – Diplomová práce: Informační podpora velitele zásahu z místa mimořádné 
události 

HZS kraje …………………………………………………………………                            

 

 

 

8. Jak hledáte vodní zdroje při požáru? 

 

...........................................................................................................................................................  

 

9. Myslíte si, že by jste využili evidenci druhů vozidel s rozmístěním bezpečnostních prvky 
(baterie, airbagy,..) 

   Ano   Ne 

 



Příloha č.2 – Návrh operativní karty    
 
Bronislav Kocman – Diplomová práce: Informační podpora velitele zásahu z místa mimořádné 
události 
 

Operativní karta 

Adresa:          Kontaktní osoba:         

Firma:          Telefon:            

Popis budovy:                       

Konstrukce: 
     

 

Střecha: 
     

 

Podlahy:                       

Využití:          Nebezpečí:         

Vodní zdroje:                       

1. 
 

výkon:  (litrů/min)   

2. 
 

výkon:  (litrů/min)   

3.          výkon:     (litrů/min)   

Potřeba hasiva 

Rozsah požáru:  25%  50%  75%  100% 

Potřeba hasiva:                        

Stupeň poplachu:                        

Chování požáru: 

                      
Očekávané problémy: 

                   
Požárně bezpečnostní zařízení:                  

Ostatní:  SHZ:        EPS:       ZOTK:        KTPO:      

Vypracoval:        Datum:        Aktualizace:   
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