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Anotace

Práce  se  podrobně  zabývá  problematikou  implementace  geografických 

informačních systémů a geoinformačních technologií v rámci HZS hl. m. Prahy. 

Práce se skládá ze dvou hlavních částí,  analytické a návrhové. V analytické 

části  jsou  popsány  obecné  zákonitosti  zavádění  GIT/GIS,  konstatována 

základní  východiska,  provedena  analýza  potřeb  organizace  a  shrnutí 

současného  stavu  využívání  GIS/GIT.  V  návrhové  části  je  práce  zaměřena 

zejména na podrobný rozbor datového skladu, softwarových a hardwarových 

potřeb organizace. Dále se práce zabývá organizačním kontextem plánovaného 

systému. Mezi základní východiska řešení dané problematiky patří problematika 

sdílení zdrojů a integrace s ostatními složkami HZS ČR, IZS a státní správy. 

Tento  materiál  by  měl  sloužit  jako  koncepční  podklad  při  zpracovávání 

navazující projektové dokumentace.
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Summary

The  thesis  addresses  the  issue  of  implementation  of  geographical 

information systems and geoinformation technology within the Fire and Rescue 

Brigade of the City of Prague. The thesis consists of two parts: Analysis and 

Proposal.  In  the  Analysis,  are  described  general  principles  of  GIT/GIS 

implementation,  define  the  background,  carry  out  the  analysis  of  the 

organizational needs and summarize the current situation in using the GIS/GIT. 

The  Proposal  addresses  the  detailed  analysis  of  a  data  warehouse  and 

software and hardware needs of the organization. In addition, the thesis deals 

with the organizational aspects of the proposed system. The basic underlying 

aspects of the presented solution include resource sharing and integration with 

other  departments  of  the  Fire  and  Rescue  Service  of  the  Czech  Republic, 

Integrated Rescue System and public authorities. This document should serve 

as a conceptual basic material for related project documentation.
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 1 Úvod

 1.1 Úvod do problematiky

Prostorové  informace  jsou  velmi  důležitým  prvkem  každého  lidského 

rozhodnutí.  Lidé  žijí  v  prostoru,  tento  prostor  ovlivňují  a  jsou  jím  zpětně 

ovlivňováni.  Lidé  od  nepaměti  získávají  prostorové  informace  intuitivně  z 

každodenního života ve svém okolí, ve svém prostředí. V posledním století a 

zejména  v  jeho  poslední  čtvrtině  se  mobilita  lidí  neobyčejně  zvýšila  a 

problematika  získání,  využití  a  porozumění  prostorovým  informacím  získala 

zcela nový rozměr. 

Vynález a rozvoj počítačů a výpočetní techniky v druhé polovině 20. století 

zároveň poskytly zcela nové možnosti a způsoby sběru, uchovávání, řízení a 

využívání informací. V posledních 30 letech je možné sledovat bouřlivý vývoj a 

vzájemné prorůstání informačních technologií  při  zpracovávání geografických 

informací.  Tradiční  papírové  mapy  se  vytvářejí  prostřednictvím  výpočetní 

techniky,  geografická  data  jsou  ukládána  a  skladována  v  databázových 

systémech. Tato data jsou prostřednictvím sítí různého typu a rozsahu sdílena 

a  spoluvyužívána  mnoha  uživateli  na  mnoha  různých  místech.  Geografické 

informační systémy se používají při navigaci vozidel v reálném čase a prostoru 

(provozu), a stejně tak je možné prostřednictvím GIS provádět náročné a dříve 

prakticky  nemožné  analýzy  a  úlohy.  Geografické  informace  jsou  široce 

využívány v mnoha oblastech lidského života a lidské činnosti.

Vývoj v posledních několika letech směřuje ke GISu, který se integruje s 

jinými  systémy  pro  zpracování  dat.  Z  GISu  se  stává  „pouhá“  komponenta 

komplexního systému a musí být schopen spolupracovat s ostatními moduly, 

importovat a exportovat data do dalších procesů. Na druhou stranu se stává 
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mnohem  otevřenější  jak  pro  publikaci  tak  i  pro  konzumaci  informací. 

Komunikuje přes otevřená rozhraní s ostatními GISy i dalšími systémy.

Hodnota  geografických  informací  spočívá  ve  zkvalitnění  rozhodnutí.  Je 

možné odhadnout „cenu“ geografických informací pro konkrétní rozhodnutí: je 

to hodnota zkvalitnění daného rozhodnutí s ohledem na požadovaný cíl.. Tato 

hodnota  může  spočívat  v  redukci  zdrojů  potřebných  k  dosažení  cíle  a  k 

urychlení a zpřesnění daného rozhodovacího procesu. Případně může vést k 

redukci  rozhodovacího  rizika,  což  znamená,  že  rozhodnutí  je  v  „průměru“ 

vylepšené.  V  neposlední  řadě  může  vést  i  k  redukci  nákladů  na  přijetí 

rozhodnutí.  V  jakémkoliv  případě,  je  možné  na  hodnotu  nazírat  v  pojmech 

redukce  použití  zdrojů,  tj.  ze  standardního  ekonomického  hlediska.  Zvýšení 

efektivity  procesů  pomocí  prostorových  informací  je  značné,  v  oblasti 

bezpečnostních  složek  (HZS  HMP)  je  to  obzvláště  patrné  v  souvislosti  s 

posláním sboru k ochraně životů a majetku občanů.   .

Geografické  informační  systémy  a  geoinformační  technologie  jsou  v 

činnosti HZS hl. m. Prahy (dále jen HZS HMP) relativní novinkou a v krizovém 

řízení se používají především při řešení mimořádných událostí, jako podpora při 

rozhodování, optimalizaci a řízení záchranných složek IZS. GIT/GIS slouží jako 

moderní prostředek k poskytování informací o svěřeném teritoriu, kdy se rychle 

dostaneme k  informaci  např.  ohledně  aktuální  situace  na  místě  mimořádné 

události,  okolí  místa  s  nebezpečnými  látkami,  nejbližších  zájmových  objektů 

nebo  lokalizaci  JPO a  jednotek  IZS.  Můžeme  dále  efektivně  provést  rychlé 

nalezení zdrojů potřebných pro činnost HZS HMP jako jsou například hydranty, 

PHM, loGIStika nebo lokalizace sil a prostředků  pomocí navigačních systémů 

GPS  nebo  do  budoucna  prostřednictvím  evropského  projektu  družicového 

polohového a navigačního systému GALILEO1. Nástroji GIT/GIS je možno také 

sledovat aktuální dopravní situaci nebo závažný únik škodlivých látek, provádět 

identifikaci objektů zásahu a dalších objektů nebezpečných pro své okolí. Dále, 
1 Předpokládané uvedení do plného provozu v roce 2013
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v  neposlední  řadě,  tyto  nástroje  poskytují  silné  nástroje  pro  provádění 

prostorových  analýz  a  vytváření   prostorových  modelů  a  prostorové 

modelování.

Tato  práce  by  měla  být  koncepčním  dokumentem,  který  se  podrobně 

zaměřuje na oblast nasazení a využití  GIT a  GIS v  podmínkách HZS HMP. 

Podrobně analyzuje stávající stav a zaměřuje se na identifikaci současných a 

budoucích potřeb v střednědobém horizontu (cca 3 - 5 let).  Cílem této práce je 

na základě analýzy potřeb uživatelů a analýzy technických a  ekonomických 

možností vytvořit a rozpracovat koncepty využití GIT a GIS v rámci HZS HMP v 

návaznosti na provozované a budované systémy HZS ČR a ostatních krajů a 

na bezproblémovou datovou komunikaci s nimi.  Navrhnout konkrétní  způsob 

technického  řešení  dané  problematiky  tak,  aby  bylo  možné  podle  tohoto 

materiálu zpracovat jednotlivé konkrétní  dílčí projekty pro postupné zavádění 

systému do rutinního provozu.

Projekt vychází z informační strategie podniku  a dalších studií (zejména 

[13]),  ve  kterých  jsou  vytýčené  směry  rozvoje  informačních  systémů  pro 

zefektivnění podnikových procesů a komunikace v podniku i s jeho okolím (v 

rámci  státní  správy a  IZS).  Pro danou oblast  je  nutné realizovat  následující 

kroky:

 provedení analýzy současného stavu, 

 zpracování návrhu řešení,

 sestavení projektového plánu realizace,

 vlastní realizace projektu a uvedení do rutinního provozu,

 údržba a další rozvoj.
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Implementační plán vychází ze schématu podle [7]

V  souvislosti  s  realizací  projektu  je (podle  [10])  třeba  se  vystříhat 

některých rizik. Jedná se zejména o:

 opožďování a překračování plánovaných termínů,

 překračování plánovaných nákladů,

 podceňování času nutného k přípravě projektu,

 sladění priorit s dalšími činnostmi a projekty,

 přeceňování významu výsledků poskytovaných systémem

 přeceňování rychlosti, s jakou lze ze systému získat vhodné 

výsledky,

 nedostatečné vyškolení a příprava uživatelů systému (musí často 

změnit svoje dosavadní zvyklosti).

2009 10
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Přehled  důležitých  činností  v  průběhu  mapování  technických, 

personálních a řídících činností zachycuje následující tabulka (podle [1])

Tabulka 1: Přehled činností v průběhu mapování technických, personálních a řídících čiností

Technologie Lidé Řízení
zmapování současného stavu 
využití  IT/GIT  a  rozsah 
současného IS/GIS

zmapování  zkušeností  lidí  s 
využíváním  IT/GIT  a 
stávajícího IS/GIS

ujasnění  podnikové  a 
informační strategie podniku

analýza  organizace  podniku  a 
informačních toků

zvážení finančních možností

návrh  základních  požadavků 
na  technické  zabezpečení 
GIT/GIS

návrh  použitelnosti  úloh 
stávajícího IS/GIS

ujasnění  rozsahu  potřebného 
zaškolení uživatelů

vytipování  pracovníků  pro 
zavádění  systému,  vč. 
vedoucího projektu

návrh  požadavků  na  výběr 
systému

specifikace hlavních očekávání 
od  zavedení  nového  systému, 
určení  metrik  pro  ověření 
dosažení  požadovaného 
cílového stavu

Na základě výše uvedených cílů je tato práce rozdělena do  4 částí, které 

se podrobně věnují řešení jednotlivých aspektů zpracovávaného tématu.

 Úvod

 Analytická část

 Návrhová část

 Závěr

 1.2 Rozsah problematiky řešené touto prací

Práce  se  podrobně  zabývá  problematikou  implementace  geografických 

informačních systémů a geoinformačních technologií v rámci HZS hl. m. Prahy. 

Skládá se ze dvou hlavních částí, analytické a návrhové. V analytické části jsou 
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popsány  obecné  zákonitosti  zavádění  GIT/GIS,  konstatována  základní 

východiska, provedena analýza potřeb organizace a shrnutí současného stavu 

využívání GIS/GIT. V návrhové části je práce zaměřena zejména na podrobný 

rozbor datového skladu, softwarových a hardwarových potřeb organizace. Dále 

se práce zabývá organizačním kontextem plánovaného systému. Mezi základní 

východiska  řešení  dané  problematiky  patří  problematika  sdílení  zdrojů  a 

integrace s ostatními složkami HZS ČR, IZS a státní správy. Tento materiál by 

měl  sloužit  jako  koncepční  podklad  při  zpracovávání  navazující  projektové 

dokumentace.

Ke zpracovávané problematice patří zejména tyto hlavní body:

 GIS HZS HMP

 GIS ISKŘ - integrace

 integrace se stávajícími systémy

 v rámci HZS HMP

 externí systémy

 MGIT

 webové mapové služby (OGC)
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 2 Analytická část

 2.1 Základní koncepce GIS

Obecně informační systém (podle  [6]) může být definován jako  „soubor 
osob,  postupů  a  zařízení  navržený,  vytvořený,  řízený  a  udržovaný  pro 
potřeby  sběru,  zaznamenávání,  zpracovávání,  ukládání,  výběr  a 
zobrazování informací“. Informační systém nemusí být nutně automatizovaný 

pomocí počítačů, může být i v jiné, například papírové podobě (viz Telefonní 

seznam, Kniha čerpání PHM apod.).  V současné době, a tak jak jej většina 

uživatelů obvykle chápe, je však tento termín většinou používán ve významu, 

který odpovídá počítačovému systému pro ukládání, zpracování a zobrazování 

digitálních dat. V tomto textu bude nadále pojem „informační systém“ důsledně 

používán pouze pro typ informačního systému tvořený na platformě výpočetní 

techniky.

 2.1.1 Informační systémy

Informační systémy jsou systémy, které mají sloužit k práci s informacemi, 

zejména k evidenci a poskytování informací a podpoře rozhodování. V rámci 

výše vymezeného informačního systému je nutno odlišovat informace a data. 

Informace jsou podle [10] sdělení, která odstraňují nejistotu nebo nevědomost, 

daty míníme jakékoli zaznamenané poznatky či fakta. Jako zvláštní pojem zde 

vystupuje  také  znalost představující  zobecnění  poznání  určité  části  reality. 

Informaci je možno také chápat jako data s nějakým přidaným významem (data 

+ význam), neboli  informace je údaj  (jednotné číslo od  data),  ke kterému si 

člověk přiřadí význam.
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 2.1.2 Prostor a prostorové informace

Na  prostor  je  možné  pohlížet  dvěma  základními  způsoby.  Z  pohledu 

objektů nacházejících  se  na  daných  místech  a  nebo  z  pohledu   vlastností 

těchto míst. Tedy můžeme si položit dvě základní otázky: „Kde se nachází X?“ 

nebo „Co se nachází  v  místě X?“  (zdroj  [6]).  Z tohoto základního rozdělení 

vychází   i dva základní způsoby zpracování a ukládání dat v  GIS. Objektově 

zaměřená vektorová data a jevově zaměřená rastrová data. 

Vektorové vrstvy (vektorová data) pracují s objekty (diskrétními entitami) 

typu BOD, LINIE nebo POLYGON. Tyto objekty představují zobrazení reálných 

objektů v zjednodušené a generalizované podobě v GIS. Příkladem takovýchto 

entit mohou být např. silnice, budovy, katastrální území apod.
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Ilustrace 2: Základní schéma IS



Michal Chmelař: Implementace GIT / GIS uHZS hl. m. Prahy

Rastrové vrstvy (rastrová data) pracují  s jevy reálného světa. Tyto jevy 

charakterizované  rozložením  vlastností  jsou  spojité  a  mohou  být 

reprezentovány  jako  nekonečná  množina  bodů  s  přidruženými  vlastnostmi. 

Sbíraná  data  slouží  k  aproximaci  souvislého  pole  hodnot  příslušného  jevu. 

Příkladem takových jevů mohou být teploty nebo nadmořské výšky.
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Ilustrace 3: Typy objektů používané ve vektorových datech
Ilustrace 4: Geometrické prvky používané ve vektorových datech

Ilustrace 5: Příklad vektorové reprezentace objektů
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 2.1.3 Geografické informační systémy

Podle [11] lze GIS jako nástroj definovat takto: 

„GIS  je  výkonná  sada  nástrojů  na  sběr,  uchovávání,  výběr  podle 
požadavků, transformaci a zobrazení prostorových dat reálného světa pro 
specifické cíle“

Další  definice  z  [12] hovoří  o  GIS  jako  o  databázových  systémech,  z 

hlediska ukládání a uchovávání dat:

„GIS  je  databázový  systém,  ve  kterém  je  většina  dat  prostorově 
indexována a jsou nad nimi vykonávány různé operace s cílem odpovědět 
na otázky o prostorových objektech v databázi.“

GIS  jsou  speciálním  případem  informačního  systému,  kde  data  jsou 

vztažena k poloze v prostoru a které umožňují zpracovávat data se zřetelem k 

jejich  prostorovému  umístění.  Poloha  může  být  vyjádřena  geografickými 

souřadnicemi  nebo  pomocí  „geokódu“  (jako  je  například  poštovní  adresa, 
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Ilustrace 6: Konfigurace propojování hodnot atributu s polohou
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kilometráž  komunikace,  hektometráž  železniční  trati,  číslo  sloupu  veřejného 

osvětlení).  Zpracování  prostorových  dat  může  být  velmi  jednoduché  jako  je 

například  nalezení  určitého  místa  podle  souřadnic  nebo  podle  geokódu 

(například  místo  události  nebo  dopravní  nehody).  Případně  může  být  velmi 

složitou  analýzou,  například  zjišťování  zasažené  plochy  a  ohrožující 

koncentrace  při  úniku  nebezpečné  látky  ve  spojitosti  s  možností  evakuace 

obyvatel dané lokality.

GIS  umožňuje  kombinaci  dat  z  různých  zdrojů  s  ohledem  na  jejich 

prostorovou  lokalizaci.  Všechna  data,  vztahující  se  ke  stejnému  místu  lze 

libovolně kombinovat a analyzovat. Data shromážděná různými organizacemi 

pro  různé  účely  lze  kombinovat  v  případě,  že  je  známa  jejich  prostorová 

lokalizace a data jsou georeferencována2. 

Prostorová  data  se  v  GIS  vytvářejí  buď  digitalizací  již  existujících 

papírových map nebo vznikají a ukládají se přímo v digitální podobě.

2 Proces určení vztahu mezi polohou dat v přístrojovém souřadnicovém systému a 
geografickou resp.mapovou polohou
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Ilustrace 7: Kombinace datových vrstev
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 2.2 Organizační struktura HZS HMP

Organizační  struktura  HZS  HMP  je  liniově-štábní3 hierarchická  organizační 

struktura.  Liniová  část  struktury  odpovídá  organizačnímu  řízení,  štábní  část 

struktury odpovídá operačnímu řízení. Struktura vychází z typové organizační 

struktury GŘ HZS ČR, podléhá jeho schválení, ale je do jisté míry jedinečná 

podle místních podmínek HZS HMP. Má čtyři hierarchické stupně:

 ředitel,

 náměstci,

 odbory,

 oddělení.

Důležitou  výjimkou  z  této  struktury  jsou  JPO,  které  se  dělí  v  rámci 

operačního řízení na 

 řídící důstojník (ŘDS),

 jednotky (JPO),

 čety, 

 družstva.

3 Liniově-štábní (line-staff structure) organizační struktura slučuje liniovou a štábní strukturu. 
Vzniká tehdy, když liniová jednotka deleguje část svých rozhodovacích pravomocí na štábní 
útvary. Tyto pak uplatňují svou pravomoc vůči jiným útvarům, a to v jednoznačně vymezené 
funkční oblasti. LŠ struktury jsou nejrozšířenější formou organizace ve velkých podnicích.
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 2.3 Konceptuální model vybraných hlavních činností HZS 

Na základě řešené problematiky byly vytypovány hlavní (základní) činnosti 

HZS HMP, které budou mít  přímou vazbu k budovanému systému GIT/GIS. 

Konceptuální modelování bylo provedeno4  v metodice UML.

 2.3.1 Činnosti v rámci operačního řízení

Odbor  operačního  řízení  odpovídá  za  plnění  úkolů  operačního  řízení 

jednotek PO a za činnost telefonního centra tísňového volání 112. Odbor se 

4 Konceptuální modely vybraných hlavních čiností jsou do značné míry převzaty z [13]. U 
většiny z nich došlo pouze k dílčím úpravám a doplnění podle specifických podmínek HZS 
HMP.
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Ilustrace 8: Schéma organizační struktury



Michal Chmelař: Implementace GIT / GIS uHZS hl. m. Prahy

dělí na oddělení Krajské operační a informační středisko a oddělení Telefonní 

centrum  tísňového  volání  112.  TCTV112  má  vlastní  infrastrukturu  a  není 

součástí řešení GIS HZS HMP, dále se jím tedy nebudu zabývat.

Krajské operační a informační středisko  zejména:

 zabezpečuje výkon služby na operačním a informačním středisku HZS 

hl. m. Prahy,

 zpracovává  a  zabezpečuje  součinnost  operačního  a  informačního 

střediska HZS hl.  m.  Prahy,  operačních středisek jiných složek IZS a 

zajišťuje součinnost složek IZS v operačním řízení,

 přijímá  a  vyhodnocuje  zprávy  o  požárech  a  jiných  mimořádných 

událostech, vysílá stanovené síly a prostředky jednotek PO a složek IZS, 

právnických a fyzických osob ve prospěch záchranných a likvidačních 

prací,

 poskytuje informační podporu nasazeným jednotkám PO a složkám IZS, 

orgánům krizového řízení a územním správním úřadům,

 podílí  se  na  shromažďování  a  vyhodnocení  statistických  údajů  o 

požárech a jiných událostech řešených v rámci požární ochrany a IZS,

 spolupracuje  s bezpečnostní  radou  hlavního  města  Prahy a  krizovým 

štábem  hlavního  města  Prahy  při  řešení  mimořádných  událostí  a 

krizových situací,

 shromažďuje,  vyhodnocuje  a  analyzuje  v rámci  hlavního  města  Prahy 

údaje o požárech, jiných mimořádných událostech, o činnosti  jednotek 

PO a IZS, o závažných haváriích a o vyhlášených krizových stavech,

 provádí varování a vyrozumění obyvatelstva.
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 2.3.2 Výkon státního požárního dozoru

Souhrnný název státní požární dozor zahrnuje jednotlivé oblasti činností, 

které jsou vykonávány příslušnými orgány, které zde zastupují stát.  Zahrnuje 

procesy uvedené v zákoně  133/1985 Sb.. Dotčenými orgány státní správy na 

úseku  požární  ochrany  a  orgány  vykonávající  státní  požární  dozor  jsou 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a 

hasičské záchranné sbory krajů.
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Ilustrace 9: Činnosti v rámci operačního řízení
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Ilustrace 10: Výkon státního požárního dozoru
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 2.3.3 Činnosti v oblasti územního a stavebního řízení

 Odbor prevence zabezpečuje kontrolní činnost na úseku požární ochrany 

a stavební prevence. V rámci územního a stavebního řízení působí jako orgán 

státní správy z hlediska požární ochrany a z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 2.3.4 Zjišťování příčin požárů

Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje místo a doba vzniku požáru, 

příčina vzniku požáru, okolnosti mající vliv na vznik požáru, následky požáru, 

výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu, porušení předpisů o požární 

ochraně a celá řada dalších údajů. Výsledky a závěry zjišťování příčin vzniku 

požárů se uvádějí do odborných vyjádření a znaleckých posudků, které slouží k 
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Ilustrace 11: Činnosti v oblasti územního a stavebního řízení
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dalšímu řízení.  Při  tomto  výkonu zpravidla  orgán státního  požárního  dozoru 

spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení.

 2.4 Popis současného stavu

V současné době existuje u  HZS HMP  poměrně konsolidovaná datová 

základna  tématických  (významových)  dat,  která  obsahuje  poměrně  značné 

množství  uložených  dat.  U  mnohých  z  těchto  dat  není  zanedbatelná  jejich 

geografická složka. Možnost využití  této složky je ale v současné době velmi 

komplikovaná a nesystematická.  Implementace systému  GIS povede v první 
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Ilustrace 12: Činnosti při zjišťování příčin požárů
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řadě  k  plnohodnotnému  využití  této  geografické  složky  dat  a  mnohem 

efektivnějšímu využití uložených informací. 

Jako základní databázový systém pro ukládání tématických dat slouží v 

současné době MS SQL server (ve verzi 2000 Enterprise Edition), jako vedlejší 

datové  úložiště  slouží  Oracle  10g  (pouze  pro  data  ze  systému  SSU a  pro 

komunikaci  se  systémem  TCTV  112  a  GŘ  HZS  ČR).  Zcela  ojediněle  a 

nesystematicky  jsou  využívány  navigační  systémy  do  vozidel  HZS  HMP. 

Systémy GIT/GIS bude po jejich implementaci možné využívat v široké škále 

aplikací   pro  zefektivnění  činnosti  téměř  všech  organizačních  jednotek  HZS 

HMP.

Pro  přehled  je  v  dalším  textu  proveden  zevrubný  přehled  hlavních 

systémů provozovaných nebo využívaných HZS HMP.

 2.4.1 Databáze a datový sklad 

Centrálním datovým úložištěm dat  HZS HMP je databázový server  MS 

SQL  server  (verze  2000  Enterprise  Edition).  V  něm  jsou  uložena  základní 

kmenová  data  většiny  agend  evidovaných  u  HZS HMP.  Z  tohoto  datového 

úložiště  čerpají  data  všechny  centrální  aplikace  a  informační  systémy 

provozované HZS HMP. Mezi hlavní systémy, využívající toto datové úložiště 

patří zejména „Osobní databáze“, „Databáze techniky“, „PBM Majetek“, „ILO“, 

Požární prevence“, registr „UIR-ADR“ a  „Intranet HZS HMP“ a řada menších 

systémů.  Existuje  ještě  řada  dalších  systémů,  které  využívají  jiná  datová 

úložiště.  Tyto  systémy  budou  zmíněny  v  dalším  textu.  Celý  server  je  z 

bezpečnostních důvodů, z důvodu existence „stand-by“ zálohy a v neposlední 

řadě pro optimalizaci  rychlosti  dispečerského systému „Zásah“ replikován do 

druhé instance serveru v doméně „150“ pro operační řízení. Data v centrálním 

datovém  úložišti  většinou  obsahují  prostorovou  složku  a  proto  se  tato  data 
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budou využívat i v budoucím komplexním systému GIS HZS HMP. V souvislosti 

s plánovaným přechodem na celostátní dispečerský systém ISV Spojař budou 

některá  data,  která  jsou  dosud  uložena  na  platformě  MS  SQL  serveru 

převedena na platformu SŘBD Oracle.

 2.4.2 Zásah

Systém Zásah je vlastní systém HZS HMP. Program je v současné době 

klíčovou  dispečerskou  aplikací  pro  práci  Operačního  střediska  v  rámci 

operačního  řízení.  Systém  je  provozován  v  doméně  „150“,  data  ukládá  ve 

formátu Paradox do vlastní databáze. Používá data z centrální databáze JPO, 

TPO a dalších databází uložených v centrálním datovém úložišti na platformě 

MS  SQL  server  a   Oracle  10g.  S  těmito  a  dalšími  systémy  je  propojen 

prostřednictvím datových vět,  tak aby byl  vždy schopen bezproblémového a 

neomezeného  samostatného  provozu  bez  ohledu  na  stav  ostatních 

informačních  systémů.  Práci  s  prostorovou  informací,  což  je  u  dispečerské 

aplikace  nezbytná  podmínka,  zvládá  program  Zásah  za  pomoci  vlastního 

originálního řešení.  V sytému samotném je zabudováno mapové okno, které 

používá  jako  podkladovou  mapu  oskenované  stránky  z  Atlasu  Prahy.  Toto 

řešení  je  poplatné  podmínkám  a  době  vzniku  systému  na  počátku  90.  let 

minulého  století.  Do  dnešního  dne  přežil  zejména  kvůli  svým  nesporným 

výhodám, které spočívají v ohromné rychlosti vykreslování mapového okna a 

optimalizaci  pro  nejběžnější  typ  zpracovávaných  úloh.  Této  rychlosti  se 

současné GISy ani v nejmenším nepřibližují, rychlost odezvy je minimálně 50x 

větší. Tato výhoda ovšem na druhou stranu má svoji cenu a tou je v podstatě 

neexistence  standardních  GISových  funkcí.  V  mapovém  okně  jsou 

implementovány  pouze  některé  grafické  pomůcky  pro  zaměření  a  označení 

místa události  a lupa pro zvětšení  zobrazované mapy.     V současné době 

probíhají přípravné práce pro přechod k standardnímu celostátnímu systému 

Spojař, firmy RCS Kladno. V současné situaci se nepočítá s integrací systému 

Zásah do systému GIT/GIS.
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 2.4.3 ILO

Systém ILO je vlastní systém HZS HMP. ILO (Identifikační listy objektů) je 

databázový systém obsahující tématická data o zájmových objektech HZS HMP 

(ohrožených  nebo  ohrožujících)  včetně  adresy  (geokódu)  dle  UIR-ADR  a 

geografických souřadnic v souřadnicovém systému S-JTSK. Data systému jsou 

uložena v centrálním datovém úložišti na platformě MS SQL server. Přístup k 

datům  je  zabezpečován  prostřednictvím  tenkého  klienta  přes  Intranet  HZS 

HMP.  Případně  je  možné  data  propojit  do  libovolného  jiného  informačního 

systému, který je schopen spolupráce s MS SQL serverem. Tento systém byl 

od samotného počátku koncipován jako „geografický“,  to znamená, že je po 

všech  stránkách  připraven  pro  integraci  s  GIS.  Záznamy  v  hlavní  tabulce 

obsahují jak souřadnice objektu (pokud jsou známy) tak i geokód s vazbou na 

UIR-ADR,  pokud adresní  bod existuje  v  UIR-ADR případně pokud je  znám. 

Předpokládá  se  další  využití  a  integrace  tohoto  systému  do  GIS.  Ve 

střednědobém  horizontu  je  možné,  že  data  budou  migrována  na  platformu 

SŘBD Oracle.

 2.4.4 SSU

Systém  SSU  –  Statistické  sledování  událostí  je  systém  dodávaný  a 

vyvíjený firmou RCS Kladno jako celostátní systém pro sběr, ukládání, správu a 

zpracování dat o událostech a zásazích jednotek HZS ČR (v našem případě 

HZS HMP). Je to databázový informační systém, s daty uloženými na platformě 

Oracle. Tento systém je od samého počátku koncipován jako „geografický“, to 

znamená,  že  data  v  něm uložená  obsahují  geografickou složku standardně 

zpracovanou  a  uloženou.  Jakýkoliv  standardní  GIS  může  tuto  geografickou 

složku  dat  používat  a  využívat.  Data  obsahují  jak  určení  polohy  pomocí 

souřadnic v souřadnicovém systému S-JTSK, tak i geokódy odkazující na UIR-

ADR. Předpokládá se plná integrace do budovaného GIS.
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 2.4.5 Osobní DB

Osobní databáze je vlastní systém HZS HMP.  Data pro tento systém jsou 

uložena v centrálním datovém úložišti (MS SQL server 2000 Enterprise Edition). 

V  tomto  systému  jsou  sbírána,  ukládána,  spravována  a  využívána  veškerá 

osobní data o pracovnících (občanských zaměstnancích i příslušnících) HZS 

HMP. Tento systém neobsahjue příliš mnoho prostorových údajů. Vzhledem k 

datu  svého  vzniku  není  prostorová  informace  v  tomto  systému  nijak 

systematicky upravena. Záznamy nemají geografické souřadnice ani geokódy 

odkazující  k  některému z celostátních číselníků.  Ve střednědobém horizontu 

bude tento systém i nadále využíván. Pokud se ukáže potřeba integrace s GIS, 

bude tato problematika řešena samostatných specializovaným projektem.

 2.4.6 DB Techniky

Databáze techniky je vlastní systém HZS HMP.  Data pro tento systém 

jsou uložena v centrálním datovém úložišti  (MS SQL server  2000 Enterprise 

Edition).  V  tomto  systému  jsou  sbírána,  ukládána,  spravována  a  využívána 

veškerá data o technických prostředcích HZS HMP. Jsou jednoznačně odlišeny 

technické prostředky, které jsou použitelné v rámci operačního řízení  (TPO) a 

jsou  přiřazeny  jednotkám  požární  ochrany  (JPO)  Tento  systém  prošel  v 

nedávné době podstatným upgrade,  zejména s ohledem na předpokládanou 

integraci  se  systémem  ISV  Spojař a  s  GIS.   Proto  všechny  potenciálně 

prostorové  informace  obsahují  vazbu  k  objektům  s  korektní  standardní 

prostorovou informací5. Ve střednědobém horizontu bude tento systém i nadále 

využíván. 

5 Jedná se například o vazbu k stavebním „Objektům HZS HMP“ nebo k JPO. 
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 2.4.7 Požární prevence

Informační  systém „Požární  prevence“ je aplikace dodávaná a vyvíjená 

firmou  PC  Help  Třebíč.  Je  to  software  pro  komplexní  zpracování  činností 

odboru  prevence  hasičských  záchranných  sborů  (technické  a  stavebně 

technologické prevence). Aplikace pracuje na databázových strojích MS SQL 

Server  (příp.  MSDE)  nebo  Oracle.  Aplikaci  je  možné  provozovat  v  rámci 

územního  odboru  nebo  v  rámci  celého  krajského  ředitelství  HZS,  v  tomto 

režimu  je  také  možné  napojení  na  aplikaci  Výjezd  firmy  RCS  Kladno.6 

Prostorová  složka  dat  je  georeferencována   geokódy  k  UIR-ADR.  Tuto 

geografickou složku tedy lze standardním způsobem využívat. Předpokládá se 

plná integrace do budovaného GIS.

 2.4.8 VEMA

Ekonomický systém VEMA je u HZS HMP implementován v samostatné 

doméně  na  platformě  VEMA  V3  (technologie  přístupu  do  systému 

prostřednictvím  tenkého  klienta).  Je  využíván  pro  zpracovávání  mzdových 

agend.  Prakticky  neobsahuje  prostorovou  informaci  a  nepočítá  se  s  jeho 

integrací se systémy GIS.

6 Systém je tzv. „multiplatformní“. Nabízí možnost instalace mj. na platformu MS SQL Serveru 
a Oracle. V současné době je u HZS HMP systém provozován na platformě MS SQL Serveru, 
ale předpokládá se migrace na platformu Oracle v rámci sjednocování datové základny.
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 2.4.9 EKIS

Ekonomický informační systém Ministerstva vnitra (EKIS) je u HZS HMP 

používán  pro  vedení  ekonomických  agend.  Obsahuje  moduly  Podvojné 

účetnictví  a  rozpočetnictví  (FI,  FM),  Nákladové  účetnictví  (CO),  Evidence 

dlouhodobého  majetku  (AM),  Evidence  drobného  majetku  (DM)  a  Evidence 

zásob (MM). Tento systém je HZS HMP pouze využíván, proto se neuvažuje 

(není to ani možné) o integraci tohoto systému do GIS.

 2.4.10 

Intranet

Intranet HZS HMP, případně jeho nová verze Portál HZS HMP je jednou 

ze  základních  aplikací  využívajících  celého  spektra  dat  uložených  v 

databázových  úložištích  HZS  HMP.  Obsahuje  moduly,  které  prezentují  a 

umožňují modifikaci příslušných dat. Součástí Intranetu jsou například moduly 

„Docházka“, „Archiv událostí“, „Strojní služba“, „Software“, „Inventura majetku“, 

„Radiostanice“, „Technika HZS HMP“, „Prostředky“, „Čerpání PHM“, „Pěnidla a 

sorbenty“  a  řadu  dalších  menších  modulů,   V  současné  době  neobsahuje 

žádnou GISovou funkcionalitu. Ve střednědobém horizontu se plánuje výrazná 

změna v tomto směru. 

 2.4.11 

Internetová prezentace HZS HMP

Webová prezentace HZS HMP7 neobsahuje žádné prostorové informace v 

podobě, ve které je chápe GIS. Do budoucna tento projekt počítá se zapojením 

7 na adrese http://www.hzspraha.cz
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webových  stránek  do  komplexního  systému  GIS.  Počítá  se  s  využitím 

webových mapových služeb, tak jak je uvedeno dále v textu.

 2.4.12 

Archiv událostí

Archiv událostí je historický modul databáze HZS HMP. Data o událostech 

jsou ukládána v centrálním datovém úložišti na MS SQL Serveru. Jedná se o 

data  o  událostech  a  zásazích  JPO,  tedy  obsahujících  silnou  prostorovou 

informaci.  Tato  databáze  nebude  nadále  využívána  z  důvodu  přechodu  na 

celostátní  systém  ISV  Spojař.  Data  z  tohoto  modulu  budou  zpracována  a 

migrována do datového skladu a případně do datového úložiště pro data tohoto 

typu (Spojař, SSU atd.)  na platformě Oracle.  Do budoucna se nepředpokládá 

integrace s GIS.

Dále jsou uváděny systémy s přímou vazbou na prostorové informace 

nebo přímo jednotlivé aplikace GIS:

 2.4.13 

ArcView 3.3

V současné době jsou u HZS HMP využívány 3 licence ArcView ve verzi 

3.3.  Jsou  používány  zejména  Pracovištěm  GIS  pro  tvorbu  a  zpracování 

mapových  podkladů a  dále  Odborem ochrany obyvatelstva  a  plánování  pro 

zpracovávání prostorových analýz a plánů. Do budoucna se nepočítá s dalším 

provozováním  ArcView  v  této  prehistorické  verzi.  V  rámci  komplexního 
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zpracování problematiky GIS/GIT bude k dispozici celá řada specializovaných 

nástrojů pro jednotlivé pracoviště HZS HMP (viz další text).  

 2.4.14 

Geobáze 

Mapový software od firmy Geodézie ČS, který umožňuje některé základní 

GISové funkcionality:

 vyhledávání podle souřadnic

 vyhledávání pole geokódů (sídla, adresní body, hory, 

hraniční přechody atd.)

 možnost vytváření a vkládání vlastních vektorových vrstev 

(bod. linie, polygon) a připojení vlastní uživatelské databáze

 možnost exportu a importu dat z formátu DGN.

 možnost měření vzdálenosti, plochy a poloměrů nad mapou

 částečná spolupráce s přístroji GPS

K dispozici jsou mapy ČR od měřítek 1 : 500.000 až do měřítka 1 : 50.000 

a mapy několika měst (zejména Praha) v měřítku od 1 : 100.000 do 1 : 5.000. 

Bohužel  již  řadu  let  není  prováděna  aktualizace  dat,  software  ani  systému. 

Tento mapový systém je již za hranicí možného praktického využití a to nejen z 

důvodu technologického zastarání ale zejména z důvodu chybějící aktualizace 

datové základny.  Navíc  tento systém neumožňuje plnohodnotnou integraci  s 

jinými systémy.
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 2.4.15 

InfoMapa PJ Soft

V rámci HZS HMP se využívá pro různé účely několik instalací software 

InfoMapa od firmy PJ Soft. Obsahuje podle  [15] vektorové mapy měst a obcí 

ČR digitalizované z měřítka 1: 10.000 a propojené do bezešvého „streetatlasu“, 

přibližně 60 typů bodů zájmu (obchody, sportoviště, restaurace, úřady, stanice 

metra  atd.)  lokalizovaných  v  mapě  a  dále  obsahuje  správní  členění  (kraje, 

okresy, obce s rozšířenou pravomocí, obce, katastry).. V rámci HZS HMP jsou 

využívány verze od 7 do verze 13. Do budoucna se počítá s využitím tohoto 

software, zejména pro jednodušší úlohy nalezení lokality nebo nalezení trasy. 

Zejména  se  bude  jednat  o  vzdálená  pracoviště  s  obtížným  přístupem  k 

centrálním  databázovým  a  mapovým  serverům.  Bude  snahou  co  nejvíce  z 

těchto  instalací  upgradovat  na  aktuální  verzi  a  snížit  počet  různých  verzí 

programu instalovaných u HZS HMP.

 2.5 Scénáře využití – modelové situace

Využití  geoinformačních  technologií  pro  podmínky  HZS  HMP  lze  v 

současné době lze rozdělit do několika základních scénářů:

 Prvním scénářem je využití GIT jako interaktivní, inteligentní 

mapy pro běžné úlohy typu vyhledání například konkrétní adresy 

(adresního bodu), sídla, komunikace, vodní plochy aj., zobrazení a 

tisk určité oblasti a další základní úlohy tohoto charakteru.

 Dalším, dnes již běžně využívaným,  typem úloh je  využití 

GIT pro navigaci osob nebo vozidel v terénu za pomoci globálních 

navigačních a polohových systému (např.  GPS,  GLONASS a v 

budoucnu  evropský  projekt  GALILEO).  Tyto  úlohy  ovšem  v 

podmínkách  HZS  předpokládají  zvláštní  přístup  a  způsob 
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vyhledávání nejkratší trasy např. vazba na semafory městského 

dopravního systému , možnost ignorovat některé zákazové značky 

(např. při odbočování nebo v jednosměrných komunikacích). Dále 

se objevují, zejména v podmínkách rozlehlé aglomerace,  značné 

problémy v on-line připojení k dopravním informacím v souvislosti 

s dopravními omezeními, nehodami a v případě hustého provozu. 

Tehdy má dosud většinou výraznou převahu lidská zkušenost a 

znalost  prostředí  a  podmínek  u  navigátora  nad  „inteligencí“ 

navigačního systému.

 Třetím možným scénářem,  plně  specifickým pro  HZS,  je 

použití GIS a GIT jako informační podpory přímo na místě zásahu 

nebo  zprostředkovaně  prostřednictvím  OPIS.  Mobilní  GIT ve 

spolupráci  s  dalšími  informačními  systémy  lze  použít  jako 

informační základny např. o zájmových (ohrožených/ohrožujících) 

objektech  nebo  pro  získání  informací  o  dosažitelných  zdrojích 

(např.  požární  vody),  jako  systém  pro  podporu  rozhodování  a 

standardizované  analýzy  v  reálném  čase  na  místě  mimořádné 

události. Zde je nutné rozlišovat mezi vybavením MGIT běžného 

zásahového  vozidla,  velitelského  vozu  a  vozidel  speciálních 

služeb (např. chemické služby, spojové služby atd.). Pro každý z 

těchto  typů  je  nutné  uvažovat  specifické  potřeby  a  možnosti 

(ovládání, vybavení, zabezpečení).

 Dalším ze scénářů je využití GIT pro modelování možných 

kritických  situací  nad  určitou  oblastí,  které  může  účinně 

předcházet  nebo  alespoň  minimalizovat  potenciální  hrozby  a 

škody na majetku a zdraví.

 Pátým  scénářem  je  využití  těchto  technologií  v  procesu 

plánování pro tvorbu a prezentaci podkladů a výsledků plánovací 

činnosti a krizového řízení.
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 V neposlední řadě lze s úspěchem využít GIT pro simulace 

v  rámci  štábních  cvičení.  Tyto  simulace  bezpochyby  přinesou 

výrazné snížení nákladů, které by byly nutné vynaložit v případě 

realizace cvičení ve skutečném světě.

 2.6 Další požadavky na systém

 2.6.1 Metadatový systém

Metadata jsou, podle nejjednodušší definice, „data o datech“. V kontextu 

digitálních  prostorových  dat  jsou  metadata  informace,  které  popisují  obsah, 

kvalitu, stav a další příslušné charakteristiky prostorových dat. Podle [3] jsou 

možné  dva  způsoby  pohledu  na  metadata:  „Odborníci  z  IT  přistupují  k  

metadatům jako k datům, která popisují data a datové systémy, jako strukturu  

databází, jejich vlastnosti, umístění a použití. Z druhého pohledu, odborníci z  

informačního  managementu  pohlížejí  na  metadata  jako  na  strukturované  

informace,  jež  popisují  a  umožňují  vyhledání,  řízení,  kontrolu,  pochopení  a  

uchování dalších informací v průběhu času“

Neúplná  a  nedostatečná  metadata  jsou  výsledkem  špatné  správy  a 

nedostatečného  využití  informačního  majetku.  Nedostatečná  a  neúplná 

metadata mohou mít za následek například:

 Neschopnost  včas  najít  důležité  informace  z  důvodu  nedostatku 

adekvátních popisných metadat.

 Nemožnost  přečíst  (využít)  digitální  informace  kvůli  nedostatečným 

technickým  metadatům  o  struktuře,  formátech  a  technických  vlastnostech 

objektů.

 Neschpnost  přisoudit  význam  nebo  hodnotu  informacím  z  důvodu 

nedostatku kontextuálních metadat.
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 Neschopnost ověřit pravost a důvěryhodnost informací.

 Jako  i  v  jiných  oblastech  je  v  oblasti  metadat  užitečné,  dodržovat 

uznávané standardy. Normy pro metadata standardizují zejména  strukturu (tj. 

jak  jsou  data  strukturována),  sémantiku  (tj.  význam  základních  prvků  a 

vlastností metadat) a syntaxi (tj. jak jsou metadata zapsána). Některé normy, 

upravující tuto oblast jsou uvedeny v seznamu norem a technických standardů8

Mezi úvahy a otázky při návrhu a realizaci metadatových struktur patří tyto 

body:

 Lidé obecně neradi vytvářejí metadata ručně, považují to za nezáživnou 

činnost  a  za  přítěž.  Proto  je  vhodné  zajistit,  aby  tvorba  metadat  byla  z  co 

největší části automatizovaná.

 Velmi důležité je věnovat potřebnou pozornost zajištění kvality metadat. 

S  tím je  spojená  nutnost  průběžné  aktualizace  a  validace  metadat.  Špatná 

metadata jsou horší než žádná metadata, neboť do systému zanášejí mylné 

informace.

 Při  implementacích metadat je nutné věnovat  velkou pozornost  účelu, 

pro který mají být metadata vytvořena. Neměla by být vytvářena bezúčelně. Je 

třeba vědět jakým způsobem lze tato data využívat. Struktury metadat mohou 

být velmi jednoduché, ale i velmi složité. Obecně platí, že v jednoduchosti je 

síla.  A  proto  je  potřebné  se  na  jednu  stranu  zasadit  o  co  nejjednodušší 

strukturu, ale na druhou stranu je nutné vybalancovat kvalitu a kvantitu těchto 

metadat, tak aby přinesly požadovaný výsledek.

 2.7 Shrnutí požadavků na systém

Shrnutí požadavků na systém vychází z Podnikové strategie v oblasti ICT, 

poznatků  získaných  ze  studie  [13],  inteview  s  potenciálními  uživateli  a  ze 

zkušeností autora. 
8 Seznam je přílohou této práce
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Základní  skupina  požadavků  na  funkcionalitu  budovaného  systému 

obsahuje zejména:

 požadavek  na  integraci  se  stávajícími  informačními  systémy  HZS 

HMP (ve smyslu rozšíření možnosti využití a prezentace stávajících úloh),

 požadavek na realizaci  GIS v oblasti  evidenčních úloh z důležitou 

prostorovou složkou dat,

 požadavek  na  realizaci  funkce  systému  GIS  pro  podporu 

rozhodování, zejména v režimu operačního řízení (OPIS, JPO a jednotky IZS)

 požadavek na realizaci funkcí pro poskytování informací (tématických 

informací s převažující prostorovou složkou aj.)

 požadavek na realizaci funkcí GIS zaměřených na prostorové analýzy 

a modelování

 požadavek na realizaci funkcí GIS pro modelování a simulace

 požadavek  na  funkcionalitu  umožňující  vytváření  vlastních 

tématických mapových výstupů,

 nezbytná je  rovněž administrátorská funkcionalita  zajišťující  správu 

systému, správu uživatelských oprávnění, správu a editační funkce vzhledem k 

datové základně a datovému skladu,

 požadavek  k  nadstandardní  bezpečnosti  a  dostupnosti  systému, 

včetně zabezpečení záloh a obnovení datové základny a funkcionality celého 

systému po havárii.
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 3 Návrhová část

 3.1 Východiska pro návrh systému 

Základ  budování  a  implementace  GIT  a  GIS  u  HZS  HMP  vychází  z 

systému ISKŘ, který je v současné době u HZS ČR uváděn do provozu. Pro 

GIS HZS HMP bude využívána značná část infrastruktury systému ISKŘ. Toto 

řešení bylo zvoleno zejména 

 z důvodu nutné úplné integrace a sjednocení systémů, 

technologíí, prostředí a postupů v řešené oblasti, 
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 z důvodu sdílení datového skladu (CDS) a snadnější, bezpečnější 

a rychlejší správy, údržby, aktualizace a administrace datového skladu a 

databázové infrastruktury,

  z finančních důvodů, zamezení nehospodárnosti duplikováním 

systémů a infrastruktury.

Navrhovaný systém bude mít čtyři vrstvy:

 vrstva koncových aplikací (front-end)

 vrstva interních služeb (back-end)

 vrstva externích služeb využívaných v rámci systému

 vrstva externích služeb nabízených systémem ostatním složkám 

IZS a státní správy

 3.2 

Datová základna

Jako standardní datový formát pro prostorová data byly vybrány formáty 

firmy  ESRI.  Tyto  formáty  byly  vybrány  zejména  proto,  že  jsou  všeobecně 

uznávaným standardem a jsou používány i v ISKŘ, u ostatních krajských HZS i 

ve  většině  ostatních  organizací  státní  správy.  Jedná  se  zejména  o  ESRI 

shapefile,  ESRI  coverage  a  ESRI  geodatabase.  Jako  hlavní  cílový  formát 

prostorových dat  bude využíván formát  geodatabáze ESRI.  Prostorová data 

budou ukládána a částečně spravována prostřednictvím middleware ArcSDE do 

relační  databáze.  Hlavní  databázovou  platformou  pro  ukládání  prostorových 

geodat bude  SŘBD  Oracle Enterprise/Standard Edition (v současné době ve 

verzi 11g). Vedlejší databázovou platformou bude SŘBD MS SQL server 2000 

Enterprise/Standard Edition (v současné době ve verzi 2000, do budoucna se 

počítá s upgrade na některou z novějších verzí). Data, která budou využívána, 

by měla být předávána přednostně ve vektorové podobě. 
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Množinu datových sad lze rozdělit do dvou základních skupin, a to

 základní podkladová a tématická data CDS (celostátní)

 specifická data HZS HMP

Základní  podkladová  a  tématická  data  budou  přebírána  z  CDS9 pro 

ISKŘ10. Tento datový sklad je garantován a pravidelně  pololetně  aktualizován 

GŘ  HZS  ČR11 a  na  datových  nosičích  je  předáván  na  jednotlivá  Krajská 

ředitelství HZS ČR.

Speciální data HZS HMP lze rozdělit do dvou podskupin:

 primární data HZS HMP

 data získaná od třetích subjektů specifická pro hl. m. Prahu

Pro primární data, která budou vznikat u HZS HMP a jejichž pořizovatelem 

a  jediným  garantem  bude  samotný  HZS  HMP,  bude  vytvořena  jednotná 

metodika.  Tato metodika musí garantovat:

 věcnou správnost (bude určen odborný garant za jednotlivé 

tématické „vrstvy“ z příslušného odborného pracoviště),

 formální správnost,

 řádnou dokumentaci a začlenění do celkového datového modelu,

 používání správných referenčních mapových podkladů,

 dodržování pravidel pro zajištění správné geometrie, resp. 

topologie kresby,

 polohovou přesnost,

9 Centrální datový sklad, spravovaný IOO Bohdaneč
10 Informační systém krizového řízení
11 Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
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 řádnou vizualizaci v dohodnutém prostředí.

Konečným garantem vznikajících primárních dat bude pracoviště GIS HZS 

HMP. Je třeba, aby zadávání a tvorba jakýchkoliv prostorových dat podléhalo 

vyjádření a případné kontrole specialisty na geoinformatiku (pracoviště GIS).

Garantem dat získaných od třetích subjektů  musí být vždy daný subjekt. 

Garance správnosti, periodicita a výměnný formát pro aktualizace musí být vždy 

ošetřeny  v  konkrétních  smlouvách  o  poskytování  geodat.  Takto  získaná 

geodata  musí,  před  začleněním  do  datového  modelu  a  uložením  do 

geodatabáze,  projít  kontrolou  a  schválením  specialisty  na  geoinformatiku 

(pracoviště  GIS).  Záměrem  je  upřednostňovat  datové  zdroje  státních 

organizací.  Komerční  data  budou  nasazována  až  v  případě,  že  nemají 

rovnocennou náhradu z prostředí veřejné správy. 

Nezbytnou  součástí  datového  skladu  HZS  HMP  musí  být  funkční  a 

aktualizovaný    metadatový  systém.  Základní  metainformace  by měly  být  k 

dispozici pro všechny datové vrstvy GIS. Při návrhu řešení by měly být zváženy 

existující nebo vznikající standardy v oblasti metainformací (např. ISO 1911512) 

a zároveň akceptován stav a situace v této oblasti v rámci HZS ČR a ISKŘ

 3.2.1 Významné datové vrstvy v datovém skladu

 Podkladová a tématická data z CDS

Jako základní  podkladové mapy budou používána data z CDS.  Tento 

datový sklad používá celou řadu datových zdrojů a mapových děl. Tato mapová 

díla lze tematcky rozdělit na tyto kategorie:

 Referenční mapové podklady

12 viz příloha „Přehled vybraných norem a technických standardů“
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 Přírodní podmínky a životní prostředí 

 Využití území

 Prostorové plánování

 Tematická data HZS

 ostatní

Mezi referenční mapové podklady patří zejména tato mapová díla13:

 Mapy velkých měřítek S-JTSK

 Digitální katstrální mapa (DKM)

 Katastrální mapa – digitalizovaná (KM-D)

 Rastrová mapa katastru nemovitostí (KN)

 Ortofotomapy z LMS  (1 : 5.000 – 7.000)

 Mapy středních měřítek

 Vektorová ZM-10 (ZABAGED)

 Digitální ZM vodohospodářská (ZABAVOD)

 Vektorová (TM) - 1: 25.000 (DMÚ25)

 Ortofotomapy z LMS (1:15.000 – 26.500)

 Mapy malých měřítek

 Rastrové ekvivalenty topografických map (1 : 25.000 

– 1.100.000)

 Vektorová (TM) - 1: 200.000 (DMÚ200)

 ArcČR 500

13 Čerpáno z datového modelu CDS
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 Primární data HZS HMP a data získávaná od třetích subjektů

Pracovištěm GIS v rámci oddělení ODIS HZS hl. m. Prahy byly, v rámci 

pilotního projektu a zkušebního provozu, vytvořeny datové vrstvy „Rajonizace 

JPO“, „Plošné pokrytí JPO“, „SuperÚseky“ – vrstva popisující rozdělení úseků 

rychlostních komunikací na území hl. m. Prahy. Byla získána data z URM hl. m. 

Prahy – ortofotomapa s velikosti pixelu 10 cm a „DMR-digitální model reliéfu“. 

Ve spolupráci  s  dalšími  subjekty  byla  získána např.  data  „Lampy veřejného 

osvětlení“  sloužící  pro  jednoznačnou  lokalizaci  mimořádné  události  dle 

unikátního klíče, data „Zastávky MHD“ sloužící pro lokalizaci na základě jména 

zastávky nebo směru cesty.  Na podkladě dat z Magistrátu hl.   m. Prahy byl 

vytvořen  projekt  „Povodně“  pro  přípravu  povodňových  opatření  sloužící  jako 

podpora rozhodováni krizového štábu při živelních pohromách.

 3.3 Software

 Oracle  Enterprise/Standard  Edition  11g –  hlavní  databázová 

platforma, v  souladu s celostátním databázovým standardem je  jasně 

daná  jako  SŘBD  Oracle  11g  v  edici  Standard  nebo  Enterprise.  Pro 

možnost využití vyspělých administrátorských aplikací, řešení replikací a 

zálohy by bylo vhodnější použití edice Oracle 11g Enterprise. 

 Microsoft SQL server 2000  Enterprise edition – jako vedlejší 

databázová platforma bude sloužit  stávající  MS SQL server Enteprise 

Edition. Je  to  zejména  z  důvodů  zachování  kontinuity  a  využitelnosti 

(resp.  integrace)  stávajících  databázových  systému  a  jejich  dat.  Zda 

bude toto řešení dlouhodobé v budoucnu ukáže další vývoj a projekty 

týkající  se  dotčených  informačních  systémů.  Pro  střednědobý  výhled 

(uvažovaný  v  této  práci)  je  nepochybné,  že  tento  systém  bude  dále 

zachován a udržován, eventuálně upgradován.

 ArcSDE  –  slouží  pro  správu  prostorových  dat  pomocí 

standardních tabulek SŘBD a analýzu dat
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 ArcIMS – mapový server zajištující zabezpečený přístup k datům, 

umožňuje kontrolovat, jak a komu jsou GIS data a mapové služby 

poskytovány

 ArcGIS  9.x  Desktop14 – je  sada  aplikací  (ArcInfo,  ArcEditor, 

ArcView)  umožňující  komplexní  sadu  funkcí 

spojených se správou a údržbou geodatabázových 

struktur. Umožňuje modulární rozšíření o „extenze“ 

umožňující  využití  dalších  rozšířených  služeb  a 

funkcí. Tato sada aplikací by měla být instalována 

na pracovišti krajského správce GIS.

 ArcPublisher  9.x  -  je  nadstavba,  která 

umožňuje  publikovat  data  a  mapy  vytvořené  v 

prostředí  ArcGIS  Desktop.  Pomocí  nadstavby 

ArcGIS  Publisher  můžete  pro  jakýkoli  dokument 

aplikace ArcMap nebo ArcGlobe vytvořit soubor ve formátu „publikovaná 

mapa“  (.pmf).  Tuto  nadstavbu  by  měl  mít  alespoň  v  jedné  instanci 

instalovanou krajský správce GIS. 

 ArcInfo 9.x – komplexní aplikace desktopového GISu. Je to de-

facto  standard  pro  GIS.  Zahrnuje  úplnou  sadu  funkcí  ArcView  a 

ArcEditoru a navíc přidává pokročilé funkce prostorových analýz, úplnou 

správu  geodatabáze,  rozšířenou  možnost  manipulace  s  daty  a  silné 

kartografické nástroje. Pokud z jakýchkoliv důvodů nebude u krajského 

správce GIS možno instalovat plnou sadu ArcGIS Desktop, je toto možná 

dostatečná náhrada.  Bez této  funkcionality by ovšem práce krajského 

správce GIS byla značně omezená.

 ArcEditor 9.x – nástroj pro správu a editaci geografických dat. 

Umožňuje víceuživatelské prostředí, vytvářet a spravovat prostorové 

14 Údaje o produktech ESRI (ArcGIS Desktop, ArcInfo, ArcView, ArcEditor, ArcGIS Explorer a 
ArcPublisher) byly čerpány ze stránek firmy ESRI ([14]) nebo ArcDATA Praha.
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vazby (spatial relationships), konverze mezi rastrovými a vektorovými 

daty a další funkce.

 ArcView  9.x  – je  software  pro  vizualizaci,  správu,  tvorbu  a 

analýzu  geografických dat. Umožňuje vytvářet vlastní mapové výstupy, 

vytvářet  procesní  modely,  skritpy a workflow pro vizualizaci  a analýzu 

dat.  Tato  edice  by  měla  být  použita  pro  odborná  pracoviště, 

zpracovávající a využívající geodata.

 ArcGIS  Explorer  9.x  -  je   prohlížeč  geoprostorových  dat 

vytvořených pomocí ArcGIS Server. Nabízí snadnou cestu, jak zdarma a 

rychle prohlížet geografické informace jak ve 2D, tak i  ve 3D a navíc 

obsahuje možnost provádět nad zobrazenými daty dotazy a analytické 

úlohy.  Propojuje  aplikace  pro  zpracování  prostorových  dat 

(geoprocesing)  založené  na  serveru  s  datovými  sadami  GIS  a 

zpřístupňuje veškeré možnosti ArcGIS Serveru včetně geoprocesingu a 

3D  služeb.  ArcGIS  Explorer  je  otevřenou  a  interoperabilní  aplikací  – 

dokáže  pracovat  i  s  lokálními  datovými  vrstvami  a  službami 

zpřístupněnými  pomocí  ArcIMS,  ArcWeb  Services,  specifikace  WMS 

konsorcia OGC.

 ArcReader  -  je  jednoduchý prohlížeč map a glóbů vytvořených 

pomocí  nadstavby  ArcGIS  Publisher,  který  lze  volně  distribuovat 

libovolnému množství  uživatelů.  Součástí  nadstavby ArcGIS  Publisher 

jsou programovatelné ovládací prvky aplikace ArcReader pro vývojáře v 

prostředích  Visual  Basic,  Visual  C++ a  .NET.  Pomocí  těchto  prvků  je 

možné začlenit  ArcReader do stávajících aplikací nebo vytvořit  vlastní 

uživatelský  ArcReader  pro  zobrazování  publikovaných  mapových 

souborů.

 GISelIZS  AE15 –  specializovaný16 desktopový  klient  umožňující 

práci  s  digitální  mapou  a  s  informacemi  k  ní  vázanými  v  rámci 

operačního řízení na OPIS. Poskytuje operátorům v přehledné podobě 
15 Údaje čerpány z dokumentu [15]
16 Byl vyvinut v rámci projektu ISKŘ, na základě požadavků komise GIS HZS ČR a HZS krajů.
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informace  o  území,  pohyb  mobilních  jednotek  v  mapě,  možnost 

vyhledávat  objekty,  adresní  body,  liniové  prvky  apod.  Spolupracuje  s 

dalším vybavením OPIS, zejména s ISV Spojař.

 MISAG – specializovaný17 metainformační systém pro administraci 

geodat.  Poskytuje  důležité  informace  o  jednotlivých  objektech  v  GIS, 

kontakty  na  správce  a  způsob  využití  dat.  Řídí  se  specifikacemi  a 

normami  dle  ISO  19115 Tento  systém  bude  využíván  do  doby 

zprovoznění celostátního metadatového informačního systému pro oblast 

GIS.  Poté  bude  rozhodnuto,  zda  v  provozování  tohoto  systému 

pokračovat a jakým způsobem. Např. v něm udržovat pouze záznamy o 

specifických vrstvách GIS HZS HMP.

 3.4 ISKŘ – informační systém krizového řízení

Systém  ISKŘ  tvoří  jádro  GIS  u  HZS  ČR.  Tento  komplexní  informační 

systém bude sloužit při řešení krizových situací s celorepublikovou působností.

17 Byl výrazně upraven podle požadavků HZS HMP
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 V rámci HZS hl. m. Prahy se postupně realizuje integrace a propojení s 

dalšími  informačními  systémy používanými  v  rámci  kraje.  Technologie  ISKŘ 

bude tvořit jádro a back-end systému GIS HZS HMP. Z tohoto vyplývá i mnoho 

podmínek, kterým se implementovaný systém GIS HZS HMP musí přizpůsobit, 

resp.  z  nichž  musí  jeho  implementace  vycházet.  Přijetím  tohoto  řešení  je 

jednoznačně  dána  technologie  a  převážná  část  datové  základny.   Schéma 

tohoto řešení je na  ilustraci 16. 
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Data  z  CDS  na  úroveň  krajských  serverů  budou  předávána 

prostřednictvím  obousměrné  replikace  dat  mezi  SŘBD  Oracle.  Na  úrovni 

krajského správce GIS bude využívám přístup k datům přes aplikační vrstvu 

ArcSDE, na ostatních pracovištích na kraji bude využíván pro přístup k datům 

ArcSDE  direct  connect.  Tímto  způsobem  bude  možné  zpřístupnit  data  ze 

serverů GIS  pro všechny klienty přímým přístupem do databáze Oracle. Tento 

režim nevyžaduje samostatnou licenci každého klienta pro ArcSDE (viz  [13]). 

Jako nouzové a přechodné řešení je možné použít k přenosu externích médií 

(DVD,  externí  HDD).  Navrhovaná  koncepce  toto  řešení  umožňuje,  neboť 

krajské infrastruktury jsou schopné plnohodnotné samostatné činnosti.
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 3.5 Mapové služby

Vývoj  v  oblasti  GIS  směřuje  z  prostředí  desktopových  produktů  k 

distribuovaným systémům založeným na webových službách. Podle [5] bude u 

uživatele  pouze  určitá  část  dat  a  funkcionality,  ostatní  potřebná  data  nebo 

služby  budou  uživateli  poskytovány  prostřednictvím  webových  služeb.  U 

systémů tohoto druhu začínáme hovořit o interoperatibilitě GIS. Interoperatibilita 

je  postavena  na  definování  standardů  a  specifikací  a  jejich  používání. 

Nezabývá  se  již  řešením  nesourodosti  dat  různých  datových  formátů,  ale 

především  propojení  na  úrovni  programových  aplikací,  webových  a  jiných 

služeb.

Pod  vedením  OGC18 byly  doposud  definovány  specifikace  pro  tyto 

základní webové služby:

 WMS – Web Map Service – mapové služby,

18 Open Geospatial Consortium – skládá se z členů bývalého Open GIS Consortia a zahrnuje 
více než 300 obchodních společností, univerzit a vládních organizací (udržuje si zvyklosti 
„otevřenosti produktů“ - open source[5].
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 WFS – Web Feature Service – rozšířené mapové služby,

 WCS – Web Coverage Service – distribuční mapové služby,

 WPS – Web Processing Service – operace zaměřené na 

zpracování dat,

 SOS – Sensor Observing Service – služby spojené se sběrem a 

předáváním senzorických dat. 

Podrobný popis těchto služeb překračuje rámec této práce. Lze odkázat 

pouze na internetové19 a jiné zdroje

Využívání  webových  služeb  a  obecně  distribuovaných  zdrojů  naráží  v 

rámci  bezpečnostních  složek  na  určitá  omezení,  daná  zejména  nutností 

nepřetržitého  přístupu  k  potřebným  datům  a  nepřetržitého  využívání 

(geo)informačního systému. Zanedbatelná není ani bezpečnostní stránka věci. 

Využití těchto služeb bude u HZS HMP rozděleno na tři, resp. pět částí:

 publikace / využití interní webové služby v rámci intranetu HZS 

HMP, 

 publikace / využití externí webové služby mimo rámec intranetu 

HZS HMP (např. v rámci sítí HZS ČR, MV ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a 

dalších složek IZS)

 využití externí webové služby od dalších subjektů

Využití standardních (veřejných) webových služeb bude pravděpodobně z 

výše uvedených důvodů značně limitováno.

19 např. http://www.opengeospatial.org/standards, http://www.webservices.org/, 
http://www.w3.org/2002/ws/, http://cs.wikipedia.org/wiki/WMS, 
http://www.geoconnections.org/en/communities/developers/standards/fa=technical.web_m
ap_service a mnoho dalších
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 3.6 Hardware

Požadavky na hardware je nutno rozčlenit pro  jednotlivé typy pracovišť:

 servery (databázové a aplikační / mapové),

 koncoví tlustí klienti,

 koncoví tencí klienti,

 pracoviště pro mobilní GIS,

 pracoviště pro sběr dat,

 analytické pracoviště,

 administrátorské pracoviště.

Základní  požadavky vyplývají  přímo ze zvoleného aplikačního vybavení 

jednotlivých počítačů a zvoleného operačního systému. 
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Ilustrace 19: Schéma infrastruktury serverové části HZS HMP

Ilustrace 18: Schéma infrastruktury serverů HZS HMP
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 3.7 Funkční požadavky a personální obsazení 

Na základě analýzy z  [13] a interview provedeném s vybranými potenciálními 

uživateli v rámci HZS HMP byl vytvořen následující přehled skupin funkčních 

požadavků (tab. 2). Funkční požadavky jsou rozděleny do tématických  skupin. 

Funkční požadavky byly následně přiděleny jednotlivým organizačním složkám 

a  pracovištím  HZS HMP  (tab.  3).  Toto  rozdělení  může  také  posloužit  jako 

základ pro aplikační20 a hardwarové vybavení výpočetní techniky na dotčených 

pracovištích. 

20 Přiřazení softwarových modulů a aplikací je v příloze
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V následující  tabulce  je  podrobný rozpis  funkcí  systému GIS  seskupený do 

jednotlivých funkčních skupin.
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Zkratka Popis Poznámka
AN Analytické funkce

AN01 Modelování rozvoje krizové situace
AN02 Návrh optimální trasy pro výjezd
AN03 Podpora návrhu evakuace – návrh evakuačních cest
AN04

EV Evidenční funkce
EV01 Evidence uzavírek komunikací
EV02 Evidence informací o objektech spojených s činností OBKI
EV03 Evidence zájmových objektů vazba k ILO, hydrantům apod.
EV04 Evidence disponibilních JPO
EV05 Evidence PRSP
EV06 Evidence poplachových plánů
EV07 Evidence / Pasportizace objektů v majetku HZS HMP
MA Manažerské funkce

MA01 Statistika událostí za vybrané území
MA02 Souhrnné výstupy z evidenčních agend

NA Navigace
NA01 Sledování pohybu mobilnich jednotek v terénu
NA02 Navedení JPO na místo zásahu
OP Operační řízení

OP01 Automatický zobrazení vybaných jednotek pro zásah
OP02 Tisk příkazu k výjezdu s tištěnou mapou
OP03 Lokalizace místa události na mapě

RE Přístup k základním registrům
RE01 Přístup k datům katastru nemovitostí
RE02 Přístup k RES
RE03 Přítup k datům UIR
RE04 Přístup k registru obyvatelstva
RE05 Přístup k dalším registrům

ZG Základní geoinformační funkce
ZG01 Obecné prohlížení datových podkladů
ZG02 Základní práce s mapou vč. vyhledávání objektů
ZG03 Vypínání/zapínání vrstev
RG Rozšířené geoinformační funkce

RG01 Připojování uživatelských vrstev
RG02 Obecná editace geografických dat
RG03 Obecná editace popisných (sémantických) dat
RG04 Tvorba kartografických výstupů
SS Správa systému

SS01 Správa datových zdrojů a aplikací
SS02 Správa uživatelů
SS04 Ostatní funkce pro správu toto asi ne – rozepsat konkrétně

Podpora tvorby a optimalizace plošného rozmístětní sil a 
prostředků

Tabulka 2: Tabulka funkcí poskytovaných GIS
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Lidskou složku systému tvoří:

 uživatelé,

 uživatelé-specialisti21 a 

 správci GIS

Uživatelé a uživatelé - specialisti budou součástí odborných organizačních 

jednotek a budou GIS využívat jako pracovní nástroj. 

Správci  GIS  budou  součástí  pracoviště  GIS,  které  bude  organizačně 

začleněno do ODIS. V rámci své činnosti bude pracoviště GIS zajišťovat, ve 

spolupráci s ostatními správci IS HZS HMP, správu, fungování a úržbu GIS. 

Zvláštní  pozornost  je  třeba  věnovat  vymezení  rolí  a  kompetencí  mezi 

jednotlivými  správci.  Toto  pracoviště  by  mělo  být  zajištěno  následujícím 

způsobem:

 vedoucí ODIS – obecně v roli GI manažera, řešícího základní 

organizační a koncepční problémy

 správce GIS pro oblast technického a systémového vybavení.

Správce  GIS  musí  být  schopen  reagovat  na  vývoj  GIS  a  GIT,  rozvoj 

datových zdrojů a vývoj informačních technologií. Tomu musí odpovídat i jeho 

další  odborná  příprava.  Základem  odborného  rozvoje  správce  by  měl  být 

soustavný kontakt s pracovníky dodavatele technologií a systémů (GIS). Tento 

kontakt je možné realizovat formou účasti na školení, seminářích, konferencích 

a konzultacích zaměřených na reálné řešení konkrétních úkolů22.
21 „Uživatel – specialista“ je odborník na danou problematiku z odborného oddělení, který navíc 

ovládá problematiku GIS na takové úrovni, že je schopen systém využívat k zpracování 
netriviálních úloh, komunikovat se správcem GIS, identifikovat datové zdroje. Např. lze uvést 
specialistu z analytického oddělení, který bude schopen prostřednictvím GIS provádět složité 
a komplexní analýzy.

22 Obecně jsou pozitivně hodnoceny různé úzce zaměřené semináře, resp. obecněji zaměřené 
konference, které přinášejí informace ze širšího úhlu o geoinformačních technologiích, jejich 
vývoji a nových možnostech jejich využití.
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V následující tabulce je vybavení jednotlivých pracovišť funkcemi GIS:
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Organizační složka Požadovaná funkčnost
Ředitel HZS HMP MA – manažerské funkce
Prac. interního auditu ZG     - Základní „GISovské“ funkce
Prac. kontroly ZG     - Základní „GISovské“ funkce
Náměstek PRE a CNP MA – manažerské funkce
Ředitel odboru ZPP MA – manažerské funkce

Vedoucí odd. ZPP

Vedoucí odd. dokumentace

Ředitel odboru prevence MA – manažerské funkce

Vedoucí odd. kontrolní činnosti

Vedoucí odd. zvláštních staveb

Vedoucí odd. vybraných staveb

Oddělení prevence pro MČ

Ředitel odboru ochrany obyvatelstva MA – manažerské funkce

Vedoucí odd. krizového řízení

Vedoucí odd. analytické

Vedoucí odd. logistiky ZG     - Základní „GISovské“ funkce
Sklad logistiky

MA01 – Statistika událostí za vybrané území
EV03 – Evidence zájmových objektů
RE    – přístup k registrům
NA    - navigace
MA01 – Statistika událostí za vybrané území
RE    – přístup k registrům
NA    - navigace

MA01 – Statistika událostí za vybrané území
EV03 – Evidence zájmových objektů
RE    – přístup k registrům
MA01 – Statistika událostí za vybrané území
EV03 – Evidence zájmových objektů
RE    – přístup k registrům
MA01 – Statistika událostí za vybrané území
EV03 – Evidence zájmových objektů
RE    – přístup k registrům
MA01 – Statistika událostí za vybrané území
EV03 – Evidence zájmových objektů
RE    – přístup k registrům

Vedoucí odd. ochrany a přípravy 
obyvatelstva

AN01 – Modelování rozvoje krizové situace
AN03 – Podpora nábhu evakuace – návrh evak. cest 
AN04 – Podpora (optimalizace) tvorby PRSP
EV     - Evidenční funkce
RE     - Přístup k registrům
RG01 – Připjování uživatelských vrstev
RG04 – Tvroba kartografických výstupů
AN01 – Modelování rozvoje krizové situace
AN03 – Podpora nábhu evakuace – návrh evak. cest 
AN04 – Podpora (optimalizace) tvorby PRSP
EV     - Evidenční funkce
RE     - Přístup k registrům
RG01 – Připjování uživatelských vrstev
RG04 – Tvroba kartografických výstupů
AN     - Analytické funkce
EV     - Evidenční funkce
RE     - Přístup k registrům
RG01 – Připjování uživatelských vrstev
RG04 – Tvroba kartografických výstupů
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Ředitel odboru IZS MA – manažerské funkce

Vedoucí odd. řízení jednotek

Vedoucí odd. IZS

Štáby HZS HMP

Odřad SAR

JPO HZS HMP NA02 – Navedení jednotky na místo zásahu

Štáby HZS HMP

Odřad SAR

JPO HZS HMP NA02 – Navedení jednotky na místo zásahu

AN04 – Podpora (optimalizace) tvorby PRSP
RG01 – Připojování uživatelských vrstev
NA01 – Sledování pohybu mobilních jednotek v území
EV     - Evidenční vrstvy
RE     - Přístup k registrům
AN04 – Podpora (optimalizace) tvorby PRSP
RG01 – Připojování uživatelských vrstev
RG04 – Tvorba kartorafických výstupů
NA01 – Sledování pohybu mobilních jednotek v území
EV     - Evidenční vrstvy
RE     - Přístup k registrům
RG01 – Připojování uživatelských vrstev
RG04 – Tvorba kartografických výstupů
AN02 – Návrh optimální trasy pro výjezd
NA01 – Sledování pohybu mobilních jednotek v území
OP03 – Lokalizace místa události v mapě
EV     - Evidenční vrstvy
RE     - Přístup k registrům
RG01 – Připojování uživatelských vrstev
RG04 – Tvorba kartografických výstupů
AN02 – Návrh optimální trasy pro výjezd
NA02 – Navedení jednotky na místo zásahu
EV     - Evidenční vrstvy
RE     - Přístup k registrům

RG01 – Připojování uživatelských vrstev
RG04 – Tvorba kartografických výstupů
AN02 – Návrh optimální trasy pro výjezd
NA01 – Sledování pohybu mobilních jednotek v území
OP03 – Lokalizace místa události v mapě
EV     - Evidenční vrstvy
RE     - Přístup k registrům
RG01 – Připojování uživatelských vrstev
RG04 – Tvorba kartografických výstupů
AN02 – Návrh optimální trasy pro výjezd
NA02 – Navedení jednotky na místo zásahu
EV     - Evidenční vrstvy
RE     - Přístup k registrům
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Ředitel odboru služeb MA – manažerské funkce
Vedoucí odd. strojní služby
Vedoucí odd. chemické služby ZG     - Základní „GISovské“ funkce
Vedoucí odd. technické služby
Ředitel odboru operačního řízení MA – manažerské funkce

OPIS

TCTV112
Ředitel odboru KOIS MA – manažerské funkce

Vedoucí odd. komunikačních systémů

Vedoucí odd. informačních systémů

Vedoucí odd. technické zabezpečení KOIS

Prac. GIS

Náměstek pro ekonomiku MA02 – Souhrnné výstupy z evidenčních agend
Ředitel odboru finančního MA02 – Souhrnné výstupy z evidenčních agend
Vedoucí odd. rozpočtu
Vedoucí odd. účetnictví
Vedoucí odd. mzdového
Ředitel odboru provozního a správy majetkuMA02 – Souhrnné výstupy z evidenčních agend
Vedoucí odd. zásobování
Vedoucí odd. správy majetku
Vedoucí odd. správy budov
Ředitel kanceláře ředitele HZS HMP MA – manažerské funkce
Vedoucí odd. organizačního
Vedoucí odd. právního
Psychologické pracoviště
Ředitel odboru personálního ZG     - Základní „GISovské“ funkce
Vedoucí odd. personálních činností a vzdělávání
Vedoucí odd. ekonomiky práce a soc. zabezpečení
Účelové zařízení

AN02 – Návrh optimální trasy pro výjezd
NA     - Navigace
OP     - Operační řízení
EV     - Evidenční vrstvy
RE     - Přístup k registrům

RE     - Přístup k základním registrům
EV02 – Informace o objektech spojených s činností 
OBKI
RE     - Přístup k základním registrům
EV02 – Informace o objektech spojených s činností 
OBKI
SS     - Správa systému
RE     - Přístup k základním registrům
EV02 – Informace o objektech spojených s činností 
OBKI
SS     - Správa systému
AN     - analytické funkce

Tabulka 3: Přiřazení funkcí GIS
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Jako  základ  pro  určení  odpovídajícího  hardwarového  vybavení  může 

posloužit  i  následující  tabulka  nasazení  modulů  a  softwarových  aplikací  k 

jednotlivým funkčním skupinám.

 3.8 

Bezpečnost systému

Bezpečnost  systému  GIS  HZS HMP velmi  úzce  souvisí  s  bezpečností 

celého  systému  ISKŘ.  Tato  problematika  je  dostatečně  řešena  v  [13] a  v 

realizačních  projektech  systému  ISKŘ.  Bezpečnostní  politika  IS  obecně  je 

součástí  Bezpečnostní  strategíe  HZS  HMP  a  představuje  souhrn  opatření, 

předpisů  a  zásad  definující  způsob  zabezpečení  organizace  od  fyzického 

zabezpečení, přes ochranu utajovaných skutečností, ochranu profesních zájmů 

a  pracovních  práv  až  po  zabezpečení  (geo)informačních  systémů.  Není  to 

jednorázová akce, je to trvalý proces.

V praxi (podle [13]) to znamená realizovat následují kroky:
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Zkratka Funkce Aplikace

AN Analytické funkce

EV Evidenční funkce ArcEditor
MA Manažerské funkce ArcGIS Explorer 
NA Navigace Gisel IZS AE
OP Operační řízení Gisel IZS AE
RE Přístup k základním registrům ArcReader
ZG Základní geoinformační funkce ArcReader
RG Rozšířené geoinformační funkce ArcGIS Explorer 

SS Správa systému

ArcView, 
ArcPublisher,
ArcEditor

ArcGIS
ArcPublisher
MISAG

Tabulka 4: Přiřazení SW modulů funkčním skupinám GIS
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 vypracovat bezpečnostní studii, která určí tým pro další etapy, 

navrhne harmonogram a provede okamžitá opatření,

 provést analýzu rizik, která specifikuje hrozby, zranitelnost, určí 

míru rizika a navrhne opatření, jak těmto rizikům čelit,

 aktualizovat bezpečnostní politiku HZS HMP, která bude doplněna 

o řešení bezpečnostní politiky v oblasti využívání GIT a GIS

 provést další kroky, jako je implementace bezpečnostní politiky, 

detailní plány na obnovu funkčnosti, bezpečnostní audit, konzultace, 

školení atd.

 3.9 

Zhodnocení očekávaných nákladů

Vzhledem k tomu, že systém GIS HZS HMP je budován v přímé vazbě na 

systém ISKŘ a do značné míry využívá jeho infrastrukturu, databáze a aplikační 

programy,  tak  náklady,  které  připadnou  přímo  na  HZS HMP nebudou  nijak 

vysoké. Jedná se o mzdové náklady pracovníků, kteří se budou zúčastňovat 

vlastního procesu implementace, zejména se jedná o pracovníky ODIS a PGIS. 

Dále  se  jedná  o  náklady  na  nezbytné  úpravy  infrastruktury  HZS  HMP  a 

nakoupení resp. doplnění programového a hardwarového vybavení výpočetní 

techniky  pro  uživatele  a  správce  GIS.  Tyto  výdaje  lze  uplatnit  v  rámci 

standardního  procesu  financování  ICT  u  HZS  HMP  v  rámci  programového 

financování a plánování investic.

Návratnost  investice  spočívá  zejména  ve  zvýšení  efektivity  ve  všech 

dotčených  činnostech,  rozšíření  možností  pro  tyto  činnosti  a  v  konečném 

důsledku ve zvýšení účinnosti preventivních a represivních zásahů složek HZS 

HMP a  zvýšení bezpečnosti veřejnosti.
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 4 Závěr

Geografické  informační  systémy  a  geoinformační  technologie  postupně 

opouštějí  prostor  vytvářený  „odborníky  pro  odborníky“  a  pomalu,  ale  jistě, 

vstupují do oblasti široce využitelné a užitečné pro širokou veřejnost a celou 

společnost.

Tato práce si kladla za cíl, souhrnným způsobem provést „inventuru“ stávajícího 

stavu v oblasti využívání geoinformací a práce s mapami u HZS HMP. Nastínit 

možný další  vývoj,  zejména v úzké vazbě na celostátní  systémy HZS ČR a 

jmenovitě se systémem ISKŘ. 

Bohužel, z důvodu omezeného rozsahu této práce nebylo možno se zabývat 

podrobně možnostmi mobilních geoinformačních technologií, které bezpochyby 

k  HZS  HMP  patří  a  je  zde  široké  pole  možností  pro  jejich  využití.  Této 

problematice bude nutné se věnovat v dalším samostatném projektu.

Autor  věří,  že  tato  práce  přispěje  k  vybudování  kvalitní  geoinformační 

infrastruktury u HZS HMP, a že na jejím základě bude možné postavit systém, 

který bude funkční a dostatečně flexibilní, aby umožnil zapojení širokého okruhu 

aplikací a umožňoval dlouhodobý rozvoj.
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Seznam používaných zkratek

CDS............Centrální datový sklad 
EKIS...........Ekonomický informační systém
GIS.............Geografický informační systém
GIT.............Geoinformační technologie
GPS............Globání polohový systém
HZS ČR......Hasičský záchranný sbor České republiky
HZS HMP. . .Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
ICT.............Informační a komunikační technologie
ILO.............Identifikační listy objektů
IS................Informační systém
ISKŘ...........Informační systém krizového řízení
ISO.............Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for 
Standardization)
ISV.............Integrovaný systém výjezdu
IZS..............Integrovaný záchranný systém
JPO............Jednotka požární ochrany
MGIT..........Mobilní geoinformační technologie
OGC...........Open Geospatial Consortium
ODIS..........Oddělení informačních systémů
OPIS...........Operační a informační středisko HZS kraje
PGIS...........Pracoviště GIS
PHM...........Pohonné hmoty a maziva
PO..............Požární ochrana
ŘDS............Řídící důstojník směny
SOS............Sensor Observing Services (webové služby spojené se sběrem a předáváním 
sensorických údajů)
SŘBD.........Systém řízení báze dat (anglicky DBMS – Database management system)
TCTV112....Telefonní centrum tísňového volání 112
TPO............Technický prostředek požární ochrany
UIR.............Územně identifikační registr
WCS...........Web Coverage Services (webové distribuční mapové služby)
WFS...........Web Feature Services (rozšířené mapové služby)
WMS..........Web Map Services (webové mapové služby)
WPS...........Web Processing Services (webové operace zaměřené na zpracování dat)
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Legislativní rámec činnosti HZS HMP (relevantní pro oblast GIT/GIS)

 zákon č. 133/1985 Sb. - zákon o požární ochraně, ve znění zák. č. 

425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák. č. 

163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 

237/2000 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.,

 zákon č. 238/2000 Sb. - zákon o Hasičském záchranném sboru 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 

309/2002 Sb. a zák. č. 362/2003 Sb.,

 zákon 239/2000 Sb. - zákon o integrovaném záchranném systému a 

o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zák. 

č. 20/2004 Sb.,

 zákon č. 240/2000 Sb. - zákon o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění zák. č. 320/2002 Sb.,

 vyhláška č. 247/2001 Sb. - vyhláška o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany,

 vyhláška č. 323/2001 Sb. - vyhláška, kterou se provádějí některá 

ustanovení zák. č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru 

České republiky a o změně některých zákonů,

 vyhláška 328/2001 Sb. - vyhláška o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhl. č. 

429/2003 Sb.,

 zákon 365/2000 Sb. - IS veřejné správy

 vyhláška 380/2002 Sb. - vyhláška k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva

 směrnice MV ČR č.j.: PO-4536/IZS-2001 ze dne 12. prosince 2001, 

kterou se stanoví organizační uspořádání krizového štábu kraje, 

okresu a obce, jeho uvedení do pohotovosti a vedení dokumentace,
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 metodický pokyn MV ČR č.j.: PO-4537/IZS-2001 ze dne 12. 
prosince 2001, kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení 

k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu 

kraje, okresu a obce,

 usnesení vlády č.80/2001 – Bezpečnostní strategie ČR
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Přehled vybraných standardů a technických norem

 ISO/TS 211 Geographic information  / Geomatics scopes

 ISO/TS 19129  Geographic information - Imagery, gridded and 

coverage data framework

 ISO 19115 Geographic information - Metadata

 ISO/TS 19104 Geographic information - Terminology

 ISO 19141 Geographic information – Moving features schema

 ISO/TS 19103 Geographic information – Conceptual schema 

language

 ISO 19116 Geographic information – Positioning services

 ISO 19106 Geographic information - Profiles

 ISO 19107 Geographic information - Spatial schema

 ISO 19101 Geographic information - Reference model

 ISO 19112 Geographic information - Spatial referencing by 

geographic identifiers

 ISO 19108 Geographic information – Temporal schema

 ISO 19113 Geographic information – Quality principles

 ISO 19128 Geographic information – Web Map Server Interface

 ISO 19136 Geographic information – Geography Markup 

Language (GML)

 ISO 19111 Geographic information – Spatial referencing by 

coordinates

 ISO/TS 19127 Geographic information – Geodetics codes and 

parameters

 ISO/TR 19120 Geographic information – Functional standards
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Standard metadat ISO23 

Na  různorodé  potřeby  a  někdy  až  protichůdné  zájmy  pořizovatelů  a 

jednotlivých uživatelů GIS dat reaguje návrh metadatového standardu ISO tím, 

že stanoví  minimální  obligatorní  obsah metadat,  jeho fakultativní  rozšíření  v 

jednotlivých  tematických  oblastech  a  pro  specifické  potřeby  různých  oborů 

užívání  standardu  umožňuje  standard  ISO vytvořit  tzv.  komunitní  profil  jako 

extenzi obecného standardu metadat. Základní obligatorní obsah lze při jistém 

zjednodušení popsat členěním do následujících částí:

Údaje o metadatech:

 identifikace, jazyk, kódování, zdroj, správce informačního systému a 

správce datových prvků, datum vzniku, použitý standard metadat.

Údaje  o  jednotlivých  datových  sadách,  v  případě  potřeby  i  o 
jednotlivých datových prvcích:

 identifikační údaje o datové sadě respektive datových prvcích v ní 

obsažených – jazyk, předmět;

 omezení přístupu a užití – právní a bezpečnostní;

 původ  a  kvalita  dat  včetně  informace  o  event.  atestaci  dat  a  jejích 

výsledcích;  kterých  dat  se  atestace  týkala;  v  původu  dat  se  sledují 

události  nebo  data,  na  jejichž  podkladu  byla  data  zkonstruována; 

sledovanými součástmi kvality dat je jejich úplnost, logická, konceptuální, 

doménová, formální a topologická konzistentnost, topologická přesnost 

geografické složky, přesnost a konzistence případných časových údajů, 

časová  platnost,  tematická  správnost  kategorizace  (klasifikace)  v 

23 Převzato z [3]
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atributové  složce,  přesnost  kvantitativních  atributů  a  věcná  správnost 

kvalitativních atributů;

 údržba a aktualizace dat – periodicita aktualizace, poslední provedená 

revize, příští plánovaná revize, rozsah dat podrobovaných aktualizaci;

 prostorový rozsah (geografickým identifikátorem);

 prostorové schéma / zobrazení / znázornění (rastrové nebo vektorové, 

provedené georektifikace, možnost georektifikace);

 použitý referenční prostorový a časový systém;

 informace o kartografickém obsahu;

 použité zobrazení;

 distribuce  –  distributor,  distribuovaný  formát,  médium  pro  distribuci, 

způsob objednávky;

 extenze – odkaz na specifické části metadat;

 aplikační  schéma  použité  pro  sestavu  metadat  –  geografická  složka 

(seznam vrstev), atributy.

Informace o typu dat:

 rozsah dat – geografický (vymezení území pokryté daty např. polygonem 

v zeměpisných souřadnicích), časový (období, k němuž se data vztahují) 

a vertikální (nejnižší a nejvyšší bod zachycený daty);

 citace / použité zdroje – jméno zdroje, datum, způsob prezentace (např. 

datová  sada,  geografická  složka,  publikace),  čeho  je  datová  sada 

součástí;

 správa a garance – správce informačního systému a správce datového 

prvku.
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Interview před zpracování projektu implementace GIS HZS HMP

Budou provedena jednání s náměstky a řediteli všech odborů HZS hl. m. Prahy (HZS 
HMP), na kterých budou prodiskutovány potřeby jednotlivých organizačních složek v 
oblasti  GIS a GIT. Příslušní ředitelé odborů budou v krátkosti informováni o stavu a 
situaci v této oblasti u HZS HMP. Dále bych rád všem ředitelům položil následující 
dotazy,  které  mají  za  cíl  identifikovat  potřeby  uživatelů  v  rámci  služebních  agend 
příslušných organizačních jednotek.

 Jakou máte představu o GIS24/GIT25. Víte co tyto zkratky (technologie) 
znamenají?

 Myslíte si, že by tyto technologie (GIS/GIT) mohly znamenat přínos v oblasti 
Vaší pracovní činnosti?

 Pracujete s informacemi, které je možné lokalizovat v prostoru (např. lokalizace 
hydrantů, vizualizace rozmístění objektů v prostoru včetně významových 
atributů - různě podrobného popisu - viz např. ILO, výpočet dojezdových 
izolinií – např. linie nebo oblast dojezdu JPO do 5 minut, modelování zasažení 
území např. vodou v závislosti na čase, nalezení a optimalizace trasy mezi 
dvěma nebo více body, prostorová navigace v reálné čase – např. GPS 
navigace).

 Jaké informace Vám může GIS poskytnout. Jsou některé informace pro Vás bez 
GIS nedosažitelné nebo nepoužitelné? Existují informace, které získané 
prostřednictvím GIS jsou výrazně lepší nebo mají vyšší hodnotu než stávající 
(bez využití GIS)?

 Jaké máte potřeby mapových výstupů
 tisk mapy na papír (různá měřítka a různé velikosti)
 mapový výstup na obrazovku (interaktivní)
 výstup do datové tabulky (např. excel)
 tisk na průhlednou fólii
 další, výše neuvedené.

 Využijete statistické a analytické výstupy ve formě např. kartogramů26 a 

24 Geografický informační systém
25 Geoinformační technologie
26 Kartogram je jednou z nejpoužívanějších vyjadřovacích metod tematické kartografie. Jde o 

jednoduchou mapu, v níž je graficky vyjádřena (barvou či rastrem) intenzita jevu ve 
sledovaném území. Kartogram vyjadřuje relativní hodnoty. Podle této relativnosti jsou 
rozdělovány na pravé (např. počet obyvatel na 1 km2 či výnos obilí v tunách na hektar orné 
půdy) a nepravé (např. podíl počtu nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky 
aktivních obyvatel v daném území). Nepravé jsou tedy nazývány proto, že nejsou vztaženy k 
ploše území. Nejčastější území, v němž je jev graficky znázorněn, jsou různé administrativní 
jednotky. Ty jsou totiž používány pro sběr nejrůznějších statistických dat. Tak vznikají 
kartogramy vyjadřující např. podíl plochy oseté kukuřicí na celkové ploše orné půdy v 
okresech České republiky. Např. v zoologii či botanice se ale využívá hranic umělých, kdy se 
území předem rozdělí nejčastěji čtvercovou sítí na menší stejně velké části, v nichž se pak 
zkoumá výskyt a intenzita sledovaného jevu (např. početní zastoupení drobných hlodavců v 
daném území). Výhodou je vzájemná srovnatelnost díky stejné rozloze všech území. Tato 

2009 72



Michal Chmelař: Implementace GIT / GIS uHZS hl. m. Prahy

kartodiagramů27

 Používáte v současné době nějaké programy nebo služby pro mapy? Jaké:
 PJ Soft
 Geobáze
 GISel
 ArcMap (nebo jiný modul desktopového software firmy ESRI)
 desktopový software jiné firmy
 www.mapy.cz  
 jiné internetové aplikace
 jiné výše neuvedené

metoda používaná při tvorbě tematických map se v anglické literatuře označuje jako 
chloropleth mapping. Označení cartogram odpovídá tomu, co je v ČR známo jako metoda 
anamorfózy. (Zdroj: cs.wikipedia.org)

27 Kartodiagram je grafické znázornění kvantitativních jevů kombinovanou metodou 
bodovou, čárovou a plošnou v geografii. Například diagramy na mapovém podkladu, 
omezeném na nejnutnější orientační obsah (vodní síť, administrativní hranice). Kartodiagram 
se využívá pro znázornění mnoha jevů. Jedním z nich je např. intenzita dopravy v 
jednotlivých směrech na křižovatce či v ulicích. Intenzita je znázorněna různě širokými pruhy. 
Tento druh kartodiagramu se též nazývá pentlogram. Označení používané v anglické 
literatuře: proportional symbol, graduated symbol, pie chart.(Zdroj: cs.wikipedia.org)
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Seznam oslovených odborů dle platného organizačního řádu HZS HMP:

 Pracoviště kontroly 

 Pracoviště interního auditu

 Kancelář ředitele HZS HMP

 Odbor personální

 Oddělení organizační

 Oddělení právní

 Psychologické pracoviště

 Účelová zařízení

 Úsek PRE a CNP

 Odbor prevence

 Odbor zjišťování a příčin požárů

 Odbor ochrany obyvatelstva krizového řízení

 Úsek IZS a OPŘ

 Odbor IZS

 Odbor služeb

 Odbor operačního řízení

 Odbor komunikačních a informačních systémů

 Úsek ekonomiky

 Odbor finanční

 Odbor provozní a správy majetku
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