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Abstrakt 

Súčasťou činnosti Hasičského záchranného zboru ČR, ako jedného z hlavných 

zložiek Integrovaného záchranného systému zasahujúceho pri širokej škále nehôd, havárií 

či iných mimoriadnych udalostí v snahe chrániť životy a majetok ľudí, je štatistická 

evidencia dát. Tieto dáta súvisiace so zásahmi jednotiek požiarnej ochrany sú 

priestorového charakteru, nakoľko sa vždy viažu k určitému konkrétnemu miestu. Od 

počiatku tejto evidencie vzniklo teda obrovské množstvo priestorových informácií. 

V posledných rokoch bolo snahou tieto dáta vizualizovať a poskytnúť tak iný pohľad na 

určité skutočnosti a boli hlavným dôvodom vzniku kartografického diela nazvaného 

elektronický Atlas požiarnej ochrany Českej republiky ako aplikácie pre publikovanie máp 

v prostredí WWW.  

Diplomová práca si kladie za cieľ detailne sa zoznámiť s dátovou štruktúrou 

spomínaného atlasu, ktorá je odlišná od súčasne používanej štruktúry štatistického 

sledovania udalostí a jej štruktúra je z hľadiska požiadaviek na normalizovanú relačnú 

databázu nevyhovujúca. Táto analýza dátovej štruktúry atlasu či ostatných dátových 

štruktúr tvorených od počiatku evidencie dát v HZS poslúžila ako základ pre návrh 

a vytvorenie databázy, ktorá zlúči dáta z viacerých období a bude predstavovať jediný 

dátový zdroj využívaný aplikáciou pre dynamické generovanie mapových výstupov 

v prostredí WWW. Tomuto všetkému však predchádzala analýza problematiky 

štatistického sledovania udalostí v požiarnej ochrane, aby tak databáza bola navrhnutá 

správne a obsahovala všetky položky potrebné pre tvorbu kartografických výstupov. 

Súčasťou novovytvoreného dátového modelu je tiež jeho dokumentácia. 

Vzhľadom na povahu dát obsiahnutých v databáze je možné pri ich vizualizácii 

aplikovať rôzne metódy tematickej kartografie. Diplomová práca teda dáta analyzuje 

z pohľadu možností kartografickej vizualizácie v snahe poskytnúť návrh metód a k nim 

vytvorených ukážok, ktoré by mohli byť v budúcnosti implementované v elektronickom 

Atlase požiarnej ochrany s cieľom rozšíriť jeho funkčnosť a prezentovať dáta v rôznych 

podobách, ktoré užívateľom aplikácie umožnia získať z dát nové užitočné informácie alebo 

zaujímavé skutočnosti. 

 

Kľúčové slová: GIS, databáza, kartografia, vizualizácia, požiarna ochrana, elektronický 

atlas, priestorové dáta      

 

 

Abstract 

One part from the activities of Fire Rescue Service of the Czech Republic, as the one 

of the main forces of Integrated rescue system intervening in wide range of casualties, 

accidents or other special events in an effort to protect human lives and their properties, is 

statistical monitoring of events. These data related to the interventions of fire rescue units 

have spatial character since they are always related to the particular location. Since the 
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beginning of this evidence large amount of spatial information was created. Past few years 

there was an effort to visualize them and provide different point of view to the certain facts 

and it was the main reason for the creation of cartographic work called Electronic fire 

protection atlas of Czech Republic as an application for web map publishing. 

Main goal of this diploma thesis is to acquaint with the data structure of mentioned 

atlas, which is different from the currently used structure of statistical monitoring of events 

and its structure is inconvenient in the terms of requirements for normalized relational 

database. This analysis of atlas data structure or other data structures, being created since 

the beginning of evidence of such data in Fire Rescue Service, was used as a basis for 

design and creation of the database, which is merging data from multiple periods and will 

represent unified data source used by an application for dynamic web map generation. This 

all was preceded by analysis of statistical monitoring of events in fire protection in the 

way,that the database has to be designed correctly and have to contain all the necessary 

items needed for creation of cartographic outputs. Part of the newly created data model is 

also its documentation. 

Due to the nature of the data contained in the database it is possible to apply various 

cartographic methods for the data visualization. Diploma thesis is therefore analyzing the 

data in the terms of cartographic visualization options in order to provide design of the 

methods and their examples which could be implemented in the future in electronic Atlas 

of fire rescue with the goal to extend its functionality and present the data in different way, 

which will allow users to gain new useful information or interesting facts. 

 

Keywords: GIS, database, cartography, visualization, fire rescue, electronic atlas, spatial 

data 
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Úvod 

Je tomu viac než 160 rokov, čo v Českej republike vznikol prvý útvar požiarnej 

ochrany. Za viac než poldruha storočia plnil významnú rolu pri ochrane životov, zdravia 

a majetku ľudí a v súčasnosti predstavuje jednu z hlavných zložiek integrovaného 

záchranného systému, ktorého úlohou je koordinácia a spolupráca jednotlivých orgánov pri 

vykonávaní záchranných prác či príprave na mimoriadne udalosti.   

Súčasťou zásahov hasičského záchranného zboru pri rozličných udalostiach je tiež 

štatistická evidencia údajov súvisiaca s výkonom ich činnosti. Tieto dáta sú neoceniteľným 

zdrojom pre  spracovanie analýz, prehľadov, štatistík či najrôznejších podporných 

materiálov pre procesy rozhodovania. Každoročne pribúdajú do databázy hasičského 

záchranného zboru desaťtisíce záznamov o udalostiach, pri ktorých bol nevyhnutný zásah.  

V dôsledku tejto evidencie, označovanej ako štatistické sledovanie udalostí, vzniklo od jej 

vzniku v roku 1992 obrovské množstvo dát, ktoré majú charakter priestorových dát, 

nakoľko sa vzťahujú ku konkrétnemu miestu, lokalite resp. adrese, kde sa udalosť 

uskutočnila. 

Tento fakt bol podnetom k vizualizácii dát formou tematických máp, ktoré by slúžili 

jednak ako ďalšia z foriem prezentácie výsledkov analýz, ktoré by dopĺňali štandardné 

spôsoby štatistickej interpretácie, ale predstavovali by taktiež plnohodnotný prostriedok 

pre podporu riadenia a rozhodovania v rôznych oblastiach požiarnej ochrany. Okruh 

potenciálnych užívateľov kartografických výstupov však bez pochýb tvoria aj ďalšie 

inštitúcie verejnej správy, či podnikateľské subjekty, nevynímajúc bežných užívateľov. 

Myšlienkou však nebolo vytvárať kartografické výstupy prostredníctvom klasických 

„desktop“ aplikácií GIS, ale vytvoriť nástroj pre vytváranie a publikovanie štatistických 

máp s využitím priestorových dát zo štatistického sledovania udalostí v požiarnej ochrane 

v prostredí WWW. Výsledkom bolo vytvorenie „elektronického Atlasu požiarnej ochrany 

ČR“ vyvíjaným Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostrave, 

Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a 

Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství. Hlavným elementom takéhoto systému 

sú predovšetkým samotné dáta, ktoré sú uložené v databáze. Problémom je však 

skutočnosť, že za celú históriu zberu štatistických dát boli tieto dáta ukladané do databáz 

s rôznymi dátovými štruktúrami. Preto je potrebné vykonať optimalizáciu s cieľom 

vytvoriť jednotnú dátovú štruktúru databázy pre aplikáciu a naplniť ju dátami.  

Keďže je vývoj aplikácie záležitosťou viacerých rokov a stále prebieha s cieľom 

vylepšovania či prispôsobovania sa požiadavkám samotného hasičského záchranného 

zboru, je záujmom tiež navrhnúť ďalšie kartografické metódy pre ich prípadné začlenenie 

do aplikácie v blízkej budúcnosti. 
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1 Ciele práce 

Diplomová práca si kladie za cieľ vytvoriť dátové štruktúry pre ich využitie webovou 

aplikáciou elektronického Atlasu požiarnej ochrany ČR. Návrh dátového modelu sa 

nezaobíde bez detailného zoznámenia sa so všetkými dátovými štruktúrami, ktoré sa od 

počiatku štatistického sledovania udalostí využívali v hasičskom záchrannom zbore pre 

záznam dát. Nakoľko sa tieto štruktúry v jednotlivých obdobiach významne líšili, bolo 

nutné pristúpiť k ich optimalizácii, za účelom zlúčenia všetkých sledovaných štatistických 

znakov od začiatku evidencie štatistických dát v požiarnej ochrane. K tomuto dátovému 

modelu bude tiež nutné vypracovať dokumentáciu a navrhnúť metódy tematickej 

kartografie pre vizualizáciu vybraných udalostí, vrátane vytvorenia ich ukážok. 

 

Pre dosiahnutie cieľa diplomovej práce boli vytýčené nasledujúce kroky: 

 

1. Zoznámenie sa s problematikou SSU v požiarnej ochrane a so štruktúrou 

disponibilných dát od roku 1997.  

 

2. Optimalizácia dátového modelu, tak aby bolo možné zlúčiť významnú časť 

sledovaných štatistických znakov od roku 1997 do súčasnosti a pri úpravách 

dátového modelu položiť dôraz na vhodnosť databázy pre potreby interaktívnej 

vizualizácie kvantitatívnych údajov metódami tematickej kartografie v prostredí 

existujúcej webovej aplikácie (elektronický Atlas PO). 

 

3. Vytvorenie dátových štruktúr v relačnom systéme riadenia bázy dát na základe  

návrhu dátového modelu a vykonanie importu existujúcich dát. 

 

4. Navrhnutie vhodných metód tematickej kartografie pre vizualizáciu vybraných 

udalostí, ku ktorým dochádza na cestných komunikáciách alebo v ich blízkosti 

vrátane vytvorenia ich ukážok. 

 

5. Vypracovanie dokumentácie upraveného dátového modelu použiteľnú pre tvorbu 

programových aplikácií, využívajúcich dáta SSU. 
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2 Zber štatistických dát 

V súčasnom svete snáď neexistujú oblasti, ktoré by nevyužívali pri svojej činnosti 

určitú formu štatistických dát, či už v menšej alebo väčšej miere. Neoddeliteľnou súčasťou 

pri vykonávaní činnosti mnohých organizácií, či už podnikateľských subjektov alebo 

orgánov štátnej správy je zber štatistických dát, ktoré sa viažu k aktivitám daného subjektu 

a poľu jeho pôsobnosti. Tieto dáta sú zbierané predovšetkým za účelom štatistickej analýzy 

evidovaných dát, zisťovania súvislostí či tvorbe prognóz a odhadovaniu predpokladaného 

vývoja a pod. Spracovanie dát zo štatistického zberu vždy predstavuje náročný proces, ale 

pri ich správnom a zrozumiteľnom vyhodnotení, môžu získané informácie viesť 

k zaujímavým zisteniam, ktoré môžu byť podnetom pre ďalšie kroky. Výsledky štatistickej 

analýzy môžu byť teda významným artefaktom pri dôležitých rozhodnutiach danej 

organizácie. Správne vyhodnotené štatistické dáta tak môžu plniť úlohu podporných 

materiálov organizácie, pomáhať pri zmene financovania či ovplyvňovať argumentáciu 

v legislatívnych procesoch. Rozvoj informačných technológií umožnil efektívny zber, 

správu či spracovanie dát, za účelom získavania cenných informácií v danej oblasti.  

2.1 Štatistické sledovanie udalostí v požiarnej ochrane 

Inak tomu nie je ani v oblasti požiarnej ochrany, pri ktorej zasahujú jednotky pri 

rôznych typoch udalostí (požiare, dopravné nehody, živelné pohromy či rôzne iné 

mimoriadne udalosti). Rýchly vývoj výpočtovej techniky v posledných dvoch desaťročiach 

podstatne rozšíril možnosti spracovania štatistických dát, čo tiež ovplyvnilo ich 

prezentáciu. Zber, správa a  analýza týchto dát v PO má svoje korene už v roku 1992 a pre 

tento zber bolo zavedené označenie „Štatistické sledovanie udalostí“ (ďalej len SSU).  SSU 

slúži Ministerstvu vnitra - generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru (skr. GŘ 

HZS) Českej republiky, jednotlivým HZS krajov a hl. mestu Prahe pre optimalizáciu 

operačného riadenia, pre systematizáciu a plošné pokrytie jednotkami PO a pre 

rozhodovanie v oblasti ekonomických analýz. Pretože vychádza i z poznatkov zásahov 

všetkých zložiek Integrovaného záchranného zboru, slúži i týmto zložkám v rozhodovacích 

procesoch [3].  

 

Získané dáta, vzťahujúce sa k javom a objektom pri výkone činností a zásahoch 

jednotiek PO, majú priestorový charakter. Každá udalosť je presne určená miestom jej 

výskytu, udalosť je teda lokalizovaná pomocou geokódovania. Udalosť je vždy zviazaná 

s územne správnou jednotkou (obec, okres, kraj a pod.) či prípadne presnou lokalitou (ulica 

a popisné číslo). Od roku 2006 je k udalostiam pripojené súradnicové určenie 

v súradnicovom systéme S-JTSK, získavané jednotkami PO priamo na mieste zásahu. 

Vďaka priestorovému charakteru zaznamenaných štatistických dát je možné aplikovať 

metódy kartografickej vizualizácie, ktoré umožňujú dáta reprezentovať v podobe 

tematických máp, predstavujúcich iný pohľad na sledované javy v problematike HZS. 

Vizualizácia dát bola na GŘ HZS aplikovaná už od roku 2000, kedy boli publikované prvé 
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kartogramy vydávané v ročenkách HZS, ktoré vhodne dopĺňali štatistické ukazovatele 

spracované formou tabuliek či grafov. Postupom času boli kartogramy tiež doplnené 

o kartodiagramy a stali sa často používaným elementom pri štatistickom hodnotení a plnili 

úlohu podporných materiálov pri strategickom rozhodovaní HZS (zmeny v počte techniky 

v jednotlivých krajoch a pod.). 

2.2 História Štatistického sledovania udalostí a charakteristika 

evidovaných dát  

História sledovania udalostí v požiarnej ochrane siaha až do 50. a 60. rokov 

minulého storočia, kedy sa prostredníctvom malých formulárov vyplňovali základné údaje 

o požiaroch a tieto údaje boli sumarizované viac-menej z informačných dôvodov. V 70. 

rokoch viedla snaha orgánov požiarnej ochrany k zaisteniu požiarnej bezpečnosti 

prostredníctvom modernejších a účinnejších predpisov. Myšlienkou bolo získavať 

účinnejšie poznatky z požiarov s cieľom získať podklady pre tvorbu predpisov a noriem. 

 

Na počiatku 70. rokov sa teda začalo so sledovaním a analýzou dát o požiaroch 

a vznikli tak základy dnešného „Statistického sledovaní udalostí“, v tej dobe označovanej 

ako „Statistické sledovaní požárnosti“. Týmto obdobím sa myslí  obdobie rokov 1973 – 

1991. K zaznamenávaniu informácií slúžila, nie ako dnes výpočtová technika, ale výhradne 

papierové dotazníky. Všetko sa sledovalo len v základných ukazovateľoch (počet požiarov, 

finančná škoda, počet usmrtených, či zranených a pod.). Ďalšie činnosti jednotiek už 

sledované neboli. Špecifickými javmi v tejto dobe bolo utajovanie niektorých údajov pred 

verejnosťou, takže napr. o najväčších požiaroch sa verejnosť dozvedela len náhodou, alebo 

zo samizdatov či zahraničných rozhlasových staníc. Takéto požiare potom boli obsiahnuté 

v štatistike len okrajovo alebo vôbec. V priebehu 80. rokov bola štatistika požiarnosti 

v ČSSR na medzinárodnej úrovni niekoľko rokov považovaná za jednu z najlepších 

v Európe.   

 

Počet požiarov po roku 1990 prudko vzrástol a tiež sa zvýšil počet technických 

zásahov, pri ktorých zasahovali jednotky požiarnej ochrany. Bolo potrebné začať sledovať 

zásahy jednotiek pri dopravných nehodách, únikoch nebezpečných chemických látok 

a najrôznejších technických pomocí vrátane planých poplachov. Pre zber 

a vyhodnocovanie dát sa začala využívať výpočtová technika, čo umožnilo rozšírenie 

počtu sledovaných údajov, ktoré boli evidované od všetkých druhov jednotiek požiarnej 

ochrany a spolupracujúcich zložiek, hlavne polície a zdravotnej záchrannej služby. 

Postupne bolo zriadených 77 okresných riaditeľstiev, ktoré priamo riadilo GŘ HZS. 

V prostredí FoxPro vznikol databázový program jednotný pre celú ČR, ktorý sa používal 

v období rokov 1992-1996. 

 

V období rokov 1997-2005 boli dáta ukladané v relačnej databáze a spravované 

v systéme riadenia bázy dát Winbase 602. Opäť dochádzalo k začleneniu nových 
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štatistických znakov pre evidenciu. Od roku 2003 postupne zanikajú okresné operačné 

strediská a vznikajú strediská krajské a prechádza sa na jednotné tiesňové volanie 112. 

Došlo k výraznému rozšíreniu možností využitia štatistických dát, ktoré sa stali základom 

pre riešenie mnohých diplomových prác, boli zdrojom pre podklady na konferenciách, 

výstavách, pre publikačnú činnosť, úpravu metodík v požiarnej ochrane vrátane 

financovania, vytváranie strategických podkladov a materiálov pre ďalší vývoj 

a v neposlednom rade pre každoročné zhodnotenie činnosti HZS v štatistickej ročenke. Pre 

zber dát sa začal využívať internet a vzniklo mnoho krajských stránok s prezentáciou 

štatistík. 

 

Koncom roku 2001 v náväznosti na novú legislatívu začali práce na zmene 

v štatistickom sledovaní udalostí a v roku 2004 sa začalo s prípravou na implementáciu 

SSU do nového prostredia Oracle. To začal HZS využívať od roku 2006. Od tohto roku až 

do súčasnosti sú dáta ukladané v relačnej databáze a spravované systémom riadenia bázy 

dát Oracle. Okrem záznamu územnej jednotky, kde k udalosti došlo, systém automaticky 

prostredníctvom GPS zaznamenáva polohu a niektoré ďalšie údaje priamo z miesta 

udalosti. 

2.3 Definícia typov udalostí 

Evidované štatistické dáta súvisia s  udalosťami, pri ktorých bol nutný zásah, preto je 

nutné vymedziť definície jednotlivých mimoriadnych udalostí. 

 

1. Požiar – za požiar sa považujú mimoriadne udalosti, definované podľa § 1 písm. m) 

vyhlášky č. 246/2001 Zb., o stanovení podmienok požiarnej bezpečnosti a výkonu štátneho 

požiarneho dozoru (vyhláška o požiarnej prevencii). "Požiarom sa rozumie každé 

nežiaduce horenie, pri ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osôb alebo zvierat, ku 

škodám na materiálnych hodnotách alebo životnom prostredí a nežiaduce horenie, pri 

ktorom boli osoby, zvieratá, materiálne hodnoty alebo životné prostredie bezprostredne 

ohrozené". 

Za požiar v zmysle uvedenej definície sa tiež považujú výbuchy, zmesi horľavých plynov 

alebo pár horľavých kvapalín, či prachov s plynným oxidantom [29]. 

 

2. Dopravná nehoda (DN) – zásah u udalosti majúci charakter činností spojených 

s odstraňovaním následkov kolízie dopravných prostriedkov [29]. 

 

 DN cestné - na všetkých cestách, diaľniciach a rýchlostných komunikáciách (mimo 

hromadné DN). 

 DN cestnej hromadnej dopravy - na všetkých cestách, diaľniciach a rýchlostných 

komunikáciách za účasti viac ako 4 vozidiel alebo prostriedku hromadnej prepravy 

osôb. 
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 DN železničnej dopravy vr. metra - na všetkých železničných tratiach, vrátane 

vlečiek. 

 DN letecká - spojená s leteckou prepravou vrátane bezmotorových lietadiel. 

 DN ostatné - DN napr. na poľných a lesných cestách. 

 

3. Živelná pohroma (ŽP) – zásah u udalostí spojený s likvidáciou následkov škodlivo 

pôsobiacich síl a javov vyvolaných plošne prírodnými vplyvmi, ktoré ohrozujú životy, 

zdravie, majetok alebo životné prostredie - povodne, záplavy, dažde, vplyvom snehu, 

námrazy, veterné smršte, zosuvy pôdy, zemetrasenie a pod. Do tejto kategórie sa zaraďujú  

najmä udalosti, ktoré sú spojené s vyhlásením stavu nebezpečenstva, stupňa povodňovej 

aktivity a pod. Do jednotlivých podskupín sa zaraďuje podľa prevažujúceho charakteru 

[29]. 

 

4. Únik nebezpečnej látky (ÚL) – zásah u udalostí spojený s nežiaducim uvoľnením 

nebezpečných chemických látok vrátane ropných produktov (počas výroby, dopravy alebo 

manipulácie) a ostatných látok. Ide o zásah na obmedzenie alebo zníženie rizika 

nekontrolovaného úniku horľavých, výbušných, žieravých, jedovatých, zdraviu 

škodlivých, rádioaktívnych a iných nebezpečných látok, ropných produktov prípadne 

ostatných látok do životného prostredia (zemný plyn, kyseliny a ich soli, lúhy, čpavok 

a pod.) vrátane závažných havárií [29]. 

 

 ÚL plynu/aerosólu 

 ÚL kvapaliny 

 ÚL ropného produktu (olejová havária) 

 ÚL pevnej látky 

 ÚL ostatné 

 

5. Technická havária (TH) – zásah u udalostí vedúcej k odstráneniu nebezpečenstva 

alebo nebezpečných stavov [29]. 

 

 TH technická havária - odstránenie nebezpečenstva alebo nebezpečných stavov 

veľkého rozsahu, či značných následkov na zdraví osôb, zvierat alebo majetku 

(napr. deštrukcia objektu). 

 TH technická pomoc -  odstránenie nebezpečenstva alebo nebezpečných stavov 

menšieho rozsahu mimo technologickej prevádzky závodu (okrem dopravných 

nehôd). Ide o pomoc technikou jednotiek bez nadväznosti akejkoľvek 

technologickej prevádzky resp. výroby, napr. vyslobodenie osôb z výťahu, núdzové 

otvorenie bytu, otváranie uzamknutých priestorov, záchrana osôb a zvierat, 

provizórne alebo iné opravy a pod.  

 TH technologická pomoc - odstránenie nebezpečenstva alebo nebezpečných 

stavov v technologickej prevádzke závodu. Ide o pomoc technikou jednotiek v 
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určitej technológii, či prevádzke najmä podniku, ako je náhrada havarovaného 

chladenia, núdzová dodávka vzduchu, vody, ochladzovanie brikiet, skládok u tých 

prípadov, ktoré nemajú znaky definície požiaru. 

 TH ostatná pomoc - nemožno klasifikovať predchádzajúcimi druhy TH. Ide 

napríklad o odvoz alebo prevoz pacienta či lekára, monitoring vodných tokov, 

kontrola zjazdnosti komunikácií aj na vyžiadanie inej služby (priamo i nepriamo 

poskytnutá pomoc). 

 

6. Radiačná havária a nehoda – zásah u udalostí spojený s neprípustným uvoľnením 

rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia [29]. 

 

7. Ostatné mimoriadne udalosti – zásah u inej udalosti napr. epidémia alebo nákaza 

spôsobená nebezpečnou chorobou, zabezpečenie podozrivých zásielok a ďalej potom 

všetky zásahy o udalostiach, ktoré nemožno klasifikovať predchádzajúcimi kategóriami 

[29]. 

 

8. Planý poplach - činnosť jednotky vyvolaná z dôvodu ohlásenia požiaru alebo inej 

udalosti jednotke, ktorá sa nepotvrdila [29]. 

2.4 Záznam dát o mimoriadnych udalostiach 

Hasičský záchranný zbor využíva pri svojej činnosti Telefónne centrum tiesňového 

volania – TCTV 112, ktorý prijíma hovory z čísel 112 a 150. TCTV 112 je zriadené 

v každom kraji ČR a stará sa o príjem tiesňových volaní, záznam základných údajov 

o mimoriadnej udalosti, ktoré prostredníctvom dátovej vety predáva ďalej na príslušné 

operačné strediská základných zložiek IZS.  

Úlohou dispečera TCTV 112 je zistenie maximálneho množstva informácií o danej 

udalosti, a to napr. podrobnejšie informácie o udalosti (čo sa stalo, počet zranených 

a pod.), informácie o volajúcom, miesto udalosti či telefonický kontakt. Kľúčovou 

funkciou systému TCTV 112 je lokalizácia volajúceho, či už sa jedná o hovor z mobilnej 

siete, alebo pevnej linky. V prostredí GIS aplikácie sa automaticky po prijatí hovoru 

zobrazí poloha volajúceho. V prípade uskutočnenia hovoru z mobilnej siete sa jedná 

o približné určenie s presnosťou na 2 až 5 km a závisí na konkrétnom mobilnom 

operátorovi. Veľmi dôležitú funkciu tiež predstavuje zobrazenie všetkých riešených 

udalostí v celej ČR. Vďaka tomu je možné eliminovať založenie novej udalosti do 

systému, ak už rovnakú udalosť nahlásil niekto iný [17]. Všetky tieto údaje sú  

prostredníctvom dátovej vety zaslané na pracovisko operačného dôstojníka krajského 

operačného a informačného strediska (skr. KOPIS), ktorého úlohou je povolať jednotky 

a technické prostriedky na miesto zásahu a rovnako s nimi komunikovať pri zásahu 

prostredníctvom rádiostanice. Ak si udalosť vyžaduje účasť aj iných zložiek (Polícia ČR, 

Zdravotná záchranná služba), je dátová veta predaná aj operačným dôstojníkom týchto 

zložiek. 
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Obr. 1: Schéma priebehu realizácie udalosti a tok dát do databázy SSU, zdroj: autor 

v spolupráci s HZS 

Povolávanie jednotiek HZS vykonáva KOPIS podľa požiarneho a poplachového 

plánu kraja. Všetko je riešené prostredníctvom informačného systému Spojař, ktorý je 

štandardnou súčasťou vybavenia všetkých operačných stredísk. Zabezpečuje automatické 

vyhlásenie poplachu na patričnej hasičskej stanici, ktorá má vykonať zásah so zaslaním 

základných informácií o danej udalosti (typ a miesto zásahu). 

Čo sa týka ukladania dát zo zásahov, základným princípom je, že každý kraj 

prevádzkuje vlastnú databázu, pričom centrálna sa nachádza v Prahe na GŘ HZS. Udalosť 

je teda založená na TCTV 112, následne je predaná na KOPIS príslušného kraja a základné 

údaje o prebiehajúcej udalosti prúdia aj do centrálnej databázy generálneho riaditeľstva. Po 

ukončení udalosti už nie sú on-line zasielané žiadne dáta na GŘ HZS. O vykonanej 

udalosti v kraji spracuje veliteľ zásahu a následne príslušník oddelenia zisťovania príčin 

vzniku požiarov (skr. ZPP) súhrnnú správu o zásahu a prípadný záznam o došetrení 

požiaru. Tieto dáta sú krajským garantom SSU štvrťročne vyexportované a importované do 

centrálnej databázy GŘ HZS, avšak ide len o výsek informácií z databáz krajov. 

V krajských databázach sú evidované podrobnosti týkajúce sa konkrétnych zásahov, ako 

napr. ŠPZ použitej techniky, či menovite, kto sa zásahu zúčastnil. Udalosti bez účasti 

jednotiek požiarnej ochrany sú do systému zaznamenané cez KOPIS a spracované iba 

oddelením zisťovania príčin požiarov. Stručná schéma toku dát je znázornená na 

nasledujúcom obrázku. 
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Neoddeliteľnou súčasťou databázy HZS sú štatistické číselníky, ktoré predstavujú 

usporiadanú radu číselných znakov alebo ich kombinácii s písmenami, ktoré sú priradené 

k určitému verbálnemu popisu či iným údajom. Jedná sa o hodnoty, ktoré môže daný 

štatistický znak v databáze nadobúdať. Aby bol záznam údajov jednotný, je potrebné aby 

sa viedla správa číselníkov a pravidelne sa aktualizovali. 

Základné číselníky, ktoré sa príliš nemenia sú spravované GŘ HZS s tým, že ich do 

prostredia implementuje dodávateľská firma. Aktualizácia sa vykonáva niekoľkokrát 

ročne. Od roku 2012 sú tie číselníky, ktoré sa menia častejšie, spracované v centrálnej 

správe číselníkov priamo na GŘ HZS. Synchronizácia musí prebehnúť aj na úrovni krajov, 

aby bol záznam údajov o udalosti jednotný. 

2.5 Využitie dát štatistického sledovania udalostí pre tvorbu 

databázy 

Dáta zo štatistického sledovania udalostí HZS sú uchovávané vo 

viacerých databázach, ktoré sú pomerne objemné a obsahujú milióny záznamov, ktoré boli 

získané systematickým zberom dát už od roku 1992. Všetky dáta od tohto roku neboli 

uchovávané v prostredí jedného informačného systému, ale sú si svojou dátovou štruktúrou 

odlišné, a aby mohli byť obsiahnuté v databáze webovej aplikácie, bude nutné tieto dáta 

transformovať. Štruktúra dát v období 1997-2005 sa odlišovala od dát uložených 

v databáze od roku 2006 až po súčasnosť, nakoľko v roku 2006 spustilo GŘ HZS nový 

informačný systém. 

 

Od roku 1992 je možné teda vyčleniť 3 obdobia, v ktorých sa líšila správa dát. Dáta 

spravované v úplných začiatkoch štatistického sledovania udalostí, v období rokov 1992-

1996, majú veľmi nízku spoľahlivosť a množstvo informácií o udalostiach nebolo 

zaznamenávaných, keďže sa neviedla striktná evidencia a evidovalo sa len málo 

štatistických znakov. Z toho dôvodu nebude možné tieto dáta zahrnúť, aby sa zamedzilo 

vytváraniu tematických máp s veľmi nízkou spoľahlivosťou, pretože by vznikali z veľmi 

malých štatistických súborov. V období rokov 1997-2005 došlo k zmene štruktúry dát 

SSU, pričom mnohé štatistické znaky s predchádzajúceho obdobia sa prestali 

zaznamenávať. Z dát je ale zrejmá častá absencia určitých údajov, ktorá sa však postupom 

rokov znižuje. K ďalšej zmene došlo opäť v roku 2006, odkedy je dátová štruktúra SSU 

nezmenená a používa sa do súčasnosti, pričom spoľahlivosť a kompletnosť dát sa každým 

rokom zvyšuje. 

Začlenenie týchto dát z rôznych období vzhľadom k ich odlišným dátovým štruktúram 

predstavuje problematický proces a vyžaduje optimalizáciu do jednotného dátového 

modelu, ktorý by slúžil ako dátový zdroj pre samotnú aplikáciu. Tento proces 

v jednoduchosti znázorňuje obr. č. 2.  
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2.6 Vizualizácia a publikovanie tematických máp požiarnej 

ochrany 

Záujem o tvorbu tematických máp ako podporných materiálov, či ako súčastí 

štatistických hodnotení viedol k myšlienke vytvoriť nástroj pre poloautomatizované 

a jednoduché  vytváranie máp užívateľmi, na základe zvoleného štatistického znaku, 

prezentujúci priestorovo lokalizované informácie z rôznych oblastí činnosti jednotiek 

požiarnej ochrany. Týmto programovým nástrojom sa stal  elektronický Atlas požiarnej 

ochrany ČR, ktorý bol od roku 2005 vyvíjaný GŘ HZS ČR, VŠB-TU Ostrava a Sdružením 

požárního a bezpečnostního inženýrství. Účelom tohto atlasu je poskytnúť jeho užívateľovi 

tematickú mapu, ktorá  reprezentuje zvolený štatistický znak za určité časové obdobie 

a v určitej územnej jednotke. Užívateľ má na výber z 3 kartografických metód – kartogram 

jednoduchý homogénny, kartodiagram jednoduchý a zložený štruktúrny a rovnako 

nastavuje rozličné parametre nutné pre kartografickú vizualizáciu.  

 

V priebehu posledných rokov sa vizualizáciou štatistických dát z SSU zaoberalo 

niekoľko prác so snahou vytvárať štatistické mapy hasičského záchranného zboru. Ako 

prvý zhrnul možnosti kartografickej vizualizácie dát z databázy SSU vo svojej dizertačnej 

práci Peňáz [15], ktorý vo svojej práci publikoval myšlienku vytvorenia elektronického 

atlasu ako nástroja určeného pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov pôsobiacich 

v oblasti PO. V roku 2001 prezentoval Matouch [12] vo svojej diplomovej práci možnosti 

využitia prostredia WWW a technológie mapového serveru pre prezentáciu geodát. Ďalšou 

prácou, pojednávajúcou návrhom a tvorbou štatistických máp HZS s cieľom vytvorenia 

konceptu, ktorý povedie k vzniku elektronického atlasu HZS, bola diplomová práca Hrdinu 

Obr. 2: Proces vytvorenia databázy pre webovú aplikáciu 
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[6]. Vo svojej práci zhodnotil kartografické metódy,  ktoré je možné aplikovať na dáta 

z databázy SSU. V roku 2006 sa podobnou problematikou zaoberal vo svojej diplomovej 

práci Urbančík [24], ktorej podstatou už však bolo dynamické generovanie máp v prostredí 

WWW s využitím mapového serveru ArcIMS. Toto generovanie zabezpečovala webová 

aplikácia, ktorá s využitím serveru ArcIMS slúžila pre vytváranie kartogramov 

(jednoduchých homogénnych) a kartodiagramov (jednoduchých, štruktúrnych) z 

jednotlivých štatistických znakov SSU. Takto bolo možné vizualizovať dáta v období 

rokov 1997-2005.   

 

V ďalšej etape vývoja aplikácie, v rokoch 2008-2010, prevzal aktuálny stav projektu 

Ing. Radek Dostál, ktorý naďalej využíval na strane serveru programové vybavenie 

stanovené pôvodnou koncepciou, ale programový kód optimalizoval tak, aby generovaný 

HTML kód bol vytvorený striktne podľa štandardov. Tým sa rozšírila podpora portfólia 

webových prehliadačov. Do atlasu bola zahrnutá metóda pre vytváranie skupinového 

stĺpcového kartodiagramu. Jednotlivé kartografické metódy podporované aplikáciou boli 

zdokonalené doplnením ďalších možností a v priebehu tohto obdobia došlo k lokalizácii 

aplikácie do anglického jazyka. 

 

V roku 2011 bola aplikácia kompletne prepracovaná v náväznosti na výskum, 

prevedený v rámci grantového projektu GA205/09/1159 Inteligentní systém pre 

interaktívnu podporu tvorby tematických máp. Zmyslom zmeny bolo implementovať 

algoritmus, zahrňujúci niektoré procedurálne znalosti, a tiež pre vývoj a implementáciu 

využiť programové vybavenie, ktoré je možné získať v rámci open source licencie. 

V priebehu roka 2011 bola aplikácia lokalizovaná do nemeckého jazyka. V závere roku 

2012 boli zmeny programového kódu aplikácie pozastavené práve z dôvodu optimalizácie 

databázy SSU, čo je jednou z náplní tejto diplomovej práce .  

 

Elektronický atlas PO bol vytváraný so zreteľom na cieľových používateľov, ktorými 

sú v prvom rade pracovníci HZS vytvárajúci tematické mapy pre svoje interné účely. Táto 

aplikácia je v súčasnosti prístupná len zo školskej siete VŠB, ale v budúcnosti sa plánuje 

jej sprístupnenie verejnosti. Množinu potenciálnych užívateľov tvoria taktiež pracovníci 

verejnej správy, akademické inštitúcie, médiá, alebo ostatné organizácie či subjekty, 

nevynímajúc širšiu verejnosť. V neposlednom rade netreba opomenúť využitie aplikácie 

zamestnancami poisťovní. Mapová tvorba je pomerne zložitá činnosť, ktorá vyžaduje isté 

teoretické znalosti, preto kartografický odborník môže pristupovať nedôverčivo k samotnej 

myšlienke tvorby máp laikmi. Pri návrhu aplikácie teda musel byť vzatý ohľad na to, že 

používatelia aplikácie nedisponujú dostatočnými kartografickými znalosťami. Jej užívateľ 

musí byť schopný v jednoduchých krokoch dospieť k výsledku, avšak minimálna  znalosť 

z tejto oblasti nutná je, predovšetkým pri nastavovaní parametrov pre vizualizáciu. 
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Obr. 3: Potenciálni cieľoví užívatelia elektronického atlasu 

požiarnej ochrany 
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3 Súčasný stav 

Diplomová práca vychádza z aktuálneho stavu tejto problematiky a zameriava sa na 

vytvorenie dátovej štruktúry určenej pre webovú aplikáciu. V priebehu posledných rokov 

bola vyvíjaná samotná aplikácia, no neriešila sa príliš otázka dátových zdrojov. Databáza 

neobsahuje všetky dáta z databázy HZS  a vyskytuje sa v nenormalizovanej forme. Pri 

vytvorení databázy bola využitá štruktúra tabuliek používaná v HZS od roku 1997 do roku 

2005 spolu s dátami z rovnakého obdobia. Začlenenie dát zo štruktúry používanej v rokoch 

1992 – 1996 nebolo možné pre svoju nízku spoľahlivosť či výraznú absenciu dát, ktorá by 

pri vizualizácii znižovala objektívnosť výsledných mapových výstupov.  

Import dát do súčasnej databázy by predstavoval náročný proces, nakoľko jej 

štruktúra neodpovedá súčasnej dátovej štruktúre používanej na GŘ HZS. Situáciu 

komplikuje skutočnosť, že sa zásadne líši práve štruktúra tabuliek oboch databázových 

systémov, z dôvodu zmeny správy dát na GŘ HZS, ktorá nastala v roku 2006. Dáta z toho 

dôvodu by bolo nutné problematicky transformovať z aktuálneho prostredia Oracle do 

používaného databázového systému MySQL, ktorý bol zvolený v minulosti pri návrhu 

celého systému elektronického Atlasu požiarnej ochrany ČR, najmä pre jeho časté použitie 

vo webových aplikáciách.  

Podstatou vzniku elektronického atlasu požiarnej ochrany ČR v minulosti bolo 

vytvoriť aplikáciu, ktorá bude uľahčovať prácu pri vizualizácii dát z SSU formou 

tematických máp či už pre potreby príslušníkov z radov HZS či iných orgánov verejnej 

správy, ale i akýmkoľvek ďalším užívateľom, ktorí budú atlas využívať. Tento atlas 

predstavuje moderné riešenie publikácie máp, ktoré je spojením digitálnej kartografie 

a možností technológie WWW [15]. Vďaka priestorovému charakteru dát je možné tieto 

dáta prezentovať vo forme mapových výstupov, ktoré príslušníci HZS s obľubou využívali 

ako iný druh prezentácie dát popri štatistických zhodnoteniach, ale tiež ako súčasti 

štatistických ročeniek, ktoré sú publikované dodnes a obsahujú súhrnné ročné zhodnotenia 

činnosti HZS pri zásahoch akéhokoľvek druhu. Práve pre spracovanie a  prezentáciu máp v 

spomínaných ročenkách bol atlas často využívaný, avšak chýbali v ňom dáta z posledných 

rokov evidencie SSU, preto bolo nutné dáta z posledných rokov spracovávať 

prostredníctvom desktop aplikácií. 

Pre správne fungovanie celého systému bolo nevyhnutné tento problém  riešiť za 

účelom vytvorenia jednotnej dátovej štruktúry, spĺňajúcej požiadavky kladené na správnu 

relačnú normalizovanú databázu, ktorá bude zdokumentovaná, a ktorá zjednoduší proces 

importu dát SSU v budúcnosti, pričom sa do vytvorenej databázy vykoná import dát nielen 

z obdobia rokov 1997-2005 ale aj dát, ktoré sú v súčasne používanej databáze GŘ HZS od 

roku 2006.  

3.1 Popis aplikácie 

Momentálne je vývojová verzia aplikácie dostupná len z intranetu VŠB. Jej „ostrá“ 

verzia je prevádzkovaná v rámci intranetu HZS ČR, aby mohla byť využívaná pracovníkmi 
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HZS. Samotná klient – server aplikácia je vytvorená prostredníctvom skriptovacieho 

jazyka PHP. Na strane klienta sa nachádza WWW prehliadač. Prostredníctvom aplikácie 

v tomto jazyku komunikuje WWW prehliadač s WWW serverom. Dynamická tvorba máp 

na základe požiadaviek užívateľa je zabezpečená prostredníctvom interoperability 

nasledujúcich programových produktov:  

 WWW server – Apache http Server 2.2 

 mapový server – University of Minnesota Map Server 6 

 PHP 5.3 s modulmi gd2, gettext, mbstring, soap 

 MySQL 5 

 Postgre SQL 9 + PostGIS 

Aplikácia je napísaná s využitím Nette Frameworku a používa tieto knižnice (sú súčasťou 

aplikácie): 

 dibi (Database Abstraction Library for PHP 5) 

 JpGraph (PHP Graph Creating Library) 

 jQuery JavaScript Library (+ plugin msDropDown) 

 jQuery UI 

 Raphaël (JavaScript Vector Library) 

 TCPDF (PHP class for creating PDF documents) 

 

Samotné dáta sú uložené v systéme riadenia bázy dát MySQL. Úlohou MySQL je 

poskytnutie požadovaných dát pre vizualizáciu tematických máp, ktoré sú v prostredí 

WWW publikované prostredníctvom mapového serveru UMN Map Server. 

3.2 Voľba parametrov 

Pred vytváraním tematických máp v prostredí webovej aplikácie musí užívateľ zadať 

niekoľko parametrov potrebných pre kartografickú vizualizáciu. Prvým krokom je voľba 

štatistického znaku a kartografickej metódy. Užívateľ má na výber z nasledujúcich 

kartografických metód:  

 kartogram jednoduchý homogénny 

 kartogram kvalifikačný 

 kartodiagram jednoduchý 

 kartodiagram štruktúrny 

 

Nasleduje voľba časového obdobia s presnosťou na dni, pre ktoré sa má vykonať 

vizualizácia zvoleného štatistického znaku. V prípade kartogramu sa nastavuje parameter 

klasifikačnej metódy, počtu tried pre klasifikáciu štatistického súboru a tiež farebná 

stupnica alebo farba pre hodnotovú stupnicu kartogramu. Ako posledný parameter je nutné 

nastaviť charakteristiku pre normalizáciu dát (teda či sa dáta budú vzťahovať na 1 km
2
 

alebo na počet obyvateľov). 
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Pri voľbe kartodiagramu užívateľ volí typ použitého diagramu, typ veľkostnej 

mierky (spojitá, nespojitá), počet tried, metódu klasifikácie a farebnú škálu. Po vizualizácii 

má užívateľ na výber zobraziť výsledok buď pre kraje, okresy, alebo pre ORP jednotlivých 

krajov a možnosť modifikovať automaticky vygenerovaný titul mapy. Pred samotným 

exportom do zvoleného formátu je možné vytvorené mapové výstupy upravovať menením 

pozície jednotlivých kompozičných častí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Nastavovanie parametrov (počtu tried a metódy klasifikácie, početnosti a farebnej palety) v prostredí 

webovej aplikácie atlasu požiarnej ochrany 

 

Obr. 4: Ukážka voľby štatistického znaku, metódy vizualizácie a časového obdobia v prostredí webovej 

aplikácie atlasu požiarnej ochrany 
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Obr. 6: Výsledok vizualizácie metódou kartogramu v prostredí webovej aplikácie atlasu požiarnej ochrany 
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4 Technológia publikovania máp 

V minulosti sa s publikovaním máp spájala vždy ich prezentácia v 

tlačenej papierovej podobe. V posledných desaťročiach, s nástupom informatiky, prenikla 

aj do oblasti kartografie forma elektronického publikovania. Aj napriek tomu, že 

publikovanie máp tradičnou formou malo svoje určité výhody, postupne bolo nahradené 

modernými technológiami.  

 

Aj navzdory svojim výhodám ako bola energetická a technologická nezávislosť, 

jednoduché použitie či cena, k hlavnými nevýhodám tradičných máp patrili [19]: 

 sú vytlačené, teda existujú vo fyzickej podobe a sú náchylné k poškodeniu, 

 sú statické, 

 všetky dáta sú zobrazené naraz, 

 pevná mierka, 

 obtiažna aktualizácia. 

 

Elektronicky publikované mapy sa najčastejšie delia podľa média, ktorým sú 

distribuované a delia sa na mapy uložené na pamäťovom médiu (harddisk, DVD, USB 

disk),  využívané pre prehliadanie na zobrazovacom zariadení výpočtovej techniky a na 

mapy publikované v prostredí  internetu.  

 

Tvorba elektronických máp v porovnaní s klasickými kartografickými postupmi má 

množstvo výhod [18]:  

 rýchlejšia a efektívnejšia tvorba, produkcia a tlač máp,  

 výber a možnosť prevodov kartografických zobrazení a mierok,  

 flexibilná pri zostavovaní mapového obsahu,  

 možnosť výmeny, získavania a doplnenia údajov pre tvorbu máp,  

 široké možnosti vizualizačných techník. 

 

Internet sa v posledných rokoch stal novým a často využívaním médiom pre šírenie 

kartografických produktov. Webové mapy zahŕňajú taktiež kritéria pre svoje delenie, a to 

podľa miery dynamiky vzhľadu mapy na statické a dynamické a podľa interaktivity v ich 

ovládaní užívateľom na neinteraktívne a interaktívne [10]. 

 

V dôsledku čoraz častejšieho spracovania a vizualizácie geodát v posledných rokoch 

sa tiež rozširovali možnosti uchovávania mapových výstupov, rovnako tiež ich distribúcia 

cieľovému užívateľovi. Významne tomu dopomohol práve internet, ktorý umožnil vznik 

početného množstva tzv. elektronických atlasov ako súborných diel sústreďujúcich 

tematické mapy, ktoré sa vyznačujú interaktivitou a dynamikou. Vďaka nim sa umožnila 

tvorba máp širokému okruhu užívateľov, vrátane laickej verejnosti. Príkladom takéhoto 

súborného diela je vyvíjaný Elektronický atlas požiarnej ochrany Českej republiky. 
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5 Analýza a návrh dátových štruktúr 

Táto kapitola bude pojednávať o analýze použitej databázy pre webovú aplikáciu, 

ktorá bude konfrontovaná s aktuálne využívanou databázou na GŘ HZS. Cieľom bude 

zistenie množiny entít, ktoré by bolo vhodné zahrnúť do dátového modelu, a ktoré bude 

vhodné prostredníctvom tejto aplikácie vizualizovať s cieľom vytvoriť databázu spĺňajúcu 

požiadavky pre vytvorenie normalizovanej relačnej databázy. Na základe analýzy bude 

vytvorený konceptuálny návrh s vymedzením entít, ich atribútov a definovaním 

identifikátorov, následne bude vytvorený relačný model. Samotnej kapitole ale 

predchádzajú teoretické východiská týkajúce sa databázovej tvorby. 

5.1 Teoretické východiská 

Pred samotnou analýzou a návrhom dátových štruktúr je potrebné vymedziť 

teoretické východiská týkajúce sa databázovej tvorby. 

5.1.1 Databáza, databázový systém 

Databázu je možné zjednodušene charakterizovať ako súhrn dát vzťahujúcich sa k 

určitej téme alebo účelu. Je možné ju tiež chápať ako množinu dát popisujúcich určitú časť 

objektívnej reality, udržovanú a využívanú prostredníctvom databázového systému [22]. 

Riessler v [20] špecifikuje databázu, inak povedané bázu dát, ako navzájom viazané dáta, 

ktoré sú uložené v nejakej pamäti tak, že nie sú závislé na žiadnom programe, ktorý by ich 

mal používať. Zároveň platí, že pridávanie nových dát, úprava alebo výber dát existujúcich 

v rámci jednej databáze sú riadené centrálne. 

 

Systém riadenia bázy dát je programový systém, t.j. systém programových, dátových 

a textových súborov, ktorý umožňuje vytvorenie, napĺňanie, údržbu a používanie databázy. 

Systém riadenia bázy dát bezprostredne riadi prevádzku bázy dát a zabezpečuje do nej 

prístup pre všetky aplikačné programy. Poskytuje aplikačným programom služby, ako sú 

ukladanie dát do bázy dát, výber z bázy dát, aktualizácia existujúcich dát, ako aj ich 

ochranu pred poškodením, či zneužitím [2].  

 

Databázový systém (DBS) je tvorený systémom riadenia bázy dát (SRBD) a databázou 

(DB), čo sa dá schematicky vyjadriť ako : DBS = SRBD + DB [2] 

5.1.2 Databázové modelovanie 

Databázový model je kolekcia pojmov slúžiacich k modelovaniu. Presnejšie 

povedané, databázový model môže byť  formálny či matematický aparát. Databázový 

model je v podstate architektúra, podľa ktorej databázový systém ukladá objekty do 
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databázy a podľa ktorej ich vzájomne preväzuje [14]. Výsledkom databázového 

modelovania je databázová schéma, teda istý popis štruktúry dát [22]. 

V teórii dátového modelovania je používaný pohľad na postup návrhu informačného 

systému, ktorý býva označovaný ako koncept troch architektúr či koncept troch úrovní 

[22]. 

 

Rozoznávame dátové modely :  

 konceptuálny model: predstavuje popis obsahu systému, úroveň je nezávislá na 

vlastnom implementačnom a technologickom prostredí, 

 technologický model (býva tiež niekedy označovaný ako logický či databázový 

model): predstavuje popis spôsobu realizácie systému v termínoch istej triedy 

technologického prostredia (napr. relačnej alebo hierarchickej dátovej štruktúry), 

 implementačný (fyzický) model: predstavuje popis vlastnej realizácie systému v 

konkrétnom implementačnom prostredí [22]. 

 

Obr. 7: Postup tvorby dátového modelu, zdroj: [11] 
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5.1.3 Konceptuálny návrh databázy 

Myšlienkový alebo konceptuálny návrh databázy znamená štúdium a modelovanie 

dát technologicky nezávislým spôsobom. Základnými komponentami tohto návrhu sú 

entita, atribút a relácia. 

5.1.3.1 Entity a atribúty 

Základnou podstatou databázových systémov je uchovávanie informácií o objektoch 

reálneho sveta, ktoré sú v databázovej terminológií označované ako entity. Entity sú 

„predmetmi“ reálneho sveta, ktoré sú pre nás dostatočne zaujímavé, takže o nich sledujeme 

určité údaje, zhromažďujeme ich a zaznamenávame ich do databázy [14]. 

Každá entitná množina musí mať uvedený identifikátor, ktorý zaistí jednoznačnú 

identifikáciu entít v tejto množine, to znamená, že každý výskyt entity musí byť 

jednoznačne identifikovateľný [22]. Atribútom entity rozumieme funkciu priraďujúcu 

entitám hodnotu, určujúcu niektorú podstatnú vlastnosť entity, čiže atribút je možné 

označiť ako vlastnosť konkrétnej entity. Atribút teda predstavuje dátový prvok, ktorý 

bližšie charakterizuje entitu alebo vzťah [22].  

 

S pojmom atribút bezprostredne súvisí pojem kľúč, ktorý predstavuje atribút 

s hodnotou slúžiacou pre jednoznačnú identifikáciu konkrétnej entity. Podľa [22] je 

kľúčom minimálna množina atribútov zaisťujúca jednoznačnú identifikáciu, pričom 

základnými jeho vlastnosťami sú jednoznačnosť, úplnosť, minimálnosť a stabilnosť. 

Entitný typ môže mať niekoľko kandidátov v úlohe identifikačného kľúča [11]. Takéto 

kľúče sú označované ako tzv. kandidátne kľúče. Tie sú podľa [21] jednými z 3 druhov 

kľúčov relačného dátového modelu. Toto delenie teda zahŕňa : 

 kandidátne kľúče – predstavuje unikátny identifikátor n-tíc relácie. Každá relácia 

by mala mať aspoň jeden kandidátny kľúč, avšak v praxi má však väčšina z nich 

viacero takýchto kľúčov. 

 primárne kľúče – zastupuje kandidátny kľúč, ktorý bol zvolený pre reprezentáciu 

relácie databázy. Relácia databázy musí mať vždy nejaký primárny kľúč. 

V niektorých prípadoch môže dôjsť k situácii, kedy charakteristické dáta reálneho 

sveta modelované reláciou nemajú unikátne hodnoty. V tomto prípade musí byť 

primárny kľúč kombináciou viacerých atribútov. Z dôvodu  vyšších nárokov na 

fyzické miesto v pamäti a obtiažneho udržiavania vzťahov medzi reláciami nie je 

vhodný pre použitie. V takýchto prípadoch sa situácia rieši pridaním nového 

atribútu, napr. ID. 

 cudzie kľúče – predstavuje atribút alebo kombináciu viacerých atribútov. 

Vyskytujú sa v reláciách, ktorých hodnoty vyžadujú zhodu s hodnotami primárneho 

kľúča v inej relácii. Párovanie cudzieho kľúča s primárnym predstavuje 

odkazovanie jednej relácie na inú reláciu a reprezentuje určitý vzťah medzi 

jednotlivými n-ticami. 



Patrik Babiš: Optimalizácia databázy SSU v PO pre potreby kartografickej vizualizácie 
 

2013                                                                                                                                                                33 
 

5.1.3.2 Relácie 

Relácie sú jadrom relačných dát. Popisujú vzájomné vzťahy alebo „asociácie“ medzi 

entitami [14]. Tieto vzťahy vyjadrujú informáciu, ktorú nejde odvodiť z atribútov 

jednotlivých entít. Rovnako ako entity, môžu mať aj vzťahy svoje atribúty a rozumieme 

nimi funkcie priraďujúce vzťahom hodnotu, určujúcu niektorú podstatnú vlastnosť vzťahu. 

Atribúty vzťahu sú dátové prvky, ktoré bližšie charakterizujú vzťah [22]. 

 

Podľa [4] je vzťah dôležitou súčasťou relačnej databázy, ktorý: 

 umožňuje vytvárať viactabuľkové pohľady, 

 je kľúčový pre integritu dát, pretože pomáha redukovať nadbytočné dáta 

a eliminuje duplicitné dáta. 

 

Pod pojmom integrita rozumieme to, čo musí byť zaistené, aby dáta v databáze boli 

správne. To je cieľom každého databázového tvorcu a každého užívateľa informačného 

systému s databázou. Integritné obmedzenia vzťahov podľa [22] sú: 

 kardinalita vzťahu – maximálny a minimálny počet výskytov entity v určitom 

vzťahu, 

 voliteľnosť vzťahu (parcialita) – zachytáva, či sa musí alebo nemusí týkať 

všetkých výskytov zúčastnenej entity, 

 výlučnosť (exkluzivita) vzťahu – popisuje, či pre jeden výskyt entity môže byť 

realizovaný práve jeden zo vzťahov vzájomne výlučných, 

 externá identifikácia (slabý vzťah) – vyjadruje externé identifikačné závislosti 

určitej entity v určitom vzťahu na iné. 

 

Kardinalita a typy vzťahov 

Kardinalita vzťahu ako jedno z integritných obmedzení vymedzuje medzi tabuľkami tri 

typy vzťahov [4]: 

 vzťah 1:1 – tabuľky sú v tomto vzťahu, ak záznam v prvej tabuľke je vo vzťahu 

iba k jednému záznamu v druhej tabuľke a naopak, 

 vzťah 1:N – existuje medzi tabuľkami, ak môže byť jeden záznam v prvej tabuľke 

vo vzťahu k mnohým záznamom v druhej tabuľke, ale záznam v druhej tabuľke 

môže byť vo vzťahu iba  k jednému záznamu v prvej tabuľke, 

 vzťah M:N – v tomto prípade môže byť záznam v prvej tabuľke vo vzťahu 

k mnohým záznamom v druhej tabuľke, čo platí aj opačne. Tento vzťah sa rieši 

prostredníctvom tzv. väzobnej tabuľky, ktorá uľahčuje naviazanie záznamov medzi 

tabuľkami a vytvára sa spojením kópií primárnych kľúčov oboch tabuliek, aby bolo 

zaistené bezproblémové pridávanie, mazanie alebo upravovanie súvisiacich dát. 
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Obr. 8: Kardinalita vzťahov medzi entitnými typmi, zdroj: [38],  upravil: 

autor 

Obr. 9: Reprezentácia vzťahu M:N, z prienikového entitného typu vznikne po 

dekompozícii tzv. väzobná tabuľka nesúca identifikátory oboch základných 

tabuliek, zdroj: [38] , upravil: autor 
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Členstvo vo vzťahu 

Okrem mohutnosti vzťahu, ktorá vymedzovala 3 typy vzťahov, je potrebné určiť aj 

minimálny počet entít jedného typu, ktoré sa daného vzťahu zúčastňujú. Táto informácia je 

charakterizovaná parcialitou vzťahu. 

Členstvo vo vzťahu môže byť buď povinné (totálne), kedy vzťah musí vzniknúť, 

alebo členstvo vo vzťahu môže byť nepovinné (parciálne), kedy vzťah môže vzniknúť 

a nemusí [22]. 

5.1.3.3 E-R diagram 

ER konceptuálny model (skrátene len ER model) je množina pojmov, ktoré nám 

pomáhajú na konceptuálnej úrovni abstrakcie popísať užívateľskú aplikáciu za účelom 

následnej špecifikácie štruktúry databázy [16]. Ich výhodou je, že sú dobre čitateľné aj pre 

neodborných pracovníkov, zatiaľ čo odborníkom z IT podávajú cenné informácie. Pri 

správnom zakreslení sú tieto diagramy nezávislé na platforme [14]. 

 

V súčasnosti existuje mnoho variant E-R diagramov, ale všetky majú spoločné 

nasledujúce prvky [35]: 

 entity sú reprezentované pomocou obdĺžnikov, 

 relácie sú znázornené čiarami, 

 na konci čiar je znázornená maximálna kardinalita vzťahu (jedna alebo viac), 

 symboly pri konci čiary naznačujú minimálnu kardinalitu vzťahu (teda pokiaľ je 

účasť danej entity v relácii povinná alebo voliteľná), 

 nepovinne môžu byť v diagrame vyznačené taktiež atribúty (tie sa kreslia v rôznych 

formátoch). 

5.1.4 Logický a fyzický návrh databázy 

Druhým krokom pri databázovom modelovaní je transformácia konceptuálneho 

návrhu na logický pre následné implementovanie do konkrétneho databázového systému. 

V prípade použitia relačnej databázy, ktorá bola vytváraná aj v rámci tejto práce, hovoríme 

o relačnom modeli dát, ktorého konštruktory sú vytvárané pri transformácii 

z konceptuálneho modelu do modelu logického. 

Účelom logického návrhu je definovať tabuľky a ich stĺpce a vytvorenie vzťahov 

medzi tabuľkami s cieľom minimalizovať redundanciu dát [21]. Definícia tabuliek je 

založená na ER modeli vytvorenom v metodológii konceptuálneho návrhu databázy [1].  

Podľa [14] logický návrh úzko súvisí s fyzickým návrhom, pretože behom fázy 

logického návrhu môžeme  jednotlivým dátovým objektom, mapovaným z konceptuálneho 

modelu, ihneď priradiť isté vlastnosti fyzického uloženia a väčšina tvorcov databáz 

vykonáva oba kroky (logický a fyzický návrh) súčasne. 
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5.1.4.1 Tabuľky, stĺpce a dátové typy 

Primárnou jednotkou pre ukladanie dát v relačnom modeli je tabuľka, čo je 

dvojrozmerná štruktúra zložená z riadkov a stĺpcov. Každý riadok reprezentuje jeden 

výskyt entity, ktorú tabuľka modeluje a každý stĺpec reprezentuje jeden atribút tejto entity. 

Stĺpec je v relačnej databáze najmenšou pomenovanou jednotkou dát, na ktorú sa môžeme 

odkazovať. Dátový typ predstavuje kategóriu formátu konkrétneho stĺpca [14]. 

5.1.4.2 Normalizácia, normálne formy 

Proces mapovania entít z konceptuálneho návrhu do tabuliek v logickom návrhu sa 

nazýva normalizácia [14]. Jej snahou je odstránenie anomálií v dátovom modeli. 

Dôsledkom normalizácie dát je postupná dekompozícia dátového modelu rozdelením 

atribútov do väčšieho počtu relácií, ktoré už nevykazujú dané nedostatky. Postupne je 

množina všetkých relácií prevedená do tzv. vyšších normálnych foriem [22]. 

Existuje niekoľko normálnych foriem, (NF) ale základné 3 sú v [14] definované takto: 

 1. normálna forma – tabuľka je v 1. NF, ak neobsahuje žiadne atribúty s násobnými 

hodnotami. To znamená, že každý priesečník riadku a stĺpca v relácii musí 

obsahovať nanajvýš jednu dátovú hodnotu. Niektorí autori definujú pri 1.NF ďalšiu 

podmienku. Podľa [23] je tabuľka v 1. NF, ak neobsahuje opakujúce sa stĺpce dát 

pochádzajúce z rovnakej domény a majúce rovnaký význam, čo je v podstate 

špeciálny prípad problému s atribútom o násobnej hodnote. 

 2. normálna forma – tabuľka je v druhej normálnej forme, ak spĺňa 2 kritériá: je 

v 1. NF a všetky nekľúčové atribúty sú funkčne závislé na celom primárnom kľúči, 

nielen na jeho časti. 

 3. normálna forma -  tabuľka je v 3. NF ak spĺňa 2 podmienky: je v 2. NF a v relácii 

neexistuje žiadna tranzitívna závislosť (teda všetky nekľúčové atribúty relácie sú 

závislé iba na jej primárnom kľúči). 

5.2 Analýza zdrojovej databázy aplikácie 

Východiskom pred samotným návrhom dátových štruktúr bola súčasne využívaná 

databáza webovej aplikácie. Jej nevyhovujúca podoba nespĺňajúca požiadavky normálnych 

foriem a obtiažna transformácia vyexportovaných súborov z databázy SSU HZS 

predstavujúcich evidenciu udalosti za jednotlivé roky  boli hlavnými podnetmi pre nové 

riešenie dátových zdrojov. 

Súčasná databáza webovej aplikácie vychádza zo štruktúry databázy SSU využívanej 

v období rokov 1997-2005 s aplikovaním istých zmien. Všetky informácie z tohto obdobia 

boli členené do 7 tabuliek, ktorých štruktúra je znázornená prostredníctvom nasledujúceho 

E-R diagramu. 
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Popis tabuliek: 

1. UDAL_PO  

V tabuľke sú evidované záznamy o všetkých udalostiach SSU, vrátane ich polohovej 

lokalizácie. Tabuľka poskytuje základné informácie o všetkých zásahoch HZS v ČR. 

2. POZARY 

Tabuľka obsahuje záznamy iba o udalostiach kategorizovaných ako požiar, ako sú napr. 

príčina vzniku, hasiace látky, spôsob likvidácie a množstvo iných. 

3. OSTATNI 

Táto tabuľka združuje záznamy o všetkých udalostiach okrem požiarov (dopravné nehody, 

technické havárie, živelné pohromy a pod.) a obsahuje údaje, ktoré sú špecifické pre tieto 

typy mimoriadnych udalostí. 

4. SPOLECNE 

V tabuľke s týmto názvom sú zaznamenané časové údaje týkajúce sa mimoriadnych 

udalostí, pri ktorých mali účasť aj iné zložky IZS. 

5. U_JEDNOTKY 

Záznamy z tejto tabuľky sa vzťahujú k jednotkám požiarnej ochrany zasahujúcich pri 

jednotlivých mimoriadnych udalostiach ako ich činnosť na mieste zásahu, časy odjazdu, 

príjazdu, ukončenia zásahu a pod. 

6. KRAJE 

Ide o tabuľku zahŕňajúcu samosprávne celky krajov, ktoré umožňujú jednotlivé udalosti 

zásahov jednotiek PO lokalizovať. 

 

 

Obr. 10: ER diagram súčasnej databázy pre webovú aplikáciu 
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7. OKRESY 

Podobne ako tabuľka krajov zahŕňa záznamy o samosprávnych celkoch, ktoré umožňujú 

jednotlivé udalosti zásahov jednotiek PO lokalizovať. Ako samosprávne celky tu vystupujú 

okresy. 

 

Používaná databáza SSU na GŘ HZS v období 1997 - 2005 obsahovala len niektoré 

tabuľky z popísaných. Táto databáza bola však rozšírená a pri vývoji aplikácie použitá ako 

dátový zdroj pre dynamické generovanie kartografických výstupov. Použitým 

databázovým prostredím bolo MySQL, ktoré sa využíva veľmi často pre webové aplikácie.  

Vytvorené boli tabuľky s okresmi a krajmi, kde sa nachádzal atribút s počtom 

obyvateľov a atribút s rozlohou z dôvodu normalizácie dát pri výpočte, aby tak mohlo byť 

pri nastavovaní parametrov pri kartografickej vizualizácii v prostredí webového atlasu 

špecifikované, či sa budú dáta vzťahovať k počtu obyvateľov alebo rozlohe. Z tabuľky 

udalostí bola, ako je možné vidieť z popísanej štruktúry, vytvorená tabuľka POZARY 

a OSTATNI. Išlo v podstate o rozdelenie údajov do 2 tabuliek, či už pre udalosti typu 

požiar alebo všetkých ostatných. Taktiež bola vytvorená nová tabuľka s údajmi 

o samosprávnych celkoch obcí, ktorá rovnako obsahuje priradenie k ORP, kraju a regiónu 

a odpovedajúcej normalizovanej klasifikácii územných celkov Českej republiky CZ-

NUTS. 

V priebehu rokov došlo k určitým úpravám štruktúry databázy webovej aplikácie, 

išlo však len o malé zmeny ako napr. odstránenie tabuľky U_JEDNOTKY. 

 

Pri analýze súčasne použitej databázy webovej aplikácie došlo však zisteniu, že v jej 

štruktúre nie sú vytvorené relácie medzi tabuľkami, takže nie je zabezpečená referenčná 

integrita dát a databáza obsahuje určité množstvo nezmyselných dát (napr. číselné hodnoty, 

ku ktorým nie sú definované číselníky a pod.). Pre návrh nových štruktúr bolo potrebné 

dôkladne sa oboznámiť s atribútmi a samotným obsahom tabuliek. Nakoľko sa dá povedať, 

že použitá štruktúra neodpovedá v súčasnosti využívanej štruktúre na HZS, bolo nutné 

konfrontovať ich obe a z výsledkov analýzy vychádzať pri návrhu novej schémy databázy. 

Ukázalo sa, že databáza atlasu nespĺňa požiadavky kladené na normalizovanú relačnú 

databázu a dáta boli štruktúrované v podobe, v ktorej dochádzalo k plytvaniu diskového 

priestoru a samotná databáza bola zbytočne objemná. 

 

K tejto analýze bol GŘ HZS poskytnutý Pokyn generálneho riaditeľa HZS 

a námestníka Ministerstva vnútra ČR, v ktorom boli ukotvené presné pravidlá štatistického 

sledovania udalostí a pravidlá dokumentácie. Tento dokument obsahoval popis 

jednotlivých štatistických znakov, ktoré sú v záujme sledovania a okrem ich popisu 

a špecifikácie z dátovej štruktúry z obdobia 1997-2005 bola k týmto znakom definovaná aj 

špecifikácia pre novú štruktúru využívanú od roku 2006, z ktorej bolo zistené, že niektoré 

znaky prestali byť v záujme evidencie, alebo naopak, že niektoré boli pri uvedení novej 

databázy nanovo začlenené. K tejto dokumentácii bola taktiež poskytnutá štruktúra novej 
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databázy formou E-R diagramu, analýza ktorej predstavovala náročný proces  najmä pre 

svoju členitosť a zložitosť definovaných vzťahov medzi tabuľkami. 

Pri návrhu novej štruktúry musel byť vzatý ohľad na vytvorenie čo najjednoduchšej 

štruktúry spĺňajúcej 3 základné normálne formy, pričom by návrh mal vychádzať 

z pôvodných atribútov, príp. bol doplnený o nové štatistické znaky. Návrh a obsah tabuliek 

pôvodnej štruktúry nebol ideálny a vo svojej podstate nespĺňal požiadavky 1. NF. 

Atomickosť atribútov bola síce splnená, ale v tabuľkách OSTATNI A POZARY sa 

vyskytovali opakujúce sa stĺpce, ktoré bude nutné rozdeliť do nových objektov 

prostredníctvom väzobných tabuliek. Jednalo sa o atribúty ako napr. uniknutá látka, 

negatívny vplyv alebo látka s vplyvom na vznik požiaru. Keďže sa pri jednej udalosti 

mohlo zaznamenať niekoľko takýchto atribútov, bola táto skutočnosť riešená práve 

opakujúcimi sa stĺpcami. Nevýhodou tohto riešenia je to, že pri udalosti bola evidencia 

týkajúca sa týchto štatistických znakov limitovaná počtom stĺpcov a naopak pri niektorých 

udalostiach postačil len jeden, resp. žiadny. Tento spôsob riešenia je teda nesprávny. 

Nielenže sa plytvá diskovým priestorom, ale komplikuje sa aj prehľadávanie takýchto dát. 

 

 

 

 

Ďalším problémom, ktorý bol pri analýze zistený, bolo to, že niektoré atribúty sa 

týkali jednej spoločnej oblasti. Príkladom je napr. typ hasiva. Použitá databáza obsahovala 

stĺpce, do ktorých sa zaznamenávalo množstvo danej látky, ktorá sa aplikovala pri udalosti, 

ako napr. voda, penidlo, inertné plyny, halón, prášok a pod. Ak sa pri určitej udalosti 

využil len jeden typ hasiva, v ostatných stĺpcoch zostala prázdna hodnota, čím opäť 

dochádzalo k plytvaniu diskového priestoru a spomaľovaniu databázy. Tento problém je 

v súčasnej databáze SSU riešený prostredníctvom väzobnej tabuľky, kde je každý typ 

hasiva špecifikovaný identifikátorom z číselníka a príslušným množstvom.  

 

Obr. 11: Ukážka opakujúcich sa stĺpcov z tabuľky POZARY. Ide o atribúty látky, ktorá 

pri udalosti horela (HLS1-HLS3), zdroj: databáza SSU, upravil: autor 
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Rovnaký spôsob bolo teda potrebne aplikovať aj v návrhu. Podobný problém sa 

vyskytol aj pri sorbentoch či zranených osobách pri zásahoch, ktorí boli kategorizovaní 

jednak podľa toho, či sa jednalo o osoby z jednotiek IZS alebo ostatných ľudí, ale taktiež  

sa pri civilných osobách evidovali zranení podľa vekovej kategórie. Spôsob riešenia je 

popísaný pri detailnom popise navrhovaných tabuliek. 

 

Dôležitým zistením však bolo to, že tabuľky OSTATNI a POZARY obsahujú 

identické atribúty, teda štatistické znaky, ktoré sa sledovali aj pri udalostiach typu požiar, 

rovnako tiež pri udalostiach iného typu a v procese návrhu bude nutné vytvoriť tabuľku, 

ktorá obsahuje štatistické znaky, ktoré sa sledujú pre každú udalosť bez ohľadu na jej typ 

a taktiež vytvoriť tabuľku, v ktorej budú len údaje týkajúce sa požiarov. 

5.3 Databázové modelovanie 

Účelom databázového modelovania je navrhnutie dátovej štruktúry a jej následné 

implementovanie do databázového systému. Cieľom modelu je popísať štruktúru 

a funkcionalitu databázy, definovať organizáciu dát,  či zaistiť integritu dát. Kapitola 

zahŕňa popis modelovania dátových štruktúr na všetkých 3 úrovniach abstrakcie 

(konceptuálnej, logickej a fyzickej).    

5.3.1 Použitý software 

Ešte pred samotným modelovaním je však vhodné popísať software, ktorý bol 

využitý v procese dátového modelovania. 

5.3.1.1 yED 

Jedná sa o multiplatformný editor, ktorý umožňuje efektívne a rýchle vytváranie 

veľkého množstva grafov a diagramov rôzneho typu od vývojových diagramov cez schémy 

topológie sietí až po entitno-relačné diagramy so širokou škálou užívateľských nastavení 

a prispôsobenia. Jeho veľkou výhodou je to, že dokáže pracovať s veľkými diagramami, 

Obr. 12: Ukážka atribútov, týkajúcich sa jednej spoločnej oblasti (hasiace látky).Vysvetlivky atribútov: voda, 

penidlo, penidlo na polárne kvapaliny, CO2, halón, inertný plyn, prášok, ostatné suché hasivá, zdroj: 

databáza SSU, upravil: autor 
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pričom disponuje možnosťou ich automatickej organizácie. Ide o voľne dostupný nástroj, v 

ktorom okrem palety dostupných a triedených symbolov do kategórií, je možne importovať 

i vlastné. Software umožňuje export do množstva formátov zahŕňajúc PNG, PDF, SVG, 

EPS, HTML a ďalších [40]. Pre účely tejto práce bol tento editor využitý pre návrh 

konceptuálneho E-R diagramu. 

5.3.1.2 Visual Paradigm for UML 

Pre vytvorenie návrhového E-R diagramu bol využitý komerčný produkt Visual 

Paradigm for UML vo verzii 10.0. Ide o komplexný CASE nástroj s prepracovaným 

užívateľským prostredím, ktorý je určený predovšetkým pre modelovanie systémov 

prostredníctvom UML diagramov, ale aj ďalších typov diagramov pre softwarové 

modelovanie ako sú SysML, BPMN, XMI a pod. Okrem toho však podporuje generovanie 

zdrojového kódu z vytváraných diagramov (angl. forward engineering), generovanie 

diagramov z kódu (angl. reverse engineering), modelovanie business procesov, tvorbu 

dokumentácie, rozšírené možnosti exportu navrhovaných systémov či v neposlednom rade 

modelovanie E-R diagramov relačných databáz, pre ktoré bol aj v rámci tejto diplomovej 

práce využívaný. Tento modelovací nástroj umožňuje jednoduché a rýchle generovanie 

databáz z vytvorených diagramov s podporou veľkého množstva systémov riadenia bázy 

dát [39]. 

Je poskytovaný v 6 verziách, ktoré sa líšia svojou funkcionalitou. Pre modelovanie 

bola využitá Standard Edition, na ktorú má VŠB akademickú licenciu, na základe čoho 

bolo vhodné tento nástroj využiť. Návrhový E-R diagram vytvorený prostredníctvom tohto 

nástroja je uvedený v prílohách. 

5.3.2 Konceptuálny návrh 

Nasledujúca kapitola obsahuje popis konceptuálneho návrhu databázy, ktorá má 

obsahovať všetky potrebné záznamy pre vytváranie kartografických výstupov v prostredí 

webovej aplikácie s dôrazom na splnenie požiadaviek kladených od HZS ČR.   

5.3.2.1 Definícia entít 

Návrh riešenia bol po analýze prekonzultovaný na GŘ HZS s pplk. Ing. Vladimírom 

Vonáskom a kpt. Ing. Pavlom Lukešom, ktorí sa zaoberajú štatistikou v požiarnej ochrane. 

Cieľom konzultácie bolo vytvoriť návrh, ktorý by vyhovoval potrebám HZS a na základe 

neho boli vyčlenené 3 hlavné entity: 

 Udalosť 

 Požiar 

 Udalosť jednotky 
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Entita Udalosť predstavuje hlavnú entitu, ktorá ponesie informácie o každej 

mimoriadnej udalosti z SSU, jej priestorovú referenciu prostredníctvom súradníc a rovnako 

bude identifikovať niektoré iné entity v navrhovanej databáze. Pri udalostiach 

kategorizovaných ako požiar sú evidované niektoré ďalšie informácie týkajúce sa tohto 

typu udalosti, za účelom ktorých bola navrhnutá entita s rovnakým názvom. Entita teda 

bude obsahovať iba atribúty, ktoré nebudú sledované pri udalostiach iného typu, tak ako to 

bolo v pôvodnom návrhu. Cieľom štatistického sledovania udalostí je tiež uchovávať 

informácie o príslušných jednotkách zasahujúcich pri mimoriadnych udalostiach. Tieto 

informácie by mali byť zaznamenávané do databázy práve prostredníctvom tejto entity. 

 

U niektorých zaznamenávaných údajoch pri štatistickom sledovaní udalostí sú dáta 

z hodnôt takzvaných číselníkov databázy. Tieto číselníky predstavujú množinu istých 

prípustných hodnôt, ktoré daný atribút môže nadobudnúť. Pri konzultácii na HZS bolo na 

základe úpravy pôvodného hrubého návrhu vymedzených spolu 34 entít, ktoré v logickom 

návrhu budú predstavovať tabuľky číselníkov: 

 Ulica 

 Časť obce 

 Základná sídelná jednotka 

 Obec 

 Mestská časť 

 Okres 

 Kraj 

 Typ udalosti štatistického sledovania udalostí 

 Objekt s vplyvom na vznik udalosti 

 Priestor budovy so vznikom udalosti 

 Stupeň poplachu 

 Druh planého poplachu 

 Spôsob zásahu miestnej jednotky 

 Druh vlastníctva 

 Stupeň poškodenia 

 Trieda objektu 

 Typ udalosti 

 Podtyp udalosti 

 Kategória jednotky PO 

 Ekonomická činnosť 

 Príčina vzniku 

 Iniciátor 

 Iniciátor zariadením 

 Výšková poloha požiarneho úseku 
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 Funkcia požiarneho úseku 

 Nedostatok požiarneho úseku 

 Zamorenie 

 Horľavá látka 

 Zranenie 

 Uniknutá látka 

 Príznak 

 Činnosť jednotky 

 Druh techniky 

 Hasivo/sorbent 

5.3.2.2 Vymedzenie atribútov 

K jednotlivým definovaným entitám bolo nutné špecifikovať atribúty, ktoré budú 

obsahovať, a taktiež im predeliť identifikátor, ktorý ich bude jednoznačne identifikovať. 

Identifikátor každej entity je podčiarknutý. Pre jednoznačnú identifikáciu riadku relácie je 

potrebné, aby v prípade väzobných entít bol identifikátor zložený z viacerých atribútov. 

Takýto identifikátor sa nazýva zložený.  

U entity Udalosť bol zvolený ako identifikátor systémové číslo udalosti. Toto číslo 

bude vždy unikátne nakoľko každá mimoriadna udalosť, ku ktorej dôjde získa svoje číslo, 

ktoré je prideľované podľa poradia.  

U entity Požiar bol zvolený ako identifikátor rovnako systémové číslo udalosti, 

nakoľko pri každej udalosti môže vzniknúť maximálne jeden požiar, to znamená, že je 

týmto číslom jedinečne identifikovaný. 

Entita Udalosť jednotky je jednoznačne identifikovaná prostredníctvom systémového 

čísla zoznamu zásahov JPO, ktoré je pridelené každej jednotke pri vykonávaní zásahu pri 

určitej udalosti. 

Entity, ktoré budú predstavovať tabuľky číselníkov sú jednoznačne identifikované 

prostredníctvom atribútu predstavujúceho vytvorenú číselnú hodnotu, ku ktorej prináleží 

popisná hodnota. Tabuľky číselníkov sú teda vymedzené iba dvoma atribútmi a pre ich 

veľký počet sú uvedené v dátovom slovníku, ktorý je súčasťou prílohy. Na jednoznačné 

vymedzenie väzobných entít už nepostačí jeden atribút, ale v každom prípade tvorí 

identifikátor spojenie identifikátorov z 2 príp. viacerých iných entít, ktoré vytvárajú 

zložený identifikátor. Presné vymedzenie atribútov vznikne až pri dekompozícii vzťahov 

M:N v logickom návrhu. 

Definícia jednotlivých atribútov hlavných entít je znázornená v tabuľke: 
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Obr. 13: Symbológia notácie Crow’s Foot, zdroj: [30], 

upravil:autor 

 

Tab. 1: Vymedzenie atribútov pre hlavné entity 

Entita Atribúty 

Udalosť 

Systémové číslo udalosti; Súradnica X; Súradnica Y; Typ udalosti SSU; Okres; Obec; 

Mestská časť; Časť obce; Základná sídelná jednotka; Ulica; Kraj; Objekt s vplyvom na 

vznik udalosti; Priestor budovy so vznikom udalosti; Samouhasenie; Zásah 

občanov/zamestnancov; Zásah iných služieb; Evakuácia osôb; Uhasenie automatickým 

hasiacim prístrojom; Stupeň poplachu; Druh planého poplachu; Spôsob zásahu miestnej 

jednotky; Fronta hasenia; Diaľková doprava voda hadicami; Diaľková doprava vody 

kyvadlová; Druh vlastníctva; Stupeň poškodenia; Trieda objektu; Podtyp udalosti; Typ 

udalosti 

Udalosť 

jednotky 

Systémové číslo udalosti; Systémové číslo zoznamov zásahov JPO; Dátum a čas: 

ohlásenia, výjazdu, na mieste, odjazdu; Kategória jednotky PO, Vzdialenosť jednotky k 

miestu udalosti, Systémové číslo JPO 

Požiar 
Systémové číslo udalosti; Plocha požiaru; Ekonomická činnosť; Príčina vzniku; 

Iniciátor, Iniciátor zariadením; Výšková poloha požiarneho úseku; Funkcia požiarneho 

úseku; Nedostatok požiarneho úseku; Výkon prúdov; Priama škoda, Uchránená hodnota 

5.3.2.3 E-R diagram 

V tejto kapitole bude vytvorený E-R konceptuálny model s popisom vzťahov medzi 

entitami, predovšetkým ich kardinality a parciality. Existuje niekoľko konvencií pre zápis  

E-R diagramov. Najčastejšie využívanou konvenciou je Chenova notácia E-R diagramu, 

ktorá pre znázornenie entít využíva obdĺžniky a pre znázornenie vzťahov kosoštvorce, ale  

pre zložitosť navrhovanej databázy bola zvolená tzv. notácia Crow’s Foot, pri ktorej sú 

entity prepojené čiarami, na koncoch ktorých je znázornený symbol definujúci kardinalitu 

a parcialitu príslušného vzťahu [36]. Najmä kvôli zložitosti vytváraného diagramu 

a v snahe zaistiť jeho čitateľnosť neboli definované názvy vzťahov medzi entitami. 
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Navrhovaný E-R diagram obsahuje množstvo vzťahov, ktoré je nutné pre správne 

pochopenie popísať. Vzťah medzi entitou Udalosť a Požiar vyjadruje skutočnosť, že nie 

každá udalosť musí byť typu požiar, z toho dôvodu je členstvo entity Požiar vo vzťahu 

nepovinné. Z opačného pohľadu jeden požiar nemôže byť evidovaný pri viacerých 

udalostiach, čomu odpovedá aj kardinalita a parcialita príslušnej väzby.  

Ku vzniknutým udalostiam sú vysielané jednotky požiarnej ochrany pre vykonanie 

zásahu. Táto skutočnosť je príčinou vzniku ďalšieho vzťahu medzi entitami Udalosť 

a Udalosť jednotky. Pri väčších udalostiach sa môže vykonať viacero zásahov s účasťou 

konkrétnej jednotky PO, pričom výjazd každej jednotky sa môže týkať iba jednej 

konkrétnej udalosti. Použitím vzťahom bol teda typ 1:N s povinnou účasťou v prípade 

entity Udalosť. V súvislosti so zásahom vzniká vzťah medzi entitou Udalosť jednotky 

a entitou Kategória jednotky PO (znázornená modrou farbou). 

 

Každá udalosť sa odohráva na určitom mieste, má teda priestorové určenie, ktorú je 

možné evidovať na rôznych úrovniach, od krajov cez obce až po ulice, ktoré predstavujú 

entity v navrhovanom diagrame (zvýraznené červenou farbou). V tomto prípade vznikajú 

medzi entitou Udalosť a spomínanými entitami vzťahy, pre ktoré platí, že konkrétna 

udalosť sa môže stať na určitej územnej jednotke. Z opačného uhľa pohľadu platí, že v 

každej priestorovej jednotke môže nastať viacero udalostí. Ide teda o typ relácie 1:N. 

V prípade entít ako ulica, časť obce, základná sídelná jednotka a mestská časť je nepovinná 

účasť vo väzbe nakoľko nemusia byť priradené k určitej udalosti z toho dôvodu, že udalosť 

nastane v oblastiach, kde nie je možné priradiť spomínanú priestorovú jednotku. 

 

Ďalšími vzniknutými vzťahmi sú vzťahy medzi entitou Udalosť a entitami  Typ 

udalosti SSU, Spôsob zásahu miestnej jednotky, Stupeň poškodenia, Druh vlastníctva, 

Objekt s vplyvom na vznik udalosti, Priestor budovy so vznikom udalosti, Druh planého 

poplachu, Stupeň poplachu, Trieda objektu, Typ udalosti a Podtyp udalosti. Vo všetkých 

prípadoch sa jedná o typ relácie 1:N, čiže každá udalosť musí mať určený práve jeden 

výskyt z jednotlivých spomínaných entít, pričom opačne to už neplatí, teda určitý výskyt 

entity sa môže vzťahovať k niekoľkým udalostiam, alebo jej výskyt nenastane pri žiadnej. 

Na základe týchto skutočností bola do E-R diagramu určená kardinalita a parcialita týchto 

vzťahov. Spomínané entity sú zvýraznené žltou farbou. 

 

V evidencii SSU sa pri určitých štatistických znakoch môže stať, že pri jednej 

konkrétnej udalosti sa môže vyskytnúť viac výskytov určitej entity, s ktorou je vo vzťahu. 

Príkladom je napr. uniknutá látka. Pri určitej udalosti môže, ale i nemusí dôjsť k úniku 

jednej, alebo aj niekoľkých látok do prostredia, pričom únik určitej látky môže nastať pri 

viacerých udalostiach, no nemusí nastať pri žiadnej. Ide teda o vzťah typu M:N 

s nepovinnou účasťou oboch entít vo vzťahu. Rovnaký vzťah, ako pri entite Uniknutá 

látka, vzniká aj v prípade ďalších entít ako je Zamorenie, Horľavá látka, Zranenie, Príznak, 

Činnosť jednotky, Druh techniky a Hasivá/sorbenty. Tieto entity sú zvýraznené fialovou 

farbou. 



Patrik Babiš: Optimalizácia databázy SSU v PO pre potreby kartografickej vizualizácie 
 

2013                                                                                                                                                                46 
 

Obr. 14: E-R diagram – konceptuálny model navrhovanej databázy 

Pri udalosti klasifikovanej ako požiar je snahou SSU evidovať niektoré dôležité údaje, 

dôsledkom čoho vznikajú vzťahy medzi entitou Požiar a entitami ako Ekonomická 

činnosť, Príčina vzniku, Iniciátor, Iniciátor zariadením, Výšková poloha požiarneho úseku, 

Funkcia požiarneho úseku a Nedostatok požiarneho úseku. Všetky sú zvýraznené zelenou 

farbou. Pre každú z nich platí, že pre udalosť sa eviduje len jeden jej výskyt. Výskyt každej 

z týchto entít môže, ale nemusí byť pozorovaný pri jednej alebo viacerých udalostiach. 

Jedná sa o vzťah 1:N. 
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5.3.3 Logický návrh 

Na základe konceptuálneho návrhu databázy je riešený návrh logický, pri ktorom je 

detailne vymedzená štruktúra databázy, založená už na určitom logickom modeli. 

V prípade tejto diplomovej práce bol zvolený relačný model dát. 

5.3.3.1 Relačný model dát 

Relačný model dát vznikne transformáciou E-R diagramu vytvoreného vo fáze 

konceptuálneho návrhu. Táto transformácia spočíva v definovaní tabuliek na základe 

špecifikovaných entít a vymedzení ich atribútov, ktoré boli rovnako stanovené v procese 

konceptuálneho návrhu. Ďalším krokom je stanovenie relácií medzi tabuľkami. 

V neposlednom rade bude nutné vykonať normalizáciu podľa 3 základných normálnych 

foriem. 

 

Navrhovaná databáza obsahuje tabuľky, ktoré je možné rozdeliť na 3 kategórie: 

 Dátové tabuľky 

 Väzobné tabuľky 

 Číselníky 

 

UDALOST predstavuje hlavnú tabuľku, ktorá obsahuje informácie spoločné pre 

všetky udalosti, bez ohľadu na ich typ vrátane ich priestorovej lokalizácie. Okrem 

priestorovej referencie prostredníctvom územnej jednotky bol do tejto tabuľky začlenený 

aj atribút vymedzujúci udalosť prostredníctvom súradníc v súradnicovom systéme S-JTSK, 

ktorý sa pri SSU používa v posledných rokoch. Prítomnosť takýchto údajov umožní 

v budúcnosti využitie ďalších kartografických metód, ktoré budú môcť byť začlenené do 

samotnej webovej aplikácie. Oproti pôvodne použitému návrhu došlo k zlúčeniu atribútov 

z tabuliek OSTATNI a POZARY, ktoré sa vyskytovali v oboch tabuľkách. 

 

Tabuľka POZIAR zahŕňa údaje týkajúce sa udalostí typu požiar a sú jednoznačne 

identifikované systémovým číslom udalosti K_U, pričom je medzi touto tabuľkou 

a tabuľkou UDALOST relácia typu 1:1. Medzi tabuľkou UDALOST a U_JEDNOTKY je 

použitý typ relácie 1:N.  Primárnym kľúčom je tu K_U_JPO, čo predstavuje systémové 

číslo zoznamu zásahov jednotiek požiarnej ochrany. Táto tabuľka poslúži pre ukladanie 

informácií týkajúcich sa jednotiek požiarnej ochrany a použitý vzťah teda znamená, že ku 

každej udalosti môže byť vyslaných N jednotiek požiarnej ochrany, pričom každý výjazd 

môže riešiť práve jednu konkrétnu udalosť. 

 

Ako je možné vidieť z navrhovaného ER diagramu,  vyskytuje sa v ňom niekoľko 

vzťahov typu M:N, ktoré je treba podľa princípu relačného modelu transformovať do 

vzťahov 1:N. Výsledkom transformácie sú 3 tabuľky – dve, ktoré vzniknú z pôvodných 
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entít, ktoré boli vo vzťahu M:N a tabuľka, ktorá ponesie primárne kľúče oboch tabuliek 

a nazýva sa väzobná tabuľka. 

Prvou reprezentáciou takéhoto vzťahu je relácia medzi entitami Udalosť 

a Zamorenie, keďže pri každej sledovanej udalosti môže nastať kontaminácia viacerými 

látkami a každá látka z množiny hodnôt sa môže vyskytovať u viacerých udalosti. 

Transformáciou vznikne väzobná tabuľka  s rovnakým názvom ZAMORENIE, pričom 

v návrhovom modeli dostane tabuľka s hodnotami druhov látok nový názov 

C_ZAMORENI, keďže sa jedná o číselník. Ukážku dekompozície ilustruje obrázok.   

 

Podobne došlo k dekompozícii aj pri ďalších vzťahoch: 

 Udalosť – Uniknutá látka 

 Udalosť – Činnosť jednotky PO 

 Udalosť – Hasivá a sorbenty 

 Udalosť jednotky – Druh techniky 

 

Na základe konzultácie a požiadaviek HZS pre potreby elektronického atlasu boli zo 

vzťahu Udalosť – Horľavá látka vytvorené 2 väzobné tabuľky, keďže horľavá látka môže 

vystupovať aj v roli iniciátora požiaru, či inej udalosti, ale taktiež môže predstavovať látku, 

ktorá prevažne pri udalosti horela. 

Podobne tomu tak bolo v prípade vzťahu Udalosť – Príznak. Dekompozíciou tohto 

vzťahu boli podľa požiadaviek HZS vytvorené 2 tabuľky. Jedna bude uchovávať 

informácie iba o druhoch živelných pohrôm  a ďalšia ponesie záznamy s príznakmi – 

charakteristickými druhmi udalostí, podstatnými charakteristikami či inými príznakmi, 

ktoré považujú na HZS dôležité z hľadiska evidencie. 

Väzba medzi entitami Udalosť – Zranenie bola rovnako ako v predchádzajúcich 

prípadoch rozložená na 2 tabuľky v snahe evidovať zvlášť údaje o zraneniach jednotiek 

Obr. 15: Ukážka dekompozície vzťahu M:N medzi entitami Udalosť a Zamorenie 
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Integrovaného záchranného zboru a zvlášť viesť evidenciu v prípade zranenia ostatných 

osôb, tak ako je tomu aj v aktuálne využívanej databáze SSU.  Pri evidencii údajov 

o zranení ostatných osôb bolo podľa požiadaviek HZS nutné sledovať aj vekovú kategóriu 

zranených, preto bol zavedený príslušný číselník s vekovými kategóriami. Podobne sa 

zaviedol ďalší číselník aj v prípade väzobnej tabuľky s druhom uniknutej látky, kde bolo 

potrebné špecifikovať aj mernú jednotku, v ktorej sa látka meria a ktorá bude potrebná 

k údaju o množstve konkrétnej uniknutej látky pri udalosti. 

 

Ako bolo spomínané v kapitole s analýzou, základným problémom používanej 

databázy atlasu boli opakujúce sa stĺpce, či množstvo atribútov, ktoré niesli informáciu 

týkajúcu sa rovnakej oblasti (napr. typ hasiva), ale v skutočnosti sa vypĺňal len niektorý 

z nich a dochádzalo k plytvaniu diskového priestoru a zdĺhavému vyhľadávaniu v 

tabuľkách. Tento problém bol teda riešený vytvorením nasledujúcich 11 väzobných 

tabuliek, ktoré vznikli dekompozíciou vzťahu M:N: 

 

1. ZAMORENIE – Tabuľka obsahuje systémové číslo udalosti a hodnotu z číselníka 

C_ZAMORENI, obsahujúceho spôsoby zamorenia miesta udalosti. 

 

2. HORLAVA_LATKA – Tabuľka obsahuje systémové číslo udalosti a hodnotu 

z číselníka C_U_HOLA, obsahujúceho druhy látok, ktoré prevažne horeli. 

 

3. ZRANENIE_IZS – Tabuľka obsahuje systémové číslo udalosti a hodnotu 

z číselníka C_ZRANENIE, obsahujúceho druhy zranení pri zásahu. 

 

4. ZRANENIE_OST – Tabuľka obsahuje systémové číslo udalosti, hodnotu 

z číselníka C_ZRANENIE, obsahujúceho druhy zranení pri zásahu, počet 

zranených a hodnotu z číselníka C_VEK_KATEG, obsahujúceho vekové kategórie. 

 

5. UNIK_LATKA – Tabuľka obsahuje systémové číslo udalosti, hodnotu z číselníka 

C_UNL, obsahujúceho druh uniknutej látky pri mimoriadnej udalosti, hodnotu 

z číselníka C_MER_JEDN obsahujúceho druhy merných jednotiek a taktiež 

uniknuté množstvo príslušnej látky. 

 

6. ZIVELNA_POHROMA – Tabuľka obsahuje systémové číslo udalosti a hodnotu 

z číselníka C_U_PRIZ, obsahujúceho druhy charakteru udalosti pre štatistické 

sledovanie. 

 

7. CINNOST_JED – Tabuľka obsahuje systémové číslo udalosti, hodnotu z číselníka 

C_CINN, obsahujúceho druhy činností zasahujúcich požiarnych jednotiek 

a systémové číslo jednotky PO. 
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8. DRUH_TECHNIKY – Tabuľka obsahuje systémové číslo zoznamu zásahov JPO, 

hodnotu z číselníka C_TPO, obsahujúceho druhy techniky využívaných pri 

mimoriadnych udalostiach a rovnako ich počet. 

 

9. LATKA_NA_VZNIK – Tabuľka obsahuje systémové číslo udalosti a hodnotu 

z číselníku C_U_HOLA, obsahujúceho druhy látok z rozhodujúcim vplyvom na 

vznik udalosti. 

 

10. HASIV_SORB – Tabuľka obsahuje systémové číslo udalosti, hodnotu z číselníka 

C_HASO, obsahujúceho druh hasiva alebo sorbentu a jeho spotrebu. 

 

11. PRIZNAK – Tabuľka obsahuje systémové číslo udalosti a hodnotu z číselníka 

C_U_PRIZ obsahujúceho druhy charakteru udalosti pre štatistické sledovanie.  

 

Obsah číselníka C_U_PRIZ býva často aktualizovaný novými hodnotami, ktoré 

predstavujú  nové štatistické znaky (príznaky), ktoré sa na HZS rozhodli evidovať, pričom 

nie je nutná zmena štruktúry samotnej databázy. Ide napr. o hodnoty ako zásah 

s prítomnosťou psa, použitie leteckej techniky, povodeň a pod. Množstvo z týchto 

štatistických znakov je nových oproti súčasne používanej štruktúry atlasom, čím vzniknú 

ďalšie možnosti tvorby kartografických výstupov. 

5.3.3.2 Normalizácia navrhovaného dátového modelu 

Aby bola vytváraná databáza efektívna a ľahko udržiavateľná, je potrebné splniť isté 

požiadavky, nazývané normálne formy. Preto je potrebné navrhnuté relácie otestovať, či 

u nich nie je niektorá z normálnych foriem porušená a v prípade zistenia nejakej anomálie 

previesť potrebnú úpravu modelu. Testované budú požiadavky pre splnenie 3. NF,  

dosiahnutie ktorej sa v praxi najčastejšie využíva pri modelovaní relačných databázových 

systémov. 

 

Aby boli splnené požiadavky 1. NF, musia byť všetky dáta v reláciách atomické, 

teda ďalej nedeliteľné. Atribút relácie nesmie pozostávať z násobnej hodnoty. Pre zaistenie 

tohto pravidla boli všetky relácie otestované, pričom nebolo zistené žiadne jeho porušenie 

v prípade akéhokoľvek atribútu. Všetky relácie teda spĺňajú 1. normálnu formu. 

 

Splnenie 2. normálnej formy  súvisí s funkčnou závislosťou, teda okrem toho, že 

musí relácia byť v 1. NF, musí platiť funkčná závislosť všetkých nekľúčových atribútov na 

celom primárnom kľúči a nie iba na jeho časti, z čoho jasne vyplýva, že toto pravidlo sa 

týka iba relácií, ktorých primárny kľúč je zložený z viac než jedného atribútu. Tento prípad 

nastal v návrhu hneď niekoľkokrát. V prípade relácií ZAMORENIE, 

HORLAVA_LATKA, ZRANENIE_IZS, ZIVELNA_POHROMA, LATKA_NA_VZNIK 
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či PRIZNAK sa síce vyskytuje zložený primárny kľúč, ale tieto relácie neobsahujú 

nekľúčový atribút, čiže nie je nutné overovať splnenie 2. NF. Pri relácii ZRANENIE_OST 

sa okrem zloženého primárneho kľúča definuje aj atribút s počtom zranených, ktorý jednak 

závisí od konkrétnej udalosti, ale taktiež závisí od druhu zranenia. Atribút s vekovou 

kategóriou tu vystupuje ako cudzí kľúč, čiže ide o kľúčový atribút. 

Relácia UNIK_LATKA obsahuje okrem zloženého primárneho kľúča, 

pozostávajúceho z identifikátoru udalosti a identifikátoru uniknutej látky, aj mernú 

jednotku konkrétnej uniknutej látky, ktorá je kľúčovým atribútom, a taktiež jej množstvo. 

Každá uniknutá látka pri udalosti môže uniknúť v inom množstve a z pohľadu udalosti 

platí, že množstvo uniknutej látky závisí od konkrétnej udalosti. 

DRUH_TECHNIKY obsahuje nekľúčový atribút s počtom využitej techniky pri 

zásahu. Tento údaj je závislý od udalosti, a rovnako sa každý technický prostriedok môže 

využívať v inom počte. Relácia HASIV_SORB, ktorá slúži pre záznam údajov o použitých 

druhoch hasiacich látok či využitých sorbentoch, obsahuje atribút o ich spotrebovanom 

množstve. Keďže sa môže každý typ látky aplikovať v inom množstve pri každej udalosti, 

je závislý ako na druhu látky tak aj na danej udalosti. 

Požiadavka 2.NF teda nebola porušená ani v jednom prípade, a keďže ostatné relácie 

s jednoduchým primárnym kľúčom požiadavky 2. NF spĺňajú už automaticky, mohlo sa 

teda pristúpiť k testovaniu požiadaviek 3. NF.  

Tá súvisí s tranzitívnou závislosťou a zjednodušene je možné povedať, že vyžaduje, 

aby okrem splnenia požiadaviek 2.NF všetky nekľúčové atribúty boli závislé na 

primárnom kľúči a nie medzi sebou. Takáto anomália nebola zistená ani u jednej relácie, je 

možné teda tvrdiť, že zostavovaná relačná databáza spĺňa vo svojom celku 3. NF. 

5.3.4 Fyzický návrh 

Posledným krokom v databázovom modelovaní je vytvorenie fyzického dátového 

modelu, ktorý vznikne mapovaním logického návrhu na konkrétny DBS, ktorým je 

v prípade tejto práce MySQL. Cieľom je vytvorenie fyzickej štruktúry databázy, ktorý je 

na rozdiel do konceptuálneho či logického návrhu viazaný na konkrétne prostredie 

relačného databázového systému. Jeho výsledkom je podrobná definícia tabuliek vrátane 

dátových typov, špecifikácia vzťahov medzi tabuľkami, definovanie kľúčov, obmedzení 

a pod.  

Fyzický dátový model vychádza z konceptuálneho modelu znázorneného na obr.14. 

Pre svoju zložitosť a rozsiahlosť je uvedený v prílohe A. 

5.3.4.1 Dátový slovník 

Dátový slovník popisuje atribúty jednotlivých tabuliek navrhovanej databázy. Pre 

každú tabuľku fyzického dátového modelu je uvedený popis jej atribútov prostredníctvom 

nasledujúcich stĺpcov: 
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 Kľúč – údaj identifikujúci, či ide o kľúčový atribút: 

o primary key (PK) 

o foreign key (FK) 

o primary foreign key (PFK) 

 

 Názov stĺpca – názov atribútu v rámci databáze 

 

 Dátový typ – informácia o dátovom type atribútu (z množiny dátových typov 

MySQL) 

 

 Null – údaj identifikujúci povinnosť zápisu hodnoty atribútu, teda či môže alebo 

nemôže naberať hodnotu NULL 

 

 Unique – údaj identifikujúci, či atribút musí alebo nemusí byť unikátny v rámci 

tabuľky 

 

 Popis – stručný popis atribútu 

 

Dátové slovníky pre všetky navrhované tabuľky vrátane číselníkov sú uvedené v prílohe 

práce (príloha B). 
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6 Implementácia dátového modelu 

Vytvorené relácie dátového modelu bolo nutné implementovať do databázového 

systému a na základe návrhu vytvoriť štruktúru databázy. K tomu je nutné zvoliť vhodné 

systémové prostredie pre prácu s relačným modelom dát, ktorých je dnes na trhu ponúkané 

veľké množstvo. Keďže pri vývoji atlasu bolo zvolené prostredie MySQL, najmä pre jeho 

hojné využitie pri tvorbe webových aplikácií, ktoré vyžadujú spoľahlivý a rýchly 

databázový základ, bola implementácia realizovaná v tomto prostredí.  Táto kapitola 

pojednáva o charakteristike jednotlivých softwarových nástrojov,  popise implementácie 

dátových štruktúr a importe existujúcich dát SSU do databázy MySQL bežiacej na serveri. 

6.1 Programové nástroje 

Implementácii dátového modelu predchádza výber  a popis vhodných programových 

nástrojov, ktoré poslúžia pre vytvorenie databázy a import samotných dát SSU. 

6.1.1 MySQL 

MySQL je svetovo najpopulárnejší a najrozšírenejší open source databázový nástroj, 

a to predovšetkým pre jeho výkon, jednoduchosť a voľnú šíriteľnosť. Bol založený 

švédskou firmou MySQL AB, no v súčasnosti je už vlastnený spoločnosťou Sun 

Microsystems, ktorá je dcérskou spoločnosťou Oracle. Je možné ho získať ako pod 

bezplatnou licenciou GPL, tak aj pod komerčnou platenou. Komunikácia s databázou 

prebieha, ako vyplýva aj z názvu, prostredníctvom jazyka SQL. MySQL je veľkou 

obľubou často používaný v spojení s Linuxom, PHP či serverom Apache ako základné 

softwarové vybavenie charakteristické pre vývoj a údržbu webových aplikácií [32]. 

6.1.2 PhpMyAdmin 

Pre správu obsahu databázy MySQL sa veľmi často používa open source nástroj 

Phpmyadmin napísaný prostredníctvom jazyka PHP, ktorý je dostupný cez webové 

rozhranie. Umožňuje vykonávať najčastejšie využívanie operácie pri práci s databázou, 

ako je vykonávanie SQL príkazov, vytváranie, úprava či mazanie tabuliek alebo správa 

kľúčov, indexov, oprávnení a pod. [33]. Prostredníctvom tohto nástroja bola vykonaná ako 

analýza použitých dátových štruktúr ešte pred vytváraním samotného konceptuálneho 

návrhu, ale aj kontrola novovytvorenej štruktúry po importe dátových súborov. 

6.1.3 MySQL Workbench 

Okrem správy databázy prostredníctvom príkazového riadku v operačnom systéme či 

prístupe cez webové rozhranie prostredníctvom phpMyAdmin je možné využiť pre 

administráciu databáz, ale taktiež pre vizuálny návrh  a vývoj SQL, open source nástroj 
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MySQL Workbench, ktorý je dielom autorov MySQL a je šírený pod licenciou GPL [31].  

Tento nástroj bol využitý pre vytvorenie dátových štruktúr a ich úpravu v prípade zistenia 

problémov s importom súborov CSV do databázy. 

6.1.4 PuTTY 

PuTTY je open source klientom protokolov SSH, Telnet, rlogin či TCP napísaným 

pod MIT licenciou a tiež terminálom pre spojenia cez sériový port, ktorý bol pôvodne 

vyvinutý pre Windows, ale v súčasnosti je možné ho použiť aj na UNIXových 

platformách. Pomocou neho je možné pripojiť sa na (nielen) Linuxový server a vykonávať 

vzdialenú správu cez príkazový riadok [34]. 

6.1.5 WinSCP 

WinSCP je open source SFTP, FTP  a SCP klient pre operačný systém Windows, 

ktorý slúži pre bezpečný prenos súborov medzi lokálnym počítačom a vzdialeným 

serverom. WinSCP využíva pre spojenie so vzdialeným počítačom protokol SSH, pre 

operácie so súbormi zas protokol SFTP či protokol SCP. K jeho ďalším možnostiam patria 

voľba užívateľského rozhrania podľa potrieb užívateľa, taktiež možnosť skriptovania 

a používania príkazového riadku, alebo synchronizácia priečinkov pomocou 

automatizovaných  alebo poloautomatizovaných funkcií. Je šírený pod licenciou GPL, teda 

je voľne dostupný [28]. 

6.2 Vytvorenie dátových štruktúr 

Jednou z hlavných vlastností CASE nástrojov je podpora dopredného inžinierstva 

(angl. forward engineering), ktorý umožňuje prevod modelu na kód. Týmto spôsobom bol 

vytvorený návrhový model databázy pretransformovaný na štruktúrovaný SQL kód, ktorý 

bol použitý pre vytvorenie dátových štruktúr v databáze MySQL. Vygenerovaný SQL 

skript obsahuje vytvorenie všetkých navrhnutých tabuliek, ich vzájomných vzťahov, 

atribútov, dátových typov a pod. 
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Tento skript bol aplikovaný v nástroji MySQL Workbench, ktorý ako oficiálny GUI 

databázy MySQL predstavuje adekvátnu náhradu prístupu k databáze cez príkazový riadok 

a umožňuje jej pohodlnejšiu správu. Prostredníctvom tohto nástroja bolo možné otestovať 

správnosť pripravovaného importu dát do vytvorenej štruktúry ešte pred samotným 

vytvorením databázy na strane servera vrátane importu dátových  súborov. Import dát 

priamo do databázy servera, na ktorom beží aj webová aplikácia, navyše nebol možný, 

nakoľko server dlhšiu dobu nebol v prevádzke v dôsledku jeho systémového zlyhania. 

Tento fakt bol jednou z hlavných príčin inštalácie databázy MySQL na lokálnom počítači 

a súčasného otestovania vhodnosti navrhnutej štruktúry pre import dát poskytnutých HZS 

z ich aktuálne využívanej databázy pre evidenciu údajov SSU.    

 

Obr. 16: Generovanie štruktúrovaného SQL kódu z návrhu databázy 

v prostredí Visual Paradigm for UML 
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6.3 Import dát 

Vytvorenú databázu v prostredí MySQL bolo potrebné naplniť dátami SSU, ktoré 

boli pre import poskytnuté riaditeľstvom HZS. Dáta je možné do databázy MySQL 

importovať rôznymi spôsobmi. Ak hovoríme o importe textových súborov, ponúka sa 

možnosť využiť formáty TXT, XML či CSV, pričom voľba padla na posledný menovaný. 

O dátové súbory v tomto formáte bolo teda požiadané na GŘ HZS.  Pre bezproblémový 

import bolo potrebné, aby tieto súbory svojou štruktúrou (poradím atribútov) presne 

odpovedali návrhu. Keďže návrh obsahoval 3 dátové a 11 väzobných tabuliek, jednalo sa 

spolu o 14 CSV súborov, a to ako za obdobie rokov 1997-2005, tak aj za obdobie od roku 

2006 až po súčasnosť. Okrem toho však bolo nutné poskytnutie aktuálnych číselníkov, 

ktoré boli obsiahnuté v návrhu. Tie boli rovnako vo forme CSV súborov vyexportované 

z databázy SSU využívanej hasičským záchranným zborom a išlo spolu o 36 dátových 

súborov. 

Obr. 17: Ukážka prostredia MySQL Workbench 



Patrik Babiš: Optimalizácia databázy SSU v PO pre potreby kartografickej vizualizácie 
 

2013                                                                                                                                                                57 
 

 

 

 

Pre import CSV súborov bol využitý MySQL príkaz LOAD DATA INFILE, ktorý 

postupne prechádza textovým súborom, pričom z neho vezme dáta a importuje ich do 

tabuľky. Jeho syntax obsahuje množstvo volieb, pričom boli využité tieto: 

 COLUMNS TERMINATED BY – definuje znak, ktorý oddeľuje riadky. 

V tomto prípade išlo o čiarku (','). 

 COLUMNS OPTIONALLY ENCLOSED BY – definuje znak, ktorý uzatvára 

dáta, klauzula OPTIONALLY špecifikuje, že sa jedná iba o textové dáta, 

číselné dáta sú neobklopené. 

 LINES TERMINATED BY – definuje znak, ktorý oddeľuje riadky. Pre 

import z Windows bolo nutné nastaviť '\r\n', čo znamená posun kurzora na 

začiatok riadku a následne posun na nový riadok. 

 IGNORE number LINES – špecifikuje počet riadkov, ktoré budú pri importe 

ignorované. Keďže dátové súbory v prvom riadku obsahovali názvy stĺpcov, 

bol ignorovaný tento riadok. 

 

Pre import však bolo nutné súbory nakopírovať do systémovej zložky MySQL 

„C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data\diplomka\“. Ukážku príkazu LOAD 

DATA INFILE ilustruje obrázok. 

 

Obr. 19: Ukážka importu dát z CSV súboru do tabuľky 

Obr. 18: Ukážka CSV súboru pre číselník „Objekt s vplyvom na vznik udalosti“ 
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Ako prvé bolo nutné naimportovať číselníky, pri ktorých import prebehol v poriadku. 

Následne import pokračoval s CSV súbormi, obsahujúcimi dáta za obdobie 2005-2012 

resp. 1997-2005, pri ktorých však už boli odhalené mnohé problémy. Súviseli s navrhnutou 

štruktúrou databázy resp. parcialitou vzťahov či definovanými identifikátormi. Predstava 

v návrhu bola optimistická a nepredpokladala vznik takýchto problémov v evidovaných 

dátach. Išlo o to, že v dátových súboroch sa v niektorých prípadoch vyskytovali pre určitý 

atribút prázdne hodnoty (NULL). Súviselo to s tým, že pri štatistickom sledovaní udalostí 

sa pri niektorých štatistických položkách nevyžaduje ich vyplnenie, teda evidencia nie je 

striktná. V navrhovanom modeli boli všetky atribúty nastavené ako povinné (NOT NULL), 

čo spôsobovalo problém pri importe. Nakoľko sa takéto prázdne hodnoty nachádzali 

takmer v každom stĺpci, musel byť návrh upravený tým spôsobom, že sa spomínané 

atribúty nastavili ako nepovinné. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri súbore s uniknutými látkami pri udalostiach vznikol problém týkajúci sa 

primárneho kľúča. Väzobná tabuľka UNIK_LATKA pozostáva z atribútov: systémové 

číslo udalosti (K_U), identifikátor uniknutej látky (KC_UNL), identifikátor mernej 

jednotky (KC_MER_JEDN) a uniknuté množstvo. Pre túto tabuľku bol zvolený zložený 

primárny kľúč pozostávajúci z prvých dvoch menovaných atribútov, ktoré postačia na 

jednoznačnú identifikáciu každého riadka v tabuľke, no v súbore sa vyskytovali záznamy, 

kde sa tieto prvé dva atribúty opakovali a záznamy (riadky) sa líšili iba množstvom 

uniknutej látky. Nebolo teda možné hovoriť o unikátnosti primárneho kľúča (jeho kontrola 

je v databáze GŘ HZS s určitosťou vypnutá). Tento fakt mohol byť spôsobený tým, že 

údaje o udalostiach boli do databázy vkladané dodatočne, pričom nebolo vykonané sčítanie 

hodnôt v atribúte s uniknutým množstvom danej látky. Rozšírenie primárneho kľúča 

v tomto prípade nemalo zmysel, preto bolo nutné vyriešiť tento problém sčítaním 

jednotlivých hodnôt množstva uniknutej látky pri výskytoch definovaného duplicitného 

primárneho kľúča, tak aby mohol byť bez problémov uskutočnený import do tejto tabuľky. 

Obr. 20: Zmena v nastavení povinnosti atribútov pri importe v prostredí nástroja MySQL Workbench 
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 Aj napriek tomu, že poskytnuté číselníky boli aktuálne, vyskytol sa pri importe 

určitých tabuliek problém s narušením referenčnej integrity. Jej podstatou je udržovať 

v hodnotách cudzieho kľúča iba hodnoty z podmnožiny hodnôt odkazovaných primárnym 

kľúčom. Túto skutočnosť je možné ilustrovať na príklade tabuľky CINNOST_JED, ktorá 

zahŕňa údaje o vykonaných činnostiach pri jednotlivých udalostiach jednotkami HZS 

odkazovaním sa na číselník C_CINN. Pri importe bolo zistené, že v CSV súbore sa 

vyskytovali hodnoty, ktoré sa nevyskytovali v číselníku, inými slovami: cudzí kľúč 

obsahoval hodnoty, ktoré sa nevyskytovali v hodnotách primárneho kľúča číselníka. 

Jedinou možnosťou ako umožniť import bez narušenia referenčnej integrity, bolo zmazať 

záznamy, ktoré obsahovali takéto hodnoty. Jednalo sa iba o malú časť údajov (približne 

200 hodnôt z takmer 2 miliónov). Príčinou tohto problému bola skutočnosť, že v starej 

štruktúre databázy SSU nebola zaistená referenčná integrita. K jednotlivým štatistickým 

znakom existovali číselníky, ale do databázy bolo možné vkladať ľubovoľné hodnoty. 

Všetky spomenuté nedostatky zistené pri importe dát boli opravené a zmeny 

v definícii tabuliek v prostredí MySQL Workbench museli byť konfrontované aj 

navrhovaným modelom, ktorý bude implementovaný v databáze MySQL bežiacej na 

serveri spolu s aplikáciou. Vzhľadom na to, že bol tento import otestovaný a návrh prešiel 

úpravou spolu s dátovými súbormi, mohol byť upravený návrh implementovaný na 

vzdialenom serveri a dáta bez problémov importované do vytvorenej databázy. 

 

Pre komunikáciu so serverom bol využitý nástroj PuTTY, ktorý umožňuje 

prostredníctvom príkazového riadku vykonávať na serveri operácie. Ešte predtým však 

bolo nutné dátové súbory nakopírovať na vzdialený počítač. Pre tento účel bol využitý 

nástroj WinSCP. Skopírovanie súborov do systémovej zložky MySQL však nebolo možné 

kvôli nedostatočným právam. Pre tento účel bol správcom systému nainštalovaný nástroj 

sudo využívaný v UNIXových systémoch, ktorý umožňuje prepožičať práva roota 

(správcu) iným užívateľom, to znamená, že v takom prípade nie je nutné pracovať pod 

účtom správcu, ale využívať jeho práva, v závislosti na zadefinovaných oprávneniach. Pre 

vykonávanie operácií pod sudo príkazom je užívateľ dotazovaný na heslo. Jeho syntax je 

Obr. 21: Ukážka  problému s duplicitným zloženým primárnym 

kľúčom, ktorý musel byť vyriešený sčítaním hodnôt atribútu 

s množstvom látky 
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veľmi jednoduchá. Obrázok ilustruje použitie tohto príkazu pre nakopírovanie dátových 

súborov do systémovej zložky MySQL. 

 

 

 

 

 

Takýmto spôsobom boli všetky dátové súbory nakopírované do spomínanej zložky 

a mohlo dôjsť k spúšťaniu SQL skriptov pre ich import z nástroja PuTTY. Tomu však 

muselo predchádzať vytvorenie databázy a dátových štruktúr v prostredí phpMyAdmin. Pri 

importe číselníkov bol zistený problém so znakovou sadou. MySQL uchováva spolu 

s textovými dátami 2 informácie – použitú znakovú sadu (angl. character set) a spôsob 

radenia (angl. collation). Problém vznikol pri vytváraní dátových štruktúr v prostredí 

phpMyAdmin, ktorý ako predvolenú znakovú sadu používa latin1 a predvolený spôsob 

radenia latin1_swedish_ci, čo bolo nutné zmeniť. 

Zmena znakovej sady ako pre celú databázu či tabuľku vrátane jej stĺpcov bola 

vykonaná prostredníctvom príkazov, ktoré sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch. 

Použitou znakovou sadou bola utf8 a spôsob radenia utf8_general_ci, ktoré sú 

najvýhodnejšie pre korektné zobrazovanie znakov z rôznych jazykov a pri použití 

diakritiky v českom resp. slovenskom jazyku nenastane problém. 

 

         

 

 

  

 

 

Definovanie správnej znakovej sady pre celú schému predchádzalo samotnému 

importu dátových súborov. Po tejto fáze bola navrhovaná databáza úspešne 

implementovaná na serveri a pripravená na jej využitie webovou aplikáciou pre tvorbu 

kartografických výstupov. 

Obr. 22: Ukážka použitia príkazu sudo pri kopírovaní dátových súborov do systémovej zložky MySQL 

Obr. 23: Zmena znakovej sady databázy na utf8 

Obr. 24: Zmena znakovej sady pre tabuľku a jej stĺpce na utf8 
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7 Analýza dát pre návrh nových metód kartografickej 

vizualizácie 

Optimalizácia databázy SSU nebola jediným cieľom, o ktorý sa snažila táto 

diplomová práca. Okrem implementácie upravenej dátovej štruktúry bolo snahou, k už 

využívaným kartografickým metódam začleneným vo webovej aplikácii, navrhnúť ďalšie 

metódy týkajúce sa kartografickej vizualizácie, ktoré by bolo možné aplikovať na dáta 

obsiahnuté v databáze. Tomu však musela predchádzať analýza samotných dát s cieľom 

identifikovania možností pre kartografickú tvorbu, výsledky ktorej by boli pre HZS či 

ostatné subjekty využívajúce aplikáciu účelné a mohli slúžiť ako podporné materiály pre 

zisťovanie nových skutočností a príčin súvisiacich s udalosťami, kde zasahovali jednotky 

požiarnej ochrany.    

Tieto skúmané metódy a postupy kartografickej vizualizácie nad dátami z SSU sú 

aplikované pre vytvorenie ukážok a návrhov metód pre ich prípadné začlenenie do 

aplikácie v budúcnosti s cieľom rozšíriť možnosti elektronického Atlasu požiarnej ochrany 

ČR. Pri tom je však nutné zobrať v úvahu vhodnosť dát pre skúmanie možností ich 

vizualizácie. Ide predovšetkým o vhodnosť z pohľadu využitia doteraz nevyužívanej 

metódy tematickej kartografie aplikáciou, ktorej prezentácia by nad dátami odhaľovala 

zaujímavé skutočnosti, ktoré z dát priamo nevyplývajú. Ďalším faktorom pri hľadaní 

vhodnej metódy je využitie novej štatistickej položky z návrhu, ktorú doteraz nebolo 

možné vizualizovať. Niektoré štatistické znaky z navrhnutej databázy neboli 

v predchádzajúcej využívanej databáze vôbec zahrnuté. Pre kartografickú vizualizáciu je 

nutné a dôležité, aby štatistické znaky, ktoré boli v záujme sledovania HZS, nemali mnoho 

prázdnych hodnôt, ktoré vznikli tým, že ich evidencia nebola povinná a tento nedostatočný 

počet údajov nespôsobil neobjektívne znázornenie skutočnosti. V neposlednom rade sa 

návrh musel opierať o možnosti programového vybavenia pre kartografickú vizualizáciu 

a tvorbu tematických máp, ako aj dostupných metód tematickej kartografie. 

Vzhľadom na to, že od roku 2006 sú udalosti priestorovo referencované aj 

prostredníctvom súradníc, je možné s nimi jednoducho pracovať v prostredí 

geoinformačných systémov. Práve prostredníctvom týchto súradníc vznikajú nové 

možnosti pre kartografickú vizualizáciu a na dáta aplikovať nástroje GIS. Tým, že sú dáta 

lokalizované pomerne presne na rozdiel od minulosti, kedy boli k dátam evidované iba 

príslušné územné jednotky či príp. ulice. Vzťahovať dáta bolo teda možné v prostredí GIS 

len k územným jednotkám a využívať tak metódu kartogramu a kartodiagramu plošného. 

Obe metódy teda znázorňujú kvantitatívne charakteristiky javu vztiahnuté k ploche 

(polygonu). Keďže množstvo udalostí SSU sa odohráva v súvislosti s cestnou dopravou, je 

cieľom nájsť vhodné kartografické metódy, ktoré by znázorňovali jav či jeho kvantitu 

prostredníctvom líniových dát. Skúmané metódy však nebudú obmedzené len na analýzu 

metód vzťahujúcich sa k líniovým dátam. 

Všetky analyzované metódy nad dátami pre budúce začlenenie do aplikácie pritom 

bolo nutné s HZS prekonzultovať pre vyjadrenie stanoviska na prezentáciu vybraných 

javov z pohľadu ich účelnosti a vhodnosti pre samotný hasičský záchranný zbor. 
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7.1 Popis dát 

Pre vizualizáciu vybraných javov v prostredí GIS je nutné mať k dispozícii vhodné 

geografické dáta. Pre tento účel boli využité dáta z ArcČR 500. 

Digitálna vektorová geografická databáza Českej republiky ArcČR 500 je vytvorená 

v podrobnosti mierky 1:500000. Jej obsahom sú prehľadné geografické informácie 

o Českej republike. Dáta vznikli v spolupráci ARCDATA PRAHA, Zeměměřického úřadu 

a Českého statistického úřadu a sú distribuované zdarma [26]. 

ArcČR 500 sa skladá z dvoch súborových geodatabáz a popisu dát vo formáte PDF. 

Prvá geodatabáza obsahuje topografické údaje ako cestnú sieť, vrstevnice, sídla, lesy, 

vodné plochy a mnohé iné. Tiež obsahuje rastrové dáta ako digitálny model reliéfu 

a z neho odvodený tieňovaný reliéf [26]. 

Druhá databáza obsahuje všetky úrovne administratívneho členenia od úrovne „štát“ 

až po úroveň „základná sídelná jednotka (ZSJ)“, všetky v polygónovej a bodovej podobe. 

Pre niektoré z nich boli k dátam administratívneho členenia pripojené štatistické dáta 

poskytnuté ČSÚ [26]. 

Pre návrh kartografických metód a analýzu nad dátami boli využívané predovšetkým 

polygónové dáta predstavujúce administratívne územné celky, ale tiež napríklad líniové 

dáta predstavujúce cestnú sieť a bodové dáta so sídlami. Jednotlivé využívané dáta sú 

popísané pri každej z testovaných metód. 

7.2 Programové prostriedky pre spracovanie 

Kapitola zahŕňa stručný popis programových prostriedkov a programových 

nadstavieb  využívaných v procese analýzy a vizualizácie dát zo štatistického sledovania 

udalostí v požiarnej ochrane. 

7.2.1 ArcGIS 10 

Pre vstup dát z databázy, ich úpravu, samotnú prípravu pre spracovanie 

a vizualizáciu, a tiež v neposlednom rade tvorbu výstupov a ukážok vytvorených 

kartografických metód bol použitý software ArcGIS 10 od spoločnosti ESRI. 

Firma ESRI označuje názvom ArcGIS produkt obsahujúci sadu softwarových 

aplikácií pre servery, desktop či mobilné platformy. Produkty z kategorie ArcGIS for 

Desktop sú tvorené aplikáciami ArcMap a ArcCatalog. Pre správu a analýzu geografických 

dát je v oboch aplikáciách k dispozícii bohatý súbor nástrojov umiestnených v 

užívateľskom rozhraní ArcToolbox [37]. 

ArcGIS Desktop tieto aplikácie ako ArcMap, ArcToolbox a ModelBuilder vzájomne 

prepája a umožňuje tvorbu, analýzu, vizualizáciu, správu, zdieľanie a publikovanie 

geografických dát. Zahŕňa 3 úrovne licencie: ArcView, ArcEditor a ArcInfo. Všetky 

poskytujú rôznu úroveň funkcionality [37].  



Patrik Babiš: Optimalizácia databázy SSU v PO pre potreby kartografickej vizualizácie 
 

2013                                                                                                                                                                63 
 

Pri spracovaní dát bola využitá extenzia Spatial Analyst. ArcGIS Spatial Analyst 

ponúka širokú škálu nástrojov pre priestorové modelovanie a analýzu, ktoré umožňujú 

vytvárať, zobrazovať a analyzovať rastrové dáta [37]. Prostredníctvom tejto extenzie bol 

použitý napr. nástroj Kernel Density, ktorý vykonáva jadrové vyhladzovanie nad dátami. 

7.2.2 Sada nástrojov Hawth’s Analysis Tools 

Nástroje zo sady Hawth’s Analysis Tools predstavujú užitočný doplnok, ktorý 

rozširuje štandardné nástroje v toolboxe ArcGIS. Vyvinuté boli predovšetkým pre 

ekologické analýzy, ale obsahujú i množstvo nástrojov, ktoré nájdu široké uplatnenie pri 

analýzach z rôznych oblastí. 

Táto voľne dostupná sada obsahuje viac než 50 nástrojov, ktoré je možné rozčleniť 

do troch kategórií. Prvá predstavuje nástroje, ktoré automatizujú vybrané funkcie ArcGIS 

a môžu byť užívateľmi často využívané (napr. odstránenie viacerých stĺpcov z jednej 

tabuľky). Druhá kategória združuje nástroje užitočné v procese analýzy (napr. generovanie 

náhodných bodov a pod.). Do poslednej sa radia nástroje pre ekologické či iné špeciálne 

analýzy. Pre účely tejto práce boli využívané nástroje pre vygenerovanie pravidelnej siete 

nad dátami, či kalkuláciu počtu bodov spadajúcich do vybraných polygónov. 

7.2.3 Cartogram Geoprocessing Tool version 2 

Ide o voľne dostupný ArcGIS toolbox určený pre vytváranie spojitých neradiálnych 

anamorfóz prostredníctvom Gastner-Newmanovho algoritmu, pri ktorom dochádza 

v originálnych polygónoch k deformácii (zmenšovaniu alebo zväčšovaniu) plôch bez 

narušenia susednosti a taktiež deformácii ostatných doplnkových vrstiev. 

7.3 Vstup a úprava dát 

Pre prístup z aplikácie ArcMap k vytvorenej databáze bolo vhodné využiť ODBC. 

Open Database Connectivity (ODBC) je technológia využívaná klientskymi aplikáciami 

pre prístup k rôznym typom databáz. ODBC predstavuje štandardné aplikačné rozhranie 

(API), ktorého snahou je poskytovať prístup k databázam nezávisle na operačnom systéme 

či databázovom systéme. K samotnému prístupu je však nutné mať nainštalovaný MySQL 

ODBC driver dostupný priamo z oficiálnych stránok MySQL a taktiež je nutné mať v ňom 

nastavený zdroj dát, tiež označovaný ako DSN (Data Source Name).  

Správca zdrojov ODBC umožňuje nastaviť ako užívateľské, systémové, tak 

i súborové DSN. Aby však boli prístupné každému užívateľovi, bolo zvolené systémové 

DSN a následne bol zo zoznamu dostupných ovládačov pridaný MySQL ODBC 5.2a 

Driver pre vytvorenie nového zdroja dát. 
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Pre vytvorenie nového zdroja dát bolo potrebné vyplniť parametre konfigurácie. Ako 

Data Source Name bol zvolený názov zdroja, v poli Description bol následne uvedený jeho 

popis. Ako Server a Port bol zvolený localhost resp. 3306, aby bola využívaná databáza 

implementovaná na lokálnom počítači. Následne bolo vyplnené meno a heslo pre prístup 

k databáze a tiež bol zvolený jej názov. Konfiguráciu zdroja dát ilustruje nasledujúci 

obrázok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Voľba ovládača MySQL ODBC Driver pre vytvorenie nového 

zdroja dát 

Obr. 26: Nastavenie parametrov konfigurácie pri vytváraní nového 

zdroja dát  prostredníctvom MySQL ODBC konektora 
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Po úspešnom otestovaní pripojenia k databáze prostredníctvom konektora mohol byť 

nakonfigurovaný zdroj dát pridaný v prostredí ArcCatalogu prostredníctvom možnosti Add 

OLE DB Connection v Database Connections. K databáze bol teda vytvorený prístup 

v prostredí ArcMap a mohol nasledovať import zvolenej tabuľky s dátami. 

Keďže cieľom bolo pracovať s udalosťami, ktoré majú súradnicové určenie, teda 

udalosťami od roku 2006, bolo nutné tieto dáta vyselektovať. Zo spomínaných dát bolo 

nutné vytvoriť bodovú vrstvu prostredníctvom záznamov v poliach s X a Y súradnicou 

v systéme JTSK. Nie všetky dáta od roku 2006 však mali určené súradnice a nebolo možné 

ich zahrnúť do vytváraných geoprvkov. Tento fakt môže spôsobovať domnienku, že sa tým 

znižuje objektívnosť máp vytváraných z takýchto dát. Nejde však o to vytvárať mapové 

výstupy pre zisťovanie súvislostí, hľadanie anomálií či odhaľovanie akýchkoľvek 

skutočností vo vizualizovaných dátach, ale o vytvorenie ukážok či popis postupov, ktoré je 

možné v budúcnosti využiť v prostredí elektronického atlasu požiarnej ochrany ČR ako 

rozšírenie jeho funkcionality o nové metódy tematickej kartografie. Každým rokom je 

absencia údajov pri určitých štatistických znakoch čoraz nižšia a podľa slov pracovníkov 

HZS, s ktorými bola práca aj konzultovaná, je v súčasnosti snaha o striktnú evidenciu 

týchto súradníc, či akýchkoľvek iných údajov. 

Prvým krokom bolo teda naimportovanie tabuľky „Udalost“ z pripojenej databázy do 

prostredia ArcMap. Pre vytvorenie bodovej vrstvy na základe dát v tabuľke sa využíva 

funkcia Add XY Data. Túto funkciu však nebolo možné použiť priamo prostredníctvom 

naimportovanej tabuľky, pretože v nej nebol vytvorený objektový identifikátor OID, ktorý 

je potrebný pre vykonávanie operácií v programe ArcGIS. Preto bol z tejto tabuľky 

vytvorený dbf súbor, ktorému však predchádzalo nastavenie dotazov na nenulové 

súradnice prostredníctvom Query Builderu. Po vytvorení tohto súboru už mohlo 

nasledovať vytvorenie bodovej vrstvy prostredníctvom funkcie Add XY Data. 
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Vytvorená bodová vrstva po vizuálnom zhodnotení však naznačovala problémy, 

ktoré súviseli s nesprávnou evidenciou súradníc. Súradnice neboli v začiatkoch evidencie, 

teda po zavedení novej databázy v roku 2006, vedené korektne, najmä z dôvodu že táto 

evidencia sa na úrovni krajov viedla nesprávnym spôsobom, alebo tým že evidenciu 

vykonávali ľudia neznalí v oblasti GIS či mapovania. Bolo nutné zistiť akej povahy sú 

chyby v dátach s cieľom tieto chyby odstrániť a vytvoriť podnet pre ich správnu evidenciu. 

Dáta boli tvorené zhlukmi bodov znázornených na obr. 28.  

Korektne vedené súradnice sú zvýraznené zeleným obdĺžnikom, ktorý ohraničuje 

malý zhluk bodov. Zhruba rovnaké množstvo bodov ohraničuje obdĺžnik červený. Tieto 

body mali jednak súradnice kladné, ale navyše aj X a Y súradnice boli navzájom 

zamenené, čo vlastne spôsobilo otočenie tvaru územia  ČR o 90°, čo pri takom malom 

zhluku na obrázku nie je možné vidieť. Vidieť to však je na zhluku bodov ohraničených 

oranžovým obdĺžnikom. Tieto body mali nielen súradnice kladné a navzájom zamenené, 

ale navyše vynásobené číslom 10, boli teda desaťnásobne väčšie, ako by mali v skutočnosti 

byť. Úzke zhluky bodov v žltom a modrom obdĺžniku vykazovali podobné vlastnosti s tým 

rozdielom, že v prvom prípade bola desaťnásobne väčšia iba Y-ová súradnica, v prípade 

Obr. 27: Vytváranie bodovej vrstvy z dát prostredníctvom 

funkcie Add XY Data 
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Obr. 28: Ukážka  bodovej vrstvy vytvorenej z dát od roku 2006 indikujúca chybnú evidenciu súradníc 

dát v modrom obdĺžniku bola desaťnásobne väčšia súradnica X. Všetky tieto popísané 

chyby boli systematického pôvodu, bolo ich teda možné opraviť.  

 

 

Zvyšné body, u ktorých sa vyskytla chyba a ich hodnoty boli nesprávne, boli 

odstránené. Išlo však len o niekoľko desiatok bodov. Oprava týchto systematických chýb 

bola zdĺhavá a náročná, vzhľadom k veľkému počtu záznamov. Cieľom však nebola 

oprava na úrovni dát v prostredí ArcMap, ale na úrovni databázy. Dáta boli opravované 

v dátovom CSV súbore, aby tak tento súbor mohol byť opätovne naimportovaný a dáta 

boli v korektnom stave pripravené pre použitie v prostredí webovej aplikácie. Od roku 

2006, teda od začiatku evidencie súradníc o udalostiach, sa v databáze vyskytovali 

záznamy o 753552 udalostiach. Po vyselektovaní záznamov s nenulovou súradnicou a ich 

opravou obsahoval dátový súbor 401268 záznamov so súradnicovým určením. Tento súbor 

bol znova importovaný do databázy a bola z neho v prostredí ArcMap vytvorená bodová 

vrstva pomocou funkcie Add XY Data. Táto bodová vrstva po vizuálnom zhodnotení 

indikovala, že odstránenie systematických chýb bolo úspešné a dáta sú korektné.   



Patrik Babiš: Optimalizácia databázy SSU v PO pre potreby kartografickej vizualizácie 
 

2013                                                                                                                                                                68 
 

Obr. 29: Vytvorená bodová vrstva z opravných dát od roku 2006 po odstránení systematických chýb 

v evidencii súradníc 

 

 

7.4 Návrh kartografických metód 

Úprava dát v predchádzajúcej fáze bola potrebná pre vytvorenie korektnej sady 

bodov reprezentujúcich jednotlivé udalosti slúžiacich ako dátový zdroj pre navrhované 

metódy. Keďže dáta sú reprezentované ako body, ponúka sa široká škála metód a analýz 

pracujúcich  nad dátami v GIS. 

Ako bolo spomínané už v úvode tejto kapitoly, implementovanými metódami 

webovej aplikácie boli kartogram jednoduchý homogénny, kartodiagram jednoduchý 

a kartodiagram zložený štruktúrny. Všetky tieto metódy znázorňujú charakteristiky javu 

vztiahnuté k ploche. Povaha dát však ponúka možnosť využiť aj iné metódy, ktoré nemusia 

kvantitatívne charakteristiky javu vzťahovať iba k polygónovým objektom. Príkladom 

môže byť líniový kartodiagram stuhový. Keďže veľké množstvo dát o udalostiach sa týka 

dopravy a nesú informácie o dopravných nehodách či akýchkoľvek udalostiach, ku ktorým 

došlo na cestných komunikáciách, je využitie tejto metódy veľmi vhodné, nakoľko sa 

využíva pre znázornenie javov, ktorých podstatným rysom je pohyb. Ďalšou zaujímavou 

metódou, o ktorej by malo zmysel v súvislosti so vstupnými dátami uvažovať je napríklad 

metóda jadrového vyhladzovania, ktorá sa používa pre lokalizáciu oblastí s významným 
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výskytom sledovaného javu. Prostredníctvom nej je teda možné odhaliť miesta, kde 

dochádza k častému výskytu udalostí. 

Ďalšie súvislosti, ktoré by mohli vyplynúť z dát a iný pohľad na sledovaný jav môže 

poskytnúť kvadrantová metóda, ktorá znázorňuje početnosť (kvantitu) udalostí v umelo 

vytvorených bunkách - kvadrantoch. Udalosti sa teda nebudú vzťahovať k územnej 

jednotke, tak ako to je možné využiť momentálne v implementovaných metódach 

aplikácie, ale budú sa vzťahovať k umelo vytvoreným geometrickým objektom, čo môže 

poskytnúť zaujímavé zistenia. Ďalšou testovanou metódou je tiež metóda kartografickej 

anamorfózy. Všetky spomínané metódy sú podrobnejšie popísané v nasledujúcich 

kapitolách vrátane ich ukážok. 

7.4.1 Líniový kartodiagram stuhový 

Všeobecne líniový kartodiagram umožňuje vyjadriť nielen veľkosť javu, ale i smer 

pohybu javu, pretože znázorňované dáta sa vzťahujú k líniám. Podľa toho sa delia líniové 

kartodiagramy na vektorové a stuhové [25]. V súvislosti s pripravenými dátami bolo 

vhodné využiť práve druhú spomínanú metódu, konkrétne stuhového kartodiagramu 

jednoduchého. Stuhový kartodiagram zachováva reálny priebeh čiar a vyjadruje aj podiely 

premiestňovanej kvantity javu. Číselná hodnota javu je vyjadrená celkovou šírkou stuhy, 

zatiaľ čo smer línie znázorňujúci priebeh premiestňovania javu sa mení [25]. 

Kartodiagram stuhový jednoduchý znázorňuje kvantitu len jedného javu pomocou 

šírky stuhy. U tohto druhu sa rozlišujú dve varianty, ktoré rozlišujú smer pohybu javu – 

jednosmerný a dvojsmerný [7]. 

Myšlienkou pre použitie tejto metódy bola vizualizácia počtu zásahov jednotiek 

požiarnej ochrany na cestných komunikáciách, keďže dopravné nehody tvoria podstatnú 

časť z celkového počtu všetkých udalostí HZS. Použitými líniovými dátami pre túto 

metódu bola cestná sieť z ArcČR 500. Aby bolo možné vizualizovať šírkou stuhy kvantitu 

javu, v tomto prípade počet udalostí súvisiacich s dopravou, bolo nutné jednotlivým 

líniovým segmentom priradiť atribút, ktorý ponesie informáciu o počte udalostí, ku ktorým 

došlo na príslušnom cestnom úseku. Bolo teda nutné nájsť spôsob, ako túto informáciu 

zistiť a vykonať samotnú vizualizáciu. 

7.4.1.1 Príprava dát pre vizualizáciu 

Aby bolo možné vizualizovať kvantitu udalostí prostredníctvom metódy líniového 

kartodiagramu stuhového, bolo úlohou nájsť udalosti, ktoré sa týkajú cestnej siete. Cieľom 

bolo nájsť a prepojiť sadu funkcií a nástrojov pre spracovanie priestorových dát, ktorých 

výsledkom by boli hľadané informácie pre vizualizáciu. Pre tento účel bol vytvorený 

model prostredníctvom aplikácie Model Builder, ktorý je súčasťou softwaru ArcGIS. 

Keďže ArcGIS nedisponuje priamo nástrojom, ktorý by umožnil do líniovej vrstvy priradiť 

atribút s počtom udalostí, ktoré sa nachádzajú do určitej vzdialenosti od línie a tento počet 
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priradiť konkrétnemu segmentu, muselo byť prostredníctvom modelu zreťazených viacero 

funkcií a nástrojov.   

Podstatou tohto modelu bolo vytvorenie bufferu – obalovej zóny okolo vstupných 

líniových dát predstavujúcich cestnú sieť, výsledok ktorej následne vstupoval do nástroja 

Intersect, ktorý zisťuje prienik medzi vstupnými vrstvami, pričom prienik je zapísaný do 

výstupného súboru. V tomto prípade do nástroja vstupuje bodová vrstva udalostí 

a vytvorený buffer cestnej siete, ktorého výsledkom je bodová vrstva – udalosti, ktoré 

spadali do bufferov príslušných líniových segmentov spolu s vytvoreným atribútom 

predstavujúcim identifikátor polygónov z vrstvy bufferu, ktorý je priradený ku každému 

bodu. Ďalším krokom bolo nutné spočítať, koľko bodov spadá do každého polygónu, 

k čomu bol využitý nástroj Frequency, ktorý pre každý identifikátor polygónu z vytvorenej 

bodovej vrstvy nástroja Intersect spočíta počet bodových geoprvkov, ktoré k nemu 

prislúchajú a tento výsledok zapíše do tabuľky. Posledným krokom je tento vytvorený 

atribút s počtom udalostí nutné pripojiť ako nový atribút do vrstvy s bufferom či líniovej 

vrstvy predstavujúcej cestnú sieť. Výsledkom je teda líniová vrstva obsahujúca stĺpec 

s údajom o počte udalostí, ktoré sa odohrali na určitom jej segmente, predstavujúca 

kvantitatívny údaj potrebný k samotnej vizualizácii. Celý model je znázornený na 

nasledujúcom obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby bolo používanie tohto modelu pohodlnejšie a mohol byť využívaný opakovane 

s rôznymi vstupmi a nastaveniami bez jeho editácie v prostredí Model Builderu, bolo 

vhodné vytvoriť z neho nástroj ako súčasť ArcToolboxu. Pre tento účel museli byť všetky 

Obr. 30: Vytvorený model v prostredí aplikácie Model Builder pre identifikáciu udalostí súvisiacich 

s cestnou dopravou 
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vstupy, výstupy či nastavenia jednotlivých prepojených nástrojov parametrizované 

(označenie písmenom P v obrázku s modelom) s nastavením premenných. Všetky 

nastavené parametre sa následne objavia v dialógovom okne nástroja. Okrem toho bolo 

nastavené poradie premenných a povinnosť vyplnenia parametrov v dialógovom okne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre vytvorenie ukážok boli využité dáta z ArcČR 500, konkrétne líniová vrstva 

predstavujúca cestnú sieť ČR, polygónová vrstva krajov či bodová vrstva krajských miest, 

ktoré boli vyexportované z vrstvy obcí. Pre prehľadnosť výslednej mapy boli z líniových 

dát vyselektované a exportované do novej vrstvy iba diaľnice a rýchlostné cesty ČR, ktoré 

následne vstupovali do vytvoreného nástroja, aby mohol byť k nim pripojený atribút 

predstavujúci počet udalostí, ktorý bude vizualizovaný metódou líniového kartodiagramu 

stuhového jednoduchého, pričom tento kvantitatívny údaj bude spôsobovať zmenu šírky 

stuhy. Pre udalosti bola zvolená bodová vrstva predstavujúca všetky súradnicovo 

lokalizované udalosti od roku 2006. Pri vizualizácii však bolo zistené, že jednotlivé 

segmenty líniovej vrstvy majú rozličnú dĺžku a niektoré boli príliš malé, čo spôsobovalo 

znepresnenie výsledkov vizualizácie, preto musela byť táto vstupná vrstva upravená, tak 

aby dĺžka segmentov bola približne rovnaká. Celý postup bol teda zopakovaný 

Obr. 31: Nástroj vytvorený z navrhnutého modelu pre identifikáciu udalostí 

súvisiacich s cestnou dopravou 
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s upravenými dátami. Vzdialenosť pre buffer bola nastavená 25 metrov v prípade 

rýchlostných ciest a 30 metrov v prípade diaľnic. Ukážka použitej metódy sa nachádza 

v mapovej prílohe. 

Použitá metóda stuhového kartodiagramu jednoduchého odhalila, že zvýšený výskyt 

udalostí je pozorovaný v okolí väčších krajských miest ako Praha, Brno či Ostrava, ale 

taktiež na úsekoch diaľnic D1, D2 alebo D5 a poskytuje ďalší zaujímavý pohľad na 

evidované dáta, z ktorého je možné vyvodiť anomálie či zaujímavé zistenia a skutočnosti. 

7.4.2  Kvadrantová metóda 

Dáta z SSU sú reprezentované bodovou textúrou – udalosťami so zásahom jednotiek 

požiarnej ochrany. Iný pohľad na dáta predstavuje transformácia tejto bodovej 

reprezentácie do kontinuálnej, ktorá je podstatou tzv. kvadrantovej metódy. 

Základom kvadrantovej metódy je sledovanie početnosti udalostí vo vymedzených 

bunkách (kvadrantoch). Pre transformáciu sa používa pravidelná mriežka a počet udalostí 

v bunke teda udáva hodnotu kontinuálneho povrchu v danom mieste. Táto metóda je veľmi 

citlivá na voľbu siete, teda stanovenie počiatku a veľkosti buniek [5]. Ide v podstate 

o špeciálny prípad metódy kartogramu. 

Počiatok siete v tomto prípade nezohrával rolu pretože bolo nutné vytvoriť 

pravidelnú sieť nad celou Českou republikou. Dôležitá však bola veľkosť bunky. Prvým 

krokom bolo vytvorenie pravidelnej siete nad vrstvou krajov ČR prostredníctvom extenzie 

Hawth’s Analysis Tools for ArcGIS. Pre tento účel slúži v spomínanej extenzii nástroj 

Create Vector Grid. Pre bunku bol najprv zvolený rozmer 5000 x 5000 metrov 

s nastavením siete ako polygónovej vrstvy. Sledovanie počtu udalostí spadajúcich do 

jednotlivých buniek bolo vykonané pomocou nástroja Count Points In Polygon, ktorý je 

rovnako súčasťou spomínanej extenzie. Jeho výsledkom je pripojenie zistených hodnôt do 

vstupnej polygónovej vrstvy ako nového atribútu, ktorý predstavuje kvantitatívny údaj pre 

vizualizáciu. Aby bunky pokrývali iba územie ČR a zamedzilo sa zobrazovaniu buniek 

s nulovou hodnotu, bol v okne Query Builderu v nastaveniach vrstvy vytvorený dopyt len 

na nenulové hodnoty. 

Celý postup bol rovnako zopakovaný s vytvorením siete o rozmeroch bunky 2000 x 2000 

metrov nad zvoleným krajom, aby bolo možné vidieť výsledky metódy pre menšie územie 

s jemnejšou sieťou. Pre ukážku bol zvolený Moravskoslezský kraj. V oboch prípadoch boli 

vizualizované všetky súradnicovo lokalizované udalosti požiarnej ochrany. Mapové 

výstupy sú súčasťou mapovej prílohy. 

V prípade mapového výstupu použitím kvadrantovej metódy pre celú ČR bol 

odhalený vyšší počet udalostí typicky vo väčších krajských mestách, či v Ústeckom kraji, 

kde je evidovaných mnoho požiarov menšieho rozsahu. Malý počet kvadrantov vyšiel 

prázdny, čo je spôsobené vojenskými újezdami a absenciou udalostí v jej oblastiach. 

V prípade aplikovania tejto metódy na Moravskoslezský kraj bol odhalený zvýšený 

výskyt udalosti v okolí okresných miest, no extrémny počet bol odhalený v blízkosti 

Ostravy a jej mestských častí. 
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Táto metóda sa ukázala ako ďalší zaujímavý pohľad na dáta, pretože udalosti sa 

vzťahujú k umelo vytvoreným geometrickým objektom (kvadrantom) a nie územným 

jednotkám, ako je to napríklad pri kartograme jednoduchom, čo umožňuje presnejšie 

zobraziť sledovaný jav. Intenzita javu sa kontinuálne mení na celom povrchu ČR. Jedinou 

nevýhodou je citlivosť na voľbu veľkosti bunky, ale pri jej správnom nastavení metóda 

poskytuje relevantné výsledky pre zisťovanie anomálií v dátach. 

7.4.3 Metóda izolínií 

Často používanou metódou pre znázornenie kontinuálnej reprezentácie dát je metóda 

izolínií, ktorá spája susedné miesta s rovnakými hodnotami sledovanej veličiny [9]. Často 

sa táto metóda používa i pre javy nespojité, meniace sa skokovo. Takto vznikajú tzv. 

nepravé izolínie, pseudoizolínie či izoplety [25]. Práve posledne menované, tzv. izoplety 

predstavujú izolínie, ktoré sú zostrojované nad povrchom znázorňujúceho hustotu javu, 

ktorý bol vytvorený zo štatistických dát. Izoplety sú podobné štandardným izolíniám, ale 

odlišujú sa v tom, že ukazujú hustotu tam, kde sa hodnoty nemôžu fyzicky vyskytovať 

v bodoch [9]. Tieto izopletické mapy sú vytvárané ako jedna z prezentácií výsledkov tzv. 

metódy jadrového vyhladzovania. 

Pre transformáciu bodovej textúry do kontinuálnej reprezentácie sa okrem 

kvadrantovej metódy využíva práve spomínaná metóda jadrového vyhladzovania. Táto 

metóda poskytuje odhad intenzity bodového vzorku a identifikácie tzv. hot spots, teda 

zhlukov, ktoré predstavujú miesta s najväčšou intenzitou výskytu sledovaného javu. 

Metóda jadrového vyhladzovania je citlivá na veľkosť bunky a šírku pásma, ktorá udáva 

mieru vyhladenia a v praxi sa väčšinou hľadá skúšaním, či výsledný obraz jadrového 

vyhladenia vyhovuje predovšetkým z hľadiska vhodného postihnutia variability poľa [5]. 

Hodnota každej bunky je teda počítaná z bodov v jej okolí.  

Metóda jadrového vyhladenia bola na dátach aplikovaná prostredníctvom nástroja 

Kernel Density v prostredí ArcMap. Veľkosť bunky rastra bola zvolená 200 m a šírka 

pásma 10 km, nakoľko sa pre výsledok vizualizácie javili ako najvhodnejšie. Platí, že čím 

jemnejší raster, tým väčšie vyhladenie povrchu a čím väčšia šírka pásma, tým viac 

generalizované zhluky vo výslednom rastri [13]. Preto bolo nutné tieto parametre voliť 

skúšaním, aby bol výsledok čo najoptimálnejší. 

Takto boli vizualizované všetky požiare od roku 2006. Pre vykreslenie rastra boli 

použité klasifikačné skupiny (Classified), nakoľko sa pre túto metódu javili lepšie ako 

vykreslenie prostredníctvom farebného gradientu (Stretched), pri ktorom nebola jasne 

identifikovateľná intenzita sledovaného javu na všetkých miestach v mape. Metóda 

odhalila zvýšený výskyt požiarov v okolí väčších miest či cestnej siete. Zaujímavým 

zistením bol vysoká intenzita požiarov v Ústeckom kraji, čo spôsoboval vyšší počet 

nedošetrených malých požiarov v danej oblasti. Z toho dôvodu bola aplikovaním rovnakej 

metódy vytvorená mapa hustoty udalostí kategorizovaných ako nedošetrené požiare, ktorá 

odhalila vyššiu intenzitu udalostí opäť v okolí väčších miest a spomínanom Ústeckom 
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kraji, pre ktorý bola taktiež vytvorená ukážka s použitím metódy jadrového vyhladzovania. 

Táto vysoká intenzita je s veľkou pravdepodobnosťou spôsobená častým výskytom 

požiarov komunálneho odpadu v sociálne vylúčených lokalitách.   

Metóda jadrového vyhladzovania ako ďalšia metóda transformácie diskrétnej 

reprezentácie dát do kontinuálnej predstavuje zaujímavý spôsob prezentácie dát pre 

odhalenie skutočnosti, ktoré priamo zo štatistík a evidencie dát nevyplývajú a môžu byť 

veľmi užitočné pre krajské strediská HZS. Ukážka tejto metódy je uvedená v mapovej 

prílohe. 

7.4.4  Metóda kartografickej anamorfózy 

Kartografická anamorfóza  patrí medzi netradičné metódy tematickej kartografie, 

ktorá je množstvom užívateľov vnímaná ako metóda atraktívna. Predstavuje metódu 

založenú na geometrickej premene vybraného parametru javu (napr. plochy územia) podľa 

určitých pravidiel pri zachovaní nemenného tematického prvku mapy pre jeho 

zvýraznenie. Hlavným cieľom kartografickej anamorfózy je podstatné zvýraznenie 

tematického obsahu mapy [25]. Aj napriek tomu, že medzi niektorými kartografmi táto 

metóda nie je veľmi obľúbená kvôli narúšaniu samotnej kostry mapy aplikovaním 

nekonvenčných vyjadrovacích prostriedkov, medzi množstvom užívateľov a čitateľov máp 

predstavuje inovatívnu metódu, ktorá odhaľuje detaily, ktoré by na bežnej mape mohli 

zostať nepovšimnuté. 

Existuje niekoľko druhov kartografických anamorfóz, no jedným z najrozšírenejších 

druhov je neradiálna anamorfóza, ktorá bola taktiež použitá pre vytvorenie ukážky. 

Anamorfovaná mapa bola vytváraná prostredníctvom nástroja Create a Cartogram, ktorý 

je súčasťou voľne dostupného ArcMap toolboxu Cartogram Geoprocessing Tool version 

2. Nástroj využíva  Gastner – Newmanov algoritmus, ktorý vytvára spojité deformované 

mapy. Jeho podstatou je teda skresľovanie plôch a ich hraníc, avšak bez narušenia 

susedstva. Nedochádza teda k zmene topológie (susednosti), čo pomáha identifikovať 

jednotlivé plošné objekty [8]. 

Ako polygónová vrstva bola zvolená vrstva krajov a z bodovej vrstvy udalostí boli 

vyselektované iba udalosti kategorizované ako planý poplach. Ďalším krokom bolo zistiť 

koľko udalostí spadá do každého polygónu krajov, na čo bol použitý nástroj z extenzie 

Hawth’s Tools. Pripojený atribút s počtom bol použitý ako tematický prvok pre 

vizualizáciu formou anamorfózy. Výsledok nástroja nespôsobil výraznú deformáciu plôch 

krajov, nakoľko sa počet udalostí medzi krajmi navzájom extrémne nelíšil, ale odhalil na 

základe zmeny plochy informáciu o vizualizovanom tematickom prvku a zvýraznil ho na 

základe jeho kvantitatívnej charakteristiky. Táto metóda teda určite predstavuje atraktívny 

pohľad na dáta a môže naznačovať zaujímavé skutočnosti. Pre voľbu farebnej schémy bol 

využitý online nástroj Colorbrewer [27], ktorý vznikol ako pomôcka pre vhodný výber 

farebných stupníc v mapových výstupoch. Ukážka spracovania dát využitím tejto metódy 

je súčasťou mapovej prílohy.  
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8 Záver 

Cieľom spracovávanej diplomovej práce bolo oboznámenie sa s problematikou 

štatistického sledovania udalostí v požiarnej ochrane a dátovými štruktúrami, ktoré sa od 

počiatku evidencie štatistických dát v HZS používali pre  záznam dát o udalostiach, pri 

ktorých mali jednotky požiarnej ochrany aktívnu účasť či boli v záujme sledovania 

záchranného zboru. Táto analýza bola nevyhnutná pre vytvorenie optimalizovanej 

databázovej štruktúry pre webovú aplikáciu elektronického Atlasu požiarnej ochrany ČR, 

vytvorenie ktorej bolo v iniciatíve VŠB – TU Ostrava, GŘ HZS a Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství už pred niekoľkými rokmi pre dynamické generovanie 

mapových výstupov v prostredí internetu. 

Prvým krokom bolo analyzovanie súčasnej podoby dátovej štruktúry využívanej 

aplikáciou pre odhalenie nedostatkov, či už z hľadiska požiadaviek na normalizovanú 

relačnú databázu, ale tiež z hľadiska obsahu a vhodných štatistických údajov pre 

vytváranie máp. Táto štruktúra bola konfrontovaná nielen so súčasne využívanou 

databázou, ale i štruktúrou, ktorá bola využívaná v počiatkoch evidencie, aby tak mohol 

byť vytvorený návrh novej optimalizovanej štruktúry so zahrnutím všetkých potrebných 

štatistických znakov, ktoré boli vhodné pre vytváranie mapových výstupov. Tento návrh 

bol konzultovaný s príslušníkmi GŘ HZS v Prahe pre nastolenie potrieb a požiadaviek 

kladených z ich strany na vytváranú databázu, ako dátového zdroja aplikácie. 

Ešte pred dátovým modelovaním a jej teoretickými východiskami práca zhŕňa 

základné fakty o fungovaní a histórii štatistického sledovania udalostí v požiarnej ochrane, 

princípe záznamu dát a zhrnutie súčasného stavu a podoby webovej aplikácie.  

Práca následne prechádza k modelovaniu databázy, ktoré začína tvorbou 

konceptuálneho modelu s definovaním entít, atribútov a väzieb medzi jednotlivými 

entitami. Výsledkom konceptuálneho modelovania je E-R diagram s popisom jeho 

jednotlivých vzťahov, ktoré medzi navrhnutými entitami vznikli. 

Ďalším krokom bolo transformovať konceptuálny návrh do logického s vymedzením 

štruktúry založenej na relačnom modeli dát. Snahou bolo tiež previesť normalizáciu 

vytvorených relácií z navrhnutých entít v procese konceptuálneho modelovania. 

Posledným krokom bolo mapovať logický návrh na konkrétne prostredie relačného 

databázového systému, ktoré bolo v prípade tejto práce MySQL, nakoľko je tento 

databázový systém súčasťou webovej aplikácie. Výsledkom fyzického návrhu bola 

kompletná definícia tabuliek a špecifikácia vzťahov medzi nimi. 

Vytvorenie dátovej štruktúry a implementácia dát do systému MySQL predstavovali 

náročný proces, nakoľko poskytnuté dáta od HZS v mnohých prípadoch obsahovali 

duplicity, prázdne hodnoty či iné nedostatky, čo bolo v rozpore s návrhom, preto musela 

byť vykonaná nielen úprava dátových súborov s odstránením duplicít, ale i úprava návrhu 

s pozmenením parciality a definície zložených primárnych kľúčov v prípade väzobných 

tabuliek. Proces importu bol aplikovaný na lokálnom počítači pre jeho otestovanie 

a následne bol vykonaný aj na strane servera, na ktorom beží databáza webovej aplikácie. 

Výsledok celého procesu modelovania a importu je možné považovať za úspešný, nakoľko 
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sa podarilo vytvoriť optimalizovaný model a začleniť do neho všetky dáta od roku 1997 do 

súčasnosti. 

Ďalším z hlavných cieľov diplomovej práce bolo pripraviť návrh kartografických 

metód, ktoré by bolo možné v budúcnosti zahrnúť do aplikácie s cieľom rozšírenia jeho 

funkcionality. Nakoľko dáta od roku 2006 obsahovali priestorovú referenciu aj 

prostredníctvom súradníc, ponúkala sa možnosť importovať ich do prostredia 

geoinformačných systémov a aplikovať na ne analýzy. Import však ukázal, že tieto dáta 

boli od svojho vzniku chybne evidované a obsahovali mnoho systematických chýb, ktoré 

bolo nutné opraviť, čo predstavovalo náročný proces, nakoľko dáta boli značne objemné. 

Úspešná realizácia tejto úpravy dát však poslúžila nielen pre pripravované vykonanie 

analýz, ale i poukázanie chýb samotným príslušníkom z radov HZS, ktorí sú v kompetencii 

s evidenciou dát. 

Cieľom bolo navrhnúť metódy, ktoré sa vzťahujú k udalostiam v súvislosti s cestnou 

dopravou, a preto bola aplikovaná metóda líniového kartodiagramu stuhového, ktorá 

poslúži pre odhalenie zaujímavých skutočností v dátach. K tejto metóde bol taktiež 

vytvorený nástroj pre jej jednoduchšiu realizáciu. Povaha dát však bola podnetom pre 

návrh ďalších metód nevzťahujúcich sa k cestnej doprave a na základe konzultácií 

s príslušníkmi HZS došlo k rozhodnutiu zamerať sa aj na ostatné udalosti. Boli teda na dáta 

aplikované ďalšie metódy, a to napr. kvadrantová metóda, metóda jadrového 

vyhladzovania či metóda kartografickej anamorfózy. Vo všetkých prípadoch aplikované 

metódy viedli k mnohým zisteniam a k odhaleniu zaujímavých skutočností, ktoré z dát 

priamo nevyplývajú, preto by integrácia spomínaných metód do aplikácie prispela 

k poskytnutiu mnohých iných a zaujímavých pohľadov na dáta z SSU. 

Je nutné podotknúť, že práca vo svojom celku predstavuje veľký prínos nielen 

z pohľadu vytvorenia optimalizovaného dátového zdroja webovej aplikácie, ale 

i poukázania nedostatkov vo vedení evidencie dát z udalostí so zásahom HZS, 

predovšetkým v evidencii geografických súradníc, ktoré vyžadovali úpravu. Návrh 

kartografických metód aplikovateľných na dáta poskytuje vhodný koncept pre ich prípadné 

začlenenie do aplikácie v blízkej budúcnosti, nakoľko sa aplikácia od svojho vzniku 

neustále vyvíja. Na základe konzultácií v priebehu realizácie práce bolo k metódam 

vyjadrené pozitívne stanovisko z radov HZS, pričom mapové výstupy s použitím 

niektorých z metód boli HZS poskytnuté už dokonca počas riešenia práce.  
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