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Abstrakt: GIS podpora pro rozhodování v krizovém a operačním řízení 

Teoretická  část  práce  je  zaměřena  na  technologie  včasného  varování  a  možnosti  jejich 

prostorové  lokalizace.  Tyto  technologie  jsou  popsány  nejen  z  hlediska  pohledu  běžného 

občana,  ale  i  z  hlediska Integrovaného záchranného systému.  Jsou zde zmíněny možnosti 

lokalizace mimořádné události na operačních střediscích složek integrovaného záchranného 

systému. Dále se práce zabývá problematikou harmonizace geodat. V konkrétním případě je 

analyzován současný stav datových modelů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 

a Karlovarského kraje. V návaznosti je vytvořen i konkrétní návrh harmonizovaného datového 

modelu pro celý Hasičský záchranný sbor České republiky.  Praktická část je zaměřena na 

dynamickou vizualizaci  mimořádné události a následné roční statistiky, implementované nad 

harmonizovaným datovým modelem. 

Klíčová slova: 

Operační  řízení,  krizové  řízení,  geografické  informační  systémy,  harmonizace  geodat, 

statistické sledování událostí, vizualizace mimořádné události.

Abstract: GIS support for crisis management and operational control.

The theoretical part of this thesis describes the technology by early warning and the possibility of 

spatial  localization.  These  technologies  are  described  in  terms of  the  perspective  of  ordinary 

citizens but also in terms of the Integrated Rescue system. They are discussed the possibility of 

locating of incident on operating centers Integrated Rescue system.  The study also mentioned the 

issue of harmonization of geodata. In the particular case is analyzed the current status data models 

Fire Department  of the Liberec Region and the Karlovy Vary Region.  After  the analysis  was 

created as a specific proposal for a harmonized data model for the entire Fire Department of the 

Czech Republic. The practical part focuses on the dynamic visualization of the incident and the 

subsequent annual statistics, implemented on the harmonized data model.

Keywords

Operational management, crisis management, geographic information systems, harmonization 

of geodata, statistics tracking events, vizualization incident. 
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1. Úvod

V roce 1850 došlo v obci Zákupy na Českolipsku ke vzniku prvního dobrovolného 

hasičského sboru v České republice. Od té doby můžeme konstatovat, že vliv hasičů spolu se 

záchrannou službou a policíí neustále roste. S rozvojem technologií ve 20. století došlo ke 

zrychlení a zjednodušení záchranných prací, které tyto složky vykonávají. Zároveň se však 

zvýšil i jejich objem. 

Prvním úkolem, který musí  složky integrovaného záchranného systému (IZS) vykonat  při 

řešení mimořádné události,  je její přesná lokalizace. V minulosti probíhala hlavně pomocí 

místní znalosti hasičů a ostatních záchranářů a za pomoci papírových map. To se změnilo 

v okamžiku  zavedení  mezinárodní  tísňové  linky  112  a  došlo  k  rozvoji  technologií 

geografického informačního systému (GIS). V současnosti mají všechna operační střediska 

hasičů, policie i záchranné služby možnost lokalizovat událost nad digitálními daty a využívat 

technologie GIS. Bohužel přístup ke geodatům, které mají složky IZS k dispozici, mají pouze 

již  zmíněná  operační  střediska,  ale  běžný  pracovník  složek  IZS  nemá  k  tomuto  druhu 

informací přístup. Tato práce by měla zlepšit situaci alespoň u Hasičského záchranného sboru 

Libereckého  kraje  a  zároveň  sloužit  jako  návod  pro  ostatní  pracoviště,  která  by  chtěla 

zefektivnit a zlepšit práci dalším pracovníkům složek IZS.
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2. Cíle práce 

Jedním z cílů diplomové práce je popsat současný stav technologií včasného varování 

a možnosti její prostorové lokalizace. Technologie bude brána ze dvou úhlů pohledu. Pohledu 

běžného občana a pohledu zaměstnanců složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Na 

problematiku vyrozumění o mimořádné události v rámci IZS je napojena praktická část. Je 

zaměřena na problematiku lokalizace mimořádné události v rámci Hasičského záchranného 

sboru  Libereckého  kraje  (HZS  LK)  a  rozšíření  geografických  informací  širšímu  okruhu 

pracovníků HZS LK. 

Z  důvodu  širšího  pohledu  na  geodata,  je  nutné  se  zabývat  problematikou  harmonizace 

datového modelu geografických dat. 

V rámci  práce  budou harmonizována  data  HZS Libereckého kraje  a  HZS Karlovarského 

kraje. Bude na nich ověřována možnost harmonizovat data HZS ČR v rámci ČR. 

Hlavním  cílem  práce  je  vytvoření  mapových  podkladů  nad  harmonizovaným  datovým 

modelem,  které  by  příslušníci  a  zaměstnanci  HZS  LK  mohli  používat  v  rozhodovacích 

procesech při mimořádné události.  Zároveň bude vytvořený projekt sloužit jako zpětná vazba 

mimořádných událostí za určité období, neboli bude vizualizovat statistická data určená pro 

pracovníky HZS LK.

Diplomová  práce  nebude  vycházet  pouze  z  obecných  předpokladů,  jak  vytvořit 

harmonizované  datové  modely  či  mapové  projekty,  ale  bude  vytvářet  projekt  na  základě 

požadavků  budoucích  uživatelů  a  využít  co  nejjednodušší  a  finančně  nejméně  nákladné 

řešení. Z toho důvodu byla zvolena cesta ESRI produktů, protože je má k dispozici každé 

krajské pracoviště Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR). 

Cílem práce je zlepšit využívání geografických dat v rámci HZS LK, ale práce by měla sloužit 

jako návod pro ostatní krajská pracoviště HZS ČR k vytvoření podobného projektu. Případně 

vést k harmonizaci celorepublikového datového modelu geodat HZS ČR. 
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3. Současný stav řešené problematiky

Využívání mapových podkladů v rámci operačních středisek můžeme datovat do roku 

2000, kdy bylo zavedeno Telefonní centrum tísňového volání 112 (TCTV 112). Dosud však 

přetrvává  problém  s  poskytování  mapových  podkladů  a  geodat  běžným  příslušníkům 

a zaměstnancům  Hasičského  záchranného  sboru  ČR.  Díky  velkému  rozvoji  technologie 

a nárůstu geodat je vhodné hledat možnosti jakým způsobem rozšířit geografické informace 

do  většího  okruhu  pracovníků  HZS  ČR,  kterým  tyto  informace  pomohou  zjednodušit 

a zkvalitnit práci. Problematikou  rozšiřování a zkvalitnění geoinformací v rámci HZS ČR se 

zabývalo několik diplomových prací nebo projektů v rámci HZS ČR. 

Vizualizací statistického sledování událostí  (SSU) se zabývalo několik diplomových prací 

v rámci  Vysoké  školy báňské  v Ostravě  (VŠB).  Tyto  práce  byly  vypracovány s podporou 

Generálního ředitelství HZS ČR, bohužel nebyly rozšířeny mezi krajská pracoviště HZS ČR 

a postupně zastaraly. 

V roce 2006 vznikla na VŠB diplomová práce s názvem  „Využití  mapového serveru ArcIMS 

pro  dynamické  generování  statistických  map  v prostředí  WWW“ vypracovanou  Tomášem 

Urbaníčkem  [Urbančík  (2006)].  Výsledkem práce  bylo  vytvoření  aplikace,  která  využívá 

prostředí internetu a mapového serveru ArcIMS k prezentaci statistických dat mimořádných 

událostí  v jednotlivých  krajích  (http://postgis.vsb.cz/atlas/index_kartogram.php).  Práce  se 

snaží  o zpřehlednění  a statistické  vyhodnocení  mimořádných  událostí  v okresech  za  určité 

období, za pomocí kartogramů a kartodiagramů. Tato práce pracovala s daty mezi lety 1997 – 

2005. Bohužel jsou data vizualizována k okresům popřípadě obcím s rozšířenou působností, 

což pro krajské využití je nedostatečné. Zároveň je pro běžného uživatele poměrně složité 

nastavení vstupních parametrů. V současné době nejsou tyto služby naplňovány daty, tudíž 

nejsou v současné době použitelné. 

Disertační  práce  Peňaze  z  roku  2001  pojednává  o  možnosti  kartografických  výstupů 

z databáze statistického sledování událostí v oblasti požární ochrany. V roce 2004 zpracoval 

na téže fakultě Jiří  Hrdina další  práci,  zabývající  se návrhem a tvorbou statistických map 

z činnosti  Hasičského záchranného sboru ČR  [Hrdina (2004)].  Výsledky obou prací  nelze 

v současné  době  použít,  jelikož  došlo  ke  změně  ve  struktuře  databáze,  a to  jak  ze 
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softwarového hlediska, tak datového modelu. 

Existuje poměrně velké množství dalších prací,  které se zabývají problematikou využití GIS 

v krizovém či operačním řízení. Velice zajímavá bakalářská práce Kepky z oblasti krizového 

řízení vznikla na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.  V rámci práce 

Implementace  algoritmů pro šíření  nebezpečných látek byl  vytvořen program a algoritmy, 

které modelují šíření nebezpečné látky v terénu. Práce Jakuba Sladkého Síťové analýzy v GIS 

pro  IZS  se  zase  zabývá  modelováním  silniční  sítě  s analýzou  dojezdů  vozidel  HZS 

Plzeňského kraje a ZZS Plzeňského kraje [Sladký (2009)]. 

Nedostatky ve využívání geodat v rámci HZS ČR se snaží řešit i jednotlivá krajská pracoviště. 

V současné době vzniká projekt HZS Plzeňského kraje ve spolupráci s firmou ArcData Praha 

na  vytvoření  mapového  serveru  Hasičského  záchranného  sboru  ČR –  „Univerzální  tenký 

mapový  klient“  [Sladký  (2009)].  Projekt  je  navržen  na  technologii  ArcGIS  Server  9.3. 

s využitím  'cache' mapových  služeb.  Tato  technologie  by  měla  zajistit  velmi  rychlé 

vykreslování  i při  velkém zatížení  uživateli.  Podkladová  mapa  vychází  ze  Základní  báze 

geografických dat (ZABAGED), kde jsou zdůrazněny důležité prvky. Nad daty silniční sítě je 

možné tvořit síťové analýzy – výpočet trasy a času průjezdu. Díky rozmanitým geografickým 

datům a analytickým prvkům je možné získávat velké množství různorodých informací. 

Stěžejní  projektem  pro  tuto  diplomovou  práci  je  projekt  Hasičského  záchranného  sboru 

Karlovarského kraje (HZS KV), který dynamicky vizualizuje statistické sledování událostí 

[Šikola  (2007)].  Projekt  je  postaven  na  propojení  SSU  pomocí  programu 

Excel – kontingenční tabulky s GIS, konkrétně s programem ArcGIS Desktop firmy ESRI. 

Vizualizace je vytvořena pro území obce, tudíž dochází k velice podrobnému a názornému 

vyhodnocení statistických událostí. Projekt je postaven tak, aby si každý uživatel mohl navolit 

vlastní parametry SSU za pomocí kontingenční tabulky. Běžní uživatelé pracují v programu 

ArcReader,  do  kterého  byla  všechna  data  naimportována  pomocí  extenze  ArcPublisher 

a programem Excel. Tato práce byla brána za vzor, návod jak pracovat s daty SSU v rámci 

diplomové práce. 

Ze zahraniční literatury lze uvést knihu Confronting catastrophe  [Greene (2002)]. Která se 

však více zabývá modelováním mimořádných událostí,  než jejich dynamickou vizualizací. 

Může být brána jako návod na další rozvoj, kam by se GIS u HZS ČR mohl ubírat. 
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4. Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém (IZS) je pojem, pod kterým se rozumí koordinovaný 

postup  jeho  složek  při  přípravě  na  mimořádné  události  a při  provádění  záchranných 

a likvidačních prací.  Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších  předpisů,  stanovuje  složky  IZS  a  jejich  působnost,  působnost  státních  orgánů 

a orgánů územních samosprávních celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě  na  mimořádnou  událost  a při  záchranných  a likvidačních  pracích  a při  ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu 

a válečném stavu [Zákon č. 239/2000 Sb.]. Je velice důležité si uvědomit, že IZS není žádná 

organizace, ale uskupení složek, které se podílí na řešení mimořádné události. 

4. 1. Složky IZS

Složky IZS jsou  samostatné  organizace,  jejichž  zřizovatelé  jsou  různí.  Díky tomu 

dochází  k nejednotnosti  v  systémovém vybavení  a to  ať  se  jedná  o software,  hardware  či 

o data.  Pro  vysvětlení  struktury  IZS,  jsou  na  následujících  řádcích  popsáni  zřizovatelé 

hlavních složek IZS a hlavní povinnosti, které mají jednotlivé složky vykonávat.

 

Složky IZS se dělí dle Zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 

na 2 základní kategorie:

• Základní složky IZS 

• Hasičský záchranný sbor České republiky   [Zákon č. 238/2000 Sb.]

• zřizovatel: Česká republika 

• povinnosti:  poskytnutí účinné pomoci při krizových situacích, které vyžadují 

provedení záchranných či likvidačních prací, ochrana života a zdraví obyvatel 

před požárem, odpovídá za akceschopnost jednotek HZS ČR krajů, atd. 

• Jednotky požární  ochrany zařazené  (JPO) do plošného pokrytí  kraje   [Zákon č.

133/1985 Sb.]

• zřizovatel: Obec (obecní jednotky), podnik (podnikové jednotky),

• povinnosti:  provádí  záchranné  práce  při  živelních  pohromách a jiných MU, 

provádí  požární zásah.
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• Policie České republiky   [Zákon č. 273/2008 Sb.]  

• zřizovatel: Česká republika

• povinnosti:  zabezpečení  veřejného  pořádku,  zajištění  dopravy,  zajištění 

identifikace a vyhledání usmrcených osob či pomáhá při evakuaci obyvatel. 

• Zdravotnická záchranná služba   [Vyhláška 434/1992 Sb.]  

• zřizovatel:  územní  střediska  jsou  zřizována  Ministerstvem  zdravotnictví 

s výjimkou Prahy – hlavní město Praha; okresní střediska ZZS zřizují okresní 

úřady.

• povinnosti:  příjem  tísňového  volání,  zabezpečení  před  nemocniční 

neodkladnou péči, dopravu raněných.

• Ostatní složky IZS 

● vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,

●  městská policie,

● orgány ochrany veřejného zdraví, 

● havarijní, pohotovostní a jiné služby,

● zařízení  civilní  ochrany  a další  organizace  poskytující  při  záchranných 

a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání,

● a další.

4. 2. Krizové řízení

Krizové řízení je specifikováno v zákoně č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení. Zákon 

stanovuje pravomoc a působnost jednotlivých orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí 

se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení  [Zákon

č. 240/2000 Sb.].

Všechny  základní  složky  IZS  se  na  mimořádné  situace  připravují.  V rámci  jednotlivých 

složek  IZS  existuje  pracoviště,  které  se  krizovým řízením zabývá.  V krizovém řízení  je 

používání technologií GIS velice důležité, především při vlastní přípravě na možné krizové 

situace  (únik  nebezpečných  látek,  teroristický  útok,  atd.).  Specifickou  činností  je  tvorba 
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havarijních  a povodňových  plánů,  které  při  krizové  situaci  pomáhají  předcházet  větším 

škodám na životě i majetku. Bohužel pouze HZS ČR využívá možnosti GIS v krizovém řízení 

ve větším měřítku. 

4. 3. Operační řízení

Jedná se o systém řízení a koordinace sil a prostředků složek IZS pro potřeby jejich 

nasazení na záchranné a likvidační práce při  mimořádných událostech.  V operačním řízení 

dochází  k  rozhodování  o vyslání  sil  a prostředků  požární  ochrany a stanovení  potřebných 

opatření [Zákon č. 239/2000 Sb.]. Zpracování a řízení mimořádné události se řídí existujícími 

postupy  v rámci  operačního  řízení.  V rámci  těchto  postupů  jsou  využívány  i podklady 

vytvořené krizovým řízením – havarijní či povodňové plány. V operačním řízení využívají 

všechny základní složky IZS podporu technologií GIS, více v Kapitole 6. Vyrozumění v rámci 

Integrovaného záchranného systému a v jeho jednotlivých složkách. 
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5. Informování obyvatel v mimořádné situaci

Obyvatelstvo České republiky má široké možností dozvědět se o mimořádné události, 

která probíhá nebo která by mohla v nejbližší době nastat. V současné době jsou využívány 

různorodé moderní technologie. Při mimořádné události dochází k určité posloupnosti šíření 

informací (obr. 5.1). Tuto posloupnost je možné rozdělit do tří kategorií : 

• prvotní informace o události

• poskytovatelé informací o MU

• informační kanály

Obr. 5.1: Systém šíření informací o mimořádné události
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5. 1. Prvotní informace o události

Vznik  mimořádné  události  je  provázen  jejím  ohlášením  nebo  systémovým 

upozorněním. Proto prvotní informace o události můžeme ještě rozdělit do dvou kategorií: 

• senzorové upozornění (hlásné profily, meteorologické stanice, kamerové systémy)

• s lidským operátorem (tísňové telefonní linky) 

5. 1. 1. Automatické získání prvotní informace

V případě automatického zjišťování mimořádné události se většinou jedná o stanice, 

které vyhodnocují základní informace ze svého blízkého okolí a předávají je „poskytovatelům 

informací“,  kterým fyzicky patří.  Tyto stanice jsou přesně lokalizované v prostoru a jejich 

vlastník  má  přehled  o jejich  umístění.  Jedná  se  o jednostrannou  komunikaci  „stanice  – 

poskytovatel“.  Jak je vidět z obr. 5.1 patří do této skupiny i meteorologické stanice. Stanice 

sice  neposkytují  přímé  informace  o mimořádné  události,  ale  přispívají  k vyhodnocení 

potenciálního  rizika  a varují  před  možnou  mimořádnou  situací  (vichřice,  přívalové  deště, 

sníh).  Specifickým  případem  jsou  kamerové  systémy,  které  jsou  primárně  určeny 

k monitorování kritických míst se zvýšenou kriminalitou či monitorování dopravní situace. 

Mnohdy je  tak  možné  získat  přímou  vizualizaci  mimořádné  události  –  dopravní  nehody, 

požár, atd. 

5. 1. 2. Získání prvotní informace pomocí tísňové linky

Nejčastěji  je  mimořádná  událost  ohlašována  na  tísňovou  linku,  a to  na  národní 

telefonní čísla (PČR 158, ZZS 155, HZS ČR 150, Městská policie 156) nebo na mezinárodní 

Telefonní centrum tísňového volání 112 (TCTV 112). Tento informační zdroj však neslouží 

jako primární zdroj pro občany, ale pro  pracovníky jednotlivých složek IZS, kteří následně 

mimořádnou  událost  řeší.  Více  informací  o řešení  mimořádné  události  a její  lokalizaci 

v jednotlivých  složkách  IZS je  uvedeno  v kapitole  6.  Vyrozumění  v  rámci  Integrovaného 

záchranného systému a v jeho jednotlivých složkách. 
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5. 2. Poskytovatelé informací o mimořádné události

Prvotní informace o mimořádné události jsou předávány jednotlivým poskytovatelům, 

kteří informace vyhodnotí a šíří dále přes informační kanály. Důležité je si uvědomit, že na 

této úrovni  dochází  ke spolupráci  mezi  jednotlivými poskytovateli  (obr.  5.1).  Mezi  hlavní 

poskytovatele informací patří Český hydrometeorologický ústav, Ředitelství silnic a dálnic či 

složky IZS. Mezi poskytovatele můžeme částečně zařadit i obecní úřady, které mají vlastní 

senzory a zároveň poskytují převzaté informace. 

5. 2. 1. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 

Český  hydrometeorologický  ústav  (ČHMÚ)  a Vojenský  geografický 

a hydrometeorologický úřad zajišťuje službu nazvanou Systém integrované výstražné služby 

(SIVS). V rámci této služby je poskytována obyvatelstvu informace o možných nebezpečných 

jevech, které by mohly ohrozit je či majetek. Výstražná informace se vydává na nebezpečné 

meteorologické hydrologické prvky a jevy, vyjadřuje se stupeň intenzity – 3 stupně nebezpečí. 

Zároveň jsou jevy rozlišeny do 7 skupin, které se dále dělí – například vítr, povodňové jevy, 

sněhové jevy (více na webových stránkách http://pocasi.chmi.cz), kde lze veškeré informace 

o SIVS  získat  [ČHMU  (2005  -  2009)].  ČHMU  spolupracuje  s ostatními  poskytovateli 

a předává  jim informace  o vývoji  počasí.  Tyto  informace  předává  buď přímo do systému 

poskytovatele  nebo  na  operační  střediska  složek  IZS.  Převážně  se  jedná  o jednostrannou 

komunikaci  a spolupráci,  kdy ČHMU  poskytuje  informace,  ale  nedostává  zpětnou  vazbu 

o mimořádných událostech. 

5. 2. 2. Ředitelství silnic a dálnic

Ředitelství silnic a dálnic  ve spolupráci s dalšími subjekty shromažďuje informace 

o aktuální  situaci  na  komunikacích.  Informace  získává  z kamerových  systémů  či  při 

spolupráci  s ČHMU,  HZS ČR či  PČR.  Získané  informace  poskytují  široké  veřejnosti  na 

webové adrese   http://     www.dopravniinfo.cz  . Díky aplikaci je možné zjistit aktuální dopravní 

nehody či možná nebezpečí na silnici, která by mohla způsobit mimořádnou událost  [ŘSD

(2010)]. Zároveň ŘSD vlastní jedinečný systéme výstražných tabulí na komunikacích, které 

dokáží  ve  velice  krátkém  čase  informovat  řidiče  o mimořádné  události  či   komplikaci 

v silničním provozu (informační kanál). 
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5. 2. 3. Integrovaný záchranný systém

Největším poskytovatelem informací o mimořádné události jsou složky IZS. Všechny 

hlavní  složky  IZS  (PČR,  HZS  ČR,  ZZS)  přijímají  tísňová  volání,  tím  přebírají  prvotní 

informace.  Musíme však rozlišit  dvě modelové situace,  které mohou při  příjmu tísňového 

volání nastat. 

První situací je událost, kterou řeší pouze jedna ze složek IZS a není potřebná další spolupráce 

(srdeční příhody, krádeže, záchrana zvířat). V tomto případě dochází k předávání informací 

a lokalizace pouze na úrovni jedné složky IZS. Jelikož se jedná o události, které neohrožují 

větší  množství  lidí  či  majetku,  nebývá  obyvatelstvo  okamžitě  vyrozuměno  pomocí 

informačních kanálů. O události se může dozvědět zpětně z médií či tiskové zprávy složky 

IZS. 

  Druhou situací jsou události, které vyžadují koordinovanou spolupráci mezi složkami IZS. 

Jedná se například o požáry, povodně, vichřice či dopravní nehody. V tomto případě dochází 

nejen k vnitřnímu předávání informací v rámci jedné složky IZS, ale informace o události jsou 

zároveň předávány všem zúčastněným složkám IZS. Pokud se jedná o mimořádnou událost, 

která ohrožuje větší počet lidí, dochází k šíření informací pomocí informačních kanálů. 

V obou situacích je primárním úkolem složek IZS lokalizovat místo události. Problematikou 

lokalizace se zabývá kapitola  6.  Vyrozumění v rámci Integrovaného záchranného systému 

a v jeho jednotlivých složkách. 

5. 2. 4. Obecní úřady

Obecní  úřady stojí  na pomyslné hranici  mezi  poskytovateli  a informačními kanály. 

Většinu informací o mimořádné události přebírají od výše uvedených subjektů a poskytují ji 

dál pomocí vlastní techniky. Jedná se například o místní rozhlas či sirény.  A například při 

rozsáhlejších mimořádných událostech (povodně, vichřice) může dojít k řešení situací v rámci 

obce a zpětné vazbě na složky IZS, které obec informuje o nově vzniklých událostech na 

území obce. 
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 5. 3. Informační kanály

V současné moderní   době  je  možné využít  široké spektrum informačních kanálů, 

které informují veřejnost o vzniklé události, která je může ohrožovat na životě či majetku. Do 

většiny těchto kanálů přispívá většina poskytovatelů informací o mimořádné události. Pouze 

některé  z nich  jsou  ovládány  výhradně  konkrétním  poskytovatelem  (informační  tabule, 

sirény). 

5. 3. 1. Telekomunikační systémy

Telekomunikace, neboli sdělovací technika, má prim při šíření varování obyvatelstva 

při probíhající mimořádné události, či události, která se pravděpodobně stane v blízké době 

(vichřice,  povodně). I přes mohutný rozvoj internetu lze konstatovat,  že největší  roli  hraje 

televize a rozhlas, kteří obsáhnou neširší část obyvatelstva a jsou nejvíce rozšířené. Pomyslné 

druhé  místo obsazuje  internet,  který zasáhne  spíše  mladší  část  populace,  zde  jsou zprávy 

o mimořádné události mnohdy zveřejněny rychleji, ale mohou mít nižší váhu. Výjimkou jsou 

specializované  servery  jednotlivých  poskytovatelů  informací,  kteří  uveřejňují  aktuální 

informace o probíhající mimořádné události, například servery ČHMÚ či ŘSD. Mezi velké 

internetové poskytovatele informací patří krajské úřady. Ty vytvářejí především povodňové 

portály,  které  vycházejí  z  povodňových  či  havarijních  plánů.  Občané  tak  mohou  získat 

informace a kontakty na krizové štáby, povodňové komise, evakuační místa atd.  Mezi další 

formy šíření informací patří telefony a sms zprávy, ty slouží nejen obyvatelům, ale i složkám 

IZS,  které  tak  informují  širší  spektrum svých  pracovníků o mimořádné  události.  V rámci 

složek  IZS  probíhá  vyrozumění  a komunikace  při  mimořádné  situaci  pomocí  radiostanic 

(RDS). 

5. 3. 2 Sirény

Vyrozumění  obyvatelstva  o  mimořádné  události  pomocí  zvukových  signálů  je 

pravděpodobně  jednou  z nejstarších  současně  používaných  technologií  včasného  varování 

a vyrozumění. Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) je v České republice budován 

od  roku  1991.   Problematika  včasného  varování  a vyrozumění  je  uvedena  v zákoně 

o 239/2000 Sb. o IZS.  Varování  je směřováno na obyvatelstvo,  které může být postiženo 

mimořádnou událostí nebo se může vyskytovat v zasažené oblasti. Podmínkou je, že musí být 
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včasné,  plošné  a  naléhavé.  K  aktivaci  JSVV je  oprávněn  Hasičský  záchranný  sbor  ČR. 

Plošnost zajišťuje síť poplachových sirén (elektronické rotační sirény, elektronické sirény), 

soustava center vyrozumění, soustava dálkového vyrozumění, soustava místního vyrozumění. 

Mimo jednotného systému varování si obce mohou vytvořit  vlastní  síť varování,  jedná se 

o místní rozhlas či sirénu. Obyvatelstvo je varováno prostřednictvím varovného signálu, dle 

tónu  sirény  lze  určit  jeho  naléhavost.  V  případě  hrozby  mimořádné  události  (povodeň, 

vichřice, atd.) je použita Všeobecná výstraha – kolísavý tón po dobu 140 sekund, 3x opakován 

v cca 3 minutových intervalech (obr. 5.2).  Pokud to technologie dovolí, je připojena mluvená 

informace o druhu možného nebezpečí

Obr. 5.2: Varovný signál „Všeobecná výstraha“

Dalším signálem,  který  informuje  obyvatelstvo  o možné  mimořádné  události,  je  „Požární 

poplach,  který  slouží  ke  svolání  jednotek  požární  ochrany.  Je  vyhlašován  přerušovaným 

tónem sirény po dobu 1 minuty (obr. 5.3). 

Obr. 5.3: Signál „Požární poplach“

Posledním ze signálů je „Akustická zkouška“, která probíhá v poledne každou první středu 

v měsíci a prověřuje provozuschopnost celého systému (obr. 5.4). 

Obr. 5.4: Signál „Akustická zkouška“
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V současné  době  se  Hasičský záchranný sbor  ČR stará  o 5000 sirén,  z nichž  lze  většinu 

dálkově ovládat. 
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6. Vyrozumění v rámci Integrovaného záchranného systému 
a v jeho jednotlivých složkách 

Každá ze složek IZS má svoje postupy při řešení mimořádné události. Cílem složek 

IZS je vždy správná lokalizace události  a vyrozumění pracovníků a to nejen těch,  kteří  se 

podílí na její likvidaci události, ale i vedoucích a odpovědných pracovníků. Každá ze složek 

IZS však postupuje při  lokalizaci události  a v následné podpoře svých pracovníků odlišně. 

Důvodem jsou odlišní zřizovatelé organizací, kapitola 4. Integrovaný záchranný systém. 

Hlavním impulsem k řešení mimořádné události je tísňové volání. V rámci složek IZS existují 

4 tísňová telefonní čísla, která mohou přijímat tísňová volání, daná zákonem č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích. 

• 112 Telefonní centrum tísňového volání, Hasičský záchranný sbor ČR

• 150 Hasičský záchranný sbor ČR

• 155 Zdravotnická záchranná služba

• 158 Policie ČR

V případě nutnosti  řešit  mimořádnou událost  za pomocí alespoň 2 složek IZS je výhodné 

volat TCTV 112. 

6. 1. Mimořádná událost u Hasičského záchranného sboru  

Hasičský  záchranný  sbor  má  při  řešení  událostí  v rámci  složek  IZS  dominantní 

postavení.  Jedním z důvodů je  mezinárodní  telefonní  linka   TCTV 112,  kterou  HZS ČR 

provozuje, ale systémově nezabezpečuje.  

Telefonní centrum tísňového volání TCTV 112 vzniklo v České republice v roce 2000 na 

základě usnesení vlády č. 391/2000 Sb. o zřízení tísňové linky bylo jednou z podmínek při 

vstupu do  Evropské unie. Členské státy Evropské unie musely zřídit tísňovou linku 112 již 

v roce  1996,  což  vycházelo  z  rozhodnutí  Evropského  společenství  č.  91/396/EEC 

z 29. 7. 1991. 

V České republice bylo vytvořeno 14 center tísňového volání, jejichž lokalizace je shodná se 

sídly HZS ČR krajů. Podstatou TCTV 112 je bezplatné a okamžité odbavení tísňového volání 
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a to  nejen  v českém jazyce,  ale  i dalších  jazycích.  Výhodou  centra  je  propojenost  všech 

základních  složek  IZS,  datově  i hlasově.  Díky  tomu  dochází  k  velmi  rychlé  reakci  při 

vyhodnocení mimořádné události. 

Při nahlášení mimořádné události zakládá operátor TCTV 112 datovou větu, která obsahuje 

základní  informace  o události  a především  její  lokalizaci.  Volající  musí  co  nejpodrobněji 

popsat  místo  události.  Operátorovi  TCTV 112  při  lokalizaci  pomáhá  moderní  počítačová 

technologie včetně podrobných mapových podkladů. Při  příjmu hovoru vzniká lokalizační 

výřez,  který přibližně určuje  polohu volajícího (mobilní  telefony)  nebo přímo určí  adresu 

(pevné linky). Operátorka tak má informace o poloze, kterou se spolu s volajícím snaží dále 

upřesnit. Na rychlosti odbavení hovoru záleží následná rychlost reakce složek IZS.

K problematice lokalizace události byla vydána publikace „Víš odkud voláš na tísňovou linku 

112“  [Lepeška  (2008)].  Publikace  seznamuje  občany  s orientačními  body,  dle  kterých  je 

možné událost rychleji lokalizovat. 

Jak  již  bylo  řečeno  TCTV  112  odbavuje  mimořádnou  událost,  jedná  se  však  pouze 

o předstupeň  vlastního  řešení  události.  Operační  středisko  zajišťuje  komunikaci  mezi 

výjezdovými  jednotkami  a zároveň  informuje  o  mimořádné  události  řídící  pracovníky. 

Lokalizace a zobrazení události na mapovém podkladu však v současnosti existuje pouze na 

operačním středisku. 

Postup při řešení události: 

a. příjem a převzetí datové věty,

b. automatická lokalizace v mapových podkladech na základě souřadnic z datové věty, 

c. vyslání sil a prostředků na místo události,

d. podpora jednotek při zdolávání mimořádné události,

d. informování řídících pracovníků, vyšetřovatelů,

e. uzavření události,

f. vytvoření denní Svodky událostí (za 24 hodin). 

Jak  již  bylo  napsáno,  existuje  lokalizace  události  pouze  na  operačním  středisku. 

Lokalizace probíhá pomocí programu GISel IZS AE od firmy T-Mapy (obr. 6.1). 
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Obr. 6.1: Aplikace GISel 

Tento  software  přijímá  souřadnice  od  programu  Spojař  od  firmy  RSC  Kladno,  kde  se 

zpracovává datová věta. V softwaru Spojař probíhají akce spojené s řešením události, vysílání 

sil  a prostředků  a zároveň  se  automaticky  odesílají  informace  o dopravních  nehodách  do 

Národního dopravního centra v Ostravě. Program GISel IZS AE je „mapová prohlížečka“, 

která  umožňuje  operátorům  plnohodnotně  pracovat  s mapou,  zobrazovat  souřadnice, 

vyhledávat v databázi, zakládat události a další speciální funkce, např. lokalizace ohlášeného 

pálení, uzavírky silnic. Software GISel IZS AE je založen na technologii ESRI. Správce GIS 

u HZS ČR je  schopen z velké části měnit  nastavení projektu dle požadavku z operačního 

střediska a to pomocí vytvořeného rozšíření pro ArcGIS Desktop. 

6. 2.  Mimořádná událost u Policie ČR
 

Lokalizace  MU  u Policie  ČR  je  mnohem  složitější.  V  současné  době  neexistuje 

dostatečné softwarové ani hardwarové vybavení na Operačních střediscích PČR ani v běžné 

policejní praxi. Dalším problémem je neexistence specializovaných pracovních míst, která by 
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zabezpečovala technickou a informační podporu. 

Operační střediska a jednotlivá oddělení PČR jsou vybavena různými mapovými softwary, 

které sice mají poměrně rychlou odezvu, ale není možné do nich ve větší míře zasahovat či 

aktualizovat  –  z větší  části  se  jedná  o  rastrová  data.  PČR  používá  programy  Infomapa, 

Integrovaný komunikační a řídící systém „Dispečer – Maják 158“ – Geobáze, aplikace OLDA 

a CDI2 a  TerraStudio. Všechny programy dokáží pomoci při rozhodování, žádný z nich však 

není plnohodnotný GIS vhodný pro analýzy,  využívání širokého spektra dat,  správu dat či 

vytváření nových mapových vrstev.  

Software TerraStudio, vyvíjený Geografickou službou AČR, je určen převážně pro vizualizaci 

geografických  dat  v  krizovém  řízení  PČR.  Software  využívá  vektorová  data  DMÚ 25, 

DMÚ 100  a rastrová  data,  především  rastrové  ekvivalenty  topografických  map 

a ortofotomapy. Dále jsou integrována některá data ČSÚ a ČÚZK [Poláček, Růžička (2006)]. 

Na operačním středisku je  pro lokalizaci  a  zpracování  mimořádné události,  kterou přijme 

z tísňové  linky  158  či  TCTV 112,  využíván  software  „Dispečer  –  Maják 158“  sloužící 

k zautomatizování a zrychlení činnosti  [Pokyn PČR 2008]. Součástí systému jsou i mapové 

podklady od   firmy Geodézie  ČS –  Geobáze  (obr  6.2).  Tento  systém lokalizuje  události 

či adresu, umožňuje aktuální sledování sil a prostředků pomocí GPS technologie, zobrazuje 

vložená bodová data. Sledování sil a prostředků (SaP) je však funkční pouze v krajích, kde 

mají do aut zabudované GPS, což například u Policie v Libereckém kraji není. 
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Obr. 6.2: Lokalizace vozidel PČR ve službě v systému Geobáze

Na  operačních  střediscích  PČR  se  dále  používá  aplikace  CDI2   (CDI3  –  OLDA).  Obě 

aplikace souvisí s dopravní situací v rámci ČR. Dle paragrafu 124/3 zákona č. 361/2000 Sb. 

o provozu  na  pozemních  komunikacích  má  Policie  ČR  i Hasičský  záchranný  sbor  od 

1. 7. 2007 povinnost  poskytovat dopravní  informace v rámci projektu Jednotného systému 

dopravních  informací  [Zákon  č.  361/2000  Sb.]. Policie  používá  k poskytování  informací 

právě program CDI2, pomocí něhož nejen sbírá rozsáhlé informace o dopravní situaci,  ale 

poskytuje i mapové prostředí, které pomáhá ke geografické lokalizaci místa události, dopravní 

uzavírky  či  stupně  provozu.  Informace  z  programu  CDI2  však  mohou  využívat  pouze 

pracoviště, které události zadávají a pracují v rámci intranetu PČR  [Vlčínský (2008)].  Pro 

informování  příslušníků  PČR,  kteří  potřebují  znát  dopravní  situaci,  ale  nemají  přístup 

k programu CDI2, slouží program OLDA, který zajišťuje okamžitou dostupnost veškerých 

dopravních informací v rámci celé České republiky (obr. 6.3). Do programu jsou zahrnuty 

i kamerové systémy, meteosituace, hustota provozu, nehody atd. V současnosti však systém 

není spuštěn v ostrém provozu. 

Z důvodu zabezpečení dat v rámci PČR existuje velice přísný režim přístupu do internetové 

sítě. Proto se jen ve velmi malé míře používají mapové servery určené pro informování nejen 

obyvatel, ale i orgánů státní správy či složek IZS. Jedná se například o dálkový přístup do 
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katastru nemovitostí, nebo do povodňových portálů krajů. 

Obr. 6.3:  Aplikace CDI3 – Olda

6. 3. Mimořádná událost u zdravotnické záchranné služby (nejen 
Libereckého kraje)

Situace  u zdravotnické  záchranné  služby  (ZZS)  z hlediska  jednotnosti  systému  je 

mnohem složitější.  Jak bylo napsáno v kapitole 4. Integrovaný záchranný systém má ZZS 

rozdílné zřizovatele, většinou je Ministerstvem zdravotnictví pověřen krajský úřad. Z toho 

důvodu  neexistuje  celorepublikový  jednotný  software  pro  příjem  tísňového  volání  ani 

jednotný systém pro informování odpovědných pracovníků. 

Informace  o  ZZS  budou  dále  vztažena  pouze  k ZZS  Libereckého  kraje.  Zde  existuje 

pracoviště  Krajského operačního  střediska  ZZS,  které  se  stará  o příjem tísňové linky 155 

z celého území kraje. Informace z TCTV 112 či tísňové linky 155 se přijímají přes software 

Informační  systém ZZS,   který  následně  zobrazuje  události  na  mapě.  Mapové  podklady 

pocházejí  od  firmy  Postion  s.r.o.,  jedná  se  o mapový  software  NaviGATE  (obr  6.4). 

V programu NaviGATE jsou použita  nejen rastrová  data  samotné firmy,  ale  též  externích 

spolupracovníků – Freytag&Berndt Praha, Geodézie On Line.  Při práci ZZS je velice důležité 

znát aktuální lokalizaci vozidel záchranné služby a jejich status (jede k případu, veze pacienta 
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či  je prázdná).  Proto je zde každé vozidlo vybaveno modulem GPS, které  nejen naviguje 

nejkratší  cestu  k případu  a zároveň  vysílá  informace  o své  poloze  a  stavu  na  operační 

středisko. To díky tomu může rozhodovat, které vozidlo je blíže místu události a následně 

poslat  do  vozidla  veškeré  informace  o případu.  Informace  o pohybu  vozidel  je  součást 

mapového programu NaviGATE, který je rozšířen o modul Fleetware. 

Obr. 6.4:  Program NaviGate, s ukázkou lokalizace vozidla ZZS a jeho trasy
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7. Technologie včasného varování – současný stav a výhled

Česká republika má díky systému Mezinárodního telefonního centra tísňového volání 

112 zajištěn poměrně kvalitní systém přijmu informací o mimořádné události. I když se jedná 

o tísňové centrum, které dokáže odbavovat volání v cizím jazyce, není možné přepojit volání 

v případě  neznalosti  jazyka  do  jiného  státu,  kde  by  hovor  bylo  možné  odbavit.  Dalšími 

nedostatky v systému při řešení mimořádné události  v rámci složek IZS jsou nesystémové 

a nejednotné přístupy k mapovým podkladům, či přímo jejich neexistence. Problém se začíná 

řešit na celostátní úrovni, konkrétně projektem nazvaným Integrace operačních středisek IZS. 

Projekt by měl vyřešit lepší spolupráci složek IZS a sjednotit jejich podmínky jak softwarové, 

tak  datové.  Projekt  však  nebude  řešit  neexistenci  mapových  podkladů,  které  chybí  při 

rozhodování běžným pracovníkům HZS ČR (resp. všem složkám IZS). Tato diplomová práce 

alespoň částečně řeší tento problém v rámci HZS LK. 

Informovanost  obyvatel  o  mimořádné  události  je  v  dnešní  technologické  době  na  velice 

vysoké úrovni.  Existují však další  možnosti  kam se technologie může ubírat.  Technologie 

včasného varování  má  v současné  době  dva významné kandidáty,  kteří  by mohli  vylepšit 

šíření informací o mimořádné události.  Díky moderním technologiím dochází k masovému 

rozšíření navigací, ve kterých se začíná využívat služba RDS-TMC. Jedná se o systém, který 

získává informace o aktuálním dopravním stavu z rádií, specializovaných firem či Policie ČR. 

Tento  systém  upozorní  na  mimořádnou  událost  na  silnici,  a to  ať  na  dopravní  nehodu 

či uzavírku. Velmi podrobné informace o systému RDS-TMC je možné získat na webových 

stránkách,  které  se  vztahují  k  tomuto  systému  http://www.rds-tmc.cz.  Druhým systémem, 

který  by  měl  pomoci  k  rychlejší  reakci  složek  IZS  při  dopravní  nehodě  automobilů 

či kamionů, je systém E-Call – systém automatického tísňového volání. Jedná se o projekt 

Evropské unie, který by měl umožnit rychlou pomoc řidičům při dopravní nehodě [Dvořák,

Halamka (2009)]. Auto či kamion samo sestaví zprávu o nehodě a odešle ji na tísňovou linku 

112. Ve zprávě nebudou jen souřadnice GPS, ale i informace o síle nárazu, počtu zapnutých 

pásů, směru jízdy, atd. Tyto informace složkám IZS velice pomohou při přípravě na zásah 

v místě  události.  Bohužel  nasazení  tohoto  systému je  v  nedohlednu,  jelikož  se  řeší  velké 

množství  technických  problémů,  zejména  osazování  senzorů  na  automobily  a  způsob 

implementace na operační střediska složek IZS. 
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8. Současný stav harmonizace geodat v Evropě a České republice

Téměř veškerá data lze lokalizovat v prostoru a pokud s nimi můžeme „geograficky“ 

pracovat,  nazýváme je geodata.  Problém nastává,  pokud chceme propojit  data od různých 

subjektů  (tvůrců  geodat).  Nemusí  být  shodná  geometrie,  souřadnicové  systémy a použité 

znakové sady. Problematiku této nejednotnosti dat pomáhá řešit jejich harmonizaci. Dle knihy 

Basic of Geomatics [Gomarasca (2009)] a studie  Humboldt project for data harmonisation in 

the framework of GMES and ESDI: introduction and early achievements [Gomarasca, Reitz

(2008)] je  harmonizace  geodat  tvorba  infrastruktury  pro  sjednocení  dat,  standardizované 

zpracování, modelování a služby, které umožní sdílet data jak na národní, kontinentální, tak 

i globální  úrovni.  Harmonizace  geodat  by  měla  probíhat  mezi  veřejnými  i soukromými 

subjekty dle stejných pravidel. Jedná se tedy o takovou standardizaci dat, aby je bylo možné 

spojit  s jinými  údaji  a informacemi  bez  ohledu  na formát  dat.  S harmonizací  geodat  úzce 

souvisí  i pojem  interoperabilita:  jedná  se  o schopnost  spolupráce  mezi  různými  systémy. 

V případě geodat můžeme interoperabilitu brát jako schopnost různých programů vyměňovat 

a zobrazovat odlišné formáty geodat.

Problematikou  harmonizovaných  geodat  se  státy  Evropy  začaly  zabývat  až  v posledních 

letech. Pochopily, že dokončení hospodářské a politické integrace se neobejde bez kvalitních 

datových podkladů. Data je nutné harmonizovat nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni.

Jedním z prvních problémů,  který je při  harmonizaci dat  nutné vyřešit,  jsou souřadnicové 

systémy. Téměř každý stát má svůj vlastní souřadnicový systém, který vychází z historických 

souvislostí.  V současnosti  však  existují  algoritmy,  které  usnadní  převod  jednotlivých 

souřadnicových systémů do jednotného mezinárodního systému, například ETRS-89.

Problematikou harmonizování geodat se zabývá především veřejný (státní i soukromý) sektor. 

Armáda již několik let, díky vstupu do mezinárodní organizace NATO, pracuje nad  datovými 

podklady  v  jednotném  souřadnicovém  systému.  Problém  je,  že  většina  z takto 

harmonizovaných dat není veřejnému sektoru přístupná.

Následující část práce se zabývá harmonizací geodat v rámci evropských programů a zároveň 

se snaží přiblížit problematiku různorodosti dat a také nutnost jejich harmonizace jak v rámci 
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jednotlivých státu, tak v rámci celého světa.  V rámci Evropské unie existuje velké množství 

projektů,  které  se  snaží  o harmonizaci  geodat.  Do  mnoha  projektů  je  zapojena  i Česká 

republika. 

Jedním z nejznámějších programů harmonizace geodat v Evropské unii je směrnice INSPIRE. 

Směrnice by měla zajišťovat interoperabilitu dat a tam, kde je to možné, geodata a služby 

harmonizovat  [INSPIRE  Drafting  Team  "Data  Specifications"  (2008)]. Data  používaná 

v projektu  INSPIRE  musí  splňovat  základní  požadavek  –  využitelnost  v  přeshraničních 

projektech. Aby bylo dosaženo cílů, zaměřuje se směrnice na pět klíčových oblastí v rámci 

ESDI (European Spatial Data Infrastructure)

1) metadata

2) interoperabilita a harmonizace

3) síťové služby a technologie

4) sdílení dat a služeb

5) koordinace a kontrola [Data Specifications Drafting Team and Annex I Thematic

WorkingGroups (2008)]. 

Pro použití směrnice v celém evropském společenství je vyžadována implementace do norem 

a zákonů všech členských států a to ve stanovených termínech. INSPIRE je podporován řadou 

Evropských projektů, například: 

Projekt HUMBOLDT, na němž spolupracuje i Česká republika, je zaměřen na harmonizaci 

vektorových dat  a služeb.  Do tohoto  projektu  je  zapojeno 27 organizací  ze  14 evropských 

států. Projekt HUMBOLDT přistupuje k harmonizaci ze dvou hledisek. Jeho hlavním cílem je 

nejen  harmonizovat  a testovat  data,  ale  především vytvořit  harmonizovanou  technickou 

infrastrukturu.  Proto  se  projekt  snaží  využívat  standardizovaných  rozhraní  (WFS,  WMS, 

OGC) tak, aby byl přístup k datům co nejjednodušší.

Neméně významným projektem, který se zabývá harmonizací rastrových dat v rámci Evropy, 

je Globální monitoring životního prostředí (GMES), který začal vznikat již v roce 1998. Tento 

projekt  běžící  nezávisle  na programu Galileo  se  stal  druhým pilířem při  tvorbě Evropské 

vesmírné strategie. Dle publikace Basics of Geomatics [Gomarasca (2009)]  je hlavní snahou 

GMES  docílit  harmonizaci  mezi  národními  standardy  v oblasti  životního  prostředí.  Jako 

hlavní zdroj harmonizovaných geodat slouží informace získané ze satelitního snímání a je tak 

mapován současný stav životního prostředí. 
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Harmonizační  procesy  by  měly  probíhat  i v rámci  každého  státu.  V  České  republice  se 

nachází velké množství poskytovatelů geodat a to jak ve státním tak soukromém sektoru. 

Problém  je  v  jejich  nesourodosti.  Díky  tomu  musí  uživatelé  vynakládat  poměrně  velké 

finanční prostředky na výběr správných geodat a tvorbu datových modelů. Aby byla situace 

ještě komplikovanější, musíme rozčlenit geodata v rámci státu na celoplošná a lokální. Na 

následujícím příkladu geodat je ukázáno, jaké problémy může uživatel očekávat, pokud nemá 

k dispozici harmonizovaná geodata. Jako příklad vezmeme data silniční sítě v Libereckém 

kraji. Státní sektor poskytuje celorepubliková data (ČÚZK – ZABAGED, ŘSD) stejně jako 

soukromá firma CEDA a.s. – StreetNet. Existují však i lokální data silniční sítě, jedná se 

například  o  oblasti  vojenských  újezdů  či  chráněných  oblastí,  které  poskytují  místní 

poskytovatelé.  Z  důvodu  nejednotnosti  dat  je  proto  nutné  vytvořit  projekt,  který  by data 

zharmonizoval. 

Jedním z příkladů harmonizace geodat  v České republice je program Global  Network.  Na 

tomto projektu se podílí Ředitelství silnic a dálnic se soukromou firmou CEDA. V současné 

době  poskytují  obě  společnosti  datové  sady silniční  sítě.  ŘSD  má  výhodu  v celostátních 

registrech a v dostupnosti informací. Společnost CEDA v přesné a spolehlivé lokalizaci silnic 

s množstvím  informací,  které  získávají  průzkumem  v terénu.  Při  propojení  dat  obou 

společností došlo ke shodě v geometrii i atributech a zákazníci nemusí řešit problém, čí data 

použít.  V současné  době  se  datová  sada  používá  v  projektu  Jednotný  systém dopravních 

informací a v Národním dopravně informačním centru v Ostravě. 

Co se týká problematiky metadat, existují různé programy, které splňují normy pro budování 

Evropské  infrastruktury  INSPIRE.  Jedná  se  například  o metainformační  katalog  MicKA, 

metainformační  systém pro  administraci  geodat  MISAG nebo metainformační  systém pro 

potřeby veřejné správy MIDAS. 
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9.  Analýza datových modelů geodat vybraných HZS ČR krajů
 
  Analýza datových modelů je prvním krokem k jejich následné harmonizaci. V rámci 

diplomové práce jsou analyzovány konkrétní dva kraje HZS ČR. Mimo Libereckého kraje, 

pro který je tato práce vypracována, bude analyzován datový model i HZS Karlovarského 

kraje.  HZS  Karlovy  Vary  byl  vybrán  z  důvodu  dlouhodobého  využívání  GIS  nejen  na 

operačním středisku, ale i mezi běžnými pracovníky HZS KV.  

Než  dojde  k  analyzování  jednotlivých  datových  modelů,  je  nutné  zmínit  základní  fakta 

o základní technice, kterou má každý kraj HZS ČR k dispozici a od které se následně bude 

odvíjet  návrh  harmonizovaného  datového  modelu.  Všechny  krajská  pracoviště  mají 

k dispozici technologie ESRI. Konkrétně se jedná o  ArcGIS Desktop v různých licencích 

a databázové úložiště ArcSDE. Jednotlivé krajské HZS ČR mají k dispozici další technologie 

ESRI – nadstavby (3D Analyst, ArcPublisher, Spatial Analyst) a několik krajů má k dispozici 

i ArcGIS Server. 

9. 1. Problematika dat v rámci Hasičského záchranného sboru

Stejně jako podobné softwarové vybavení mají jednotlivé HZS ČR krajů k dispozici 

i základní geodata. HZS ČR získává velké množství dat od státních subjektů, tato data mají 

většinou  celorepublikové  pokrytí.  Konkrétně  se  jedná  o  Český  úřad  zeměměřičský 

a katastrální,  Český statistický  úřad,  Ředitelství  silnic  a  dálnic,  České  dráhy,  Lesy České 

republiky, Výzkumný ústav vodohospodářský, Armáda České republiky. Aby data nežádal od 

příslušných institucí každý kraj sám, je vytvořena struktura distribuce dat pro jednotlivé kraje. 

Data  jsou  centrálně  spravována  a upravována  v  Institutu  ochrany  obyvatelstva  v Lázních 

Bohdaneč (IOO LB). Upravená data jsou distribuována v souborové geodatabázi na jednotlivé 

kraje HZS ČR. Distribuce probíhá 2x ročně a je závislá na aktualizaci TCTV 112. Aby byla 

zajištěna  dobrá  komunikace  mezi  pracovníky GIS HZS ČR,  jsou vytvořeny tzv.  „matky“ 

a „remoty“.  Kraje,  které  jsou  určeny  jako  „matky“,  mají  lepší  SW vybavení  a měly  by 

svěřeným krajům – remote zajistit základní „technickou“ podporu (obr. 9.1).

28



Obr. 9.1: Uspořádání HZS ČR krajů ve vztahu „Matka – Remote“ 

Základem  pro  většinu  mapových  projektů  jsou  data  od  Českého  úřadu  zeměměřičského 

a katastrálního.  Jedná se o data Základní báze geografických dat ZABAGED, odpovídající 

přesnosti a podrobnosti Základní mapě ČR 1 : 10 000 (ZM 10). V rámci geodatabáze HZS ČR 

je využíván takzvaný „Sdružený ZABAGED“, ve kterém je 106 typů geografických objektů 

sdruženo  do  38  tříd,  které  mají  rozlišení  typu  objektu  v rámci  atributů.  tato  data  jsou 

využívána  především  pro  základní  orientaci  v terénu.  Pro  orientaci  jsou  dále  používány 

letecké snímky  od ČÚZK v rozlišení 0,5 metru. 

Velmi  důležitými  daty  pro  operační  i krizové  řízení  jsou  hydrologická  data.  Jedná  se 

především  o data  vodních  toků,  pramenů,  záplavových  oblastí,  vodoměrných  stanic  či 

kilometráže  vodních  toků.  Tato  data  jsou  získávána  od  Výzkumného  ústavu 

vodohospodářského  T.  G.  Masaryka,  v rámci  Digitální  báze  vodohospodářských 

dat – DIBAVOD. Přesností data odpovídají měřítku 1 : 10 000 respektive 1 : 50 000. 

Jedinými daty, které HZS ČR nemá od státní instituce jsou data silniční sítě. Tato data jsou, 

získávána  od  firmy  Central  European  Data Agency, a. s. – datová  sada  StreetNet  CZE. 

Důvodem jejich upřednostnění je jejich vysoká přesnost a komplexnost v rámci celé republiky 

a  zároveň  tzv.  preaktuálnost  dat,  která  mapuje  i silniční  stavby,  které  nejsou  uvedeny do 

provozu. Přesnost mapového podkladu odpovídá měřítku 1 : 10 000. Od společnosti CEDA 

jsou dále využívány body zájmu POI – hypermarkety, benzinové stanice. 

HZS  ČR  potřebuje  velice  přesná  adresní  data.  Při  mimořádné  události  je  nutné  přesně 

lokalizovat  dané  místo  a získat  o něm  dostatečné  informace.  Požadovaná  data  poskytuje 
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Český statistický úřad.  HZS ČR získává od ČSU data  o adresných místech,  názvech ulic, 

administrativním členění či obcích. Zároveň má HZS ČR přístup k datům ze sčítání lidí z roku 

2001, které je možné přes identifikátory propojit s adresnými místy, a tudíž získat přibližné 

informace o počtu lidí žijících v oblasti. 

Dalším velkým poskytovatelem dat je Ředitelství silnic a dálnic, které poskytuje informace 

o nosnosti  mostů,  výšce  tunelů  či  druhu  železničního  přejezdu.  Data  jsou  využívána 

především  pro  orientaci  v terénu  či  plánování  dojezdových  tras  vzhledem  k průjezdnosti 

terénu. Dalším pomocníkem při určení místa události je kilometráž silnic, která je vztažena 

k silnicím I. – III. třídy. 

České dráhy též poskytují svá data pro účely IZS. Jedná se o kilometráž železnic. V poslední 

době  došlo  k rozšíření  spolupráce,  kdy  bylo  dojednáno  vytvoření  číslování  železničních 

přejezdů a jejich lokalizace. 

Dále HZS ČR využívá ve svém datovém skladu data od Lesů České republiky – lesní správy, 

data od Zdravotní záchranné služby – rozmístění stanic ZZS, turistické a cyklistické trasy od 

společnosti SHOCART či lokalizace táborů, které jsou získávány ve spolupráci s Krajskými 

hygienickými stanicemi. 

Výše  zmíněná  data  jsou  distribuována  v rámci  datového  skladu  IOO  Lázně  Bohdaneč. 

V rámci datového skladu jsou dále distribuován i data vytvořená  pracovníky GIS, která mají 

celorepublikovou působnost, jedná se o data jednotek požární ochrany nebo data sirén. 

Jak již bylo řečeno distribuuje základní data IOO Lázně Bohdaneč v souborové geodatabázi, 

na kterou je vázán vizualizační projekt pro operační střediska. Databáze je distribuována pod 

identifikačním číslem a datem distribuce.  Po distribuci datového skladu musí každé krajské 

pracoviště zařadit do datové struktury data, která získá od krajských poskytovatelů, či data 

která si vytváří sám.

Díky rozmanitosti dat, které HZS ČR používá, nelze vytvořit jednu geodatabázi, ve které by 

byla data spravována. Distribuce datového skladu – souborové geodatabáze probíhá ve dvou 

verzích.  Pracovník  GIS HZS ČR jednotlivých  krajů  by do  struktury této  databáze  neměl 

zasahovat.
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1. Datový  sklad  pro  operační  střediska  HZS  ČR  :  v této  databázi  jsou  data 

prostorově určena Českou republikou. Data jsou v databázi rozdělena do dvou 

tříd prvků, dle důležitosti v projektu – referenční data, tematická data. V obou 

případech  se  jedná  o  data  převzatá,  která  byla  popsána  výše.  Databáze  je 

uzpůsobena pro rychlé vykreslování v programu GISel IZS AE na operačním 

středisku.  Jsou  zde  odstraněny  nadbytečné  atributy,  vytvořeny  prostorové 

indexy. Aktualizace probíhá 2x ročně. (obr. 9.2)

2. Datový sklad pro práci a analýzy v rámci kraje:   databáze je prostorově určena 

příslušným krajem s určenou obalovou zónou 15 km. Jedná se o komplexní 

data  se  všemi  atributy.  Opět  probíhá  distribuce  ve  formě  souborové 

geodatabáze,  která  je  však  rozdělena  na  třídy  prvků  dle  jednotlivých 

poskytovatelů. Aktualizace probíhá na požádání IOO LB. (obr. 9.3)

Speciální  distribuci podléhají  letecké snímky, které jsou distribuovány jednotlivým krajům 

v závislosti na snímkování území a jsou určena vždy pouze pro daný kraj s obalovou zónou 

15 km. 

Obr. 9.2: Ukázka struktury datového skladu distribuovaného pro KOPIS a OPIS
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Obr. 9.3: Ukázka základní struktury kompletní geodatabáze 

O datech distribuovaných  IOO Lázně Bohdaneč lze říci, že jsou zharmonizovaná. Každý kraj 

dostává stejnou datovou strukturu, pracuje nad stejným podkladem. V budoucnu s vývojem 

technologie by bylo vhodné distribuovat pouze jednu plnohodnotnou geodatabázi, která by 

měla zachovanou stejnou strukturu jako na obr. 9.3, tj. dle jednotlivých poskytovatelů dat. 

Problém s harmonizací geodat i s celkovým uložením dat se odehrává v krajské rovině. Kraje 

nemají  jednotnou  strukturu  datového  úložiště  ani  geodatabáze  krajských  dat.  Proto  je 

provedena  analýza  datových  modelů  HZS Libereckého  kraje  a  HZS Karlovarského  kraje 

a následný návrh harmonizace gedoatabáze a celého systému uložení dat. 

9. 2. Analýza současného stavu datového modelu v HZS Libereckého kraje

Než bude popsán současný stav datového modelu, je nutné přiblížit situaci, která je 

v organizační struktuře HZS Libereckého kraje (obr.  9.4).  Liberecký kraj  má na rozdíl  od 

většiny ostatních  krajů  zachovaná  územní  operační  střediska  –  OPIS,  která  též  používají 

mapové podklady – software GISel IZS AE. 

Při tvorbě datového modelu je nutné brát v úvahu snadnost jeho údržby na jednotlivých OPIS 

a KOPIS  a zároveň  zachovat  rychlou  odezvu  celého  systému.  Na  druhé  straně  je  nutné 

udržovat kompletní datové sady, které jsou potřebné pro práci pracovníků GIS pro analýzu či 

krizové  plánování  a tvorbu  papírových  map.  V  rámci  těchto  požadavků  jsou  v HZS 
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Libereckého kraje udržovány dvě rozdílné databáze. Jejich základem je převzatý datový sklad 

z  IOO Lázně  Bohdaneč,  který  je  doplněný o  velké  množství  tematických dat,  která  jsou 

vztažena  k  území  Libereckého  kraje.  V příloze  1 jsou  ukázány  základní  datové  vrstvy, 

využívané v těchto databázích. 

Obr. 9.4: Organizační struktura HZS Libereckého kraje vzhledem k uživatelům GIS

a) Databáze pro KOPIS a OPIS HZS Libereckého kraje (obr. 9.5)

Tato  databáze  je  výhradně  určena  pro  využití  na  operačním  středisku.  Hlavním 

požadavkem na  databázi  je  rychlost  odezvy  ve  vytvořeném mapovém projektu.  Druhým 

požadavkem  je  snadná  údržba  při  půlroční  aktualizaci  dat  z datového  skladu  HZS  ČR. 

Zároveň  je  nutné  zařadit  do  DS i vybraná  data  získaná  pro  území  Libereckého  kraje  od 

místních poskytovatelů, data vytvořená vlastními silami, popis dat či mapové značky. 

Základní struktura uložení geodat: 

• Datové úložiště: C:\giselizs_ae_data – lokální disk každého operačního pracoviště.

• Formát geografických vektorových dat: souborová geodatabáze, shapefile.

• Ostatní geografická data: katalog rastru – ortofoto.

• Projekt pro GISel IZS AE: formát *.mxd a *.izs.

• Textové popisy, písma.
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 Obr. 9.5: Základní členění současné struktura databáze pro KOPIS a OPIS

Podrobnější popis současného stavu je uveden v  příloze 2.   Struktura databáze v současné 

době  není  dostatečná,  jelikož přibývá  velké  množství  krajských poskytovatelů,  a  je  proto 

problém s její údržbou.

b) Databáze pro práci pracoviště GIS HZS Libereckého kraje

Systém  uložení  dat  se  v tomto  případě  liší  od  předchozího  případu.  Důvodem  je 

nutnost pracovat s různorodějšími daty a s kompletní atributovou složkou. Uložení dat závisí 

na počtu pracovníků, kteří se GIS zabývají, a zda budou s daty pracovat i další zaměstnanci 

a jakým způsobem. V Libereckém kraji se jedná o dva pracovníky GIS, ale využívat geodata 

by měli mít možnost všichni příslušníci a zaměstnanci HZS LK na všech územních odborech. 

V současné  době  jsou  data  uložena  v adresářové  struktuře  na  síťovém disku  O,  který  je 

výhradně určen pro mapové podklady.  V této datové struktuře je nutné rozlišovat  uložení 

geodat, mapových projektů a doplňkových informací k datům. Základní struktura databáze je 

zobrazena na obr. 9.6 a její podrobnější podoba v příloze 3. 

Základní struktura uložení geodat:

• Datové úložiště: síťový disk O: na každém územním odboru.

• Formát geografických vektorových dat: souborová geodatabáze.

• Ostatní geografická data: katalog rastru – ortofoto, rastrový model terénu.      

• Textové popisy, písma, fotografie, metadata.
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Obr. 9.6: Základní členění struktury databáze HZS LK

Liberecký kraj má k dispozici i SDE server, ale díky nedostatečné konektivitě sítě v rámci 

HZS LK je tato databáze používána pouze jako záloha geodatabáze pro OPIS a pro průběžnou 

aktualizaci vrstev táborů a železničních přejezdů. Databázový server SDE vlastní každý HZS 

kraje, závisí však na místních podmínkách, jak je využíván. 

9. 3. Analýza současného stavu datového modelu v HZS Karlovarského 
kraje

 

HZS Karlovy Vary mají trochu jinou organizační strukturu než HZS LK (obr. 9.7), 

důvodem je využívání pouze krajského operačního střediska. KOPIS přijímá veškeré tísňové 

volání  na  linku  112   a  150  a  zpracované  informace  pro  výjezd  jednotky  přeposílá  na 

příslušnou stanici HZS ČR. 

Karlovarský kraj má data uložena na lokálním  disku v souborové geodatabázi, nebo využívá 

uložení dat na SDE serveru. SDE se využívá v rámci operačního střediska na zobrazování dat 

dětských táborů, železničních přejezdů a sirén. V rámci kraje je částečně zachována struktura 

datového skladu distribuovaného z IOO LB. 
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Obr. 9.7:  Organizační struktura HZS Karlovarského kraje vzhledem k uživatelům GIS

Karlovarský kraj je jedním z mála v rámci HZS ČR, kde mapové podklady a určitou formu 

geodatabáze  používá  každý  pracovník  HZS  KV  a to pomocí  vytvořených  mapových 

vizualizací  v  programu ArcReader.  Z  toho  důvodu je  snaha  udržet  systém databáze  v co 

nejjednodušší  formě (obr.  9.8).   Zároveň má HZS KV k dispozici  nejen správce GIS,  ale 

i další čtyři pracovníci, kteří na základní úrovni s geodaty pracují. 

   Obr. 9.8: Základní struktura geodatabáze v Karlovarském kraji

HZS KV získává velké množství dat od externích krajských poskytovatelů. Tato data jsou 
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ukládána do samostatné části databáze. Stejný systém uložení dat je vytvořen i pro data, která 

si vytvoří HZS KV svépomocí. Struktura uložení vlastních dat je zobrazena v příloze 4. 

Na územních odborech jsou používána data pomocí aplikace ArcReader. Aby byl projekt co 

nejrychlejší, jsou data uložena na lokálním disku uživatelů a jejich aktualizace probíhá pouze 

podle potřeby, cca 1x ročně. 

9. 4. Základní analýza datových modelů všech krajů HZS ČR

Analýza datových modelů HZS Libereckého kraje a HZS Karlovarského kraje ukázala 

problém v nejednotnosti a nekoncepčnosti datových modelů. Z toho důvodu došlo k rozšíření 

analýzy  i na  ostatní  kraje  HZS ČR.  Aby došlo  ke  stejnému  hodnocení  datových  modelů 

jednotlivých  krajů,  byl  vytvořen  jednoduchý  dotazník,  který  byl  rozeslán  krajským 

pracovníkům GIS HZS ČR (příloha 5). V dotazníku jsou jednoduché otázky na současný stav 

dat, používání datového skladu na jednotlivých HZS krajů a zároveň na problematiku uložení 

dat, která si HZS krajů vytvářejí či získávají od krajských poskytovatelů. Výsledky tohoto 

dotazníku jsou zpracovány v příloze 6. 

Z dotazníků vyplynulo, že každý kraj volí jiný způsob uložení dat především v závislosti na 

finančních možnostech kraje, vždy se však jedná o technologii ESRI. Sjednocujícím faktorem 

u všech  krajů  je  formát  používaných  dat.  Data  jsou  převážně  ukládána  v souborové 

geodatabázi (file geodatabase).  Data určená pro práci na operačním středisku jsou z velké 

většiny  uložena  na  lokálních  discích  jednotlivých  pracovišť  a  vyhledávání  v  geodatabázi 

probíhá za pomoci serveru SDE. Pro zálohování dat jsou využívány síťová uložiště a SDE 

server. Tento systém volí převážně kraje, které nevlastní ArcGIS Server. Lokální uložení dat 

má velkou výhodu v rychlosti vykreslování dat, a zároveň ve vysoké bezpečnosti a stabilitě 

operačního systému. 

Všichni pracovníci GIS HZS krajů se snaží získávat data od externích poskytovatelů a v rámci 

možností i vytvářet svá vlastní data.  V příloze 7 je uveden přehled základních dat, která si 

kraje  HZS  ČR  vytvářejí  a  která  přebírají  od  krajských  poskytovatelů.  Převzatých  dat  je 

mnohem více,  v  tabulce  jsou  uvedeny  jen  ty  nejdůležitější  a  je  vidět,  že  existuje  velká 

rozmanitost a nesourodost v tematických datech. 
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10. Návrh harmonizace datového modelu a datové struktury 
HZS ČR 

Na základě analýzy datových modelů jednotlivých krajů HZS ČR je na následujících 

řádcích vytvořen návrh harmonizace datového modelu a struktury uložení dat. Tento návrh by 

měl sloužit jako případné doporučení jak přistoupit k problematice harmonizace geodat, která 

jsou používána nejen pro operační a krizové řízení. 

Návrh harmonizovaného datového modelu vychází ze znalostí získaných analýzou datových 

modelů  jednotlivých krajů,  ze  znalostí  dostupných  technologií,  které  mají  kraje  HZS ČR 

k dispozici, a ze znalosti pracovníků GIS HZS ČR. 

Při  návrhu  nového  harmonizovaného  datového  modelu  je  nutné  si  uvědomit  základní 

požadavky a znaky, se kterými je nutné při návrhu nové harmonizované geodatabáze HZS ČR 

počítat: 

– velké množství celostátních dat z civilní i vojenské sféry

– souřadnicové systémy: civilní data - S-JTSK, vojenská data – WGS-84

– různorodá přesnost mapových podkladů

– různorodá krajská data (příloha 7)

– mnoho odlišných uživatelů v rámci HZS ČR

– operační středisko, krizové řízení, běžní pracovníci HZS ČR

– vysoké nároky na výkon systému

– operační systém, možno využít pouze Windows

– zvýšená kapacita úložiště na lokálních discích

– zvýšená propustnost sítě

– jednoduchá aktualizace data, ať v rámci krajského HZS, tak HZS ČR

– bezproblémové zařazení nových dat do navrhnuté struktury

– různí místní poskytovatelé x různé typy dat (shp, geodatabáze, dgn, atd.)

Při návrhu nového harmonizovaného datového skladu musíme vycházet z celorepublikového 

datového skladu, důvodem je nemožnost zasahování do struktury takto poskytovaných dat. 

Tento  zásah  by  způsobil  velké  komplikace  při  půlročních  aktualizacích.  Zároveň  nejde 

vytvořit  pouze  jedna  geodatabáze,  která  by  obsahovala  všechna  data.  Důvodem by  byla 
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složitější aktualizace, problematika různých souřadnicových systémů ČR či velké množství 

odlišných tematických dat v rámci jednotlivých krajů (příloha 7).

Před vlastní tvorbou struktury je vhodné zvolit  jednotný systém pojmenování geodatabáze 

a jejích  jednotlivých  prvků.  Informace  o možnostech  při  pojmenovávání  prvků  lze  získat 

například z článku  „Konvencích v pojmenování geodatabáze“([Jedlička 1 (2005)][Jedlička 2

(2005)]).  V rámci  návrhu  nového  datového  modelu  byla  zvolena  následující  pravidla 

(obr. 10.7): 

a) název geodatabáze – všechna písmena velká, slova oddělená podtržítkem

příklad: ARMADA_CR_DMU.gdb

b) datová sada prvků – první písmena slov velká

příklad: NarodniPamatkovyUstav

c) třída prvků – všechna písmena malá, slova oddělená podtržítkem

příklad – verejne_osvetleni

Pravidla  vycházejí  z již  zavedeného  a  používaného  centrálního  datového  skladu  a jsou 

aplikovaná na všechna data. Takto vytvořený datový model je dostatečně otevřený a může 

reagovat na možné změny. Důležité je, že jsou oddělena vojenská data od civilních a data 

celorepubliková od místních. Jak již bylo řečeno, existují zde dva druhy dat, data, která jsou 

celorepubliková  a poskytuje  je  IOO Lázně  Bohdaneč  v pravidelných aktualizacích  (DMU, 

DS_HZS_CR, ORTOFOTO, OKOLNI_STATY), a druhý typ dat, kdy krajský pracovník GIS 

vytváří  vlastní  data,  nebo  je  dostává  od  místních  poskytovatelů.  Data  od  místních 

poskytovatelů a vlastní data však způsobují v návrhu databáze největší problémy. Aby mohli 

pracovníci GIS využívat podobná data, která vlastní,  ale není je možné z různých důvodů 

sloučit  do  jedné  datové  vrstvy  (různé  atributy),  je  vhodné  pojmenovat  a  uložit  tato  data 

v jednotné struktuře. Jako příklad mohu uvést veřejné osvětlení, tato data nemá k dispozici 

každý kraj a jsou většinou pouze v krajských městech. Proto není možné vytvořit jednotnou 

celorepublikovou vrstvu, ale je možné data uložit pod stejným názvem a stejnou strukturou, 

to částečně ulehčí vizualizaci projektu.  

Na obr. 10.1 je zobrazen návrh datového modelu HZS ČR. Návrh je možné rozdělit na dvě 

části 

a) souborová část,

b) geodatabázová část.
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a)  Souborová část

V této části datového modelu jsou uloženy veškeré podpůrné informace, dokumentace 

či mapové projekty, se kterými se pracuje ve vlastní geodatabázi. Souborová část datového 

modelu je dále rozdělena do několika podsouborů.

– DOPLNKOVE_DOKUMENTY:  v  této  části  se  vyskytují  metadata,  písma 

a legendy nutné pro správnou vizualizaci projektů, fotogalerie, na které mohou být 

napojena tematická geodata. 

– RASTR: letecké snímky ČUZK,  RETM 50, RETM 100; formát jpeg, tiff nebo 

MrSid.

– PROJEKTY:  určeno  pro  jednotlivé  mapové  projekty  kraje  HZS  ČR,  jako 

podsoubory mohou být jména jednotlivých krajských pracovníků. 

– PROJEKT_KOPIS: projekt vytvořený pro export do softwaru GISel IZS AE.

b) geodatabázová část

Tato část datového modelu se skládá z devíti samostatných souborových geodatabází. 

V rámci  každé databáze existuje datová třída prvků. Struktura je navrhnuta,  tak aby bylo 

možné aktualizovat vždy jen část geodatabáze. 

– 3D_MODEL_REPUBLIKY: v této databázi je uložen 3D model republiky. Model 

je vytvořen pro celou republiku z vrstevnic a výškových bodů dat DMU 25.

– ARMADA_CR:  databáze  se  skládá  z  datových  sad  DMU100,  DMU25.  Pro 

rychlejší vykreslování si jednotlivé kraje mohou vytvořit datovou sadu s ořezem 

15 km kolem svého území DMU100_15, DMU25_15. A jelikož jsou originální 

data v souřadnicovém systému WGS-84, je vhodné, je kvůli rychlosti vykreslování 

mít  uložené  i  v  souřadnicovém  systému  S-JTSK.  Součástí  této  databáze  jsou 

i rastrové ekvivalenty topografických dat RETM 50, RETM 100.  

– DS_HZS: datový sklad z IOO Lázně Bohdaneč(obr. 9.3).

– DS_HZS_CR:  datový  sklad  z  IOO  Lázně  Bohdaneč  –  určený  pro  TCTV 112 

a operační středisko (obr. 9.2).

– DS_HZS_KRAJ: datový sklad z IOO Lázně Bohdaneč, ořezaný na území daného 

kraje s obalovou zónou.

– HZS_KRAJSKA_DATA:  data  vytvořená  krajskými  pracovníky  HZS  ČR.  Jsou 

rozdělena dle tematiky na 4 datové sady - Anotace, HavarijniPlan, KrizovyPlan, 
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Ostatní. 

– OKOLNI_STATY:  souborová  geodatabáze  obsahuje  datové  sady  Nemecko, 

Polsko, Rakousko, Slovensko. Zde by měla být uložena data okolních států, jenž 

se v současné době připravují k distribuci. 

– ORTOFOTO: katalog rastrů leteckých snímků, který se odkazuje na data uložená 

v souborové části. 

– OSTATNI: v této geodatabázi jsou uložena v datových sadách veškerá data, jež 

dostávají kraje HZS ČR od krajských poskytovatelů. 

Takto  navrhnutý  systém  geodatabáze  by  měl  z velké  části  vyhovovat  všem  krajským 

pracovištím HZS ČR pro veškeré jejich činnosti. Ve struktuře je možné data aktualizovat po 

jednotlivých geodatabázích a není nutné kopírovat všechna data.  Kopírování celé databáze 

znamená objemy dat kolem 30 – 60 GB v závislosti na velikosti kraje. Pokud by byla všechna 

data v jedné databázi a změnila by se i jedna vrstva důležitá k chodu systému, nebylo by 

únosné ji distribuovat na lokální disky a územní odbory. 
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Obr. 10.1: Návrh struktury nové geodatabáze
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11. Vizualizační projekty pro operační a krizové řízení 

Mapová podpora  na  operačním středisku  je  v dnešní  době  v  HZS ČR zavedeným 

standardem.  Bohužel  většina  běžných  pracovníků  HZS LK,  kteří  nepracují  na  operačním 

středisku,  nemá k těmto  mapám přístup.  Z  kapitoly 10.2.  Problematika  dat  u  Hasičského 

záchranného sboru vyplývá, že datová základna je víc než dostatečná a je škoda jí nevyužít. 

Nejdůležitější  data  pro  operační   řízení  jsou  data  o mimořádných  událostech.  A to  nejen 

z okamžitého  hlediska,  kdy  je  nutné  danou  mimořádnou  situaci  řešit,  ale  i z hlediska 

dlouhodobého – statistického. Jak již bylo řečeno, dostávají operační střediska datovou větu 

z TCTV 112, ve které je uložena informace o poloze a mnohé další dopřesňující informace. 

Informace z  datové věty se  zpracovávají  ve specializovaných programech  (Kapitola  6.1: 

Mimořádná událost u HZS ČR) a je s nimi dále pracováno. Všechny informace o mimořádné 

události   z datové  věty a následně  i z programů na  operačním středisku  jsou  ukládány do 

databáze Oracle.  Kombinací geodat, která má HZS LK k dispozici, a dat z databáze Oracle 

vznikla aplikace,  která umožňuje prostorově zobrazit mimořádné události  za určitá časová 

období.  Z  obr.  11.1  je  vidět  struktura  vytvořených  projektů.  Diplomová  práce  se  zabývá 

především vizualizací aktuálních mimořádných událostí, statistickým vyjádřením událostí a 

částečně samostatnými mapovými projekty, které jsou přístupné všem pracovníkům HZS LK. 

Obr. 11.1: Struktura vizualizačních projektů pro pracovníky HZS LK  
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11. 1. Struktura dat v databázi Oracle u HZS Libereckého kraje

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje využívá jako hlavní úložiště dat systém 

řízení  báze  dat  Oracle  (SŘDB  Oracle).  Struktura  SŘDB  Oracle  je  navrhnuta  a částečně 

spravována firmou RCS Kladno. Důvodem spravování struktury databáze externí firmou je 

velké množství různorodých programů, které firma RCS Kladno pro HZS ČR programuje 

a které ukládají svá data do databáze Oracle. Problémem však je, že díky průběžné aktualizaci 

programů dochází  k neustálým změnám ve struktuře databáze.  

Dokumentace ke struktuře SŘDB Oracle nebyla firmou RCS nikdy předána a díky tomu je 

značně složité se v této struktuře vyznat. Bohužel tak není jasné, jak jsou na sebe napojeny 

jednotlivé tabulky, a je nutné toto propojení složitě dohledávat. Situaci ještě ztěžuje fakt, že 

systém je tvořen z několika samostatných a na sebe napojených databází.

HZS LK využívá pro editaci  a základní  správu databáze program Oracle  SQL Developer. 

Tento nástroj plně podporuje vývoj databází a firma Oracle Corporations ho poskytuje zcela 

zdarma.  V rámci  tohoto  nástroje  je  možné  například  vytvářet  nové  dotazy či pohledy do 

databáze. 

Struktura SŘDB Oracle je složena z několika částí. Jedná se o jednotlivé samostatné databáze, 

které mají společné vlastnosti – popřípadě jsou do nich ukládána data z jednotlivých softwarů. 

Jako příklad je možné uvést část databáze nazvanou ISV_MAIN, kam se ukládají informace 

o mimořádné  události  ze  software  Spojař  a  z  dalších  softwarů  firmy  RCS  Kladno.  Celá 

struktura databáze se skládá z několika set tabulek a není možné ji bez dokumentace popsat. 

Na následujících řádcích jsou alespoň uvedeny názvy jednotlivých částí databáze. Některé 

z nich budou využity při tvorbě vizualizačních projektů. 

CTXSYS; DMNMP; DMSYS; EXFSYS 

ISV_ADR; ISV_DS; ISV_KR; ISV_LOG;

ISV_MAIN; ISV_RCDIX; ISV_SYSTEM; LBACSYS;

MDSYS; ORDSYS; RES; SYSMAN;

UIR_ADR; WMSYS; XDB;

Hlavní část databáze, která je využita v projektech pro vizualizaci mimořádných událostí, je 

především  část  databáze  Oracle  nazvaná  jako  ISV_MAIN,  dále  jsou  částečně  používány 
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UIR_ADR a ISV_ADR. Název databáze ISV znamená „Integrovaný systém výjezd“. 

Na  základě  propojení  jednotlivých  tabulek  pomocí  primárních  klíčů  jsou  vytvořeny 

databázové  pohledy  (View),  díky  kterým  jsou  získávány  požadované  informace  pro 

vizualizační projekty. Toto propojení je popsáno v následujících podkapitolách.  

11. 2. Dynamická vizualizace mimořádných událostí

Dynamická vizualizace mimořádných událostí je určena pro pracovníky, kteří nemají 

okamžitý  přístup  na  operační  středisko,  ale  potřebují  znát  lokalizaci  mimořádné  události. 

Z toho  důvodu  došlo  v rámci  práce  k vytvoření  projektu  na  dynamickou  vizualizaci 

mimořádné události.  Vizualzace aktuální mimořádné události je podrobněji rozčleněna do tří 

samostatných projektů (obr. 11.1 – zelená větev):

– Vizualizace aktuální mimořádné události.

– Vizualizace mimořádných událostí za 48 hodin.

– Vizualizace konkrétní mimořádné události za určité období. 

 Projekt  je  vytvořen  nad  technologiemi  ESRI  a  Oracle.  Z  důvodu  bezpečnosti  potřebuje 

uživatel k otevření projektu přístupové heslo.

Jak již bylo řečeno, ukládají se informace z TCTV 112 a KOPIS do databáze ISV_MAIN 

v SŘDB Oracle. Bylo nutné určit, jaká informace je v jednotlivých situacích pro pracovníky 

HZS  ČR  důležitá.  Většina  informací  je  uložena  v  tabulkách   v části  databáze  nazvané 

ISV_MAIN.  Bohužel  neexistuje  žádný  popis,  co  která  tabulka  znamená,  co  znamenají 

jednotlivé sloupce, ani jak jsou mezi sebou propojeny. Ze systému je možné vyčíst pouze 

primární klíč tabulky. Z toho důvodu bylo nutné projít velké množství tabulek a zkusit je 

propojit. 

Pomocí Oracle SQL Developer vznikly tzv. „pohledy“ do databáze. Hlavním prvkem, který 

zaručuje umístění dat do mapy jsou souřadnice, které umožňují propojení událostí s ostatními 

geografickými  daty.  Při  tvorbě  pohledů  a vlastní  vizualizaci  bylo  nalezeno  ve  struktuře 

databáze SŘDB Oracle několik závažných chyb. Tato problematika je řešena v kapitole 11.5. 

Chyby v databázi Oracle. 
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Veškeré  mapové  projekty  byly  vytvářeny v  programu  ArcGIS  Desktop  a pomocí  extenze 

ArcPublisher vyexportovány do projektů, které je možno vizualizovat v programu ArcReader. 

Tento program mohou mít všichni pracovníci HZS LK nainstalovaný zdarma. Geodata jsou 

uložena v harmonizované souborové geodatabázi na síťovém disku O. 

11. 2. 1. Vizualizace aktuální mimořádné události

V rámci projektu jsou vizualizovány mimořádné události,  které  v Libereckém kraji 

probíhají  v daném  okamžiku.  Tento  projekt  slouží  především  pro  vedoucí  pracovníky, 

vyšetřovatele  mimořádné  události  a  tiskové  mluvčí.  Z  toho  důvodu  musí  být  z  projektu 

jednoznačně  vidět  druh  události  a v jakém  místě  se  vyskytuje.  Požadavek  je  i na  co 

nejrychlejší zobrazování projektu. Aby byla informační hodnota o dané události dostatečná, 

byly  vytipovány  atributy,  které  by  se  měly  zobrazovat  jako  informace  ve  vizualizačním 

projektu u dané mimořádné události. 

• ID události – jedná se o jednoznačnou identifikaci v rámci celé České republiky;

• Cíl cesty – místo mimořádné události;

• Typ události –  typologie mimořádných událostí  v rámci HZS ČR. Je rozdělena do 

9 kategorií  (požár,  dopravní  nehoda,  živelná  pohroma,  únik  nebezpečných  látek, 

technická  pomoc,  záchrana  osob  a zvířat,  ostatní  MU,  planý  poplach,  jiné  zatím 

neurčeno). Dle této typologie je v GIS projektu vytvořena legenda;

• Kód typu události – kód typu události

• Podtyp události – podrobnější typologické členění MU. Například požár má podtyp – 

požár nízké budovy, výškové budovy, lesní požár; 

• Stav řešení události – informace o stavu v jakém se nachází jednotka a tím pádem 

i událost;

• Název JPO – název jednotky požární ochrany, která jede na místo události;

• Kód JPO;

• Název TPO – druh technické pomoci (druh auta);

• Volací znak – znak, dle kterého JPO komunikuje s operačním střediskem a dalšími 

jednotkami. V projektu je volací znak uveden u události jako popisek;

• SPZ TPO – SPZ auta;

• Název obce; 

• Název části obce;
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• Čas vzniku – čas vzniku mimořádné události;

• Čas ohlášení – čas ohlášení mimořádné události na tísňovou linku;

• Čas lokalizace – čas lokalizace události, konkrétně požáru;

• Čas likvidace – čas likvidace události, konkrétně požáru;

• Objekt – informace o objektu, ve kterém se stala MU;

• Upřesnění – doplňující informace o MU;

• Poznámka;
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Obr. 11.2: Struktura propojení jednotlivých tabulek pro vizualizaci aktuální mimořádné události



Jelikož se výše zmíněné atributy nacházejí v různých tabulkách databáze Oracle, bylo nutné 

zjistit, přes jaký jednoznačný identifikátor je možné je propojit a tím získat požadovaná data – 

vytvořit databázový pohled pojmenovaný Zasahy_GIS. Na obr. 11.2 je ukázáno kompletní 

schéma propojení mezi jednotlivými tabulkami. Zdrojový kód SQL dotazu je uveden v příloze 

8. V SQL dotazu se nacházejí nejen výše uvedené atributy, ale i atributy potřebné k vlastní 

vizualizace, popřípadě ty, dle kterých se vybírá aktuální událost a technika. Nejdůležitějším 

atributem  jsou  souřadnice  (ADR_GIS1,  ADR_GIS2),  díky  kterým  je  událost  propojena 

s mapovými  podklady.  Aktuálnost  mimořádné  události  a techniky,  která  ji  řeší,  zajišťují 

v dotazu atributy AKT_JIZDA, X_TPO_JIZDA, které jsou rovny 1. V rámci dotazu je nutné 

specifikovat i techniku, kterou má kraj k dispozici a která vyjíždí k zásahu. Pokud by se tak 

neurčilo, byla by jako technika jedoucí k místu události uváděna například i tlaková láhev. 

Z toho důvodu jsou vypsány jednotlivé položky techniky  C_TPO.KC_TPO. 

Pomocí tohoto SQL dotazu vznikla samostatná tabulka, která se mění dle aktuální situace. 

Aby bylo možné tuto tabulku a následně i další vzniklé tabulky propojit s geodaty, bylo nutné 

nadefinovat její práva na „veřejné“ v rámci SŘDB Oracle a dále celou databázi připojit do 

ArcGIS Desktop. Konkrétně se jednalo o vytvoření nového databázového připojení pomocí 

OLE DB Provider  for  ODBC Drivers  (obr.  11.3).  Toto  propojení  zajistilo  načtení  všech 

vytvořených tabulek z databáze Oracle do ArcGIS Desktop. 

Obr. 11.3: Databázové připojení SŘDB Oracle do ArcGIS Desktop (ArcCatalog)
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S takto vzniklým propojením do databáze je již možné pracovat při tvorbě projektu v ArcGIS. 

Vlastní tvorba projektu je poměrně jednoduchá a dá se říci,  že se jedná o standardní práci 

v tomto programu. Jelikož se u mimořádných událostí jedná o bodové téma, které obsahuje 

souřadnice X, Y, zobrazíme ho v ArcGIS pomocí funkce „Přidat XY data“, kterou nalezneme 

v záložce  „Nástroje“.  Zde  musí  být  nastavena  zdrojová  tabulka,  tj.  SŘDB  Oracle  a v ní 

vytvořený pohled Zasahy_GIS a správně nastavené souřadnice X,Y. Od chvíle načtení těchto 

dat do projektu, se vrstva sama aktualizuje, pokud v databázi nastane změna – tj.  vznikne 

mimořádná událost. 

Samotná vizualizace mimořádné události by však byla k ničemu, pokud by nebyla zobrazena 

nad geografickými daty. V projektu proto byla použita geodata z harmonizovaného datového 

modelu.  Byla  použita  data  od  ČÚZK,  konkrétně  ZABAGED  a Geonames,  adresní  body 

a uliční síť od ČSÚ a silniční síť od společnosti CEDA. Při tvorbě projektu bylo nutné brát 

ohledy na síťové řešení, tedy možnost pomalého vykreslování. Proto nebyl vytvořen podklad, 

který  by  splňoval  veškerá  kartografická  pravidla.  Rychlost  vykreslování  totiž  závisí  na 

složitosti mapové značky popřípadě množství popisků, které se v mapě vyskytují. 

Aby byla vypovídací hodnota co nejvyšší, bylo nutno vytvořit i značkový klíč pro vizualizaci 

mimořádné události. Značkový klíč musel splňovat základní podmínku – okamžité rozlišení 

typu  události.  Tato  podmínka  vznikla  po  konzultacích  s pracovníky,  kteří  s mapovým 

projektem budou pracovat. Z toho důvodu byly zvoleny složitější mapové značky, které ale 

okamžitě  asociují daný typ mimořádné události (obr. 11.4). Jako doprovodná informace je 

Obr. 11.4: Značkový klíč dle typů mimořádné události
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zobrazen popisek volacího znaku jednotky, která je na místě události, a její kód aktuálního 

stavu (na místě události, na cestě na základnu, atd. ). 

Posledním důležitým prvkem bylo vytvoření mapového výkresu, který je nastavený tak, aby 

uživatel mohl výstup vytisknout, pracovat, s ním popřípadě ho zveřejnit (obr. 11.5). Barevnost 

výkresu  byla  po  konzultaci  s pracovníky  HZS  LK  zvolena  v oranžovém  tónu,  jelikož 

respektuje barevnost webových stránek, na kterých mohou být události prezentovány. 

Obr. 11.5: Mapový výkres se zobrazením mimořádné události

11. 2. 2. Vizualizace mimořádných událostí za 48 hodin

Projekt vizualizace mimořádných událostí za 48 hodin byl vytvořen z důvodu zpětné 

vazby. Projekt je určen především pro tiskovou mluvčí a pro pracovníky,  kteří  se událostí 

zabývají zpětně.

Při tvorbě projektu bylo nutné opět vytvořit SQL dotaz – pohled, který zaručuje, že se budou 

zobrazovat všechny mimořádné události za posledních 48 hodin. V tomto případě se jedná 

51



o mnohem jednodušší dotaz, který vychází z menšího počtu tabulek. (obr 11.6). 

Obr. 11.6: Atributy zobrazované v ve vizualizačním projektu mimořádných událostí za 

48 hodin

Součástí  tohoto  SQL  dotazu  jsou  časy,  kdy  byla  událost  ohlášena,  lokalizována  atd. 

(Obr. 11.6).  Jedná  se  o systémové  časy,  které  se  ukládají  automaticky.  Čas  ohlášení  je 

u mimořádné události uveden vždy. Z toho důvodu byl tento údaj vybrán jako základ pro 

tvorbu dotazu. V SQL dotazu jsou tedy zobrazovány všechny události, které se  staly za 48 

hodin. (TS_OHLAS > sysdate -2). Zdrojový kód SQL dotazu je uveden v příloze 8. 
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Struktura propojení tabulek uložených v SŘDB Oracle je uvedena na obr. 11.7.  

Obr. 11.7: Struktura propojení tabulek pro vizualizaci mimořádné události za 48 hodin

Postup propojení s ArcGIS je stejný jako v případě vizualizace aktuální mimořádné události. 

Stejný zůstává i značkový klíč pro typologii událostí, podkladová data i struktura mapového 

výkresu. Rozdíl je pouze ve zobrazení informací pomocí textového popisku, zobrazuje se zde 

ID události, ale díky přehlednosti a rychlosti až od měřítka 1 : 200 000. Pro rychlou orientaci 

slouží plovoucí popisky, kde je zobrazena informace o čase ohlášení mimořádné události.  

11. 2. 3. Vizualizace konkrétní mimořádné události za určité období

Vizualizace  mimořádných  událostí  za  určité  období  dokáže  poskytnout  zajímavý 

pohled  na  prostorové  rozmístění  MU.  Projekt  vizualizuje  události  za  určité  období 
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a konkrétně jeden konkrétní typ události. Využití tohoto projektu by mělo být především při 

rozsáhlých  mimořádných událostech,  které  mají  krátkodobé trvání.  Jako příklad  lze  uvést 

povodně, vichřice či sněhovou kalamitu. 

Co se týká SQL dotazu a struktury propojení tabulek, jedná se v podstatě o totožný dotaz jako 

u vizualizace  mimořádných událostí  za  48 hodin  (příloha  8).  Jediným rozdílem je  časové 

období. Místo odčítání dnů od systémového data je zvoleno pevné časové období, ve kterém 

se daná událost děla. 

Co  se  týká  geografického  podkladu,  opět  zůstávají  stejná  geodata  i stejný  výkres  jako 

v předcházejících  případech.  Rozdíl  je  ve  vzhledu  mapových  značek.  Jelikož  je  důležité 

ukázat především rozložení jednotlivých zásahů, byl zvolen pouze jednoduchý bodový znak – 

tečka v místě události.  

V poslední době nebyl v Libereckém kraji zaznamenán žádný kalamitní či povodňový stav, 

kde by byl nutný rozsáhlý zásah HZS LK. Z toho důvodu zde není uvedena ukázka mapového 

projektu. 

11. 3. Dynamická vizualizace statistického sledování událostí

Mimořádné události je nutné sledovat i z dlouhodobého hlediska, jedná se o takzvané 

statistické sledování událostí (SSU). V tomto projektu se nejedná o určení přesného místa 

události, ale o sledování událostí vzhledem k určitému územnímu celku. Nejčastěji se jedná 

o obce či jednotku požární ochrany. Tato data jsou pravidelně vyhodnocována – čtvrtletně, 

pololetně  a ročně.  Vyhodnocení  probíhá  za  pomocí  speciálního  programu  (SSU  modul 

vyhodnocení událostí) od firmy RCS Kladno. Jedná se však  pouze o tabulkové vyhodnocení, 

díky kterému mohou unikat různé prostorové souvislosti (příloha 9) . 

Tato část práce částečně navazuje na projekt HZS Karlovarského kraje, který v roce 2006 

začal zpracovávat data SSU pomocí programů GIS [Šikola (2007)]. V kapitole 3. Současný 

stav  řešené  problematiky,  je  popsána  myšlenka  projektu  HZS  Karlovarského  kraje.  HZS 

Karlovarského kraje získává statistická data jednou ročně z modulu vyhodnocení a ukládá je 

do tabulek či kontingenčních tabulek v programu Excel. Součástí dat uložených v Excelu je 

i kód  obce,  který  je  propojujícím  prvkem  s geodaty.  Geodata  jsou  uložena  ve  formátu 
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shapefile. Po propojení dat SSU v tabulce Excel s geodaty jsou vytvořeny tematické projekty. 

Vytvořené projekty jsou publikovány pomocí extenze ArcPublisher do programu ArcReader, 

se kterým může pracovat jakýkoli zaměstnanec. Uživatelé, kteří mají v HZS Karlovarského 

kraje přístup k modulu SSU, mají tyto projekty spolu s daty uloženy na svém lokálním disku. 

Jedná se přibližně o 20 projektů, uživatel tedy musí otevírat každý z projektů zvlášť, což je 

značně neefektivní. 

Aplikace vzniklá v HZS LK je  postavena na trochu jiném principu než aplikace  HZS KV. 

Hlavní rozdíl je v přístupu k datům z SSU. Projekt vizualizace SSU u HZS Libereckého kraje 

je postaven na SŘDB Oracle a využití serverového přístupu k datům. Princip je stejný jako 

u vizualizuce  aktuální  mimořádné  události.  Jsou  vytvořeny  jednotlivé  SQL dotazy,  které 

vybírají z databáze pouze vybrané atributy. Po konzultaci s pracovníky HZS LK, kteří budou 

tuto vizualizaci, používat byla vytipována témata, jež by bylo vhodné vizualizovat. 

– Události v obcích Libereckého kraje.

– Požáry v obcích Libereckého kraje.

– Dopravní nehody v obcích Libereckého kraje.

– Technická pomoc v obcích Libereckého kraje.

– Únik nebezpečných látek v obcích Libereckého kraje.

– Záchrana osob a zvířat v obcích Libereckého kraje.

– Živelná pohroma v obcích Libereckého kraje.

– Planý poplach v obcích Libereckého kraje.

– Počet zraněných v obcích Libereckého kraje.

– Počet kilometrů ujetých do dané obce v Libereckém kraji.

– Počet hasičů, kteří se účastnili mimořádné události v obci.

– Spotřeba hasiv v jednotkách požární ochrany.

Na základě těchto požadavků byly vytvořeny odpovídající SQL dotazy, jejich zdrojové kódy 

jsou  uvedeny  v příloze  10.  Hlavním  atributem,  který  propojuje  databázi  s geodaty,  je 

jedinečný kód obce.  Pomocí  tohoto  kódu jsou v programu ArcGIS Desktop  připojeny ke 

geografické  vrstvě  „Obce“   tabulky  z  SŘDB  Oracle.  Vrstva  „Obce“  je  součástí 

harmonizované geodatabáze, která je umístěna na serveru HZS LK. S vrstvou „Obce“, která 

je rozšířena o data statistiky, je možné provádět analýzy a je možné je vizualizovat v rámci 

ArcGIS Desktop. 
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Vytvořením  jediného  projektu,  ve  kterém  je  možné  přepínat  mezi  jednotlivými  typy 

statistických událostí, zjednodušuje využití projektu. Jak již bylo řečeno, je vytvořeno několik 

témat,  která  byla  vizualizována.  Je  nutné  rozlišit  typy  událostí,  ve  kterých  je  využito 

absolutních hodnot a typů událostí, které byly vztaženy k určité hodnotě. Kvůli vypovídací 

schopnosti dat byly jednotlivé typy  MU vztaženy na tisíc obyvatel (požár, dopravní nehoda, 

živelní pohroma, atd.). Díky tomu nevystupují ze statistiky velká města, ale je možné si udělat 

představu o rozložení zásahů vzhledem k počtu obyvatel. Vhodným příkladem jsou dopravní 

nehody, z mapy vystupují menší obce podél dálnic a silnic s hustým provozem. 

Pro vizualizci  SSU jsou použity dvě kartografické metody.  Ve většině případů je  použita 

metoda  kartogramů,  kdy  jsou  data  vztažena  k  ploše  obcí.  V  případě  spotřeby  hasiv 

jednotlivých  JPO  je  použita  metoda  kartodiagramu.  Data  jsou  v  tomto  případě  vztažena 

k bodové vrstvě JPO a data z databáze jsou  připojena pomocí kódu jednotky požární ochrany. 

Součástí projektu jsou i základní geografické prvky, které pomáhají v orientaci v mapě. Jedná 

se o obce a jejich zastavěnou plochu, které mají více než 1000 obyvatel a základní silniční síť. 

Takto vytvořený projekt je opět publikován z ArcGIS Desktop do programu ArcReader, který 

mají  pracovníci  nainstalovaný  na  svém  počítači.  Ukázky  několika  map,  které  je  možné 

v projektu vytvořit, jsou v  příloze 11. 

11. 4. Ostatní projekty v HZS LK

Výše uvedené projekty jsou určeny především pro pracovníky, kteří mají přístup do 

programu SSU a je pro jejich práci nutná informovanost o právě probíhajících mimořádných 

událostech. Pro ostatní pracovníky, kteří potřebují využívat velké množství geodat, bylo nutné 

vytvořit odpovídající projekty. Tyto projekty jsou určeny především pro pracovníky krizového 

řízení.  Využívají  harmonizovaná  geodata,  která  jsou  uložena  na  serveru  v  souborové 

geodatabázi.  Z důvodu rychlosti  vykreslování  bylo vytvořeno několik  projektů,  které  mají 

společnou  tematiku.  Zároveň  jsou  využity  jednoduché  symboly  a popisy  vrstev.  Byly 

vytvořeny následující projekty: 

a) administrativní členění 

b) projekt pro krizové řízení 
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c) silniční síť 

d) vodohospodářská mapa.

a)  Projekt  administrativní  členění  pomáhá s tvorbou poplachových plánů.  Je  zde uvedeno 

administrativní členění v rámci celé České republiky. Jeho součástí je i propojení s katastrem 

nemovitostí pomocí WMS. 

b) Krizové řízení musí mít projekt určený v souřadnicovém systému WGS-84. Důvodem je 

kooperace s ostatními složkami IZS i s Armádou ČR. V projektu jsou uvedena data, která jsou 

vhodná pro tvorbu povodňových či havarijních plánů. 

c) Projekt silniční síť je určen pro plánování dojezdových tras. Jsou zde uvedeny kilometráže 

silniční i železniční dopravy, včetně čísel silnic a železnic.

d) Vodohospodářská mapa opět nejvíce slouží krizovému řízení,  jelikož jsou zde uvedena 

záplavová území, data zvláštních povodní, kilometráž vodních toků atd. 

Všechny projekty jsou vytvořeny v ArcGIS Desktop a publikovány do ArcReader. K těmto 

projektům mohou přistupovat všichni pracovníci HZS LK bez omezení. 

11.5. Problémy při tvorbě vizualizačních projektů HZS LK

Při přípravě jednotlivých projektů se vyskytlo velké množství nejrůznějších problémů. 

Nejslabším  článkem  je  samotná  struktura  SŘDB  Oracle.  Její  nedostatečná  technická 

dokumentace  způsobuje  značné  problémy při  sestavování  samotných  SQL dotazů.  Vznik 

vizualizačních  projektů  ukázal  na  další  problémy,  které  by  technická  dokumentace  nijak 

neodhalila. 

Vizualizační projekty aktuálních mimořádných událostí jsou založeny na získání souřadnic. 

Tyto  souřadnice  se  vyskytují  v tabulce  ISV_MAIN.ADR  ve  sloupcích  ADR_GIS1 

a ADR_GIS2. Souřadnice by měly být uloženy v národním souřadnicovém systému S-JTSK, 

tj. osa X je orientována k jihu, osa Y je na ni kolmá a směřuje na západ, zároveň pro libovolný 

bod na území České republiky platí Y < X [Čada (2007)].  Na obr. 11.8 je ukázáno uložení 
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souřadnic v tabulce SŘDB Oracle.  Na první pohled je vidět jejich nejednotnost.  Takovéto 

uložení dat popírá základní databázová pravidla. V jednom sloupci jsou uloženy dva druhy 

dat. Pokud bude brán sloupec ADR_GIS_ 1 za souřadnici X a ADR_GIS_2 za souřadnici Y je 

první a pátý řádek na obrázku 11.8 mimo rozsah hodnot, která jsou pro národní souřadnicový 

systém S-JTSK závazná. Souřadnice na prvním a pátém řádku jsou orientovány záporně, což 

se může vyskytovat u některých GIS softwaru – orientace os je matematická. Problémem je, 

že  se  tento  dvojí  způsob  uložení  souřadnic  ukládá  do  stejných  sloupců v  tabulce  SŘDB 

Oracle. 

Obr. 11.8 Ukázka uložení souřadnic v databázi Oracle

Při vytváření vizualizačních projektů je problematika souřadnic zásadní. Pokud by souřadnice 

nebyly upraveny do jednotného stavu, došlo by k zobrazení části událostí mimo území České 

republiky. Tento stav a řešení je sice možné,  ale není koncepční.

Druhý zásadní problém ve struktuře SŘDB Oracle je opět v tabulce ISV_MAIN.ADR, ve 

které  se  neukládají  všechny  platné  zásahy,  i když  by  měly.   Z této  tabulky  jsou  brány 

informace  pro  vizualizaci  událostí  v určitém  časovém  období.  Aby  byl  pochopen  daný 

problém,  je  nutné  přiblížit  způsob  ukládání  dat  jednotlivých  zásahů.  V  tabulce 

ISV_MAIN.ADR  je  sloupec  nazvaný  X_ADR,  který  má  rozsah  hodnot  1  a  0.  Hodnota 

1 znamená  platný  záznam,  hodnota  0  neplatný  záznam.  Mimořádná  událost  je  v tabulce 

uložena  na  několika  řádcích,  jsou  zaznamenávány  všechny  změny,  které  jsou  v  události 

učiněny, například pokud je upřesněna adresa, změněn status události, přidána technika atd. 

Vytvoří  se  tedy  nový  řádek,  do  kterého  by  měly  být  překopírovány  všechny  informace 

z posledního platného řádku, tento řádek má hodnotu X_U = 1, kdežto původnímu řádku se 

hodnota X_U změní na 0. Platný je však vždy pouze poslední záznam, který má hodnotu 

58



X_U = 1.  Dle tohoto atributu jsou vybírány záznamy do vizualizačního projektu. V tabulce se 

však  vyskytují  náhodné  případy,  kdy  nedochází  ke  zkopírování  předchozího  obsahu  do 

platného řádku. Z toho důvodu dochází ke ztrátě informací včetně souřadnic. Při testování 

tohoto problému byla zjištěna možná příčina, která je pravděpodobně způsobena přístupem 

pracovníků HZS LK pomocí programu SSU do dané události více než den po zpracování 

a uzavření události na operačním středisku. Problém byl předán na dohledové centrum firmy 

RCS Kladno,  která  by ho měla  řešit.  Pokud by v tuto chvíli  bylo  nutné  řešit  vizualizaci 

mimořádných událostí  v delším časovém období,  bylo by nutné pohlídat,  zda je databáze 

kompletní, popřípadě ji ručně opravit. 

Oba uvedené problémy jsou hlavní a limitující faktory při tvorbě jednotlivých SQL dotazů, na 

které navazují vizualizační projekty aktuální mimořádné události.
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12. Diskuze

Vytvořená  aplikace,  která  zobrazuje  mimořádné  události,  slouží   pracovníkům 

HZS LK  jako  podpora  pro  operační  a krizové  řízení.  Jelikož  jsou  projekty  vytvořeny 

v ArcReader, je pro uživatele poměrně jednoduché jejich ovládání a po úvodním zaškolení se 

obejdou bez podpory pracovníka GIS. Tyto projekty jim umožní zefektivnit jejich pracovní 

činnost a v mnohých případech ukáží širší pohled na danou událost. 

Důležitým faktorem  projektu  je  jeho  použití  nad  navrhnutým harmonizovaným  datovým 

modelem.  Harmonizovaný  datový  model  byl  navržen  tak,  aby  bral  v  úvahu  velkou 

rozmanitost  dat,  se  kterými  je  u  HZS ČR pracováno.  Z tohoto  důvodu je  harmonizovaný 

datový model navrhnut jako soubor několika geodatabází. Díky tomu dochází i k jednodušší 

správě dat. Způsob uložení  dat v rámci HZS kraje záleží na jejich způsobu využití.  Není 

nutné, aby bylo striktně nařízeno, že data budou uložena na serveru SDE, síťovém disku či 

lokálním úložišti, důležité je, aby ve všech případech byla zachována stejná struktura dat. 

Využívání  harmonizovaného  datového  modelu  ve  všech  krajích  Hasičského  záchranného 

sboru by zaručovalo základ pro sjednocení celého systému. Cesta k tomuto  cíli je však velice 

dlouhá, jelikož každý kraj má vytvořený svůj systém ukládání dat, a nebude jednoduché, je 

přesvědčit o nutnosti přechodu na jednotný model. Problémy následně nastanou i s udržením 

modelu v delším časovém období, kdy bude docházet k průběžné aktualizaci dat. 

Nad podkladem vytvořeného harmonizovaného modelu byly vytvořeny vizualizační projekty 

mimořádných  událostí,  které  jsou  napojeny na  SŘDB Oracle,  kterou  spravuje  a navrhuje 

firma  RCS  Kladno.  Tato  databáze  by  měla  být  na  všech  krajích  HZS  ČR  stejná.  Díky 

chybějící  dokumentaci  je  nutné  tuto  skutečnost  prověřit.  Proto  při  tvorbě  vizualizačních 

projektů jinými krajskými pracovišti HZS ČR by mělo dojít ke kontrole jednotlivých tabulek 

v SŘDB Oracle, nad kterými jsou vytvořeny SQL dotazy. Chyby, jež byly objeveny, právě 

díky vizualizaci nad geografickými daty, by měly vést ke zvýšené komunikaci s firmou RCS 

Kladno, která by je měla nejen opravit, ale zároveň dodat komplexní dokumentaci a datový 

model SŘDB Oracle. Během zpracovávání této práce, bylo komunikováno se zástupci firmy 

RCS Kladno o objevených chybách, bohužel bez nápravy zmíněných chyb. Chování firmy 

RCS Kladno ke svému zákazníkovi HZS ČR je bráno téměř jako monopolní. Firma často bez 
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ohlášení zasahuje do struktury databáze a jejich tabulek bez ohledu na možnost, že existují 

vnitřní projekty v rámci HZS ČR, které na ni navazují. Pokud budou projekty vytvořené nad 

SŘDB Oracle používány, bude se zvyšovat tlak na firmu RCS Kladno, a proto by mohlo dojít 

k nápravě chyb i zvýšené komunikaci s krajskými pracovišti HZS ČR.

Nestabilita  databáze Oracle  se  projeví  i v nestabilitě  vizualizačních  projektů.  Pokud dojde 

k neohlášené  a náhlé  změně  struktury databáze,  budou vizualizační  projekty nepoužitelné. 

Vizualizační projekty aktuální mimořádné události nebudou sloužit pouze jako podpora pro 

pracovníky  operačního  a krizového  řízení,  ale  i jako  možná  kontrola  a záloha  mapové 

aplikace  operačního  střediska.  Jelikož  mimořádné  události  již  nebudou  zobrazeny jen  na 

operačním středisku,  bude muset být vyžadována jejich přesná lokalizace. Přesná lokalizace 

bude nutná nejen z hlediska aktuální situace, ale i z důvodu dlouhodobého sledování událostí 

a následné statistiky. 

Statistické sledování událostí je druhou částí  vytvořených projektů. Vznik tohoto projektu byl 

založen na podobném projektu Karlovarského kraje.  Z důvodu zefektivnění a zjednodušení 

projektů  došlo  k  jinému  principu  získávání  dat.  Každý  z  projektů  má  však  své  výhody 

a nevýhody, na které by bylo vhodné upozornit. 

Projekt HZS Karlovarského kraje: 

Nevýhody: 

– složitá aktualizace dat z důvodu uložení dat na lokálních discích uživatelů,

– nutnost každý rok aktualizovat statistická data, nezautomatizovaná činnost, 

– vytvoření velkého množství projektů, ze kterých je nutno vybírat ty požadované,

– uživatelé musí mít vyšší znalost práce se softwarem MS Office. 

Výhody: 

– stabilita, nezávislost na SŘDB Oracle,

– větší množství projektů, což umožňují kontingenční tabulky, 

– přístup bez hesla.

Projekt HZS Libereckého kraje: 

Nevýhody: 

– možné problémy s napojením na SŘDB Oracle,

– přístup pomocí hesla – pouze osobám, které mají oprávnění,

61



– menší množství projektů (po dohodě s pracovníky HZS LK).

Výhody: 

– jednoduchá aktualizace projektu i geodat,

– možnost rychlého zobrazení jiného časového období než je v aktuální databázi, 

– ochrana dat před zneužitím,

– vytvořen pouze jeden projekt,  ve kterém jsou jednotlivá témata zobrazena jako 

vrstvy,

– uživatelsky přátelské a intuitivní prostředí.

V tuto chvíli není možné odpovědět na otázku, který přístup je vhodnější pro celorepublikové 

užití.  Bude záležet na každém kraji,  jaké si zvolí priority.  Z obou projektů je možné data 

ukládat a archivovat do geodatabáze a z dlouhodobého hlediska by mohly vzniknout zajímavé 

statistické analýzy. 

Celý projekt, který vznikl v rámci diplomové práce, je prvním pokusem v HZS Libereckého 

kraje jak rozšířit geografické informace mezi širší spektrum uživatelů. Projekt je postupně 

distribuován na jednotlivé územní odbory. Po jeho dlouhodobějším užívání, větším počtem 

uživatelů, bude nutné zhodnotit jeho přínosy a navrhnout další možná řešení a rozšíření. 
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13. Závěr

Diplomová práce, GIS podpora pro rozhodování v krizovém a operačním řízení, měla 

za cíl vytvořit mapové podklady, které by zlepšily práci pracovníků Hasičského záchranného 

sboru Libereckého kraje. Byly vytyčeny čtyři základní cíle: 

i. Existující technologie včasného varování a jejich možnosti prostorové lokalizace.

ii. Analýza datového modelu Karlovarského a Libereckého kraje a návrh jejich 

harmonizace.

iii. Harmonizace datových modelů HZS Karlovarského kraje a Libereckého kraje pro 

účely rozhodování v krizovém a opeřačním řízení.

iv. Dynamická vizualizace mimořádné události, a následné souhrnné roční statistiky 

zásahů, implemenovaná nad harmonizovaným modelem. 

 

V úvodní části práce autorka na základě rešerše literatury a osobních konzultací zpracovala 

ucelené  informace  o  možnosti  lokalizace  mimořádné  události  a  existujících  technologií 

včasného  varování.  Tato  problematika  je  rozdělena  do  několika  kapitol.  Kapitola  5 je 

zaměřena  na  varování  široké  veřejnosti  při  mimořádných  událostech.  V  kapitole  6 jsou 

uvedeny  způsoby  lokalizace  mimořádné  události  v  jednotlivých  složkách  IZS.  Kapitola 

vznikla na základě vlastní zkušenosti a konzultace s odborníky jednotlivých složek IZS. 

Z kapitoly 6 je  zřejmá nejednotnost  složek IZS při  lokalizaci  mimořádné události.  I když 

složky spojuje TCTV 112, nemají k dispozici jednotné softwarove a datové podklady. Nejvíce 

rozvinuté  a koordinované  využívání  geodat,  mapových  podkladů  a technologie  GIS  má 

Hasičský záchranný sbor ČR. HZS ČR používá technologie GIS (ESRI) a geodata již téměř 

deset  let,  za  tu  dobu došlo  k rozmachu technologie  a datový sklad geodat  začal  narůstat. 

Jednotlivá  krajská  pracoviště  HZS  ČR  dostávají  nejen  celorepubliková  geodata  ale  mají 

k dispozici  i  velké množsví  vlastních – krajských geodat.  V rámci  diplomové práce proto 

došlo  k  analýze  datových  modelů  HZS  Libereckého  kraje  a HZS  Karlovarského  kraje. 

Z osobních zkušeností autorky byla analýza datového modelu rozšířena i na ostatní krajská 

pracoviště  HZS  ČR.  Analýza  posloužila  k  získání  informací  o  struktuře  uložení  geodat, 

používaných ESRI technologiích a tematických datech na jednotlivých pracovišti HZS ČR. 

Na základě této analýzy byl vytvořen návrh harmonizovaného datového modelu, který by měl 

sloužit  k ukládání  veškerých geodat  a  dat  souvisejících s  tvorbou jednotlivých mapových 
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projektů. Navrhnutý systém datového modelu je nasazen na HZS Libereckého kraje. Nasazení 

v dalších krajích HZS ČR bude diskutováno v rámci skupiny pracovníků GIS jednotlivých 

krajů HZS ČR. 

Nad  harmonizovaným  datovým  modelem  jsou  vytvořeny  mapové  podklady  určené  pro 

rozhodování  pracovníků  HZS  LK  v  software  ArcReader.  Projekty  jsou  zaměřeny  na 

dynamickou lokalizaci mimořádné události  z okamžitého hlediska i z hlediska dlouhodobého, 

statistického.  Hlavní  myšlenkou  je  umožnit  vedoucím pracovníkům pracovat  s  lokalizací 

mimořádné  události  nad  geografickými  daty  a mít  možnost  vidět  mimořádnou  událost 

v širším měřítku. Vzniklé projekty jsou v současné době využívány na krajském ředitelství 

HZS LK a na územním odboru HZS Jablonece nad Nisou. Testování na těchto pracovištích 

probíhá již 2 měsíce a v nejbližší době bude rozšířeno i na ostatní územní odbory HZS LK. 

Jednotlivé  mapové  projekty  jsou  propojeny  s  SŘDB  Oracle,  kam  jsou  ukládána  data 

z programů využívaných na TCTV 112  a  KOPIS HZS LK. Při  propojení  tabulek SŘDB 

Oracle  s geografickými  daty došlo  k  zjištění  závažných  chyb  ve  struktuře  SŘDB Oracle. 

Diplomová práce se snaží na tyto chyby upozornit, bohužel není v pravomoci autora ovlivnit 

firmu RCS Kladno, která spravuje SŘDB Oracle. 

Hlavním přínosem diplomové práce je její reálné využití u HZS Libereckého kraje. Zároveň 

je  možné  práci  považovat  za  dokumentaci,  která  bude sloužit  ostatním krajům HZS ČR 

k zavedení podobných projektů. A především by mohla vést k harmonizaci datového modelu 

na všech krajích HZS ČR či přinejmenším vyvolat diskuzi na toto téma. 
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