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ZÁCHRANÁŘI, 
KATASTROFY A 

„KNIHOVNÍCI“ ??? 
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Navazuji na projekt KISKu – SAR System CZ 

Následně  účast na výroční konferenci a jednání představenstva Global 
Disaster Alert and Coordination System v Norsku (32 zástupců zemí z celého 
světa), spolupráce s Koordinačním střediskem Medicíny katastrof, USAR ČR, 
Národním TraumaTeamem ČR a další… 
 

Organizace Search and Rescue 
Czech Republic 
informační, organizační, komunikační a 
materiální podpora složek pro pátrací a 
záchranné akce 
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Nejdříve definice… 

 Katastrofy 
 nezvládnutelné lokálními silami, potřeba mezinárodní pomoci, 

koordinace OSN 

 Mimořádné události (MU) 
 lokální události, naši záchranáři 

 Záchranáři 
 ti co pomáhají (IZS, humanitární organizace…) 

 „Knihovníci“ 
 informační specialisté = odborníci na shromažďování, zpracovávání, 

uchovávání a zpřístupňování informací 
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??? 

 Jsou „knihovníci“ odborníci na informace? 

 domnívám se, že ANO 

 Jsou při MU a katastrofách potřeba informace? 

 domnívám se, že VÍCE než kdy jindy 

nejde o zisky firem, jako v každodenním světě, ale o životy a majetek obyčejných lidí 

 Potřebují záchranáři „knihovníky“? 

 domnívám se, že VÍCE než kdy jindy 

 => POLE NEORANÉ 
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MU, katastrofy a informace - teorie 

 

 domnívám se, že ANO 

 jedná se přece o životy a majetek obyčejných lidí, 
proto žijeme ve společenství 

Máme právo se domnívat, že u MU  
a katastrof se využívají 
nejmodernější technologie  
pro přenos informací? 
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MU, katastrofy a informace - praxe 

Zemětřesení na Haiti 2010 

• Zahlcení kapacit satelitního přenosu online vysíláním 
CNN atd. 
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MU, katastrofy a informace - praxe 

Virtual OSOCC 

• 10 let staré diskuzní fórum? 
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MU, katastrofy a informace - praxe 

Nové technologie na lokální úrovni 

• Robot záchranář na VUT? 
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MU, katastrofy a informace - praxe 

Krizovamapa.cz 

• Produkt především pro média? 
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MU, katastrofy a informace - praxe 

Hexacopter ČT 

• Zlín, požár skladovacích prostor 
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Média, informace a … záchranáři 

 

 Nejspíš se i využívají, ale finance na ně mají pouze 
velké mediální společnosti, armády nebo se 
prosazují neefektivní projekty 

 

Máme právo se domnívat, že u MU  
a katastrof se využívají 
nejmodernější technologie  
pro přenos informací? 
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Vývoj, zátěžové testování a … vojáci 

Prestiž 
• Prestižní záležitost pro firmy 

Efektivita 
• Co je v armádě, mělo by mít svůj účel 

Zátěžové prostředí 
• Pokud produkt přežije a osvědčí se ve 

vojenském prostředí, má ambice uspět i v 
normálním životě 

Finance 
• Na vojenské účely se vynakládají obrovské 

finanční částky 12 



Vývoj, zátěžové testování a … vojáci 
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Záchranáři a … informace 

Jaké informace vlastně potřebují? 
 

• Relevantní 

• Ověřené (jinak si je musí ověřit sami) 

• Jasně a jednoduše strukturované 

• Rychlé 

 

Poskytuje OPIS nebo KOPIS nebo … 
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Záchranáři a … sdílení 

Záchranáři zachraňují, 
informace sdílí operativně 

záznamy – raději ne… 

 Všichni uvidí, když se něco podělá… 

 Archivace vizuálních záznamů by umožnila 
efektivnější debriefingy i sdílení mezi jednotkami, 
kraji… 

 Věda: Institut ochrany obyvatelstva (HZS ČR) 
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Záchranáři a … vývoj 

Proč se investuje do vývoje 
technologií pro záchranu životů 
méně než do vývoje zbraní? 

 Efektivita (tisíce versus jednotlivci) 

 Menší finanční částky – když se nic neděje, není 
potřeba se na potenciální rizika příliš připravovat 

 Neexistuje konkurence (moje armáda musí být 
vždycky lepší než sousedova, aby vyhrála) 
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Záchranáři a … možnosti 

Obrovský potenciál??? 

Ovšem: 

 Je lepší se spoléhat na omezené finance 

 Systém velení versus profesionalita a praxe 

 

Výhody: 

 Každodenní tvrdá realita 
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„Knihovníci“ a … opět definice 

„Knihovníci“ 
• informační specialisté  

=> odborníci na shromažďování, zpracovávání, 
uchovávání a zpřístupňování informací 

Informační zdroje, systémy a technologie 
• Zdroje shromažďují a poskytují informace 

• Systémy je zpracovávají a uchovávají 

• Technologie je zpřístupňují 
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Informační zdroje... USGS 

 

Organizace poskytují XML data 

např. USGS (U.S. Geological Survey) poskytuje informace o síle, hloubce, 
místě a času všech zemětřesení ze světové sítě seismologických stanic. 

JRC (Joint Research Centre - European Commission) 

UNOSAT (UNITAR’s Operational Satellite Applications programme) 
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Informační systémy... GDACS 

 

First, the alert score is calculated: 

P = sqrt (log10 ( Max (Pop100 / 80000, 1))) 

M = Max ( magnitude - 4.5, 0 ) 

V = GNA Index for closest country (a value between 0 and 3) 

draft_alert_score = (P * M * V^1.5) / 3 

 

Red: more than 2 

Orange: between 1 and 2 

Green: less than or equal to 1 
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Co například děláme... DM KS MEKA 
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Technologie... 
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Plán... aneb co taky… 
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Vize... 

RISKED 

??? 
 

 

 (Výzkumné) centrum informačních zdrojů, systémů 
a technologií pro mimořádné události a katastrofy 
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Vendula – Dixi od Hruškovského potoka 

 

 

  
 

 

 

Mgr. Jiří Zeman 

KS-MEKA, SAR CZ 

 jiri.zeman@mail.muni.cz 
jiri.zeman@sarsystem.cz 
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