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Harmonogram školení

● 9:00 – 9:15 Organizační záležitosti
● 9:15 – 11:30 Základní užití
● 11:30 – 12:30 Oběd
● 12:30 – 14:30 Pokročilé funkce
● 14:30 – 15:00 Přestávka
● 15:00 – 17:00 Individuální konzultace 
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Průběh

● Ukázka funkce (funkcí)
● Praktické vyzkoušení účastníky
● Kdykoli je možné se ptát buď přednášejícího 

nebo jeho asistenta



Software Pátrač

Základní užití 9:15 – 11:00
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Účel

● Pátrání po pohřešované osobě v terénu mimo 
intravilán

● Plánování
● Monitorování
● Archivace a učení



6

Spuštění

● Přes ikonu na ploše (Pátrač)
● Případně C:\OSGeo4W64\PATRAC.bat
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Aktivace pluginu + prostředí

● Přes první ikonu v nástrojové liště, případně 
menu
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Plánování

● 6 kroků k zahájení pátrání
● Výstupem je 

– plán pátrání
– odhady doby pátrání
– doporučení potřebných prostředků
– vstupy do GPS navigací
– mapa pro tisk
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Zadání názvu obce

● Výběr z našeptávače
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Určení míst posledního spatření
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Výběr typu osoby

● Výběr z kategorií
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Pravděpodobnost výskytu
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Počty prostředků

● Zadání očekávaných počtů k dispozici
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Zobrazení reportu a vygenerování 
mapy pro tisk
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Report pro organizaci pátrání
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Nahrání sektorů na GPS
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Aktualizace

● Zásuvné moduly
● Spravovat
● Patrac
● Aktualizovat zásuvný modul (v případě off-line – 

instalovat ze ZIP)
● Ukončit QGIS (Ctrl+Q) a znovu spustit
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Praktický test

● Školitel pomalu předvádí, účastníci opakují 
kroky

● Vybereme obec
● Zadáme místo
● Pokračujeme dle průvodce
● Diskuse
● Odhadovaný konec této části: 10:30
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Monitorování a řízení

● Evidence stavu pátrání
● Sledování v reálném čase v případě dobré 

konektivity
● Orientační analýza propátrání
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Evidence stavu pátrání
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Sledování

● Off-line – vizualizace GPS trasy připojením 
GPS zařízení k počítači

● On-line – vizualizace pozice a trasy zařízení – 
nutné připojení k mobilní síti – 4G, 3G

● On-line – testováno na interním systému pro 
OS Android, ověřeno na externím systému 
GINA
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Sledování – napojení na externí 
systémy

● Ověřeno napojení na systém GINA
● Software dokáže vizualizovat v on-line režimu 

pozici a trasu GINA trackeru
● Podobným způsobem je možné z 

technologického hlediska připojit systémy MBP 
a p-Track
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Orientační analýza propátrání
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Praktický test

● Školitel pomalu předvádí, účastníci opakují 
kroky

● Máme připraven track v GPX
● Distribujeme mezi účastníky
● Načtení, analýza
● Zadání stavu
● Diskuse
● Odhadovaný konec této části: 11:15
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Ukončení pátrání
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Učení

● Tvorba statistiky pátrání
● Využití pro současný model
● Možnost rozšíření modelu o prvky umělé 

inteligence – strojové učení
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Vazba na projekt KASANDRA

● Nutnost využít vstupy z projektu o pohřešované 
osobě zadávané operačním odborem

● Možnost využít plochu s pravděpodobností 
výskytu

● Nutnost využít napojení na MBP – zobrazení 
sektorů v MBP a vizualizace polohy z MBP v 
Pátrači



28

Praktický test

● Školitel pomalu předvádí, účastníci opakují 
kroky

● Zadání výsledku
● Diskuse
● Odhadovaný konec této části: 11:30



Software Pátrač

Pokročilé funkce 12:30 – 14:30
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Pokročilé funkce

● Dělení sektorů
● Vytváření vlastních sektorů
● Úprava mapy pro tisk
● Oprava databáze a další nastavení
● Svolávání psovodů
● Editace atributů
● Připojení on-line služeb



31

Dělení sektorů
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Dělení sektorů

● Vybereme sektor – použijeme funkci select
● Klikneme do sektoru, sektor se obarví do žluta

 

● Pozn. Výběr není nutný, 
ale vhodný
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Dělení sektorů

● Zapneme editaci vrstvy
● U sektoru se zvýrazní lomové body 
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Dělení sektorů

● Zvolíme dělení sektorů
● Klikáme v mapě linii, která sektor rozdělí 
● Ukončíme pravým tlačítkem myši
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Dělení sektorů

● Sektor je rozdělen
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Dělení sektorů

● Změny uložíme pomocí

● Provedeme přečíslování sektorů pomocí
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Praktický test

● Školitel pomalu předvádí, účastníci opakují 
kroky

● Diskuse
● Odhadovaný konec této části: 12:45
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Vytváření vlastních sektorů

● Zapneme editaci
● Zvolíme přidání nového sektoru
● Klikáme v mapě novou plochu 
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Vytváření vlastních sektorů

● Ukončíme pravým tlačítkem
● Zadáme id a název nového sektoru 
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Vytváření vlastních sektorů

● Sektor je vytvořen
● Změny uložíme pomocí 

 



41

Praktický test

● Školitel pomalu předvádí, účastníci opakují 
kroky

● Diskuse
● Odhadovaný konec této části: 13:45
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Úprava mapy pro tisk

● Zvolíme správce map
● Vybereme Basic a uděláme kopii (Duplikovat)
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Úprava mapy pro tisk

● V kopii můžeme přidávat další prvky, např. 
nadpis mapy nebo popisek do mapy
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Oprava databáze a další nastavení

● Pokud najdeme chyby v databázi, budeme se je 
snažit opravit, k tomu slouží karta Údržba v 
nastavení Pátrače

● Zvolíme 
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Oprava databáze a další nastavení

● Vybereme kraj (pokud jich máme více) a 
Opravit data
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Oprava databáze a další nastavení

● V závislosti na typu chyby může oprava trvat 
poměrně dlouho (I více než 10 minut), proto je 
vhodné ji realizovat mimo pátrání

● Dojde ke stažení opravných souborů a jejich 
instalaci nebo ke spuštění opravného algoritmu

● K funkci je nutné připojení k síti



47

Další nastavení

● Další karty umožňují rúzná nastavení
● Např. časy pro propátrání, nebo směrovost 

pohybu osoby
● Probereme v individuální části, pokud bude 

zájem
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Svolávání psovodů

● Ve spolupráci s Horskou záchrannou službou
● Nutná instalace HS Messengeru pro mobilní 

telefon (Android (k dispozici), iPhone (v 
testovací fázi))
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Svolávání psovodů

● Nutná znalost API klíče (bude vytvořen pro 
každý kraj) a hesla do správce pátrání

● Zvolíme 
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Svolávání psovodů

● Zvolíme Ukázat dostupné
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Svolávání psovodů

● Pokud máme málo psovodů v seznamu, 
zvětšíme vzdálenost

● Pokud máme příliš mnoho psovodů v seznamu, 
zmenšíme vzdálenost
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Svolávání psovodů

● Vytvoříme incident (pátrání) 
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Svolávání psovodů

● Psovodům začne telefon hlásit, že vznikla 
událost a mohou reagovat, zda dorazí nebo 
případně, že nemohou, protože už někde 
zasahují
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Svolávání psovodů

● Správu pátrání (incidentu) můžete pak 
realizovat ve webové aplikaci
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Editace atributů

● Vybereme sektory
● Zapneme editaci 
● Zobrazíme tabulku
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Editace atributů

● Přesuneme vybrané nahoru
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Editace atributů

● Přepíšeme hodnoty
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Připojení on-line služeb

● GINA stopy
● HS Messenger stopy
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Připojení on-line služeb

● Open Street Map
● Letecké snímky
● Družicové snímky (stav lesa, radarová data – 

objekty – skály, lomy, budovy)
● Katastrální mapy
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Připojení on-line služeb

● Zásuvný modul QuickMapServices
● Prohlížeč
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Individuální konzultace 15:00 – 17:00
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Individuální konzultace

● Účastníci zkoušejí různé funkce
● V případě nejasností jim školitel problém 

vysvětlí
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Pátrač

● http://sarops.info/
● http://github.com/ruz76/qgis_patrac_3
● http://gismentors.eu/
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Kontakt

● Jan Růžička, Ph.D.
● freelancer, researcher and volontaire
● Geoinformatics
● tel: +420 775 032 091
● e-mail: jan.ruzicka.vsb@gmail.com
● http://github.com/ruz76/
● http://gismentors.eu/

http://github.com/ruz76/
http://gismentors.eu/
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