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Technická dokumentace technologie
plánování a řízení vyhledávání
pohřešovaných osob v terénu
s využitím SW Pátrač a mobilní
aplikace pro kynologické pátrací týmy
Ing. Jan Růžička, Ph. D., Ing. Vladimír Makeš, Bc. Pavel Smejkal

Abstrakt
Ověřená technologie vznikla jako výstup z projektu číslo VI20172020088 „Využití vyspělých
technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných
osob v terénu“ (dále jen „projekt Pátrač“), který byl řešen v období 2017 až 2021 s finanční
podporou Ministerstva vnitra ČR z programu bezpečnostního výzkumu. Technologie byla
ověřena v rámci cvičení IZS v kraji Vysočina (viz příloha “Protokol o ověření technologie”
z 6. 11. 2019). Předložený dokument popisuje technologii zejména z pohledu architektury celé
technologie. Pro detailní popis je vhodné nahlédnout také do metodik, které vznikly jako
výstupy z projektu a také do dokumentace k SW Pátrač.

Architektura technologie
Technologie sestává z následujících prvků, které jsou podrobněji popsány dále.
●
●
●
●
●
●

SW Pátrač
Server s API k načítání a ukládání pozic pátračů
Server s API ke svolávání psovodů
Mobilní aplikace sloužící k získávání pozic pátračů a ke svolávání atestovaných
kynologů
GPS přístroje pro navigaci
Volitelně GPS trackery
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SW Pátrač
Umožňuje základní operace k plánování a řízení pátrací akce. K dispozici jsou následující
případy užití.

Off-line režim
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vytvoření mapy pravděpodobnosti výskytu pohřešované osoby na základě údajů o
místě posledního spatření a druhu osoby.
○ Místo může být zadáno bodem kliknutím v mapě, zadáním souřadnic bodu ve
WGS84 nebo UTM nebo zakreslením linie nebo plochy.
○ Místo může být opatřeno váhou důvěryhodnosti.
○ Místo může být opatřeno časem.
○ Mapa může být omezena směrem pohybu osoby.
○ Mapa vychází ze statistiky vzdáleností a z modelu terénu, který zahrnuje
digitální model terénu a typy povrchu.
Vytvoření pátracích sektorů, které jsou ohraničeny přirozenými hranicemi (cesty,
hranice lesa, vodní toky, …) a jsou optimalizovány na velikost 10-20 ha a tvar co
nejvíce blízký obdélníku.
Vytvoření reportu pátrání, který obsahuje seznam sektorů s uvedením typu povrchu a
odhad doby pátrání na základě zadaných prostředků. Dále pak report obsahuje
odhad počtu prostředků, které jsou nutné k zadané maximální době pátrání.
Nahrání GPX souboru se sektory pomocí datového kabelu do připojené GPS
navigace.
Záznam zahájení pátrání v sektoru s uvedením typu prostředku.
Záznam ukončení pátrání v sektoru.
Načtení GPX souboru z připojené GPS navigace.
Analýza propátrání sektoru na základě záznamu trasy pátracího týmu.
Záznam výsledku pátrání v podobě strukturovaných údajů o stavu pohřešovaného a
místa nálezu v podobě souřadnic a upřesnění místa nálezu.
Archivace výsledku a průběhu pátrání.
Rozšíření plochy pátrání, v případech změny plánu pátrání na základě získaných
dodatečných poznatků.
Možnst manuálního rozdělení sektoru na menší části.
Možnost sloučení sektorů do jednoho většího.
Zákres vlastního sektoru (plocha).
Vykreslení tématické mapy sektorů dle typu povrchu.
Vykreslení tématické mapy sektorů dle typu prostředků.
Vykreslení tématické mapy sektorů dle stavu pátrání.
Tisk topografických map ve zvoleném měřítku do PDF
○ čistých bez zákresů
○ plánovacích se zákresy vytvořených sektorů; dle typu povrchu
○ výkazových se zákresy průběhu pátrání; dle typu použitých prostředků, dle
typu stavu pátrání (plánováno, probíhá, propátráno)
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●
●
●

Import vlastních statistických údajů o vzdálenostech nálezu pohřešovaných osob od
místa jejich posledního potvrzeného výskytu
Zobrazení statistiky propátraných ploch.
Zobrazení nápovědy k užití aplikace.

On-line režim
●
●
●
●

●

Rychlý přehled o dostupnosti registrovaných kynologických pátracích týmů
prostřednictvím on-line dotazu doručeného na jejich mobilní telefon.
Vyzvání vybraných kynologů k zapojení do pátrací akce
Zapojením kynologů dojde zároveň k odeslání informace o místě srazu, telefonního
čísla na kontaktní osobu, popis pohřešované osoby..
Načtení poslední pozice a záznamu prošlých tras pátračů ze serveru, kde jsou pozice
zaznamenávány.
○ mobilních telefonů zařazených do vytvořené skupiny kynologických pátracích
týmů
○ v případě doplněných GPS zařízením na psovi i polohy a trasy psů
○ možnost zobrazování i dalších externích GPS systémů používaných složkami
IZS (ověřeno na systému “GINA”).
Připojení externích mapových služeb, jako jsou Mapy.cz, Bing Maps

Server s API k načítání a ukládání pozic pátračů
Server s API pro pozice slouží zejména ke dvěma operacím.
První operací je ukládání pozic pátračů. Pozice pátračů se ukládají ze zařízení, které jsou
připojeny k internetu (mobilní telefony, GPS trackery).
Druhou operací je pak načítání pozic a stop pátračů, tak aby se mohly zobrazit v prostředí
SW Pátrač.

Server s API ke svolávání psovodů
Server s API pro svolávání slouží ke svolávání atestovaných psovodů. Ze SW Pátrač je
odeslána výzva k účasti na pátrání a mobilní telefon oznámí tuto skutečnost pátrači, který je
ve stavu pohotovost (dostupný).

Mobilní aplikace sloužící k získávání pozic pátračů
a ke svolávání atestovaných kynologů
Mobilní aplikace realizuje v zásadě dvě operace, ale samozřejmě může nabízet i další
funkce.
První operací je odesílání polohy na server. K tomuto je nutné, by byl mobilní telefon v
dosahu sítě minimálně 3G, lépe 4G a měl k dispozici službu přenosu dat.
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Druhou operací je informování o požadavku zapojení se do pátrací akce. Atestovaný psovod
se dozví, kde se pátrání koná, kontakt na velitele zásahu. Psovod může výzvu přijmout nebo
nepřijmout, v závislosti na svých možnostech.
Seznam mobilních telefonů použitých pro ověření je v příloze.

GPS přístroje pro navigaci
GPS přístroje hrají v celé technologii zásadní roli. Přestože je možné je často nahradit
mobilními telefony, v místech kde není signál operátora je vhodné mít k dispozici i záznam
pohybu z takového typu zařízení. Mobilní aplikace mají často omezení v množství dat, které
dokáží v off-line režimu zaznamenat, často je to pouze např. 30 minut a pátrač může být
mimo signál i více než hodinu.
GPS přístroj tedy slouží k záznamu pohybu pátrače a zároveň, protože obsahuje off-line
mapy, může být využit pro navigaci pátrače v terénu. Zároveň se do této navigace nahrávají
sektory pro pátrání. Off-line mapy v řadě mobilních aplikací chybí, ale samozřejmě existují i
aplikace, které off-line mapy pro mobilní telefon nabízejí.
Seznam přístrojů použitých pro ověření je v příloze.

Volitelně GPS trackery
Alternativou k mobilní aplikaci je pak GPS tracker (v případě ověřené technologie, byly
testovány trackery od společnosti GINA, které využívá jak PČR, tak HZS). GPS trackery
slouží pouze k záznamu trasy, kterou průběžně posílají přes GSM síť na server. Platí zde
tedy stejné omezení jako v případě mobilních telefonů.

Fungování ověřené technologie
Následující body popisují běžný způsob využití ověřené technologie:
● Spuštení SW pátrač
● Vyhledání obce
● Vytvoření projektu pátrání
● Zadání posledního místa (míst) spatření pohřešované osoby
● Zadání kategorie pohřešované osoby
● Nastavení oblasti pravděpodobnosti pro odhad sil a prostředků
● Zadání dostupných sil a prostředků (pro odhad maximální doby pátrání)
● Zobrazení přehledu navrhovaných sil a prostředků
● Dotaz na dostupnost atestovaných kynologů
● Vyzvání vybraných atestovaných kynologů k účasti na pátrání
● Přiřazování sektorů pátracím týmům
● Tisk topografické mapy
● Nahrání pátracích sektorů do GPS navigačních přístrojů
● Sledování postupu pátrání (buď on-line nebo off-line z GPS navigačních přístrojů)
● Analýza propátrání
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●
●

Záznam o průběhu pátrání (označení sektorů, které byly propátrány, případně
sektorů, kde je nutné pátrání opakovat)
Archivace výsledků pátrání

Závěr
Ověřená technologie popsaná v tomto dokumentu slouží k plánování a řízení pátrací akce po
pohřešované osobě v terénu. V rámci cvičení IZS se podařilo ověřit, že všechny prvky
technologie spolu spolupracují a je s jejich využitím možno efektivně plánovat a řídit pátrací
akci.
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