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ABSTRAKT
Monografie je vČnována problematice simulaþních prostĜedkĤ
a jejich využitelnosti pro výcvik a souþinnost aktérĤ krizového Ĝízení. Monografie zahrnuje vedle teoretického vymezení problematiky modelování
a simulace, též možné zhodnocení softwarové podpory v podobČ implementace vybraných krizových scénáĜĤ do simulátorĤ pro Ĝešení krizových
situací.
Cílem monografie je pĜedložit vymezení využití simulaþních prostĜedkĤ ke zvýšení úrovnČ systému výcviku a souþinnosti aktérĤ krizového Ĝízení s demonstrováním uvedeného postupu na pĜíkladu z oblasti kritické infrastruktury.
Monografie je þlenČna do pČti kapitol. Nejprve jsou diskutována
teoretická východiska systému pĜípravy aktérĤ krizového Ĝízení
s pĜedpokladem využití simulaþních technologií, následnČ jsou vymezenyzákladní zásady pro realizaci cviþení s využitím simulátorĤ a systémy
zabezpeþení komunikace a souþinnosti aktérĤ krizového Ĝízení. ýtvrtá
kapitola je vČnovaná aplikaþním výstupĤm projektu. Jedná se o stČžejní
kapitolu monografie, která prezentuje simulaþní nástroj SIMEX a aplikaci
CAX Manager, jako novČ vyvinuté nástroje umožĖující zvýšit kvalitu odborné pĜípravy a výcviku pracovníkĤ zaĜazených do systému krizového
Ĝízení. Na základČ dosažených výsledkĤ je pĜedložen návrh struktury modelového cviþení, postup tvorby krizových scénáĜĤ a jejich implementace
do funkcionalit simulátoru SIMEX. Pátá kapitolu uzavírá monografie
s doporuþením pro organizaci cviþení.
Diskutovaný systém výcviku a pĜípravy aktérĤ krizového Ĝízení
s využitím krizových scénáĜĤ pro podporu krizového Ĝízení, byl verifikován
na UniverzitČ obrany v BrnČ a pĜi praktickém cviþení na úrovni Jihoþeského kraje, kde byl kladen dĤraz zejména na verifikaci souþinnostních vztahĤ a komunikace mezi aktéry krizového Ĝízení. Praktické i teoretické
výsledky prokázaly využitelnost dosažených výsledkĤ.
Vzhledem k tomu, že monografie je výstupem Ĝešení projektu
TAýR (registraþní þísloTA04021582), je jejím hlavním úþelem seznámit
odbornou i laickou veĜejnost s výsledky, k nimž Ĝešitelé projektu dospČli
v letech 2014-2017.
Klíþová slova: bezpeþnost, krizové situace, krizový štáb, rizika,
krizové plánování, krizové scénáĜe, modelování a simulace, simulace krizových situací, simulátor krizových situací, výcvik.
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SUMMARY
The monograph deals with the issue of simulation tools and their
using for the training and co-operation of crisis management actors.
Besides the theoretical definition of modelling and simulation, the
monograph includes evaluation of software support in the form
of implementation of selected crisis scenarios into simulators for solving of
crisis situations.
The aim of the monograph is to present a possible
of simulation tools in order to increase the level of the training system
the co-operation of the crisis management actors along with
demonstration of procedure on the example of critical infrastructure.
monograph is divided into four chapters.

use
and
the
The

Firstly, the theoretical theses are discussed in the system
of preparation of actors of crisis management with the prerequisite
of using simulation technologies. Basic principles for realization
of exercises using simulators, communication security systems and
cooperation of actors of crisis management are defined. The last chapter
describes project application outputs. This is the core chapter of the
monograph, which presents SIMEX simulation tool and CAX Manager, as
newly developed tools improving quality of training of personnel involved
in the crisis management system and training procedures itself. There is
presented the proposal of the structure of the model exercise, the process
of creating crisis scenarios and their implementation into the SIMEX
simulator.
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ÚVOD
Vycviþenost, odborná pĜíprava a schopnost efektivní komunikace
všech aktérĤ, vstupujících do Ĝešení krizových situací, je jednou ze zásadních podmínek jejich úspČšného zvládání. Dosažení tohoto výsledku je
realizovatelné s využitím rĤzných metod a postupĤ. Složitost a þasto nepĜedvídatelnost prĤbČhu krizových situací si vyžaduje hledání flexibilních
a ekonomicky akceptovatelných forem pĜípravy a výcviku pro jednotlivce
i pro krizové štáby.
Modelování a simulace mají efektivní významnou úlohu v rozvoji
lidského poznání. Je možné je zaĜadit mezi efektivní výcvikové formy pĜípravy personálu. PatĜí k základním zpĤsobĤm umožĖujícím identifikaci se
složitými systémy a procesy, a to jak v oblasti vČdy a výzkumu, tak pĜi
osvojování základních znalostí a dovednosti pĜi edukaci a pĜípravČ personálu ke zvládnutí požadovaných postupĤ. Modely a simulátory jsou úþinnými nástroji pro racionálnČ-empirický zpĤsob poznávání. Mohou efektivnČ zastoupit zkoumané, zvládané nebo ovládané objekty a nabídnout
možnost komplexního poznávání probíhajících procesĤ, jakož i pĜimČĜenou míru experimentu pro pĜiblížení se k požadované realitČ. Mohutný
rozvoj výpoþetní techniky v posledních desetiletích zpĤsobil, že se tČžištČ
této þinnosti pĜesunulo do prostĜedí poþítaþového modelování a simulace.
Modelování a simulace ve výcviku lidé používají snad ve všech
oborech. V nČkterých dokonce existují celé skupiny þinností, pro nČž je
z etických, právních þi jiných dĤvodĤ modelování a simulace jediný možný zpĤsob experimentování. V dalších jsou modelování a simulace þasto
používány jako náhrada za pĜímé experimentování, pĜi nČmž se experimentuje se zkoumaným objektem. PĜináší to Ĝadu výhod, které umožĖují
efektivnČji zvládat nároþné þasové operace, jsou ekonomicky dostupnČjší,
umožĖuji minimalizovat reálná rizika, snižují dopady do životního prostĜedí, nebo zkvalitĖují, þi zjednodušují pochopení neprobádané þinnosti.
Zjednodušení je þasto základní podmínkou realizovatelnosti a využitelnosti simulace dČjĤ þi potĜebných stavĤ. Modely se tak stávají úþelovou náhradou svého originálu. Modelováním a simulací rozumíme vytváĜení rĤzných scénáĜĤ, umožĖujících jistou míru experimentu, pĜi nČmž je zvládaný nebo zkoumaný objekt zastoupen svým modelem a umožĖuje cviþícím
v maximální možné míĜe se ztotožnit s realitou.
Tato deskripce v plném rozsahu odráží i potĜeby plynoucí z požadavkĤ optimálního zvládání krizových situací.
Krizovou situaci dle zákona o krizovém Ĝízení (1) je mimoĜádná
událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpeþí, pĜi nichž je
7
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vyhlášen stav nebezpeþí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.
Z uvedeného plyne, že ochrana kritické infrastruktury se stala dominantním bezpeþnostním zájmem mnoha zemí. Je stále obtížnČjším a otevĜeným problémem. Zahrnuje multidimenzionální, vysoce složité soubory
technologií, procesĤ a lidí, a jako taková je náchylná k potenciálnČ katastrofickým poruchám. KromČ toho vzájemné závislosti propojené infrastruktury mohou vést ke kaskádovému a stupĖujícímu se selhání v rámci
více infrastruktur. Za jednu z klíþových souþástí kritické infrastruktury je
považována energetická kritická infrastruktura (2), (3), (4), (5).
Základem Ĝešení krizových situací, vþetnČ ochrany kritické infrastruktury, je krizové plánování. Je to nástroj krizového Ĝízení pĜedstavující souhrn plánovacích þinností, procedur a vazeb uskuteþĖovaných orgány
krizového Ĝízení a jimi urþenými státními nebo veĜejnými institucemi,
právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k realizaci cílĤ a úkolĤ
pĜi zajišĢování bezpeþnosti státu a jeho obyvatelstva za krizových situací.
Jde o proces, který se soustĜećuje na zpracování, aktualizace a ovČĜování
krizových plánĤ a dokumentĤ s nimi souvisejícími. Z výše uvedeného je
patrná nejenom obsahová složitost samotného systému, vzájemných závislostí mezi aktéry vstupujících do systému, ale nutná teoretickoodborná pĜipravenost a vycviþenost krizových týmĤ.
Cíl monografie
Cíl monografie byl koncipován v souladu s výše uvedenými požadavky. Cílem práce je zkoumání a hledání inovativních pĜístupĤ
a postupĤ, umožĖujících zvýšení míry vycviþenosti a zvládání nezbytné
komunikace mezi aktéry krizového Ĝízení.
DĤraz je kladen na vypracování uceleného souboru poznatkĤ
umožĖujících vymezení využití simulaþních prostĜedkĤ ke zvýšení úrovnČ
výcviku a souþinnosti aktérĤ krizového Ĝízení, s demonstrováním tohoto
postupu na pĜíkladu v oblasti kritické infrastruktury. Verifikovat vyvinuté
simulaþní postupy a nástroje (simulátor SIMEX), které poslouží pĜi spoleþném výcviku k souþinnosti pracovníkĤ krizových štábĤ, bezpeþnostních
rad a styþných bezpeþnostních zamČstnancĤ se složkami integrovaného
záchranného systému pĜi Ĝešení mimoĜádných událostí.
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Metody práce
K dosažení deklarovaného cíle práce byly využity metody vČdecké
práce. V první a druhé kapitole bylo využito zejména metod analýzy, syntézy, dedukce, indukce, analogie, komparace. Tyto metody posloužily ke
sbČru a analýze vstupních informací. Ve tĜetí kapitole bylo kromČ již uvedených metod realizováno hodnocení rizik. Pro identifikaci nebezpeþí se
aplikovaly metody HAZOP a brainstorming. Experiment jako vČdecká metoda byla využita ve þtvrté kapitole k praktickému ovČĜení splnČní požadavkĤ na fungování simulaþního systému v rámci s výcvikového pracovištČ. V prĤbČhu aplikace experimentu bylo použito modelování k tvorbČ
prvkĤ, které byly pĜedmČtem simulace a výcviku na základČ analýzy požadavkĤ. NáslednČ byla zpracována SWOT analýza pro zhodnocení pĜínosĤ realizovaného cviþení SIMEX 2016.
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1 SOUýASNÝ STAV A VÝCHODISKA ěEŠENÍ
DĤsledky stále þetnČjších mimoĜádných událostí dokazují rostoucí
závislost moderní spoleþnosti na infrastruktuĜe. Potenciální hrozby a jejich negativní dopady na chod i bezpeþnost státu, obyvatelstvo, životní
prostĜedí i majetek jsou prĤbČžnČ analyzovány. V rámci tohoto procesu
byly identifikovány prvky v rĤzných sektorech kritické infrastruktury, jejichž eventuální narušení má závažný negativní vliv na fungování zaĜízení
a systémĤ podstatných z hlediska ekonomického i sociálního kontextu
fungování celého státu. Na základČ provádČných analýz je vyvíjeno úsilí
k implementaci preventivnČ nápravných opatĜení, jejichž cílem je snížit
zranitelnost tČchto prvkĤ a zvýšit bezpeþnost systému.
Vzhledem k závažnosti a rozsahu dopadĤ u prvkĤ kritické infrastruktury je pĜi Ĝešení krizové situace nutná úþinná spolupráce mezi jejími
subjekty, orgány veĜejné správy, složkami integrovaného záchranného
systému a dalšími organizacemi. Zejména orgány veĜejné správy
a subjekty kritické infrastruktury mají být pĜipraveny na spoleþné koordinované Ĝešení krizových situací prostĜednictvím organizaþních, metodických a materiálnČ technických opatĜení.
Subjekty kritické infrastruktury odpovídají za ochranu vlastnČného/provozovaného prvku kritické infrastruktury. Subjekt kritické infrastruktury má urþeného styþného bezpeþnostního zamČstnance, který je
souþástí krizového štábu aktivovaného v pĜípadČ ohrožení funkce prvku
kritické infrastruktury, a tento zamČstnanec rovnČž poskytuje souþinnost
pĜi plnČní úkolĤ podle zákona o krizovém Ĝízení. Prvek kritické infrastruktury má pro pĜípady ohrožení jeho funkcí stanovena opatĜení, která mají
zaruþit jeho ochranu, pĜíp. znovuuvedení do provozu. Možná opatĜení
jsou souþástí plánu krizové pĜipravenosti, který se skládá ze tĜí þástí: základní, operativní a pomocné þásti (1).
ýinnost a úkoly krizového štábu subjektu energetické kritické infrastruktury jsou souþástí operativní þásti plánu krizové pĜipravenosti
subjektu kritické infrastruktury, který obsahuje pĜehled opatĜení a zpĤsob
zajištČní, vþetnČ jeho provedení, akceschopnost subjektu kritické infrastruktury a postupy Ĝešení krizových situací, které jsou identifikovány
v analýze ohrožení. Dále je pro þinnost štábu k dispozici pĜehled spojení
na orgány krizového Ĝízení a subjekty, s nimiž jsou uzavĜeny smlouvy
k provedení opatĜení. Plán krizové pĜipravenosti subjektu kritické infrastruktury je aktualizován, jakmile dojde ke zmČnČ, která má dopad
na možné ohrožení prvku. Pokud nedojde ke zmČnČ, plány krizové pĜipravenosti jsou aktualizovány ve þtyĜletých cyklech.
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Nedílnou souþástí krizové pĜipravenosti je vzdČlávání dotþeného
personálu, a to kontinuálnČ a diferenciovanČ v závislosti na vykonávaných funkcích. Samotné získání poznatkĤ je však žádoucí verifikovat
komplexním a nejúþinnČjším zpĤsobem, kterým v pĜípadČ krizového Ĝízení je forma teoretického a praktického cviþení.
V ýeské republice zákon o integrovaném záchranném systému (6)
pojednává o využívání provČĜovacích cviþeních. Toto ustanovení se však
vztahuje na složky integrovaného záchranného systému. RovnČž povinností orgánĤ krizového Ĝízení ve veĜejné správČ je vzdČlávat i cviþit personál. Subjekty kritické infrastruktury nemají povinnost provČĜovat své
plány krizové pĜipravenosti prostĜednictvím cviþení. NČkteré subjekty kritické infrastruktury realizují vnitropodniková þi souþinnostní jednostupĖová i vícestupĖová cviþení, které se však více zamČĜují na spolehlivost
vlastního provozu, než na Ĝešení krizových situací.
PĜi realizaci výše uvádČných požadavkĤ, provČĜujících krizovou
pĜipravenost, se nejþastČji jedná o teoretické štábní cviþení a jenom obþas se volí forma „živé simulace“, což je organizaþnČ, logisticky, technologicky, environmentálnČ i finanþnČ nároþná záležitost (7).
Simulaþní systémy jsou v souþasnosti v krizovém Ĝízení využívány
jako prostĜedky pro analýzu rizik a šíĜení dopadu mimoĜádné události,
jako prostĜedky pro podporu plánování a rozhodování, ale ne pro zvyšování odborné pĜipravenosti a výcviku krizových štábĤ.

1.1 Základní pojmy v oblasti poþítaþového modelování a simulací
V monografii jsou použity odborné pojmy, které mohou vést
v ĜadČ pĜípadĤ ke sporĤm odborníkĤ o jejich pĜesný obsah a smysl.
Z toho dĤvodu je dále vymezeno obsahové chápání základních pojmĤ.
U nČkterých pojmĤ je uveden také anglický ekvivalent, protože nejsou
bČžnČ používány v odborné praxi a je nutno sladit chápání významu
pojmĤ v cizojazyþné i þeské odborné literatuĜe. Jedná se o následující
pojmy.
Model je myšlenkový nebo materiálnČ realizovaný objekt odrážející nebo zahrnující jeho podstatné vlastnosti a funkce. Je konstruován
tak, aby byl zpĤsobilý nahradit objekt zkoumání v oblastech, které se
mají pozorovat, sledovat anebo zkoumat (8).
Model je objekt, který svým zpĤsobem vypovídá o jiném, jím zobrazovaném objektu. Model je úþelovou náhradou svého originálu. MĤže
být vytvoĜen z téhož materiálu þi existovat ve stejném prostĜedí jako jeho
12
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originál nebo mĤže být vytvoĜen z jiného materiálu þi existovat v jiném
prostĜedí než originál. V obou pĜípadech je originál, jeho struktura, prvky
a vlastnosti modelem znázorĖovány zjednodušenČ. Jestliže nelze pĜipustit
zmČnu prostĜedí a hlavnČ zjednodušení, pak lze experimentovat jedinČ
s originálem. PĜi tvorbČ modelu lze pominout pouze to, co je nepodstatné
z hlediska jeho úþelu, takže zjednodušení originálu má vždy hranice, které vyplývají z úþelu modelu. Zjednodušení, pominutí nepodstatného a
zmČna prostĜedí jsou nezbytnými podmínkami realizovatelnosti modelu,
ale i zdrojem nebezpeþí, že výsledky experimentĤ provedených na modelu nemusí být stejnČ vČrohodné, jako výsledky experimentĤ provedených
na originálu (9).
Modelováním rozumíme nacházení, vytváĜení a využívání modelĤ. Podle toho jakých prostĜedkĤ, materiálu apod. je k vytvoĜení modelu
využito, se jedná o historické, biologické, fyzikální, matematické aj. modely a o pĜíslušné druhy modelování. V pĜípadČ použití výrazových prostĜedkĤ výpoþetní techniky k vytvoĜení modelu se jedná o poþítaþové
modelování.
Poþítaþový model pĜedstavuje v poþítaþi vytvoĜenou analogii
struktury a vlastností originálu, která se za specifikovaných podmínek
(nejþastČji zjednodušená) chová jako originál v reálném svČtČ. Nezbytnou
podmínkou realizovatelnosti modelu je, že zobrazuje originál zjednodušenČ (tj. neúplnČ). Míra zjednodušení je závislá zejména na urþení, pro koho je urþena a na které otázky má odpovČdČt.
Entita je chápána jako samostatnČ existující objekt syntetického
prostĜedí, který má své parametry, vlastnosti a chování. Je tedy modelem
reálného objektu.
Simulace (modelování dynamické þinnosti prvkĤ þi systémĤ) je
metoda poznávání a vyhodnocování reálnČ probíhajících procesĤ a stavĤ
vznikajících a probíhajících ve zvoleném prostoru nebo þase.
Simulace je podobou modelování, kde základní nezávislou promČnnou je þas. Simulace je schopna zobrazovat dČje a procesy a oproti
ostatním, nesimulaþním modelĤm, které zobrazují pouze stav svých originálĤ, zobrazovat i jejich chování. Simulace vychází z axiómu, že simulaþní model má podobné chování jako originál tehdy, když je jeho struktura podobná struktuĜe originálu a jeho þásti mají vlastnosti podobné
vlastnostem pĜíslušných þástí originálu. Obsah pojmu v monografii je
chápán jako poþítaþová simulace dČjĤ a jevĤ odehrávajících se
v syntetickém a virtuálním prostĜedí.
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Trenažér je technický prostĜedek, napodobující funkci dopravního, pĜepravního prostĜedku þi systému obsluhovaného þlovČkem, sloužící
k nácviku dokonalého zvládnutí psychomotorických reakcí pĜi jeho obsluze a k získání taktických návykĤ pĜi jeho použití v reálných podmínkách
a prostĜedí. Základní metodou jeho použití je rutinní opakování þinností.
Simulátor pĜedstavuje soubor technických prostĜedkĤ, sloužící
pĜípravČ osob þi jejich skupin (štábĤ) k provádČní požadované þinnosti.
MĤže být zapojen do soustavy více simulátorĤ pomocí poþítaþové sítČ
a speciálních protokolĤ.
Virtuální realita je takový model skuteþného prostĜedí þi þinnosti,
který vyvolává u þlovČka zrakové, hmatové, polohové a jiné smyslové
vjemy podobné vjemĤm zobrazované reality. Její technologický základ je
ve výkonné výpoþetní technice a rychlých systémech zobrazování, generování zvukĤ a tlakĤ na vybrané senzory þlovČka.
PoþítaþovČ podporovaná cviþení (CAX) je sofistikovaná metoda
výcviku manažerĤ a jiných Ĝídících pracovníkĤ s využitím konstruktivní
simulace procesĤ a jevĤ potenciálnČ a fakticky vznikajících nebo existujících pĜi provádČní specifikované þinnosti – rozhodovacího procesu
a procesu Ĝízení podĜízených štábĤ a vykonavatelĤ. Poþítaþe pĜi nich simulují procesy a jevy v reálném nebo simulovaném þase a prostĜedí.

1.1.1 PĜíprava a výcvik aktérĤ krizového Ĝízení
K pĜípravČ a výcviku personálu a orgánĤ krizového Ĝízení lze využít
výcvikové modely a nástroje živé, virtuální a tvoĜivé (konstruktivní) simulace. Zkušenosti ze zahraniþí pĜitom jednoznaþnČ ukazují, že výcvikové
modely a simulátory lze s nejvČtším efektem využívat ke zkvalitĖování
individuálního i kolektivního vzdČlávání, pĜípravy a výcviku zejména
v takových oblastech, kde je velmi omezená možnost pĜímého experimentování, což je v pĜípadČ problematiky krizového Ĝízení splnČno bezezbytku (10).
Stále se rozšiĜující škála symetrických i asymetrických bezpeþnostních hrozeb si žádá vyvinutí nové generace sociálnČ interaktivních
technik, které vtáhnou uživatele do virtuálního prostĜedí, kde mohou pĤsobit užíváním nejen svého poznání, ale i svých citĤ, sociální a kulturní
inteligence. V mnoha skuteþnČ živých prostĜedích, ohrožujících bezpeþnost, je nemožné konat experimenty za úþelem zhlédnutí úþinkĤ použití
nových technik a zpČtnovazební komunikace mezi aktéry. ProstĜednictvím
virtuální reality s využitím interaktivní techniky je možné se podívat na
úþinky uplatĖování nových technik pro Ĝešení pracovních problémĤ.
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Použití výcvikových modelĤ a simulátorĤ pĜi pĜípravČ a výcviku
personálu krizového Ĝízení mĤže pomoci redukovat podstatný nedostatek
v pĜipravenosti souþasného systému zabezpeþení, zejména v souþinnostní
a komunikaþní fázi, která je závislá pĜedevším od zkušeností a dovedností
úþastníkĤ cviþení. Teoretická výuka mĤže jen ve velmi omezeném rozsahu eliminovat tento nedostatek v rámci získávání nutné praktické dovednosti. V praxi chybí blízká cviþení, která by vytvoĜila dostateþný prostor
pro komplexní Ĝešení pĜedpokládaných bezpeþnostních hrozeb.
Stávající výcvikové modely a simulátory je možné pĜizpĤsobit cílĤm, kterých má být dosaženo v rámci pĜípravy a výcviku, jakož
i charakteru a rozsahu procviþované problematiky. Cíle pĜípravy a výcviku
se orientuji zpravidla na:
¾ zdokonalování pĜipravenosti personálu a orgánĤ krizového Ĝízení
pro jejich þinnost pĜi Ĝešení krizových situací a ovČĜování opatĜení
pro rychlý a efektivní pĜechod na þinnost za krizové situace
s využitím zejména zdokonalovacích cviþení;
¾ ovČĜování metodik práce orgánĤ krizového Ĝízení pĜipravených pro
použití pĜi Ĝešení krizových situací a získávání poznatkĤ pro zlepšování pracovních postupĤ a souþinnostních vazeb vþetnČ využitelnosti informaþních a komunikaþních vazeb a technologií používaných orgány krizového Ĝízení s využitím zejména souþinnostních
cviþení;
¾ vyhodnocování úrovnČ pĜipravenosti orgánĤ krizového Ĝízení podílet se na Ĝešení krizových situací, využitelnosti zpracovaných krizových plánĤ a získávání poznatkĤ pro jejich upĜesnČní a doplnČní
s využitím provČĜovacích cviþení;
¾ zkušební ovČĜování nových metod, þinností, složení, i technických
prostĜedkĤ orgánĤ krizového Ĝízení vyvíjených nebo pĜipravovaných k zavedení, s využitím forem cviþení;
¾ k ovČĜování systémĤ Ĝízení, plánování a souþinností v reálných
podmínkách zásahu se využívají taktická cviþení.
Cviþení mohou být organizována na ústĜední, resortní, krajské nebo místní úrovni a také na úrovni zásahu.
Podle rozsahu úþasti jsou cviþení organizovaná jako:
¾ jednostupĖová, kterých se úþastní nebo pĜi kterých je simulována þinnost orgánĤ a organizací pĤsobících pouze na jedné úrovni
Ĝízení;
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¾ vícestupĖová, kterých se úþastní nebo pĜi kterých je simulována
þinnost orgánĤ a organizací pĤsobících na více úrovních Ĝízení
(11).
Výcvikové modely a simulátory vytváĜí prostor pro zkvalitnČní
a zlepšení pĜipravenosti a schopnosti personálu a orgánĤ krizového Ĝízení
tím, že:
¾ simulují vznik a vývoj krizových situací, vþetnČ synergie pĤsobení
jejich zdrojĤ (skuteþných i fiktivních) a domino efektĤ, aniž by došlo k ohrožení životĤ þi zdraví lidí, ohrožení nebo spotĜebování velkých majetkových hodnot þi ohrožení životního prostĜedí;
¾ vytváĜejí pro cviþící prostĜedí, které je velmi blízké podmínkám,
v nichž probíhají þinnosti, na které se pĜipravují a s kterými se tyto orgány ve své bČžné Ĝídící praxi setkávají jen ve velmi omezeném rozsahu, a proto absentuje dostateþná míra praktických zkušeností;
¾ umožĖují testovat pĜipravenost, schopnosti a reakce cviþících
k Ĝešení krizových situací;
¾ snižují personální nároky na množství osob zapojených do cviþení
tím, že simulují a nahrazují reakce okolí a prostĜedí;
¾ významnČ snižují finanþní náklady na výcvik, nevyžadují rozsáhlé
prostory, nezatČžují životní prostĜedí, neomezují bČžný život obþanĤ a zainteresovaných organizací;
¾ provádČjí záznam akcí a reakcí cviþících, zrychlují a objektivizují
rozbory a hodnocení;
¾ umožĖují opakovat situace pro nedokonale zvládnuté þinnosti;
¾ pro cviþící þiní výcvik zajímavČjší, poskytují jim bezprostĜední poznání dĤsledkĤ jejich rozhodování a þinnosti.
Východiskem pro implementaci a využívání forem cviþení
ke zdokonalování pĜipravenosti aktérĤ krizového Ĝízení je Pokyn generálního Ĝeditele Hasiþského záchranného sboru ýeské republiky, kterým se
stanoví postup pro pĜípravu a provedení provČĜovacích a taktických cviþení, jejichž cílem je sjednocení postupu pĜi pĜípravČ, jednotek požární
ochrany, dalších složek integrovaného záchranného systému a orgánĤ
podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidaþních prací
pĜi mimoĜádné události (12).
Doporuþený postup pro pĜípravu a provedení provČĜovacích
a taktických cviþení jednotek požární ochrany nebo dalších složek integrovaného záchranného systému stanovuje vyhláška o organizaci
a þinnosti jednotek požární ochrany (13), zákon o integrovaném záchran-
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ném systému (6) a vyhláška o nČkterých podrobnostech zabezpeþení integrovaného záchranného systému (14):
¾ postup organizátora provČĜovacích a taktických cviþení v pĜípravné, realizaþní a vyhodnocovací etapČ cviþení;
¾ obsah a rozsah dokumentace k provČĜovacím a taktickým cviþením
a pravidla pro její zpracování;
¾ zásady pro archivaci zpracované dokumentace k provČĜovacím
a taktickým cviþením.
Výcvik a souþinnost aktérĤ krizového Ĝízení Ĝešících krizové situace
prvkĤ kritické infrastruktury se týká zejména orgánĤ krizového Ĝízení krajĤ a vybraných subjektĤ energetické kritické infrastruktury na jejich území.
Dalšími úþastníky jsou Ĝídící orgány složek integrovaného záchranného systému na pĜíslušné úrovni a dotþené subjekty krizovou situací,
napĜ. nemocnice. Mohou to být i orgány krizového Ĝízení obcí s rozšíĜenou
pĤsobnosti a vybrané subjekty energetické kritické infrastruktury na jejich území.

1.1.2 Struktura cviþení pro výcvik personálu krizového Ĝízení ve Spojených státech amerických
Pro úþely možné komparace metodického pĜístupu k pĜípravČ personálu je pĜedloženo rámcové vymezení jednoho nejvyspČlejšího systému
pĜípravy aktérĤ krizového Ĝízení.
Federální agentura pro Ĝešení krizových situací (FEMA) je agentura
Spojených státĤ amerických zĜízená prezidentským exekutivním naĜízením (15). Od poþátku svého pĤsobení Ĝeší jako klíþovou otázku pĜípravu
managementu pro Ĝešení mimoĜádných událostí, hledá optimální model
jeho výcviku pro správné rozhodování.
Management pro Ĝešení mimoĜádných událostí znamená organizovaný pĜístup k Ĝízení pĜípravy, odezvy, zmírnČní úþinkĤ a obnovy. Má koordinaþní úlohu ve spoleþné þinnosti profesionálních i dobrovolných þlenĤ
hasiþských, zdravotnických, policejních a vojenských sborĤ pĜi ochranČ
obyvatel pĜed mimoĜádnými situacemi. Tyto organizace zasahují pĜi bČžných nehodách a mimoĜádných událostech, obþas ale pĤsobí jako složky
záchranného systému. Pro pĜípravu na Ĝízení práce integrovaných týmĤ
musí být cviþeni jejich úþastníci, zejména funkcionáĜi, pro své povinnosti
pĜi této þinnosti. K tomu jsou využívány þtyĜi formy pĜípravy: samostatnČ
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Ĝízené individuální uþení, výcvik jednotlivcĤ v uþebnČ, výcvik týmĤ a výcvik systému (16).
FEMA postupnČ vyvinula systém pČti typĤ cviþení pro krizový management, jež jsou uvedené v tabulce 1. Tato sada cviþení slouží jako
standard a východisko pro pĜípravu a prĤbČh cviþení krizového managementu i pro jeho financování.
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vycviþit personál
na práci podle
nových plánĤ
nebo postupĤ

1–2h
jakýkoliv
personál

Doba
Úþastníci

Orientaþní cviþení
pĜednáška nebo
diskusní semináĜ
založený na
scénáĜi

Cíl

Charakteristiky cviþení
Formát

19

1–4h
obvykle klíþový
personál
a supervizoĜi

vycviþit stav
na plánování;
zkoušet plány
a postupy; rozvíjet
rozmístČné zdrojĤ;
hodnotit úlohy

Stolní
cviþení
diskusní semináĜ
s problémy
pĜedkládanými
zprávami

1–4h
terénní
záchranáĜi

Typ cviþení
Drilové
Cviþení
cviþení souþástí
organizace nebo systému na
použití skuteþného vybavení

Tabulka 1: Typy cviþení dle Federální agentury pro zvládání krize (16)

1–8h
personál zaĜazený
na pĜíslušné funkci

Vycviþit
funkcionáĜe
pro použití
skuteþných
postupĤ
v realistiþtČjších
podmínkách

Funkþní
Cviþení
cviþení podle
funkce v systému
na použití postupĤ
a zaĜízení

vycviþit celý systém
pro operace odezvy
na mimoĜádnou
událost; reálnČ
otestovat plány
a postupy
a pĜimČĜenost
zdrojĤ
3 h – 10 dnĤ
všechny úrovnČ;
od záchranáĜĤ
po vedoucí
pracovníky

kompletní simulovaná mimoĜádná
událost s pohybem
skuteþných zdrojĤ
k Ĝešení problémĤ
hmotných škod

Komplexní cviþení
SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ

ÚroveĖ
stresu
Frekvence

Charakteristiky cviþení
ZaĜízení

nízká
dle potĜeby

dle potĜeby

Stolní
cviþení
konferenþní sál

bez stresu

Orientaþní cviþení
konferenþní sál
nebo uþebna

dle potĜeby

stĜední

Typ cviþení
Drilové
Cviþení
pracovištČ
s úplným vybavením

tĜikrát za þtyĜi roky

Funkþní
Cviþení
skuteþné zaĜízení
se standardními
formuláĜi, plány,
displeji, poþítaþi
a komunikaþními
prostĜedky
stĜední

každé þtyĜi roky

stĜední až vysoká

zaĜízení, které je
používáno pĜi
skuteþné odezvČ

Komplexní cviþení
SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ
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Pro pĜípravu manažerĤ krizového Ĝízení má klíþový význam jejich
dovednost rychlého a správného rozhodování v podmínkách neurþitosti
a za neúplných informací, proto je pĜi cviþeních FEMA vČnována pozornost
výcviku této dovednosti. Tabulka 2 uvádí charakteristiku rozhodovacích
þinností v typech cviþení FEMA.
Tabulka 2: Rozdíly ve zpĤsobech rozhodování u cviþení dle Federální
agentury pro zvládání krize (16)
Typ cviþení
Orientaþní

Charakteristika rozhodování
- rozhodování není požadováno

Drilové

- rozhodování není požadováno

Stolní

-
-
-
-
-
-

skupinové rozhodování
malý tlak
minimální dokumentace rozhodování
minimální omezené zdroje
minimální uvažování o þasu a vzdáleností
bez techniky

Funkþní

-
-
-
-
-
-

individuální (v roli) nebo koordinované rozhodování
rostoucí tlak
písemná dokumentace rozhodování
omezené zdroje
jisté uvažování o þasu a vzdálenosti
použití podpĤrné techniky (poþítaþe, rádia,atd.)

Komplexní

- individuální rozhodování s jistou koordinací
- stĜední nebo vysoký tlak
- dokumentování mĤže být pĜeneseno na podpĤrný
personál, ale musí být úplné
- reálné zdroje
- reálný þas a vzdálenosti
- skuteþná technika

Cviþení manažerĤ krizového Ĝízení FEMA jsou orientována
na výcvik klíþových funkcí, které musí plnit pĜi efektivním zvládnutí krizových situací ve všech jejich fázích – prevenci, pĜipravenosti, odezvy
a zmírnČní škod. Klíþové funkce, které jsou zaĜazené do výcviku záchranáĜĤ a krizových manažerĤ, jež se podílejí na Ĝešení mimoĜádných událostí v systému cviþení FEMA jsou uvedeny v tabulce 3.
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Tabulka 3: Klíþové funkce krizového Ĝízení zaĜazené do systému cviþení
dle Federální agentury pro zvládání krize (16)
Velící stanovištČ
koordinace*

komunikace*
Ĝízení taktických operací*
pĜedpokládané místo pro velení
viditelnost oblasti události
sbČr informací o situaci*

Operaþní stĜedisko
koordinace*
tvorba politiky*
operaþní management*
komunikace*
ústĜední místo pro Ĝízení

shromažćování všech typĤ informací*
dokumentace události*
dokumentace události*
vedení záznamu*
informování veĜejnosti*
informování veĜejnosti*
hostování návštČvníkĤ*
* Položky vhodné pro zaþlenČní do cviþení stĜedisek velení.
PĜi hodnocení cviþení záchranáĜĤ a manažerĤ krizového Ĝízení používá FEMA pro implementaci nejlepší praxe porovnávané instituce
benchmarking. PĜi nČm mĤže být výcvikové zaĜízení porovnáváno s jinou
institucí nebo se standardem. Porovnávací hodnoty tzv. „benchmarky“ se
mohou stát „standardy nejlepší možné praxe“. Zatímco ve veĜejném sektoru jsou standardy v naprosté vČtšinČ státĤ používány na stanovení minimální požadované úrovnČ, mnohdy zákonem stanoveného objemu
a kvality služby. Kritéria hodnocení cviþení FEMA ukazuje tabulka 4.
Tabulka 4: Kritéria hodnocení cviþení (16)
Kritérium
Hodí se do
progresivního
programu
cviþení
(benchmark 1)
Poskytuje vČtší
flexibilitu dodání cviþení
(benchmark 3)
Poskytuje
týmový

Prokázání kritéria
-
-
-
-
-
-
-
-

poskytuje dílþí zmČnu alespoĖ v jednom aspektu
komplexnosti
neodlišuje se radikálnČ od ostatních metod cviþení
jednoduché úpravy mohou zvýšit úroveĖ složitosti þi
stresu
dovoluje samostatnČ Ĝízené uþení
mĤže být použito pĜi promČnlivé velikosti skupin
mĤže být použito v relativnČ krátkém þasovém
horizontu
umožĖuje þasté cviþení
lze použít pro jakoukoliv disciplínu systému odezvy
na mimoĜádnou událost
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Kritérium
a individuální
výcvik
(benchmark 1)
Poskytuje realistická omezení zdrojĤ
(benchmark 2)
Úþastníci se
zapojili
(benchmark 1)

Prokázání kritéria
-
-

dovoluje týmovou hru
další složky mohou být hrány nebo simulovány

-
-

poskytuje seznamy specifických zdrojĤ
umožĖuje kolísání disponibilních prostĜedkĤ bČhem
simulované akce

-
-

pĜimČĜený zpĤsob realismu
cviþení vypadá zajímavČ nebo provokuje myšlení

1.2 Modelování a simulace v oblasti krizového Ĝízení
Systém vzdČlávání, pĜípravy a výcviku orgánĤ krizového Ĝízení je
v souþasné dobČ postaven na:
¾ individuálním vzdČlávání, pĜípravČ a výcviku urþeného personálu
ve vzdČlávacích, školících a výcvikových zaĜízeních zejména Ministerstva vnitra ýeské republiky,
¾ kolektivní pĜípravČ a výcviku tČchto orgánĤ, organizovaných buć
jimi samými, nebo ve spolupráci se zmínČnými vzdČlávacími, školícími a výcvikovými zaĜízeními.
NejrozšíĜenČjší formou kolektivní pĜípravy jsou nácviky a cviþení
organizované se zapojením vybraných Ĝídících a výkonných prvkĤ bezpeþnostního systému ýeské republiky na jedné nebo i na nČkolika úrovních Ĝízení.
V systému vzdČlávání, pĜípravy a výcviku personálu a orgánĤ krizového Ĝízení je nejvČtším problémem, vzhledem ke specifickému charakteru a podmínkám provádČní pĜíslušných þinností pĜi Ĝešení krizových
situací, omezená možnost procviþování teoretických znalostí získaných pĜi
výuce praktickým výcvikem. Rozsah praktického výcviku je velmi omezený a vČtšinou probíhá za podmínek, které se výraznČ liší od praxe, pro
kterou se cviþící pĜipravují. Postrádány jsou pĜedevším ty formy výcviku,
pĜi kterých absolventi získávají pro praxi nutné dovednosti, pĜípadnČ je
upevĖují v trvalé návyky.
Zkušenosti ze zahraniþí ukazují, že jsou ve stále vČtší míĜe používány metody a prostĜedky modelování a poþítaþové simulace. ěada
k tomu úþelu vytvoĜených prostĜedkĤ je dále upravována pro využití jako
nástroje podpory rozhodování pĜi reálném Ĝešení vzniklých krizových situací.
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Využití metod a prostĜedkĤ poþítaþového modelování je zpravidla
implementováno postupnČ a velmi uvážlivČ. K tomu je potĜebné zejména:
¾ identifikovat oblasti v systému vzdČlávání, pĜípravy a výcviku orgánĤ krizového Ĝízení, v nichž využití prostĜedkĤ a metod poþítaþového modelování a simulace mĤže pĜinést potĜebný efekt;
¾ analyzovat, které dostupné a vyvíjené prostĜedky poþítaþového
modelování a simulace lze využít v jednotlivých oblastech krizového Ĝízení;
¾ analyzovat požadavky na typové datové entity potĜebné pro tvorbu simulaþních modelĤ;
¾ analyzovat požadavky na vývoj dílþích modelĤ pro simulaci, pĤsobení typových zdrojĤ ohrožení a nasazení typových jednotek
a jejich prostĜedkĤ;
¾ analyzovat požadavky na konfiguraci použitelných simulátorĤ, aby
odpovídaly struktuĜe a zamČĜení pĤsobnosti orgánĤ krizového Ĝízení a organizaþních prvkĤ podporujících jejich þinnost pĜi Ĝešení
krizových situací;
¾ analyzovat požadavky na sestavení a experimentální ovČĜení metodik pĜípravy a provedení poþítaþovČ podporovaných anebo Ĝízených cviþení a výuky.

1.2.1 Modely a modely dČje
Modely a nástroje tvoĜivé simulace vytvoĜené pro analýzu bezpeþnostních rizik lze použít, zpravidla po nezbytných úpravách, k vytvoĜení
verifikaþního modelu pro ovČĜování vČrohodnosti krizového plánu. Získané výsledky lze navíc následnČ, po pĜevedení do výcvikového modelu,
kontrolovat pomocí nástrojĤ živé nebo virtuální simulace.
Krizový plán, který je pĜedmČtem modelování, musí být vztažen
k existujícímu objektu nebo oþekávanému chování nepĜátelských osob þi
sil v konkrétním objektu nebo prostoru, ke konkrétnímu ohroženému
území a pĜipraveným nebo pĜipravovaným opatĜením, dostupným silám
a prostĜedkĤm, které lze použít k Ĝešení pĜípadné krizové situace. Model
musí být také natolik otevĜený, aby do nČj mohly být dodateþnČ zapracovány zmČny zjištČné v originále a jeho okolí, které jsou významné vzhledem ke zjištČným bezpeþnostním rizikĤm, použitelným opatĜením, silám
a prostĜedkĤm.
Model, použitelný pro ovČĜování vČrohodnosti krizového plánu,
musí zahrnovat nejen objekt, jehož stav nebo chování mĤže zpĤsobit
vznik a ovlivĖovat prĤbČh krizové situace, ohrožené území, objekty
a obyvatelstvo, ale i orgány urþené k Ĝešení krizové situace, vþetnČ sou24

SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ

stavy jimi realizovaných opatĜení, organizace disponující použitelnými
silami, prostĜedky, schopnostmi apod. Model musí pĜíslušné originály
a jejich okolí zobrazovat natolik validnČ, aby vČrnČ interpretoval pro plánování významné dČje, které se v originálech a jejich okolí mohou odehrát pĜi realizaci opatĜení pĜijímaných v reakci na hrozbu vzniku krizové
situace, pĜi jejím vzniku, Ĝešení a odstrašování následkĤ.
Pro splnČní tČchto požadavkĤ musí být za zúþastnČné oblasti doplnČny ideje a metriky o popis závislostí, které pĤsobí pĜi a po realizaci
jednotlivých opatĜení, zejména pĜi nasazení použitelných sil a prostĜedkĤ.
VytvoĜení ideje takovéto kvality a tak dokonalého popisu originálu
a jeho okolí je nereálné. Z toho dĤvodu je zpravidla nezbytné pĜi konstrukci modelu redukovat požadavky na dokonalost popisu originálu a jeho okolí úþelovým pominutím tČch oborĤ nebo jejich þástí, u nichž je
zĜejmé, že jejich podíl na prĤbČh realizace a úþinnosti pĜijatého opatĜení
je nevýznamný. UvnitĜ zahrnutých oborĤ lze také omezit metriky, zejména u špatnČ algoritmizovatelných promČnných, nebo vyjádĜit je deterministickými nebo stochastickými vztahy, pĜedevším pro nealgoritmizovatelné promČnné, zejména lidským faktorem ovlivnČné závislosti. Takto
uvážlivČ redukovaný model je využitelný nejen pĜi tvorbČ a ovČĜování
funkþnosti krizových plánĤ, ale i pĜi optimalizaci výstavby, zamČĜení pĜípravy a rozmístČní konkrétních organizací, sil a prostĜedkĤ použitelných
pĜi Ĝešení krizových situací.
Z výsledkĤ analýzy vyplývá, že modelování a simulace pro ovČĜování vČrohodnosti krizových plánĤ lze použít jen ve velmi omezeném rozsahu pro analýzu krizových opatĜení, v nichž je dominantní lidský faktor.
I v pĜípadech, kdy lidský faktor není dominantní, ale pouze pĜítomný, je
lze použít pouze tehdy, když je model možné zjednodušit maximální redukcí vlivu lidského faktoru. Simulace je úþelné používat zejména pro
analýzu krizových opatĜení spojených s použitím konkrétních technických
nebo technologických zaĜízení, u nichž lze pomČrnČ pĜesnČ kvantifikovat
jejich kapacitní možnosti a úþinnost (napĜ. dopravní prostĜedky, zemní
stroje, dekontaminaþní linky, zbraĖové systémy apod.). K ještČ vyšší redukci vlivu lidského faktoru musí dojít pĜi analýze krizových opatĜení spojených s použitím tČchto zaĜízení seskupených do organizovaných celkĤ
(napĜ. hasiþských, policejních, vojenských aj. jednotek). Modelování je
možné zamČĜit na odhady jejich výkonu a úþinnosti jejich nasazení.
OpodstatnČné je modelování pouze v takových pĜípadech, kdy lze analyzovat rĤzné varianty pĜijímaných opatĜení reagujících na rĤzné varianty
vývoje krizové situace.
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Verifikaþní modely jsou tedy schopny napomoci pĜi analýze vČrohodnosti krizových plánĤ a úþelnosti pracovních postupĤ orgánĤ krizového Ĝízení pĜipravených nebo pĜipravovaných pro Ĝešení pouze nČkterých
druhĤ krizových situací, tím, že umožĖují modelovat a simulovat:
¾ rĤzné varianty stavu objektu a další skuteþnosti, které mohou být
pĜíþinou vzniku nebo rozvoje krizové situace;
¾ synergie pĤsobení a domino efekty pro nejrĤznČjší více þi ménČ
reálné kombinace skuteþností, které jsou pĜíþinou vzniku nebo
rozvoje krizové situace;
¾ variantní odhady rozsahu a dĤsledkĤ možných škod na objektu
a jeho okolí;
¾ varianty oþekávaného chování a reakcí nepĜátelských osob a sil,
úþinnost a dĤsledky pĤsobení jejich prostĜedkĤ;
¾ oþekávané reakce postiženého obyvatelstva.
Zjednodušení je dĤvodem a þasto i nezbytnou podmínkou realizovatelnosti modelu. Model má zjednodušit podmínky pro experimentování,
zefektivnit výcvik, výuku apod. Množství skuteþností, kterými mĤže být
popisován stav a chování originálu a jeho okolí v reálném prostĜedí, je
prakticky nevyþerpatelné, zatímco poþet skuteþností, tzv. metrik, použitelných pro popis stavu a chování originálu a jeho okolí v kybernetickém
prostĜedí je vždy koneþný, a tedy omezující. Model proto nemĤže interpretovat originál natolik vČrnČ, aby poskytoval hodnovČrné odpovČdi
na všechny možné otázky, jejichž pĜedmČtem studia je originál (17).
ZamČĜení a rozsah zjednodušení je dán úþelem modelu. Volba metrik modelu, respektive metrik prostĜedí, ve kterém bude model realizován, má vycházet z dĤsledné analýzy úþelu modelu. PĜi volbČ metrik se
z hlediska urþení modelu analyzuje:
¾ co je v originále podstatné, které vlastnosti originálu musí model
zobrazovat vČrnČ, a co lze pĜi stavbČ modelu zjednodušit þi pominout (poþet a zamČĜení metrik);
¾ míra zobrazení jednotlivých vlastností originálu, zejména detailnost þi generalizace, s jakou má model vlastnosti originálu zobrazovat (kvalita metrik).
Validita modelu je schopnost modelu vČrnČ zobrazit ty prvky
a vlastnosti originálu, které jsou dĤležité z hlediska poslání modelu. Validní model zobrazuje originál tak vČrohodnČ, že výpovČdi modelu je
možné považovat za výsledky, získané experimentováním s originálem.
Validita modelu je otázkou dĤvČryhodnosti modelu, tj. do jaké míry,
a v Ĝešení kterých otázek se mĤže uživatel modelu spolehnout na mode-
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lem poskytnuté údaje. Validitu modelu je nutné posuzovat vždy vzhledem
k použití modelu, k jeho aplikaci.
Citlivost modelu je jeho schopnost reagovat zmČnami svých závisle promČnných na zmČnu nezávislé promČnné. U promČnné se stanovuje
práh citlivosti, což je nejmenší zmČna dané nezávisle promČnné, na kterou model reaguje.
Transformace þasu v modelu dovoluje sledovat dČje ve výhodných
þasových pomČrech, a to i ty, které jsou nesledovatelné v originále pro
svoji rychlost, pomalost, pro „bezdČjové“ prodlevy apod. ýas z prostĜedí
existence originálu je pĜi simulaci transformován lineárnČ (zrychlení,
zpomalení, skoky v þase, zastavení þasu) do simulaþního þasu,
popĜ. do þasu strojového. PĜi transformaci simulaþního þasu do strojového
þasu se vypouštČjí „bezdČjové“ intervaly, dČje jsou soustĜedČny
do tzv. událostí. V intervalech strojového þasu, kdy probíhá zpracování
události, simulaþní þas stojí.
Zvláštním druhem þasové transformace modelu je tzv. simulace
v reálném þase. PĜi simulaci v reálném þase se simulované dČje odvíjejí
stejnČ rychle, jako dČje v originálech. Každý simulovaný dČj tedy probíhá
v þasovém intervalu, vymezeném dvČma okamžiky diskrétních událostí,
které ohraniþují originál simulovaného dČje.
Skuteþnosti, které lze modelovat pouze s nízkou validitou, jsou
nazývány tzv. slabými stránkami modelování a mezi nČ mĤžeme zaĜadit
zejména:
¾ skuteþnosti, které lze velmi obtížnČ kvantifikovat, pĜedevším
tzv. lidské faktory, jako jsou morální stav, schopnost sebeobČtování, vycviþenost, rozhodnost, bojácnost, zastrašení apod.;
¾ úroveĖ a kvalitu rozhodování (svobodného, tvĤrþího i chybujícího)
lidského subjektu, speciálnČ nealgoritmizovatelné þásti a prahové
funkce pĜi rozhodování.
V pĜípadČ respektování omezené validity jsou realizovatelné
i modely, v nichž se vyskytují slabé stránky modelování. V ostatních pĜípadech musí být hledány zpĤsoby, jak zvýšit validitu modelĤ, zejména
u mČkkých faktorĤ a prahových funkcí pĜi rozhodování, napĜ. pomocí náhodných promČnných a využitím stochastických modelĤ. Nelze ale oþekávat, že by tyto modely dosáhly tak vysokého stupnČ validity, aby získaly
predikþní schopnost nástroje Ĝízení.
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Z hlediska kauzality vztahĤ a závislostí definovaných pro model
jsou rozlišovány:
¾ deterministické modely, které obsahují pouze jednoznaþnČ determinované vztahy (algoritmy);
¾ stochastické modely, které obsahují nejménČ jeden vztah
s náhodnČ promČnnou veliþinou, vytváĜenou generátorem náhodných þísel, zatímco ostatní vztahy jsou vesmČs plnČ deterministické;
¾ modely s umČlou inteligencí, které používají k vyjádĜení nČkteré
ze svých funkcí alespoĖ jednou techniku umČlé inteligence.
PĜi tvorbČ struktur modelĤ se nejþastČji používá metod a nástrojĤ
tzv. objektovČ orientované simulace. Ta vychází ze skuteþnosti, že
objekty, jejichž stav a chování mají být simulovány, mohou být pĜedmČtem zájmu ne pouze jednoho, ale najednou i nČkolika rĤzných oborĤ lidské þinnosti. Jednotlivé obory se od sebe mohou výrazným zpĤsobem
odlišovat zákonitostmi, zpĤsoby myšlení, vyjadĜováním se, používanými
kvalitativními a kvantitativními parametry, symbolikou apod. Nutnost
pĜiblížit pĜíslušný model zpĤsobĤm myšlení a vyjadĜování v rĤznorodých
oborech se Ĝeší vytváĜením rĤzných kybernetických prostĜedí, použitelných pro obor, v nČmž má být simulace aplikována. Pomocí takových
prostĜedí lze vytváĜet pomČrnČ složité hierarchizované modely, ve kterých mohou být simulovány stavy a chování nejrĤznČjších druhĤ objektĤ.
PĜi konstrukci modelĤ se proto využívá v první ĜadČ tzv. uzavĜení
objektĤ, pĜiþemž objekt je vnímán jako logický celek, složený ze dvou
struktur, a to z dat a funkcí. Datová struktura obsahuje kvantifikovatelné
vlastnosti, tzv. atributy. Funkþní struktura obsahuje funkce, kterými
jsou definovány potenciální þinnosti, þi schopnosti objektu být aktivním
nositelem a pasivním pĜíjemcem þinností. UzavĜení struktury dat do rámce funkcí umožĖuje pĜi simulaci ztotožnit vyjádĜení objektu s obecnČ vžitým chápáním objektu. Mezi daty a funkcemi se zároveĖ udržují tČsné
vazby. Údaje v datové struktuĜe jsou pĜístupné pouze pĜes funkce
a úþinky funkcí jsou zase závislé na údajích.
Jako pĜíklad uzavĜení objektu lze uvést hasiþskou nebo jinou jednotku. Jednotka je v datové þásti charakterizována svým oznaþením, poþetním stavem, technikou, výzbrojí a vybavením, úrovní pĜipravenosti,
morálním stavem, místem dislokace apod. Z hlediska funkce je pĜíslušná
jednotka schopna mnoha aktivních þinností, napĜ. pĜesouvat se, zaujímat
postavení, hasit, vyprošĢovat, odmoĜovat, ošetĜovat, cviþit atd. Jednotka
je také pasivním pĜíjemcem cizích aktivit, napĜ. mĤže utrpČt ztráty, být
doplnČna, pĜemístČna apod. Rozsah aktivních i pasivních þinností závisí
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i na obsahu její datové þásti, napĜ. ztráty jsou závislé na úrovni pĜipravenosti a kvality ochranných prostĜedkĤ, poruchy techniky jsou závislé na
druhu, stáĜí a údržbČ techniky. StejnČ tak þinnosti mají pĜímý dopad na
její datovou þást, napĜ. pĜesouvá-li se pĜi zmČnČ místa dislokace, spotĜebovává pohonné hmoty, hasí-li hoĜící objekt, spotĜebovává hasící média,
komunikuje-li s okolím radiopojítky, spotĜebovává energii baterií apod.
PĜi konstrukci modelĤ se dále využívá dČdiþnost mezi hierarchicky uspoĜádanými typovými objekty, kdy pod typový objekt vyšší úrovnČ
lze zahrnovat a popisovat typové objekty nižší úrovnČ. Typový objekt
vyšší úrovnČ a pod nČj hierarchizované typové objekty nižší úrovnČ jsou
nositeli spoleþných vlastností a typové objekty nižší úrovnČ jsou zároveĖ
nositeli dalších specifických vlastností.
PĜi hierarchizaci vlastností typových objektĤ se používá tzv. tĜíd.
PĜi definování tĜídy se, jako obecná, zavedou data a funkce spoleþné pro
všechny objekty patĜící do pĜíslušné tĜídy. Každý objekt zaĜazený
do pĜíslušné tĜídy automaticky získává všechny vlastnosti své tĜídy,
tzn., dČdí data i funkce. To umožĖuje dČdit vlastnosti mezi tĜídami
a usnadĖuje tvorbu složitých modelĤ tvoĜených hierarchicky uspoĜádanými objekty.
Definováním
typových
objektĤ
na
nejobecnČjší
úrovni,
tzv. základních tĜíd, lze v poþítaþi vytváĜet prostĜedí rĤzných oborĤ,
které se vzájemnČ liší metrikami. Pokud v takovém prostĜedí vytvoĜíme
tzv. odvozenou tĜídu, získají pĜíslušné objekty automaticky atributy
tohoto prostĜedí. Odvozené tĜídy lze dále þlenit podle potĜeby na další
a další podtĜídy.
Jestliže je jako tĜída zavedeno napĜ. vozidlo, lze snadno zavést jeho podtĜídy jako kolové vozidlo, pásové vozidlo atd. Doplní se pouze
vlastnosti, které jsou pro jednotlivé podtĜídy specifické. Každý exempláĜ
nové podtĜídy automaticky získá vlastnosti všech svých nadtĜíd, spolu se
specifickými vlastnostmi své podtĜídy.
PĜi konstrukci modelĤ se dále využívá polymorfismus þinnosti
objektĤ. Spoþívá v tom, že je možné využít jednoho oznaþení pro þinnost
všech objektĤ v dané hierarchii tĜíd, pĜiþemž þinnost nabývá specifický
význam pro objekt tĜídy, se kterým je daná þinnost právČ spojena.
NapĜ. jediná definovaná þinnost "útoþí" automaticky nabývá rĤzný
rozsah podle objektu tĜídy, se kterým je v daném okamžiku spojena,
napĜ. þety, roty, praporu apod.
Výše naznaþené znaky umožĖují vývoj "slangĤ", které jsou velmi
blízké odborným, v jednotlivých oborech používaným jazykĤm. Dosahuje
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se tím nejen rychleji probíhající interakce s poþítaþem a v nČm instalovanými modely, ale pĜedevším vyššího stupnČ porozumČní dČjĤm, které
poþítaþ interpretuje simulací.
Složité dČjovČ návazné simulace využívající velké množství modelĤ
se zpravidla Ĝeší v síti paralelnČ pracujících poþítaþĤ. V poþítaþové síti
vytvoĜené kybernetické prostĜedí se tím mĤže pĜibližovat reálnému svČtu,
kde paralelnČ probíhají dČje, které spolu vzájemnČ nČkdy více, nČkdy
ménČ souvisejí, a vzájemnČ se ovlivĖují. Pro spolupráci modelĤ je nutné,
aby, kromČ interaktivity vĤþi svým operátorĤm a uživatelĤm, byly interaktivní mezi sebou navzájem.
PĜi spolupráci omezeného poþtu modelĤ je jejich vzájemná interaktivita Ĝešena zpravidla pomocí sdílené databáze. Jejím prostĜednictvím
si jednotlivé modely pĜedávají informace o výsledcích dČjĤ, které jsou
v nich simulovány. Mezi pĜedanými údaji musí být všechny, které ovlivĖují þinnost spolupracujících modelĤ.
PĜi spolupráci vzájemnČ hierarchizovaných modelĤ, u nichž lze využít pĜedností objektovČ orientované simulace, mĤže být vzájemná interaktivita Ĝešena tzv. vnoĜenými modely. DČj vnoĜeného modelu se odehrává za podmínek vytvoĜených hierarchicky vyšším modelem. Tato
technika se uplatĖuje zejména pro vývoj a ovČĜování nových pracovních
postupĤ (vþetnČ napĜ. metodik práce štábĤ).
Distribuovaná simulace
PĜi spolupráci mnoha (ĜádovČ stovek až tisícĤ) modelĤ, jejichž dČje
probíhají v reálném þase, sdílené databáze a vnoĜení modelĤ již zpravidla
nepostaþuje a vzájemná interaktivita je Ĝešena pomocí tzv. distribuované interaktivní simulace (DIS). V DIS jsou simulátory a ostatní poþítaþe, na kterých jsou provozovány modely, nazývány DIS-entitami. Každá
DIS-entita má svoji vlastní databázi a pracuje autonomnČ buć podle algoritmĤ, které obsahuje, nebo podle zásahu uživatelĤ. ZároveĖ pĜes svĤj
DIS-interface hlásí vysláním patĜiþné zprávy ostatním v DIS-síti pracujícím DIS-entitám zmČnu svého stavu (DIS-ESP). PĜíjem a vstupní zpracování zpráv, vysílaných ostatními DIS-entitami, je nutnou þinností každéDIS-entity. PĜi ní vzniká její vlastní pohled na simulované prostĜedí a dČje
v nČm. Tak je umožnČn vznik jejích vlastních akcí a reakcí, tvoĜících její
podíl na procesech odehrávajících se v kybernetickém prostĜedí.
Obecným pĜínosem distribuované simulace je, že zprostĜedkovává
využívání existujících simulaþních modelĤ (jimi produkovaných dat nebo
jejich jiných produktĤ, které jsou použity jako okrajové podmínky)
v jiných, zejména nových simulaþních modelech. UmožĖuje obohacovat
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kybernetické prostĜedí o nové vlastnosti a pĜizpĤsobovat je novým úþelĤm použití. Tak lze zkrátit þas, nutný pro uspokojení nových požadavkĤ
na modelování a simulace, zabezpeþit ekonomiþtČjší využití vývojových
a realizaþních kapacit, dosáhnout þasových i finanþních úspor pĜi vývoji
i provozu simulaþních systémĤ.
PĜi bČhu distribuované simulace její úþastníci vytváĜejí a sdílejí jediné spoleþné kybernetické prostĜedí. Každý z nich mĤže obohacovat kybernetické prostĜedí o své interní entity a jejich realizací se podílí
na dČjích, které v kybernetickém prostĜedí probíhají. Na bČhu distribuované simulace se mĤže podílet nČkolik desítek až stovek úþastníkĤ propojených do poþítaþové sítČ (LAN/WAN). Jejich poþet je dán pĜenosovou
kapacitou použitých sítí.
Velký pĜínos poskytuje DIS pĜi výcviku. UmožĖuje zvyšovat poþet
cviþících, procviþovat souþinnost a spolupráci uvnitĜ rozsáhlých kolektivĤ
a mezi rĤznorodými kolektivy cviþících. Ve sdíleném kybernetickém prostĜedí tak mĤže probíhat jak vícestupĖové cviþení (napĜ. velitelské
a štábní cviþení, pĜi kterém cviþí velitelé a štáby návazných stupĖĤ velení
a Ĝízení v rámci integrovaného záchranného systému), tak i spoleþné cviþení, kterého se úþastní více prvkĤ integrovaného záchranného systému.
PĜi cviþení mohou být cviþící rozmístČni v rĤzných (i velmi vzdálených)
výcvikových simulaþních zaĜízeních. V tomto pĜípadČ musí být stĜediska
propojena WAN sítí.
Podmínkou pro zaþlenČní instalace simulaþního modelu nebo systému do distribuované simulace je, že její:
¾ komunikaþní software je schopen vysílat do poþítaþové sítČ zprávy
o zmČnách stavu interních entit (bČhem urþeného þasového intervalu zpĤsobem, který je srozumitelný všem úþastníkĤm) a obdobné zprávy od ostatních úþastníkĤ pĜijímat;
¾ konstruktivní
software
je
schopen
interpretovat
objekty
ze sdíleného kybernetického prostĜedí s ostatními úþastníky, pĜiþemž software každého z úþastníkĤ distribuované simulace obsahuje:
o tytéž základní (infrastrukturní þi systémové) bloky, které
pro kybernetický prostor definují pojmovou strukturu, metriky, provádČjí nad nimi operace a Ĝídí práci hardware pĜi
realizaci sdíleného kybernetického prostĜedí;
o ve vyšších vrstvách (v aplikaþních programech) s ostatními
úþastníky spoleþné architektonické rysy a prvky, které mu
umožnují využívat þinnosti základních blokĤ jako služby
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v dobČ, kdy realizuje své objekty ve sdíleném kybernetickém prostĜedí.
Významným faktorem, který ovlivĖuje tvorbu a využití modelĤ
a simulací, je již zmiĖovaná interaktivita modelu vĤþi uživateli, tedy
zpĤsoby oboustranné komunikace þlovČk – model prostĜednictvím vstupních a výstupních zaĜízení. Vstupní zaĜízení umožĖuje uživateli ovlivĖovat nebo se spolupodílet na dČjích probíhajících v simulovaném prostĜedí.
Výstupní zaĜízení uživateli zprostĜedkovává informace o objektech
a dČjích probíhajících v simulovaném prostĜedí.
Rozvoj hardwarových, softwarových a dalších prostĜedkĤ umožĖuje v souþasné dobČ realizovat modely, které jsou schopny pracovat
v reálném þase a jejichž interaktivita je tak vysoká, že po uživateli nevyžaduje žádnou poþítaþovou prĤpravu, popĜ. jsou modely dokonce schopné
nahradit simulací þlovČka, nebo alespoĖ nČkteré jeho funkce. ýinnosti
provádČné þlovČkem tedy mohou být þásteþnČ nebo zcela integrovány
do kybernetického prostĜedí.
Této velké možnosti se intenzivnČ využívá, zejména pĜi pĜípravČ
a výcviku osob a kolektivĤ, pĜiþemž jsou rozlišovány:
¾ živá simulace, kdy reální lidé ovládají reálné prostĜedky v reálném
prostĜedí;
¾ virtuální simulace, kdy reální lidé ovládají simulované prostĜedky
v simulovaném prostĜedí;
¾ konstruktivní simulace, kdy simulovaní lidé ovládají simulované
prostĜedky v simulovaném prostĜedí.
Živá simulace
PĜi živé simulaci lidé používají reálné prostĜedky, se kterými cviþí
ve skuteþném terénu nebo objektu. Živá simulace tedy, na rozdíl
od simulace virtuální a simulace konstruktivní, nevytváĜí ani nevyužívá
umČlé prostĜedí a tím i pĜesahuje rámec poþítaþové simulace. Cviþící bývají prostĜedky pro živou simulaci vybavováni zpravidla ad hoc, speciální
cviþištČ pro živou simulaci zpravidla trvale instalovanými simulátory
a zaĜízeními. V zaĜízeních živé simulace jsou spolu s poþítaþovou technikou používány i další druhy techniky, napĜ. laserová, radiová, globální
polohový systém (GPS) a v doplĖkových prostĜedcích také výbušniny,
dálkovČ ovládané roznČtky apod.1 Výstupní zaĜízení pro živou simulaci
jsou ovládány modely a pro cviþící dotváĜejí scénu. Vstupními zaĜízeními
pro živou simulaci jsou z vČtší þásti zase úþelové snímaþe, které monito-


1

Vzhledem k tomu, že živá simulace byla rozvíjena nejprve ve vojenství, jsou pro
ilustraci voleny pĜíklady pĜedevším z tohoto oboru.
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rují þinnost cviþících a jejich techniky. Data, získaná tČmito snímaþi,
vstupují zpČt do modelĤ.
NapĜíklad pĜi výcviku, spojeném s hašením požárĤ, je soustavou
plynových hoĜákĤ simulováno chování a pĤsobení ohnČ, pĜi výcviku pohybu osob v zakouĜeném nebo zamoĜeném prostoru je soustavou kouĜových generátorĤ simulováno zakouĜení a zamoĜení, namaskovaní figuranti
mohou simulovat mrtvé, ranČné, zamoĜené, nakažené nebo ohrožené
osoby. PĜi výcviku spojeném se stĜelbou simulují protivníka soustavy
elektronicky ovládaných cílĤ, zatímco soustavy dýmovnic a náloží zase
imitují palbu. Místo a pohyb cviþících jsou pĜi živé simulaci sledovány
napĜ. pomocí GPS. Ke komunikaci mezi cviþícími se používají reálné,do
cviþné sítČ zapojené, komunikaþní a informaþní prostĜedky.
Nejrozsáhlejší zkušenosti s živou simulací jsou shromáždČny
z výcviku bojové þinnosti jednotlivcĤ a malých jednotek, pĜi kterém
je využíván kombinovaný sdružený laserový soubojový cviþný systém
(MILES) umožĖující simulaci výsledkĤ použití a úþinkĤ zbraní
a zbraĖových systémĤ, vþetnČ jejich úþinkĤ na cviþící a jejich bojovou
techniku. Simulace úþinkĤ zbraní obohacuje taktická cviþení jednotek
a pĜibližuje je boji nejen tím, že eliminuje „nezranitelnost cviþících a jejich
bojové techniky“, ale zejména tím, že probíhá v reálném þase, je nestranná a objektivní. Do jejích nestranných a objektivních výsledkĤ se
napĜ. promítá i to, jak se cviþící chovají a pohybují v terénu nebo objektu,
jak rychle a správnČ se rozhodují, jakou uplatĖují taktiku, jakou ovládají
svoji zbraĖ, bojovou a jinou techniku.
Cviþící, jejich zbranČ, bojová aj. technika, jsou vybavováni doþasnČ speciálními doplĖky pro simulace úþinkĤ. TČmi jsou simulace použití
zbraní a zbraĖových systémĤ (WES) vysílaþe, WES pĜijímaþe a senzory
(u zasaženého zpravidla indikují þím a kde byl zasažen), WES vyhodnocovací zaĜízení (u zasaženého zpravidla provádí simulaþní výpoþty úþinkĤ)
a WES displeje (u zasaženého zpravidla oznamují úþinky a zobrazují jejich rozsah).
Simulace úþinkĤ zbraní je v souþasnosti realizována dvČma rozdílnými zpĤsoby, které se vzájemnČ odlišují místem ovládání WES vysílaþe.
Simulace pĜímé stĜelby a jejích úþinkĤ používá poþítaþovou a laserovou
techniku. Jako WES vysílaþ zde pracuje laserový vysílaþ, který je po dobu
cviþení pĜipevnČn k hlavni zbranČ a ovládá jej obsluha spolu se zbraní.
Laserový paprsek (þi impuls) simuluje míĜenou stĜelbu a je v nČm zároveĖ zakódována informace o typu zbranČ a použité stĜele. Jiný je zpĤsob
simulace úþinkĤ zbraní v prostoru zahrnující pĜímou i nepĜímou stĜelbu
v kombinaci s výbuchy, ohnČm a dýmem. Ovládání WES vysílaþĤ
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a dalších zdrojĤ je soustĜedČno do ovládacího zaĜízení, které využívá štáb
Ĝídícího cviþení.
U systému MILES je napĜ. hlaveĖ každé zbranČ opatĜena laserovým vysílaþem a každý potenciální cíl je vybaven soustavou laserových
snímaþĤ, vyhodnocovacím a zobrazovacím zaĜízením. Pomocí laserových,
zdraví neškodných paprskĤ (impulsĤ) je simulována pĜímá stĜelba zbraní.
Rozsah úþinku na cviþícího (þi na bojovou techniku) stanovuje vyhodnocovací zaĜízení, kterým je pro tento úþel vybaven cviþící nebo bojová
technika (v pĜípadČ instrumentovaného cviþištČ mĤže jím být vybaven
externČ).
Ovládací zaĜízení lze rozšíĜit o systém automatického sledování
a zobrazování þinnosti a polohy cviþících pracující na principu GPS.
Výkon vysílaþe a informace zakódované do laserového paprsku
(impulsu, který je generován pĜi každém výstĜelu) odpovídají typu zbranČ
a použité stĜely. Vysílaþ je inicializován buć výstĜelem ze zbranČ cviþnou
municí, nebo od spoušĢového mechanizmu zbranČ (to závisí na typu vysílaþe).
Soustava (souprava) laserových snímaþĤ (napĜ. u vojáka jsou to
þtyĜi snímaþe na pĜilbovém popruhu a deset snímaþĤ na trupovém popruhu) identifikuje zásah cíle. Informace o místČ zásahu, o ráži a druhu stĜely pĜedává vyhodnocovacímu a zobrazovacímu zaĜízení. To vyhodnotí úþinek stĜely v cíli a výsledek zobrazí na displeji. ZbraĖ každého cviþícího je
vybavena laserovým vysílaþem a cviþící je vybaven jednak soustavou
laserových snímaþĤ, jednak vyhodnocovacím a zobrazovacím zaĜízením.
Instrumentace cviþištČ umožĖuje rovnČž propojení živé simulace
se simulací konstruktivní, aniž omezí volbu místa cviþení (þásti instrumentace, které jsou bČhem cviþení v místČ cviþení, jsou mobilní). Tím
poskytuje Ĝídícímu cviþení v reálném þase elektronický obraz situace
(místo a stav každého cviþícího) na mapovém podkladČ a umožĖuje mu
„vzdálené oživení“ vyĜazených. ZároveĖ odstraĖuje nedostatek základních
prostĜedkĤ živé simulace, napĜ. že systém MILES umožĖuje simulovat
pouze pĜímou stĜelbu, tím, že umožĖuje pro obČ strany cviþících simulovat úþinky palebné podpory dČlostĜelectva (nepĜímou stĜelbu), pĜímé letecké podpory, ruþních granátĤ, výbušných zátarasĤ a minových polí,
chemického a radiaþního zamoĜení apod. Propojení živé a konstruktivní
simulace také vytváĜí podmínky pro zkvalitnČní závČreþných rozborĤ
a hodnocení cviþení. ěídící cviþení mĤže využívat prostĜedky, které
k tomu poskytuje konstruktivní simulace, tj. v prĤbČhu cviþení prostĜedky
záznamu simulace, radiových hovorĤ cviþících a prostĜedky pro sbČr dat
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a pĜi rozborech a hodnoceních prostĜedky pro presentaci þástí ze záznamĤ, statistik ze sebraných dat. UmožĖuje provádČt i spoleþná cviþení,
kterých se úþastní cviþící v živé, virtuální i konstruktivní simulaci (18).
Virtuální simulace
V pĜípadech, kdy je reálné riziko ohrožení lidských životĤ nebo
jsou ohroženy þi spotĜebovány jiné velké materiální hodnoty, lze pĜi pĜípravČ a výcviku použít virtuální simulaci. PĜi virtuální simulaci se cviþící
nepohybují v reálném prostĜedí, ale používají a ovládají simulované prostĜedky v kybernetickém, poþítaþem vytváĜeném prostĜedí, v tzv. virtuální realitČ. PĜi vytvoĜení odpovídajících podmínek dochází k tak výraznému vnoĜení þlovČka do virtuální reality, že v ní vnímá a jedná pĜirozenČ. VnoĜením se þlovČk stává prvkem kybernetického prostĜedí, stává se
tzv. vnoĜeným aktérem, pĜímým úþastníkem dČjĤ probíhajících
ve virtuální realitČ. Jako vnoĜený aktér komunikuje v kybernetickém prostĜedí se svým okolím zpĤsoby role, ve které vystupuje, þi od ní nevýznamnČ odlišnými.
NapĜíklad pĜi výcviku je úþastník cviþení vnoĜen (vtažen þi pĜemístČn) do syntetického dynamického prostĜedí, kde je mu umožnČno úþastnit se dČjĤ zpĤsoby, které se „pouze nevýznamnČ“ odlišují od zpĤsobĤ,
jakými se bude úþastnit podobných dČjĤ v praxi, pro kterou je cviþen.
Hardware pro virtuální realitu, který musí být schopen v reálném
þase zpracovat potĜebné, a tedy velmi velké množství dat, musí disponovat velkou pamČĢovou kapacitou, musí mít velmi vysoký výpoþetní výkon,
musí obsahovat úþelnČ zamČĜená vstupní i výstupní zaĜízení apod. Tím je
ovlivnČná i cena takovéhoto zaĜízení, která je svým zpĤsobem limitující
pro faktickou implementaci a rozsah využití pro praktický výcvik.
Vstupní zaĜízení pro simulaci virtuální reality realizují tu þást interakce, kterou se vnoĜený aktér podílí na dČjích v kybernetickém prostĜedí. Základními vstupními zaĜízeními jsou prostĜedky hlasové, textové
a datové komunikace, kterými vnoĜení aktéĜi komunikují se svým okolím.
SložitČjší zaĜízení mohou generovat a poþítaþi pĜedávat údaje, které dostateþnČ charakterizují pĜítomnost, místo, polohu a þinnost vnoĜeného
aktéra, pĜípadnČ zasílají obdobné údaje i o nástrojích, se kterými do kybernetického prostĜedí vstoupil. Jedná se zejména o snímaþe polohy, periodicky snímající místo, pĜípadnČ i orientaci a pohyb vnoĜeného aktéra
a þinnost jím používaných zaĜízení. PatĜí sem také tzv. datové rukavice,
které obsahují snímaþe polohy a pohybu ruky, pĜípadnČ i jednotlivých
prstĤ. Princip datových rukavic je rozšiĜován i na tzv. datový oblek pro
další þásti tČla i celé tČlo.
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Výstupní zaĜízení pro simulace ve virtuální realitČ zprostĜedkovávají vnoĜenému aktéru v kybernetickém prostĜedí vnímané objekty
a dČje. Základními výstupními zaĜízeními jsou opČt prostĜedky hlasové,
textové a datové komunikace, kterými jsou vnoĜeným aktérĤm pĜedávány informace o jejich okolí. SložitČjší výstupní zaĜízení mohou
v kybernetickém prostĜedí vnímané objekty a jevy transformovat z forem
a tvarĤ, kterými jsou vyjádĜeny uvnitĜ poþítaþe do podob vhodných pro
jednotlivé smysly þlovČka. Transformace mĤže být pĜitom natolik kvalitní,
že její výstupy pĜekonají citlivostní a rozlišovací prahy lidských smyslĤ.
ýlovČk pak prezentované objekty a dČje vnímá jako objekty z reálného
prostĜedí.
NejrozvinutČjšími výstupními zaĜízeními pro simulaci virtuální reality jsou zaĜízení zprostĜedkující zrakové a sluchové vjemy. Pro zprostĜedkování zrakových vjemĤ jsou využívány zejména velkoplošné projekce
a pĜilbové displeje. Pro zprostĜedkování sluchových vjemĤ jsou využívány
nejrĤznČjší generátory, syntetizátory a k nim pĜipojené soupravy prostorové reprodukce zvuku. Pozornost mĤže být vČnována i generování výstupĤ pro další lidské smysly, jako je hmat (pro vjemy o teplotČ, tvaru
a povrchu objektĤ), þich, vestibulární ústrojí, þidla vegetativních nervĤ
(jimiž þlovČk vnímá dynamické odchylky od pĜímoþarého rovnomČrného
pohybu, a které pociĢuje napĜ. pĜi rozjíždČní, zastavování nebo zatáþení
dopravního prostĜedku).
Podle toho, jak je v simulovaném kybernetickém prostĜedí vnoĜenému aktérovi zprostĜedkován kontakt s dalšími objekty, jsou rozlišovány
tĜi typy vnoĜení do virtuální reality.
V pĜípadČ vnoĜení využívajícího univerzální zaĜízení je aktér
do virtuální reality vtažen prostĜednictvím univerzálních vstupních
a výstupních zaĜízení. Ty musí generovat i nejbližší okolí vnoĜeného aktéra a musí zahrnovat také virtuální nástroje, které jsou k dispozici vnoĜenému aktérovi pro vnímání a ovlivĖování dČjĤ ve virtuální realitČ. Univerzální vstupní a výstupní zaĜízení pro virtuální realitu zatím nedokáží generovat podnČty pro všechny smysly þlovČka a snímat jeho veškerou þinnost. Je otázkou, zda je ekonomické, aby to dokázaly. Zpravidla jsou proto generovány výstupy pouze pro vybrané smysly, zejména zrak, sluch,
výjimeþnČ i hmat, dále jsou snímány poloha a pohyby vybraných þástí
tČla, zejména hlavy, nohou, rukou a jejich prstĤ.
U typu vnoĜení využívajícího velkoplošnou projekci je prostor
virtuální reality vymezen velkými pasivními projekþními plochami þi soustavami velkoplošných obrazovek. Na nČ jsou spolu s prostorovým zvukem promítány obrazy okolních objektĤ a dČjĤ. VnoĜený aktér, kterým
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mĤže být i malý kolektiv (napĜ. osádka, obsluha, štáb apod.), vstupuje
do virtuální reality se svým, zpravidla málo rozmČrným organickým prostĜedkem (zaĜízením, nástrojem, zbraní) nebo jeho maketou (napĜ. hasiþ
používá proudnici, policista nebo voják ruþní zbraĖ apod.). Organický
prostĜedek vnoĜeného aktéra je pĜechodnČ vybaven rĤznými snímaþi
(napĜ. vysílaþem snímaþe polohy a funkce). Snímaþe a výstupy elektronických þástí vnoĜenými aktéry ovládaných organických prostĜedkĤjsou
pĜipojeny k poþítaþi, na nČmž je provozován model.
U typu vnoĜení využívajícího maketu pracovištČ jsou aktér nebo
skupina aktérĤ vnoĜeny do virtuální reality i se svým nejbližším okolím,
tedy pracovištČm (napĜ. je použita vČrná maketa kabiny skuteþného vozidla, prĤzkumného prostĜedku, Ĝídícího stanovištČ apod.). Pak není nutné
simulovat nČkdy vĤbec nerealizovatelné výstupy, které imitují nejbližší
okolí vnoĜeného aktéra. ýást výbavy pracovištČ, která aktérĤm slouží
k informování o stavu a þinnosti ovládaného zaĜízení a o dČjích v jeho
okolí, je ovládána prostĜednictvím úþelových výstupních zaĜízení vzájemnČ spolupracujícími poþítaþi (napĜ. prĤzory a okna pracovištČ jsou nahrazeny obrazovkami, pro které obrazový signál generuje grafická stanice,
spojovací prostĜedky jsou napojeny na generátory zvuku nebo pracovníky
rozehry). PracovištČ bývají instalována na pohybující se hydraulicky nebo
elektricky ovládané základnČ, þímž je umožnČno generování vjemĤ i pro
vestibulární ústrojí a vegetativní nervy vnoĜených aktérĤ. Prvky, které
slouží k ovládání þinnosti zaĜízení, jsou doplnČny úþelovými snímaþi fungujícími jako vstupní zaĜízení. Jejich signály ve formČ dat vstupují do simulaþního modelu, aby jej informovaly o þinnosti aktérĤ.
Simulátory virtuální reality, které svými výstupy pĜekovávají citlivostní a rozlišovací prahy lidských smyslĤ jsou zahrnovány do tĜídy
s vysokou vČrností (Hi-fi). Jejich poĜizovací náklady jsou velmi vysoké
a cena simulátoru typu pracovištČ zpravidla dokonce pĜesahuje cenu jím
limitovaného zaĜízení.
Tlak na snížení poĜizovacích a provozních nákladĤ vede k výrobČ
simulátorĤ s omezenou vČrností (Se-fi). Výstupy tČchto simulátorĤ pĜi
výcviku ovšem „neošálí“ smysly cviþících (napĜ. je používána nižší kvalita
zobrazení, nebývají opatĜeny pohyblivou základnou, jejich kabiny jsou
umČlohmotnými maketami originálĤ apod.). NicménČ, poskytují takovou
hloubku vnoĜení, která splĖuje požadavky na jejich využití pĜi pĜípravČ
a výcviku.



37

SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ

Konstruktivní simulace
Virtuální simulace mĤže být vhodným zpĤsobem doplĖována simulací konstruktivní. Konstruktivní (tvoĜivá) simulace je druh simulace, kdy
model obsahuje vše potĜebné, aby pĜi experimentování zastoupil (simuloval) originál, a to i takový, který zahrnuje þlovČka. V konstruktivní simulaci je þlovČk nahrazen submodelem, je tzv. vnitĜním aktérem, na rozdíl
od vnoĜeného aktéra u virtuální simulace. V dČjích konstruktivní simulace
se tak uplatĖují tvoĜivá rozhodnutí vnitĜních aktérĤ, pĜiþemž jednotlivé
entity tĜíd vnitĜních aktérĤ aktivnČ jednají podle algoritmĤ, které jsou
naprogramovány v jejich tĜídách.
U konstruktivní simulace se vytváĜí uvnitĜ poþítaþového hardware
syntetické dynamické prostĜedí. Jedná se o model prostĜedí, v nČmž
existují (pĤsobí, mČní se, atd.) zkoumané þi zvládané objekty, vytváĜí se
a do tohoto prostĜedí umísĢují modely konkrétních simulovaných zkoumaných þi zvládaných objektĤ (entity), vytváĜejí se dČje, bČhem kterých
entity simulují chování svých originálĤ. VytvoĜené dČje je v tomto prostĜedí možné sledovat a provádČt rozbory jejich prĤbČhu a výsledkĤ.
Každé použití konstruktivní simulace je v souþasnosti vázáno
na specializovaný simulaþní software. Universální simulaþní software se
totiž již pĜestal vytváĜet i používat, protože pro svoji obsluhu vyžadoval
znalost programování poþítaþĤ. Nebyl „uživatelsky pĜívČtivý“ a mohli jej
využívat pouze „dvouprofesní“ týmy a lidé, schopní tvoĜivČ rozvíjet nejen
svĤj profesní obor, ale i programování poþítaþĤ. Specializovaný simulaþní
software, bez ohledu na obor, kterým se zabývá, je pĜes svou úþelovost
zpravidla velmi rozsáhlé softwarové dílo, které obsahuje množství skupin
právČ pro pĜíslušný obor a úþel specializovaných nástrojĤ, což jsou
do funkþních blokĤ a knihoven uspoĜádané programy a databáze.
Každý simulaþní software obsahuje þást, která vytváĜí uvnitĜ poþítaþového hardware prázdný þasoprostor, tzn. kybernetický prostor. VytvoĜení kybernetického prostoru je první etapou v použití konstruktivní
simulace. V dalších etapách je kybernetický prostor za pomoci jednotlivých skupin nástrojĤ modifikován þi využíván, což je patrné z obrázku 1,
kde zelené šipky vyjadĜují nutnou návaznost etap, žluté šipky ukazují
zpČtnou vazbu pro další rozvoj simulaþních procesĤ.
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vlivĤ. Formalizovanou soustavou dat pro vytvoĜení modelu terénu, který
simuluje zvolené reálné území, je jeho digitální terénní databáze.
PĜi vytváĜení entit jsou pomocí specializovaných nástrojĤ vytváĜeny entity a rozmísĢovány v syntetickém dynamickém prostĜedí. Tím
jsou vytvoĜeny poþáteþní podmínky pro použití konstruktivní simulace
(napĜ. pro experiment, pro cviþení). Je-li pĜedmČtem simulace boj, pak
vytváĜenými a v syntetickém dynamickém bojišti rozmísĢovanými entitami jsou tzv. poþítaþem generované síly. Jsou to modely úþastníkĤ simulovaného boje, a to obou þi více bojujících stran, jak vyžaduje úþel (cíl, téma, námČt) cviþení nebo experimentu. Nástroji, kterými obsluha simulaþního systému entity vytváĜí a rozmísĢuje v syntetickém dynamickém bojišti, jsou knihovny a databáze poþítaþem generovaných sil.
BČh simulace je Ĝízen nástroji, kterými obsluha simulaþního systému ovládá simulaþní þas (napĜ. spouští, zastavuje, zrychluje). PrávČ pĜi
bČžící simulaci (tj. po spuštČní simulaþního þasu) se plnČ projevuje nejdĤležitČjší vlastnost konstruktivní simulace – její tvoĜivý charakter.
To vytváĜí v syntetickém dynamickém prostĜedí dČje, pĜi kterých entity
jednak jednají automaticky nebo poloautomaticky, jednak se chovají
„stejnČ“, jako jejich originály v prostĜedí své existence (napĜ. na bojišti).
O tom, zda entita jedná automaticky þi poloautomaticky, se rozhoduje již pĜi vývoji pĜíslušných þástí systému simulaþního software.
Od automatismu v chování entit se upouští ze dvou dĤvodĤ (oba souvisejí
s úþelem použití simulace). Prvním dĤvodem je, že pro daný úþel zpĤsoby
jednání originálĤ nelze zjednodušit v míĜe, kterou vyžaduje algoritmizace
jednání entit. Druhým dĤvodem je, že z hlediska úþelu je nutné, aby nČjaký þlovČk (napĜ. cviþící) pĤsobil v dČjích jako aktér, aby se na prĤbČhu
dČjĤ osobnČ podílel. Oba pĜípady jsou Ĝešeny úþastí þlovČka (v prvém
pĜípadČ operátora, v druhém cviþícího) v bČžící simulaci. Svým jednáním
ovlivĖuje prĤbČh, a tím i výsledky dČjĤ. Zda se entita chová „stejnČ“ jako
její originál, je dáno validitou simulace. O validitČ simulace se z vČtší þásti
rozhoduje rovnČž již pĜi vývoji systému simulaþního software. Závisí však
také na kvalitČ použitých soustav dat. Validita simulace je vždy hodnocena ve vztahu k úþelu simulace. O simulaci Ĝíkáme, že je pro daný úþel
validní, jestliže z hlediska úþelu, jak syntetické dynamické prostĜedí (nebo syntetické dynamické bojištČ), tak i všechny entity dostateþnČ pravdivČ (validnČ) simulují své originály.
PĜi rozboru prĤbČhu a výsledkĤ simulovaných dČjĤ jsou pomocí specializovaných nástrojĤ demonstrovány prĤbČhy a výsledky dČjĤ.
Jsou statisticky zpracována data, která charakterizují chování a úþinnost
jednání entit v dČjích. PrĤbČhy dČjĤ a výsledky zpracování dat jsou ana40
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lyzovány, a z nich jsou vyvozovány závČry þi pouþení. Je-li simulace validní (tj. není zneužita pro jiný úþel, než je urþena), pak tyto závČry lze
interpretovat jako závČry z pĜímého experimentování.
Obsluha simulaþního systému používá k tČmto þinnostem následující nástroje:
¾ pro záznam simulace (pĜípadnČ i záznam komunikace cviþících) –
automaticky zaznamenávají celý prĤbČh simulace (pĜípadnČ
ze spojových sítí komunikaci cviþících);
¾ pro pĜehrávání záznamu – umožĖují demonstraþní pĜehrání vybraných úsekĤ simulace (a cviþícími vedených hovorĤ);
¾ pro sbČr dat – bČhem simulace automaticky shromažćují data, jejichž zpracování uživatel zadal;
¾ pro statistické zpracování a prezentaci dat – umožĖují volitelnými
zpĤsoby sebraná data zpracovat a výsledky zpracování prezentovat.
Návraty zpČt k již uskuteþnČným etapám mohou smČĜovat
do vytvoĜení syntetického dynamického prostĜedí, vytvoĜení entit a rozmístČní entit a do bČhu simulace, pĜiþemž se nemusí vždy jednat o návrat
na zaþátek tČchto etap. Dovedným využíváním návratĤ (nČkdy
v kombinaci s pĜerušením bČhu simulace) lze zproduktivnit a zkvalitnit
þinnosti, ve kterých je konstruktivní simulace používána. NapĜ. návratĤ
do vytvoĜení syntetického dynamického prostĜedí a vytvoĜení entit je využíváno k provádČní systematických zmČn v poþáteþních podmínkách experimentĤ. Lze jimi zproduktivnit a zkvalitnit, experimentování „co by se
stalo, kdyby“ („what-if“). Jeho pomocí lze hledat napĜ. odpovČć na otázku
jak se (v prĤbČhu a ve výsledcích dČjĤ þi v chování a v úþinnosti jednání
entit) projeví zmČny v syntetickém dynamickém prostĜedí (napĜ. léto,
zima, zalesnČný þi hustČ osídlený terén), zmČny v entitČ (napĜ. pĜi nahrazení její þásti x þástí y, její vlastnosti m vlastností n) þi tyto zmČny
v poþáteþním rozmístČní entit. Naopak, pĜerušení bČhu simulace a návrat
na zaþátek simulace jsou typické pro simulaci použitou napĜ. ve výcviku.
Tak lze pĜi cviþení opakovat cviþícími nezvládnutý uþební úkol. Jejich opakovaným použitím lze þást cviþení dokonce pružnČ zmČnit na nácvik.
Všechny tĜi typy simulací, živou, virtuální i konstruktivní, lze
v pĜípravČ a výcviku vČtších skupin úþelnČ integrovat s využitím
napĜ. možností již uvedené distribuované interaktivní simulace. ýást cviþících mĤže „živČ“ cviþit s využitím pĜíslušných vstupních a výstupních
zaĜízení v terénu, další þást mĤže být do cviþení zapojena jako vnoĜení
aktéĜi využívající prostĜedky virtuální simulace a ostatní, fyzicky necviþící,
zejména spolupracující, nadĜízené a podĜízení orgány a jednotky, nezapo41
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jené obyvatelstvo, protivník apod., mohou být nahrazeni vnitĜními aktéry
pomocí konstruktivní simulace. Na obrázku 2 jsou zachyceny jednotlivé
typy simulací a úrovnČ výcviku. Z obrázku je patrné, že doba a cena pĜípravy cviþení je závisla na rĤzných typech simulace a úrovni provádČného
výcviku. CenovČ nejpĜijatelnČjší je konstruktivní simulace a cviþení realizované na operaþní úrovni. Naopak, nejdražší je cviþení realizované na
taktické úrovni s živou simulaci, pĜi kterých jsou využívany repliky reálných zaĜízení a techniky.
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Obrázek 2: Simulace a jejich použití pro rĤzné úrovnČ výcviku
Postup tvorby každého modelu je svým zpĤsobem jedineþný. PĜesto lze nalézt mnoho spoleþných rysĤ, kterými se vyznaþují jednotlivé etapy tvorby modelu.
DĜíve, než je zahájena tvorba modelu, musí být pĜedevším ujasnČno, k þemu a jak bude používán. Musí být rovnČž k dispozici informace,
které umožní popsat a porozumČt originálu, jež má být pĜedmČtem modelování. PĜi tvorbČ modelu jsou tedy využívány informace zpracované
odborníky z oborĤ, jejichž zájmem je originál a v nichž bude model
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k nČjakému úþelu používán. Z toho vyplývá potĜeba velmi úzké spolupráce mezi tvĤrcem modelu, odborníky v daném oboru a potenciálními uživateli modelu.
Etapa tvorby ideje modelu je vždy zahajována úvahami zda
a proþ, co a jak modelovat. Jedná se o otázky pro odborníky z oborĤ,
v nichž má být model používán. Aby odpovČdi na všechny þtyĜi zmínČné
otázky byly kompetentní, musí v nich být respektovány i možnosti technologií pro vytváĜení modelĤ a provádČní simulací, vþetnČ stanovení
vhodných vstupních a výstupních zaĜízení a zpĤsobu transformace jimi
pĜenášených vstupních a výstupních informací. Proto v týmu, který Ĝeší
tuto etapu, jsou vedoucí složkou odborníci pĜíslušných oborĤ a podpĤrnou
složkou odborníci na tvorbu modelĤ.
Výsledkem této etapy je stanovení ideje modelu, což je exaktní
popis, který z hlediska urþení celého modelu dostateþnČ vyjadĜuje strukturu, vlastnosti, zpĤsoby chování originálu a jeho prvkĤ, tzn. všeho, co
má model a jeho jednotlivé þásti zobrazovat. V etapČ volby nástrojĤ
simulace tvĤrce modelu poté, co porozumí ideji modelu, vybere pro realizaci modelu vhodné hardwarové i softwarové nástroje simulace
a posoudí množství a nároþnost modeláĜské práce. Teprve pak lze pomČrnČ pĜesnČ vyþíslit poĜizovací vývojové a výrobní náklady modelu
a simulátoru a provést kvalifikovaný odhad provozních nákladĤ. Rozhodující roli v týmu, který Ĝeší tuto etapu, hrají odborníci na tvorbu modelĤ.
Obsahem etapy konstrukce modelu je transformace ideje modelu do kybernetického prostĜedí. V týmu, který realizuje tuto etapu, jsou
vedoucí složkou odborníci na tvorbu modelĤ, ale svou podpĤrnou roli sehrávají i odborníci pĜíslušných oborĤ a potenciální uživatelé modelu. PĜi
konstrukci modelu je totiž þastým a u modelování složitých systémĤ
témČĜ nevyhnutelným jevem, že jsou zjišĢovány nedostatky v konzistenci
ideje modelu. Za pĜispČní odborníkĤ v daném oboru a potenciálních uživatelĤ modelu jsou proto ideje modelu prĤbČžnČ zpĜesĖovány a doplĖovány.
V etapČ verifikace modelu se zkoumá, zda model interpretuje
svoji ideu. ProvČĜuje se, zda vytvoĜený model odpovídá stanovené ideji
a pĜípadnČ, jestli je schopen spolupracovat s existujícími nebo soubČžnČ
vytváĜenými modely a simulátory. Také pĜi verifikaci se mohou projevit
nedostatky v konzistenci, tentokrát zejména ve vzájemné konzistenci
idejí modelĤ, které mají spolupracovat. Proto v týmu, který Ĝeší tuto etapu, jsou rozhodující složkou odborníci na tvorbu modelĤ.
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V etapČ validizace modelu se zkoumá, zda model zobrazuje originál v požadované kvalitČ. Tím se ovČĜuje kvalita všech dosud provedených prací na vývoji modelu. Z toho dĤvodu v týmu, který Ĝeší tuto etapu, jsou vedoucí složkou odborníci pĜíslušných oborĤ a potenciální uživatelé modelu, zatímco složkou podpĤrnou jsou odborníci na tvorbu modelĤ.
Po úspČšné validizaci je model využíván v praxi. BČhem zkušebního, ale i pozdČjšího provozního období, mohou být pĜi využívání modelu
zjištČny skuteþnosti, které nebyly dostateþnČ zohlednČny v pĤvodní ideji
modelu. Na jejich základČ mĤže být model upraven a pĜípadnČ i rozšíĜen
tak, aby splĖoval další v pĤvodní ideji nezahrnuté požadavky.
Používané druhy modelĤ
Mezi základní druhy modelĤ, pomine-li se oblast zábavy a výzkumu, jsou pro simulaci využívány zejména:
¾ verifikaþní modely;
¾ výcvikové modely;
¾ modely pro podporu rozhodování.
Verifikaþní modely jsou používány k analýzám, vyhledávání
a ovČĜování zpĤsobĤ a postupĤ pĜi Ĝešení souþasných þi oþekávaných
problémĤ, pro vČdecké experimentování a testování hypotéz.
Verifikaþní modely nelze vytváĜet jako obecné nebo typové, vždy
se musí jednat o modely vztažené ke konkrétním objektĤm, tzn. být modelem jedineþného originálu, a dále musí zobrazovat þas, tzn. být simulaþním modelem.
Model musí ze struktury, prvkĤ a vlastností originálu (vþetnČ vztahĤ a zákonitostí) vČrnČ a dostateþnČ podrobnČ interpretovat vše, co mĤže
ovlivnit prĤbČhy a výsledky dČjĤ, které jsou významné z hlediska vČdní
disciplíny þi její þásti, v jejímž rámci je nepĜímé experimentování provádČno.
Verifikaþní modely musí být validní, ale pro nedostatek historických dat þasto nemĤže být jejich validita exaktnČ dostateþnČ prokázána.
Z toho dĤvodu se potĜebné validity dosahuje vysokou prĤhledností modelu þi jeho schopností logicky vysvČtlit své chování. PĜi experimentování na
tČchto modelech nebývá dále kladen dĤraz na minimalizaci spotĜebovaného þasu a nepožaduje se, aby simulované dČje probíhaly v reálném
þase. Naopak, zámČrnČ se v nich používá transformace þasu, kdy simulované dČje jsou zrychlovány nebo zpomalovány vĤþi dČjĤm v originále.
Požaduje se také, aby modely byly vybaveny podpĤrnými nástroji, které
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analytikĤm uživatele usnadní odhalování závislostí a vazeb, provádČt regresní a korelaþní analýzu, statistické rozbory apod. Obvyklým požadavkem na verifikaþní modely také bývá, aby byly otevĜené dalšímu zdokonalování a rozvoji, napĜ. aby do nich bylo možné dodateþnČ zabudovat
závislosti, k jejichž odhalení pĜispČly.
Výcvikové modely umožĖují procviþovat rychlou orientaci, prohlubovat samostatnost a rozvíjet tvoĜivost v rozhodování, získávat
a upevĖovat vhodné návyky jednotlivcĤ, secviþovat kolektivy apod. Výcvikové modely a simulátory nemají cviþícím usnadĖovat práci, ale musí
pro nČ vytvoĜit praxi blízké prostĜedí, v nČmž cviþící profesnČ jednají,
a které jim pĜedkládá skuteþnosti a sledy dČjĤ, dostateþnČ reprezentující
procviþovanou tématiku a vyžaduje od nich reakce ve formách v praxi
obvyklých (napĜ. pĜi cviþení Ĝídích orgánĤ se používají grafické dokumenty, akustické a optické povely, signály þi jiné formy komunikace uplatĖované v reálném Ĝízení). To, na rozdíl od verifikaþních modelĤ, klade znaþné nároky na zabezpeþení vysoké interaktivity mezi cviþícím a simulátorem.
Výcvikový model musí být schopen vČrnČ simulovat ty þásti, vlastnosti a dČje z originálu, které s procviþovanými þinnostmi souvisejí. Musí
simulovat vše, co cviþícím poskytuje podmínky a podnČty k procviþovaným þinnostem, ale i to, co se mČní v dĤsledku jednání cviþících.
Výcvikový model musí být dále schopen, na rozdíl od verifikaþních
modelĤ, pracovat v reálném þase. Cviþící nesmí pĜi pobytu v simulátoru
pociĢovat, že v dČjích dochází k nČjaké þasové transformaci, k jejich
zrychlení, zpomalení, zpoždČní apod. NČkdy, pro vypČstování rychlých
reflexních reakcí, mohou být dČje v simulátoru zrychlovány, maximálnČ
však dvakrát. KromČ toho se pro zintenzivnČní výcviku, zejména
v modelech pro výcvik orgánĤ Ĝízení, mohou vyjímat „bezdČjové“ þásti
simulovaných procesĤ pomocí skoku v þase.
Požadavek na validitu výcvikových modelĤ naopak není tak pĜísný,
jako v pĜípadČ verifikaþních modelĤ. ěídící zamČstnání má pĜi použití výcvikového modelu možnost vstupovat do prĤbČhu simulace, interpretovat, korigovat a komentovat její dílþí i koneþné výsledky. Na druhé stranČ
mu zase model musí umožnit navozovat rĤzné situace a rozehrávat rĤzné
varianty simulované þinnosti, pĜerušovat procviþované sekvence, opakovat je a dČlat þasové skoky. Po výcvikových modelech a simulátorech se
také požaduje, aby byly vybaveny nástroji pro záznam prĤbČhu cviþení,
který umožní pĜehrávat jednotlivé sekvence þi celé cviþení a provádČt
objektivní rozbory a hodnocení.
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Modely pro podporu rozhodování zaþaly být používány nejprve
ve vojenství, a proto se pro nČ vžilo oznaþení štábní modely. Od štábního modelu se oþekává, že zvýší objektivitu a efektivnost Ĝídícího procesu.
PĜi stanovení zpĤsobu využití modelĤ a simulací k podpoĜe Ĝízení lze vycházet z obecného, tzv. Lawsonova pojetí procesu Ĝízení.
Objektem Ĝízení jsou v tomto pojetí þásti systému, které pĜijímají
pokyny od Ĝídícího subjektu, realizují je a pĜedávají zpČt Ĝídícímu subjektu
svá sdČlení. Okolím objektu Ĝízení je vše, co se podílí na vytváĜení prostĜedí, ve kterém probíhá þinnost jednotlivých þástí Ĝízeného objektu,
zejména to, na co by mČl Ĝízený objekt reagovat. Subjektem Ĝízení jsou
ty þásti systému, které Ĝízeným objektĤm vydávají pokyny a vyhodnocují
jejich sdČlení, která dále využívají v Ĝídícím procesu.
NapĜ. pĜi Ĝešení krizové situace mohou být subjektem Ĝízení jednotlivé orgány krizového Ĝízení na úrovni státu, resortu, kraje i obce, dále
velitelé a štáby zásahĤ, nasazených útvarĤ a jednotek apod. Objektem
Ĝízení mohou být organizace, jejich síly a prostĜedky, které jsou zapojeny
do Ĝešení krizové situace, dále organizace a jednotlivé osoby, které jsou
krizovou situací ohroženy nebo postiženy a ve zvláštních pĜípadech také
organizace a osoby, které se podílejí na vzniku a eskalaci krizové situace
nebo brání jejímu Ĝešení.
Proces Ĝízení v LawsonovČ pojetí zachycený na obrázku 3 zahrnuje
tzv. fáze vnímání, zpracování, porovnání, rozhodování a konání, pĜiþemž
všechny fáze tvoĜí mnohonásobnČ se opakující cyklus. V reálné Ĝídící praxi jednotlivé fáze nemusí na sebe za všech okolností navazovat, mohou
se vzájemnČ pĜekrývat, opakovat þi probíhat soubČžnČ. Proces Ĝízení rovnČž v reálu zpravidla neprobíhá na jediné úrovni, ale bývá vertikálnČ hierarchicky þlenČn do nČkolika úrovní, jak je patrné z obrázku 3.
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Obrázek 3: Lawsonovo pojetí procesu Ĝízení (20)
Ve fázi vnímání subjekt Ĝízení získává sdČlení, tedy výsledky
svého þi jinými subjekty provádČného pozorování, o stavu a chování Ĝízeného objektu, jeho okolí a o souvisejících podmínkách. SdČlení pĜitom
nemusí být pĜijímána pouze od Ĝízených objektĤ. Také se mĤže jednat
o aktuální situaci pĜímo nesouvisející, ale pro Ĝízení využitelné znalosti,
dovednosti, návyky aj. podnČty získané subjektem Ĝízení bČhem pĜedchozího období. Získaná sdČlení Ĝídící subjekt hodnotí, tĜídí, ovČĜuje
a z pĜijatých sdČlení pro další etapu Ĝídícího procesu vybírá informace,
které mají z jeho hlediska využitelnou informaþní hodnotu.
Ve fázi zpracování subjekt Ĝízení integruje pĜijaté informace
s dalšími sdČleními, která získává od nadĜízených orgánĤ, problematiky
znalých odborníkĤ apod., a vytváĜí si z nich obraz skuteþného stavu.
Platí, že Ĝídící subjekt situaci porozumČl, pokud jím vytvoĜený obraz odpovídá skuteþnosti.
Ve fázi porovnání Ĝídící subjekt získává pokyny od nadĜízených
orgánĤ a na jejich základČ si vytváĜí obraz žádaného stavu, který je
odrazem porozumČní stanoveným cílĤm a úkolĤm vydaným k jejich dosažení. ěídící subjekt obraz skuteþného a žádaného stavu porovnává
a hledá zpĤsoby transformace stavu skuteþného do stavu žádaného.
Ve fázi rozhodování Ĝídící subjekt vybírá za podpory svých odborných a poradních orgánĤ a s využitím nástrojĤ pro podporu rozhodování optimální zpĤsob transformace stavu skuteþného do stavu žádaného. Výsledkem této fáze je pĜijaté rozhodnutí.
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Ve fázi konání pak Ĝídící subjekt vydává pokyny Ĝízenému objektu
pro realizaci pĜijatého rozhodnutí.
Simulované skuteþnosti mohou být cviþícím v první ĜadČ pĜedávány v rámci tzv. informaþní rozehry pomocí výstupních zaĜízení ve formČ
hlasových, textových nebo datových zpráv a hlášení. Jejich transformaci
do využitelné formy provádí cviþící s využitím map a jiných kartografických prostĜedkĤ, tištČných schémat, tabulek, databází apod.
Simulované skuteþnosti mohou být dále cviþícímu pĜedávány prostĜednictvím zaĜízení, které je samo transformuje buć do dvou dimenzí
(2D modely), napĜ. do digitální mapy území, digitálního schématu jednotlivých podlaží objektu apod., nebo do tĜí dimenzí (3D modely), napĜ. do
digitálního modelu terénu, tĜírozmČrného modelu objektu, virtuální reality
apod.
PĜi použití 2D modelu mohou být simulovány jednak skuteþnosti
charakterizující oþekávaný vývoj situace vycházející z provedených výpoþtĤ nebo odhadĤ, jednak skuteþnosti, které by za reálné situace byly
získávány z hlášení pozorovatelĤ, ze signálĤ z radiolokaþních a pasivních
sledovacích systémĤ, identifikaþních, tepelných, pohybových aj. þidel.
Použitý 2D model mĤže mít pĜitom statický nebo dynamický charakter.
Do statického modelu jsou vkládány jednorázové záznamy o zjištČných
skuteþnostech. V dynamickém modelu je simulován kontinuální prĤbČh
zobrazovaných skuteþností v þase (napĜ. pohyb vozidla nebo osoby vybavené GPS vysílaþem).
PĜi použití obrazového 3D modelu mohou být transformovány
pouze skuteþnosti, které by za reálné situace byly získávány vlastním
pozorováním nebo z obrazu pĜenášeného ve viditelném þi infraþerveném
spektru ze stacionárního nebo pohyblivého pozorovacího systému
(napĜ. z letícího vrtulníku), z objektového kamerového systému apod.
Transformované skuteþnosti mohou být použity jako vstupy a výstupy
pro živou, virtuální nebo konstruktivní simulaci.

1.2.2 Entity – modely
Bez ztvárnČní rĤzných prvkĤ vytváĜejících model, napĜíklad vozidla
a osoby pohybující se v prostĜedí simulátoru a vykonávajících þinnosti,
tak jako je tomu v reálném životČ, je každý simulátor, byĢ sebelépe reprezentující prostĜedí, pouze prostĜedkem pro vizualizaci krajiny. Toto
prostĜedí je nutné oživit entitami (modely) lidí, zvíĜat, dopravních prostĜedkĤ, strojĤ, zaĜízení a dalších pĜedmČtĤ používaných v bČžné lidské
þinnosti. Entity je možné rozdČlit do dvou skupin:
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¾ modely cviþících jednotek;
¾ modely rozehry.
Pro potĜeby výcviku složek integrovaného záchranného systému
a krizových štábĤ budou jako cviþící složky vystupovat pĜedevším jednotky hasiþského záchranného sboru, Policie ýeské republiky, zdravotnických
záchranných služeb, sboru dobrovolných hasiþĤ, vojenských záchranných
útvarĤ, humanitárních organizací, složek podĜízených obcím a krajĤm
(mČstská policie, technické služby, správa a údržba komunikací aj.), státních organizací zabezpeþujících energetickou a dopravní infrastrukturu,
Správy státních hmotných rezerv, i soukromých subjektĤ.
Všechny tyto organizace disponují nejrĤznČjší technikou a zaĜízením. Tento materiál, vþetnČ jeho obsluh, bude vyjádĜen pomocí jednotlivých entit a úkolĤ, kterými bude simulována þinnost složek tak, aby odpovídala co nejvíce skuteþné þinnosti jak po stránce obsahové, tak
i po stránce þasové. Vykonávané þinnosti musí pĜi plnČní úkolu následovat po sobČ tak, jak je tomu ve skuteþnosti. Doba uskuteþnČní úkolĤ by
mČla co nejvíce odpovídat skuteþným þasovým normám na jejich splnČní.
Vyjmenovávat výþet veškeré techniky, zaĜízení a lidských profesí je pĜíliš
rozsáhlé. Z hlediska tvorby zásah a postupĤ obecného prostĜedí pĜi Ĝešení
krizových, lze uvažovat o následujících prvcích:
¾ hasiþi (profesionální i dobrovolní, specialisté protichemické a další
služby);
¾ policisté (poĜádková služba, zásahové jednotky, jízdní policie, kriminalisté, pyrotechnici);
¾ lékaĜi a zdravotníci;
¾ hasiþská technika (zásahová vozidla, výšková technika, dýchací
pĜístroje, norné stČny aj.);
¾ policejní vozidla (osobní, transportní, zásahová aj.);
¾ sanitky a vrtulníky;
¾ dopravní a nákladní automobily;
¾ speciální vozidla (jeĜáby, tahaþe, zemní stroje aj.);
¾ nejrĤznČjší materiál a vybavení vozidel i jednotlivcĤ.
Takto vytvoĜené entity budou provádČt samostatnČ þinnost, která
jim bude zadávána prostĜednictvím pĜeddefinovaných úkolĤ, pĜípadnČ je
mohou plnit ve skupinách. Jednotky vytvoĜené z tČchto entit budou odpovídat složení jednotlivých úrovní stanic a to jak technikou, tak i poþtem
osob a vybavení. Komplikací je, že ty nejsou v rámci celé ýeské republiky
identické, liší se rĤzným druhem techniky, pĜípadnČ svými schopnostmi.
Pro potĜeby simulace je však žádoucí stanovit požadavky na jednotlivé
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úrovnČ, co se týþe jak materiálního vybavení, tak i schopností plnit úkoly
urþitého rozsahu, homogennČ.
Bez ohledu na úroveĖ zadávání úkolu lze úkoly pro jednotky i pro
entity rozdČlit do nČkolika skupin: úkoly pohybu, manipulaþní úkoly, úkoly navázané na prostĜedí, speciální úkoly, úkoly pro jednotky.
Modely úkolĤ je nezbytné správnČ parametrizovat a nastavit je pro
vybrané entity a jednotky. Zde uvedené pĜíklady nepostihují všechny
možné þinnosti, ty vyplynou až ze skuteþných požadavkĤ na výcvik. PĜi
výbČru systému konstruktivní simulace bude nutné zabezpeþit jeho otevĜenost pro další doplnČní a úpravy. Tak, jak bude probíhat výcvik, budou
z nČho vyplývat nové požadavky na nové modely, na nové úkoly, pĜípadnČ jejich úpravu, rozšíĜení, þi zmČnu parametrizace v závislosti na nových
možnostech.
NČkteré z úkolĤ budou jednotky provádČt bez požadavkĤ
na jakékoliv materiální vybavení a speciální požadavky, jiné budou vyžadovat materiálovou podporu, pĜípadnČ specifické místo nebo bude jejich
plnČní ovlivĖováno okolním prostĜedím. PĜíkladem takového úkolu je pohyb vozidel. Pokud nebude mít vozidlo dostatek paliva, nebude se pohybovat. Rychlost pohybu nebude ovlivnČna jen konstrukþní rychlostí vozidla, váhou naloženého materiálu, ale i povrchem, na kterém se pohybuje,
povČtrnostními podmínkami, viditelností a dalšími vlastnostmi prostĜedí.
V pĜípadČ nasazení simulace pro výcvik v rozsáhlejším území
a s velkým množství simulovaných aktérĤ je možno z hlediska zjednodušení obsluhy i snížení zátČže simulátoru zavést rovnČž urþitý stupeĖ
agregace, kdy „entita“ bude reprezentovat urþitý poþet elementárních
entit (napĜ. agregovaná entita „30 osob“ bude reprezentovat polohu
a stav tČchto 30 osob).
Speciálním typem entit mohou být funkþní (komplexní) entity obsahující procesní modely specializovaných zaĜízení (napĜ. nemocnice, rozvodna apod.), kdy jsou definovány vstupní a výstupní parametry a proces
jejich transformace v þase za využití dalších prostĜedkĤ.
MimoĜádné události a jevy prostĜedí
Modely mimoĜádných událostí a souvisejících jevĤ jsou další nedílnou souþástí syntetického prostĜedí tvoĜeného simulátorem. NČkteré
z nich lze realizovat þinností rozehry, vhodnČjší je vytvoĜení nástrojĤ
umožĖujících tyto jevy dynamicky simulovat.
Složitost simulace pĜi definování entit plyne z komplexních vazeb
v rámci modelu, kdy je nutné dosáhnout požadované provázanosti entit
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na terén, poþasí a dalších vazeb na okolí. NejzĜejmČjším pĜíkladem je
nastavení rychlosti pohybu. Každé simulované vozidlo bude mít ve svých
vnitĜních algoritmech nadefinovánu maximální rychlost pohybu. Operátor
samozĜejmČ bude mít možnost rychlost pohybu ovlivnit jejím nastavením,
modifikací smČrem nahoru a dolĤ, ale entita nemĤže pĜekroþit svou maximální povolenou rychlost. Té však dosáhne pouze za optimálních podmínek. Její pohyb bude v závislosti na modelu ovlivĖován množstvím dalších jevĤ, jako jsou napĜ. povrch, na kterém se pohybuje, sklon reliéfu,
povČtrnostní podmínky, velikost nákladu, polomČr zatáþek, šíĜka komunikace, provoz na komunikaci a mnoho dalších. Tyto jevy budou pĤsobit
na pohybující se entitu komplexnČ a výsledná rychlost tak bude nezávisle
na vĤli operátora odpovídat co nejvíce reálným podmínkám. Tato provázanost je to, co dČlá ze simulátoru komplexní nástroj výcviku. ZmČny
v simulovaném prostĜedí probíhají zpravidla dynamicky, nezávisle na vĤli
uživatele a jsou dány složitými vnitĜními algoritmy, které popisují odpovídající stavy z reálného svČta.

1.3 Základní typy simulátorĤ
Pojmem simulátor se obecnČ míní nČco, co umožĖuje evokovat
co nejrealistiþtČjší napodobení nČjaké þinnosti. SimulátorĤ je pochopitelnČ
spousta a není možné se všem detailnČji vČnovat. Pro úþely monografie
bylo vybráno jen nČkolik jako reprezentativní vzorek simulátorĤ pro Ĝešení krizových situací.
Na základČ zkušeností Ĝešitelského týmu z oblasti informaþní podpory a po konzultacích s odborníky z oblasti vývoje a implementace softwarových simulaþních nástrojĤ, jsou pro potĜeby naplnČní kritérií funkþnosti, možností praktického výcviku týmĤ a editace scénáĜĤ, pro základní
a ostatní složky integrovaného záchranného systému, prezentovány vybrané typy.

1.3.1 OneSAF Objective System
Jedná se o vojenský simulátor, který používá armáda k vytvoĜení
simulací bojových podmínek. Po namodelování podmínek cviþící Ĝeší
vzniklé situace prostĜednictvím svých rolí. Simulaþní systém OneSAF Objective System verze 5.0 International vychází ze svých pĜedchĤdcĤ (simulaþních systémĤ OTB a ModSAF). Jedná se o novČ vytvoĜený systém
s ohledem na aktuální požadavky a zkušenosti získané pĜi implementaci
jeho pĜedchĤdcĤ. V nČkterých parametrech se tedy jedná o „podobný“
simulaþní systém, v jiných parametrech jsou odlišnosti ovšem dosti výrazné. Mezi novinky patĜí:
51

SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ

¾ možnost bČhu na platformČ Linux i Windows;
¾ modulární architektura (v pĜípadČ potĜeby je možné nČkteré komponenty/stanice vyjmout a pĜípadnČ nahradit jinými);
¾ nová architektura umožĖující škálovatelnost, oddČlení vlastní simulace od ovládacích komponent, centrální Ĝízení prĤbČhu simulace, odstranČní mnohých vnitĜních omezení, modulární koncept
tvorby modelĤ a jejich chování atp.;
¾ více úrovní detailnosti simulovaných modelĤ entit, jejich chování
a úkolĤ;
¾ nový formát terénních databází (OTF) umožĖující napĜ. použití
velmi podrobných modelĤ budov (UHRB), detailní nastavení atributĤ jednotlivých objektĤ, vedení bojové þinnosti v zástavbČ;
¾ zamČĜení se na simulaci souþasných bojových operací (asymetrické operace, boj s teroristy, ve mČstČ apod.).
Simulace þinností složek integrovaného záchranného systému je
proveditelná jen þásteþnČ s omezeními. Program je v souþasnosti postupnČ implementován do þeského prostĜedí. Licence neumožĖuje tento program využít mimo prostĜedí Armády ýeské republiky.

1.3.2 Simulaþní nástroj RESPO
Je nástrojem pro podporu zachování funkþnosti území pĜi narušení
dodávek elektrické energie. Hlavní myšlenkou simulátoru je podpora procesu zajištČní kontinuity dodávek "dostateþného" množství elektrické
energie pro zachování základních životních funkcí a potĜeb spoleþnosti
na daném území pĜi jejich narušení. Tento analytický nástroj slouží pro
podporu hodnocení jednotlivých dĤležitých objektĤ zájmového území
z hlediska spoleþenské dĤležitosti a elektro-energetické nároþnosti. Je
urþený pro stanovení priority a možnosti zásobování elektrickou energií
v pĜípadČ narušení dodávky této strategické komodity za využití ostrovních provozĤ z pohledu krizového managementu.
Hlavním cílem simulátoru RESPO je posílení vzájemné kooperace
a interoperability mezi energetickým odvČtvím a krizovým Ĝízením, informaþním zabezpeþením pĜi Ĝešení narušení dodávek elektrické energie
a podpora rozhodovacích procesĤ pĜi pĜechodu postiženého území
z bČžného stavu do ostrovního provozu a naopak. S využitím mapových
podkladĤ umožĖuje simulátor Ĝešit krizovou situaci. Obrázek 4 zachycuje
mapové prostĜedí simulátoru (21), (22).
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Obrázek 4: Mapové prostĜedí RESPO simulátoru
Simulátor je pro své užitné vlastnosti vhodným nástrojem pro
podporu praktických þinností pĜi zásahu, ale jeho hlavní priorita spoþívá
v kalkulátoru minimální spotĜeby elektrické energie významných objektĤ.
Praktické použití pĜi simulaci Ĝešení mimoĜádné situace spoþívá v podpoĜe
vstupních údajĤ simulace a postupu zapojování jednotlivých významných
objektĤ a jejich vČtví distribuþní soustavy.

1.3.3 Simulátor Emergency and Disaster Management
Simulation – EDMSIM
Aplikace Emergency and Disaster Management Simulation (EDMSIM) poskytuje realistický vstup do operaþního centra a umožĖuje dynamické cviþení, což zvyšuje úþinnost tradiþních tréninkových metod. Nástroj je vhodný pro trénování reakcí na mimoĜádné události a krizové situace. Jedineþným zpĤsobem kombinuje simulaci se systémem pro zasílání zpráv, které mohou být použity jako hlavní nástroj Ĝešení scénáĜe
událostí.
EDMSIM je vysoce flexibilní systém vzdČlávání na školení vedoucích a jejich zamČstnancĤ na místní, regionální, národní úrovni a spoleþnou kooperaci operaþních stĜedisek. EDMSIM je simulátor postavený pro
trénink všech organizací pĤsobících v krizi a pĜi reakci na mimoĜádné
události, ohrožení veĜejného zdraví a bezpeþnosti, budování záložních
kapacit apod.
Aplikace EDMSIM obsahuje pokroþilé mapové podklady a rozsáhlou
databázi informací, jež umožĖuje praktický nácvik rozsáhlého Ĝešení krizových situací s velkým poþtem spolupracujících složek. Takové cviþení
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mĤže být v rozsahu obecní/krajské úrovnČ, pĜes státní úroveĖ, až
po rozsáhlé mezinárodní cviþení (23).
Využití pro simulaci procesĤ v krizovém managementu pĜi praktickém výcviku Ĝešení mimoĜádných událostí je velmi rozsáhlé. EDMSIM,
i když je pĜevážnČ využíván ve vojenském prostĜedí, je možno nakonfigurovat pro civilní použití a prakticky procviþovat komunikaci a práci
v týmu. Možnost využití rozsáhlých databází pro podporu Ĝešení krizové
situace je znázornČn na obrázku 5.

Obrázek 5: ProstĜedí simulátoru EDMSIM (23)
Simulátor EDMSIM je vhodný pro použití pĜi praktických cviþeních
na úrovni obcí s rozšíĜenou pĤsobností, krajĤ i na národní úrovni. Lze
spoleþnČ prakticky procviþit i kooperaci s operaþními stĜedisky a dalšími
zainteresovanými subjekty pĜi Ĝešení mimoĜádných situací.

1.3.4 MASA SYNERGY
Je jeden z Ĝady produktĤ firmy MASA Group pro oblast Ĝešení mimoĜádných událostí. Jejími produkty v oblasti krizového Ĝízení a havarijní
pĜipravenosti jsou MASA SWORD, MASA SYNERGY a MASA LIFE. PotĜebám projektu SIMEX se nejvíce pĜibližuje MASA SYNERGY, jehož hlavním
nástrojem je pokroþilá simulaþní platforma, která umožĖuje veĜejným a
soukromým organizacím, pĜipravit a prakticky vycviþit své vedoucí pracovníky a ostatní osoby pro Ĝešení plánovaných i neplánovaných reakcí na
mimoĜádné události a krizové situace.
UmožĖuje simulaci reakcí a aktivit na všech úrovních velení
a Ĝešení, které jsou zajišĢovány, podporovány a kontrolovány pomocí
umČlé inteligence. Úþastníci a jejich týmy dávají pokyny podĜízeným
úrovním pomocí svých standardních komunikaþních prostĜedkĤ. PodĜízená
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ProstĜednictvím simulátoru MASA SYNERGY je možno ovČĜit postupy, zaĜízení, komunikaþní prostĜedky, interoperabilitu a havarijní plány.
ScénáĜ krizové situace je možno pĜipravit v simulaci. Využití aktuálních
postupĤ a vybavení poskytne výsledky. V návaznosti na to stejný scénáĜ
mĤže být znovu simulován s jedinou zmČnou zaĜízení nebo postupu. Jako
výsledek se ukáže úþinnost a následky této zmČny (26).

1.3.5 Atmospheric Dispersion Modelling System –ADMS
Simulátor ADMS je jeden z nejmodernČjších nástrojĤ k výcviku
specialistĤ záchranných týmĤ zejména ve Spojených státech amerických.
UmožĖuje nČkolikastupĖový výcvik jednotlivých složek samostatnČ anebo
v kombinovaném složení. Programové vybavení ADMS je mostem mezi
teoretickou pĜípravou specialistĤ (ekvivalent národního integrovaného
záchranného systému) na uþebnách a živým cviþením v reálném prostĜedí. Systém obsahuje moduly pro výcvik na nejnižší úrovni (Ĝidiþi, obslužný personál), taktické úrovni (velitel zásahu) i na úrovni strategické /
operaþní. Složení kombinovaných skupin je závislé na procviþovaném
scénáĜi a rozsahu cviþení. Programové vybavení je urþeno pro:
¾ trvalý výcvik velení, Ĝízení, souþinnosti a komunikace pĜíslušníkĤ
krizového štábu a výkonných prvkĤ záchranné operace;
¾ výcvik pĜíslušníkĤ policie a hasiþského záchranného sboru pro výkon funkce velitele zásahu;
¾ zdokonalovací výcvik pĜíslušníkĤ krizového štábu k Ĝízení složek
záchranné operace v kombinovaném složení;
¾ podporu krizových center k Ĝešení modelových krizových situací;
¾ strategická cviþení zamČĜená na plnČní úkolĤ záchranných operací;
¾ vzdČlávací aktivity a školení specialistĤ záchranných týmĤ;
¾ programovou podporu aktivit vzdČlávacích institucí zamČĜených
na vzdČlávání specialistĤ záchranných týmĤ;
¾ sestavování, testování a verifikaci zpracovaných plánĤ typických
záchranných operací a definovaných postupĤ;
¾ výcvik, hodnocení a zdokonalování dovedností ĜidiþĤ vozidel logistiky letišĢ.
Technické a programové prostĜedky systému ADMS pĜinášejí uživatelĤm typické výhody související s využíváním poþítaþové simulace jevĤ, dČjĤ a procesĤ reálného prostĜedí, které je „nahrazeno“ prostĜedím
syntetickým (v podstatné míĜe virtuální realitou). Mezi podstatné výhody
systému lze uvést:
¾ možnost výcviku v libovolném þase, prostĜedí,
i s omezenými zdroji (zejména finanþními);
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¾ systém lze rozšiĜovat (doplĖovat) o entity, objekty, prostory
a prostĜedí podle aktuálních požadavkĤ na pĜípravu (vzdČlávání,
výcvik a výchova) specialistĤ záchranných týmĤ;
¾ možnost výcviku k Ĝešení úkolĤ záchranné operace s látkami
a prostĜedky hromadného niþení (nasazení tzv. HAZMAT), bez rizik
spojených s ohrožováním životního prostĜedí, zdraví a životĤ lidí;
¾ nulové riziko zranČní nebo úmrtí cviþících;
¾ relativnČ nízké náklady na zabezpeþení a provedení cviþení.
Pro uživatele ve Spojených státech amerických je v ADMS vytvoĜeno 10 scénáĜĤ, které lze „umístit kdekoliv“ na území Spojených státĤ
amerických. ScénáĜe incidentĤ, nehod a katastrof zahrnují:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

osvobozování rukojmích v nákupním centru;
likvidace požáru ve víceposchoćové a víceúþelové budovČ;
dopravní nehoda na dálnici;
požár farmy;
obsazení a osvobození osádky a cestujících uneseného letadla
po jeho pĜistání na letišti;
þinnost pĜi likvidaci následkĤ zĜíceného skladištČ;
þinnost k eliminaci stĜelce;
likvidace následkĤ ekologické katastrofy zpĤsobené havárií cisterny s pohonnými hmotami nebo jinou nebezpeþnou látkou;
letecké neštČstí letadla Boeing 757;
likvidace následkĤ ekologické katastrofy zpĤsobené havárií tankeru v pĜístavu.

ScénáĜe mohou být editovány generátorem scénáĜĤ podle požadavkĤ a cílĤ cviþení. Programový systém zahrnuje moduly pro výcvik:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

krizového managementu;
velitele zásahu;
pĜíslušníkĤ hasiþského záchranného sboru;
zdravotnických týmĤ;
pĜíslušníkĤ policie;
záchranných sborĤ letištČ;
ĜidiþĤ pĜepravních, záchranných, hasiþských a jiných speciálních
vozidel.

Vzhledem k tomu, že výcvikový nástroj ADMS nabízí obsahovČ
nejširší škálu implementaþních pĜíležitostí k využití v oblasti krizového
Ĝízení pro výcvik a souþinnost jejich aktérĤ, je dále pĜedložená podrobnČjší charakteristika využitelnosti jeho jednotlivých modulĤ.
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Modul pro výcvik managementu ADMS
Programový systém ADMS lze využít také k pĜípravČ štábĤ krizového Ĝízení (managementu) a výkonných prvkĤ (manažeĜi pro krizové
situace, bezpeþnostní manažeĜi, pĜíslušníci mČstské a státní policie, velitelé zásahĤ, osádky zásahových vozidel a jejich velitelé apod.).
Systém umožĖuje pro tuto cílovou skupinu vytváĜet, simulovat
a v ní eskalovat rĤzné incidenty i události zpĤsobené pĜírodními živly nebo vyvolané lidskou þinností, jejichž rozsah není z hlediska programu
omezen. Jedná se o nebezpeþí povodnČ, zemČtĜesení, sesuvy pĤdy
a bahna, teroristické útoky, prĤmyslové havárie, použití zbraní hromadného niþení (resp. jejich ekvivalentĤ, „špinavé bomby“, bakteriologické
a biologické zbranČ apod.), neĜízené rozsáhlé i lokální požáry, obþanské
nepokoje a demonstrace, to vše v rĤzných pĜírodních, povČtrnostních
a klimatických podmínkách. Modul je sestaven jako virtuální simulace
v konkrétním geoprostĜedí s 3D projekcí dČjĤ a událostí v místČ incidentu, katastrofy apod.
V modulu (obdobnČ jako i v ostatních modulech) jsou využívány
entity s jistou mírou kvality chování umČlé inteligence simulovaného objektu (osoby – „diváci“, postižení, dav, osádky vozidel a jiných objektĤ
podílejících na prĤbČhu události). Chování entit je ovlivĖováno interakcí
cviþících. Možnost nastavení (zmČn) chování tČchto entit není deklarována a dostupné zdroje tuto schopnost nepotvrdily ani nevyvrátily.
S modulem lze procviþovat:
¾ rozhodovací proces;
¾ optimalizaci informaþních tokĤ v cviþícím štábu i k výkonným prvkĤm;
¾ organizaci rozmístČní a využití zdrojĤ;
¾ strategii koordinace þinnosti ekvivalentĤ integrovaného záchranného systému;
¾ aplikaci standardních operaþních postupĤ ve více úrovĖovém systému velení a Ĝízení;
¾ a provČĜovat reálnost zpracovaných plánu opatĜení pro štáby
na místech Ĝízení.
Využití tohoto modulu vytváĜí i podmínky pro vhodnou komplexní
vizualizaci simulovaného dČje, jak je patrné z obrázku 7.
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Obrázek 7: Cviþící využívající systém ADMS-CONTROL
Modul pro výcvik velitelĤ zásahĤ ADMS
Modul Atmospheric Dispersion Modelling System ADMS EOC je deklarován jako uznávaný programový prostĜedek pro výcvik velitelĤ
a managementu Ĝešících úkoly spojené s provádČním záchranných prací
a odstraĖováním následkĤ katastrof, havárií, kalamit podobných událostí.
Technologickým základem modulu je virtuální simulace. Propracovaný
detail zobrazení virtuální reality umožĖuje cviþit osoby v daných funkcích
v prostĜedí velmi podobném realitČ.
Modul umožĖuje:
¾ rozsáhlá cviþení i nácviky Ĝešení drobných incidentĤ v prostĜedí
virtuální reality;
¾ využívat pro cviþení neomezené zdroje, které lze rozvinout podle
cílĤ výcviku;
¾ procviþovat standardní operaþní postupy;
¾ provČĜovat a zdokonalovat strukturu informaþních tokĤ uvnitĜ Ĝídícího štábu i k podĜízeným prvkĤm/vykonavatelĤm;
¾ využívat vysokou kvalitu vizualizace s dostateþným stupnČm vČrnosti zobrazení objektĤ, jevĤ a dČjĤ scénáĜe;
¾ cviþení v interaktivním módu;
¾ cviþení s dynamickými entitami zasazenými do provozu a vlastním
modelem poškození;
¾ vytváĜet uživatelem definované scénáĜe cviþení pomocí generátoru
scénáĜĤ;
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¾ prohlížet a využívat zpracované scénáĜe, které byly vytvoĜeny dodavatelem nebo jinými uživateli programového prostĜedku a byly
poskytnuty ke sdílení (tzv. ADMS-SHARE databáze);
¾ pĜesné plnČní vydaných rozkazĤ a reakce systému na jejich plnČní;
¾ v prĤbČhu simulace eskalovat vývoj incidentĤ cviþení do složitČjších situací a podmínek;
¾ zobrazovat jevy související a provázející kritické události (plamen,
dým, jeho šíĜení apod.);
¾ zdokonalovací výcvik velitelĤ, štábĤ a jejich pĜíslušníkĤ pro situace, které se oþekávají v nejbližší dobČ, místČ a prostĜedí;
¾ cviþit za definovaných povČtrnostních podmínek;
¾ zaznamenat prĤbČh simulace pro potĜeby hodnocení a rozboru.
Modul je sestaven tak, aby umožĖoval cviþit:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

management pro Ĝešení katastrof, havárií, pohrom, kalamit;
záchranáĜský management;
bezpeþnostní dĤstojníky a úĜedníky;
velitele zásahu;
velitelé osádek;
pĜíslušníky operaþních center pro havárie a katastrofy;
cviþící na reakci subjektĤ, jejichž reakce jsou ovládány
tzv. umČlou inteligencí.

Na výše uvedené reaguje i následující obrázek 8 znázorĖující možnost komfortní informaþní podpory krizového štábu.

Obrázek 8: Cviþící využívající systém ADMS-EOC
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1.4 PodpĤrný nástroj poþítaþové simulace
Je zĜejmé, že existujících nástrojĤ poþítaþové simulace (speciálních
softwarĤ) je nepĜeberné množství (27), (28). VČtšina z nich je vytvoĜena
za úþelem simulace – demonstrování prĤbČhu úzce vymezeného jevu,
nikoliv pro samotný výcvik. Je nutno tedy brát v úvahu pĜedurþení simulace a z toho plynoucí eventuální možnost þi nemožnost pĜímého použití
pro kolektivní výcvik osob. Závažnými pĜekážkami použití jednotlivých
programĤ mohou dále být:
¾ dostupnost;
¾ licenþní podmínky;
¾ možnost adaptace pro prostĜedí ýeské republiky (tzn. modely lokalit, sítí, entit apod.).

1.4.1 TerEx
Jedná se o nástroj, který umí vyhodnotit dopady únikĤ nebezpeþných látek. Do programu se vkládá název látky, podrobnosti o zpĤsobu
úniku, množství látky, meteorologické podmínky i místo, kde se nachází.
Program vyhodnotí oblast zásahu. V dané oblasti je nutno provést ukrytí
þi evakuaci obyvatelstva v závislosti na vzdálenosti dosahu oblaku par þi
v jaké vzdálenosti hrozí vysklení skel v domech tlakovou vlnou. Program
TerEx vždy poþítá s tČmi nejhoršími možnými následky. Vypoþítané hodnoty lze následnČ zanést do mapy, které jsou importovány ze serveru
Google Maps. Výstupy lze exportovat do dalších programĤ pro podporu
Ĝešení mimoĜádných událostí (29).
BČhem cviþení s únikem nebezpeþné látky mohou tento program
použít velitelé zásahu pro urþení nebezpeþné a vnČjší zóny. Využití tohoto
nástroje pomáhá studentĤm uvČdomit si, jak velké nebezpeþí pĜi plnČní
jednotlivých zásahĤ hrozí. StejnČ lze využít i další modelovací programy
jako jsou ALOHA (30), RISKAN (31) apod.
Tyto programy jsou vhodné pro vytvoĜení vstupních dat pro
zahájení simulace mimoĜádné události s únikem nebezpeþné látky nebo
v pĜípadČ úniku, který lze pĜidat do již bČžícího scénáĜe Ĝešení mimoĜádné
události. Pro praktické cviþení a kooperaci zasahujících jednotek není
pĜímo použitelný.

1.4.2 HPAC
V souþasnosti se pro prognózování situace a možností ohrožení
nejen ve vojenském prostĜedí, ale i u civilního obyvatelstva, zaþalo použí-
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vat speciální programové vybavení s implementovanými modely pro výše
uvedené úþely. Takovým nástrojem je model Hazard Prediction and Assessment Capability (HPAC).
Systém využívá k popisu incidentĤ, procesĤ a výsledkĤ sadu
pojmĤ, které svým obsahem vyjadĜují urþitou podmínČnou návaznost pĜi
jeho použití. Úlohy jsou popsány prostĜednictvím následujících základních
pojmĤ:
¾ incident;
¾ výron;
¾ scénáĜ.
Incident popisuje vybrané události spojené s únikem (výronem)
chemické, bakteriologické, radioaktivní nebo jiné nebezpeþné látky
do okolního prostĜedí. Jednotlivé moduly, modely a dialogová okna systému jsou sestavena tak, aby odpovČćmi na otázky „Kdy?“, „Kde?“
a „Co?“ uživatel definoval potĜebné parametry incidentu. Souþástí systému je sada „pĜeddefinovaných“ incidentĤ.
Výron je pĜesný popis množství látky, velikosti a polohy mraku,
þasu úniku látek a fyzikálních charakteristik látky. Únik mĤže být okamžitý (výbuchem) nebo trvalý (postupný únik látky ze zdroje), pohyblivý
nebo nepohyblivý (podle charakteru zdroje). V systému se používá ještČ
tzv. analytický výron, který není spojen se konkrétním incidentem.
ScénáĜ je sestava incidentĤ a únikĤ, které jsou uspoĜádány
v prostoru a þase do jednoho projektu.
Systém HPAC je urþen k predikci úþinkĤ nebezpeþných látek, které
se dostaly do ovzduší, a mají dopad na civilní obyvatelstvo i speciální
jednotky provádČjící urþitou þinnost v zamoĜené oblasti. Lze jej také využít pĜi predikci úþinkĤ zbraní hromadného niþení anebo prostĜedkĤ, jejichž úþinky jsou srovnatelné s tČmito zbranČmi.
Pomocí HPAC lze predikovat rizika a dĤsledky incidentĤ podobných
jako:
¾ havárie jaderné elektrárny v ýernobylu (Ukrajina);
¾ výbuch v jaderné pumy nad Hirošimou (Japonsko);
¾ konflikt (ztráta) jaderné bomby ve StĜedozemním moĜi (Polomares, ŠpanČlsko);
¾ incidenty a mimoĜádné události zpĤsobené jadernými zbranČmi;
¾ katastrofy zpĤsobené výronem chemických látek (napĜ. Bhópál,
Indie);
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¾ katastrofy zpĤsobené únikem biologických zbraní (Sverdlovsk,
Rusko);
¾ použití biologických zbraní teroristickými skupinami a sektami (Yokosuka, Japonsko) apod.
Systém lze používat ve dvou režimech, a to režimu:
¾ operaþním;
¾ analytickém.
V operaþním režimu poskytuje systém výsledky pro hodnocení rizikové situace (aktuálního stavu nebo pro pĜedpovČć oþekávaných událostí – vývoje situace). V analytickém režimu je využíván pro výzkumné
a vývojové práce.
Rozdíl mezi použitím v daných režimech spoþívá pouze v režimu
práce s daty. V operaþním režimu jsou data implicitnČ daná (mČĜením,
výpoþtem apod.), v analytickém režimu lze tyto data mČnit a sledovat
vývoj situace v podmínkách „Co se stane, když“.
Systém zahrnuje sadu komponentĤ, kterými jsou:
¾
¾
¾
¾
¾

modely incidentĤ;
databáze o prostĜedí;
model pohybu atmosféry;
model úþinkĤ na lidský organizmus;
grafické uživatelské rozhraní (GUI).

Modely incidentĤ umožĖují popsat incident-událost (v pojmech jako jsou kde, co, kdy se to stalo). Systém zahrnuje následující modely:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

interiéru budov s modely jejich odvČtrávání;
zaĜízení s chemickými a biologickými látkami;
prĤmyslových zaĜízení;
systémĤ prĤmyslové dopravy;
jaderných zaĜízení;
chemických/biologických zbraní;
jaderných zbraní (vybraná edice);
jaderných katastrof a havárií;
protiraketové obrany;
incidentĤ jaderných zbraní.

Data o prostĜedí jsou souþástí integrované databáze (se záznamy
o historii vývoje poþasí, výškopisnými daty terénu – elevace, databázi
povrchu terénu a mapových podkladĤ). Tato sada dat umožĖuje používat
systém v autonomním režimu (bez pĜipojení k serveru s potĜebnými daty). Navíc lze do systému nahrát soubory s daty o poþasí, které jsou
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k dispozici na meteorologických serverech, tzv. MDS nebo jiných zdrojĤ
dat potĜebných k práci s tímto systémem.Tento program je vhodný pro
vytvoĜení vstupních dat pro zahájení simulace mimoĜádné události
s únikem nebezpeþné látky nebo v pĜípadČ úniku, který lze pĜidat do již
bČžícího scénáĜe Ĝešení mimoĜádné události. Pro praktické cviþení
a kooperaci zasahujících jednotek není pĜímo použitelný.
Sagbata
Sagbata je vyhledávací nástroj urþený pro zpracování a vyhodnocení údajĤ ve znalostní databázi, která je naplnČna informacemi dĤsledkĤ, resp. dopadĤ rozhodnutí uþinČných Ĝídícími orgány pĜi Ĝešení krizových situací. Využití je demonstrováno na obrázku 9. Z hlediska jeho
využití pĜi výcviku, jde spíše o podpĤrný prostĜedek.
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a simulace v prostĜedí GIS. Distribuce modelu je Ĝešena jako freeware.
Z tohoto hlediska je jeho využití minimálnČ limitováno licenþními omezeními. Model potĜebuje k výpoþtĤm a simulací údaje o srážkách sestavených do tzv. þasových Ĝad. Model umožĖuje výpoþty pro kalkulaci objemu
pĜímého odtoku vody v závislosti na hydrologických vlastnostech pĤdy ale
také pĜi znalosti stavu poþáteþního nasycení pĤdy a také tzv. korytového
odtoku. V tomto pĜípadČ model využívá aproximované základní rovnice
proudČní v otevĜených korytech. Model má implementovanou komponentu modelování vodních nádrží s možností definování hrázových struktur.
Významnou je možnost simulace protržení hráze vodní nádrže.
Z dostupných zdrojĤ lze vydedukovat, že model umožní také výpoþet
transportu sedimentĤ v toku. Model mĤže simulovat stavy pĜi protržení
hráze vodní nádrže i modelovat hydrologické extrémy, akumulaci a tání
snČhu (33).

1.4.4 SACRAMENTO
Model SACRAMENTO je srážko-odtokový model. PĜesnČji Ĝeþeno, je
to model pĤdní vlhkosti. Je souþástí rozsáhlé sady knihoven systému pro
pĜedpovČć vlivu meteorologických jevĤ a jejich vlivu na tok vody
v Ĝekách. V ýeské republice je tento model využíván na ýeském hydrometeorologickém ústavu (ýHMÚ) k operativním pĜedpovČdím stavĤ na
povodí Labe a Vltavy. Model lze navázat na další modely (snČhový, korytový, na modely Ĝízení nádrží apod.). Tento model lze navíc zapojit
do varovných systémĤ protipovodĖové ochrany (34), (35).

1.4.5 SWAT
Model SWAT byl vyvinut Ministerstvem zemČdČlství vlády Spojených státĤ amerických. Je to hydrologický transportní model. Model je
volnČ šiĜitelný. Model rozdČluje povodí na menší þásti (dílþí povodí), které
jsou transformovány do homogenních celkĤ, jež mají stejné chování
v celém dílþím povodí. K výpoþtu povrchového odtoku se využívá tzv.
jednotkový hydrograf. Korytový odtok je Ĝešen modelem nádrže nebo
kinematickou aproximací St. Venantových rovnic. Model umožĖuje zaþleĖování dalších podmodelĤ pro výpoþet vlivu nádrží, zavlažování, transportu živin a zneþišĢujících látek na tvorbu a transport sedimentĤ. Tato
vČtev modelu však není využitelná pro simulaþní systémy konstruktivní
simulace. Model vyžaduje pro svoji aplikovatelnost klimatologická data,
jako jsou þasové Ĝady srážek, teploty vzduchu, sluneþního záĜení, relativní vlhkosti vzduchu a rychlosti vČtru v definovaném þasovém kroku pro

66

SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ

simulacev daném povodí. Model umožĖuje také zpracování prostorových
dat pro jeho aplikaci v systémech GIS (ArcView, ArtGIS apod.) (36).

1.4.6 HBV
Model HBV byl vyvinut švédským meteorologickým a hydrologickým institutem. Je využívaný jak pro krátkodobé, tak pro kontinuální
simulace odtoku vody z povodí. V ýeské republice není pĜíliš rozšíĜený.
Model odtoku vody vychází z jednotkového hydrografu. Model, podobnČ
jako všechny popsané modely, vyžaduje zadání stavových veliþin (hydrologické, pĤdní, vegetaþní charakteristiky apod.). Je využíván k modelování tání snČhu a ledu, modelování dopadu klimatických zmČn na odtok
a dalších jevĤ souvisejících s dynamikou pohybu vody v korytČ Ĝeky, která má ve struktuĜe nádrže (37), (38).

1.4.7 HYDROG
Model HYDROG byl vyvinut pro simulaci odtoku vody z povodí, kde
se nacházejí vodní nádrže. Je charakterizován jako srážko-odtokový model. Model využívá prvky teorie grafĤ, kde hrany grafĤ pĜedstavují koryta
tokĤ Ĝek, uzly grafĤ – odbČrná místa, místa Ĝízení toku nebo uzly Ĝíþní
sítČ. Plochy grafĤ prezentují povodí nebo jejich þásti. Model byl vyvinut
pro operativní pĜedpovČdi a prognózu vývoje toku vody v Ĝekách.
Z tohoto dĤvodu je kladen významný dĤraz na validitu vstupních dat.
Do modelu lze zakomponovat výstupy z meteorologického pĜedpovČdČného modelu ALADIN (þasové Ĝady teplot a vodní hodnoty snČhu). Model
vyžaduje také data o odtoku vody z nádrží a pĜítokĤ vody z tokĤ povodí.
ObdobnČ jako popsané modely, i tento model vyžaduje znalost stavových
charakteristik povodí (sklon a drsnost povrchu, pĤdní charakteristiky
apod.) (39).

1.4.8 WaSiM-ETH
Model WaSiM-ETH byl vytvoĜen ve švýcarském Institutu atmosféry
a klimatu. Je to model deterministický, použitelný pro velký rozsah prostorových pomČrĤ (od 1 km2 do 10000 km2). Model pĜedstavuje kompromis mezi podrobným popisem povodí a nároky na kvalitu a objem vstupních dat. Model byl vyvíjen jako model univerzální pro Ĝešení naprosté
vČtšiny hydrologických problémĤ (40).
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1.5 Implementace poznatkĤ do první výstupní fáze
projektu
Na základČ vyhodnocení charakteristik dostupných simulaþních nástrojĤ a požadavkĤ na výcvik a komunikaci mezi aktéry krizového Ĝízení
se ukázalo, že pĜi vytváĜení simulátoru SIMEX, jako jednoho z výstupních
produktĤ projektu, bude žádoucí pĜehodnotit jeho jednotlivá kritéria
a doplnit je o další vlastnosti, které jsou od simulaþního nástroje požadovány. Tyto pĜidané vlastnosti umožní blíže specifikovat a zpĜesnit základní
charakteristiky, které má simulátor splĖovat v návaznosti na širokou škálu požadavkĤ v oblasti krizového managementu.
Mezi klíþové parametry pro tvorbu simulaþního nástroje SIMEX pro
skupinový výcvik krizového managementu je žádoucí zahrnout a uvažovat:
¾ pĜizpĤsobitelnost – vzhledem k tomu, že veškeré nástroje
vznikly v zahraniþí v prostĜedí þasto velmi odlišném od podmínek
v ýR, existují požadavky na možnost úpravy existujících modelĤ
(entit, prostĜedí, sítí atp.), úpravy parametrĤ a dat, se kterými
modely pracují, úpravy vazeb (propojení a hierarchie), interoperabilitu;
¾ komunikaci – stejnČ jako v pĜípadČ interoperability je z hlediska
skupinového cviþení dĤležitá rovnČž þinnost cviþících, vþetnČ možnosti zhodnocení komunikace. Z tohoto hlediska je nutné uvažovat
spolupráci výcvikových prostĜedkĤ s komunikaþním systémem;
¾ úroveĖ simulace – která mĤže být zamČĜena na podporu výcviku
jednotlivce nebo celých skupin. Výše uvedené nástroje jsou zamČĜeny na skupinový výcvik s tím, že je možné do výcvikového prostĜedí rovnČž zaþlenit modul pro výcvik jedince.
Informace byly þerpány jak ze zdrojĤ výrobcĤ jednotlivých simulátorĤ, tak i z publikací a hodnocení uživatelĤ, kteĜí daný software používají.
Z komparace schopností jednotlivých simulátorĤ se ukazuje, že
bude vhodné kombinovat vlastnosti nČkolika simulátorĤ. Velmi významným prvkem je podpĤrný simulátor pro pĜípravu podkladĤ ke cviþení,
napĜ. výpoþet zamoĜené þi zaplavené oblasti. Zde je zbyteþné podobný
software vyvíjet. Lze s velkou výhodou využít výsledky takovýchto simulátorĤ jako vstup pro vlastní simulaci za úþelem výcviku.
Dále je žádoucí zvážit pĜítomnost online editoru scénáĜe. Jeho prostĜednictvím lze pĜipravit cviþení i vstoupit do již bČžící simulace a provést
zmČny v rozehraném scénáĜi. To umožní variabilitu a otevĜenost simulá68
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toru pro použití v rĤzných prostĜedích a za rĤzných situací s prvkem nepĜedvídatelnosti.
V návaznosti na výše uvedené skuteþnosti byl vyvinut simulátor
SIMEX pro cviþení aktérĤ krizového Ĝízení a prvkĤ kritické infrastruktury,
který byl verifikován prostĜednictvím cviþení „SIMEX 2016“ a „Blackout
2017“ (41).
V rámci pĜípravy cviþení bylo vytvoĜeno široké spektrum entit. Mezi vytvoĜené entity patĜí napĜíklad školská zaĜízení, orgány veĜejné správy, prĤmyslové podniky, nemocnice. SpeciálnČ aplikovatelnou entitou,
nezbytnou pro naplnČní požadavkĤ a cílĤ cviþení byla distribuþní síĢ.
Na ni se provedly následující úpravy:
¾ vytvoĜení distribuþní sítČ v jednotlivých infrastrukturách s více
úrovnČmi (plyn, elektĜina, voda atd.);
¾ v síti byl nastavitelný uzávČr, je možné vložit poruchu (pĜerušení)
do vybraného místa;
¾ k síti bylo možné pĜipojit entitu – „spotĜebitel“, který mĤže indikovat pĜipojení k síti; spotĜebitel mĤže být složitČjší a mĤže potĜebovat další pomocné entity, jako jsou plyn, elektrickou energii, lidi
apod.;
¾ entity mohou být i v roli „producenta“, který vyrábí další suroviny
þi zdroje. SvĤj výstup produkce posílá do sítČ. PĜíkladem je proces, kdy lze z plynu generovat elektĜinu. Pokud dojdou zdroje,
pĜestane entita produkovat a tento stav je v simulátoru indikován.
Po vývoji simulátoru bylo možné pĜipravit a vytvoĜit scénáĜ mimoĜádné události s požadovanými entitami a funkcionalitami. Pro potĜeby
cviþení byl vytvoĜen komplexní systém distribuþní sítČ plynovodu zachycený na obrázku 10, který pomocí schématu pĜehlednČ zobrazoval stav
distribuþní sítČ a stav jednotlivých produkujících þi spotĜebovávajících
entit.
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Obrázek 10: Schéma rozvodné sítČ v simulátoru s vyznaþenou závadou
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2 ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO REALIZACI CVIýENÍ
S VYUŽITÍM SIMULÁTORU
The Homeland Security Exercise and Evaluation Program
(HSEEP) uvádí dílþí fáze cviþení, které zajišĢují dĤsledný a interoperabilní
pĜístup ke cviþení subjektĤ krizového managementu (16). Na obrázku 11
jsou jednotlivé fáze zachyceny.
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Obrázek 11: Cyklus cviþení
ýeské pĜedpisy (42) hovoĜí pouze o tĜech úrovních taktického cviþení, ale podle jejich obsahového vymezení odpovídají výše prezentovanému pĜístupu (43), (16).

2.1 Organizace cviþení s využitím simulátoru
Na národní úrovni cviþení provádí složky integrovaného záchranného systému a orgány krizového Ĝízení. Cviþení integrovaného záchranného systému se dČlí na provČĜovací a taktická. Jsou souþástí jejich pravidelné odborné pĜípravy.
ProvČĜovací cviþení slouží k provČrce pĜipravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany, k pĜípravČ složek integrovaného záchranného systému k provádČní záchranných a likvidaþních prací, k provČĜení
havarijních plánĤ nebo k ovČĜení souþinnosti mezi jednotkami požární
ochrany a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. ProvČĜované složky integrovaného záchranného systému by nemČly o cviþení
dopĜedu vČdČt (12).
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Z dĤvodu nutnosti zdokonalit interoperabilitu mezi orgány krizového Ĝízení a složkami integrovaného záchranného systému byl v projektu
položen dĤraz na zkvalitnČní úrovnČ taktického cviþení.
Z þasového hlediska lze organizaci taktického cviþení þlenit na tĜi
etapy.
¾ PĜípravná etapa zaþíná zaĜazením cviþení do plánu úkolĤ. PĜípravná etapa obsahuje výbČr místa a þasu k provedení cviþení,
výbČr cviþících organizací a jejich pĜípravu (napĜ. štábĤ hasiþských
záchranných sborĤ krajĤ, operaþních a informaþních stĜedisek integrovaného záchranného systému, jednotek požární ochrany,
dalších složek integrovaného záchranného systému a orgánĤ,
a pĜípravu rozhodþí služby a pozorovatelĤ). PĜípravná etapa konþí
schválením požadované dokumentace cviþení. Z technické stránky
je nutno pĜipravit cviþenou výchozí situaci v simulaþním systému
(tj. vytvoĜit modely lokality a prostĜedí, událostí, sil a prostĜedkĤ)
a dále pĜipravit plán rozehry, ve kterém budou stanoveny role
a úlohy cviþících, a také pĜedpokládaná þasová posloupnost dČjĤ
a událostí. V následující fázi jsou konfigurovány prostĜedky výcvikového
pracovištČ,
simulaþní
systém,
tzn. rozmístit
síly
a prostĜedky a další entity v syntetickém prostĜedí, pĜiĜadit role
obsluze (operátorĤm), nastavit podpĤrné prostĜedky (napĜ. nástroje pro (polo)automatické vyhodnocení cviþení, konfigurovat
uzly komunikaþního systému). Jsou pĜipravovány podklady pro
úþastníky cviþení (tzn. pro cviþící i pro technické zabezpeþení –
operátory simulátoru, rozehru, rozhodþí). PĜed zahájením cviþení
je nutné provést pĜípravu cviþících i obsluhy (briefing).
¾ Realizaþní etapa zaþíná vyhlášením simulované mimoĜádné události podle schváleného plánu provedení cviþení. Realizaþní etapa
konþí provedením záchranných a likvidaþních prací zapojenými
složkami integrovaného záchranného systému, nebo rozhodnutím
Ĝídícího cviþení. Pro popularizaci cviþení mĤže být uspoĜádána tisková konference. PrĤbČh cviþení (tzn. sled a rozvoj událostí
a reakcí v simulovaném virtuálním svČtČ) a rovnČž þinnost cviþících (zejména komunikaci) je synchronnČ zaznamenávána. Do záznamu cviþení mĤže rozhodþí prĤbČžnČ vstupovat a vytváĜet si
v klíþových bodech poznámky. RovnČž probíhá prĤbČžné vyhodnocení kvality rozhodování podle pĜedem stanovených kritérií (napĜ.
ohrožení, postižení þi úmrtí obþanĤ, postižení, ohrožení þi zniþení
prvkĤ kritické infrastruktury, majetku nebo životního prostĜedí).
Na základČ prĤbČžného hodnocení je možno zopakovat problematické body nebo vyzkoušet variantní Ĝešení. Podle potĜeby je mož73
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né rovnČž provádČt tzv. operaþní skoky (pĜeskoþit „bezdČjové“ þasové úseky).
¾ Vyhodnocovací etapa zaþíná podle úrovnČ a rozsahu cviþení
sbČrem hodnotících zpráv od þlenĤ rozhodþí skupiny a zahájením
þinnosti vyhodnocovací skupiny, která zodpovídá za komplexní
analýzu cviþení, zapracování návrhĤ na opatĜení a závČrĤ
z jednotlivých pracovišĢ a zpracování závČreþného vyhodnocení.
Vyhodnocovací etapa konþí pĜedložením hodnocení tomu, kdo cviþení schválil nebo naĜídil a pĜípadným projednáním navrhovaných
opatĜení. Na základČ zpČtné vazby je výcvikové pracovištČ zkvalitĖováno (vylepšením prostĜedkĤ, organizaþních postupĤ, pĜípravy).
U výcvikových Ĝešení tohoto typu je nutné mít rovnČž na pamČti,
že musí probíhat kontinuální rozvoj (zaþlenČní nových typĤ hrozeb, vazeb, postupĤ apod.), a to z dĤvodu udržení aktuálnosti
a praktické využitelnosti výcvikového Ĝešení.
Z hlediska využití simulátorĤ v procesu výcviku složek integrovaného záchranného systému a orgánĤ krizového Ĝízení je dĤležité vytvoĜit
odpovídající organizaþní strukturu cviþících. Velmi dĤležitým faktorem
realizace výcviku je rozsah výcviku na daném simulaþním pracovišti. Je
proto nutné dĤkladné zvážení cílĤ cviþení s dĤrazem na charakter, ale i
odborné složení cviþících. Využití simulaþního pracovištČ má své kapacitní
a technické možnosti.
Složení jednotlivých skupin a cviþících je plnČ v kompetenci Ĝídícího cviþení a technických možností simulaþního pracovištČ a má odpovídat
i cílĤm výcviku. Pracovní skupiny vytvoĜené pro potĜeby cviþení
s využitím simulátoru jsou zachyceny na obrázku 13. Jedná se o Ĝídícího
cviþení, jeho zástupce, skupinu rozeher, skupinu prezentace, skupinu
rozboru a rozhodþích, skupinu technické podpory a cviþící.
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Obrázek 13: VytvoĜené pracovní skupiny pro potĜeby cviþení s využitím simulátoru

Legenda: OPIS–Operaþní a informaþní stĜedisko, AýR–Armáda ýeské republiky.
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2.1.1 ěídící cviþení
ěídící cviþení je klíþovou osobou, základním Ĝídícím prvkem pro
úspČšnou realizaci cviþení. Ke cviþení má k dispozici zástupce Ĝídícího
cviþení, který má pĜedevším za úkol využívání simulaþních prostĜedkĤ.
ěídící cviþení má dále k dispozici zpravidla tĜi skupiny:
¾ skupinu prezentace zabezpeþující prezentaci cviþení pro veĜejnost
a média;
¾ skupinu technické podpory, která odpovídá za Ĝádné fungování simulaþních a trenažérových technologií a informaþních technologií
a ostatních technických prostĜedkĤ používaných v rámci cviþení;
¾ skupinu rozboru a rozhodþí. Ta v prĤbČhu pĜípravy a provedení
vlastního cviþení analyzuje þinnost cviþících, sbírá informace
o zpĤsobu Ĝešení jednotlivých rozeher na rĤzných stupních velení
a Ĝízení v rámci cviþení. Rozhodþí jsou zpravidla pĜidČleni
k jednotlivým cviþícím prvkĤm. Zde nepĜetržitČ vykonávají kontrolní þinnost po celou dobu cviþení. ZpĤsob hodnocení urþuje Ĝídící
cviþení. Souþástí provedených dílþích a závČreþného vyhodnocení
je návrh opatĜení vedoucí ke zlepšení stavu pĜípravy a organizace
jednotlivých štábĤi krizové dokumentace.
ěídící skupinu zpravidla tvoĜí zástupci krizového štábu kraje, styþný
bezpeþnostní
zamČstnanec
subjektu
kritické
infrastruktury
a specialista zajišĢující simulaþní podporu cviþení. Skupina stanovuje zámČr cviþení, zabezpeþuje pĜípravu scénáĜe cviþení, úþastníkĤ cviþení, cíle
cviþení a jeho rozsah, termín a místo, zpĤsob vyhodnocení vedoucího
cviþení (povede briefing a debriefing cviþení) a zajišĢuje jeho metodickou
pĜípravu na tyto þinnosti. Tyto informace jsou shrnuty v plánu provedení
cviþení.
V prĤbČhu pĜípravy cviþení jsou realizovány briefingy. ěídící cviþení
seznámí úþastníky cviþení s jeho cílem a tématem, používanými postupy
a zpĤsoby komunikace, zpĤsobem hodnocení a s pĜibližným þasovým plánem. Odpovídá na dotazy cviþících.

2.1.2 Skupina rozehry
Skupinou výraznČ ovlivĖující prĤbČh celého cviþení je skupina rozehry, která se skládá z nČkolika podskupin, a to podle charakteru daného cviþení. Skupina rozehry mĤže bČhem cviþení prostĜednictvím simulaþních a trenažérových technologií a informaþních technologií, pĜípadnČ
za použití figurantĤ iniciovat a provádČt rozehry jednotlivých situací dle
plánu rozehry, pĜípadnČ v reakci na vzniklou situaci. Reaguje pĜitom na
76
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situace vznikající v dĤsledku rozhodování úþastníkĤ cviþení na základČ
kvalifikovaného odhadu dĤsledkĤ jimi pĜijatých rozhodnutí.
Skupina rozehry úzce spolupracuje se skupinou rozboru a Ĝídícím
cviþení. Podílí se na pĜípravČ rozboru a hodnocení cviþení tím, že pro nČ
pĜipravuje podklady. Složení skupiny je dáno rozsahem provádČných rozeher v rámci cviþení. TvoĜí ji vedoucí cviþení, autor scénáĜe cviþení, zástupci nadĜízené složky subjektu kritické infrastruktury a nadĜízených
složek zúþastnČných organizací institucí krizového Ĝízení a specialista
skupiny zajišĢující simulaþní podporu.

2.1.3 Skupina rozboru
Skupinu rozboru tvoĜí vedoucí cviþení, pozorovatelé (rozhodþí),
vedoucí skupiny technické podpory. Sleduje a dokumentuje þinnost
úþastníkĤ cviþení na záznamových pĜehledech, vybírá vhodné záznamy
simulace a komunikace pro pĜípravu rozboru a pro vyhodnocení cviþení.

2.1.4 Skupina technické podpory
Skupinu technické podpory tvoĜí osoby vyškolené v obsluze simulaþní systému a podpĤrných prostĜedkĤ (tj. znají jejich možnosti
a omezení, umí provádČt obsluhu, základní konfiguraci a údržbu vybavení). Skupina pĜipravuje cviþnou výchozí situaci v simulaþním systému
(modely lokality a prostĜedí, událostí, sil a prostĜedkĤ). Vychází z plánu
rozehry, ve kterém jsou stanoveny role cviþících, úlohy rozehry a pĜedpokládaná þasová posloupnost dČjĤ a událostí. Konfiguruje prostĜedky výcvikového pracovištČ: simulaþní systém (rozmístČní sil a prostĜedkĤ
a dalších entit v syntetickém prostĜedí), nastavuje podpĤrné prostĜedky
(nástroje pro poloautomatické vyhodnocení cviþení, uzly komunikaþního
systému). PĜipravuje podklady pro všechny úþastníky cviþení (cviþící i pro
jeho technické zabezpeþení – operátory simulátoru, rozehru a rozhodþí).
Instaluje a bČhem cviþení obsluhuje simulátor a další nástroje
konstruktivní simulace podle scénáĜe cviþení a požadavkĤ Ĝídícího cviþení.
PĜenáší rozhodnutí specialistĤ na dané þinnosti a úþastníkĤ cviþení
do ovládání entit simulátoru. Zaznamenává prĤbČh simulace a komunikace úþastníkĤ bČhem cviþení tak, aby reprodukce jejich þástí byla využitelná jako ilustrace hodnocení a diskuzí pĜi debriefingu.

2.1.5 Skupina cviþících
Cílovou skupinou jsou cviþící. Jejich složení je dáno cílem
a námČtem cviþení. Cviþící štáb má k dispozici rĤzné pĜedem nasimulova77
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né podpĤrné prostĜedky. Jsou odpovídající tČm, které jsou plánovány
k nasazení dle schválené krizové dokumentace cviþícího prvku. Výchozí
zásadou je, že síly a prostĜedky používané pĜi cviþení v návaznosti
na koordinaþní postupy co nejvíce kopírují zvyklosti daného cviþícího subjektu. Za dodržení tČchto zásad odpovídá Ĝídící skupina cviþení. NicménČ
výše uvedenou variantu organizace cviþení je možné upravovat podle
rozsahu cviþení, poþtu cviþících, nároþnosti rozehrávaných rozeher.
Úþastníci cviþení jsou zpravidla rozdČleni do následujících skupin:
¾ primární cviþící (krizové štáby územních celkĤ a obcí, štáby subjektĤ energetické kritické infrastruktury, štáby záchranných složek);
¾ jejich podĜízené jednotky (sekundární cviþící – vykonávající pokyny cviþícího štábu);
Obsazení krizového štábu nemusí být stabilní a liší se vždy podle
Ĝešené krizové situace tak, jako je tomu v praxi. Proto navržený výchozí
model, vþetnČ technických prostĜedkĤ, pĜedstavuje pouze jedno možné
Ĝešení, ve kterém se funkce, pozice a role prvkĤ modelu mohou
v prĤbČhu Ĝešení událostí a incidentu mČnit. Systém je dostateþnČ variabilní a umožĖuje konfiguraci v závislosti na požadavcích výcviku.

2.2 Struktura výcvikového pracovištČ s využitím
simulátoru SIMEX
Struktura výcvikového pracovištČ odpovídá organizaþnímu schématu cviþení orgánĤ krizového Ĝízení za mimoĜádné události.
Jednotlivé þásti výcvikového pracovištČ je vhodné z praktických
dĤvodĤ umístit do samostatných místností, aby se úþastníci výcviku navzájem nerušili. Optimálním umístČním pracovištČ cviþících jsou pĜímo
prostory, kde by cviþící pracovali i za normálních okolností (v pĜípadČ „ostrého“ nasazení). Mezi pracovišti probíhá komunikace nepĜímo pomocí
simulovaných komunikaþních prostĜedkĤ þi prostĜednictvím simulátoru.
PracovištČ pro výcvik krizových štábĤ s využitím simulátoru musí
být dále vybaveno dalšími nástroji, které jsou dĤležité pro vytváĜení vazeb mezi zasahujícími složkami v rámci cviþení. TČmito nástroji jsou prostĜedky simulovaného komunikaþního systému, které nahrazují skuteþné
komunikaþní prostĜedky cviþících (telefony, vysílaþky, interkomy, faxy
a rĤzná datová spojení). Významné je taktéž rozšíĜení možností konstruktivní simulace o vizualizaci, která umožní cviþícím pohled na simulované
dČje srozumitelným zpĤsobem. Dalším dĤležitým nástrojem pro efektivní
Ĝízení cviþení je „logger“ – záznamník prĤbČhu simulace, který synchroni-
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zovanČ nahrává simulaci i komunikaci, vedenou pomocí simulovaného
komunikaþního systému. Záznam je využíván pĜi rozboru k objektivizaci
hodnocení cviþení, pĜi Ĝešení sporných situací nebo pĜi diskuzích nad
možnými variantami Ĝešení probČhlé situace.

2.2.1 Moduly výcvikového pracovištČ
Navržený simulaþní systém SIMEX je základní prvek výcvikového
pracovištČ pro výcvik štábĤ. VytváĜí prostĜedí spoleþné pro všechny simulaþní prostĜedky zapojené do výcviku.
Jedná se o tyto þásti:
¾ serverová þást je urþená pro Ĝízení bČhu simulace, správu pĜipravených scénáĜĤ a celkové ovládání simulaþního systému;
¾ simulaþní jádro obsahuje software pro simulaci modelĤ sil
a prostĜedkĤ, poþasí, prostĜedí, jejich chování a interakce. Poþet
potĜebných modulĤ závisí na složitosti simulace a výkonu použitých stanic. Základní sadu modelĤ úkolĤ entit a jejich chování, nebo modelĤ mimoĜádných událostí je možné rozšíĜit;
¾ operátorská aplikace pĜedstavuje grafické uživatelské rozhraní
pro interakci obsluhy se simulátorem;
¾ komunikaþní brána zajišĢuje obousmČrnou výmČnu dat
a událostí mezi simulátorem a uznávaným standardem pro komunikaci mezi simulátory obecnČ (napĜ. protokol popsaný normou
IEEE 1278 – Distributed Interactive Simulation);
¾ terénní databáze obsahuje zpracovaná zdrojová data jako je polohopis, výškopis, napĜ. ýeského úĜadu zemČmČĜického a katastrálního (ýUZK), Vojenského geografického a hydrometeorologického úĜadu (VGHMÚĜ) v Dobrušce apod. do formátu vhodného
pro simulátor k vytvoĜení základu syntetického prostĜedí, ve kterém bude probíhat simulace;
¾ databáze sil a prostĜedkĤ prezentuje databázi modelĤ osob, vozidel a jiné techniky, jejich výbavu, schopnosti a omezení. Požadovanou vlastností je možnost rozšíĜení základní sady modelĤ entit.
Komunikaþní systém - komunikace mezi úþastníky výcviku (jednotlivými štáby a dalšímu úþastníky) s rĤznými koncovými zaĜízeními
(náhrada používaných prostĜedkĤ) je zaznamenávána synchronnČ
s prĤbČhem simulace. PĜedpokládá se konfigurovatelnost úþastníkĤ (uzlĤrolí) podle požadavkĤ cviþení. ěídící cviþení, pĜípadnČ rozhodþí, by mČli
mít k dispozici pĜehled využití komunikaþního systému. Mezi komunikaþní
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prostĜedky, které je vhodné simulovat, lze uvést prostĜedky hlasové
i textové komunikace (telefony, SMS, emaily).
PodpĤrné prostĜedky jsou souþástí vybavení pracovištČ a musí být
prostĜedky pro podporu vyhodnocení cviþení v následující možné struktuĜe:
¾ záznamník – zajišĢující synchronní záznam a pĜehrávání prĤbČhu
simulaci i komunikace;
¾ systém pro monitorování splnČní úkolĤ rozeher;
¾ systém pro evidenci splnČní úkolĤ cviþících;
¾ nástroje pro vizualizaci zvolených metrik v þase a prostoru.

2.2.2 Technické a programové prostĜedky simulátoru
SIMEX na pracovištích úþastníkĤ cviþení
ProstĜedky navržené pro jednotlivá pracovištČ je možné dále rozšiĜovat podle potĜeby. Jedná se spíše o základní sestavu. PĜesné konfigurace technických prostĜedkĤ nejsou uvedeny, neboĢ tato informace by
vzhledem k prudkému vývoji techniky rychle zastarala.
PracovištČ Ĝídícího cviþení
¾ pĜehled situace v simulovaném prostĜedí (mapa) s pĜípadnou projekcí na plátno;
¾ logger – záznamník prĤbČhu cviþení a simulace;
¾ dle potĜeby DIS brána pro komunikaci s ostatními simulaþními
prostĜedky;
¾ Ĝídící panel komunikaþního systému, vþetnČ reproduktorĤ a sluchátek pro komunikaci se všemi/vybranými úþastníky cviþení;
¾ prvky komunikaþního systému (vysílaþky, telefony) pro zástupce
Ĝídícího cviþení;
¾ interkom pro potĜeby Ĝízení cviþení;
¾ stanice pro vytváĜení (simulaci) tiskových zpráv dodávaných následnČ štábu;
¾ stanice pro tvorbu vyhodnocení (AAR);
¾ tiskárna pro tisk podpĤrných materiálĤ;
¾ hodiny zobrazující simulaþní þas.
PracovištČ cviþících
¾ simulované komunikaþní prostĜedky podle potĜeb cviþících (vysílaþky, telefony) jako náhrada za skuteþné prostĜedky;
¾ interní komunikace pro potĜeby Ĝízení cviþení;

80

SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ

¾ stanice pro pĜíjem simulovaných tiskových zpráv a jejich pĜípadný
tisk;
¾ ovladatelné hodiny zobrazující simulaþní þas.
PracovištČ rozehry
stanice konstruktivní simulace;
prvky komunikaþního systému (vysílaþky, telefony);
interim pro potĜeby Ĝízení cviþení;
pohled na situaci v simulovaném prostĜedí (pro Ĝídícího simulacerozehry);
¾ ovladatelné hodiny zobrazující simulaþní þas;
¾ prostĜedky pro technickou komunikaci mezi operátory.
¾
¾
¾
¾

Technické a programové prostĜedky na pracovištích musí být koncipovány komplexnČ tak, aby umožnily potĜebnou harmonizaci všech þinností v prĤbČhu cviþení, což zachycuje obrázek 14.
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PodpĤrné prostĜedky
Položky, uvedené v tomto odstavci, jsou nutné pro technické zázemí výcvikového pracovištČ jako takového, a to pro pĜípravu (tvorbu
dat, geodat, scénáĜĤ, podkladĤ) a pro vyhodnocení prĤbČhu cviþení:
¾ pracovní stanice pro vytváĜení scénáĜĤ;
¾ stanice pro tvorbu terénních databází;
¾ datové úložištČ (datový server spolu s prostĜedky zálohování – externí disky, CD/DVD mechaniky aj.);
¾ prostĜedky pro prezentaci vyhodnocení cviþení (nejlépe umístČné
na pracovišti cviþících);
¾ pĜehled situace v simulovaném prostĜedí s projekcí, ideálnČ
s využitím kompendia pro možnost interaktivních zákresĤ
do promítaného obrazu;
¾ vizualizér k projekci papírových podkladĤ;
¾ tiskárna pro pĜípadný výstup pĜedávaný cviþícím.
ProstĜedky jednotlivých pracovišĢ i jednotlivá pracovištČ navzájem
jsou propojena datovou sítí. PĜesný zpĤsob propojení je nutné stanovit
v plánovací dokumentaci. V obecné rovinČ závisí na podmínkách, kde
bude pracovištČ nasazeno. NicménČ, pro simulaþní þást je nutné zajistit
dostateþnČ kapacitní propojení, nejlépe v podobČ izolované sítČ
o propustnosti 1Gbps.
Dále je nutné zajistit vzájemné propojení komunikaþních
(sub)systémĤ. Zde podmínky nejsou tak pĜísné, vzhledem k využití protokolu SIP (bČžné IP telefony), pĜípadnČ další datovČ podobnČ nenároþné
komunikaci (simulované zasílání SMS þi emailĤ). Je možné taktéž uvažovat o propojení pĜes mobilní internet, þímž bude dosaženo univerzální
využitelnosti podle potĜeb konkrétního cviþení.
KromČ tČchto vyhrazených sítí je možné používat také další sítČ
s již bČžným pĜenosem pro sdílení dokumentĤ, tisk, instant messaging
apod.



83

SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ



84

SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ

3 SYSTÉMY ZABEZPEýENÍ KOMUNIKACE
A SOUýINNOST AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ
Krizová komunikace, tj. sdČlování informací a následnČ zabezpeþení jejich pĜenosu, je interaktivním informaþním procesem, a to verbálnČ, vizuálnČ nebo písemnČ, mezi úþastníky cviþení. Krizová komunikace
má i rozhodující roli v krizovém Ĝízení a je páteĜní linií úspČšné þinnosti
krizových štábĤ pĜi Ĝešení krizové situace. Obsah, forma a naþasování
komunikace mohou pomoci snížit a omezit škody nebo zhoršit situaci,
proto je nezbytné na ni pĜi cviþeních položit dĤraz.

3.1 Technické a technologické vybavenípracovišĢ krizových štábĤ
Podrobnosti o vybavenosti krizových štábĤ Ĝeší SmČrnice ministerstva vnitra (44), v níž jsou uvedeny základní požadavky, které jsou orientovány zejména na:
¾ minimální technickou vybavenost místnosti pro jednání krizového
štábu, kde jedním z dĤležitých požadavkĤ je vybavenost zaĜízením
pro poĜízení zvukového záznamu z jednání krizového štábu;
¾ pĜeklenutí výpadku pĜívodu elektrické energie náhradním elektrickým zdrojem o výkonu, zajišĢujícím alespoĖ provoz osvČtlení a
provoz komunikaþních prostĜedkĤ. VČtšina krizových štábĤ je vybavena elektrocentrálou. Klíþová výpoþetní technika bez vnitĜních
zdrojĤ je propojena pĜes záložní UPS zdroje;
¾ ochranu pracovištČ pĜed povČtrnostními vlivy a jeho ostrahu
a vybavenost pomĤckami a výstrojí pro opuštČní pracovišĢ v nepĜíznivém poþasí;
¾ dostateþnou kapacitou podlahové plochy a dostateþné množství
pĜípojek na rozvod elektrické energie pro využívání administrativních, technických a komunikaþních prostĜedkĤ, zálohovaných komunikaþních propojení (telefonní linky nebo osobní komunikace)
s operaþním a informaþním stĜediskem integrovaného záchranného systému a s územnČ pĜíslušnými operaþními stĜedisky základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému.
¾ zajištČní trvalého spojení, pokud jsou nČkteré souþásti nebo jednotliví pracovníci stálé pracovní skupiny umístČni mimo objekt, ve
kterém probíhá spoleþné jednání krizového štábu.
Technické vybavení nutné pro krizový štáb a pracovní místnosti je
znázornČné v tabulce 5 (45).
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Výpoþetní technika se softwarem (balíþek MS OFFICE)
Software – GIS
Software – analytický program
Software – AdobeAcrobat
Software – pro spisovou službu
Software – grafický nástroj
SpotĜební materiál (papír, tonery, atd.)
Tiskárna, scanner
Kopírka
Internetové pĜipojení, telefon
Fax
Datavideoprojektor
Listinná pracovní mapa
NástČnné plochy (magnetické tabule, nástČnky)
Klimatizace

ProstĜedek

X
X
X
X
S/F
S/F
X
X
X
X

X
X
X
X
S/F
S/F
X
X
X
X

Jednací sál

X
S
S

Skupina souþinnosti

X
S

Skupina týlového
zabezpeþení
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S/F
S/F
X
X
X

X

X
X
X

X
S/F
X

Analytická skupina

S/F
S/F
X

X
X

X
X

X
S

X

X
X
X
S/F
S/F
X

X

X
S

Skupina nasazení

Místnosti stále pracovní
skupiny

X

X
X
X
S/F
S/F
X

X

X
S

Skupina ochrany
obyvatel

Tabulka 5: Technické vybavení krizového štábu (45)

Tým tajemníka
krizového štábu
X
X
X
X
X
X
S/F
S/F
X
X
X
X

X
S

S = možno simulovat
F = fyzická existence
F
F

S/F
S/F
S/F
S/F

S/F

F
S/F
F
F
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Skupina nasazení

Analytická skupina

Skupina týlového
zabezpeþení

Skupina souþinnosti

J
Jednací sál

KuchyĖka, jídelna, relaxaþní místnost apod.
X
PrĤkazky þlena krizového štábu
X
X
X
X
X
Televize a rádio
X
X
X
Záložní zdroje
S
S
S
S
S
Ostatní – dalekohled, GPS, visualizer, plotr, vypalovaþka, fotoaparát, kamera, osvČtlení, pamČĢové záložní
S/F
S/F
zaĜízení apod.
Audio – záznamové zaĜízení
X
X
X
X
X
Legenda: S – možnost simulace, F – nutná fyzická existence, X – položky je doporuþována.

ProstĜedek
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X

S

X

Skupina ochrany
obyvatel

Místnosti stále pracovní
skupiny

S/F

S/F

S/F

T
Tým tajemníka
tkrizového štábu

S/F
F
S
S

S = možno simulovat
F = fyzická existence
X
X
S
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SmČrnice ministerstva vnitra stanovuje základní nejnutnČjší vybavení krizového pracovištČ. Vybavení krizových štábĤ je však velice variabilní a odpovídá finanþním možnostem jednotlivých obcí s rozšíĜenou pĤsobností a krajĤ. U velkých mČst není výjimkou vybudování videokonferenþních zaĜízení, intranetĤ, videotelefonĤ, GPS sledovacích zaĜízení
apod.
ěešení krizové situace zahrnuje komunikaþní schopnosti nejenom
prvkĤ veĜejné správy, ale i dalších aktérĤ participujících na Ĝešení krizové
situace jak v reálném, tak i simulovaném prostĜedí. Na aktéry mimo veĜejnou sféru se nevztahuje smČrnice ministerstva vnitra (44).
Technické a technologické vybavení pracovišĢ štábĤ, napĜíklad
u subjektĤ kritické infrastruktury, jsou naprosto závislé od zdrojových
možností jednotlivých firem. Další významnou skuteþností je kvalita plánu
krizové pĜipravenosti subjektu kritické infrastruktury a akcent na schopnosti a kvalitu komunikace s prvky integrovaného záchranného systému,
orgány krizového Ĝízení a veĜejné právy.
PracovištČ štábĤ subjektĤ kritické infrastruktury jsou umisĢovány
pĜevážnČ ve správních objektech energetické kritické infrastruktury mimo
potenciální zdroj nebezpeþí. PracovištČ štábu je vybaveno zpracovanou
krizovou dokumentací v tištČné a elektronické podobČ, základními komunikaþními prostĜedky a poþítaþovým vybavením. PracovištČ vČtšinou mají
i záložní zdroje energie, zejména ve formČ zdroje nepĜerušovaného napájení nebo motorgenerátorĤ pro zajištČní fungování svého vybavení. Odhadovaná doba fungování pracovišĢ bez elektrického proudu s využitím
motorgenerátorĤ do první dodávky pohonných hmot je cca 6–8 hodin
v závislosti na typu vybavení daného pracovištČ. Z provedeného dotazníkového šetĜení v rámci projektu bylo zjištČno, že nejþastČjším používaným komunikaþním prostĜedkem pĜi cviþení jsou mobilní telefony, pevné
linky, vysílaþky, emaily, místní rozhlas. NČkteré štáby mají ve svém vybavení satelitní telefony. Parametry technického a technologického vybavení pracovišĢ jsou rozdílné podle doby poĜízení a bezpeþnostní stratégie
organizace (možnosti uvolĖování finanþních zdrojĤ, kladeného dĤrazu na
bezpeþnost atd.).

3.2 Role pracovišĢ operaþních a informaþních stĜedisek pĜi cviþení
Operaþní a informaþní stĜedisko sehrává dĤležitou roli pĜi cviþení
v rámci vytvoĜeného výcvikového pozadí, aĢ již simulovaného (souþást
skupiny rozehry) nebo pĜi využití reálného pracovištČ.
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Z hlediska výcvikového informaþního toku je pro úspČšnou komunikaci v prĤbČhu pĜípravy a následné realizace cviþení dĤležité zajistit:
¾ podklady a dokumentaci vedené v rámci operaþního a informaþního stĜediska (pro pĜípravu cviþení i vedení role operaþního
a informaþního stĜediska);
¾ cviþícího-operátora operaþního a informaþního stĜediska, jako
styþný bod v rámci integrovaného záchranného systému.
Popsány jsou pouze prostĜedky, které mají bezprostĜední vliv
na cviþící, a které v pĜípadČ, že operaþní a informaþní stĜedisko bude pro
úþely cviþení „simulováno“, je nutné vzít v úvahu a zajistit jeho substituci.
V pĜípadČ simulovaného cviþení je výhodné, aby úþastníkem rozehry byl pracovník operaþního a informaþního stĜediska. Operátor má zkušenosti s pĜíjmem tísĖového volání, ví, jaké informace má pĜedávat cviþícím, reagovat na dotazy cviþících, vysílat další složky integrovaného záchranného systému na místo mimoĜádné události.
Operátor pro potĜeby rozhodování pĜi cviþení využívá reálnou dokumentaci vedenou operaþním a informaþním stĜediskem. V simulátoru
pĜipravené þinnosti cviþících korespondují s touto dokumentací.
Z toho dĤvodu je naprosto nezbytné, aby pĜipravovaná cviþení obsahovČ korespondovala s vedenou dokumentací u všech zúþastnČných
výcviku. Nesoulad mĤže zcela znehodnotit cviþení (napĜ. v simulaci
nejsou oþekávané síly a prostĜedky, nelze provádČt požadované akce,
komunikovat pĜedpokládaným zpĤsobem s protČjšky apod.).
V rámci realizace cviþení je vyrozumČní a varování realizováno
formou rozehry, pĜi které je využíván navržený CAX Manager. Podle nastavení úþastníkĤ cviþení v CAX Managerovi jsou informace o vzniklé mimoĜádné události nebo krizové situaci pĜedávány zejména:
¾
¾
¾
¾

orgánĤm krizového Ĝízení;
složkám integrovaného záchranného systému;
dotþeným územním správním úĜadĤm;
dotþeným právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.

Komunikace mezi cviþícími
Pro krizovou komunikaci mezi aktéry krizové situace na jednotlivých úrovních krizového Ĝízení slouží:
¾ úþelová telekomunikaþní síĢ ministerstva vnitra, která zabezpeþuje
hlasovou a datovou komunikaci ministerstva vnitra;
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¾ hromadná radiokomunikaþní síĢ integrovaného záchranného systému (její využití k bČžnému provozu jako jediného radiokomunikaþního prostĜedku se používá tam, kde byl ukonþen pĜechod
z radiokomunikaþních technologií do hromadné sítČ);
¾ veĜejná pevná telekomunikaþní síĢ, ve které je spojení jištČno
v rámci regulaþních opatĜení uplatnČním pĜednostního spojení;
¾ veĜejná mobilní telekomunikaþní síĢ, ve které je spojení jištČno
v rámci regulaþních opatĜení uplatnČním pĜednostního spojení;
¾ prostĜedky mobilní telekomunikaþní sítČ vyþlenČné k zajištČní spojení orgánĤ krizového Ĝízení a obcí;
¾ záložní rádiová síĢ v pĜímém režimu na urþeném kmitoþtu, pĜípadnČ v režimu umožĖujícím propojení;
¾ spojky nebo vytvoĜená rádiová síĢ pro tranzitní pĜenos zpráv, které
se použijí pĜi selhání všech technologií, mobilní telekomunikaþní
sítČ a zaĜízení, jejichž nasazení mĤže povolit velitel zásahu nebo
územnČ pĜíslušné operaþní a informaþní stĜedisko pĜi nedostateþné
kapacitČ standardnČ používaných spojovacích prostĜedkĤ (46).
Každý z komunikaþních prostĜedkĤ má své výhody a nevýhody þi
omezení použití. Pro potĜeby záznamu a ovČĜení funkþnosti interoperability mezi cviþícími je výhodné použít komunikaþní prostĜedky s možností
záznamu zvuku þi písemné informace.
Podle procviþované hrozby je koordinace složek integrovaného záchranného systému pĜi spoleþném zásahu provádČna na taktické úrovni
velitelem zásahu v místČ nasazení složek, na operaþní úrovni operaþním
a informaþním
stĜediskem
integrovaného
záchranného
systému
a na strategické úrovni hejtmanem kraje nebo Ministerstvem vnitra
a ostatními správními úĜady (subjekty krizové komunikace) v pĜípadech
stanovených zákonem o integrovaném záchranném systému.

3.3 Zabezpeþení komunikace orgánĤ krizovéhoĜízení
v komunikaþní síti
Komunikace mezi úþastníky výcviku v prĤbČhu cviþení je zpravidla
Ĝešena uzavĜeným okruhem s rĤznými koncovými zaĜízeními a je zaznamenávána synchronnČ s prĤbČhem simulace (viz požadavek na základní
vybavení krizového pracovištČ). Vzájemné propojení i koncové prvky by
mČly být konfigurovatelné. Mezi koncová komunikaþní zaĜízení lze zaĜadit:
¾ telefonní pĜístroje pro pĜenos hlasu v relaci 1:1;
¾ vysílaþky pro pĜenos hlasu v relaci 1:M;
¾ terminály pro zasílání krátkých textových zpráv;
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¾ terminály pro zasílání emailĤ;
¾ terminály pro pĜenos obrazu, dokumentĤ atp (45).
Vzhledem k existenci rĤznorodosti komunikaþních protokolĤ
a požadavkĤ na synchronní záznam je z technického hlediska vhodná
konverze tČchto dat do jednotného typu, který je dále zpracováván a uchováván. Pro efektivní vyhodnocení prĤbČhu cviþení je žádoucí
zpČtnovazební informace o prĤbČhu a jednotlivých þinnostech uskuteþĖovaných jednotlivými aktéry cviþení.
Komunikaþní protokoly
V rámci þinnosti výcvikového simulátoru je možné pro komunikaci
používat protokoly podle potĜeb výcviku a z nČj vyplývajícího zaþlenČní
komunikaþních prostĜedkĤ. Mezi tyto protokoly (s ohledem na výše uvedené komunikaþní prostĜedky) mohou být zaĜazeny následující:
¾ standardní protokol SIP (RFC 3261) pro zapojení IP telefonĤ
do simulovaného komunikaþního systému;
¾ protokol XMPP pro prostĜedky technické (textové) komunikace
mezi jednotlivými pracovišti;
¾ SMB/CIFS protokol pro sdílení souborĤ v prostĜedí operaþních systémĤ Windows;
¾ protokol DIS (IEEE 1278) použitý pro simulaci komunikace pomocí
vysílaþek;
¾ protokol POP3/IMAP/SMTP pro zasílání e-mailĤ mezi úþastníky cviþení;
¾ protokol http pĜi použití webových stránek (napĜ. pro simulaci
zpravodajských serverĤ);
¾ TCP jako nosný protokol pro virtuální privátní síĢ (VPN) spojující
jednotlivá pracovištČ.
Z výše uvedených dĤvodĤ je žádoucí pĜi pĜípravČ cviþení dĤsledná
komunikace se správci sítí v jednotlivých místech cviþení a kontrola
správnosti propojení jednotlivých komunikaþních prvkĤ v síti. Nefunkþní
nebo výpadek spojení mĤže vážnČ narušit prĤbČh, výsledek a vyhodnocení cviþení.
Hlasová komunikace
Jednotlivé uzly komunikaþního systému jsou propojeny prostĜednictvím protokolu k inicializaci relací (SIP) – v pĜípadČ, že jde o simulaci
telefonického spojení 1:1, pĜípadnČ protokoly pro aplikace distribuované
interaktivní simulace (DIS) pro simulaci vysílaþek. Pro vzájemné propojení je pak vytvoĜena DIS-SIP komunikaþní brána. Problém vzájemného
prostorového odlouþení jednotlivých úþastníkĤ komunikace (každý
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z cviþících pracuje na svém pracovišti) je vyĜešen vytvoĜením VPN sítČ,
která umožĖuje transparentní propojení. Obrázek 15 znázorĖuje informaþní a komunikaþní tok mezi úþastníky cviþení pomocí sítČ VPN.
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Obrázek 15: Propojení úþastníkĤ cviþení pomocí sítČ VPN
Toto Ĝešení samozĜejmČ vyžaduje dostupnost spolehlivého internetového pĜipojení v místech, kde má být simulovaný komunikaþní systém
nasazen. Rychlost pĜipojení není pĜíliš kritická (pro zajištČní pĜenosu hlasu je dostateþná pĜenosová rychlost v Ĝádu nČkolika desítek kB/s), dĤležitá je spíše dostupnost a stabilita.
Podle možností se do této komunikaþní sítČ zaĜazuje ještČ zvláštní
uzel, který umožní záznam veškeré hlasové komunikace pro pozdČjší
pĜehrání a vyhodnocení cviþení, þehož je využíváno v rámci navrženého
simulátoru SIMEX.

92

SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ

3.3.1 Praktická pĜípravná etapa cviþení
Realizace štábního cviþení orgánĤ krizového Ĝízení a složek integrovaného záchranného systému s využitím simulace není možná bez
souhlasu pĜedstavitelĤ kraje nebo obce s rozšíĜenou pĤsobností. Z toho
dĤvodu došlo k oslovení krajských úĜadĤ a spolupráce byla navázaná
s Jihoþeským krajem.
Za oblast, ve které bylo cviþení realizováno, byla zvolena energetická infrastruktura a zároveĖ se zohlednily hrozby, které byly identifikovány v krizovém plánu Jihoþeského kraje. Vzhledem k tomu, že v rámci
cviþení mČly být ovČĜeny základní funkcionality simulátoru, nebylo pĜistoupeno ke cviþení výpadku elektrického proudu, ale ke cviþení
s pĜerušením dodávek plynu velkého rozsahu.
Došlo k oslovení distributora zemního plynu v Jihoþeském kraji,
kterým je spoleþnost E. ON. Distribuþní soustava je tvoĜena systémem
vysokotlakých plynovodĤ, stĜedotlakých plynovodĤ a nízkotlakou þástí
distribuþní sítČ. Omezení nebo pĜerušení dodávky plynu na území Jihoþeského kraje prostĜednictvím vyhlášení stavu nouze v plynárenství nenastalo.
Uvedené skuteþnosti se staly východiskem pro formulaci cíle cviþení, jímž bylo provČĜení þinností distributora plynu, složek integrovaného
záchranného systému a orgánĤ krizového Ĝízení pĜi Ĝešení havárie plynovodu a pĜímé dĤsledky výpadku dodávky zemního plynu vþetnČ Ĝešení
sekundárních dopadĤ této mimoĜádné události (47), (48).
FEMA v rámci programu HSEEP definuje klíþové souþásti návrhu
cviþení. Jsou jimi:
¾
¾
¾
¾
¾

rozsah cviþení;
cíl cviþení;
scénáĜ cviþení;
dokumentace cviþení;
média a propagace (16).

Rozsah cviþení
Klíþovými prvky pĜi definování rozsahu cviþení je urþení typu cviþení, úrovnČ, místo provedení, termín a doba trvání cviþení a parametry
cviþení. Typ cviþení byl vybrán na základČ zámČru cviþení. Do cviþení byly
zapojeny všechny postižené obce, které distributor plynu stanovil
na základČ vyhlášení stavu nouze v plynárenství. Pro potĜeby cviþení byl
pĜehled postižených obcí distributorem plynu vytvoĜen pĜedem. Z dĤvodu
rozsáhlosti dopadĤ žádaly obce s rozšíĜenou pĤsobností o spolupráci
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hejtmana kraje, který následnČ vyhlásil stav nebezpeþí a aktivoval krizový štáb kraje a pracovní skupinu.
Místo provedení cviþení bylo vybíráno na základČ rozložení distribuþní soustavy a požadavkĤ kraje na správní obvody obcí s rozšíĜenou
pĤsobností, které bylo nutno do cviþení zapojit a ovČĜit jejich pĜipravenost. ZároveĖ byl brán ohled na oblasti, které by byly výpadkem dodávek
plynu nejvíce ovlivnČny. Na základČ konsenzu mezi distributorem plynu
a Jihoþeským krajem došlo ke zvolení obce s rozšíĜenou pĤsobností Vimperk a obce s rozšíĜenou pĤsobností Prachatice. V této oblasti vede okruh
vysokotlakého plynovodu. Na jedné þásti okruhu byla uvažována dlouhodobá odstávka z dĤvodu opravy, což je zachyceno na obrázku 15 žlutou
hvČzdiþkou u obce ýkynČ. V druhé þásti vysokotlakého plynovodu došlo
k poruše s následným výbuchem a požárem. Na obrázku 16 je místo
oznaþeno žlutou hvČzdiþkou u obce Hracholusky.


Obrázek 16: Distribuþní soustava vysokotlakého plynu v zájmovém území
PĜi volbČ délky cviþení musel plánovací tým urþit, jak dlouho bude
cviþení trvat, než dojde k efektivnímu naplnČní cíle cviþení. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o cviþení, které bylo založeno na þinnostech, byla
stanovena doba trvání cviþení v délce dvou dnĤ.
Cviþení bylo stanoveno jako dvoudenní s termínem konání
od 24. 5. 2016 do 25. 5. 2016. První den bylo cviþení zahájeno
v poledních hodinách, druhý den bylo ukonþeno v odpoledních hodinách.
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Cviþení, pĜes kvČtnový termín konání bylo nasimulováno do zimního lednového období. Vycházelo z reálného poþasí zimního období roku 2016,
tj. od 16. 1. 2016 do 31. 01. 2016, kdy po nČkolikadenním snČžení následovalo období celodenních mrazĤ, dosahujících v noþních hodinách
až -17°C.
Cíl cviþení
Cíl cviþení urþoval, þeho chtČl poĜádající subjekt bČhem cviþení dosáhnout. Zahrnuje zámČr úĜedníkĤ, plány a postupy cviþících, prostĜedí,
v nČmž bylo cviþení konáno a požadované výsledky. ObecnČ platí, že
osoby, které plánují cviþení, by mČly zvolit pĜimČĜený poþet konkrétních,
mČĜitelných, dosažitelných, relevantních a þasovČ omezených cviþebních
cílĤ, tzv. SMART cílĤ, aby usnadnily návrh scénáĜe, jeho provedení
a vyhodnocení. V tabulce 6 je uveden popis SMART cílĤ.
Tabulka 6: PrĤvodce a popis SMART cílĤ cviþení
Specifický

Cíle by mČly splĖovat 5W – kdo (who), co (what), kdy
(when), kde (where) a proþ (why). Cíl specifikuje, co je
tĜeba udČlat v urþité dobČ pro jeho splnČní.

MČĜitelný

Cíle by mČly obsahovat þíselná nebo popisná opatĜení,
která definují množství, kvalitu, náklady atd. Je tĜeba se
zamČĜit na sledovatelné þinnosti a výsledky.

Dosažitelný

Cíle by mČly být kontrolovatelné a dosažitelné se zdroji
a úþastníky.

Relevantní

Cíle by mČly sloužit jako nástroj poslání organizace
a souviset s jejím cílem a strategickým zámČrem.

ýasovČ
omezený

Všechny cíle by mČly být konkrétní a splnitelné
ve vymezeném þasovém horizontu.

KromČ hlavního cíle cviþení byly stanoveny dílþí cíle k procviþení
a provČĜení.
Cílem cviþení bylo procviþit:
¾ þinnost složek integrovaného záchranného systému pĜi vzniku mimoĜádné události a souþinnost s havarijní službou distributora
zemního plynu;
¾ þinnost distributora zemního plynu – vyhlášení stavu nouze
v plynárenství, obnova dodávky;
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¾ komunikaþní toky mezi orgány krizového Ĝízení, složkami integrovaného záchranného systému, distributorem zemního plynu
a dalšími subjekty podílejícími se na Ĝešení mimoĜádné události;
¾ svolání a þinnost krizového štábu kraje, štábu hasiþského záchranného systému kraje a krizových štábĤ dotþených obcí
s rozšíĜenou pĤsobností podle zásad stanovených ve SmČrnici Ministerstva vnitra a vnitĜní dokumentace cviþících;
¾ þinnost orgánĤ krizového Ĝízení pĜi mimoĜádné události a vyhlášení
krizového stavu;
¾ postupy pĜi souþinnosti orgánĤ krizového Ĝízení a distributora
zemního plynu;
¾ informování médií a obyvatel o vzniku a pĜedpokládaných dopadech rozsáhlého výpadku dodávek zemního plynu;
¾ zajištČní nouzového pĜežití obyvatelstva, þinnost nestátních neziskových organizací;
¾ zajištČní souþinnosti subjektĤ kritické infrastruktury, subjektĤ plnících úkoly z krizového plánu kraje, školských a zdravotnických zaĜízení apod.
Cílem cviþení bylo provČĜit:
¾ splnČní požadavkĤ na výcvikové Ĝešení simulátoru SIMEX pro orgány krizového Ĝízení;
¾ postupy stanovené v havarijním plánu distributora zemního plynu;
¾ Poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje, havarijní a krizový plán kraje a krizové plány obcí s rozšíĜenou pĤsobností v návaznosti na plnČní stanovených úkolĤ, plány krizové pĜipravenosti subjektĤ kritické infrastruktury a subjektĤ plnících úkoly z krizového plánu kraje;
¾ reálnost a aktuálnost rozpracování typového plánu;
¾ komunikaþní standardy (komunikace mezi krizovými štáby, složkami integrovaného záchranného systému a dalšími dotþenými
subjekty);
¾ vyrozumČní dotþených orgánĤ krizového Ĝízení, územních správních úĜadĤ, složek integrovaného záchranného systému;
¾ postupy pĜi souþinnosti orgánĤ krizového Ĝízení v procesu Ĝešení
požadavkĤ na vČcné zdroje s cílem efektivnČ využívat disponibilní
materiální zdroje;
¾ þinnost PANELU nevládních neziskových organizací pĜi poskytování
humanitární pomoci.
¾ úþastníky cviþení a jejich pĜedpokládaný rozsah zapojení.
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Aktivní úþast pĜíslušných subjektĤ a klíþových vedoucích byla pro
úspČšné splnČní cílĤ cviþení rozhodující. ÚroveĖ cviþení závisí
na poĜádající organizaci a úrovni zapojeného personálu, který se
na cviþení podílí, stejnČ tak je rozhodující poþet pracovníkĤ, kteĜí se na
cviþení budou podílet.
Na základČ vymezení hlavního cíle a dílþích úkolĤ byly stanoveny
subjekty, které se do cviþení zapojí:
¾ složky integrovaného záchranného systému po ohlášení vzniku
mimoĜádné události úniku plynu operaþnímu informaþnímu stĜedisku vyšlou na místo jednotky integrovaného záchranného systému;
¾ provozní pracovník distributora – provede uzavĜení trasového uzávČru pĜed místem úniku;
¾ hejtman kraje – vyhlášení stavu nebezpeþí, svolání a Ĝízení krizového štábu kraje;
¾ krajský úĜad – jeho jednotlivé odbory plní úkoly cviþení zadané
pracovní skupinou krizového štábu kraje;
¾ hasiþský záchranný sbor – zásah, nouzové ubytování, nouzové zásobování, þlenství v krizových štábech obce s rozšíĜenou pĤsobností, kraje, zajištČní informaþního toku, svolání krizových štábĤ
prostĜednictvím operaþního stĜediska;
¾ Policie ýeské republiky – zajištČní poĜádku, þlenství v krizových
štábech;
¾ PANEL nevládních neziskových organizací – úþast v krizových štábech, sbČr dat v terénu, zajištČní náhradního ubytování, humanitární pomoc obþanĤm;
¾ distributor plynu – vyhlášení stavu nouze, odstranČní následkĤ havárie, poskytování informací;
¾ ýeský hydrometeorologický úĜad – informace o poþasí, vydávání
výstrah;
¾ Krajská hygienická stanice – ochrana veĜejného zdraví;
¾ Krajská veterinární správa – dozor nad pohodou a zdravím zvíĜat
v zasažené oblasti.
ScénaĜ cviþení
ýasový prĤbČh cviþení byl rozdČlen do þtyĜ þástí:
¾ období cviþení: vznik mimoĜádné události;
¾ období cviþení: vyhlášení stavu nebezpeþí hejtmanem;
¾ období cviþení: Ĝešení dopadĤ krizové situace v území postiženém
výpadkem v zásobování zemním plynem;
¾ období cviþení: postup pĜi obnovČ dodávek zemního plynu.
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Souþástí pĜípravné fáze cviþení bylo i vymezení oblastí, pĜi kterých
se bude využívat pĜipravovaný simulaþní prostĜedek. Mezi klíþové oblasti
simulaþního prostĜedku využitelného pĜi cviþení byly stanoveny:
¾ simulace poruchy v místnČ vzniku, þinnost složek integrovaného
záchranného systému;
¾ slovní a emailová komunikace mezi úþastníky cviþení;
¾ zaznamenávání komunikace;
¾ Ĝízení rozeher – spouštČní, poskytování zpČtné vazby pro osoby,
kterým byla rozehra urþena;
¾ zaznamenávání plnČní rozeher a þinností realizovaných krizovými
štáby;
¾ zobrazování postižených oblastí, problémĤ v postižené oblasti;
¾ simulace obnovy dodávek plynu v postižené oblasti.
Na základČ vymezení požadavkĤ na simulaþní nástroj pro cviþení
SIMEX 2016 bylo pĜistoupeno k naplnČní simulaþního systému a nastavení komunikaþního systému. V následující fázi byla provedena konfigurace
prostĜedkĤ výcvikového pracovištČ zahrnující simulátor, simulovaný komunikaþní systém a podpĤrné nástroje.
Do simulaþního systému byly vloženy databáze terénu, komunikace, zástavba, rozmístČní sil a prostĜedkĤ integrovaného záchranného systému. Klima a jednotlivé meteorologické jevy nejsou souþástí terénních
databází. Klima se promítá do podoby terénní databáze nepĜímo, napĜíklad formou vegetace typické pro dané území, ale jevy, jako jsou srážky,
teplota, oblaþnost, vítr a další, již v tČchto databázích nejsou vyjádĜené.
K jejich nastavení a vlastní simulaci slouží samostatné aplikace. Databáze
byly naplnČny a verifikovány pĜed zahájením cviþení. Konfigurace simulaþního systému zahrnovala rozmístČní sil a prostĜedkĤ a dalších entit
prostĜedí, pĜiĜazení rolí operátorĤm, nastavení podpĤrných prostĜedkĤ,
tj. nástroje pro vyhodnocení cviþení a konfigurace uzlĤ komunikaþního
systému. Bylo rovnČž nutné pĜipravit podklady pro všechny úþastníky
cviþení, tzn. pro cviþící i pro technické zabezpeþení, zahrnující operátory
simulátoru, rozehru, rozhodþí.
Komunikaþní systém simulaþního nástroje SIMEX pĜedstavoval izolovaný konfigurovatelný systém, který nebyl napojen na vnitĜní komunikaþní sítČ. Umožnoval hlasovou a e-mailovou komunikaci mezi cviþícími
s tím, že komunikace byla zaznamenávána (synchronnČ se simulací)
a bylo možné ji využít pro následný rozbor cviþení. Prvky komunikaþního
systému (tj. telefon, poþítaþ pro e-mail) byly umístČny pĜímo u cviþících
v jejich vlastním prostĜedí (krizové štáby úþastníkĤ cviþení) a jejich použití bylo v podstatČ totožné s bČžnými komunikaþními prostĜedky.
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Dokumentace cviþení
Mezi hlavní dokumentaci cviþení patĜil Plán provedení cviþení. Plán
provedení cviþení poskytoval úþastníkĤm pĜehled o cviþení a byl publikován a distribuován zúþastnČným organizacím. KromČ toho že, urþoval cíle
a zamČĜení cviþení, pĜiĜazoval þinnosti a odpovČdnosti za plánování cviþení, jeho realizaci a vyhodnocení. Byl k dispozici jak úþastníkĤm cviþení,
tak i pozorovatelĤm, proto neobsahoval detailní informace o scénáĜi.
Plán provedení cviþení obsahoval následující þásti:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

rozsah cviþení (téma), cíle a klíþové schopnosti;
doba, datum a þas provedení cviþení a jeho harmonogram;
role úþastníkĤ a odpovČdnosti;
úþastníci;
bezpeþnostní otázky;
komunikace;
pĜílohové þásti (napĜ. mapy, detaily k prĤbČhu cviþení).

Média a propagace
Zástupci médií informovali již pĜed cviþením veĜejnost o tom, že
cviþení bude probíhat a tím zvýšili povČdomí veĜejnosti o tom, že se budou konat aktivity ke zvýšení pĜipravenosti na možné mimoĜádné události
nebo krizové situace. Po cviþení mohla média zveĜejnit podrobnosti o stavu pĜipravenosti obcí s rozšíĜenou pĤsobností.
PĜed cviþení byla zpracována tisková zpráva, která byla poskytnuta
sdČlovacím prostĜedkĤm, vþetnČ internetových a sociálním médiím. Zpráva informovala veĜejnost v obecné rovinČ o cviþení, neobsahovala
podrobné informace o scénáĜi a informace, které by mohly bránit ve splnČní cviþení cíle, v pĜípadČ jejího prozrazení. Informace pĜedaná do sdČlovacích prostĜedkĤ v obecné rovinČ zahrnovala:
¾
¾
¾
¾

úvod s uvedením garanta a informace o programu cviþení;
rozsah a cíle cviþení;
obecnou informace o scénáĜi;
participující organizace a odbornou oblast.

Organizace poĜádající cviþení rozhodla, že na cviþení byl pozván
zástupce médií, s nímž byl proveden pĜed zahájením cviþením rozhovors klíþovými pracovníky cviþení.
Pro vzájemnou výmČnu informací mezi orgány veĜejné správy
(kraj, hasiþský záchranný sbor, Policie ýeské republiky, distributor plynu,
zdravotnická záchranná služba) a obþany byla pĜi cviþení SIMEX 2016
vytvoĜena skupina pro tisk a informaþní podporu, která mČla za úkol po99
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skytovat informace médiím. Skupina jednala jako celek, což vedlo
k eliminaci šíĜení rozdílných informací a zajištČní lepší koordinace mezi
složkami. I pro tiskovou skupinu byly pĜipraveny rozehry ve formČ simulované tiskové konference s dotazy novináĜĤ, klamavé þlánky v novinách
apod (49).
Kontrola cviþení
Ke kontrole cviþení byla vytvoĜena skupina rozhodþích, která byla
rozmístČna na klíþových pracovištích, pĜevážnČ krizových štábech.
Za rozhodþí byli vybráni zamČstnanci orgánĤ krizového Ĝízení z jiných
obcí s rozšíĜenou pĤsobností, krajĤ nebo složek integrovaného záchranného systému.

3.3.2 Praktická realizaþní etapa cviþení
PĜed zahájením cviþení se uskuteþnil briefing k pĜípravČ cviþících,
rozhodþích i obsluhy simulátoru. PrĤbČh cviþení, tzn. sled a rozvoj událostí a reakcí v simulovaném virtuálním svČtČ a rovnČž þinnost cviþících
(zejména komunikace) byla synchronnČ zaznamenaná.
Cviþení probČhlo podle plánovaného þasového prĤbČhu ve þtyĜech
etapách.
První etapa cviþení 24. 5. 2016 v dobČ od dvanácti do sedmnácti
hodin, kdy došlo ke vzniku a následnému rozvoji mimoĜádné události.
DĤvodem byla havárie vysokotlakého plynovodu. Cviþení bylo zahájeno
simulovaným voláním obþana na linku 112 o požáru nedaleko obce Hracholusky. Operaþní a informaþní stĜedisko hasiþského záchranného sboru
pĜijalo informaci a vyhlásilo druhý poplachový stupeĖ. Byl vyrozumČn
krajský úĜad, starosta obce s rozšíĜenou pĤsobností Prachatice a starostové dotþených obcí o požáru plynovodu. SouþasnČ se uskuteþnil výjezd
složek hasiþského záchranného sboru. OdpovČdný provozní pracovník
distributora plynu uzavĜel pĜívod plynu na místo havárie. Distributor plynu realizoval bezodkladná opatĜení, napĜ. svolání krizového štábu spoleþnosti. V souladu s energetickým zákonem bylo rozhodnuto provozovatelem distribuþní soustavy, spoleþností E. ON, vyhlásit stav nouze pro vymezenou þást území s vyhlášením nejvyššího, desátého havarijního odbČrového stupnČ. Situace vedla ke svolání krizového štábu Jihoþeského kraje a krizových štábĤ postižených obcí s rozšíĜenou pĤsobností a pracovišĢ
krizového Ĝízení složek integrovaného záchranného systému.
Druhá etapa cviþení probČhla 25. 5. 2016. V souladu se zákonem
o krizovém Ĝízení zasedal krizový štáb Jihoþeského kraje. Hejtman kraje
vyhlásil stav nebezpeþí pro postiženou oblast a patĜiþná krizová opatĜení.
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NáslednČ probíhala tĜetí etapa nouzové pĜežití obyvatelstva, kdy
byly Ĝešeny dopady na obyvatelstvo. Pro tuto etapu byly vytvoĜeny rozeher, do nichž byli zapojeni rĤzní stakeholders. Jednalo se o rozehry:
¾ oznámení havárie plynovodu obþanem dne 21. 1. 2016 v 12:10
na operaþní a informaþní stĜedisko hasiþského záchranného sboru;
¾ oznámení havárie na plynovodu obþanem 21. 1. 2016 v 12:15
na operaþní a informaþní stĜedisko hasiþského záchranného sboru;
¾ úvodní meteorologická situace k datu 21. 01. 2016 zahajovací
e-mail cviþení;
¾ meteorologická situace – výstraha ýHMÚ ze dne 21. 1. 2016
na operaþní a informaþní stĜedisko hasiþského záchranného sboru;
¾ meteorologická situace – pĜedpovČć ze dne 22. 01. 2016 na pátek
22. a sobotu 23. 01. 2016;
¾ meteorologická situace – pĜedpovČć ze dne 25. 01. 2016
na pondČlí 25. a úterý 26. 1. 2016;
¾ vyhlášení stavu nouze distributorem zemního plynu, seznam postižených obcí 21. 1. 2016;
¾ požadavky obyvatel obcí ve správním obvodu obce s rozšíĜenou
pĤsobností Prachatice na zajištČní nouzového pĜežití;
¾ požadavek starostĤ obcí na krizový štáb obce s rozšíĜenou pĤsobností Prachatice na provoz ohĜívárny a/nebo vytápČní obecního
úĜadu ze dne 23. 1. 2016;
¾ požadavky obyvatel obcí ve správním obvodu obce s rozšíĜenou
pĤsobností Vimperk na PANELu nevládních neziskových organizací
na zajištČní nouzového pĜežití ze dne 22. 1. 2016;
¾ požadavek starostĤ obcí ze dne 22. 1. 2016 na krizový štáb obce
s rozšíĜenou pĤsobností Vimperk;
¾ požadavek Ĝeditele hospicu sv. J. N. Neumana ze dne 22. 1. 2016
na zajištČní tepla a stravy na krizový štáb obce s rozšíĜenou pĤsobností Prachatice;
¾ požadavek Ĝeditele nemocnice Prachatice ze dne 22. 1. 2016
na krizový štáb obce s rozšíĜenou pĤsobností Prachatice;
¾ požadavek zĜizovatelĤ základních a mateĜských škol v obci
s rozšíĜenou pĤsobností Prachatice ze dne 23. 1. 2016 na teplo
na obec s rozšíĜenou pĤsobností Prachatice;
¾ požadavek Ĝeditele domova mládeže Kasárenská a Zlatá stezka
23. 6. 2016 na teplo a teplou stravu krizového štábu obce
s rozšíĜenou pĤsobností Prachatice;
¾ nabídka Ĝeditele domu sv. Petra v Záblatí ze dne 23. 1. 2016
na krizový štáb Jihoþeského kraje o možnosti ubytování;
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¾ požadavek Ĝeditele sociálního zaĜízení pro seniory ze dne
22. 1. 2016 na teplo na obec s rozšíĜenou pĤsobností Prachatice.
Rozehry se týkaly rozmanitých oblastí. Na Ĝešení situace se podílel
Panel nevládních neziskových organizací. Jeho úkolem bylo rozdČlit postižené území mezi své þleny a následnČ provést, po dohodČ se starostou,
monitoring potĜeb obyvatelstva k zajištČní nouzového pĜežití. Pokud nebyl
schopen zajistit požadavky PANEL, byly požadavky pĜedány k Ĝešení krizovému štábu Jihoþeského kraje. Jiné rozehry se týkaly napĜ. požadavkĤ
zĜizovatelĤ nemocnic, peþovatelských domĤ, školských zaĜízení s kuchyní
na plynové spotĜebiþe, v nichž nebylo možné vaĜit. ZĜizovatelé vznesli
požadavky na zajištČní stravy dodáním propanbutanových lahví, pĜíp.
pojízdných prodejen. Dále bylo nutné zaĜízením zajistit teplo, a to prostĜednictvím dodávek topiva (dĜevo, uhlí), náhradního elektrického vytápČní, pĜíp. dodáním pĜikrývek. ScénáĜe rozeher byly navrhovány reálnČ a
zahrnovaly vždy konkrétních informace, tj. místo dodání, jména a vČk
postižených osob, požadavky na dodávky, apod.
Poslední - þtvrtá etapa cviþení byla zamČĜena na obnovu dodávek
zemního plynu. Klíþovou roli v této fázi cviþení mČl distributor zemního
plynu. Distributor postupoval na základČ vytvoĜeného plánu postupného
obnovení dodávek zemní plynu a poté v souladu s energetickým zákonem
ukonþil stav nouze pro vymezené území a byl vyhlášen základní odbČrový
stupeĖ. Po obnovČ dodávek byl hejtmanem kraje zrušen stav nebezpeþí.
Jednotliví úþastnící cviþení mezi sebou komunikovali s využitím simulovaného komunikaþního systému, jež tvoĜí náhlavní souprava
a komunikaþní panel pro volbu telefonního þísla. Realizovaná komunikace
byla zaznamenávána synchronnČ s prĤbČhem simulace. Základním podpĤrným prostĜedkem byl logger, který zajišĢoval synchronní záznam
a pĜehrávání prĤbČhu simulace i komunikace. ZároveĖ poslouží k vyhodnocení cviþení.
Fotodokumentace z prĤbČhu cviþení SIMEX 2016 je na následujících obrázcích 17 – 22.

102

SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ
A
KRIZO
OVÉHO ěÍZEN
NÍ

Obrázek 17: Krizový štáb Hasiþského
záchranného
o sboru Jihoþe
eského kraje

Obrázek 18:
1 Vybaven
ní pro záznam
m
þinností


Obrázek 19:: OperátoĜi – Krajský
úĜad Jihoþes
ského kraje

2 Zasedání krizového
Obrázek 20:
štábu Jiho
oþeského kra
aje


Obrázek 21:: Schéma tellefonní sítČ
v simulátoru
u

Obrázek 22:
2 Skupina rozehry

3.3.3 Ho
odnocení rrizik návrhu a pĜíprav
vy cviþení
Z dĤ
Ĥvodu minim
malizace rizik
k a vyvinutí kvalitního simulátoru
s
pro
potĜeby cv
viþení orgánĤ
Ĥ krizového Ĝízení
Ĝ
a subje
ektĤ kritické infrastruktury
bylo pĜisto
oupeno k aplikaci manag
gementu rizik. Managem
ment rizik byl
b

103

SIMULACE PRO VÝCVIK AKTÉRģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ

aplikován v souladu s postupy (50), kdy dĤraz byl položen na fázi hodnocení rizik.
K identifikaci zdrojĤ nebezpeþí, sestavení registru nebezpeþí, frekvence a dopadĤ návrhu a pĜípravy cviþení lze využit metodu brainstormingu (51), (52) a metodu What if (50). Brainstorming a metoda What if
byly realizovány pĜi spoleþných plánovacích poradách þlenĤ zpracovatelského týmu v pĜípravné fázi. Metodou What if pracovní tým provČĜoval
neoþekávané události, které mohly nastat. Dotazy byly pokládány zpĤsobem „Co se stane, když…“. Poté se odhadovaly následky a navrhovala
se opatĜení a doporuþení.
Vedoucím brainstormingu byl jmenován zástupce krizového Ĝízení
kraje. Kladené otázky nebyly systematizovány. Brainstorming byl realizován jako vícekolový a byly pĜi nČm diskutovány: námČt cviþení, navržen
postup pro kvalitní Ĝešení, realizaci a vyhodnocení cviþení, zveĜejnČny
nové myšlenky a nápady, které by vedly ke zlepšení celého prĤbČhu cviþení. Hlavní zásadou pĜi brainstormingu byla eliminace veškerých omezení a naopak snahou vedoucího týmu bylo stimulovat tvorbu nových myšlenek. Dále byl brainstorming použit pro charakterizaci frekvence, dopadĤ
a míry rizika Rj (W) návrhu cviþení. Pro vyjádĜení míry rizika byla využita
matice rizik, která kombinuje frekvenci aktivace zdroje nebezpeþí (velmi
malá, malá, stĜední, velká a velmi velká) a dopadu (zanedbatelný, okrajový, kritický katastrofický). Bodové hodnocení frekvence a dopadu
s uvedením slovního hodnocení je prezentováno v tabulce 7.
Tabulka 7: Bodové hodnocení pĤsobení zdroje nebezpeþí a dopadu
Bodová
hodnota
frekvence
1
2
3
4
5

Slovní hodnocení
frekvence
aktivace zdroje
nebezpeþí
velmi malá
malá
stĜední
velká
velmi velká

Bodová
hodnota
dopadu

Slovní
hodnocení
dopadu

1
2
3
4

zanedbatelný
okrajový
kritický
katastrofický

Jednotlivé charakteristiky míry rizika vzešly po vzájemné dohodČ
z brainstormingu, kdy byly využity odborné zkušenosti jednotlivých þlenĤ.
ýím více se riziko v matici rizik posouvá po diagonále doprava dolĤ, tím
vČtší je riziko, jak je patrné z tabulky 8.
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Tabulka 8: Obecná matice rizika a jeho charakteristika
Dopad/frekvence

1

2

3

4

1
2
3
4
5
Legenda: významnost hodnoty rizika dle barevného rozdČlení – zelná
barva je zanedbatelné riziko, žlutá barva akceptovatelné riziko, oranžová
barva nežádoucí riziko a þervená barva oznaþuje nepĜijatelné riziko.
Charakterizace rizika ve vztahu ke cviþení je uvedena v tabulce 9.
Tabulka 9: Charakterizace rizika
Míra rizika
Rj (W)
1, 2
3, 4, 5, 6

8, 9, 10,
12

15, 16, 20

Charakteristika rizika

Zanedbatelné. Je možné pokraþovat v pĜípravČ cviþení.
Není nutné implementovat protiopatĜení.
Akceptovatelné. Je možné pokraþovat v pĜípravČ cviþení. Je
vhodné provádČt rozhodnutí o implementaci protiopatĜení
v koordinaci s ostatními složkami cviþení.
Nežádoucí. Pokraþování v pĜípravČ cviþení je omezeno.
Pokud má být pokraþováno v pĜípravné fázi, je nutno implementovat protiopatĜení na redukci rizika na pĜijatelnou
úroveĖ.
NepĜijatelné. Nedoporuþuje se pokraþovat v pĜípravČ cviþení.

Cílem realizovaného hodnocení rizik bylo identifikovat rizika, která
mohou vzniknout ve fázi návrhu a pĜípravy cviþení. V souladu
s postupy (50) byla identifikována ohrožená aktiva:
1. dokumentace cviþení (plán provedení cviþení, zámČr cviþení, harmonogram cviþení, organizaþní naĜízení cviþení);
2. dokumentace krizového Ĝízení;
3. þlenové zpracovatelského týmu;
4. úþastníci cviþení;
5. þlenové rozeher;
6. finanþní prostĜedky;
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7. komunikaþní prostĜedky;
8. logistické zabezpeþí cviþení;
9. simulátor (hardware, software, osoby ovládající simulátor).
Registr potenciálních nebezpeþí pro návrh a pĜípravu cviþení spoleþnČ s identifikovanými potenciálnČ ohroženými aktivy 1–8, je uveden
v tabulce 9. Pro ohrožené aktivum pod þíslem 9, tj. simulátor a jeho pĜíslušenství, je aplikována metoda HAZOP v tabulce 12. PĜedložený registr
mĤže být doplĖován/upravován podle typu cviþení. PĜi konstrukci registru
a odhadu nebezpeþí se vycházelo ze všeobecných požadavkĤ na pĜípravu
cviþení a zkušeností z pĜíprav jiných cviþení.
Z výsledkĤ v tabulce 10 vyplývá, že nejvíce nebezpeþí smČĜuje
ke þlenĤm zpracovatelského týmu, úþastníkĤm cviþení a dokumentaci
cviþení. Pro jednotlivá nebezpeþí byl proveden odhad rizika. Míra rizika je
urþena jako souþin bodové hodnoty frekvence aktivace zdroje nebezpeþí
a bodové hodnoty dopadu na dané aktivum. Výsledky jsou prezentovány
v tabulce 11. Aktiva oznaþená 1 – 8 vyjadĜují: 1. Dokumentace cviþení,
2. Dokumentace krizového Ĝízení, 3. ýlenové zpracovatelského týmu,
4. Úþastníci cviþení, 5. ýlenové rozeher, 6. Finanþní prostĜedky,
7. Komunikaþní prostĜedky, 8. Logistické zabezpeþí cviþení.
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Nevymezené téma cviþení
Nestanovený termín cviþení
ZmČna termínu cviþení
Nestanovení všech stakeholders cviþení
ŠpatnČ definované pokyny pro cviþící
NeaktuálnČ stanovené téma cviþení
Úzký plán rozeher
Široký plán rozeher
Žádné rozehry cviþení
NevyþlenČné finanþní prostĜedky na cviþení
Nereálný harmonogram cviþení
Nestanovené pokyny pro pĜípravu cviþících
Úzce stanovené pokyny pro pĜípravu cviþících
Široce stanovené pokyny pro pĜípravu cviþících
Zanedbání studia pokynĤ pro pĜípravu cviþení
Neúþast úþastníkĤ cviþení na proškolení ke cviþení
Neznalost prostĜedí cviþení
Nekoordinování pĜípravy cviþení
Neúþast þlenĤ zpracovatelského týmu na plánovacích poradách
NevyþlenČní materiálních prostĜedkĤ na cviþení
Neposkytování informací
Vyzrazení detailĤ cviþení þleny zpracovatelského týmu

Nebezpeþí

Tabulka 10: Registr potenciálních nebezpeþí a ohrožená aktiva

+

1.
+
+
+

+

2.
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+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3.

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

Aktiva
4.
5.

+

+

6.

+

7.

+

+
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PoĜ.
ýíslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Frekvence
1
1
3
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
3
3

Nebezpeþí

Nevymezené téma cviþení
Nestanovený termín cviþení
ZmČna termínu cviþení
Nestanovení všech stakeholders cviþení
ŠpatnČ definované pokyny pro cviþící
NeaktuálnČ stanovené téma cviþení
Úzký plán rozeher
Široký plán rozeher
Žádné rozehry cviþení
NevyþlenČné finanþní prostĜedky na cviþení
Nereálný harmonogram cviþení
Nestanovené pokyny pro pĜípravu cviþících
Úzce stanovené pokyny pro pĜípravu cviþících
Široce stanovené pokyny pro pĜípravu cviþících
Zanedbání studia pokynĤ pro pĜípravu cviþení
Neúþast úþastníkĤ cviþení na proškolení ke cviþení
Neznalost prostĜedí cviþení
Nekoordinování pĜípravy cviþení
Neúþast þlenĤ zpracovatelského týmu na plánovacích poradách
NevyþlenČní materiálních prostĜedkĤ na cviþení
Neposkytování informací
Vyzrazení detailĤ cviþení þleny zpracovatelského týmu

Tabulka 11: Odhad rizika

4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
3
4

Dopad
4
4
9
6
6
8
9
9
9
6
9
9
9
6
12
9
12
8
8
8
9
12

Riziko
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Vypoþtená míra rizika je v intervalu ¢1; 20². Vypoþtená míra rizika
byla zanesena do matice rizik prezentované v tabulce 12.
Tabulka 12: Matice rizika
Dopad
/frekvence

1 zanedbatelný

2 okrajový

1 velmi malá
2 malá

3
Kritický
R4, R5, R10,
R14,
R3, R7, R8,
R9, R11, R12,
R13, R16, R21

3 stĜední

4 katastrofický
R1, R2,
R6, R18, R19,
R20
R15, R17, R22

4 velká
5 velmi velká

Legenda: Poznámka RX znaþí riziko a poĜadové þíslo pĜidČlené v tabulce 4.

Z matice rizik v tabulce 12 vyplývá, že odhadnutá rizika jsou akceptovatelná (žluté pole) a nežádoucí (oranžové pole). Z výsledkĤ vyplývá, že zkušený zpracovatelský tým pĜípravy cviþení výrazným zpĤsobem
eliminuje frekvenci výskytu nežádoucí události, ale ne dopady ve vztahu
k prĤbČhu a výsledku cviþení. Mezi rizika s vysokou mírou patĜí ta, pĜi
kterých je nutné proškolit a pĜipravit úþastníky na cviþení. Zde je nutné
zdokonalit pokyny pro cviþící, více je motivovat k aktivnímu pĜístupu
ke cviþeníminimalizovat únik informací ze zpracovatelského týmuúþastníkĤm cviþení.
Identifikace nebezpeþí pro vyvíjený simulátor
Pro vyvíjený simulátor byla provedena pouze identifikace zdrojĤ
nebezpeþí metodou HAZOP (53), kterou aplikoval tým odborníkĤ. HAZOP
uvádí seznam možných pĜíþin a následkĤ odchylek, jakož i existující
ochranná opatĜení, které chrání proti odchylce. Když tým rozhodne, že
pro odchylku neexistují dostateþné záruky, obvykle doporuþuje, aby byla
podniknuta opatĜení ke snížení rizika (54). PĜi cviþení SIMEX 2016 byla
využito vyvíjeného simulátoru a jeho jednotlivých modelĤ pro ovČĜení
jeho funkþnosti. V tabulce 13 je uvedena ukázka z aplikace metody
HAZOP.
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Není

Jiný než

PĜedþasnČ

zasahující jednotky
zasahující jednotky
komunikaþní
prostĜedek simulátoru
záznam komunikace

zasahující jednotky

Jakož i

ZpoždČny

model poþasí

Prvek

Není

Vodící
slovo

zpoždČné zasahující jednotky
pĜedþasnČ zasahující jednotky
jinýnež komunikaþní prostĜedek
simulátoru
není záznam
komunikace

jiné zasahující
jednotky

není model poþasí

Odchylka

nebyl nahrán do simulátoru, nebyl vytvoĜen
pro simulaci byly
pĜipraveny jednotky,
které na místČ zásahu nezasahují
pokyn k simulaci byl
dán pozdČji
pokyn k simulaci byl
dán dĜíve
cviþící použili jiný
komunikaþní prostĜedek než u simulátoru
simulátor nenahrával
komunikaci

Možné pĜíþiny

cviþení nebude odpovídat reálným
podmínkám
více zapojených
osob do cviþení,
zvýšené náklady,
zdržení cviþení.
cviþení bylo opoždČno
cviþení bylo zahájeno dĜíve
cviþící nemají pĜehled o vývoji situace cviþení.
nemožnost zpČtné
kontroly a rozboru
cviþení

Následky

plnČní úkolĤ
v zadaném termínu
plnČní úkolĤ
v zadaném termínu
dodržovat nastavená komunikaþní
pravidla
prĤbČžnČ kontrolovat nahrávání

kontrola harmonogramu þinností
cviþení

Bezpeþnostní
a požadovaná
opatĜení
kontrola simulátoru

Tabulka 13: Aplikace metody HAZOP na ohrožené aktivum – vyvíjený simulátor pro potĜeby cviþení orgánĤ krizového Ĝízení
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4 VYUŽITÍ VYTVOěENÉHO SIMULÁTORU SIMEX
A APLIKACE CAX MANAGER PRO POTěEBY
CVIýENÍ ORGÁNģ KRIZOVÉHO ěÍZENÍ
Souþástí krizové pĜipravenosti je realizace cviþení. PĜíprava cviþení
zejména orgánĤ krizového Ĝízení na krajské a celostátní úrovni je þasovČ
a organizaþnČ velice nároþná a vyžaduje, aby þlenové zpracovatelského
týmu mČli v této oblasti zkušenosti a dovednosti. Moderním trendem,
který se prosazuje do taktických souþinnostních cviþení, je využití konstruktivní simulace. Simulátory mohou zkvalitnit a zefektivnit pĜípravu
úþastníkĤ cviþení a poskytovat kontrolním prvkĤm okamžité informace
o vývoji cviþení a podklady pro jeho vyhodnocení.
Na základČ dosažených poznatkĤ o souþasném stavu využitelnosti
simulátoru pro zvýšení vycviþenosti aktérĤ krizového Ĝízení pĜi Ĝešení krizových situací je uveden zpĤsob využití simulátoru SIMEX a aplikace CAX
Manager.

4.1 Vymezení krizového pracovištČ pro výcvik
s využitím simulátoru SIMEX
Souþasná rozmanitost krizových situací, jakož i složitost komplexní
pĜípravy všech aktérĤ podílejících se na Ĝešení krizové situace, vyžaduje
i hledání nových forem pĜípravy personálu. Jednou z tČchto nových možností je simulování (naprogramování) krizové situace þi havárie a jejich
následné Ĝešení s využitím simulátoru. Tento pĜístup zvyšuje komplexnost
výcviku. Nezanedbatelná pĜidaná hodnota spoþívá v nekoneþném poþtu
opakovatelnosti, bez rostoucích nákladĤ. PlnČ funkþní 3D simulátor mĤže
být nepĜesnČjším nástrojem pro získávání potĜebných znalostí i dovednosti cviþících (55), (56).
V rámci projektu byla navržena komplexní architektura krizového
pracovištČ pro využití simulaþních technologii. Základní prvky krizového
pracovištČjsou navrženy následovnČ:
¾ simulátor vytváĜející spoleþné syntetické prostĜedí, ve kterém se
odehrává cviþený scénáĜ,
¾ simulovaný komunikaþní systém (náhrada reálných vysílaþek, telefonĤ),
¾ podpĤrné nástroje (záznam prĤbČhu simulace a komunikace, prostĜedky pro Ĝízení a vyhodnocení prĤbČhu výcviku).
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Praktické výstupy projektu lze charakterizovat následovnČ:
1. Ve spolupráci s odborníky z oblasti výcviku pĜíslušníkĤ krizových štábĤ na rĤzných úrovních byl vytvoĜen speciální
software CAX Manager. Software kromČ pomoci pĜi pĜípravČ
cviþení slouží rovnČž ve fázi výcviku – k monitorování þinnosti cviþících a Ĝízení prĤbČhu cviþení.
2. Byl vytvoĜen simulovaný komunikaþní systém umožĖující
hlasové zasílání zpráv i hlasovou komunikaci, i mezi vzdálenými místy cviþení, s využitím VPN.
3. Byly vytvoĜeny vhodné modely reagující na potĜeby štábních cviþení, zamČĜené na problémy kritické infrastruktury.
Tyto modely pro konstruktivní simulaci obsahují distribuþní
sítČ na rozsáhlých územích, funkþní/procesní entity, agregované entity atd.
4. Byla vytvoĜená matice možnosti prĤĜezového nasazení simulaþních nástrojĤ pro rĤzné úrovnČ výcviku, která je zachycena v tabulce 14. Možnost širokého využití simulaþních
technologií pro potĜeby výcviku v návaznosti na efektivnost
výcviku a jeho gradace je souhrnnČ demonstrována na obrázku 2.
5. Byl vytvoĜen základní obsahový rámec organizaþního þlenČní výcvikového Ĝešení krizové situace s následující strukturou:




pracovištČ štábu;
pracovištČ podĜízených jednotek;
pracovištČ Ĝídícího cviþení a rozehry.
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PracovištČ štábu
Primární cviþící (krizový štáb þi štáby) provádČjí svou obvyklou
þinnost. Veškeré osoby, se kterými primární cviþící komunikují (velitel
zásahu, operaþní stĜedisko, funkcionáĜi a osoby v krizovém Ĝízení, kontaktní pracovníci firem apod.) jsou skuteþní lidé. Z hlediska výcviku ideálnČ pĜímo ti, kteĜí budou na svých pozicích v reálné situaci. Podle potĜeb je
možné nahradit skuteþné zástupce subjektĤ osobami ze skupiny rozehry
(tzv. „role players“).
Komunikace primárních cviþících s ostatními subjekty (nadĜízenými, koordinovanými) se uskuteþĖuje pomocí simulovaného komunikaþního systému. Primární cviþící nepĜichází do styku se simulátorem a není
jeho obsluhou þi fungováním nijak zatížen, soustĜećuje se pouze na svou
þinnost.
PracovištČ podĜízených jednotek
Sekundárními cviþícími jsou napĜ. velitelé složek integrovaného
záchranného systému (zásahové jednotky hasiþského záchranného sboru,
Policie ýeské republiky, zdravotnické záchranné služby) nebo velitelé
podnikových zásahových jednotek, kteĜí komunikují s primárními cviþícími
(reagují na pokyny štábu, podávají hlášení pro štáb).
Veškerá þinnost podĜízená sekundárním cviþícím (tj. þinnost zásahových jednotek, napĜ. hašení, transport materiálu þi osob, rĤzná opatĜení eliminující škody apod.) se realizuje v simulaþním systému podle jejich
pokynĤ.
Sekundární cviþící nejsou zatíženi nutností zvládnout obsluhu simulátoru – ta je zajištČna vyškolenými operátory, kteĜí technicky realizují
odbornČ Ĝízenou þinnost. Sekundární cviþící pro svoji rozhodovací þinnost
využívají možnosti vizualizace simulované reality v 3D zobrazení nebo
na mapovém podkladČ.
PracovištČ Ĝídícího cviþení a rozehry
Na pracovišti je zázemí pro poslední dvČ skupiny zajišĢující:
¾ skupina rozehry scénáĜe: skupina podĜízená Ĝídícímu cviþení, která
rozehrává Ĝešenou situaci podle pĜipraveného scénáĜe (vytváĜí
mimoĜádné události, incidenty) a doplĖuje simulaci o další prvky
(dopravu, obyvatele apod.). Systém je obsluhován opČt proškolenými operátory.
¾ skupina rozehry rolí („role players“) – osoby reprezentující ostatní
subjekty, se kterými cviþící komunikují (operaþní stĜedisko, krizový štáb kraje, ostatní obce s rozšíĜenou pĤsobností, správa silnic þi
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železnic, Armáda ýeské republiky, technické služby, firmy apod.);
pĜípadné zásahy do simulovaného virtuálního svČta vyplývající
z þinnosti uvedených osob opČt realizují operátoĜi.
Podle výcvikových potĜeb lze popsaná pracovištČ doplnit odborníky
provádČjícími prĤbČžné hodnocení a rozbor cviþení. Lze doporuþit, aby
byla k dispozici technická podpora Ĝešící vþas eventuální problémy tak,
aby nedošlo k narušení prĤbČhu výcviku.

4.2 PĜíprava pracovištČ a scénaĜe cviþení
Pro pĜípravnou etapu cviþení je velmi dĤležitá úvodní plánovací porada. PĜedmČtem úvodní plánovací porady je zejména sladČní požadavkĤ
na cviþení s možnostmi simulaþních prostĜedkĤ, jimiž simulátor SIMEX
a aplikace CAX disponuje (pĜípadnČ jejich úpravou þi doplnČním). Jedná
se zejména o požadavky na:
¾
¾
¾
¾
¾

na zavedení nových entit do simulaþního systému (lidé, technika);
implementaci organizaþních struktur cviþící jednotky;
rozsah území (terénní databáze), ve kterém cviþení probČhne;
hlavní námČt cviþení;
stanovení dalších simulaþních prostĜedkĤ zapojených do cviþení.

PĜi volbČ cílĤ je vhodné zvážit jejich množství, protože velké
množství cílĤ dČlá cviþení složitČjším a nároþnČjším. PĜi stanovení cílĤ je
nutné zvolit metody pro jejich hodnocení, aby bylo možné rozhodnout,
zda cíle byly nebo nebyly splnČny, pĜíp. v jakém rozsahu.
Aþkoliv je každé cviþení jedineþné vlastní pĜípravnou a realizaþní
fázi, je možné stanovit pro organizaci kolektivního cviþení s využitím simulaþních prostĜedkĤ systematický pĜístup zachycený na obrázku 23.

ϭ͘ĄŵĢƌ

Ϯ͘WƎşƉƌĂǀĂ
ƐĐĠŶĄƎĞ

ϯ͘<ŽŶĨŝŐƵͲ
ƌĂĐĞƐŝŵƵͲ
ůĂēŶşŚŽ
ƐǇƐƚĠŵƵ

ϰ͘ĢŚ
ƐŝŵƵůĂĐĞƐĞ
ǌĄǌŶĂŵĞŵ

Obrázek 23: Schéma využití pracovištČ pro výcvik
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Cviþení je nutné zabezpeþit po stránce organizaþní a technické.
Z pohledu organizaþního je tĜeba stanovit úþastníky cviþení, druh a téma
cviþení, cíle cviþení, zpĤsob vyhodnocení a také rozsah, termín a místo
jeho provedení. Tyto informace jsou obsahem dokumentu Plán provedení
cviþení (57).
Z technické stránky je nutno pĜipravit cviþenou výchozí situaci
v simulaþním systému, tj. vytvoĜit modely lokality a prostĜedí, událostí,
sil a prostĜedkĤ a dále pĜipravit Plán rozehry, ve kterém budou stanoveny
role a úlohy cviþících a rozehry, a také pĜedpokládaná þasová posloupnost
dČjĤ a událostí, k nimž by reálnČ mohlo dojít, a které jsou pro cviþení
brány jako skuteþné vþetnČ simulování þinnosti necviþících orgánĤ (57).
V další fázi je nutné konfigurovat prostĜedky výcvikového pracovištČ, zejména systém konstruktivní simulace, který tvoĜí páteĜ výcvikového zaĜízení a je základním vybavením pracovištČ. Je nutné rozmístit síly
a prostĜedky a další entity v syntetickém prostĜedí, pĜiĜadit role obsluze
(operátorĤm), nastavit podpĤrné prostĜedky napĜíklad nástroje pro (polo)automatické vyhodnocení cviþení, konfigurovat uzly komunikaþního
systému. PracovištČ je nutné vybavit podpĤrnými nástroji, jimiž jsou prostĜedky simulovaného komunikaþního systému, nahrazující reálné komunikaþní prostĜedky cviþících (telefony, vysílaþky, apod.). Je rovnČž nutné
pĜipravit podklady pro všechny úþastníky cviþení, tzn. pro cviþící i pro
technické zabezpeþení – operátory simulátoru, rozehru, rozhodþí.
PĜed zahájením cviþení je nutné pĜipravit cviþící i obsluhy briefingem. PrĤbČh cviþení, tzn. sled a rozvoj událostí a reakcí v simulovaném
virtuálním svČtČ a þinnost cviþících, zejména komunikace, je synchronnČ
zaznamenáván. Záznam je možné využít pĜi rozboru cviþení i pro tvorbu
statistických výstupĤ z prĤbČhu simulace. DĤležitou roli má pĜi sporných
situacích, kdy je nutné pĜehrát a objektivnČ vyhodnotit provedenou þinnost. Záznam se využívá i pĜi následných diskusích o alternativním postupu Ĝešení vzniklé situace, þímž obohacuje úþastníky cviþení o alternativní myšlenky (58). Do záznamu cviþení mĤže rozhodþí prĤbČžnČ vytváĜet v klíþových bodech poznámky. PrĤbČžnČ probíhá prĤbČžné vyhodnocení kvality rozhodování podle pĜedem stanovených kritérií, napĜíklad
ohrožení, postižení obþanĤ, ohrožení þi zniþení prvkĤ kritické infrastruktury, majetku a životního prostĜedí.
Na základČ prĤbČžného hodnocení je možno zopakovat problematické þásti nebo vyzkoušet variantní Ĝešení. Podle potĜeby je možné rovnČž provádČt tzv. operaþní skoky, tj. pĜeskoþit „bezdČjové“ þasové úseky.
Po ukonþení cviþení probČhne rozbor jeho prĤbČhu a celkové vyhodnocení
na základČ záznamu s využitím podpĤrných nástrojĤ. Výsledky jsou pre116
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zentovány zúþastnČným. Podle zpČtné vazby je þinnost výcvikového pracovištČ zkvalitĖována. U výcvikových Ĝešení tohoto typu je nutné mít rovnČž na pamČti, že se kontinuálnČ rozvíjet (zaþlenČní nových typĤ hrozeb,
vazeb, postupĤ apod.) z dĤvodu udržení aktuálnosti a praktické využitelnosti výcvikového Ĝešení (58). Vyhodnocení cviþení zpravidla obsahuje
hodnocení splnČní cílĤ cviþení, þinnosti cviþících, zjištČné nedostatky
a návrh opatĜení k odstranČní zjištČných nedostatkĤ, vþetnČ lhĤt (59).
V tabulce 15 je uvedena ukázka zpracovaného scénaĜe s tématikou vichĜice, který je dále implementován do prostĜedí simulátoru
SIMEX a aplikace CAX Manager. Tabulka obsahuje stanovené úkoly pro
jednolivé cviþící dle þasového harmonogramu, tj. napĜíklad pro pĜíslušníky
integrovaného záchranného systému, vþetnČ popisu jejich þinnosti, jeuveden subjekt, který úkoly provádí, subjekt, s nímž je nutná kooperace
a souþinost a oþekávaná reakce v simulátoru.
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Tabulka 15: Ukázka zpracovaného scénaĜe pro simulátor SIMEX a CAX Manager
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Legenda: HZS – hasiþský záchranný sbor, IZS – integrovaný záchranný systém, JSDH – jednotka sboru
dobrovolných hasiþĤ, KOPIS – Krajské operaþní a informaþní stĜedisko, KŠ ORP – krizový štáb obce s rozšíĜenou
pĤsobností, MU – mimoĜádná událost, PýR – Policie ýeské republiky, PS – požární stanice, SaP – síly a prostĜedky.
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4.3 Implementace scénáĜe cviþení
Na základČ požadavkĤ procviþované tématiky a úrovnČ cviþení, je
nutno definovat všechny entity, které vytváĜí, doplĖují a komplexnČ participují na cviþení. Podle analýzy námČtu cviþení dochází k sumarizaci
jednotlivých entit, které jsou postupnČ vkládány do simulátoru. Rozhodujícím krokem je vytvoĜení seznamĤ, které obsahují základní shluky entit
zejména pro oblast:
¾ personálu – napĜíklad ohrožení lidé, osádky zasahujících jednotek,
pĜíhlížející lidé apod.;
¾ technických prostĜedkĤ – napĜíklad vozidla zasahujících jednotek,
pomocná vozidla, vozidla simulující bČžnou dopravu apod.;
¾ prostĜedí – mapové podklady místa krizové situace a terenní databáze s požadovanými vrstvami pro simulátor SIMEX.

4.3.1 Implementace vybraného scénáĜe do prostĜedí simulátoru SIMEX
Jednotlivým entitám, které vytváĜejí základní personální soubory,
je nutné pĜiĜadit specifické role, jež tvoĜí základ cviþení v simulátoru SIMEX, a to role:
¾ cviþící;
¾ þlenové rozehry;
¾ další podpĤrné.
Jednotlivé entity a jejich role jsou urþující pro definování plánu
spojení a rolí ve scénáĜi cviþení pro simulátor SIMEX. Pro ilustraci postupu
jsou v rámci implementace demonstrovaného pĜíkladu cviþení „vichĜice“
vymezené role cviþících entit v oblasti personálu v následujícím rozsahu:
¾ Krajské operaþní a informaþní stĜedisko Jihomoravského kraje;
¾ Hasiþský záchranný sbor Jihomoravského kraje, stanice Mikulov;
¾ jednotka sboru dobrovolných hasiþĤ obce (Strachotín, Milovice,
Velké Pavlovice);
¾ Policie ýeské republiky;
¾ Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje;
¾ vodní záchranná služba ýeského þerveného kĜíže;
¾ velitel zásahu;
¾ starosta obce Pavlov;
¾ starosta obce Hustopeþe a krizový štáb obce s rozšíĜenou pĤsobností.
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Jednotlivé entity je nutno dále rozdČlit þi slouþit do skupin
v závislosti na poþtu cviþících a operátorĤ simulátoru SIMEX. Pokud jsou
poþty cviþících omezeny, je možno nČkteré role s podobnou náplní slouþit
pod jednoho cviþícího, nebo role pĜesunout pod Ĝízení þlenĤm rozehry. PĜi
využití programovatelných softwarových (SW) telefonĤ je vhodné naprogramovat na jednu pracovní stanici telefonní þísla více rolí.
V závislosti na koneþném stanovení rolí ve scénáĜi se definuje plán
spojení, jehož souþástí jsou telefonní, pĜípadnČ emailová spojení
na všechny dotþené entity, které se cviþení úþastní. Podle požadavkĤ cviþení se do plánu spojení implementuji informace o umístČní jednotlivých
cviþících entit a vybavení, které jsou k dispozici. PĜíklad plánu spojení pro
cviþení „vichĜice“ je uveden v tabulce 16. Telefonní þísla se jednotlivým
rolím pĜidČlují ze seznamu definovaných telefonních þísel v komunikaþním
modulu simulátoru SIMEX.
Tabulka 16: Plán spojení
PoĜ.
þíslo
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Jednotka
Krajské operaþní a
informaþní stĜedisko
Hasiþský záchranný
sbor – požární stanice
Mikulov
Jednotky sboru dobrovolných hasiþĤ ±
Strachotín
Jednotky sboru dobrovolných hasiþĤ ± Perná
Jednotky sboru dobrovolných hasiþĤ ±
Milovice
Jednotky sboru dobrovolných hasiþĤ ±
Velké Pavlovice
Policie ýeské republiky
Zdravotnická
záchranná služba
Vodní záchranná služba ýeského þerveného
kĜíže

Telefonní
þíslo

Pracovní
stanice

ZaĜízení

112

PS15

SW telefon se
sluchátky

PS02

Telefon

PS03

Telefon

PS04

SW telefon se
sluchátky

PS05

SW telefon se
sluchátky

PS10

SW telefon se
sluchátky

158

PS07

Telefon

155

PS08

Telefon

PS06

Telefon

PS01

Telefon

Velitel zásahu
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PoĜ.
þíslo

Jednotka

11.

Telefonní
þíslo

Pracovní
stanice

ZaĜízení

Starosta obce Pavlov

PS09

Telefon

12.

Starosta obce
Hustopeþe

PS14

SW telefon se
sluchátky

13.

ýlenové rozehry

PS13

Telefon

14.

ěídící cviþení

15.

Informaþní linka

16.

Volná pozice

PS Ĝídící
1188

PS12
PS11

SW telefon se
sluchátky
SW telefon se
sluchátky
SW telefon se
sluchátky

Legenda: PS – pracovní stanice, SW – software.
Implementace dopadĤ cviþení „vichĜice“ vyžaduje rozfázovat Ĝešení krizové situace na jednotlivé rozehry a z nich vyplývající dílþí scénáĜe
v souladu s funkcionalitami a možnostmi konstruktivní simulace procesĤ
v simulátoru SIMEX. Implementace pĜedem pĜipravených scénáĜĤ se realizuje na základČ rozfázování souboru þinností na jednotlivé kroky, které
je možno provést v simulátoru SIMEX. Na základČ úrovnČ cviþení je Ĝídícím cviþení rozhodnuto, do jaké hloubky budou realizovány jednotlivé
implementaþní kroky.
PĜi definování technických prostĜedkĤ je nutno dbát na zachování
reálnosti cviþení, vycházet z reálných technických prostĜedkĤ a vybavení
cviþících entit. Stejné platí pro simulované zasahující jednotky integrovaného záchranného systému. Na místo zásahu budou vyslány požární jednotky, které jsou stanoveny plánem pĜedurþení jednotek požární ochrany
k jednotlivým katastrálním územím obcí. Všechny jednotky musí být
v simulátoru nadefinovány, vþetnČ osádek a možného vybavení.
Dalším krokem implementace cviþení „vichĜice“ je definování reálnych technických prostĜedkĤ. Ilustraþní pĜíklad je uveden na obrázku 24
pro výbČr a definování plavidel (entit) pro naplnČní þinnosti v rámci rozehry cviþení. Ve spodní þásti obrázku je ukázka specifikace plavidla
a posádky pro záchrannou akci a další podrobnosti.
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Obrázek 24: VýbČr techniky definované v simulátoru SIMEX v sekci
plavidel hasiþského záchranného sboru
V pĜípadČ, kdy dané technické prostĜedky nejsou v simulátoru nadefinovány, je nutno vybrat z nabídky entitu, které má shodné funkcionality (osádky, vybavenost, stejné množství hasících prostĜedkĤ apod.).
Tuto entitu následnČ po vložení do scénáĜe upravit tak, aby odpovídala
simulovanému technickému prostĜedku. Je možné zvýšit þi snížit poþet
osádky, kapacitu hasících prostĜedkĤ a dalšího vybavení.
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Po vložení jakékoli entity do scénáĜe krizové situace je entitČ definován volací znak. Další významným faktorem je definování strany,
na které bude jednotka pĤsobit, souĜadnice a výška nad terénem, v jaké
má být entita vložena do mapy s možností natoþení v terénu. Všechny
detaily nastavení jsou vidČt na obrázku 25.

Obrázek 25: Definování volacího znaku, vytvoĜení osádky a umístČní entity na mapovém podkladu
Souþástí nastavení je možnost vložit osádku pĜímo do technického
prostĜedku a upravit vybavení osádky. Je potĜebné vzít v úvahu skuteþné
možnosti daného technického prostĜedku, pĜedevším jeho nosnost
a kapacitu. Proto je dĤležité v pĜípravné fázi cviþení zmapovat celkové
množství jednotek ve vybrané oblasti výcviku. Na obrázku 26 je zobrazen
celkový pĜehled entit technických prostĜedkĤ a personálu Hasiþského záchrannému sboru Jihomoravského kraje, stanice PohoĜelice. Jsou zde
definovány veškeré entity, které je možné použít z dané stanice pro Ĝešení krizové situace.
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Obrázek 26: PĜehled technických prostĜedkĤ a personálu Hasiþského
záchranného sboru Jihomoravského kraje, stanice PohoĜelice
V rámci pĜípravné fáze cviþení je nutné zmapovat všechna zainteresovaná pracovištČ záchranných jednotek, které se budou podílet na
cviþení. Do oblasti zájmu pĜi pĜípravČ cviþení spadají rovnČž entity, které
se cviþení nebudou úþastnit, ale jejich vybavení bude použito v rámci simulace Ĝešení krizové situace. PĜi implementace scénáĜe do simulátoru je
nutno urþit entity, které zasahují a Ĝeší krizovou situaci a entity, které
jsou krizovou situací ohroženy. Implementace ostatních entit jako jsou
„pĜihlížející“ je dĤležité pro znázornČní reálnosti scény. Podrobný proces
výbČru, vkládání a editování jednotlivých entit je podrobnČ popsán
v PĜíruþce pro obsluhu a údržbu simulátoru SIMEX – všeobecná þást (60).
Pro cviþení s tématikou „vichĜice“ je nutné definovat prostĜedí, kde
se scéna krizové situace odehrává. Pro dĤkladné zmapování terénu je
doporuþována fyzická rekognoskace terénu v daném místČ s poĜízením
fotodokumentace. Pro stanovené místo krizové situace je žádoucí mít
k dispozici mapové podklady, vhodné pro implementaci do simulátoru
SIMEX. Soubor mapových podkladĤ je nezbytné nahrát do základní složky
simulátoru. Mapové podklady s terénní databází se spouští v prvním kroku simulace, což je patrné na obrázku 27. Jsou stČžejním vstupem
do simulátoru SIMEX, protože bez pĜipojení terénní databáze nelze
v simulaci dále pokraþovat.
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Obrázek 27: Nahrání databáze pro pĜipravované cviþení
V rámci pĜípravné fáze terénní cviþení a na základČ pĜipraveného
scénáĜe Ĝešení jednotlivých úkolĤ krizové situace je nutné nadefinovat
a vložit do mapových podkladĤ pĜepravní trasy, po kterých se budou pohybovat jednotlivé entity. PĜi definování pohybu personálu je možné zadat v nabídce úkolĤ oblast, trasu nebo okruh, kde se bude personál pohybovat náhodnČ nebo podle pĜedem naprogramovaného zpĤsobu. Pro
reálnost scénáĜe je vhodné využít funkci s názvem Potulka se zastávkami,
kdy se entity pohybují ve vymezeném prostoru nebo po trase s náhodnými pĜestávkami a následnČ pak pokraþují v þinnosti. Pro pĜesun zasahujících jednotek a pohyb ostatních vozidel se musí provést definování
trasy pĜesunu. Každá jednotka se pohybuje pouze po trase, která jí je
v rámci úkolu pĜidČlena. Na obrázku 28 je trasa znázornČna þervenou
linkou.

Obrázek 28: PĜesun jednotek hasiþského záchranného sboru na místo
mimoĜádné události po vytyþené trase
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Trasy je nutné kombinovat a v rámci Ĝazení úkolĤ entity napojovat
jednotlivé trasy za sebou. Na zakreslenou trasu lze entitu v prĤbČhu pĜesunu pĜipojit kdekoli a entita vždy dojede na konec trasy. Proto je dĤležité naplánovat a na mapovém podkladu pĜesnČ rozvrhnout jednotlivé trasy
pĜesunĤ. Z uvedeného dĤvodu je vhodné si v pĜípravné fázi vytvoĜit pomocný dokument Plán pĜepravních tras. PĜi zadávání do simulátoru jsou
jednotlivé trasy zadávány od místa výjezdu k první velké kĜižovatce nebo
dopravnímu uzlu. Odtud se zadává nová trasa po další kĜižovatku
a obdobným zpĤsobem se postupuje až k cílovému bodu. Vzhledem
k tomu, že pĜepravní trasy jsou jednosmČrné, je nutno pĜi obousmČrném
provozu na dané komunikaci definovat dvČ protibČžné trasy.
PĜi definování scény krizové situace se definují hydrometeorologické podmínky, pĜi nichž došlo ke krizové situaci. Podmínky je nutné nastavit v simulátoru SIMEX, protože mají vliv na viditelnost, pĜesuny entit
a celkový prĤbČch simulace.
V další fázi scénáĜe Ĝešení krizové situace je nezbytné definovat
pĜedpokládané kroky Ĝešení krizové situace a naprogramovat je do simulátoru. V pĜípadČ scénáĜe s tématikou vichĜice je þinnost specifikována
jako záchrana osob z plavidel a záchrana plavidel. Na obrázku 29 je zobrazen okamžik pĜíjezdu zasahujících složek na místo krizové situace
a spuštČní záchranných þlunĤ na vodu.

Obrázek 29: Situace na místČ krizové situace
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Na Ĝídícím cviþení závisí, do jaké úrovnČ budou simulovány procesy na místČ krizové situace. V závislosti na detailu simulace se následnČ
programují jednotlivé procesy v simulátoru. Jednotlivé entity jsou ovládány operátory, kteĜí s nimi vykonávají standartní operaþní postupy potĜebné pro vyĜešení krizové situace.
Pro využití 3D pohledu na místo Ĝešení krizové situace je nutné
nastavit souĜadnice zobrazení. Na obrázku 30 je zobrazeno místo krizové
situace a rozmístČní jednotek. ProstĜednictví 3D pohledu je rovnČž možné
provést letecký monitoring krizové situace.

Obrázek 30: RozmístČní jednotek na místČ zásahu
Pro praktické využití simulátoru SIMEX je dĤležité pĜipravit operátory pro ovládání jednotlivých entit. Podle scénáĜe a množství zainteresovaných entit je potĜebné vyškolit operátory. Výcvik operátorĤ a jejich
poþet je závislý na požadavcích cviþení, zejména na jeho úrovni a na míĜe
detailu. Požadavky na operátory a další obsluhu jednotlivých stanic simulátoru SIMEX se odvíjejí od cíle a rozsahu cviþení.

4.3.2 Implementace scénaĜe do CAX Managera
Cílem aplikace CAX Manager je otestovat chování, komunikaci
a þinnosti jednotlivých cviþících entit, tj. orgánĤ krizového Ĝízení bČhem
mimoĜádné události nebo krizové situace. CAX Manager poskytuje Ĝídícímu cviþení ucelený pĜehled o prĤbČhu plnČní úkolĤ jednotlivými cviþícími.
Tematicky jsou preferována cviþení zamČĜená na rozsáhlé mimoĜádné
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události nebo krizové situace, kdy je žádoucí rozvíjet Ĝadu rozeher
a intenzivnČjší zatížení jednotlivých cviþících.
ObdobnČ jako v simulátoru SIMEX, v CAX Managerovi je nezbytné
vytvoĜit cviþení s rozehrami a úkoly. Podkladem pro implementaci cviþení
do CAX Managera jsou rovnČž scénáĜ cviþení, seznam entit, plán spojení
apod.
Pro každé cviþení je nutné vytvoĜit aplikaþní soubor, do kterého
jsou implementována všechna data. Cviþení lze tvoĜit pouze v roli Ĝídícího, která se musí vybrat z nabídky ihned po spuštČní CAX Managera, jak
je zachyceno na obrázku 31. PĜihlášení se k roli vyžaduje zadat bezpeþnostní heslo, které zabraĖuje zneužití údajĤ ve scénáĜi a znemožĖuje
jednotlivým cviþícím hrát jinou roli, než tu, jež jim byla pĜidČlena.

Obrázek 31: VýbČr rolí v CAX Managerovi
Následuje volba þinnosti, která bude v CAX Managerovi realizována. Na výbČr je ze tĜí možností práce se scénáĜem:
¾ nový – umožĖuje vytvoĜení nového cviþení;
¾ upravit – slouží k editaci již vytvoĜeného cviþení;
¾ spustit – pĜesmČruje na výbČr aplikaþního souboru a spustí vybrané cviþení.
Pro zpracování cviþení s tématikou vichĜice, je nutné vybrat možnost „Nový“ a zadat název cviþení, vytvoĜit aplikaþní soubor a vložit základní informace o cviþení, což je patrné na obrázku 32. ýerveným vykĜiþníkem jsou oznaþeny povinné informace o zadávaném cviþení, bez
jejichž vyplnČní nelze pokraþovat.
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Obrázek 32: Zadávání základních údajĤ o cviþení v CAX Managerovi
PĜi zadávání simulaþního þasu je nutno brát v úvahu, že celý scénáĜ se bude odehrávat ve vymezeném þase. CAX Manager nedovoluje
zadat rozehru, plnČní úkolĤ þi další þinnosti mimo vymezený þasový interval. Z uvedeného dĤvodu je vhodné simulaþní þas, tj. þas ukonþení
simulace prodloužit o dostateþnou þasovou rezervu pro dokonþení jednotlivých úkolĤ cviþícími.
KromČ seznamu entit, který byl vytvoĜen pĜi zadávání scénáĜe
do simulátoru SIMEX, se v dalším kroku pĜípravy cviþení vytváĜí seznam
všech cviþených rolí, což je zachyceno na obrázku 33. Podle poþtu cviþících musí být role upraveny tak, aby každý cviþící mČl v CAX Managerovi
pouze jednu roli. Ke každé roli je vhodné pĜiĜadit heslo, které bude pĜedáno jen urþenému cviþícímu v pomocné dokumentaci cviþení. Pokud
existuje nedostatek cviþících, lze þinnosti nČkterých rolí slouþit, napĜ. jednotky sboru dobrovolných hasiþĤ, jak je patrné z obrázku 32. V tomto
pĜípadČ vykonává cviþící þinnosti všech jednotek sboru dobrovolných
hasiþĤ.
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Obrázek 33: Zadání rolí cviþících pro scénáĜ vichĜice
DĤležitou roli ve scénáĜi pĜi Ĝešení krizové situace hrají þlenové rozehry, kteĜí zahajují rozehry a v prĤbČhu scénáĜe dokreslují reálnost krizové situace. ýleny rozehry jsou mimo jiné zástupci médií, což je patrné
z obrázku 34.

Obrázek 34: Zadání pomocných rolí þlenĤ rozeher pro scénáĜ vichĜice
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Jednotlivé rozehry je nutné zadat s podrobným popisem a detaily
vzorového Ĝešení úkolĤ. Nejprve se provede popis situace, kdy þlenové
rozehry nahlásí krizovou situaci dle scénáĜe. Dále je potĜeba zadat þas
rozehry, entity, které budou situaci Ĝešit a entity, na nČž bude Ĝešení delegováno. Poþáteþní fáze rozehry scénáĜe s tématikou vichĜice je zobrazena na obrázku 35.

Obrázek 35: První rozehra scénáĜe s tématikou vichĜice
Popsaným zpĤsobem se do CAX Managera implementuje celý scénáĜ krizové situace a všechny rozehry. PĜi spuštČní cviþení je stČžejní rolí
role Ĝídícího, která musí být vždy spuštČna jako první v poĜadí. NáslednČ
se musí vybrat aplikaþní soubor a spustí se cviþení. ěídící vystupuje v
simulaci v roli pozorovatele s možností zahajovat a ukonþovat rozehry.
Cviþící se mĤže pĜihlásit do aplikace v okamžiku zahájení cviþení
nebo až v jeho prĤbČhu. Cviþící Ĝeší rozehry realizací krokĤ, které obdrží
od þlenĤ skupiny rozehry nebo jsou jim pĜedány cviþícími.
Pro správné fungování CAX Managera je nutno nastavit emailové
úþty pro zasílání datových zpráv a komunikaci jednotlivých pracovních
stanic. Emailová komunikace byla zvolena z dĤvodu její funkþnosti, bezporuchovosti a jednoduchosti na ovládání.
Na obrázku 36 je zobrazeno spuštČné cviþení na téma vichĜice
z pohledu Ĝídícího cviþení. Na svém rozhraní má pĜehled o všech rozehrách, zadaných úkolech a prĤbČhu jejich Ĝešení. Ve stĜední þásti je zobrazena þasová osa, která umožĖuje sledovat zapojení jednotlivých cviþících do procesu Ĝešení krizové situace.
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Obrázek 36: SpuštČné cviþení v CAX Managerovi na téma vichĜice

4.4 Vyhodnocení cviþení SIMEX 2016 s využitím
simulátoru
V souladu s metodikou pro plánování a provádČní cviþení FEMA
(16) byl pĜi cviþení SIMEX 2016 implementován cyklus cviþení zahrnující
dílþí fáze. Využití metodiky zajišĢuje dĤsledný a interoperabilní pĜístup
nejen pĜi navrhování cviþení, jeho pĜípravČ a provádČní, ale i pĜi vyhodnocování cviþení a plánování zlepšení.
Vyhodnocení cviþení je základem pro další progres pĜi výcviku aktérĤ krizového Ĝízení s využitím simulaþních technologií. Aby hodnocení
bylo efektivní, musí posuzovat výkonnost vzhledem k cílĤm, musí identifikovat a dokumentovat silné a slabé stránky, jakož i oblasti pro zlepšení
ve vztahu k rozhodujícím schopnostem.
Do SWOT analýzy byly shrnuty zkušenosti plynoucí z praktické verifikace cviþení na úrovni kraje a obce s rozšíĜenou pĤsobností
i z testování jednotlivých krokĤ, realizovaných v rámci vzdČlávacího procesu studentĤ Univerzity obrany. PĜedložená SWOT analýza demonstruje
rozhodující zkušenosti z plánování zlepšení pĜípravy a výcviku aktérĤ krizového Ĝízení s využitím simulaþních technologií.
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Vyhodnocení cviþení SIMEX 2016 probČhlo bezprostĜednČ po skonþení cviþení na Krajském úĜadČ Jihoþeského kraje. Všichni úþastníci, rozhodþí, pozorovatelé mČli možnost se vyjádĜit k realizovanému cviþení.
KromČ slovního vyjádĜení úþastníci obdrželi formuláĜ pro získání
zpČtné vazby, jehož souþástí byly otázky pro zjištČní silných stránek
a oblastí pro zlepšení, jež cviþící zjistili bČhem cviþení. Poskytování zpČtné
vazby umožnilo získat pohled cviþících a pozorovatelĤ na rozhodování
a pĜijatá opatĜení. FormuláĜ dal možnost cviþícím pĜedložit konstruktivní
kritiku k návrhu, kontrole nebo logistice cviþení a s jeho pomocí bude
zlepšeno plánování budoucího cviþení.
Cviþení ukázalo pĜipravenost kraje, mČst i obcí, provČĜilo nastavené postupy Ĝešení a celkovČ bylo hodnoceno kladnČ. I pĜes své nČkteré
nedostatky, rozehry pĜi cviþení poukázaly na nČkteré oblasti, které bude
nutné provČĜit a nastavená Ĝešení dle potĜeby optimalizovat:
¾ zapojení pĜedstavitelĤ obce s rozšíĜenou pĤsobností do Ĝešení krizových situací, vþetnČ pĜístupu k zajištČní pĜipravenosti správního
obvodu obce s rozšíĜenou pĤsobností;
¾ spolupráce/komunikace mezi orgány krizového Ĝízení kraje, obcí
s rozšíĜenou pĤsobností a hasiþského záchranného sboru kraje pĜi
vyrozumČní tajemníka bezpeþnostní rady obce s rozšíĜenou pĤsobností o vzniku mimoĜádné události;
¾ spolupráce a þinností pĜi Ĝešení krizové situace mezi krizovým štábem kraje – krizovým štábem obce s rozšíĜenou pĤsobností – štábem hasiþského záchranného sboru kraje – pracovní skupinou
štábu hasiþského záchranného sboru kraje u územního odboru
hasiþského záchranného sboru;
¾ zvýšení komunikace mezi krizovým štábem obce s rozšíĜenou pĤsobností a krizovým štábem Jihoþeského kraje pĜi Ĝešení požadavkĤ na vČcné zdroje k Ĝešení krizové situace;
¾ postupy Ĝešení dopadĤ narušení dodávek zemního plynu
u subjektĤ kritické infrastruktury, právnických a podnikajících fyzických osob plnících úkoly z krizového plánu kraje, sociálních
a zdravotnických zaĜízení, školských zaĜízení, dČtských domovĤ;
provázanost krizového plánu a plánĤ krizové pĜipravenosti;
¾ spolupráce a organizace þinností PANELu nevládních neziskových
organizací mezi krajskou úrovní, úrovní obcí s rozšíĜenou pĤsobností a hasiþského záchranného sboru kraje pĜi monitorování potĜeb postižených obþanĤ a poskytování humanitární pomoci.
Navržený a testovaný simulátor umožĖuje v reálném þase simulovat požadované þinnosti zúþastnČných a zainteresovaných aktérĤ, organi134
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zací a orgánĤ. Z dĤvodu þasové tísnČ cviþící neodesílali informace
o splnČní úkolu prostĜednictvím simulátoru. Proto není možné vyhodnotit
plnČní nČkterých úkolĤ v simulátoru.
V rámci použití simulátoru byly zjištČny hlavní výhody v oblasti
nahrávání hovorĤ a zaznamenávání prĤbČhu jednotlivých þinností
u cviþících. Problémem je, že telefonická a emailová komunikace se musí
uskuteþĖovat na speciálních komunikaþních zaĜízeních odlišných
od zaĜízení uvedených v krizových plánech. PĜi cviþení se vyskytl problém
s kvalitou internetového pĜipojení, které ovlivnilo komunikaci a záznam
simulace.
Rozehry byly nároþné na poþet operátorĤ a prostory. Je nutné snížit poþet odborníkĤ a technického vybavení, které je nutné pro realizaci
scénáĜĤ a obsluhu simulátoru. Rozehry by se mČli stát více automatizované s možností korekce textu nebo þasu. Souþasný zpĤsob zobrazování
plnČní úkolu v simulátoru prostĜednictvím semaforu není dostateþný. Je
nutné doplnit zobrazení obdržených rozeher na ploše obrazovky cviþícího:
cviþící subjekt obdrží rozehru, nový úkol a bude zaznamenávat stupeĖ
rozpracování úkolu – pĜijetí úkolu (kdo ho pĜijal), rozpracování úkolu (kdo
a jak na Ĝešení úkolu pracuje, termíny pro plnČní), ukonþení úkolu (termín ukonþení a výsledek). Tím cviþící uvidí všechny úkoly a stupeĖ jejich
rozpracování. ZároveĖ mohou být ze strany rozehry zadány þasy
na plnČní úkolĤ a simulátor mĤže odpoþítávat, kolik þasu cviþícím ještČ
zbývá ke splnČní úkolu. PĜi cviþení nebyla v mapČ simulátoru zobrazována
opatĜení v obcích (varování, vyrozumČní, informování, evakuace, zásobování). Je vhodné, aby cviþící více pracovali se simulátorem, ne pouze prostĜednictvím telefonické a emailové komunikace. Cviþící by mČl
na simulátoru vidČt þasovou osu cviþení, aby se zorientoval, v jaké fázi
cviþení se nachází. Zobrazení þasového skoku pomĤže v lepší orientaci
ve cviþení, ve kterém je realizováno množství þasových skokĤ.
Ve vztahu k simulátoru, jež byl testován v rámci cviþení, byla
zpracovaná SWOT analýza zachycující vnitĜní a vnČjší faktory. V analýze
jsou naobrázku 37 zaznamenány silné a slabé stránky, pĜíležitosti
a hrozby, týkající se testovaného simulátoru.
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Obrázek 37
7: SWOT ana
alýza simuláttoru pĜi cviþe
ení SIMEX 2016
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5 DOPORUýENÍ PRO ORGANIZACI CVIýENÍ
Volba tématu cviþení má vycházet ze specifických hrozeb a rizik,
vyskytujících se na území. PĜi pĜípravČ cviþení je nutné vzít v úvahu
identifikované oblasti ke zlepšení, jež vyplývají buć z reálných mimoĜádných událostí a krizových situací nebo z dĜíve provedených cviþení.
Téma cviþení musí být v souladu s víceletým plánem cviþení. DĤležité
je poĜádání semináĜĤ a workshopĤ, které se orientují na úþastníky cviþení, zástupce zainteresovaných obcí s rozšíĜenou pĤsobností a participující subjekty v souladu s plány a postupy, jež jsou aplikované
v oblasti krizového Ĝízení. Úþastníky je vhodné aktivnČ zapojit a klást
dĤraz na þinnosti, smČĜující k dosažení vytýþeného cíle.
PĜi cviþeních, do kterých je zapojeno více zainteresovaných
stran, Ĝeší úþastníci úkoly dle zpracovaných rozeher. Vznikající problémy související se vznikem mimoĜádné události nebo krizové situace,
jsou oznamovány postupnČ prostĜednictvím skupiny rozehra formou
emailĤv aplikaci CAX nebo telefonních hovorĤ pĜi využití simulátoru
SIMEX. Cviþící Ĝeší vzniklé problémy, odkazují se na pĜíslušné orgány,
plány a postupy. Zahrnováni jsou pracovníci z více úrovní, protože se
tímto zpĤsobem provČĜují schopnosti vzájemné spolupráce. Realita je
simulovaná tím, že se Ĝeší komplexní a reálné problémy, které vyžadují
kritické myšlení, rychlé Ĝešení problémĤ a správnou reakci vyškoleného
personálu.
Z provedeného cviþení se zpracovává vyhodnocení. Jedná se
o souhrnnou zprávu, která poskytuje zúþastnČným stranám analýzu
problémĤ. Zpráva slouží jako komunikaþní nástroj, který informuje
stakeholders a usmČrĖuje vývoj budoucích plánovaných cviþení. PĜi
plánovanání cviþení je nutné naplánovat finanþní, personální a materiální zdroje. ObecnČ platí, že þlenové plánovacího týmu nejsou cviþící.
Je-li identifikována mezera mezi dostupností personálu a potĜebami, je
možné zvážit využití dobrovolníkĤ. Klíþové kroky pro návrh cviþení zahrnují:
¾ nastavení základních bodĤ cviþení;
¾ výbČr úþastníkĤ pro plánovací tým a návrh þasové osy
s definovanými milníky;
¾ vytvoĜení cílĤ cviþení;
¾ identikace požadavkĤ na hodnocení;
¾ zpracování scénáĜe cviþení;
¾ vytvoĜení dokumentace;
¾ koordinace logistiky;
¾ plánování kontroly a vyhodnocení cviþení.
137
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Plánovací tým Ĝídí a zodpovídá za návrh, vývoj, provádČní
a hodnocení cviþení. Tým stanovuje cíl a klíþové schopnosti, které mají
být hodnoceny, vytváĜí realistické scénáĜe, zpracovává podkladovou
dokumentaci, procesy a systémy, které jsou používané v hodnocení,
kontrole a simulaci.
Plánovací tým cviþení musí být schopen Ĝídit zúþastnČné organizace, proto by mČl zahrnovat zástupce Ĝady oborĤ. Aby bylo cviþení
efektivní, musí týmy:
¾ dodržovat jasnou organizaþní strukturu, s výraznou linií velení,
odpovČdnosti a povinnost zodpovídat se vedoucímu plánovacího
týmu;
¾ používat osvČdþené postupy Ĝízení, procesy a nástroje, jako je
projektový zámČr a þasové plány, zprávy a jiná sdČlení;
¾ identifikovat a porozumČt požadovaným cílĤm a schopnostem;
¾ zaþlenit plánování hodnocení od zaþátku návrhu cviþení
a vývoje;
¾ využívat odborníkĤ s cílem vyvinout realistický a nároþný scénáĜ.
Bez ohledu na rozsah a složitost cviþení, je vhodné, aby byla
dodržena organizaþní struktura s definovanými rolemi a odpovČdnostmi. Doporuþují se pracovníci v následujících oblastech:
¾ ěídící oblast. Koordinuje všechny plánované aktivity cviþení.
Zahrnuje vedoucího týmu, který pĜiĜazuje jednotlivé aktivity
a odpovČdnosti, poskytuje návody, stanovuje lhĤty a monitoruje celý proces.
¾ Operaþní oblasti. ZajišĢuje zejména technickou a funkþní stránku zpracování scénaĜĤ a vyhodnocení.
¾ Plánovací oblast. Je odpovČdná za zpracování dokumentace cviþení, shromažćuje a pĜezkoumává plány a postupy, které jsou
hodnoceny pĜi cviþení. Je rovnČž zodpovČdná za plánování vyhodnocení cviþení.
¾ Logistika. Zahrnuje zásoby, materiál, zaĜízení a služby, které
zajišĢují bezproblémový výkon cviþení – zajišĢuje dopravu, znaþení, stravování, zdravotní servis, bezpeþnost, komunikaci, VIP
osoby, nábor úþastníkĤ cviþení, apod.
¾ Finanþní oblast. Zabezpeþuje finanþní Ĝízení a administrativní
podporu v prĤbČhu cviþení.
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ZÁVċR
Monografie významnČ akcentuje požadavky na pĜipravenost
þlenĤ krizových štábĤ. Praktická stránka pĜípravy a výcviku, je v této
oblasti zatížena specifickým charakterem a podmínkami þinností pĜi
Ĝešení krizových situací. Výcvik vČtšinou probíhá za okolností, které se
výraznČ liší od praxe, pro kterou se cviþící pĜipravují. Jsou sice organizována taktická a souþinnostní cviþení v terénu i na štábních úrovních,
ale tato zamČstnání jsou vždy þasovČ i ekonomicky velice nákladná.
Proto kolaborativní cviþení s podporou modelování a simulace v rámci
využití simulátoru SIMEX zapojuje pĜíslušníky krizových štábĤ do teamové práce, umožĖující efektivní Ĝešení krizové situace.
PĜedložená monografie je prĤĜezovou reflexi zpracovaného projektu „Výzkum a vývoj simulaþních prostĜedkĤ pro výcvik souþinnosti
aktérĤ krizového Ĝízení a subjektĤ kritické infrastruktury“ (registraþní
þíslo TA04021582). Demonstruje dosažené výsledky, návrhy a doporuþení plynoucí z teoretického i praktického ovČĜování relevantních
postupĤ vedoucích k docílení efektivní pĜípravy a výcviku aktérĤ Ĝešících krizové situace s využitím simulaþních technologii. V projektu vytvoĜený simulátor SIMEX umožĖuje pĜi implementaci do organizaþní
struktury krizového pracovištČ dosáhnout požadovanou a potĜebnou
komplexnosti výcviku jeho pĜíslušníkĤ.
Metodiky práce a popis postupĤ, vedoucích k vytvoĜení simulátoru SIMEX, technické propojení jeho funkcionalit, vytváĜejících optimální celek, jsou dostupné v rámci dokumentace projektu TAýR.

PodČkování
Monografie vznikla v rámci projektu „Výzkum a vývoj
simulaþních prostĜedkĤ pro výcvik souþinnosti aktérĤ krizového Ĝízení u
subjektĤ kritické infrastruktury“, registraþní þíslo TA04021582, který je
financován TAýR v rámci aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje ALFA, podprogram Energetické zdroje a ochrana životního
prostĜedí.
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Zkratka
ADMS

ýHMÚ

VysvČtlení zkratky
Pokroþilý systém Ĝízení katastrof
Advanced Disaster Management System
PoþítaþovČ podporované cviþení
Computer Assisted Exercise
ýeský hydrometeorologický ústav

ýUZK

ýeský úĜad zemČmČĜický a katastrální

DIS

Distribuované interaktivní simulace
Distributed Interactive Simulation
Distribuovaná interaktivní simulace hlásící zmČnu
stavu
Distributed Interactive Simulation-Entitiy State
Packet
Simulátor pro Ĝízení krizových situací a katastrof
Emergency and Disaster Management Simulation
Federální agentura pro zvládání krize
Federal Emergency Management Agency
Globální polohový systém
Global Position Systém
Grafické uživatelské rozhraní
Graphical user Interface
Nebezpeþné látky
Hazardous Materials
Hydroogické inžernýrské centrum – Hydrologický
modelovací systém
Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling
Systém
Simulátory s vysokou vČrností
Hight Fidelity Simulators
PĜedpovČć nebezpeþí a posouzení schopností
Hazard Prediction and Assessment Capability
Integrovaný záchranný systém
Lokální poþítaþové sítČ/Rozlehlé poþítaþové sítČ
Local Area Network/Vide Area Network
Meteorologické server
Meteorogical Data Server
Analýza ohrožení a provozuschopnosti
Hazard and Operability Study
kombinovaný sdružený laserový soubojový cviþný
systém
Multiple Integrated Laser Engagement Systém
Formát terénních databází

CAX

DIS-ESP

EDMSIM
FEMA
GPS
GUI
HAZMAT
HEC – HMS

Hi-Fi
HPAC
IZS
LAN/WAN
MDS
Metoda HAZOP
MILES
OTF
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PANEL

Program
HSEEP
Se-Fi
SIP
SWAT
SWOT analýza

TAýR
UHRB
VGHMUr
WaSiM-ETH
WES

Volné sdružení vybraných nestátních neziskových
organizací za úþelem jejich koordinace pĜi poskytování sil, prostĜedkĤ a þinností pro Ĝešení mimoĜádných
událostí velkého rozsahu a krizových situací
Program pro cviþení a hodnocení vnitĜní bezpeþnosti
The Homeland Security Exercise and Evaluation Program
Simultárory s vybranou vČrností
Selective Fidelity Simulators
Protokol pro inicializaci relací
Session Initiation Protocol
Nástoj pro ohodnocení pĤdy a vodních zdrojĤ
Soil and Water Assesment Tool
Analytická technika pro zhodnocení vnitĜních a vnČjších faktorĤ ovlivĖujících úspČšnost organizace nebo
zámČru
Akronym z poþáteþních písmen anglických názvĤ jednotlivých faktorĤ: Strengths - silné stránky, Weaknesses - slabé stránky, Opportunities – pĜíležitosti,
Threats – hrozby
Technologická agentura ýeské republiky
Velmi podrobné modely budov
Ultra High Resolution Building
Vojenský geografický a hydrometeorologický úĜad
Modelování odtoku vody z povodí
Water Flow and Balance Simulation Model
Simulace použití zbraní a zbraĖových systémĤ
Weapon Effect Simulation
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