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The KompaS P application was designed and processed by the Population Protection 

Institute. The purpose of the application is to support studying legislation during educational 

activities organized in the Population Protection Institute. 
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Úvod 

 

Na pracovišti varování obyvatelstva Institutu ochrany obyvatelstva byla navržena, 

zpracována a do užívání ve vzdělávacích akcích dána aplikace s označením KompaS P 

(Komparativní Studium Předpisů). Následující text článku publikuje původní výsledky 

výzkumu a vývoje a odbornou stránku uvedeného procesu.  

 

Právní a interní předpisy, rezortní normy a další dokumenty tvoří základní rámec 

činností ve všech oblastech ochrany obyvatelstva, oblast varování a tísňového informování 

obyvatelstva a komunikace s ním při řízení realizace ochranných opatření během mimořádných 

událostí, vyrozumění dotčených organizací, orgánů a osob a jednotného systému varování a 

vyrozumění (JSVV) nevyjímaje. Podrobnější studium předpisů v rámci kurzů, instrukčně 

metodických zaměstnání a dalších vzdělávacích a informačních akcí však již tradičně 

u studujících patří mezi nezajímavé, ba až neoblíbené části akcí a podle toho vypadá výsledný 

efekt v osvojení si potřebných znalostí. Jistou objektivní i subjektivní obtížností se vyznačuje 

i individuální studium předpisů a jejich praktické využívání v rámci vědecko-výzkumných 

aktivit pracoviště, při vlastní přípravě lektorů atd. To platí zejména pro případy, je-li nutno 

průběžně přecházet mezi různými místy téhož předpisu či mezi různými předpisy. Potřeba 

usnadnění přístupu k různým textovým pasážím je významná zejména v případech, pokud je 

potřebná jejich komparace a pochopení jejich vazeb a souvislostí.  

Pro zvýšení efektivity studia právních a interních předpisů, rezortních norem a dalších 

dokumentů byla na pracovišti varování Institutu ochrany obyvatelstva navržena a zpracována 

aplikace s názvem KompaS P (Komparativní Studium Předpisů). Aplikace by měla být 

využitelná v širokém spektru vzdělávacích a informačních akcí prováděných na pracovišti 

varování obyvatelstva Institutu ochrany obyvatelstva i při jeho vlastních vědecko-výzkumných 

a dalších obdobných aktivitách. Je určena pro podporu studia právních a interních 

předpisů, rezortních norem a dalších dokumentů především v oblastech varování, vyrozumění 

a jednotného systému varování a vyrozumění.  Dále je reflektována oblast ochrany obyvatelstva 

a požární ochrany, neboť z ní je možno dovodit některé informační a komunikační toky směrem 

k obyvatelstvu při řízení realizace ochranných opatření. V neposlední řadě je zahrnuta i oblast 
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úkolů a činností jednotek požární ochrany při realizaci ochranných opatření v rámci ochrany 

obyvatelstva, případně realizaci opatření civilní ochrany. 

 

 

1  Návrh a zpracování aplikace KompaS P 

 

V rámci řešení projektu „Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, 

metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – CAVHZS“ a naplňování „Koncepce 

vzdělávání Hasičského záchranného sboru České republiky na roky 2016 – 2021“ [1] byla 

navržena, zpracována a do praxe pracoviště varování obyvatelstva Institutu ochrany 

obyvatelstva zavedena aplikace s označením KompaS P (Komparativní Studium Předpisů). 

Označení aplikace je současně jejím logotypem. 

Hlavním smyslem a cílem návrhu, zpracování a využívání aplikace je: 

=  soustředění a zapracování právních a interních předpisů, rezortních norem a dalších 

dokumentů (v terminologii aplikace „předpisů“) různých vydavatelů, zdrojů a formátů na 

jednom místě, 

=  zobrazení zapracovaných předpisů uživatelsky přehledným a snadným způsobem, 

=  umožnění komparace různých předpisů či různých míst téhož předpisu. 

To vše by mělo zprostředkovat a usnadnit studium předpisů ve vzdělávacích a informačních 

akcích i při vědecko-výzkumné činnosti pracoviště, vlastní přípravě lektorů apod.  

Aplikace je určena pro „školní WEB“ provozovaný v lokální síti (LAN) fyzikální 

laboratoře a učebny JSVV pracoviště varování obyvatelstva Institutu ochrany obyvatelstva. 

Tomu jsou přizpůsobeny některé služby, funkce a parametry aplikace.  

Kompas umožňuje orientaci v terénu. Proto může být symbolem orientace 

v neznámém či málo přehledném prostředí. Rovněž aplikace KompaS P by měla 

svým uživatelům umožnit či usnadnit orientaci v předpisech různého druhu a zejména 

v získávání přehledu o vazbách mezi nimi. Z tvaru kompasové směrové růžice vychází logo 

aplikace. 

Zdrojový kód aplikace je napsán s využitím jazyka HTML (Hypertext Markup 

Language). Univerzalita jazyka a použití standardní syntaxe umožňuje využívání aplikace 

v různých typech webových prohlížečů. Standardním webovým prohlížečem používaným 

v počítačích laboratoře a učebny JSVV je Internet Explorer společnosti Microsoft. Jako 

alternativní mohou být využity webové prohlížeče: Firefox Quantum organizace Mozilla, 

Google Chrome společnosti Google a Opera organizace Opera Software ASA. Ve všech typech 

webových prohlížečů byla funkčnost aplikace úspěšně otestována. Každý z webových 

prohlížečů má svoje specifické nadstavbové vlastnosti, na něž si musí jejich případní uživatelé 

přivyknout a naučit se je využívat. 

Některé funkční části aplikace využívají skripty jazyka JavaScript. Tyto plní utilitární 

úlohy na pozadí aplikace. Například „hlídají“ odblokování aktivního obsahu aplikace webovým 

prohlížečem. Podle aktuálního nastavení bezpečnostní úrovně webového prohlížeče (typicky 

u webového prohlížeče Internet Explorer) může být zablokován aktivní obsah aplikace: skripty 

a ovládací prvky ActiveX. V případě využívání aplikace KompaS P může informace 

o blokování aktivního obsahu a reakce na ní uživatele obtěžovat zejména při práci s předpisy ve 

formátu PDF. Proto je již při vstupu do aplikace umožněno ve webovém prohlížeči uživatelem 

povolit zablokovaný aktivní obsah aplikace, je-li to z hlediska jeho aktuálního nastavení 

potřebné. O odblokování aktivního obsahu je uživatel informován ve stavovém řádku aplikace. 

Při vývoji aplikace se ukázalo jako vhodné řešit vstup do aplikace heslem. Toto řešení 

v prvé řadě umožňuje zpracovat a podle potřeby vzdělávacích a informačních akcí 

zpřístupňovat větší počet profilů s různou sestavou zapracovaných předpisů. Heslo současně 



VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2018 

BEZPEČNOSTI  

3 

chrání vstup do aplikace a zamezuje přístup neoprávněných osob k zapracovaným předpisům. 

Hesla je možno podle potřeby nastavovat a měnit správcem aplikace. 

Standardním integrovaným prohlížečem PDF v počítačích laboratoře a učebny JSVV 

je Acrobat Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC) společnosti Adobe Systems.  S tímto typem 

prohlížeče PDF byla aplikace úspěšně testována. Při využívání jiných typů prohlížečů PDF 

bude možno očekávat dílčí odlišnosti práce s PDF předpisy, na něž si musí jejich uživatelé 

přivyknout a naučit se je využívat. 

Správa aplikace je realizována vlastními pracovníky pracoviště. Vyžaduje alespoň 

základní znalosti jazyka HTML. Uživatelé aplikace by měli alespoň v základech ovládat práci 

s využívanými webovými prohlížeči, integrovanými prohlížeči PDF a v nich zobrazeným 

textem.  

V základu je aplikace KompaS P koncipována a zpracována jako rám se čtyřmi 

funkčními částmi ve dvou sloupcích. Princip pojmenování a využití jednotlivých funkčních 

částí rámu aplikace je uveden v následujícím vyobrazení. 

 

 
Zdroj: archiv autorů 

Obr. 1 

Princip pojmenování a využití jednotlivých funkčních částí aplikace 

 

 

Základem aplikace jsou „levé okno“ a „pravé okno“. Tato okna slouží pro zobrazení 

zapracovaných předpisů. Po spuštění aplikace jsou okna vyplněna prázdným pozadím, jehož 

hlavní částí jsou seznamy s odkazy na zapracované předpisy. Je možno zobrazit jeden předpis 

(v jednom okně), ve dvou oknech lze zobrazit různá místa téhož předpisu, případně dva různé 

předpisy.  

Okna „levé menu“ a „pravé menu“ obsahují odkazy na zapracované předpisy, které 

jsou zobrazovány v „levém okně“ a „pravém okně“, službu obnovy prázdného pozadí okna 

(symbol „kulička“ a/nebo funkční tlačítko), zobrazení nápovědy aplikace (symbol ?), vyvolání 

informace o aktuálnosti aplikace a zapracovaných předpisů (symbol A) a návrh možných 

studijních oblastí, okruhů a oborů předpisů (symbol O).  

„Levé okno“ a „levé menu“ společně tvoří „levý sloupec“. Stejně je to i s pravými 

funkčními částmi. Všechny uživatelské činnosti se realizují v levém a pravém sloupci. 

Nápověda by měla uživatelům poskytovat základní informace o práci s aplikací. 

V některých částech aplikace napomáhá k lepší orientaci uživatelů kontextová nápověda ve 

formě popisků. Nápověda a další utilitární a doplňkové části aplikace mají šedé podbarvení.  

Velikost funkčních částí lze měnit podle potřeby zachycením příčky rámu a tažením 

pomocí levého tlačítka myši požadovaným směrem. Obnovu původní velikosti všech funkčních 

částí současně lze dosáhnout použitím funkce Aktualizovat z menu Zobrazit nebo z nástrojů 

webového prohlížeče nebo stiskem klávesy F5. 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2018 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI 

     BEZPEČNOSTI 

4 

Pro snadné spuštění aplikace KompaS P prostřednictvím terminálové vstupní stránky 

jsou na plochách počítačů umístěny její zástupci (file shortcut) s názvem identickým 

s logotypem a s ikonou odvozenou z loga aplikace. Terminálová vstupní stránka je umístěna 

v počítači (uživatelském terminálu) a automaticky v určeném čase, nebo ručně, přesměruje 

uživatele na aplikaci umístěnou na webovém serveru. 

Ve webovém prohlížeči Internet Explorer společnosti Microsoft může být odkaz (link) 

na aplikaci uložen do panelu Oblíbené položky. I zde je aplikace identifikována svým 

logotypem a logem. Grafická identifikace aplikace je důležitá zejména v případě, kdy uživatel 

webového prohlížeče vybere pro přizpůsobení šířky sloupců oblíbených položek volbu Pouze 

ikony. 

Následující vyobrazení prezentují základní pohled na aplikaci Kompas P a různé 

možnosti práce s předpisy: zobrazení dvou různých předpisů se vzájemnou vazbou, zobrazení 

dvou míst téhož předpisu a zobrazení dvou předpisů různých formátů.  

 

 
Zdroj: archiv autorů 

Obr. 2 

Náhled na aplikaci v celoobrazovkovém režimu MS Internet Explorer 
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Zdroj: archiv autorů 

Obr. 3 

Příklad zobrazení dvou různých předpisů 

 

 
Zdroj: archiv autorů 

Obr. 4 

Příklad zobrazení dvou míst téhož předpisu 
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Zdroj: archiv autorů 

Obr. 5 

Příklad zobrazení dvou předpisů různých formátů 

 

Poznámky k obr. 3:  

V levém okně je zobrazena vyhláška ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., v pravém okně je 

zobrazen text příslušného paragrafu a odstavce zákona č. 239/200 Sb.   

Zobrazení je realizováno v celoobrazovkovém režimu programu Mozilla Firefox Quantum.  

 

Poznámky k obr. 4:  

V levém okně je zobrazen zákon č. 239/2000 Sb., § 12. V pravém okně je zobrazen text téhož 

zákona, § 10.  Okna levého a pravého menu jsou minimalizována pro zvětšení části 

zobrazeného textu. 

Zobrazení je realizováno v celoobrazovkovém režimu programu Mozilla Firefox Quantum. 

 

Poznámky k obr. 5:  

V levém okně je zobrazen metodický list Bojového řádu jednotek PO číslo 2 kapitoly Ob. 

Metodický list je zpracován ve formátu PDF. V pravém okně je zobrazen text zákona 

č. 254/2001 Sb., § 73, na který se text Bojového řádu odvolává.  Zákon je zpracován ve formátu 

HTML. 

Zobrazení aplikace je realizováno v celoobrazovkovém režimu programu Microsoft Internet 

Explorer. 

 

 

2  Předpisy zapracované do aplikace KompaS P 

 

Aplikace KompaS P obsahuje vybrané právní předpisy legislativy a exekutivy 

a rezortní a interní normy a předpisy a další dokumenty (v terminologii aplikace „předpisy“) se 

vztahem k varování a tísňovému informování obyvatelstva, vyrozumění a jednotnému systému 
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varování a vyrozumění. V širším záběru jsou reflektovány i vybrané předpisy týkající se 

problematiky ochrany obyvatelstva a požární ochrany obecně, neboť z nich je možno dovodit 

některé komunikační toky k obyvatelstvu při řízení realizace ochranných opatření během 

mimořádných událostí. 

Všechny předpisy jsou přebírány přímo od vydavatelů nebo z důvěryhodných zdrojů. 

Aktuálnost předpisů je zajištěna k termínu jejich zapracování do aplikace. Součástí aplikace je 

informace o aktuálnosti zapracovaných předpisů (symbol A v menu aplikace). Předpokládá se 

periodická kontrola aktuálnosti a průběžné opravy předpisů. U předpisů, u kterých nebylo 

možno ověřit oficiálnost či aktuálnost, je to v aplikaci uvedeno. Totéž platí i u předpisů 

zrušených, ale pro jejich přetrvávající význam do aplikace zařazených. 

U průběžně novelizovaných předpisů (např. zákonů) je v jejich záhlaví (je-li to 

editačně možné) uveden přehled jejich změn tak, aby jednak byla patrná historie vývoje 

předpisu a také, aby byla zjednodušena kontrola jejich aktuálnosti v aplikaci. 

V měsíci červnu 2018, kdy byla aplikace předána k praktickému využívání, obsahovala 

celkem 70 předpisů: 1 ústavní zákon, 12 zákonů, 5 vyhlášek, 3 nařízení vlády, 2 sdělení 

ministerstva, 7 usnesení vlády, 3 rezortní normy, 13 interních aktů řízení generálního ředitele 

HZS ČR, 21 metodických listů Bojového řádu jednotek požární ochrany a 3 jiné předpisy. 

V uvedené době měla data s předpisy velikost cca 47 MB v 317 souborech. 

Během využívání aplikace je zamýšleno průběžné zvyšování počtu zařazených 

předpisů, případně rozšiřování jejich oborového záběru. Nemělo by to však být na úkor 

základního poslání aplikace a její uživatelské přehlednosti. 

Předpisy zapracované do aplikace jsou seřazeny po jednotlivých kategoriích.  

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády jsou seřazeny v pořadí čísel publikování ve Sbírce 

zákonů a po ročnících. Usnesení vlády jsou řazena podle čísla a roku přijetí. Sbírky interních 

aktů řízení generálního ředitele HZS ČR jsou zapracovány v pořadí čísel částek a po ročnících. 

Úplný název interního předpisu je zobrazován v okně nápovědy. Metodické listy Bojového řádu 

jednotek požární ochrany jsou uvedeny po kapitolách Bojového řádu. 

Další předpisy jsou řazeny tak, aby byla pokud možno zachována přehlednost výběru. 

Doplňkovou funkcí aplikace KompaS P je návrh možných studijních oblastí, okruhů 

a oborů předpisů (symbol O v menu aplikace). Navržené studijní oblasti, okruhy a obory 

předpisů by měly usnadnit zejména začínajícím studujícím komplexnost studijního přístupu 

k předpisům. Hlavním principem řešení je přehledná prezentace souvislosti různých předpisů, 

založená například na shodě oblasti působnosti apod., bez ohledu na jejich umístění 

v seznamech předpisů (zákon, vyhláška, interní předpis, rezortní norma). Tato funkce aplikace 

je průběžně aktualizována tak, jak jsou přidávány nové předpisy.  

Právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky a další) jsou zpravidla zpracovány 

ve formátu HTML. Jejich obsah je členěn do menších obsahových částí. Na jednotlivé 

obsahové části předpisu je možno se rychle dostat a mezi nimi se pohybovat prostřednictvím 

zapracovaných navigačních odkazů. Předpisy ve formátu HTML mají zelené podbarvení. 

Výjimečně umístěné již zrušené předpisy jsou podbarveny fialově.  

Další předpisy, typicky interní akty řízení generálního ředitele HZS ČR, metodické 

listy Bojového řádu jednotek požární ochrany a vybrané rezortní normy a předpisy, jsou 

zpravidla ponechány v původním distribučním formátu PDF. Předpisy ve formátu PDF mají 

bílé podbarvení.  

Předpisy ve formátu PDF mají (mívají) vlastnosti dané jim při zpracování. Některé 

vlastnosti předpisů ve formátu PDF se projevují v interakci s funkcemi a vlastnostmi 

integrovaného prohlížeče PDF. Základním režimem práce integrovaného prohlížeče PDF je 

čtení. Jiné režimy a funkce mohou čtení předpisů v tomto formátu nějakým způsobem ztížit. 
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Některé předpisy, které již není možno aktuálně získat, například z důvodu jejich 

„stáří“, musely zůstat v takové formě a podobě, jaká je naposledy k dispozici. To platí například 

pro koncepce ochrany obyvatelstva, které jsou přijímány a schvalovány usneseními vlády České 

republiky. Protože usnesení vlády k přijetí a schválení koncepcí ochrany obyvatelstva často 

mají přílohy a více částí, mohou být v seznamech uvedeny formálně vícekrát a mohou mít různé 

formáty jednotlivých součástí (HTML, PDF). 

Uživatel aplikace požadované předpisy otevírá ze seznamu zapracovaných předpisů 

buď z oken (levého, pravého) nebo z menu (levého, pravého) podle potřeby a podle průběžného 

stavu aplikace. V předpisech otevřených v "levém okně" a v "pravém okně" je možno se 

pohybovat samostatně, bez ohledu na stav druhého okna. Možnosti pohybu v předpisech jsou 

závislé na formátu jejich zpracování a na prohlížeči, ve kterém je aplikace spuštěna.  

Sledování historie zobrazených předpisů je pro standardně využívaný webový 

prohlížeč Internet Explorer společnosti Microsoft umožněno dvěma způsoby. Programově je to 

barvami odkazů v seznamech předpisů: standardně mají odkazy modrou barvu, již využité 

odkazy (visited links) mají barvu fialovou a poslední (aktuálně) použitý odkaz (active link) má 

barvu červenou.  

 Celková historie procházení předpisů může být zaznamenána a sledována nástrojem 

Historie z funkcí webového prohlížeče. Z historie volané předpisy se však otevírají samostatně 

ve webovém prohlížeči, nikoliv v oknech aplikace. 

Doba zobrazení změněné barvy odkazů a rozsah záznamů historie je závislá na 

nastavení webového prohlížeče. Pro webové prohlížeče počítačů, na kterých se střídají uživatelé 

v krátkých intervalech, což je pro vzdělávací a informační akce typické, je vhodné nastavit co 

nejkratší dobu uchování historie a dalších údajů.  

Možnosti hledání konkrétního pojmu – výrazu v předpisech – jsou závislé na formátu 

jejich zpracování a na prohlížeči, ve kterém je aplikace spuštěna. U předpisů ve formátu PDF 

může být hledání závislé i na typu integrovaného prohlížeče PDF, který zobrazení předpisu 

realizuje. 

Velikost písma je již při zařazování předpisů ve formátu HTML volena tak, aby 

umožňovala pohodlné čtení na monitorech běžných rozměrů a běžného rozlišení. Na počítačích 

laboratoře a učebny JSVV je standardně nastaveno rozlišení monitorů na 1280 x 1024 bodů a 

velikost zobrazení textu na obrazovce 100%. Velikost písma ve webovém prohlížeči Internet 

Explorer je standardně nastavena na 100% zobrazení. 

Velikost zobrazení písma předpisu ve formátu HTML lze změnit prostřednictvím menu 

webového prohlížeče. Změna velikosti působí na celou aplikaci. 

Velikost zobrazení písma předpisu ve formátu PDF se mění především nástroji 

integrovaného prohlížeče PDF. V některých případech předpisu ve formátu PDF se velikost 

písma změní i změnou velikosti okna. 

Je-li předpokládaná skupinová prezentace předpisů, například při vzdělávacích 

a informačních akcích, je vhodné již předem optimalizovat velikost zobrazení textů předpisů ve 

formátu HTML k dosažení vyhovujícího zobrazení pro všechny účastníky akcí. V praxi učebny 

JSVV se u webového prohlížeče Microsoft Internet Explorer osvědčilo trvalé zvětšení textu na 

125 %. 

Ke zlepšení možností skupinové prezentace lze přispět i zvětšením ukazatele (kurzoru) 

myši, kterým může lektor upozorňovat na vybrané detaily textu předpisu, a nastavením 

ukazování umístění ukazatele po stisknutí klávesy Ctrl pro upoutávání pozornosti účastníků 

akce. Přesnějšího posunu textu předpisu při prezentaci lze dosáhnout nastavením posunu 

kolečkem myši o jeden řádek. 
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Zdroj: archiv autorů 

Obr. 6 

Projekce aplikace pro skupinovou prezentaci předpisů 

 

Poznámky k obr. 6:  

V levém okně je zobrazena část obsahu zákona č. 239/2000 Sb. Obsah je rozčleněn do menších 

obsahových částí. Zákon je zpracován ve formátu HTML. Okno levého menu je poněkud 

zmenšeno. Z pravého menu je zobrazena jeho spodní část.  

Aplikace je spuštěna v programu Internet Explorer společnosti Microsoft. Velikost zobrazení 

textu je nastavena na 125 %. 

 

 

Závěr 

 

Hlavním smyslem a cílem návrhu, zpracování a využívání aplikace KompaS P 

(Komparativní Studium Předpisů) je: 

=  soustředění a zapracování právních předpisů, interních předpisů, rezortních norem 

a dalších předpisů a dokumentů (v terminologii aplikace „předpisů“) různých vydavatelů, 

zdrojů a formátů na jednom místě, 

=  zobrazení zapracovaných předpisů uživatelsky přehledným a snadným způsobem, 

=  umožnění komparace různých předpisů či různých míst téhož předpisu. 

To vše by mělo zprostředkovat a usnadnit studium předpisů ve vzdělávacích akcích i ve vlastní 

vědecko-výzkumné činnosti pracoviště, vlastní přípravě lektorů apod. 
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Aplikace KompaS P je v první řadě určena pro podporu získávání znalostí ustanovení 

předpisů ve vzdělávacích a informačních akcích realizovaných na pracovišti varování 

obyvatelstva Institutu ochrany obyvatelstva. Hlavním přínosem aplikace je možnost během 

studia předpisů současně zobrazovat a komparovat obsah různým míst jednoho předpisu, nebo 

více zapracovaných předpisů a tím zvýšit komplexnost a efektivitu studia.  

Aplikace je využitelná i pro vlastní vědecko-výzkumné činnosti pracoviště. 

 V průběhu praktického využívání aplikace budou podle potřeby zapracované předpisy 

aktualizovány a je zamýšleno navyšování jejich počtu i rozšiřování jejich oborových okruhů. 

Na základě zkušeností s praktickým využíváním aplikace a názorů jejích uživatelů budou 

průběžně probíhat její opravy a úpravy a budou zařazovány nové funkce. 

 Základy aplikace jsou v případně zájmu přenositelné a využitelné i u dalších subjektů, 

které se zabývají vzdělávacími aktivitami a v rámci nich i výukou právních předpisů. 

 

 

Aplikace KompaS P byla realizována v rámci řešení projektu „Cílený aplikovaný výzkum 

nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – 

CAVHZS“, dílčí úkol 5 (2015-2020, MV0/VI – identifikační kód: VI20152020009) a naplňování 

„Koncepce vzdělávání Hasičského záchranného sboru České republiky na roky 2016–2021“ [1]. 
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