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1. Kdo jsme  

2. Zkušenosti v oblasti bezpečnosti 

3. Návrh řešení: Přeprava surovin v režimu zvýšeného zabezpečení  

4. Návrh řešení: Bezpečnost rafinerského průmyslu s geografickým 

informačním systémem (GIS) 

  

 

CO VÁM CHCI ŘÍCI 
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VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

• Významný český dodavatel ICT 

• Portfolio zahrnuje řešení v oblastech Informačních technologií a 

Průmyslové automatizace, od optických sítí po špičkové informační 

systémy 

• Zaměření: 

• Bezpečnostní a biometrické systémy 

• Implementace a provoz ICT 

• Integrovaný záchranný systém 

• Průmyslová automatizace 

• Vývoj software 

• 20 let zkušeností v GIS 
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HLAVNÍ PILÍŘE 

Národní bezpečnost 
 
Rozsahem různé jedinečné a 
komplexní řešení zaměřené na 
podporu boje proti terorizmu, 
řešení krizových situací, 
koordinaci záchranných složek, 
včetně policejních a hasičských 
jednotek, umožňujícím 
minimalizovat škody a urychlit 
obnovu původního stavu. 

Bezpečnost subjektů a 
infrastruktury 

 

Široká oblast řešení pro 
bezpečnost subjektů obsahujících 
od produktů optických sítí, 
DWDM, šifrování, PKI, Identity 
Management, datové centra, 
CCTV, biometrické systémy, 
kybernetickou bezpečnost – 
anomally detection, IPS, IDS a 
další.  

Průmyslová 
automatizace 

 
S využitím silného 
technologického know-how 
a zkušeností v rámci velké 
strojírenské skupiny služby 
a integrační řešení pro 
průmyslovou automatizaci 
a řízení výroby. 
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REFERENCE NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 

 
• MDCR – výzkumný úkol i-HeERO přeprava nebezpečného nákladu 

• Aplikační podpora pro Telefonní centra tísňového volání 112 ČR 

• Aplikační podpora operačního řízení složek Integrovaného Bezpečnostního 

Centra Moravskoslezského kraje 

• O2 - Modernizace TCTV112 + eCALL 

• Studie krizového řízení - Plzeňský kraj, Moravskoslezský kraj 

• Aplikační podpora pro povodňové plány: Jihlavu, Český Těšín, Havířov, 

Povodí Odry, 

• Aplikační podpora pro krizové plány - Poznaň, Lodž 

• Dispečerský informační systém zdravotnické záchranné služby kraje 

Zlínského, Olomouckého, Moravskoslezského 

• Ministerstvo vnitra - eGate 10ks + čtečky dokladů - Program CZ 14 

• Česká pošta - Licenční SW a související služby pro GIS II - NIS IZS 

• TrueTrack - Tablet řidiče - prodáno 10 000 app 

• MĚSTO ÚSTÍ – Mapový portál  
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Úspěšné projekty 

6 

IBC - Integrované Bezpečnostní 

Centrum MSK 

Projekt eGate na Letišti Václava 

Havla Praha 

Projekt EU HeERO, I_HeeERO e Call, e Call for HGV, Drivers 

Tablet for HGV 

Tísňové linky 112 a 155 Perimetrická ochrana na Letišti 

Václava Havla Praha 
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PORTFOLIO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ 

BIOMETRICKÉ SYSTÉMY Umíme nabídnout: 

Biometrie otisku prstu:  snímače 2D i 3D 

Krevní řečiště:        snímače prstu i ruky 

Biometrie oka:        snímače duhovky 

Biometrie obličeje:  snímače 2D / 3D  
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VÍTKOVICE IT SOLUTIONS A.S.     

 

PETR MIKUNDA, DIS. 

ŘEDITEL PRO INTEGROVANÉ ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY 

 

 
PŘEPRAVA SUROVIN V REŽIMU ZVÝŠENÉHO ZABEZPEČENÍ  
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1. Výzkumný projekt I-HEERO v oblasti přepravy nebezpečného nákladu 

2. Návrh řešení v oblasti ADR 

3. Přínosy pro přepravu pohonných hmot 

4. Přínosy a využití našich zkušeností 

 

  

 

CO VÁM CHCI ŘÍCI 
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CÍLÉ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 

CÍLÉ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 
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PARTNEŘI VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 
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PŘÍNOSY A VYUŽITÍ NAŠICH ZKUŠENOSTÍ 

• Mobilní komunikační zařízení pro řidiče  

• Tablet pro HGV – testováno s TATRA Trucks, LC SlovakTrans 

• IVS jednotka nového typu  

• Smart Navigace Telematix – situace na silnicích, SOS tísňové volání 

• Národní portál H-Portal (cloudové řešení) pro  

• sběr informací o pohybu nebezpečných věcí v ADR pro DISPEČINK 

ČEPRA + IZS  = v případě nehody poskytnutí info o nákladu  

• Integrace na systémy ČEPRO popř.  IZS, 112 

• Připojení API k službě 3. stran - DEKRA HGV 

• eVýzva pro přepravu pohonných hmot, IRU - CMR TransFolow, 

• Ochrana financí a ekologie 
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          NÁVRH ŘEŠENÍ V OBLASTI ADR 
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ČEMU CHCEME PŘEDEJÍT… 
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IMPLEMENTACE ČESKÉHO eCall pro HGV 
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CO DÁL? 

• Příprava utilitních společností na bezpečnější transport pohonných 

hmot 

• Příprava pro koordinaci složek IZS v oblasti transportu pohonných 

hmot 

• Příprava objednatelů transportu pohonných hmot pro bezpečnější 

koordinaci subjektů 

• Příprava pro předcházení pojistných událostí – komunikace s 

pojišťovnami 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

petr.mikunda@vitkovice.com 
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BEZPEČNOST RAFINERSKÉHO PRŮMYSLU 

S GEOGRAFICKÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM 

(GIS) 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS A.S.     

 

ING. MILAN JUŘÍK 

PRODUCT DEVELOPER  A ČLEN PŘEDSTAVENSTVA 
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Agenda 

1. Monitoring čidel pomocí GIS v dispečinku 

2. Monitoring v terénu s využitím mobilních technologií 

3. Reporting událostí  

4. Řešení mimořádných situací 
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Dispečink, údržba infrastruktury 

• Vizualizace reportů z čidel, možnost integrace řídících systémů s 

vazbou na mapové podklady 

• Technická dokumentace, evidence a zprávy k povinným revizím a 

preventivní činnosti 

• Evidence k údržbě a opravám 

• Fotodokumentace, sběr dat v terénu 

• Pasportizace jednotlivých prostor objektů 

• Informace o pojistných událostech 

• Evidence zelených ploch a komunikací s vazbou na letní a zímní 

údržbu 
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Architektura navrhovaného řešení 

• Jednotící datová základna s 

polohopisnými údaji 

• Čerpání dat ze stávajících 

systémů bez nutnosti je 

nahrazovat, ale doplnil o nový 

způsob náhledu na data 

• Integrace na řídící 

průmyslové systémy 

čidel 
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Dispečink 
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Statistiky, grafy, přehledy … 
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Pasport produktovodů, vizualizace dat z čidel 
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Mobilní aplikace pro sběr v terénu 
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Výhody zavedení – co poskytuje 

• Jednotnou a jednotící datovou základnu a vizualizace spravovaných 

informací; 

• zvýšení zabezpečení provozu a efektivity údržby; 

• možnost optimalizovat řešení dopravy; 

• pomoc pro účinné odstraňování ekologických havárií a řešení 

krizových situací; 

• ucelený přehled o majetkoprávních vztazích; 

• výrazná technologická podpora plánování investiční výstavby; 

• sjednocení, zpřesnění, zkompletování a soustředění veškeré, 

především však výkresové dokumentace týkající se inženýrských sítí a 

to i při práci v terénu. 
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Zájmové oblasti 

• Správa a evidence zařízení a nemovitostí 

• Technická infrastruktura, její evidence a správa 

• Dispečink a údržba infrastruktury a nemovitostí 

• Reporting, statistiky, přehledy 

• Bezpečnost 

• Ekologie 

• Krizové řízení 

• Doprava 

• Investiční výstavba 
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Majetek v oblasti 
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Technická infrastruktura 

• Správa, řízení a mapový podklad pro rozmístění 

• Produktovodů 

• Plynových systémů 

• Hasících prvků (hydranty, požární nádrže) 

• Sítě energetického vedení včetně hlavních vypínačů 

• Telefonické a komunikační sítě 

• Vodovodní a kanalizační sítě 

• Osvětlovacích soustav skladů 

• Evidence napojení cizích subjektů na vlastní infrastrukturu 

• Vedení kompletních pasportů 
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Technická infrastruktura 
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3D modely staveb 



http://itsolutions.vitkovice.com 

Zobrazení infrastruktury - 3D vizualizace 
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Pasport komunikací 
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Podpora krizového řízení 
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Krizové řízení, bezpečnost, ekologie 

• Evakuační plány, včetně zajištění bezpečnosti obyvatelstva 

• Analýzy dostupnosti složek IZS 

• 3D modely lokalit včetně evidence systémů opatření ke snížení rizik: 

• pro datacentra; 

• umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, jističe; 

• pro objekty ohrožené požáry neb o výbuchy, zásahové a protipožární plány; 

• povodňové plány; 

• záložní prostory pro zajištění kontinuální činnosti firmy. 

• Dostupnost zvolených informací v terénu zásahovým jednotkám 

• Vizualizace zabezpečení perimetrů včetně integrace bezpečnostních 

systémů, možnost řízení nepravidelného snímkování tras drony 

• Modelování odhadu škod způsobených mimořádnými situacemi 
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Jak systém efektivně zavést do produkce? 

• Modulární stavba na základě jednotného technologického podvozku 

• Rozdělení na etapy s cílem efektivního průběžného zavádění systému 

do jednotlivých oblastí podle preferencí 

• Zavedení základního portálového řešení s vizualizací stávajících mapových 

dat 

• Analýza a konsolidace možných zdrojů dat včetně interních systémů 

• Integrace s ERP systémem a DMS 

• Rozvoj směrem k údržbě a bezpečnosti 

• Integrace dopravních a řídících systémů 

• Konsolidovaná data pak lze využít pro krizové řízení a dále rozvinout 
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Děkuji za pozornost 
 
 
GSM: +420 606 081 908 
E-mail: itsolutions@vitkovice.com 
WWW: www.vitsol.cz 
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