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Diplomová práce je zaměřená na informační systém krizového řízení hl. m. Prahy. 

Informační podpora sehrává v krizovém řízení čím dál větší roli, proto je rozvoj 

informačního systému jednou z cest pro jeho zlepšení. V první části diplomové práce jsou 

osvětleny nejdůležitější pojmy krizového řízení a specifika hl. m. Prahy, také některé 

domácí i zahraniční informační systémy určené pro krizové řízení. Další část práce je 

věnována popisu informačnímu systému krizového řízení hl. m. Prahy, který je aktuálně 

používán. Následuje vyhodnocení dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru 

s odborníky. Poslední část je věnovaná celkovému vyhodnocení a doporučením ke zlepšení 

současné situace.  
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The diploma thesis is focused on Crisis Management Information System of the capital 

city of Prague. Nowadays, information delivery plays an increasingly important role in the 

crisis management and therefore the development of information system is one way how to 

improve it. First part of this thesis explains the most used terms in crisis management and 

specific requirements of the capital city of Prague, moreover, some of the national and 

foreign information systems of crisis management. Next part is dedicated to general 

description of the Crisis Management Information system of the capital city of Prague that 

is currently used. Last but not least, the thesis evaluates the current situation and gives 

recommendations to improve current situation. 
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PŘEHLED ZKRATEK 
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ISKŘ   Informační systém krizového řízení 

IZS   Integrovaný záchranný systém 
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OSKŠ   Operační středisko krizového štábu 

PČR   Policie České republiky 

ZBS   Záchranný bezpečnostní systém 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ÚVOD 
 

Lidé se s mimořádnými událostmi setkávají již od nepaměti. Většinou po sobě tyto 

havárie či katastrofy zanechají obrovské škody na majetku, životním prostředí, ale často i 

na zdraví a životech obyvatelstva. Díky rozvoji technologií a informačních systémů se 

v dnešní době dokážeme na tyto situace lépe připravit. 

Téma „Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy“ jsem si vybrala především 

proto, že se systémem pracuji a chtěla bych se podílet na jeho dalším rozvoji.   

V první části diplomové práce jsou osvětleny nejdůležitější pojmy krizového řízení 

a specifika hl. m. Prahy, následuje rešerše domácích i zahraničních informačních systémů 

pro krizové řízení. Velká část práce je věnována také popisu informačního systému 

krizového řízení hl. m. Prahy a následuje analýza formou dotazníkového šetření, řízeného 

rozhovoru s odborníky a vlastních zkušeností. Poslední část práce je pak věnovaná 

vyhodnocení a doporučením ke zlepšení současné situace.  

 

Cíle diplomové práce: 

1. Vypracování studie požadavků na informační systém pro podporu krizového řízení 

ve specifických podmínkách hl. m. Prahy.  

2. Na základě zjištěných poznatků doporučit návrh na zlepšení dané problematiky. 
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REŠERŠE 
 

HORÁK, Rudolf, Lenka DANIELOVÁ, Jan KYSELÁK a Ladislav NOVÁK. Průvodce 

krizovým plánováním pro veřejnou správu. Praha: Linde, 2011, 456 s. ISBN 978-807-

2018-277. 

 

Publikace podává ucelený přehled na řešení krizového řízení v ČR. Je zde dán 

teoretický základ pro plánování, jsou v ní popsány vybrané zásady hodnocení rizika a 

přehled nejnovějších poznatků obranného plánování, civilního nouzového plánování a 

havarijního plánování. Obsahem je také úloha lidského faktoru při mimořádné události. 

 

 

LUKÁŠ, Luděk, Václav HLADÍK, Ondřej KOSIČKA, Pavel MUSIL, Luděk PRUDIL a 

Václav ZDICH. Informační podpora integrovaného záchranného systému. 1. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. ISBN 978-80-7385-105-7 [2].  

 Monografie se zabývá problematikou informační podpory činnosti integrovaného 

záchranného systému. Je zde analyzována architektura informačního systému, která 

zahrnuje informační systémy jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. 

 

 

ASSECO CZECH REPUBLIC, a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Tenký klient: Informační 

systém krizového řízení HMP. Verze: 2.4. Praha, březen 2010 [10]. 

Obsahem tohoto dokumentu jsou podrobné pokyny pro uživatele ISKŘ HMP, který 

přistupuje k systému přes webové rozhraní (tzv. „tenký klient“). V úvodu dokumentu jsou 

uživateli k dispozici základní informace o krizovém řízení a procesech krizového řízení, 

tedy principech, na kterých je informační systém krizového řízení hl. m. Prahy postaven. V 

dalších kapitolách je uživatel podrobně seznámen s jednotlivými funkcionalitami a moduly 

systému tohoto systému. 
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1 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ  

Úsilí společnosti o zvládnutí mimořádných situací pomocí vědeckých přístupů 

vedlo ve světě ke vzniku speciálního oboru označovaného jako crisis management, což lze 

volně přeložit jako řízení za krizových situací.  

V zákoně
1
 je krizové řízení definováno jako souhrn řídících činností orgánů 

krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, 

organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na 

krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.  

 

1.1 Definice nejdůležitějších pojmů 

Krizové plánování  

Krizové plánování je ucelený soubor postupů, metod a opatření, které orgány 

krizového řízení a další určené státní orgány užívají při přípravě na činnosti v krizových 

situacích, k minimalizaci možných zdrojů krizových situací a jejich škodlivých následků 

[3]. 

 

Mimořádná událost  

Obecně lze za mimořádnou událost považovat náhlou závažnou událost, která 

způsobila narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo 

existence. Nejčastěji se MU dělí podle příčin vzniku na přírodní MU (naturogenní) a MU 

způsobené činností člověka (antropogenní) [5].  

Podle zákona
2
 se mimořádnou událostí (dále jen „MU“) rozumí škodlivé působení 

sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují 

život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a 

likvidačních prací.  

 

Krizová situace  

 V některých případech může nabýt mimořádná situace
3
 takových rozměrů, kdy je 

                                                           

1
 §2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [36] 

2
 §2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [35] 

3
 Mimořádnou situací rozumíme situaci, která vzniká v důsledku nastalé mimořádné události [5]. 



13 

 

nutné omezení běžných funkcí systému (práv a svobod občanů). Toho lze dosáhnout pouze 

vyhlášením krizového stavu, kdy se mimořádná situace stává situací krizovou [5]. 

 V krizovém zákoně
4
 je krizová situace definována jako mimořádná událost, narušení 

kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový 

stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“). 

 

Krizové stavy  

 Vyhlášení krizového stavu je především právní kategorií pro zvládání krizové situace 

(dále jen „KS“). Umožňuje orgánům krizového řízení zavést krizové postupy a opatření v 

přímé závislosti na charakteru a rozsahu krizové situace (obvykle zákonné povinnosti, 

omezení a regulaci) [1].  

 

Stav nebezpečí
5
 

Vyhlašuje    hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy); 

Důvod  jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, 

pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu4) a 

není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních 

úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného 

záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury; 

Území  celý kraj nebo jeho část; 

Doba trvání    nejvýše 30 dnů (prodloužení doby jen se souhlasem vlády).  

  

Nouzový stav
6
 

Vyhlašuje    vláda České republiky, popřípadě předseda vlády; 

Důvod v případě živelních pohrom, ekologických nebo 

průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve 

značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové 

hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost; 

Území  celý stát nebo jen omezené území státu;  

                                                           

4
 § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [36] 

5
 § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [36] 

6
 čl. 5 a 6 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. a bezpečnosti české republiky [31] 
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Doba trvání  nejdéle 30 dnů (prodloužit může pouze Poslanecká 

sněmovna).  

 

Stav ohrožení státu
7
  

Vyhlašuje    Parlament České republiky na návrh vlády;  

Důvod je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní 

celistvost státu anebo jeho demokratické základy;  

Území     celý stát nebo jen omezené území státu;  

Doba trvání    není omezeno.  

 

Válečný stav
8
 

V případě, že se jedná o krizové situace, které souvisí se zajišťováním obrany ČR 

před vnějším nepřítelem, lze vyhlásit válečný stav. 

Vyhlašuje    Parlament České republiky;  

Důvod  je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit 

mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti 

napadení;  

Území     celý stát;  

Doba trvání    není omezeno.  

 

Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) je zákonně
9
 definován jako 

koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Dělí se na základní a ostatní složky. 

Základními složkami IZS jsou hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky 

požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. 

Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové 

                                                           

7
 Viz čl. 7 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. a bezpečnosti české republiky [31] 

8
 Viz čl. 43 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky [30] 

9
 §2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [35] 
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organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní 

složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních 

pracích plánovanou pomoc na vyžádání [4,27]. 

 

1.2 Orgány krizového řízení činné v hl. m. Praze  

Primátor hl. m. Prahy  

Jeho kompetence jsou dány § 14 zák. č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon). Dle
10

 zajišťuje připravenost hl. m. Prahy na řešení 

krizových situací a ostatní orgány hl. m. Prahy se na této připravenosti podílejí. 

 

Magistrát hl. m. Prahy 

Magistrát hl. m. Prahy (dále je „MHMP“) zřizuje pracoviště krizového řízení, 

v našem případě odbor bezpečnosti a krizového řízení (dále jen „BKR MHMP“)
11

, který 

poskytuje součinnost HZS HMP při zpracování krizového plánu hl. m. Prahy a plní úkoly 

vyplývající z platné legislativy. 

 

Bezpečnostní rada hl. m. Prahy  

Bezpečnostní rada hl. m. Prahy (dále jen „BR HMP“) je vrcholný poradní orgán 

primátora v oblasti krizové připravenosti. Předsedou BR HMP je primátor hl. m. Prahy, 

který dále jmenuje členy BR HMP. Obsah činnosti BR HMP je dán §6 NV č. 462/2000 Sb. 

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon) [40].  

 

Krizový štáb hl. m. Prahy 

Krizový štáb hl. m. Prahy (dále jen „KŠ HMP“) je pracovní orgán primátora pro 

řešení krizových situací. Předkládá návrhy na řešení krizových situací, zabezpečuje 

operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu opatření v hl. m. Praze, vzniklé 

nebo hrozící krizové situace a poskytuje podporu orgánům územní samosprávy [10]. 

                                                           

10
  §14 odst. 1) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [36] 

11
 Čl. 8 Nařízení ředitele hl. m. Prahy č. 1/2013 k úkolům odborů Magistrátu hlavního města Prahy při 

výkonu státní správy v přenesené působnost [42]. 
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Obsah činnosti KŠ HMP je dán §12 NV č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a 

§ 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon) [40] a Směrnicí Ministerstva vnitra č.j. : PO –365/IZS –2004 [43].  

V Příloze č. 1 je znázorněno složení BR HMP a KŠ HMP v souladu s platnou 

legislativou
12

.   

 

Povodňová komise hl. m. Prahy  

Primátor hl. m. Prahy zřizuje Povodňovou komisi, je jejím předsedou a jmenuje 

další členy komise z řad zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP, příslušných 

správců povodí a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění 

opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi [38].  

 

1.2.1 Orgány krizového řízení Městských částí hl. m. Prahy 

Starosta MČ Prahy 1-22, jehož kompetence jsou dány § 21 zák. č. 240/2000 Sb. o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Dle
13

 zajišťuje připravenost 

správního obvodu na řešení krizových situací. Ostatní orgány městské části se na této 

připravenosti podílejí. 

Úřady městských částí Prahy 1-22 zřizují pracoviště krizového řízení a plní 

úkoly, které jsou jim uloženy statutem. 

Bezpečnostní rada MČ Prahy 1-22 (dále jen „BR MČ 1-22“) je vrcholný poradní 

orgán starosty v oblasti krizové připravenosti. Předsedou BR MČ 1-22 je starosta MČ 

Prahy 1-22, který dále jmenuje členy BR MČ 1-22. 

Krizový štáb Prahy 1-22 (dále jen „KŠ MČ Prahy 1-22“) je pracovním orgán 

starosty pro řešení krizových situací.  

 

                                                           

12
 §7 a §13 NV č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) [40] 

13
  §21 odst. 1) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [36] 
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2 SPECIFIKA HL. M. PRAHY 

Praha je hlavním městem České republiky. Z toho vyplývá i její úloha přirozeného 

centra politiky, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury a ekonomiky. Všechny tyto 

aspekty se odrážejí ve specifickém charakteru a postavení Prahy mezi ostatními regiony 

naší republiky.  

 

2.1 Územní působnost 

Česká republika se dle platné legislativy
14

 člení na základní územní samosprávní 

celky (obce
15

) a vyšší územní samosprávní celky (kraje
16

). Jednotlivé obce spadají pod kraj 

a platí zde skladebnost. Toto ovšem neplatí pro hl. m. Prahu, ta je nejen hlavním městem
17

, 

ale i obcí a krajem zároveň. S trochou nadsázky by se dalo pro hl. m. Prahu použít slovní 

spojení „stát ve státě“. 

Prahu lze z pohledu územní samosprávy dělit z čtyř různých hledisek na: 

1. Katastrální území (112) – čistě evidenční rozdělení Katastrálního úřadu 

(není zde výkon další činnosti), 

2. Městské části (dále jen „MČ“) (57) – jedná se o vnitřní strukturu hl. m. 

Prahy, tyto MČ se dále dělí na „velké“ MČ Praha 1 – Praha 22 a „malé“, 

které mají v názvu slovo (např. Praha - Lysolaje, Praha - Suchdol apod..), 

3. Obvody (10) – toto rozdělení používají pouze soudy a Česká pošta, 

4. Správní obvody MČ (dále jen „MČ 1-22“) (22) – jedná se o jakýsi souhrn 

MČ, jedině zde platí skladebnost. „Malé“ MČ spadají pod „velké“ MČ. 

 

Vymezení postavení hl. m. Prahy jako kraje a obce a dále také postavení městských 

částí upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze [34]. Vedle tohoto zákona byl 

vytvořen Statut hl. m. Prahy
18

, kterým se rozdělují jednotlivé kompetence MČ a MČ 1-22 

jak v samostatné, tak přenesené působnosti.   

                                                           

14
 Čl. 99 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky [30] 

15
 Řídí se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích [32] 

16
 Řídí se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích [33] 

17
 Čl. 13 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky [30] 

18
 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy [42] 
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Samostatnou působnost (samosprávu) vykonává hl. m. Praha na úrovni kraje i obce, 

kdy si některé kompetence obce nechává a ostatní přenáší na MČ přílohou č. 2 Statutu, viz 

obr. 2.1 Vymezení působnosti.  

U přenesené působnosti (státní správy) je to obdobné. Působnost na úrovni kraje a 

některé s kompetencí obce I., II., i III. stupně vykonává opět hl. m. Praha a ostatní 

kompetence obcí I., II., a III. stupně přenáší na všechny MČ statutem přílohou č. 3 a na 

správní obvody MČ 1-22 přílohou č. 4, viz obr. 2.1 Vymezení působnosti.   

V některých zákonech, např. v krizovém zákoně
19

 již zákonodárci na hl. m. Prahu 

neopomněli a stanovili zde správní obvody MČ 1-22 na úroveň obce s rozšířenou 

působností (obec III. stupně). 

 

 

Obr. 2.1 Vymezení působnosti 

 

 

2.2 Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy 

Otázka krizového řízení byla v hl. m. Praze řešena ještě před vznikem krizové 

legislativy. V roce 1993 byla stanovena koncepce na výstavbu Jednotného bezpečnostního 

systému hl. m. Prahy (od roku 2000 Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy, dále jen 

„ZBS HMP“). I přesto, že tento systém není nikde legislativně zakotven, funguje prakticky 

dodnes.  

Rozdílem oproti IZS je především v tom, že ZBS HMP počítá vedle Hasičského 

záchranného sboru hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, Krajského 

                                                           

19
 §19 odst. 3) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [36] 
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ředitelství Policie hl. m. Prahy také s Městskou policií hl. m. Prahy jako se základní 

složkou. 

Do celého systému jsou zařazeny i různé technologie a další právnické subjekty 

umožňující provádění záchranných prací, jako např. Sbor dobrovolných hasičů, Záchranná 

brigáda kynologů Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy, organizace se zaměřením na řešení 

ekologických havárií, Povodí Vltavy, s. p. apod. Všechny tyto a další složky by se 

koordinovaně podílely na likvidaci následků havárií a živelních pohrom na území hl. m. 

Prahy podle svého zaměření [11,12].  

  

2.3 Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy 

Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy (dále jen „OSKŠ HMP“) je 

koordinační, informační a řídící orgán primátora hl. m. Prahy pro zvládnutí mimořádných 

události a událostí narušující standard občanů. Je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní 

rady hl. m. Prahy a za krizového stavu i Krizového štábu hl. m. Prahy. Provádí analýzu 

informací, vytváří komunikační prostředí pro odborné skupiny a Krizový štáb hl. m. Prahy, 

připravuje podklady pro rozhodnutí za situace nad prahem krizového stavu, zabezpečuje 

distribuci rozkazů, nařízení krizového štábu (odborné skupiny) a v určeném rozsahu 

kontrolu jejich plnění. Úzce spolupracuje s operačními středisky složek IZS a působí trvale 

i mimo krizové stavy.  

Při vzniku krizové situace je zde pro občany zřízena bezplatná telefonní linka, jejíž 

obsluhu zajišťují pracovníci OSKŠ HMP a odboru bezpečnosti a krizového řízení [11,12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

3 INFORMAČNÍ SYSTÉMY  

Soudobá společnost je charakterizovaná jako informační. Tzn., že v současné době 

jsou informace jednou z rozhodujících hybných sil společnosti i ekonomického rozvoje. 

Včasnost, pravdivost, potřebnost a úplnost informací jsou obecně hlavním požadavkem na 

kvalitní informace.  

 Díky rozvoji informačních systémů a technologií tak vznikl napříč odvětvími nový 

kanál pro tok informací. Ve velké míře se projevil také v managementu, jeho informační 

podpoře a automatickém výkonu informačních a řídících činností. Zejména ve firmách a 

státních institucích začalo platit, že kdo má lepší informace o stavu a předpokladu vývoje 

situace, je v konkurenční a politické výhodě [2]. 

 Informačním systémem
20

 se rozumí funkční celek nebo jeho část zabezpečující 

cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, 

která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní 

údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. 

3.1 Informační systémy veřejné správy 

Na informační systémy krizového řízení se zákon č. 365/2000Sb. o informačních 

systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů nevztahuje dle § 3 odst. 3 k) 

tohoto zákona, proto je zde nebudu podrobně rozebírat. Nicméně pokládám za důležité je 

v této práci alespoň zmínit, protože některé informační systémy krizového řízení jsou i přes 

to atestovány podle tohoto zákona.  

 Informační systémy veřejné správy jsou tedy souborem informačních systémů, 

které slouží pro výkon veřejné správy. Metodické řízení, výstavbu a rozvoj zajišťuje 

ministerstvo vnitra ČR [27].  

3.2 Informační systémy pro krizové řízení ve světě 

3.2.1 Eagle 

Eagle Suite for Disater Management vytvořila nizozemská společnost Geodan a na 

základě úspěšného testování na dvou cvičeních dokonce získal v roce 2008 významné 

                                                           

20
 §2 b) zákona č. 365/2000Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
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holandské ocenění – Public Safety Award. V úzké spolupráci s Middle Gelderland 

Emergency Service Region, ministerstvem obrany a vnitřní bezpečnosti, ESRI a 

Microsoftem vyvinula sadu aplikací a služeb, které umožňují úzkou spolupráci více orgánů 

a podporují tak rychlou podporu a efektivní rozhodování. Krizovým týmům skládajícím se 

z několika organizací tak umožňuje efektivně pracovat, sdílet data a realizovat společný 

operační obraz. 

Stručně řečeno, Eagle používá software a infrastrukturní komponenty umožňující 

komunikaci mezi organizacemi v extrémních podmínkách na jedné straně a geoprostorové 

analýzy na základě dostupných údajů na straně druhé [13].  

 

3.2.2 FEMIS 

FEMIS neboli The Federal Emergency Management Information Systém využívá 

Federální agentura pro zvládání krizí Spojených států amerických – FEMA. Je unikátní v 

plánování. Jedná se o automatizovaný systém, který byl původně navržen speciálně pro 

havárie spojené s únikem nebezpečných chemických látek. Později byl však rozšířen na 

všechny fáze krizového řízení.  

FEMIS těsně integruje připravenost, reakci, zmírnění a obnovu při řešení krizových 

situací. Během procesu plánování jsou scénáře vyvíjeny s použitím informací o různých 

mimořádných událostech. Při reakci na skutečnou mimořádnou událost je k dispozici 

aktuální analýza nebezpečí a plán se seznamem úkolů. Uživatel může stav jednotlivých 

úkolů průběžně měnit, což se v reálném čase promítne i u všech ostatních 

uživatelů. Jakékoli změny provedené v těchto seznamech mohou být uloženy a využity pro 

novou analýzu či případné zlepšení plánu. FEMIS obsahuje také režim "cvičení“, který 

kopíruje všechny provozní funkce a údaje. To umožňuje uživatelům trénovat se stejnými 

informacemi, které později využijí při řešení skutečných mimořádných událostí [14].   

3.2.3 CHORIST 

Projekt CHORIST byl financován Evropskou komisí, která se zabývá 

environmentálním řízením rizik ve vztahu k přírodním rizikům a průmyslovým haváriím, 

v rámci 6. rámcového programu vědy a výzkumu EU. Na projektu se podílela také česká 

společnost Komcentra s.r.o. 
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Cílem projektu bylo vytvořit informační systém pro zvýšení rychlosti a efektivnosti 

zákroků při řešení přírodních katastrof a průmyslových nehod a komunikaci mezi 

záchrannými složkami.  

Výsledný systém je navržen jako spolupráce 3 subsystémů: 

1. Risk assessment report system – subsystém, který provádí doručování 

řetězových zpráv řídícím orgánům s informacemi od civilistů, organizací a z 

různých senzorů. Tyto varovné zprávy jsou doprovázeny obrazem situace, 

který je neustále aktualizován. 

2. Rapidly deployable system – subsystém zajišťující vysokorychlostní 

datovou a zvukovou komunikaci pro jednotky operující v postižených 

oblastech. 

3. Message dispatch system – subsystém pro odesílání zpráv od řídících 

orgánů občanům v postižených oblastech. Toto probíhá různými 

komunikačními prostředky, jako je rádio, TV, sirény, GSM apod [15].  

 

3.2.4 ORCHESTRA 

ORCHESTRA (open architecture and spatial data infrastructure for risk 

management) je integrovaný projekt z části financovaný z 6. rámcového programu v rámci 

priority Improving Risk Management. ORCHESTRA se zabývá především problémem 

různorodosti používaných informačních systémů a služeb na všech úrovních krizového 

řízení.  Navrhuje a implementuje tak specifikace pro servisně orientované informační 

systémy, využívané evropskými institucemi v oblasti řízení rizik. Tím má dopomoci 

k budování účinnějších strategií pro redukci rizik a lepší podporu operací záchranných 

systémů. Architektura ORCHESTRY je otevřená a založená na standardech. Nemá za cíl 

dodávat pouze technické výsledky, ale také spojit a sjednotit komunity napříč řízením 

rizik. V současné době spolupracuje s téměř dvaceti probíhajícími projekty, jak v Evropě 

tak mimo ni [16]. 

3.3 Informační systémy pro krizové řízení v ČR 

Zabezpečení informačních systémů krizového řízení je dáno § 26 zák. č. 

240/2000Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon). Jsou zde také 

stanovena pravidla pro jejich zavádění a užívání, kterými jsou: 
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1. přenos informací nadřízeným, podřízeným a spolupracujícím orgánům 

krizového řízení, 

2. technické a programové přizpůsobení pro činnost v obtížných podmínkách, 

3. bezpečnost uchovávání informací stanovené pro informace s nejvyšším stupněm 

utajení ve zpracované dokumentaci. 

V následujících kapitolách popíši některé ze systémů pro podporu krizového řízení, 

které se používají v ČR. 

 

3.3.1 ARGIS 

Systém ARGIS vyvíjí a provozuje Správa státních hmotných rezerv. Hlavním cílem 

systému ARGIS je pomoci orgánům krizového řízení od úrovně obecních úřadů s 

rozšířenou působností (ORP), přes úroveň krajských úřadů až po ministerstva a ostatní 

ústřední správní úřady při plnění povinností uložených zákony
21

. Slouží jako hlavní nástroj 

informační podpory pro hospodářské opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování 

věcných zdrojů [21]. 

 Z pohledu krizového plánování je prospěšný především pro podporu zpracování 

tabulkových přehledů Plánu nezbytných dodávek jako nedílné součásti Krizového plánu.  

 

3.3.2 C3M 

C3M vyvíjí společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Jedná se modulární 

systém, který je určen pro všechny úrovně spolupracujících subjektů od obcí, Krajských 

úřadů, Hasičských záchranných sborů až po Ministerstva. 

Přínos systému C3M spočívá v jednotném uživatelském rozhraní i identických 

pracovních postupech používaných při vytváření a zpracování dokumentace jak v 

nekrizovém, tak i krizovém období a v dostupnosti všech potřebných informací a 

dokumentů na jednom místě (z pohledu uživatele) [24].  

Hlavními moduly systému jsou: 

                                                           

21
 zákonem č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [37], zákonem č. 240/2000 Sb. o 

krizovém řízení [36] a vyhláškou SSHR č. 498/2000 Sb. o plánování a provádění hospodářských opatření pro 

krizové stavy, v platném znění.  
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1. Síly a prostředky 

2. Mimořádné události 

3. Opatření a úkoly 

4. GIS 

5. Plány a dokumentace 

 

3.3.3 ECC® NSRK 

Tvůrcem systému ECC
®

 NSRK je společnost Z.L.D. s.r.o. Systém provozuje 

ministerstvo obrany a používají ho ústřední správní úřady, ministerstva, kraje i obce 

s rozšířenou působností.  

ECC
®

 NSRK (národní systém reakce na krize) je program vojenského  

i nevojenského krizového řízení. Byl zpracován na základě požadavků Ministerstva obrany 

ČR. Je propojen s aliančním systémem NCRS (The National Crime Recording Standard) 

a převádí jeho opatření do podmínek ČR.  Cílem je umožnit všem orgánům krizového 

řízení reagovat na hrozící, vznikající nebo vzniklou krizovou situaci a poskytnout jim 

přehled nezbytných přijímaných opatření. Tato opatření soustřeďuje v podobě Seznamu 

opatření do šesti základních oblastí:  

1. Zabezpečení řízení státu, obrany, bezpečnosti a zajišťování zahraničních vztahů. 

2. Zpravodajského zabezpečení a ochrany. 

3. Zajišťování vnější bezpečnosti ČR. 

4. Zajišťování vnitřní bezpečnosti ČR. 

5. Zajišťování ochrany obyvatelstva. 

6. Zajišťování ochrany ekonomiky[19]. 

Dle podmínek úřadů lze k některým opatřením zpracovávat Katalogové listy. 

Z pohledu krizového plánování je prospěšné především vytváření Katalogových opatření 

pro Krizový plán či Dílčí plán obrany právě z Katalogových listů.  

 

3.3.4 EMOFF 

Emergency Office neboli EMOFF vyvíjí společnost T-SOFT a.s. Je určen pro státní 

správu, samosprávu, instituce a podniky a je atestován podle platného zákona o 

informačních systémech pro veřejnou správu. 
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Jedná se o komplexní řídicí informační systém pro podporu krizového řízení, který 

slouží k zajištění všech fází činnosti krizového managementu (příprava, prevence, tvorba 

analýz, plánování a řešení krizových situací). EMOFF je koncipován modulárně se 

vzájemným a účelným propojením jednotlivých modulů a je založený na platformě 

internetu či intranetu.  Pro mobilní užití je však možný provoz i na samostatném PC či 

notebooku [20]. 

Měl být užíván Krajským úřadem v Jihomoravském kraji, ale po převzetí 

odpovědnosti za krizové řízení Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje se 

od používání EMOFFu upustilo a HZS si vybudovalo vlastní krizový portál KRIZPORT 

viz bod 3.3.7 [7].  

 

3.3.5 KISKAN 

Tento systém vyvíjí společnosti WAK Systém, spol. s.r.o. KISKAN je přímým 

nástupcem systému WAK KIS a slouží pro využití u orgánů státní správy a samosprávy a u 

soukromých subjektů a institucí. 

KISKAN je databázový krizový informační systém, který díky svým integrovaným 

funkcím usnadní tvorbu krizové dokumentace a otestuje připravené postupy na možné 

mimořádné události. Systém je propojený s produkty MS Office a GIS, což usnadňuje 

komunikaci se subjekty, které KISKAN nepoužívají. Databázové uspořádání systému 

spočívá v optimalizovaném uložení a následném využití již jednou pořízených informací a 

tím tak zmenšuje časovou náročnost na správu datové základny [22].  

 

3.3.6 KRIZKOM 

Systém KRIZKOM vyvíjí a provozuje Správa státních hmotných rezerv. Slouží 

jako nástroj pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za 

krizových stavů, které orgány krizového řízení stanovené zákonem
22

 potřebují k překonání 

krizové situace nebo k odstranění jejich následků. Systém používají ústřední správní úřady, 

ministerstva, kraje a obce s rozšířenou působností. 

                                                           

22
 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [37] 
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Každý s uživatelů Krizkomu musí pro správnou klasifikaci svého požadavku 

používat číselníky (nezbytných dodávek, státních hmotných rezerv, krajů, obcí 

s rozšířenou působností a ústředních správních orgánů) aby bylo jasné, oč žádá [23].  

 

3.3.7 KRIZPORT 

Portál KRIZPORT provozuje HZS Jihomoravského kraje.  Jedná se o veřejný portál 

krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům 

věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a 

krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele 

internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).  

Veřejná sekce obsahuje zejména potřebné informace pro občany z oblasti 

připravenosti a řešení mimořádných událostí (jak se na mimořádné události připravit, jak 

jim čelit a co dělat po jejich skončení. Uživatel (občan) se zde také dozví, jaké mimořádné 

události mu v kraji hrozí. Při mimořádných událostech nebo krizových situacích lze na 

titulní straně portálu zveřejňovat akruální informace a požadavky pro veřejnost.  

Neveřejná sekce obsahuje aktuální podobu všech dostupných plánů (krizové a 

havarijní plány, poplachové plány apod.), metodické postupy, vzory dalších dokumentů a 

plánů (např. Plán odezvy orgánu obce při vzniku mimořádné události) a jiné, tematicky 

zaměřené informace. 

Přístup do neveřejné části mají základní složky IZS a orgány krizového řízení 

Jihomoravského kraje až do úrovně starostů obcí na základě přihlašovacího jména a hesla 

[25,26]. 

 

3.3.8 SYPOS 

Webovou aplikaci SYPOS vyvíjí společnost TLP, spol. s.r.o. SYPOS pomáhá 

zpracovat dokumentaci pro podporu přípravy a realizace plánovaných opatření při vzniku 

mimořádné události. Uživateli aplikace jsou především školy a školská zařízení, 

zdravotnická zařízení a zařízení kulturní, která systém metodicky vedou, ukazují hodnoty a 

pomáhají řešit nestandardní situace. Dalšími uživateli jsou krajské úřady a úřady obcí 

s rozšířenou působností, které uživatelům těchto zařízení poskytují potřebnou pomoc a 

kontrolují jejich plnění.  
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4 INFORMAČNÍ SYSTÉM KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ HL. M. 

PRAHY 

Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy (dále jen „ISKŘ HMP“) byl 

vytvořen pro účely informační podpory krizového řízení na území hl. m. Prahy, pro 

podporu řešení krizových a mimořádných událostí a událostí narušujících životní standardy 

občanů a návštěvníků města.  

Nepodporuje tedy jen oblast řešení krizových situací, ale je využíván denně při 

řešení „běžných“ událostí. Narušení plynulosti dopravy, porucha plynového potrubí, 

vodovodního řadu, nemluvě o přerušení dodávky elektřiny, to vše může být počátkem 

kolapsu infrastruktury a může ohrozit životy a zdraví obyvatelstva, způsobit velké 

majetkové škody a narušit životní prostředí [10].     

  

4.1 Vznik ISKŘ HMP  

 Počátky úvah o vybudování ISKŘ HMP, lze datovat po povodních v roce 2002. 

Díky rozvoji moderních technologií a jejich stále širšímu využívání, se jevilo jako 

nezbytné uvažovat o realizaci jednotného informačního systému.  

 Rada hl. m. Prahy v rámci podpory služeb občanům v roce 2008 zadala 

prostřednictvím odboru informatiky a součinnosti odboru krizového řízení
23

 magistrátu hl. 

m. Prahy vybudování ISKŘ HMP. Na základě tohoto rozhodnutí bylo přistoupeno k jeho 

vybudování. Hlavní koncept systému byl dokončen na přelomu roku 2009 a 2010.  

Jako realizátor systému byla vybrána akciová společnost Asseco Central Europe, 

která v roce 2010 systém vytvořila a dodala ve spolupráci se svými subdodavateli - 

společnostmi EVIONS Group SE, Geminas SE, NESS, VARS, a ZLD. Ty i v současnosti 

pracují na dalším rozvoji systému dle požadavků a poskytují technickou podporu  

[8-10,18].  

ISKŘ HMP je provozován odborem informatiky hl. m. Prahy MHMP, ale prakticky 

jej využívá odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP (dále jen „BKR MHMP“). 

 

                                                           

23
 V současnosti odbor bezpečnosti a krizového řízení. 



28 

 

4.2 Uživatelské rozhraní  

 Uživatelé pracují se systémem přes aplikaci ISKŘ HMP (tzv. „tlustý klient“) a 

webové rozhraní (tzv. „tenký klient“). Tenkého i tlustého klienta popíši v následujících 

kapitolách i s uživateli, kteří tyto klienty používají. Celkový počet uživatelů je cca 130. 

 Obecně lze konstatovat, že se systémem ISKŘ HMP může pracovat běžný uživatel, 

který má základní znalost práce s výpočetní technikou. S tímto předpokladem si uživatel 

některé speciální dovednosti potřebné pro práci se systémem rychle osvojí. 

 

4.2.1 Tlustý klient 

 Tlustý klient je užíván především OS KŠ HMP a to díky vyšší rychlosti odezvy a 

zajištění širších možností integrace technologických modulů (CCTV, GPS, hlasová 

komunikace, posílání SMS zpráv…). Uživatelské rozhraní tlustého klienta je koncipováno 

pro vícemonitorová pracoviště, pro přehlednější zobrazení většího množství informací 

v rámci společného obrazu situace.  

 OSKŠ příjme samostatné hlášení, z nabídky při zakládání události vybere operační 

postup a vytvoří událost, tu si upraví dle situace. Automaticky se zde přiřazuje čas přijetí 

hlášení a ID hlášení. Při každém dalším hlášení již přiřazuje k vytvořené události a má 

k dispozici poznámky pro popis řešení. V operačních postupech má vyspecifikován další 

postup (např. varování představitelů MČ kde se událost přihodila, svolání KŠ, evakuace 

apod.), k události může přikládat i přílohy které mu hlášením přijdou. Po vyřešení události, 

událost ukončí a uzavře. Ta se poté eviduje elektronicky formě v ISKŘ HMP příp. se dá i 

vytisknout [8-10].  

 V nejbližší době bude tento klient instalován i vybraným zaměstnancům BKR 

MHMP. 

 

4.2.2 Tenký klient 

 Webové rozhraní tzv. Tenkého klienta používají především pracovníci se 

specializací na krizové řízení z BKR MHMP, MČ 1-22, složky ZBS HMP (HZS HMP, 

ZZS HMP, PČR, MP), dále také technické správa komunikací HMP a správa služeb. 
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Uživatelé MHMP se připojí do sítě pomocí magistrátního intranetu přes stránku 

https://prx.iskr.mepnet.cz/. Ostatní uživatelé používají pro zabezpečené připojení VPN
24

. 

Veškerá funkcionalita je dostupná až po úspěšném přihlášení pomocí uživatelského jména 

a hesla viz Obr. 4.1 Přihlašovací obrazovka – tenký klient [10].    

 Vzhledem k některým odlišnostem a rozsáhlosti celého systému jsem se 

rozhodla tuto práci věnovat tenkému klientovi, kterého používám při své práci.  

 

Obr. 4.1 Přihlašovací obrazovka - tenký klient 

 

Pracovní stanice pro provoz tenkého klienta musí splňovat následující kritéria: 

 Minimální rozlišení obrazovky 1280x1024, 

 prohlížeč Mozilla Firefox nebo MS Internet Explorer,  

 povoleno ukládání cookies,  

 povoleno spouštění JavaScriptu a  

                                                           

24
 Virtuální privátní síť k propojení několika počítačů. Lze tak snadno dosáhnout stavu, kdy spojené počítače 

budou mezi sebou moci komunikovat, jako kdyby byly propojeny v rámci jediné uzavřené privátní (a tedy 

důvěryhodné) sítě. Při navazování spojení je totožnost obou stran ověřována pomocí digitálních certifikátů, 

dojde k autorizaci, veškerá komunikace je šifrována, a proto můžeme takové propojení považovat za 

bezpečné [10].    
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 povoleno nastavení pro cache v prohlížeči.  

4.3 Úvodní obrazovka  

Po přihlášení je uživatel přesměrován na úvodní stránku portálu. Úvodní obrazovka 

představuje souhrn vybraných informací aktuálně zpracovávaných v ISKŘ. Poskytuje 

rychlý přehled o aktuální situaci prostřednictvím systému ISKŘ HMP. 

 

Obr. 4.2 Úvodní obrazovka - tenký klient 

 

Úvodní obrazovka je rozdělena na následující sekce (Obr. 4.2 Úvodní obrazovka – 

tenký klient) : 

1. Vyhlášené stavy – hlavní funkce spočívá v zobrazování aktuálně vyhlášených 

stavů, které jsou zde zastoupeny obrázkovými symboly. 

2. Mapa – zjednodušené mapové okno slouží pro získání rychlého přehledu o aktuální 

situaci. Zahrnuje funkce pro prohlížení map a zjištění informací o objektech v 

mapě. 

1 

 

2 

 

3 

4 5 6 
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3. Řešené události – zde jsou zobrazeny všechny aktuálně řešené události. U každé 

události se zobrazují základní informace o události (číslo, název, typ, charakter 

atp.).  

4. Události v dopravě – nehody – zobrazuje všechny aktuálních událostí v dopravě 

s popsanou lokalizací, dobou trvání a popisem. 

5. Uzavírky a dopravní omezení – zobrazuje všechny uzavírky a dopravní omezení s 

popsanou lokalizací, dobou trvání a popisem. 

6. Informace ze systému Premis – zobrazuje aktuální meteorologické a hydrologické 

informace, které jsou do systému poskytovány s ČHMU [10].     

 

4.4 Navigace po webovém rozhraní  

Navigace po portálu je realizována pomocí menu (viz Obr. 4.3 Moduly a funkční 

celek Katalogy - tenký klient). Standardně existují dvě úrovně menu, ve speciálních 

případech (např. číselníky) je přidána třetí a čtvrtá úroveň. První úroveň menu reprezentuje 

rozdělení systému do modulů, druhá do jednotlivých sekcí modulů. 

První dvě úrovně menu jsou graficky zpracovány do formy záložek v horní části 

stránky, pod hlavičkou portálu. Třetí a čtvrtá úroveň menu se podobá rozbalenému stromu 

a je umístěna vlevo. 

Uživatel si vybere v menu funkcionalitu, se kterou chce pracovat. Zobrazí se 

portlet, tedy sada obrazovek, které umožňují práci s daty modulu. Pro lepší orientaci je v 

horní části portletu zobrazena drobečková navigace, která umožňuje uživateli udržet si 

přehled o zanoření v obrazovkách portletu. 

Napravo od drobečkové navigace je ikona pro zobrazení kontextové nápovědy ke 

stránce, se kterou uživatel právě pracuje. Nápověda se otevírá ve zvláštním okně 

prohlížeče. 

Tenký klient je vystavěn nad produktem Sun Portal 7.2, který má některé specifické 

vlastnosti: 

1. Pokud uživatel pracuje s jedním portletem, může práci přerušit a přejít do jiného 

(výběrem v menu). Poté se může vrátit a pokračovat v prvním portletu v rozdělané 

práci. Hodnoty v rozepsaném formuláři ovšem budou ztraceny, takže je vhodné 

rozeditované formuláře nejdříve uložit. 

2. Produkt nepodporuje práci s více otevřenými okny prohlížeče najednou. Problém 

neobchází ani použití více záložek v prohlížeči. 



32 

 

3. Nelze uložit konkrétní portálovou stránku do oblíbených. Uživatel v případě 

vyvolání uloženého URL bude přesměrován na úvodní stránku portálu, případně 

posledně otevřenou stránku [8-10].    

4.5 Moduly systému 

Páteří systému jsou moduly a jejich funkční celky (viz níže Obr. 4.3 Navigace po 

portálu), které jsou schopny integrace nejen mezi sebou, ale za určitých podmínek jsou 

schopny integrovat data i z okolních informačních systémů. Informace do modulů jsou 

importovány z registrů a evidencí MHMP nebo založeny uživatelem.  

V následujících kapitolách popíši jednotlivé moduly, jejich funkční celky a poté 

vazby modulu s moduly ostatními. 

 

Obr. 4.3 Navigace po portálu 

 

Systém je členěn do 10 modulů, kterými jsou modul: 

1. Katalogy 

2. Analýza rizik 

3. Plánování 

4. Řízení a řešení 

5. Analýza škod 

Detail vybraného objektu 

Panel filtrů 

podle 

kategorie 

objektu 

Filtr pro vyhledávání objektů 

Seznam objektů 

Menu první úrovně 

Menu druhé úrovně 
Drobečková navigace 
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6. Sběr dat 

7. ČHMÚ 

8. Dokumentace 

9. Administrace 

10. GIS 

 

V následujících bodech nejprve nastíním, jaký je účel modulu, poté popíši funkční 

celky modulu a následně propojení mezi ostatními moduly.  

 

4.5.1 Modul Katalogy 

V tomto modulu jsou uloženy informace, které jsou používány napříč celým 

systémem. Jedná se o jakousi datovou základnu systému. Údaje jsou zde importovány 

z registrů (viz Obr. 4.4 Funkční celky modulu Katalogy a bod č. 4 níže), ostatní údaje 

vytvářejí a aktualizují sami uživatelé.   

Modul katalogy je rozdělen na jednotlivé části (funkční celky) : 

1. Katalog Subjekty slouží k evidenci právnických a fyzických osob, organizačních 

jednotek, pracovních pozic, funkcí, uživatelů systémů atd. Jsou zde evidovány 

adresy, kontaktní údaje, zastupitelnost, funkce a práva uživatelů. 

2. Katalog Objekty slouží k evidenci objektů zajímavých z pohledu krizového řízení 

a jsou v něm evidovány informace o těchto objektech, adresy, význam objektu 

(např. úkryt, shromaždiště), nebezpečné látky nalézající se v objektu atp.  

3. Katalog Zdroje slouží k evidenci zdrojů, které lze využít při řešení krizových 

situací. Tyto zdroje jsou poskytovány v rámci informací od jednotlivých subjektů. 

4. Registry jsou importovány z ostatních informačních systému MHMP. Slouží pouze 

ke čtení informací a uživatelům není umožněno je měnit. Informace do registrů 

modulu Katalogy jsou importovány z registrů MHMP (registr obyvatel, 

nemovitostí, územní identifikace a ekonomických subjektů MHMP) a z evidencí 

MHMP (evidence organizační struktury, nemovitých objektů a smluvních partnerů 

MHMP). 

5. Číselníky jsou využívány ostatními moduly systému, neobsahují obchodní data a 

sklouží pouze k nastavení předdefinovaných hodnot vlastností obchodních dat  

[8-10].    
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Propojení s ostatními moduly systému je znázorněno na Obr. 4.4 Katalogy.  

Propojení s ostatními moduly systému je znázorněno na Obr. 4.5 Katalogy  

 

 

V Tab. 4.1 Vazby modulu Katalogy je uveden podrobnější popis vazeb 

mezi modulem Katalogy a ostatními moduly systému. 

Tab. 4.1 Vazby modulu Katalogy  

Modul Vazba na modul Katalogy 

Analýza rizik Modul Katalogy poskytuje informace modulu Analýza rizik pro 

identifikaci ohrožujících objektů nebo objektů, které jsou 

ohrožené mimořádnou událostí. 

Plánování Modul Katalogy poskytuje informace o objektech, které 

zahrnuje modul plánování do plánu. Subjekty, které jsou 

zainteresovány v plánu a zdroje, které jsou plánovány v rámci 

řešení dané situace. 

Analýza škod Modul Katalogy poskytuje modulu Analýza škod informace o 

objektech a subjektech při řešení jejich poškození. 

Katalogy 

Plánování Analýza rizik 

Řízení a řešení 

Sběr a 

aktualizace 

dat 

Dokumentační 

modul 

GIS 

Analýza škod 

Integrace 

Subjekt

y 

Číselníky Zdroje Objekty 

Registry 

Obr. 4.4 Funkční celky modulu Katalogy 

Obr. 4.5 Katalogy 
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Integrace Modul Integrace importuje data z registrů do modulu Katalogy. 

Dokumentační modul Do dokumentačního modulu se ukládají (tisknou) tiskové 

sestavy. 

Sběr a aktualizace dat Modul Sběr a aktualizace dat aktualizuje modul Katalogy 

pomocí svých kampaní. 

GIS V modulu GIS se zakládají, aktualizují a zobrazují objekty a 

adresy subjektů a lze podle registru určit počet obyvatel na 

definovaném území. 

Řízení a řešení Do modulu Řízení a řešení se importují data o subjektech, 

objektech a zdrojích, které jsou definované v plánu a podílejí se 

nebo jsou použity v rámci řešení dané události. 

 

K dnešnímu dni (tj. 15.4.2013) obsahuje tento modul  53 796 informací, z toho  

31 146 subjektů, 14 364 objektů a 8 286 zdrojů. 

 

4.5.2 Modul Analýza rizik 

 Modul Analýza rizik slouží k identifikaci potencionálních událostí a rizik na území 

hl. m. Prahy. Analýzy vyexportované z tohoto modulu slouží jako podklad ke zpracování 

krizových, havarijních a traumatologických plánů a také plánů krizové připravenosti.  

Modul Analýza rizik je rozdělen na jednotlivé části (funkční celky) : 

 Zdroje rizika slouží k identifikaci zdrojů rizik na území hl. m. Prahy. Jako zdroj 

rizika je zde vedena každá skutečnost, podmínka nebo situace, která má reálný 

potenciál způsobit událost, která by mohla mít negativní vliv na obyvatele, majetek, 

životní prostředí nebo funkce teritoria. Např. objekty s nebezpečnými látkami, 

vodní díla, pozastavení nebo narušení dodávek energií, přírodní vlivy apod. 

 Potencionální události slouží k definici a hodnocení potencionálních událostí, 

které mohou vzniknout na identifikovaných zdrojích rizika. Ke každé potencionální 

události jsou zde uvedeny informace o pravděpodobnosti vzniku, dopadu a další 

faktory působící na průběh vývoje a řešení potencionální události
25

. Na základě 

těchto informací se pro potenciální událost vypočte míra rizika a vytvoří se matice 

                                                           

25
 Např. připravenost na řešení, možnost varování, dopady pro atributy společnosti apod. 
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rizik. Míra rizika je vypočítávána pro všechny atributy společnosti, tedy pro 

obyvatelstvo, majetek, životní prostředí a funkce teritoria.  

 Modelové události slouží k vytvoření tzv. modelových událostí (situací), které 

slouží jako šablony pro zpracování konkrétních potencionálních událostí. Modelové 

události nejsou vázány na konkrétní zdroj rizika a obecně popisují možnosti 

ohrožení všech atributů společnosti. 

 Části modulu Zdroje rizika – prezentace a Události – prezentace slouží 

k prezentaci výsledků analýzy rizik. Výstupem jsou matice zdrojů rizik a matice 

potencionálních událostí, které určují, zda je identifikované riziko pro teritorium 

přijatelné, přechodně přijatelné nebo nepřijatelné. Matice lze tisknout nebo ukládat 

do dokumentačního modulu [8-10].     

Propojení s ostatními moduly systému je znázorněno na Obr. 4.6 Analýza rizik.  

 

 

V Tab. 4.2 Vazby modulu Analýza rizik je uveden podrobnější popis vazeb 

mezi modulem Analýza rizik a ostatními moduly systému. 

Tab. 4.2 Vazby modulu Analýza rizik 

Modul Vazba na modul Analýza rizik 

Katalogy Informace z modulu Katalogy jsou využívány při definici zdroje 

rizika jako ohrožujícího objektu. Ohrožené objekty se pak 

naopak definují v potenciálních a modelových událostech. 

Plánování Modul Plánování využívá základní informace z Analýzy rizik 

pro zpracování plánu řešení ke každé z potencionálních událostí 

Plánování 

GIS 

Katalogy 

Analýza rizik 

Řízení a řešení 

Dokumentační 

modul 

Obr. 4.6 Analýza rizik 



37 

 

v ní definované. 

Řízení a řešení Modul Řízení a řešení využívá všechny informace z Analýzy 

rizik jako základní informace pro řešitele vzniklé události 

(především OS KŠ HMP). 

Dokumentační modul Výstupy (tiskové sestavy) z Analýzy rizik se ukládají do 

dokumentačního modulu. Slouží pro tvorbu a aktualizaci 

dokumentace krizového řízení (Krizové plány, plány krizové 

připravenosti, traumatologické plány apod.) 

GIS Rozsah přepokládaných potencionálních událostí z Analýzy 

rizik lze zobrazit v mapě. Naopak z mapy je možné v modulu 

GIS vytvořit ohroženou oblast, vybrat objekt zdroje rizika, 

zájmové objekty ohrožené potencionální události nebo zjistit 

počet ohrožených obyvatel (na základě registrů). 

 

K dnešnímu dni (tj. 15.4.2013) obsahuje tento modul  1007 informací, z toho 403 

zdrojů rizika, 557 potencionálních událostí a 47 modelových událostí. 

 

4.5.3 Modul Plánování 

Tento modul slouží k tvorbě plánů, opaření a činností, pro jednotlivé fáze řešení 

(prevenci, represi i obnovu) vytipovaných v modulu Analýza rizik. Vytváří se zde tzv. 

Řešitelské plány a typové prvky plánů (Katalog opatření).  

Modul Plánování je rozdělen na jednotlivé části (funkční celky) : 

 Řešitelské plány slouží k tvorbě činností, opatření, příp. celého plánu pro řešení 

potencionálních událostí. Každý plán a opatření se dají dále dělit a větvit na další 

prvky plánu – činnosti a opatření, pouze činnost se dále dělit nedá. K jednotlivým 

prvkům plánu jsou navázány důležité informace (subjekty, objekty, zdroje, 

iniciační podmínky, plány vyrozumění, mapové záložky atp.) pro jejich realizaci. 

V neposlední řadě je zde také uvedeno kdo tyto činnosti (opatření) nařizuje, 

provádí a součiní.   

 Katalog opatření, který je další částí tohoto modulu, se rozumí možnost tvorby 

„typových prvků“ plánu. Umožňují vytvářet obecné postupy pro řešení 

jednotlivých událostí, ať už ve fázi prevence, represe (řešení) nebo obnovy. Slouží 
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především pro urychlení a zjednodušení tvorby řešitelských plánů, pro které je 

katalog opatření jakýmsi vodítkem. Jedná se např. o obecné postupy při svolání 

krizového štábu, jeho skupin, vyrozumívání obyvatelstva apod. 

 V částech Katalogové listy NSRK a Seznam opatření NSRK  bylo záměrem vytvářet 

katalogové listy Národního systému reakce na krize a následně je automaticky 

exportovat do informačního systému Ministerstva obrany ČR. K tomuto propojení 

bohužel nedošlo [8-10].    

Propojení s ostatními moduly systému je znázorněno na Obr. 4.7 Plánování viz 

níže.  

 

 

V Tab. 4.3 Vazby modulu Plánování je uveden podrobnější popis vazeb 

mezi modulem Plánování a ostatními moduly systému. 

Tab. 4.3 Vazby modulu Plánování 

Modul Vazba na modul Plánování 

Katalogy Modul Plánování využívá data z katalogů objektů, subjektů a 

zdrojů pro konkretizaci úkolů vyplývajících z řešitelských plánů 

(typových prvků plánu) např. provádějící subjekty, využívané 

zdroje, vyrozumívané funkce apod.   

Analýza rizik Z modulu Analýza rizik přebírá modul Plánování potencionální 

události, které se v něm dále rozpracovávají (řešitelské plány, 

katalog opatření). 

Řízení a řešení Zpracované řešitelské plány (opatření) jsou využívány modulem 

Řízení a řešení pro řešení vzniklých reálných událostí.  

Plánování 

GIS 

Katalogy Analýza rizik 

Řízení a řešení 

Dokumentační 

modul 

Obr. 4.7 Plánování 
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Dokumentační modul Do dokumentačního modulu jsou exportovány plány (tiskové 

sestavy) pro tvorbu a aktualizaci krizové dokumentace.  

GIS V mapě lze definovat nebo vybrat objekty, na kterých budou 

probíhat činnosti spojené s řešením vzniklé události.  

 

K dnešnímu dni (tj. 15.4.2013) obsahuje tento modul  151 zpracovaných plánů, 

z toho 132 řešitelských plánů a 19 plánu katalogu opatření. 

 

4.5.4 Modul Řízení a řešení   

Modul řízení a řešení situace slouží všem orgánům krizového řízení a operačním 

pracovištím jako základní komunikační a informační platforma pro aktivizaci a sledování 

úkolů a činností při realizaci krizových opatření.  

V tenkém klientovi je modul úzce spjat s úvodní obrazovkou a jejími sekcemi (viz 

bod 4.3) a poskytuje rychlý a ucelený přehled o situaci a jejím vývoji, posloupnosti 

plánovaných opatření a stavu jejich plnění. Aktuálně přihlášenému uživateli umožňuje také 

přístup k opatřením, za které zodpovídá bez toho, aniž by musel procházet jednotlivé 

řešené události a hledat v nich opatření, která má vykonat.  

Tento modul používá především OSKŠ HMP prostřednictvím tlustého klienta (viz 

Obr. 4.8 Řízení a řešení - tlustý klient) pro řešení všech událostí, které se během dne dějí.  

OSKŠ HMP přijme hlášení z vnějších zdrojů, jako přímá hlášení od oznamovatelů 

nebo partnerských dispečinků.  Přijatá hlášení OSKŠ HMP edituje a sdílí s uživateli i 

dispečinky. Modul dokumentuje veškerá hlášení v přehledu, ze kterého je možné pořizovat 

výstupy a statistiky. 

Při řešení události může využít připravené plány zobrazením a procházením 

plánovaných opatření, uživatelskou změnou jejich stavu a využíváním zprostředkovaných 

informací. Sledování stavových změn prvků plánu a událostí spolu s jejich zobrazením na 

mapě vytváří pro všechny uživatele společný obraz situace. Jednoduchým způsobem je tak 

možné provést opatření a aktivovat, nařizovat, registrovat jejich splnění či dokončení.  

Z události je rovněž možnost přímého ovládání komunikace a to ve formě tel. 

hovoru, SMS, SDS
26

 a emailových zpráv na subjekty v souladu s jejich rolemi [8-10].     

                                                           

26
  Short Data Servise – služba přenosu krátkých datových zpráv, přeneseně i krátká datová zpráva (wiki) 
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Obr. 4.8 Řízení a řešení  - tlustý klient (obrázek od dodavatele) 
 

Propojení s ostatními moduly systému je znázorněno na Obr. 4.9 Řízení a řešení.  

 

 

V Tab. 4.4 Vazby modulu Řízení a řešení je uveden podrobnější popis vazeb 

mezi modulem Řízení a řešení a ostatními moduly systému. 

Tab. 4.4 Vazby modulu Řízení a řešení  

Modul Vazba na modul Řízení a řešení 

Analýza rizik 

 

Z modulu Analýza rizik čerpá modul informace o potenciálních 

událostech a umožňuje načíst konkrétní typ potenciální události. 

 

 

Katalogy 

Plánování Analýza rizik 

Řízení a řešení 

Sběr a 

aktualizace 

dat 

Dokumentační 

modul 

GIS 

Analýza škod 

Administrace 

Obr. 4.9 Řízení a řešení 
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Plánování Modul Plánování poskytuje plán, který může být použit pro 

konkrétní řešení reálné události. V tomto plánu jsou uvedeny 

všechny navazující informace, které lze použít pro vytvoření 

nového či již existujícího prvku plánu. 

Analýza škod a dopadů Modul Řízení a řešení slouží ke zpracování dat týkajících se 

analýzy škod a dopadů. 

Administrace  Do modulu administrace se ukládají informace o všech 

změnách provedených uživatelem a uživatelských akcích. 

Dokumentační modul Pro modul Řízení a řešení poskytuje dokumenty ve formě 

navázaných příloh a zpětně ukládá (přijímá) výstupní 

formalizované dokumenty z modulu Řízení a řešení.  

Sběr a aktualizace dat Modul Sběr a aktualizace dat využívá nástrojů a výstupů 

modulu Řízení a řešení k aktualizaci dat. 

GIS Modul GIS poskytuje modulu Řízení a řešení geografické 

informace. Lokalizaci hlášení, navigaci na mapě, vyhledávání 

objektů apod. 

Katalogy Modul katalogy poskytuje přímo nebo prostřednictvím modulu 

plánování informace o objektech, subjektech, kontaktech, 

typových a potenciálních zdrojích. 

 

 

4.5.5 Modul analýza škod  

Účelem modulu analýza škod je zabezpečit evidenci jednotlivých dopadů vzniklých 

událostí podle daných kritérií a zároveň vést přehled škod vzniklých v souvislosti s dopady 

jednotlivých řešených událostí.  

Tento modul má pouze jeden funkční celek a to Dopady a škody. Ty se dělí podle 

předmětu obsahu a dopadu vlastníka. Jednotlivé dopady jsou rozděleny tak, aby bylo jasné, 

čeho se týkají, v jakém správním obvodu nastaly, a co bylo zasaženo. Každá událost i 

dopad může mít sumarizaci podle toho v jakém obvodu vznikly, jaké byly poškozeny 

subjekty, příp. seznamu, komu škoda vznikla. Kritéria analýzy škod a dopadů vycházejí 

z požadavků daných vyhláškou ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k 

zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor 
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pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto 

přehledu [8-10].      

Propojení s ostatními moduly systému je znázorněno na Obr. 4.10 Analýza škod viz 

níže.  

 

 

V Tab. 4.5 Vazby modulu Analýza škod je uveden podrobnější popis vazeb 

mezi modulem Analýza škod a ostatními moduly systému. 

Tab. 4.5 Vazby modulu Analýza škod  

Modul Vazba na modul Analýza škod  

Katalogy Ke konkretizaci škod a dopadů využívá modul Analýza škod 

informace o subjektech a objektech vedené v modulu Katalogy. 

Zde také získává identifikace objektů a subjektů poškozených 

událostí.  

Dokumentační modul Do dokumentačního modulu se ukládají vytvořené (tiskové) 

sestavy s přehledy a statistikami o dopadech a škodách 

vzniklých mimořádnou událostí. 

Řízení a řešení Modulu Řízení a řešení předává získané údaje o řešené události, 

pro kterou se evidují vzniklé škody a dopady a poté se 

zpracovává analýza škod a dopadů.  

 

4.5.6 Modul Sběr a aktualizace dat 

Účelem tohoto modulu je vytvoření uživatelského nástroje, který umožní uživateli 

organizaci sběru a aktualizaci dat o organizacích, kontaktech, dodávaných zdrojích apod., 

jejichž vlastníci nejsou uživateli ISKŘ HMP, avšak jsou zařazeni do systému 

bezpečnostního plánování hl. m. Prahy.  

Katalogy 

Řízení a řešení 

Dokumentační 

modul 
Analýza škod 

Obr. 4.10 Analýza škod  
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Tento modul má opět pouze jeden funkční celek a to Kampaně. Jedná se o proces 

sběru a aktualizací zaměřený na vybraný okruh dat v uživatelem určeném časovém 

intervalu. Uživatel zde vytvoří kampaň pro sběr dat a určí, kdy započne a kdy skončí. 

Systém poté zabezpečí vytvoření elektronických formulářů a dále zabezpečí jejich 

rozeslání vybraným účastníkům kampaně (organizacím) prostřednictvím e-mailu. Po 

navrácení formulářů s vyplněnými daty, jsou tato data automaticky importována do 

systému (v případě vyplnění elektronického formuláře) nebo do systému zadána 

uživatelem (v případě jiného způsobu doručení). Po validaci dat oprávněným uživatelem 

budou aktualizovaná data importována do katalogů a budou moci být využívána v celém 

ISKŘ HMP [8-10].     

Propojení s ostatními moduly systému je znázorněno na Obr. 4.11 Sběr a 

aktualizace dat.  

 

 

V Tab. 4.6 Vazby modulu Sběr a aktualizace dat je uveden podrobnější popis vazeb 

mezi modulem Sběr a aktualizace dat a ostatními moduly systému. 

Tab. 4.6 Vazby modulu Sběr a aktualizace dat 

Modul Vazba na modul Sběr a aktualizace dat 

Katalogy Z Katalogů se získávají aktuální data do formulářů pro sběr a 

aktualizaci dat, které se po sebrání od oslovených subjektů 

exportují zase zpět. 

Plánování V modulu plánování jsou vytvářeny plány pro aktualizaci dat. 

Řízení a řešení Plány pro aktualizaci a sběr dat se spouštějí přes modul Řízení a 

řešení, kde se poté zobrazují naplánované úkoly a sleduje stav 

jejich plnění. 

Dokumentační modul Do dokumentačního modulu se ukládají odpovědi jednotlivých 

účastníků kampaně. 

Plánování Katalogy 

Řízení a řešení 
Dokumentační 

modul 

Sběr a 

aktualizace dat 

Obr. 4.11 Sběr a aktualizace dat 
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K dnešnímu dni (tj. 15.4.2013) obsahuje tento modul celkem: 22 kampaní z toho 3 

probíhající. 

 

4.5.7 Modul ČHMÚ  

 Modul ČHMÚ je propojen s Českým hydrometeorologickým ústavem a slouží pro 

okamžité předávání informací a výstrah pro oblasti hydrologie, stavu vodních toků, 

předpovědi počasí a kvality ovzduší. Tyto čtyři oblasti jsou zároveň jednotlivé části 

(funkční celky) modulu. 

 

4.5.8 Dokumentační modul 

 Dokumentační modul slouží primárně k ukládání dokumentů z oblasti 

bezpečnostního plánování a s tím souvisejících dokumentů. Poskytuje také nástroje pro 

tvorbu a správu dokumentů a zajišťuje mechanismy pro vytváření následujících typů 

dokumentů:  

1. Statické dokumenty – vytváří uživatel pomocí aplikací MS Office.  

2. Dynamické dokumenty – vytvářejí se z uživatelského rozhraní systému z dat v 

databázi. U dynamických dokumentů lze nastavit pravidelní aktualizace, ale nelze 

je měnit.  

Funkčními celky dokumentačního modulu jsou: 

1. TaskSpace - slouží pro jednoduchý, ale bezpečný přístup k dokumentům běžným 

uživatelům. Jednotlivé části jsou odděleny strukturálně (kabinety a adresáře) a jsou 

taktéž odděleny systémem práv uživatelů a způsobem přístupu k dokumentům, 

které jsou v jednotlivých adresářích uloženy. TaskSpace má rozsáhlou sadu 

funkcionalit pro správu dokumentů a je rozdělen na následovné části: 

 Moje složka – slouží na ukládání dokumentů daného uživatele (do složky 

má přístup jen uživatel) 

 Řízená část – slouží k ukládání oficiálních dokumentů dané organizační 

jednotky (např. KP MČ Praha 1) 

 Volná část – slouží k ukládání libovolných dokumentů  
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 Vyhledávání – obsahuje vyhledávací formuláře na vyhledávání statických 

anebo dynamických dokumentů. 

2. WebPublisher – Tato část bohužel zatím nefunguje. Měla by sloužit pro 

jednoduchý, ale bezpečný přístup k redakčnímu systému externího webového 

portálu. Má rozsáhlou sadu funkcionalit pro vytváření, správu a publikaci článků 

[8-10].    

 

Propojení s ostatními moduly systému je znázorněno na Obr. 4.12 Dokumentační 

modul.   

 

 

V Tab. 4.7 Vazby dokumentačního modulu je uveden podrobnější popis vazeb 

mezi dokumentačním modulem a ostatními moduly systému. 

Tab. 4.7 Vazby dokumentačního modulu 

Modul Vazba na dokumentační modul 

Analýza rizik Do dokumentačního modulu se ukládají zpracované sestavy 

zdrojů rizik, matice rizik a sestavy potencionálních událostí. 

K těmto sestavám lze v modulu Analýza rizik připojit jakékoli 

přílohy z dokumentačního modulu. 

Plánování Do dokumentačního modulu se ukládají zpracované sestavy 

plánů. K těmto sestavám lze v modulu plánování připojit 

jakékoli přílohy z dokumentačního modulu. 

Analýza škod Do dokumentačního modulu se ukládají zpracované sestavy s 

přehledem škod a dopadů. 

Katalogy 

Plánování Analýza rizik 

Řízení a řešení Sběr a 

aktualizace 

dat 

Dokumentační 

modul 

GIS 

Analýza škod 

Administrace 

Obr. 4.12 Dokumentační modul 
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Administrace V modulu administrace se testují uživatelské role v organizaci a 

poté se v modulu Administrace vytvářejí struktury složek 

odpovídající oprávněním uživatelů.  

Řízení a řešení Do dokumentačního modulu se ukládají zpracované sestavy pro 

řešenou událost a plán řešení situace. K těmto sestavám lze 

v modulu Řízení a řešení připojit jakékoli přílohy 

z dokumentačního modulu. 

Sběr a aktualizace dat Dokumentační modul archivuje přijaté odpovědi z modulu sběr 

a aktualizace dat. 

GIS Z modulu GIS lze ukládat (tisknout) mapy do dokumentačního 

modulu se formátu JPG nebo PDF. 

Katalogy Do dokumentačního modulu se ukládají zpracované sestavy 

objektů, subjektů a zdrojů. K těmto sestavám lze v modulu 

Katalogy připojit jakékoli přílohy z dokumentačního modulu.  

 

4.5.9 Modul Administrace 

Tento modul slouží k administraci systému ISKŘ HMP a přidělování práv 

jednotlivých uživatelů systému. Do tohoto modulu je přes uživatelské rozhraní umožněn 

přístup pouze administrátorovi aplikace a správci integrací.  

 

4.5.10 Modul GIS 

Základní funkčnost modulu GIS spočívá v zobrazení map a navigace v mapě. 

Umožňuje zaznamenávat, sledovat a analyzovat jevy, které se vztahují k určitému území a 

jsou geograficky lokalizovatelné na mapě (např. počet obyvatel v záplavovém území).  

Mapové podklady (data) jsou uloženy v databázi a pro snadnější orientaci v datech 

jsou zde vytvořena mapová témata [10].    

Propojení s ostatními moduly systému je znázorněno na Obr. 4.13 GIS. 
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V Tab. 4.8 Vazby modulu GIS je uveden podrobnější popis vazeb mezi modulem 

GIS a ostatními moduly systému. 

Tab. 4.8 Vazby modulu GIS 

Modul Vazba na modul GIS 

Analýza rizik Rozsah přepokládaných potencionálních událostí z Analýzy 

rizik lze zobrazit v mapě. Naopak z mapy je možné v modulu 

GIS vytvořit ohroženou oblast, vybrat objekt zdroje rizika, 

zájmové objekty ohrožené potencionální události nebo zjistit 

počet ohrožených obyvatel (na základě registrů). 

Plánování V mapě lze definovat nebo vybrat objekty, na kterých budou 

probíhat činnosti spojené s řešením vzniklé události. 

Administrace Modulu Administrace poskytuje informace pro nastavení 

přístupových práv uživatelů k mapovým tématům. 

Integrace Modul Integrace používá modul GIS pro výměnu GIS dat 

s externími zdroji. 

Dokumentační modul Do dokumentačního modulu poskytuje výstup mapových 

výřezů ve formátu souborů JPG a PDF, které může použít jako 

přílohy vytvářené dokumentace. 

Katalogy Z modulu Katalogy čte atributové údaje pro vytvoření 

geografické reprezentace evidovaných objektů a také zobrazení 

základních informací o objektech. Do modulu pak poskytuje 

odkaz na zobrazení objektu v mapě a funkce na vytváření 

nových objektů. 

Katalogy 

Plánování Analýza rizik 

Řízení a řešení 

Dokumentační 

modul 

GIS 

Integrace 

Administrace 

Obr. 4.13 GIS 
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Řízení a řešení Modul GIS poskytuje modulu Řízení a řešení geografické 

informace. Lokalizaci hlášení, navigaci na mapě, vyhledávání 

objektů apod. 
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5 METODIKA 

Pro rozbor požadavků na informační systém krizového řízení hl. m. Prahy byla 

nejprve provedena rešerše informačních systémů určených pro krizové řízení u nás i ve 

světě a následně rozbor nynějšího řešení ISKŘ HMP.  

Pro zjištění aktuální situace byli osloveni běžní uživatelé formou anonymního 

šetření – dotazníku (viz Příloha č.2). Další forma oslovení, tedy řízený rozhovor, byl použit 

pro oslovení čtyř odborníků, kteří se systémem pracují. V neposlední řadě jsem zahrnula 

do práce také své zkušenosti se systémem. 

 

5.1 Dotazník 

   Pro oslovení běžných uživatelů jsem použila dotazníkové řešení. Dotazník tvoří 

celkem 20 otázek, z toho 5 podotázek a jedna otázka nepovinná. U 15 otázek měl 

respondent na výběr z několika předdefinovaných odpovědí a měl odpovědět tak, aby se 

jeho názor co nejvíce ztotožňoval s odpovědí. U zbylých 5 byly umožněny odpovědi 

volnou formou. 

Dotazník jsem konzultovala jak se zástupci BKR MHMP, tak se zástupcem 

správcovské firmy Geminas, SE. Forma jsem zvolila jako anonymní, z důvodu větší 

otevřenosti respondentů (uživatelů systému). Pro anonymitu respondentů bylo zvoleno 

oslovení e-mailem s odkazem na dotazník vyvěšený na webových stránkách 

www.mojeanketa.cz. Data dotazníků byla sbírána od 26.02.2013 do 21.03.2013 a velikost 

zkoumaného vzorku činí 34 respondentů z 50 oslovených, v návratnosti tedy 68%.  

V následující kapitole jsou shrnuty výsledky tohoto dotazníku. Dotazník je k nalezení 

v Příloze č.2, stejně tak i s kompletními výsledky viz Příloha č.3. 

 

5.1.1 Vyhodnocení dotazníku 

Všichni z 34 oslovených jsou pracovníci z oddělení zabývajících se krizovým 

řízením a ochranou obyvatelstva (u MČ i odboru tajemníka či kanceláře úřadu/starosty), 

kteří používají ISKŘ HMP. V tab. 5.1. Vyhodnocení dotazníku jsou uvedeny nejčastější 

odpovědi na otázky dotazníku. 

http://www.mojeanketa.cz/
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Tab. 5.1 Vyhodnocení dotazníku 

Popis Nejčastější výsledek 

Zavedení systému Bezproblémové  

Odezva systému Spíše dlouhá 

Ovládání Spíše složité 

Použití systému V případě potřeby 

Moduly systému Pro práci oslovených dostačující  

Nejpoužívanější moduly Katalogy, GIS, Analýza rizik a dokumentační modul 

Informace ze systému Dobré 

Školení uživatelé 33 z 34 

Očekávání ze školení Splněno  

Zájem o další školení Ano, moduly Analýza rizik, Plánování, Řízení a řešení, 

Analýza škod, GIS a pokročilá práce s modulem 

katalogy. 

   

Poslední otázka dotazníku byla nepovinná a sloužila pro připomínky a návrhy na 

vylepšení systému. Na tuto otázku odpovědělo 14 respondentů, ovšem vzhledem 

k některým nesmyslným odpovědím zde uvádím souhrnně jen odpovědi, které považuji za 

podnětné.   

Připomínky: 

 Malá intuitivnost 

 Rychlost zpracovaní dat 

 Chabé výstupy 

 Neurčitost kdo za co odpovídá 

 Větší sepjetí s praxí 

 

Návrhy na zlepšení: 

 Zrychlení a zjednodušení systému 
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 Promazání nepotřebných dat nebo vyřazení některých modulů 

 Používání systému odkudkoliv (např. chytrý mobilní telefon)  

 Vytvoření offline verze k určitému datu 

 Větší integrace se složkami IZS 

 Možnost vytvoření zprávy o bezpečnostní situaci a přípravě na MU 

 Doplňkové aplikace (např. plánování podobné Outlooku) 

 

5.2 Řízený rozhovor 

5.2.1  Metoda sběru dat      

      Strukturovaný, neboli řízený rozhovor, provádíme na základě předem připravených 

otázek, které se během interview nemění. Často je využíván v souvislosti se získáním 

odpovědí na soubor otázek od určité skupiny respondentů [6].  

      Rozhovor byl zaznamenáván písemnou formou, aby nedošlo ke zkreslení 

či k ochuzení informací.  

5.2.2 Respondenti 

     Autorka práce oslovila odborníky, kteří se významně podílí na rozvoji a provozu 

ISKŘ HMP. Jedná se o tyto respondenty:  

1) Ing. František Ginzl – vedoucí oddělení krizového managementu, BKR MHMP. 

2) Mgr. Martin Klimakovský – specialista krizového managementu – specializace na 

informační systém krizového řízení, BKR MHMP. 

3) Mgr. Eduard Dvořák – specialista krizového managementu, BKR MHMP.  

4) Ing. Klement Šajbidor – specialista záchranného a bezpečnostního systému – 

pověřen řízením OS KŠ HMP, BKR MHMP. 

 

Byl osloven také zástupce dodavatele, který přislíbil odpovědět, nicméně později 

svůj názor změnil. Důvodem uvedl: „Jako odborný garant a člověk na straně dodavatele 

nemohu popravdě odpovědět na Vaše otázky. Všechno co bych uvedl, se týká lidského 

faktoru a přístupu, a to jak na Vašem odboru, tak na HZS i MČ. V technické rovině je stav 

ISKŘ spjatý s problémy a přístupy INF MHMP. Jediná odpověď, kterou si mohu dovolit, je 

otázka na moduly: je to jednoznačně modul řízení a GIS.  
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5.2.3 Pokládané otázky 

A) Jaký je podle Vás největší přínos ISKŘ HMP? Proč? 

B) Které moduly jsou podle Vás nejlépe zpracovány? 

C) Jaký máte názor na školení uživatelů systému? 

D) Co považujete v současné době jako největší problém systému? 

E) Jaký doporučujete další rozvoj systému z Vašeho odborného hlediska? 

 

5.2.4 Odpovědi 

A) Jaký je podle Vás největší přínos ISKŘ HMP? Proč?  

František Ginzl: Zavedení ISKŘ považuji za dobrý počin k zefektivnění řízení a řešení 

mimořádných událostí a krizových situací v hl. m. Praze. Přínos vidím v umožnění 

efektivního využívání společných zdrojů informací a dat potřebných k překonávání MÚ, 

zrychlení předávání informací mezi subjekty podílejícími se na řešení MÚ. Rychlé 

získávání potřebných podkladů a v neposlední řadě dosažení jednotné podoby podkladů a 

výstupů pro krizový management města. 

Martin Klimakovský: Největší přínos funkčního ISKŘ je v zajištění aktuálních a 

relevantních dat nezbytných pro efektivní řízení a řešení mimořádných událostí a událostí 

narušujících životní standardy občanů a návštěvníků hlavního města. 

Eduard Dvořák: Za největší přínos považuji možnost využití modulu analýzy rizik při 

zjištění potencionálního rizika dle konkrétní ulice nebo objektu na území hl. m. Prahy a 

výpočtu konkrétní míry rizika pro obyvatele, majetek na tomto území. 

Klement Šajbidor: Zkvalitnění práce uživatelů při řešení mimořádné události. Poměrně 

rychlá a přesná lokalizace události, pokud je funkční, pak celkem slušně zpracovaný 

systém vyrozumění. 

 

B) Které moduly jsou podle Vás nejlépe zpracovány? 

František Ginzl: Analýza rizik, systém předdefinovaných tiskových sestav a obecně 

považuji za lépe uchopené řešení Tlustého klienta. 
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Martin Klimakovský: Domnívám se, že nelze jednoznačně hodnotit kvalitu zpracování 

jednotlivých modulů, zde je důležité kvantitativní hledisko naplnění daty, což limituje 

použitelnost jednotlivých modulů. Takže pro maximální využití modulů systému je 

nezbytné jejich naplnění daty a dále zajistit aktuálnost těchto dat, částečně tuto aktualizaci 

provádí sám systém, ale je zapotřebí ohlídat i lidský faktor. 

Eduard Dvořák: Modul analýzy rizik, GIS, modul plánování. 

Klement Šajbidor: Modul Katalogy, Hlášení – Události, Částečně modul Plánování 

(dobře zpracován Povodňový plán, Operační postupy OS KŠ HMP) 

 

C) Jaký máte názor na školení uživatelů systému? 

František Ginzl: Z důvodu složitosti aplikace je školení uživatelů nezbytné. Přijatý 

systém školení po kategoriích uživatelů považuji za přínosný. 

Martin Klimakovský: Vzhledem k tomu, že ISKŘ je možno přirovnat k živému 

organizmu (s rozvojem lidské společnosti a technologií přicházejí nová rizika a hrozby a 

naopak dřívější rizika mohou ztratit své opodstatnění a systém je koncipován tak, aby tyto 

změny akceptoval), je pravidelné školení všech úrovní uživatelů nezbytné. Školení by také 

měla být diferencována podle jednotlivých typů uživatelů. 

Eduard Dvořák: Školení uživatelů postrádá lepší organizaci ze strany školitelů. Školitelé 

zahltí posluchače velkým množstvím poznatků ke všem modulům ISKŘ a výsledkem je 

zmatek školených pracovníků, kteří nestíhají nové poznatky přenést do své pracovní 

činnosti a efektivita školení je tak nízká. 

Klement Šajbidor: Školení pracovníků – uživatelů systému – na OSKŠ HMP, MČ je 

dostačující. Školení v současné době není dostačující na úrovni uživatelů z řad ostatních 

pracovníků odboru BKR. 

 

D) Co považujete v současné době jako největší problém systému? 

František Ginzl:  

1. Nestabilita systému v důsledku nezajištění HW i provozních podpor. 

2. Složitost aplikace a z toho vyplývající obsluhy. Ovládání je málo intuitivní. Řada 

menu je zbytečně složitých. Komplikované nastavování vazeb pro dosažení 

potřebné provázanosti katalogů v jednotlivých modulech. 
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Martin Klimakovský: Největším problémem ISKŘ HMP v současné době je jeho 

ukotvení v systému MHMP, kdy nefunguje koordinace a spolupráce mezi hlavním 

uživatelem systému a jeho správcem. 

Eduard Dvořák: Nefunkčnost dokumentačního modulu a nejasnost odpovědnosti za 

konkrétní problémové situace, které při práci v ISKŘ vznikají opakovaně a nejsou 

efektivně řešeny. 

Klement Šajbidor: Podpora provozu ISKŘ (při údržbě ISKŘ nelze použít systém v trvání 

i cca 3-4 hodiny – „instalace nové verze do ISKŘ s očekávanou dobou trvání 4 hodiny“, 

„Výpadek – nelze se přihlásit do systému cca od 06:30 hod. do cca 09:00 hod“, "servisní 

zásah do ISKŘ s očekávanou dobou v trvání 1hod. Během zásahu bude systém dostupný, 

ale mohou se objevit výpadky jednotlivých služeb.“ apod.). 

Rozšiřování funkcionality ISKŘ HMP dle požadavků klíčových uživatelů ISKŘ 

(např. havarijní a krizové plánování). Rozvoj funkcionality ISKŘ pro modul Řešení a 

řízení (např. změna integračního rozhraní systému ISKŘ pro rozesílání SMS apod.) 

Minimum uživatelů (maximálně využití na OSKŠ HMP – modul řešení a řízení), 

minimální využití MČ – modul plánování, modul řešení a řízení snad 1 MČ, práce s ISKŘ 

na úrovni MČ Praha 1-22 spíše mizivá) 

 

E) Jaký doporučujete další rozvoj systému z Vašeho odborného hlediska? 

František Ginzl: Za nutné považuji: 

1. Zvýšit stabilitu systému. 

2. Zajistit záložní a testovací infrastrukturu systému. 

3. Zjednodušit ovládání a zvýšit jeho intuitivnost. 

4. Zajistit nový Dokumentační modul systému. 

Martin Klimakovský: Další rozvoj systému závisí na mnoha proměnných, jsou to nové 

technologie, právní prostředí a v neposlední řadě i finanční možnosti provozovatele. Při 

rozvoji systému je zapotřebí brát vše výše uvedené v potaz. Další faktorem, který by měl 

ovlivnit rozvoj systému, je zpětná vazba od uživatelů, kdy se tyto poznatky dají využít 

k zefektivnění práce se systémem a ke zkvalitnění jeho uživatelského prostředí. 

Eduard Dvořák: Vyřešit problém s úložištěm dat ISKŘ – tzv. dokumentační modul, 

vyřešit oprávnění konkrétních uživatelů (možnost editace a práce uživatelů v závislosti na 
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jejich pracovní náplni), zefektivnit spolupráci uživatelů a pracovníků dodavatelské firmy 

při řešení závad. 

Klement Šajbidor: Rozšiřování funkcionality ISKŘ HMP dle požadavků klíčových 

uživatelů ISKŘ HMP a podpora uživatelů ISKŘ HMP při běžných, mimořádných i 

krizových situacích vzniklých na území hl. m. Prahy. 

 

5.2.5 Vyhodnocení řízeného rozhovoru 

A) Jaký je podle Vás největší přínos ISKŘ HMP? Proč?  

Všichni oslovení se shodli na přínosu ISKŘ HMP jako prostředku k zefektivnění 

plánování a řešení MU a KS v hl. m. Praze. Oceňují možnost využívání společných 

aktuálních dat a zrychlení předávání informací mezi subjekty podílejícími se na řešení MÚ. 

Dosažení jednotné podoby podkladů a výstupů pro krizový management města a v 

neposlední řadě také poměrně rychlou a přesnou lokalizaci události. 

  

B) Které moduly jsou podle Vás nejlépe zpracovány? 

Nejlépe zpracovaným modulem je dle dotazovaných (3 z 5) Analýza rizik. Dále 

jsou zde zmíněny modul Plánování, Katalogy a GIS. Kladně je také hodnocen systém 

předdefinovaných tiskových sestav. 

 

C) Jaký máte názor na školení uživatelů systému? 

Všichni dotázaní se více méně shodli na důležitosti školení uživatelů a považují ho 

za nezbytný. Nicméně někteří upozorňují na fakt, že by školení mohlo být efektivnější a 

více uzpůsobeno na jednotlivé typy uživatelů.   

  

D) Co považujete v současné době jako největší problém systému? 

V této otázce se oslovení neshodli. To je způsobeno možná tím, že každý 

z oslovených má na starosti jinou agendu a tudíž má i jiné zkušenosti a pohled na systém. 

Ing. Ginzl považuje za největší problém nestabilitu systému v důsledku nezajištění HW i 

provozních podpor, složitost systému a komplikovanou provázanost modulů. Mgr. 

Klimakovský upozorňuje na nedostatečné ukotvení v systému MHMP a nefunkční 
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koordinaci mezi hlavními uživateli systému a správcem
27

. Mgr Dvořák považuje za 

problém nejasnost odpovědnosti za opakované problémové situace systému a výpadky 

dokumentačního modulu. Poslední z dotázaných Ing. Šajbidor upozorňuje na malý počet 

aktivních uživatelů a podporu provozu při aktualizacích novějších verzí systému. 

 

E) Jaký doporučujete další rozvoj systému z Vašeho odborného hlediska? 

Uživatelé uvádějí nejčastěji rozšíření funkcionalit dle požadavků uživatelů. Ať už 

zjednodušením ovládání, zvýšením intuitivnosti systému nebo větší spolupráce při řešení 

závad s dodavateli. Dalším z důležitých podnětů je vyřešení občasných problémů se 

stabilitou systému a datovým uložištěm.  Jedním z doporučení je také zajistit záložní a 

testovací infrastrukturu systému, která doposud neexistuje.  

 

5.3 Vlastní zkušenosti 

Se systémem pracuji, dá se říci, od doby mého nastoupení na místo specialistky 

krizového managementu v prosinci 2011. Zpočátku ne tak často, ovšem jakmile jsem 

prošla školeními – Práce s modulem Katalogy, Analýza rizik a Plánování, začala jsem jej 

v mé práci využívat daleko častěji.  

 

Klady z mého pohledu jsou: 

 Přístup k obrovskému množství dat na jednom místě 

 Podpora tvorby krizové dokumentace 

 Generování možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení  

 Generování přehledu spojení  

 Modul GIS 

 Tisk přehledných tiskových sestav 

 Dokumentační modul jako jednotné uložiště dokumentů pro subjekty krizového 

řízení 

 

Zápory z mého pohledu jsou: 

 Odezva systému 

                                                           

27
 Pozn. autora: Za správce systému považuje oslovený odbor informatiky MHMP 
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 Výpadky dokumentačního modulu 

 Malá aktivita a zodpovědnost uživatelů a s tím spojena neaktuálnost některých dat 

 Odbor informatiky jakožto správce systému 

 

Z uživatelského pohledu mi nepřijde systém až tak složitý, jednotlivá tlačítka jsou 

ve všech modulech stejná a slouží v podstatě ke stejným funkcím (vytvoř, ulož, smaž…), 

stěžejním je max. detail záznamu, ke kterému lze připojit spoustu dalších informací. Tato 

skutečnost může být ovšem ovlivněna mým vzděláním
28

 a pozitivním přístupem 

k informačním technologiím. K orientaci v systému mi stačilo pár školení a dalo by se říct, 

že s ovládáním tenkého klienta nemám problém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

28
 Střední škola informační technologií, obor elektronické počítačové systémy.  
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6 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 

Pozitiva systému je z vyhodnocení dotazníkového řešení, řízeného rozhovoru a 

vlastních zkušeností jednoznačný, zejména přístup k obrovskému množství dat/informací 

na jednom místě, tyto se dají ihned použít pro všechny fáze krizového řízení. Z pohledu 

OSKŠ HMP je to okamžitá podpora řešení krizových a mimořádných událostí a událostí 

narušujících životní standardy přes modul Řízení a řešení. 

Dalším přínosem jsou jednotlivé moduly, které mohou sloužit pro zjednodušení 

zpracování plánů (Krizové plány, Plány krizové připravenosti, Havarijní plány, Povodňové 

plány, Traumatologické plány apod.) a jejich jednotné podoby.  

Vzniká zde tedy potřeba mít data aktuální, což se mnohdy nedaří, ať už kvůli 

neaktivitě uživatelů, kteří si mají svá data spravovat, nepřesnými informacemi od subjektů, 

které data poskytují či neaktivitě pracovníků, kteří mají data do systému zadávat.  

S tím jistě souvisí také největší zápor systému, kterým je odezva systému a složitost 

ovládání, což podle mě přispívá k neatraktivnosti systému pro uživatele, kteří s ním mají 

denně pracovat. V neposlední řadě vadí uživatelům také nejasnost určení, kdo v systému za 

co odpovídá a na koho se mají obracet v případě problému.   

Rozvoj by se měl odvíjet od požadavků uživatelů, tedy zjednodušit ovládání, 

nastavit lepší uživatelská práva, zvýšit stabilitu a rychlost systému. Dalším krokem by 

mohlo být vytvoření ISKŘ HMP ve zjednodušené verzi na tablety nebo chytré mobilní 

telefony pro větší operativnost v terénu a vytvoření testovací verze systému.  

Školení uživatelů považují vesměs všichni dotázaní za nezbytné. Systém může být 

sebelepší, ovšem když s ním člověk nebude umět pracovat je systém prakticky 

nepoužitelný. Otázkou ovšem zůstává, zda je školení efektivní a poskytuje uživatelům 

všechny potřebné informace. 

V systému vidím obrovský potenciál, který bohužel není plně využit. 
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7 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Jak vyplývá i z vyhodnocení, rozvoj systému by se měl odvíjet především od 

požadavků uživatelů.  

Zrychlení a zjednodušení systému je úměrně závislé na finančních možnostech 

objednatele tedy odboru informatiky MHMP. V nynější době probíhá testování mezivrstev, 

tzv. middleware po jednotlivých krocích až k rozhraní ISKŘ. Toto poslouží k zjištění, kde 

dochází k chybným přenosům, které způsobují výpadky systému a jeho pomalou odezvu. 

Na zjednodušení systémů a nastavení lepších uživatelských práv je již delší dobu 

zpracována dokumentace, nicméně stále se čeká na vyjádření odboru informatiky MHMP. 

Školení uživatelů by mohlo být prováděno zaměstnanci odboru BKR MHMP jako 

lektorů. Tito uživatelé se systémem pracují víceméně denně a mohli by poskytnout 

uživatelům lepší a především praktičtější informace než dodavatel. Školení by byla 

zaměřena buďto tematicky nebo jak je tomu doposud po modulech. Tento postup by byl 

podle mě nejen efektivnější, ale také by ušetřil finance, které by poté mohli jít na další 

vývoj systému.  

Testování uživatelů probíhající 1x měsíčně. Určený pracovník BKR MHMP by 

navrhl scénář (např. vytvoření plánu, struktury, nastavení zastupitelnosti apod.) a uživatelé 

by měli za úkol toto provést. Následně by došlo ke kontrole a vyhodnocení, příp. 

poskytnutí metodické pomoci. Toto testování by bylo dobré navázat právě na školení 

uživatelů.  

Vytvoření záložní a testovací infrastruktury jak doporučuje také Ing. Ginzl, 

případně vytvoření režimu/modulu „cvičení“, jak je tomu u zahraničního IS FEMIS. Tato 

infrastruktura by kopírovala všechny funkce a údaje systému a sloužila by pro efektivnější 

systém školení i testování funkcí systému.   

Systém nápovědy jsem koncipovala tak, aby poskytl uživatelům rychlou pomoc, 

při nejistotě jaké tlačítko k čemu slouží. Tento „tahák“ je součástí Přílohy č.4 a jedná se o 

seznam obecně popsaných nepoužívanější a nejdůležitější tlačítek systému. Uživatelé si jej 

mohou vytisknout a dát třeba na nástěnku. 

Zprovoznění WebPublisheru pro větší informovanost obyvatelstva o možných 

mimořádných událostech v jejich okolí. Pro tyto informace by se dalo velmi dobře využít 

informací právě z Analýzy rizik. Moje představa o tomto portálu je nejen o informovaní o 
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možných zdrojích rizika na daném území, ale také poskytnutí informací jak se na tyto 

hrozby připravit a jak se jim bránit. V součinnosti s HZS hl. m. Prahy by mohl plně sloužit 

jako webový portál pro krizové řízení hl. m. Prahy, jako je tomu např. u webového portálu 

KRIZPORT.  

Aplikace pro chytré mobilní telefony a tablety poskytující větší operativnost 

v terénu. 

Převod ISKŘ HMP se všemi závazky pod odbor BKR MHMP. Tímto by byl 

vyřešen problém s odborem informatiky, kde se neustále mění personální obsazení a 

odpadlo by tak věčné handrkování o dalším rozvoji systému. Odbor informatiky by 

poskytoval pouze potřebné informační podpory. 

Samozřejmostí by mělo být také připojení dalších uživatelů poskytujících 

součinnost při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Zajímavá by byla i 

možnost rozšíření spolupráce s odborníky na krizové řízení nebo zapojení Vysokých škol 

zaměřených na krizové řízení do vývoje systému. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo vypracování studie požadavků na informační systém 

pro podporu krizového řízení ve specifických podmínkách hl. m. Prahy. Stručně lze říci, že 

nejdůležitějšími aspekty jsou včasnost, aktuálnost dostupných informací, rychlost odezvy, 

spolehlivost, dostupnost a úplnost informací. 

Toho závěru bylo dosaženo pomoci rešerše domácích i zahraničních informačních 

systémů, dotazníkového šetření zaměřeného na prosté uživatele systému, řízeného 

rozhovoru s odborníky, kteří se systémem denně pracují a vlastních zkušeností se 

systémem.   

Hlavním přínosem práce je nejen doporučení pro zlepšení současného stavu, ale 

také možnost použít část práce jako obecný základ pro uživatele systému. V této části 

práce je graficky znázorněno a popsáno propojení jednotlivých modulů systému. V příloze 

č. 4 je pak mnou zpracován „tahák“ s obecným popisem nejdůležitější a nepoužívanější 

tlačítek systému. 

Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy zdaleka není dokonalý, ovšem 

nesmíme zapomínat na fakt, že se stále zavádí a v rámci ČR nemá obdoby. Jedná se o 

nejrobustnější systém tohoto typu a byla by škoda zahodit jeho potenciál. Důležité je 

neusnout na vavřínech a stále pracovat na vylepšení tohoto systému. Nikdy ovšem nesmí 

být opomenuta důležitost papírové podoby krizové dokumentace. 
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