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Bc. Eva Harantová 
 
Charakteristika krizového řízení v Pardubickém kraji zaměřená na softwarové nástroje 
informační podpory 
 
Anotace 
 
Cílem studie je podat ucelený přehled o stavu informačních systémů využívaných při 
krizovém řízení v Pardubickém kraji. Základem je analýza konkrétních softwarových nástrojů 
u složek integrovaného záchranného systému a ostatních orgánů krizového řízení, zejména 
Krajského úřadu Pardubického kraje. Softwarové nástroje krizového řízení jsou popisovány 
z hlediska jejich použití v operačním řízení a v krizovém či havarijním plánování. Text se snaží 
charakterizovat přednosti i nedostatky jednotlivých informačních systémů v krizovém řízení  
a v závěru zhodnotit možnosti výstavby chybějícího jednotného informačního systému pro 
tuto oblast. Součástí je i porovnání softwarové vybavenosti Pardubického kraje a Hlavního 
města Prahy. 
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Summary 
 
The aim of this paper is to report on comprehensive knowledge about the state of the 
informational system using at the crisis management in the Pardubice Region. It is based on 
the ananlysis of the particular software tools used by constituents of The Integrated Rescue 
System and Regional Authority of The Pardubice Region. The work is also trying to 
characterize the assets and drawbacks of particular informational systems in the crisis 
management and as a conclusion evaluate the possibilites of the united informational 
system for this district. A comparation of the system facilities of The Pardubice Region and 
the Capital City Prague is a part of this thesis as well. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČR Česká republika 
GIS Geografický informační systém 
GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky 
HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky 
HZS PAK   Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
IOO LB   Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 
IS    Informační systém 
ISKŘ    Informační systém krizového řízení 
ISKŘ HMP Informační systém krizového řízení Hlavního města Prahy 
IS IZS  Informační systém integrovaného záchranného systému 
IZS    Integrovaný záchranný systém 
JSDH    Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
JSVV    Jednotný systém varování a vyrozumění 
KOPIS    Krajské operační a informační středisko 
KZOS    Krajské zdravotnické operační středisko 
NIS IZS Národní informační systém integrovaného záchranného 

systému 
OPIS    Operační a informační středisko 
OPIS ÚO PCE Operační a informační středisko územního odboru Pardubice 
ORP    Obec s rozšířenou působností 
PČR    Policie České republiky 
SSHR    Správa státních hmotných rezerv 
TCTV    Telefonní centrum tísňového volání 
ZZS    Zdravotnická záchranná služba 
ZZS PAK   Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 
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Úvod 
 
Téma informační podpory krizového řízení patří mezi nejaktuálnější výzvy. 

Problematiku přitom výslovně zmiňuje i zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění 
pozdějších předpisů (krizový zákon), a to konkrétně v § 26 Zabezpečení informačních systémů 
krizového řízení (viz Příloha 1). 

Kraje v České republice byly dlouhou dobu přesvědčovány o tom, že tento aspekt 
vyřeší celostátní Informační systém krizového řízení, s tím, že kraje, které by vyvíjely 
samostatnou aktivitu, budou z řady důvodů v nevýhodě. Opak se však stal pravdou a kraje, 
které vyčkávaly, se teprve nyní snaží dohnat promeškané roky. 

Každý kraj (krajský úřad, oddělení krizového řízení) přitom zvolil do určité míry jiný 
přístup a tím pádem je kompatibilita konkrétních krajských řešení někdy omezená. Konkrétní 
kraje metodou „pokus – omyl“ mohou být ztělesněním určité nejlepší i nejhorší praxe. 
V některých krajích došlo dokonce i k několika změnám strategie používání informačních 
systémů (včetně výměny dodavatele respektive software). 

 

 Jak v tomto srovnání vyznívá situace v Pardubickém kraji? 

 Jakou strategii kraj (krajský úřad zvolil)? 

 Jak v tomto kontextu vyznívají přístupy krajských ředitelství Hasičského záchranného 
sboru a Policie České republiky? 

 Jaké funkcionality informační systém kraje obsahuje (například s ohledem na 
„mapovou podporu“)? 
 
To vše a ještě mnoho dalšího jsou otázky, na které bude hledat odpověď tato studie. 

Text k tématu přistupuje z „uživatelského hlediska“, v souvislosti s praxí autorky jako 
příslušnice Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Text obsahuje rovněž konstruktivní kritické výtky a podněty k možnému překlenutí 
existujících slabin, například za využití inspirace v jiných krajích (zejména co se týče Hlavního 
města Prahy). 

K problematice, s ohledem na její „novost“ a dynamický vývoj prakticky neexistuje 
žádná sekundární literatura. Studie z tohoto důvodu vychází jednak z osobní zkušenosti 
autorky s konkrétními informačními systémy a postupy, a dále z rozhovorů se 
zainteresovanými experty, zejména s Ing. Alešem Boňatovským, vedoucím Oddělení 
krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje a členů základních složek 
integrovaného záchranného systému v Pardubickém kraji. Tyto poznatky jsou doplněny  
o další podklady z otevřených zdrojů, respektive o neutajované interní směrnice a další 
dokumenty. 
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1.  Základní charakteristika Pardubického kraje 
 

1.1 Demografická a administrativně-geografická charakteristika Pardubického kraje 
 
Pardubický kraj patří mezi 14 kraji České republiky k těm méně rozlehlým, rozkládá se 

na ploše 4519 km2. Sídelní město Pardubice je vzdáleno přibližně 100 km od hlavního města 
Prahy. Pardubický kraj je východní částí Čech, a co se týče charakteristiky terénu, je z větší 
části nížinného (Polabská nížina), pouze okrajově spadá do horské oblasti Kralického 
Sněžníku a oblasti Orlických hor. 1 

 

 
 
Dle údajů Českého statistického úřadu České republiky z června roku 2012 je počet 

obyvatel 516 3832. Nejvíce obyvatel je soustředěno v okresu Pardubice a Ústí nad Orlicí a již 
méně v okresu Svitavy a Chrudim. Hustota zalidnění je 112 km2. Sídelním městem je 

                                            
1
 TOUŠEK, Václav a kol. Portréty krajů. 1.vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2005. ISBN 80-239-6305-8, 

str. 98-103. 
2
 Správní členění Pardubického kraje po změnách hranic okresů z 1. 1. 2007 (zdroj: Český statistický úřad: 

Krajská správa Českého statistického úřadu v Pardubicích. Změna hranic okresů od 1. 1. 2007. 
[cit. 10. 2. 2013]. http://www.czso.cz/xe/redakce.nsf/i/zmena_hranic_okresu_od_1_ledna_2007) 
Český statistický úřad: Pardubický kraj. [cit. 10. 2. 2013]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/xe/redakce.nsf/i/home  
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statutární město Pardubice. V kraji se nachází celkem 451 obcí, z čehož je 34 měst a 15 obcí 
s rozšířenou působností.3 

 

 
 
1.2 Průmysl Pardubického kraje 

 
Přestože se Pardubický kraj vyznačuje významným zemědělským sektorem 

(zemědělská půda spolu s lesy tvoří téměř 90 % rozlohy kraje), dominantní zde je i vysoká 
koncentrace průmyslové výroby zejména v oblasti chemického průmyslu. Nezaostává ani 
v oblasti strojírenství a textilní výrobě.  

Regionem prochází ropovod Družba v celkové délce 23 km, jehož jedna z odboček je 
zakončena v rafinerii Paramo, a.s. v samotném krajském městě. 

Významný je také podíl dvou parních elektráren (Opatovice nad Labem, Chvaletice) 
v kraji na celkovém výkonu elektráren České republiky, kdy se kraj podílí 7, 4 %.4 

 
1.3 Infrastruktura Pardubického kraje 

 
Významnou roli, nejen v oblasti průmyslu, hraje fakt, že kraj protíná evropský 

železniční koridor Berlín – Praha – Brno – Vídeň (evropská magistrála E 40). Samotné krajské 
město je pak spolu s městem Česká Třebová důležitým železničním uzlem. Významným 

                                            
3
 Správní členění obvodů obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje (zdroj: Český statistický úřad: Mapy 

Pardubického kraje. [cit. 25. 2. 2013]. http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/531339-12 
4
 Havarijní plán Pardubického kraje 2013. V Pardubicích 2013. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. 

HZPA-95/7. 
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železničním tahem je i trasa Liberec – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Havlíčkův 
Brod.5 

 Neméně důležitá je i doprava letecká a to mezinárodní letiště s vojenským i civilním 
provozem v Pardubicích. Svojí geografickou polohou je vhodné jako záložní letiště pro letiště 
Praha, Brno i Ostrava. Pardubický kraj disponuje ještě letišti v Chrudimi, Skutči, Moravské 
Třebové, Vysokém Mýtě, Žamberku, Poličce a Ústí nad Orlicí, ale tato letiště jsou použitelná 
pouze za denního světla za dohlednosti země.6 

 Na úseku vodní dopravy je důležitá řeka Labe, která je jako jediná řeka v kraji splavná 
a to jen z části (přístav Chvaletice). Řeka Labe je zahrnuta do transevropské sítě vodních cest 
a úsek Severní moře – Hamburk – Ústí nad Labem – Mělník – Pardubice je jako součást této 
sítě označován jako magistrála E 20.7 V současné době je tato trasa splavná pro lodě  
o nosnosti do 900 tun pouze do Chvaletic, ale je připravován projekt na splavnění až do 
Pardubic.8 Ostatní vodní toky na území kraje nejsou z důvodu slabého průtoku vhodné pro 
vodní dopravu.9 

Silniční síť v Pardubickém kraji je hustá, chybí však vhodné obchvaty větších měst. 
Mezi hlavní komunikační uzly patří město Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Svitavy, Ústí 
nad Orlicí. Je důležité zmínit úsek 10 km dálnice D 11 (Praha – Hradec Králové) a rychlostní 
silnici R 35, která protíná území téměř celého kraje. V současné době je aktuální finalizace 
napojení rychlostní silnice R 35 přímo na dálnici D 11.10 

                                            
5
 Pardubický kraj: Aktuality. Výstavba koridoru na území Pardubického kraje. [cit. 25. 2. 2012]. Dostupné z: 

http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/29812/vystavba-koridoru-na-uzemi-pardubickeho-
kraje?previev=archiv  
6
 AeroBaze CZ: Databáze letišť. Letiště Pardubice. Všeobecné informace o letišti. [cit. 25. 2. 2013]. 

http://www.aeroweb.cz/katalog/letisteseznam.aspx?kraj=9&status=0 
7
 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES, o hlavních směrech Společenství pro rozvoj 

transevropské dopravní sítě, ze dne 23. července 1996. [cit. 10. 12.2012]. Dostupné z: 
http://www.eur_lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=DD:07:02:31996D1692:CS:PDF 
8
 Pardubický kraj: Programové prohlášení Rady Pardubického kraje na období 2001 – 2004. 

[cit. 10. 12. 2012]. http://www.pardubickykraj.cz/programove-prohlaseni-rpk-2000-2004S:PDF 
9
 Růžička, Jiří K. Pardubice se přístavu na Labi mohou dočkat během dvou let. In: IDNES.cz. [cit. 25. 2. 2013]. 

http://pardubice.idnes.cz/male-lode-zakotvi-ve-svitkove-nakladni-v-srnojedech-fh4-/pardubice-
zpravy.aspx?c=A121105_1849922_pardubice-zpravy_pri  
10

 Ředitelství silnic a dálnic České republiky: Pardubický kraj. Projekty silniční dopravní infrastruktury 
podporované z prostředků Evropské unie. [cit. 25. 2. 2013]. Dostupné z: 
http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/img/kraje/pa.png  
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1.4 Příklady možných hrozeb / rizik s dopadem na území Pardubického kraje 
 
Sestavení přehledu možných rizik Pardubického kraje je jedním z úkolů při tvorbě 

krizového plánu. Krizový plán Pardubického kraje obsahuje přehled možných rizik a ohrožení 
ve formě dvaceti čtyř definovaných krizových situací v souvislosti s konkrétními 
potencionálně ohroženými lokalitami území kraje. Předpokládané vyhlášení krizového stavu 
je zmíněno jen u části popsaných zdrojů rizik. Vyhlášení jednoho z krizových stavů (stav 
nebezpečí, nouzového stavu a stav ohrožení státu) je předpokládáno na území Pardubického 
kraje zejména u těchto zdrojů rizik: 

 

 povodeň: na povodí řek Labe, Chrudimka, Divoká Orlice, Tichá Orlice, Morava, 
Loučná, atd.; 

 povodeň na vodním díle: přehrada Hamry, Křižanovice, Seč, Rozkoš, Pastviny, Pařížov, 
Hvězda; 

 vichřice: celé území kraje; 

 epidemie a nákazy: celé území kraje; 

 epizootie: celé území kraje; 

 radiační havárie: celé území kraje; 

 narušení dodávek potravin, pitné vody a léčiv velkého rozsahu: území celého kraje; 

 narušení dodávek tepla: lokalita Pardubice, Chrudim, atd. 
 

Pomineme-li pohromy přírodního charakteru nebo pohromy související s narušením 
infrastruktury, je do jisté míry problémem Pardubického kraje vysoká koncentrace 
chemického průmyslu. Zdrojem rizika je zde tedy únik chemických látek, výbuch a požár 
v provozech kategorie B dle zákona č. 59/2006 Sb.11, u kterých je zpracován vnější havarijní 
plán. Příkladem může být samotné krajské město Pardubice, kde leží rafinerie Paramo a. s., 
charakteristická výrobou a zpracováním ropných produktů, a kolosální chemický závod 
Synthesia a. s., zaměřený na výrobu organických barviv a pigmentů, nitrocelulózy, fosgenu, 
chloru, pesticidů a dalších důležitých, nicméně života ohrožujících látek. Zkušenosti ukazují, 
že v případě chemické havárie právě v tomto podniku, jsou orgány krizového řízení ne zcela 
dostatečně připraveny. Příkladem může být poslední vážná událost v chemickém závodě 
Synthesia a. s. z 21. srpna 2012, kdy došlo vlivem přehřátí zásobníku nitrocelulózy k výbuchu 
a následnému úniku nitrózních plynů. Obyvatelstvo dostalo varování v podobě všeobecné 
výstrahy až po 25 minutách od vzniku mimořádné události. Následná verbální informace 
s podrobnostmi o charakteristice uniklé látky a doporučení ohledně individuální ochrany 
přišla prostřednictvím místního informačního systému, resp. pracovníka krizového řízení 
Magistrátu města Pardubic, až po dalších cca 20 minutách. Tou dobou se ovšem barevný 
oblak škodlivých plynů nacházel již mimo katastrální území města Pardubic. 

 

                                            
11

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ilustrace: Ukázka zóny havarijního plánování města Pardubic v okolí rafinerie 

Paramo a. s. a Synthesia a. s.
12

 

 

 
 
V případě úniku jedovatého fosgenu, který je v podniku Synthesia a.s. též vyráběn, by 

byly následky s podobnou nekoordinovaností krizových orgánů v oblasti varování 
obyvatelstva katastrofální.13 

Kromě zmíněných rizik spjatých s událostmi přírodního charakteru a s událostmi 
v chemickém průmyslu, je nutno zmínit, že Pardubický kraj je důležitým dopravním uzlem 
(železničním, leteckým i silničním), kdy rizikovostí, resp. častým výskytem závažných 
dopravních nehod se vyznačuje rychlostní silnice R 35. 
 

                                            
12

 Pardubický kraj: GIS – mapy. Zdroje rizik a nebezpečné odpady. [cit. 20. 2. 2012]. Dostupné z: 
http://www.pardubickykraj.cz/gis, http://www.pardubickykraj.cz/gis/69209/?chapter=3$849) 
13

 Událost této mimořádné události je zde popisována pouze z laického pohledu autorky, jako obyvatelky města 
Pardubic. Nejedná se tedy o oficiální stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. 
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2. Organizace krizového řízení v Pardubickém kraji 
 
Krizové řízení na území České republiky je v rukou jak orgánů státní správy, tak 

orgánů samosprávných celků. Jejich činnost by měla být kontinuální, tedy v přípravné fázi 
krizového řízení formou krizového plánování, vyhodnocování bezpečnostních rizik a zajištění 
připravenosti na krizovou situaci, a ve fázi realizační formou optimálního organizování, 
realizace a kontroly řešení konkrétní krizové situace. Za krizovou událost je přitom 
považována mimořádná událost, při níž je vyhlášen jeden z krizových stavů. 
 
2.1 Orgány krizového řízení na území kraje 

 
Řešení většiny mimořádných událostí není činností jedné jediné složky či organizace. 

Podstatná je kooperace všech zúčastněných složek, zejména složek integrovaného 
záchranného systému. V rámci kraje zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací, 
případně jejich samotné řešení: 

 
2.1.1 Krajský úřad Pardubického kraje 

 
Krajský úřad prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje 

zajišťuje zpracování krizového plánu kraje a plní úkoly z něj vyplývající14. Dále zpracovává 
nebo se podílí na zpracování dalších plánovacích dokumentů krizového řízení kraje, jako jsou: 
Havarijní plán Pardubického kraje, Vnější havarijní plány kraje, Poplachový plán 
Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje, Povodňový plán Pardubického 
kraje, Traumatologický plán Pardubického kraje, Dílčí plán obrany Pardubického kraje, 
Pandemický plán Pardubického kraje, Pohotovostní plán Krajské veterinární správy 
Pardubického kraje, Plán nezbytných dodávek Pardubického kraje. Plnění většiny úkolů 
krizového řízení nejen v oblasti krizového plánování je v kompetenci speciálnímu odboru, 
Oddělení krizového řízení, které je zároveň organizačně začleněno pod kancelář hejtmana. 

 
2.1.1.1 Oddělení krizového řízení 

 
Toto oddělení operuje jak v oblasti přenesené, tak v oblasti samostatné působnosti. 

Na poli samostatné působnosti plní úkoly v rámci požární ochrany ve vztahu k Hasičskému 
záchrannému sboru Pardubického kraje (HZS PAK), jednotkám sboru dobrovolných hasičů 
(dále jen JSDH) a obcím. Jedná se především o poskytování dotací a darů a další neméně 
důležité úkoly dle pokynů pana hejtmana. 

V rámci přenesené působnosti zajišťuje plnění úkolů dle několika stěžejních právních 
předpisů15 a to zejména v souvislosti s krizovým plánováním, kde koordinuje havarijní 

                                            
14

 § 14 a, odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů v platném znění. 
15

 Jedná se především o:  
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů; 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů; 
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plánování, civilní nouzové plánování a plánování obranné. Dále analyzuje vývoj vzniklých 
mimořádných událostí, koordinuje činnost složek integrovaného záchranného systému (dále 
jen IZS) a orgánů Pardubického kraje při řešení těchto událostí. Neméně důležitou činností je 
i shromažďování údajů o zájmových objektech a jejich zapracování do databází, čímž se toto 
oddělení podílí na aktualizaci geografického informačního systému (dále jen GIS) Hasičského 
záchranného sboru České republiky a Armády České republiky. 

Vedoucí Oddělení krizového řízení je zároveň tajemníkem Bezpečnostní rady kraje  
a je bezpečnostním ředitelem pracoviště ochrany utajovaných informací.  
 
2.1.2 Hejtman Pardubického kraje 

 
Působnost hejtmana Pardubického kraje subsumuje činnosti jak v oblasti přípravy 

kraje na řešení krizových situací, tak činnosti při vlastním řešení těchto situací. Hejtman 
zřizuje a řídí: 

 

 Bezpečnostní radu Pardubického kraje (poradní orgán hejtmana pro přípravu na 
krizové situace); 

 Krizový štáb Pardubického kraje (pracovní orgán hejtmana pro zdárné řešení 
krizových situací). 

 
 Hejtman Pardubického kraje disponuje také právem vyhlašovat stav nebezpečí, tedy 

jeden z krizových stavů, z čehož mu vyplývají specifická oprávnění.16V rámci kanceláře 
hejtmana, respektive odboru kanceláře hejtmana, působí Oddělení krizového řízení. 

 
2.2 Orgány obcí a orgány obcí s rozšířenou působností 

 
V Pardubickém kraji je celkem 451 obcí a z toho je 15 obcí s rozšířenou působností. 

Orgány obce a obce rozšířenou s rozšířenou působností (dále jen ORP) zajišťují připravenost 
obce na řešení krizových situací zejména prostřednictvím obecních úřadů a starosty obce. 
Starosta ORP zřizuje Bezpečnostní radu obce jako svůj pracovní orgán za účelem přípravy na 
krizové situace i jejich řešení. Při samotném vzniku krizové situace zřizuje starosta obce  
a starosta ORP: 

 

 Krizový štáb obce; 

 Krizový štáb obce s rozšířenou působností. 
 

                                                                                                                                        

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících 
zákonů; 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 189/1999Sb.; o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu 
ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 222/1999Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
16

 § 14, odst. 3 a 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, v platném znění. 
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Tyto štáby jsou zřizovány jako pracovní orgány za účelem koordinaci záchranných  
a likvidačních prací na území postiženém krizovou situací. 
 
2.3 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako základní složka integrovaného 

záchranného systému se angažuje v krizovém řízení v několika rovinách. Jeho činnost je 
právně zakotvena v několika zásadních zákonech, kterými jsou: 

 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; 

 zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů; 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů; 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. 
 
Obecně se Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje angažuje v krizovém řízení 

jednak v oblasti plánování zpracováváním plánovacích dokumentů (Krizového plánu 
Pardubického kraje, krizových plánů obcí s rozšířenou působností, Havarijního plánu 
Pardubického kraje, Poplachové plánu integrovaného záchranného systému Pardubického 
kraje, Požárního poplachového plánu Pardubického kraje) a stěžejní činností, kterou je 
poskytování záchranných a likvidačních prací při řešení a odstraňování následků 
mimořádných událostí. Dále působí jako koordinátor mezi správními úřady a obcemi v kraji. 
Obcím je v případě potřeby Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje nápomocen 
s poskytováním podkladů potřebných k vypracování krizových plánů. V případě ohrožení, je-li 
to bezprostředně nutné, zabezpečuje varování obyvatelstva vyrozumění orgánů krizového 
řízení. 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje sestává z Krajského ředitelství, jehož 
součástí Krajské operační a informační středisko, a ze čtyř územních odborů (Pardubice, 
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí). Dle pokynu krajského ředitele17 se pro zajištění operačního 
a strategického řízení při vzniku vážných mimořádných událostí zřizuje Krizový štáb ředitele 
HZS PAK. 

V rámci organizační struktury Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje je 
zřízeno i Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení v rámci krajského ředitelství  
a jeho detašovaná pracoviště na jednotlivých územních odborech. 
 
2.4 Policie České republiky 

 
Úloha Policie České republiky (PČR) jako orgánu krizového řízení vyplývá ze zákona  

č. 273/2008Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Policie České 

                                            
17

 Sbírka interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, částka 48/2012, 
v platném znění. 
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republiky jako ozbrojený bezpečnostní sbor slouží občanům zajišťováním vnitřní bezpečnosti 
a veřejného pořádku. 
 
Ilustrace: Aplikace MEDIS – ALARM. MEDIS – ALARM 112 A. Databáze nebezpečných látek. [počítačový 

program]. Verze 4.2.169. Medistyl s. r. o., 2012.
18

 

 

 
 
Po nalezení chemické látky v databázi program nabídne informace o fyzikálně 

chemických vlastnostech této látky, způsobech hašení a opatřeních v místě havárie, první 
pomoci v případě zasažení látkou, přepravních a skladovacích podmínkách, a toxikologické 
informace. 

Tímto programem je vybaveno Krajské operační a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje a notebook při výjezdovém vozidle chemické služby. 
Z praxe si ve většině případů velitel zásahu žádá o informace právě na Krajském operačním 
a informačním středisku. 

 
2.5 Softwarový nástroj Jednotného systému varování a vyrozumění 

 
Varování obyvatelstva před hrozící událostí a vyrozumění příslušných orgánů hraje 

v krizovém řízení zásadní roli. Povinnost orgánů zabezpečit varování obyvatelstva v případě 
mimořádné události je dána zákonem19. Tato povinnost je v případě hrozícího nebezpečí 

                                            
18

 Medis-Alarm Online. MEdistyl. http://www.medistyl.info/index.php/cz/databaze-nebezpecnych-
latek/databaze-nebezpecnych-latek-medis-alarm/13-databaze-nebezpecnych-latek 
19

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění. 
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realizována pomocí souboru vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových 
prvků varování20 a vyrozumění označovaných jako Jednotný systém varování a vyrozumění 
(JSVV). Jednotný systém varování a vyrozumění je tvořen selektivním radiovým 
návěštěním21a koncovými prvky varování. Povinnost provozování Jednotného systému 
varování a vyrozumění přísluší Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky. Z toho ale nevyplývá povinnost varování obyvatelstva. Ta je v rukou starosty obce, 
Hasičský záchranný sbor kraje může spustit varovný signál pouze v případě nebezpečí 
z prodlení či na požádání starosty obce. Hasičský záchranný sbor kraje ovšem disponuje 
softwarovou podporou nutnou k dálkovému ovládání resp. aktivaci koncových prvků 
varování (i vyrozumění). Tu představuje program CENTRUM firmy Technologie 2000 s. r. o.22 

 
2.6 Softwarový nástroj CENTRUM 

 
Program CENTRUM tvoří ovládací část programového vybavení JSVV v Pardubickém 

kraji. Další část tohoto systému (software SPARK) je určena pro správu dat a jejich export do 
CENTRA. Program CENTRUM slouží k výběru a aktivaci koncového prvku varování  
a vyrozumění ve čtyřech jednoduchých krocích. Je propojen s programem SPARK  
a s masterem vysílače. 

 
Ilustrace: Hlavní okno programu CENTRUM (zdroj: CENTRUM Zadávací terminál 

[počítačový program]. Verze 2.06. Technologie 2000 s. r. o., 1996-2007) 
 

 
 

                                            
20

 Koncové prvky varování jsou rotační sirény, elektronické sirény a místní informační systémy. 
21

 Systém selektivního radiového návěštění je systém tvořený koncovými prvky varování, přijímači sběru dat  
a sítěmi vysílačů předávající si aktivační signály, tzv. tokeny. 
22

 Technologie 2000 spol. s r. o. [cit. 10. 1. 2013]. http://www.te2000.cz  
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Faktorem ovlivňující rychlost aktivace koncových prvků je tzv. skupinová adresa, 
shodně přidělená více přijímačům, umožňující jejich společnou aktivaci v jednom časovém 
okamžiku. Přijímačům pro ovládání sirén i osobním přijímačům (pagerům) jsou přidělovány 
skupinové adresy krajské, krajského ředitelství, územní a skupinové adresy dle potřeb 
uživatelů systému. V programu lze vyslat nejen signály sirénám, místním informačním 
systémům nebo zprávy na pagery, ale i předem připravené mimořádné události, kde je 
nadefinována prvotní textová zpráva s popisem události a přidělena skupinová adresa 
příjemců.23 

V prvním kroku pří vysílání zprávy nebo signálů je zvolena skupina přijímačů signálu 
(zprávy). Povinně zpracované skupiny na všech zadávacích terminálech jsou: 

 

 sirény okresu (jednotlivě); 

 všechny sirény okresu (skupinová adresa); 

 všechny sirény kraje; 

 technická zkouška sirén; 

 pagery okresu (jednotlivě); 

 všechny pagery okresu (skupinová adresa); 

 pagery Krajského ředitelství (jednotlivě); 

 všechny pagery Krajského ředitelství (skupinová adresa) 
 

Po výběru přijímače dochází k volbě druhu poplachu. Aplikace nabízí výběr z:  
 

 požární poplach s informací; 

 všeobecná výstraha; 

 všeobecná výstraha doplněná o verbální informaci „nebezpečí zátopové vlny“ (pouze 
pro elektronické sirény); 

 všeobecná výstraha doplněná o verbální informaci „chemická havárie (pouze pro 
elektronické sirény); 

 všeobecná výstraha doplněná o verbální informaci „radiační havárie“ (pouze pro 
elektronické sirény); 

 akustická zkouška sirén; 

 tichý test elektronické sirény; 

 technická zkouška rotační sirény; 

 připojení rozhlasu k elektronické siréně; 

 stop činnosti elektronické sirény, její reset; 

 verbální informace „zkouška sirén“ a „konec poplachu“ (pouze u elektronických 
sirén). 
 
Poté dochází k poslednímu kroku a tím je kontrola a samotné vysílání. Obsluha 

programu CENTRUM je uživatelsky velmi nenáročná, doposud spolehlivá. Problém v oblasti 

                                            
23

 Základy obsluhy programu CENTRUM verze 1. 05. 2.vyd. Lázně Bohdaneč: Ministerstvo vnitra, Generální 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2003. 
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varování obyvatelstva je spíše v otázce: „Kdo bude varovat? Na čí odpovědnost?“. Jedná se 
tedy o otázku pravomoci orgánů krizového řízení k varování obyvatelstva, která je velmi 
často po uzavření mimořádné události diskutována v negativním slova smyslu.  
 
2.7 Softwarové nástroje oddělení krizového řízení Hasičského záchranného sboru 

Pardubického kraje 
 
Toto oddělení využívá při tvorbě krizových a havarijních plánů informační systém 

ARGIS, KRIZDATA, KRIZKOM a KISKAN. 
 

2.7.1 Informační systém ARGIS 
 
Informační systém ARGIS je systémem provozovaný Správou státních hmotných 

rezerv (dále jen SSHR), vytvořený firmou T-SOFT a. s. Slouží prvotně jako plánovací či 
rozhodovací informační podpora orgánů krizového řízení při zajišťování věcných zdrojů  
(v rámci hospodářských opatření pro krizové stavy) a zároveň těmto orgánům zpřístupňuje 
vybrané informace o státních hmotných rezervách.24 

Tento systém umožňuje práci s daty prostřednictvím internetu, veškerá data jsou 
uložena na centrálním serveru Správy státních hmotných rezerv a jsou dále strukturována 
v několika modulech: 

 

 modul Nouzového hospodářství – podpora při zpracování Plánu nezbytných dodávek, 
který je součásti Krizového plánu kraje, je zde možno nahlédnout do přehledu 
požadovaných potřeb a navržených dodavatelů nezbytné dodávky; 

 modul Objekty – zde jsou evidovány jednotlivé objekty z hlediska jejich využití při 
krizových stavech; 

 modul Státní hmotné rezervy – jedná se o tzv. číselník státních hmotných rezerv, resp. 
seznam jejich používaných druhů; 

 modul Hospodářská mobilizace – podporuje zpracovávání související plánovací 
dokumentace; 

 modul ROBIS – eviduje vytváření a uvolňování nouzových zásob ropy a ropných 
produktů na území České republiky. 25 
 
Centrální server umožňuje práci s daty dle rezortní nebo územní příslušnosti (úroveň 

ústředních správních úřadů, krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností, hasičské 
záchranné sbory krajů a právnických či podnikajících fyzických osob). Do systému vstupují 
tedy i vybrané právnické a podnikající fyzické osoby, které prostřednictvím hasičské 
záchranné sbory krajů poskytují údaje o svých schopnostech dodat předmět nezbytné 
dodávky a to v souladu s krizovým zákonem.26 

                                            
24

 Uživatelská příručka IS ARGIS 2.3, Nouzové hospodářství pro správní úřad – obec. T-SOFT a. s. 
25

 Správa státních hmotných rezerv České republiky: informační web systému ARGIS. [cit. 21. 12. 2012]. 
http://www.argis.cz/stranky/default.aspx 
26

 Zákon č.240/2000Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů v platném znění. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Eva Harantová, Charakteristika krizového řízení v Pardubickém kraji zaměřená na softwarové nástroje informační 

podpory  (2014-2015_B_06) 
 

 
16 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

2.7.2 Informační systém KRIZDATA 
 

Tento program slouží k přenosu a zobrazení dat z informačního systému ARGIS. 
Získaná data transformuje pro zobrazení v lokální instalaci na počítači nižší instance.27 

 

 
 
Hlavní myšlenkou je dostupnost dat zajišťující podporu při obstarávání věcných 

zdrojů za krizové situace a to i při dlouhodobém výpadku elektrické energie. Data jsou 
aktualizována vždy k poslednímu dni v měsíci a jsou přístupna v informačním systému ARGIS. 
Orgánům krizového řízení je aplikace zpřístupněna zcela bezplatně. 

 

                                            
27

 Základní nabídka úloh programu KRIZDATA. Dokumentace aplikační programové vybavení Krizdata, modul: 
HÁDES UŽIVATEL, verze 1.5, SSHR 2012. 
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2.7.3 Informační systém KRIZKOM 
 
Informační systém krizové komunikace je webová aplikace (pracuje v prostředí 

internetu) sloužící jako nástroj pro koordinaci při řešení požadavků na věcné zdroje 
a informační podpora krizové komunikace orgánů krizového řízení vedoucí k úspěšnému 
řešení krizových stavů. 

 
Ilustrace: Hlavní okno informačního systému KRIZKOM. Systém pro krizovou komunikaci – IS Krizkom, 
Uživatelská dokumentace. DATASYS s. r. o., 2012. 

 

 
 
Poskytuje tedy informace o státních hmotných rezervách a informace o věcných 

zdrojích podnikatelských subjektů implementovaných do Plánu nezbytných dodávek  
a možnostech humanitární pomoci, i zahraniční. Požadavky na věcné zdroje jsou zde 
jednotně zpracovávány, a pokud je nejde na dané úrovni krizového řízení zajistit, jsou 
postupovány orgánu krizového řízení vyšší instance. V případě ignorace řešení požadavku, 
poskytuje KRIZKOM možnost upozornění na řešení požadavku v podobě SMS nebo emailu 
dotčenému orgánu krizového řízení. Zároveň systém průběžně informuje každou instanci 
krizového řízení o stavu řešení požadavku, který byl uplatněn na vyšším stupni. 

Informační systém KRIZKOM umožňuje komunikaci mezi krizovými štáby všech úrovní 
(obce s rozšířenou působností, kraje, ústředních správních úřadů a Ústředního krizového 
štábu) a ochraňovatelem státních hmotných rezerv. K využití je i modul Obecná diskuze pro 
komunikaci mezi všemi stupni orgánů krizového řízení. 
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Pro všechny úrovně orgánů krizového řízení nabízí možnost náhledu dat  
o ukončených krizích, a s nimi spojenými požadavky na věcné zdroje.28 

 
2.7.4 Informační systém KISKAN 

 
Tento krizový informační systém je provozován Správou státních hmotných rezerv. 

Jeho zaměřením je oblast tvorby státních rezerv v systému hospodářských opatření pro 
krizové stavy na základě zákona.29 

 
Ilustrace: Vztahy mezi jednotlivými informačními systémy pro podporu 

hospodářských opatření pro krizové stavy.30 
 

 
 
Jedná se o webovou aplikaci, která uživatelům podává ucelený přehled o místu 

skladování a možností použití státních hmotných rezerv. Vede tedy evidenci těchto rezerv  
u jejich jednotlivých ochraňovatelů. Uváděná data exportuje do informačního systému 
KRIZKOM.31 

                                            
28

 KRIZKOM: informační web systému Krizkom. [cit. 10. 1. 2013]. http://www.krizkom.cz 
29

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících 
zákonů v platném znění. 
30

 Správa státních hmotných rezerv: Informační podpora zajišťování věcných zdrojů. [cit. 13. 1. 2013]. http:// 
www.sshr.cz/pro-verejnou-spravu/informacn_podpora_zajistovani_vecnych_zdroju/Stranky/default.aspx 
31

 KISKAN SSHR: informační web systému KISKAN SSHR. [cit. 13. 1. 2013]. 
http://kiskan.ssshr.cz/stranky/default.aspx 
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2.8 Softwarové nástroje Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 
 
V zajištění informační podpory pro oblast operačního řízení činnosti Zdravotnické 

záchranné služby hraje nejdůležitější roli operační středisko Zdravotnické záchranné služby, 
v Pardubickém kraji zřízeného na úrovni Krajského zdravotnického operačního střediska 
(KZOS) vybavené kvalitním informačním systémem. Zdravotnická záchranná služba 
Pardubického kraje využívá ke své činnosti a ke kooperaci se složkami integrovaného 
záchranného systému (zejména HZS PAK) informační systém S. O. S. brněnské firmy 
PER4MANCE s.r.o. sestávající se z 19 modulů. Z modulů, které využívá majoritně KZOS je to 
modul Dispečerské systému S. O. S. a modul INFO 35 (modul zjišťující identifikaci volajícího 
z pevné linky). 32 

 
2.8.1 Dispečer S. O. S. 

 
Prvotním předpokladem pro vyslání posádky při mimořádné události je zajištění 

trvalého příjmu tísňových volání prostřednictvím národní tísňové linky 155 a vytvoření 
podmínek pro příjem a zpracování datové věty i hovoru z telefonního centra tísňového 
volání (TCTV) 112. Toto je hlavní náplní činnosti modulu Dispečer S. O. S. Mezi další činnosti 
patří: 

 

 lokalizace polohy volajícího (u pevných linek pomocí INFO 35, u mobilních operátorů 
je lokalizace pouze orientační); 

 evidence zlomyslných volání; 

 automatický předvolba výjezdové skupiny (dle polohy volajícího); 

 hromadné svolávání zaměstnanců pomocí SMS; 

 spolupráce s GIS, používání pomístních názvu pro snadnější orientaci operátora. 
 
Po vytěžení události a zadáním adresy do hlavního okna aplikace, případně po 

zpracování datové věty přijaté ze systému telefonního centra tísňového volání 112, dochází 
k předání tísňové výzvy výjezdové skupině. To zahrnuje i automaticky prováděné akce: 
 

 výzvu v místním rozhlasu základny a její tisk; 

 rozsvícení poplachových světel na základně; 

 odeslání souřadnic místa události a doplňujících textových informací do navigační 
základny ve výjezdovém vozidle; 

 prozvonění mobilních telefonů výjezdové posádky (systém pager). 
 

                                            
32

 PER4MANCE.cz: aplikace S. O. S. [cit 15. 1. 2013]. http://www.per4mance.cz/aplikace/default.php  
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Ilustrace: Krajské zdravotnické operační středisko Pardubického kraje a pracoviště 
Dispečer S. O. S.33 

 

 
 

Výzva k výjezdu je směrována na počítač na základně výjezdové posádky a zde by 
měla být zpětně potvrzena. Výzva předávána na mobil (pager) je pouze nadstandardem pro 
posádku. 

Do systému Dispečer (v provázání s mapovým prohlížečem) je integrován modul pro 
sledování polohy výjezdových vozů. Vozidla reagují se systémem vysíláním stavových 
informací, tzv. statusů (výjezd na místo, příjezd na místo, návrat s pacientem či bez pacienta, 
předání pacienta, návrat a ukončení výjezdu). Touto integrací je zajištěno předávání 
souřadnic mimořádné události přímo do navigační jednotky vozidel.34 

 

                                            
33

 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Fotogalerie [online]. [cit. 14. 1. 2013]. Dostupné z: 
http://www.zzspak.cz/?id=98presenter=Front%3AFotogalerie 
34

 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje: Informační systém Zdravotnické záchranné služby 
Pardubického kraje. [cit. 13. 1. 2013]. Dostupné z: 
http://www.zzspak.cz/?seo=informacni-system&presenter=Front%3AClanek 
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2.8.2 Integrace Dispečera s Jednotným systémem dopravních informací 
 
Pokud Zdravotnická záchranná služba vyjíždí k události typu dopravní nehoda, 

přechází informace o místě a typu nehody zcela automaticky, bez přičinění operátora, do 
Jednotného systému dopravních informací35. Informace odcházejí ze systému Dispečer 
formou XML dokumentu, obsahují adresu místa dopravní nehody ve formě souřadnic  
a textovou poznámku formuláře hlášení. Osobní data pacientu či časový interval výjezdu  
a dojezdu posádky Zdravotnické záchranné služby na místo události nejsou součástí 
dokumentu.36 
 
2.9 Softwarové nástroje Policie České republiky v Pardubickém kraji 

 
Policistům při výkonu jejich činnosti poskytuje prostřednictvím operačního střediska 

informační podporu informační systém Dispečer Maják 158, který není využíván jen 
v Pardubickém kraji, ale celorepublikově.  

Systémem Maják 158 disponují operační střediska Policie České republiky. 
V Pardubickém kraji neexistuje centralizované operační středisko na úrovni kraje. Činnost 
středisek probíhá na úrovni územních odborů (Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí), 
kdy územní odbor Pardubice a Chrudim sdílejí společné prostory v Krajském ředitelství 
policie Pardubického kraje. V brzké budoucnosti se ale předpokládá v rámci Integrovaného 
operačního programu Evropské unie a projektu Národního informačního systému 
integrovaného záchranného systému sloučení všech čtyř středisek pod Integrované operační 
středisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. 37 

Autorce byl odepřen přístup do prostor operačního střediska Policie České republiky 
v Pardubicích, z tohoto důvodu bude v této studii chybět bližší popis střediska.  

 
2.9.1 Maják 158 

 
Jeho provoz zaštiťuje Závazný pokyn policejního prezidenta č. 19/2005. Výrobcem 

tohoto systému je firma Komcentra s. r. o. Praha. Tento řídící a komunikační systém slouží 
prvotně ke zpracování příjmu tísňového hovoru z národní linky 158, ke zpracování datové 
věty i hovoru z tísňové linky 112 a konečně k vyslání sil a prostředků Policie České republiky 

                                            
35

 Systém pro sběr, distribuci a publikaci dopravních informací o aktuální dopravní situaci na území České 
republiky. 
Jedná se o výsledek spolupráce Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a dalších 
subjektů. 
36

 Lukáš, L. a kol. Informační podpora integrovaného záchranného systému. 1.vyd. Ostrava: Edice SBI 
SPEKTRUM, 2011. ISBN: 978-80-7385-105-7, str. 154. 
37

 Policie České republiky: Útvary Policie České republiky, Oddělení řízení projektů a evropských fondů. 
[cit. 14. 1. 2013]. http://www.policie.cz/clanek/integrovane-operacni-stredisko-krajske-reditelstvi-policie-
pardubickeho-kraje.aspx 
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na místo události a následné dokumentaci. Dále systém umožňuje datový přenos údajů do 
služebních vozidel Policie České republiky prostřednictvím digitální radiové sítě (MATRA). 38 

Systém je složen z několika provázaných modulů. Po přihlášení uživatel (operačního 
důstojníka) do systému je zobrazena nabídková lišta se Seznamem akcí. Zde jsou zobrazeny 
všechny právě probíhající i uzavřené události spolu s přehledem sil a prostředků.  

Seznam akcí tedy obsahuje základní výběr činností operačního řízení. Jedná se 
především o: 

 

 příjem události z linky 158: sloužící pro příjem hovoru. Při příjmu hovoru datové věty 
ze systému 112 jsou informace již částečně vyplněny a operační důstojník provede 
jen přiřazení příslušného policejního útvaru, který se bude oznámením zabývat. 
Samotné založení události proběhne v okně Akce; 

 poplach: sloužící k upozornění za pomoci zvukové i světelné signalizace operačního 
důstojníka na příchod datové věty ze systému 112; 

 lustrace: akce určená k shromažďování informací o osobách či vozidlech, využitelné 
zejména pro kontrolu. U osoby se zjišťuje jméno, příjmení, rodné číslo, datum 
narození, pohlaví, státní příslušnost. U automobilů se lustruje druh, název, značka, 
číslo motoru a povozku, státní poznávací značka, apod.; 

 síly a prostředky: okno pro nasazení sil a prostředků, tedy policejních jednotek 
vysílaných na místo události. Slouží k ucelenému přehledu operačního důstojníka  
o rozmístění jednotek, příslušnosti k útvaru a stavu, v jakém se nacházejí (zařazené 
do akce, čekající ve frontě, odvolané z akce). Pomoc poskytuje i přidružená funkce 
zobrazení rozmístění jednotek na mapě; 

 telefon: okno sloužící k uskutečnění telefonního hovoru; 

 zprávy: umožňuje zasílání krátkých textových zpráv mezi operačním střediskem  
a výjezdovým vozidlem, které je vybaveno pro jejich příjem; 

 záznam: zde dochází k přehrávání informací ze záznamového zařízení ComGuard za 
pomoci programu ComWin. 39 

 
Po založení události se zobrazí okno s názvem Akce, které obsahuje pouze 

informativní informace (čas nahlášení, bližší popis události, útvar, který událost řeší, apod.). 
V nabídkové liště tohoto okna je možno získat i doplňující informace k události v podobě 
adres zúčastněných osob, mapové podpory, nebo je zde možnost informace doplnit 
v záložce Poznatky (zde se udávají informace zejména o příjezdu výjezdové jednotky na 
místo události nebo povolání a zahájení spolupráce složek integrovaného záchranného 
systému). 

                                            
38

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 19/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se upravuje provozování 
integrovaného komunikačního a řídícího systému „ DISPEČER – MAJÁK 158“. 
39

 Burieta Radek. Informační podpora Integrovaného záchranného systému kraje. Zlín, 2010. Diplomová práce. 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky. Vedoucí práce Doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc. 
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2.10 Vybrané softwarové nástroje Krajského úřadu Pardubického kraje 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, resp. jeho Oddělení krizového řízení využívá část 

softwarových nástrojů totožných s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje (jedná 
se o program MEDIS – ALARM, program sloužící k identifikaci nebezpečných látek ROZEX, 
informační systém ARGIS, KRIZDATA, KRIZKOM, apod.). Další část softwarových nástrojů 
vychází již ze specifických činností oddělení, podléhající z větší části utajení. Jedná se  
o program OPSU (Operační příprava státního území), OMN (Objekty možného napadení), 
ODOS (Objekty důležité pro obranu státu). Tyto programy souvisí se zpracováváním Dílčího 
plánu obrany Pardubického kraje40. Neoddělitelným pomocníkem je samozřejmě i mapová 
podpora, konceptuální datový model GIS krajského úřadu založený na platformě firmy ESRI. 
Úřad využívá i lokálně instalovaný informační systém Smartmaps Office firmy Mapy.cz s. r. o. 
Z důvodu utajení bude autorka této studie specifikovat jen omezenou část programů 
využívaných Krajským úřadem Pardubického kraje při činnostech krizového řízení. 

 
2.10.1 Krizový informační systém WAK KIS 

 
Tento informační systém firmy WAK Systém spol. s r. o. slouží jako hlavní opora 

krizového řízení v oblasti tvorby a správy krizových plánů a plánů krizové připravenosti. Je 
využíván pro modelování a řešení mimořádných událostí, pro monitorování krizových stavů. 

Dokumenty krizového plánování jsou zde vytvářeny pomoci předdefinovaných šablon 
typových nebo krizových plánů vytvořených na základě právního předpisu41. Při tvorbě 
krizového plánu se jedná o Katalog ohrožení, Katalog opatření a Objekty datové základny 
(obsahující adresář kontaktních osob a organizací, katalog prostředků, budov a skladů, 
katalog nebezpečných látek, apod.). Katalog ohrožení slouží k zadávání zkušeností o možných 
rizicích a hrozbách na území kraje, jejich četnosti a dopadu. Cílem tohoto katalogu je 
navrhnout postupy a úkoly, jak tyto hrozby eliminovat. Tyto postupy jsou následně 
evidovány v Katalogu opatření, jedná se v podstatě o výstup analýzy rizik území kraje. 
Všechny tyto katalogy jsou využity v modulu Řešení krizové situace, kde jsou definovány 
harmonogramy postupů a přehledy sil a prostředků k zdárnému řešení krizové situace. 

Systém automaticky generuje krizové plány ve formátu Microsoft Word. Spolupracuje 
s mapovými produkty firmy ESRI, jejíž GIS aplikace je používána i na Krajském úřadě 
Pardubického kraje. Datová komunikace mezi jednotlivými uživateli systému je zabezpečena 
šifrovanou podobou. 

Tento informační systém dále obsahuje modul GSM sloužící k automatizovanému 
zasílání vyrozumění o mimořádných událostech dalším orgánům krizového řízení. 42 

                                            
40

 Dílčí plán obrany Pardubického kraje je plánovacím dokumentem, který je součástí Plánu obrany České 
republiky. Povinnost jej zpracovávat vychází ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ve 
znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 
úřadů. 
41

 Nařízení vlády ze dne 22. listopadu 2000 k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,  
o krizovém řízení a o změně některých zákonů. 
42

 WAK KIS. WAKsystem.cz. [cit. 15. 1. 2013]. http://www.waksystem.cz/produkty/wak-kis  
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2.10.2 Softwarový nástroj ADRem / RIDrem 
 
Tato programová vybavení souvisí s podmínkami přepravy nebezpečných látek na 

pozemní komunikaci a železnici.  
 
ADRem43 
 

 
 

Jedná se program společnosti Medistyl spol. s r. o. vyvinutý ve spolupráci s firmou 
DEKRA Automobil a.s. zpracovávající Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí ADR44. Mimo to, že program obsahuje aktuální znění této dohody, 
obsahuje databázi látek a způsoby jejich manipulace při přepravě. Zobrazuje označení 
vozidla a vede databázi nákladových listů. Navrhuje obaly, které je možno pro přepravu dané 
specifické látky používat, a zejména technické požadavky konkrétních vozidel (cisteren  
a vozidel pro přepravu výbušnin). Dále je zde možnost dohledat informace o omezení při 
průjezdu tunely.45 
 

                                            
43

 Program ADRem 2013. Dekra. [cit. 14. 1. 2013]. http://dekra-automobil.cz/akademie/?w_stranka=adrem 
Horký, Jaroslav. Informační zdroje o vlastnostech chemických látek ve vazbě na evropskou legislativu. 112, 
2011, 8. http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-x-cislo-8-2011.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D 
44

 Sbírka mezinárodních smluv č. 13/2009. 
45

 Databáze chemických látek. ADRrem. Medistyl.info.cz [cit. 14. 1. 2013]. 
http://www.medistyl.info.cz/index.php/lang-cs/chemical-databases/adrem-ridrem-software  
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RIDrem 
 

 
 
Tento software je obdobou programu ADRem, z dílny firmy Medistyl spol. s r. o., a je 

využitelný při přepravě nebezpečných látek po železnici. Kopíruje Řád pro mezinárodní 
železniční přepravu nebezpečných věcí RID46. Obsahuje aktuální údaje dle zákona  
o chemických látkách.47 Upravuje přípustnost nejvyššího celkového množství látky na vlakový 
kontejner.48 

 
2.10.3 Softwarový nástroj TerEx  

 
Tento program z dílny firmy je určený pro rychlý odhad následků havárií případně 

teroristických či vojenských útoků. Poskytuje ucelenou databázi chemických látek podobně 
jako program MEDIS – ALARM, rozdílem je ovšem to, že zvažuje možnosti zneužití výbušných 
systémů, na rozdíl od systému MEDIS – ALARM. Výrobcem programu je firma T-SOFT a. s. 
Značnou výhodou je, že poskytuje výsledky i s nedostatečnými vstupními informacemi  
a počítá s maximálními možnými následky mimořádné události. Další výhodou je kooperace 
respektive návaznost na GIS, pro zobrazování výsledků havárie do mapy existuje v programu 
speciální modul. Jako podkladová mapa zde slouží lokální geografická data nebo je možno 
využít mapového serveru Státního mapového centra, případně mapovou aplikaci 
z internetového prohlížeče Google. 

Kromě databáze nebezpečných látek je v programu TerEx k dispozici 9 základních 
havarijních modelů mimořádných událostí49. Kliknutím na příslušný model se zobrazí list 

                                            
46

 Sbírka mezinárodních smluv č. 19/2007. 
47

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. 
48

 Databáze chemických látek. RIDrem. Medistyl.info.cz [cit. 14. 1. 2013]. 
http://www.medistyl.info.cz/index.php/lang-cs/chemical-databases/adrem-ridrem-software 
49

 Jedná se například o model PUFF (rychlý odpar), JET FIRE (masivní déletrvající únik plynu se zahořením), 
POISON (model otravné látky), UVCE (exploze oblaku plynu), PLUME (únik plynu nebo kapaliny s odparem do 
oblaku), atd. 
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látek, které pro tento model připadají v úvahu. Přímá volba modelu je ale závislá na 
uživatelově znalosti aktuálních povětrnostních podmínek, proto je vhodné použít modulu 
Průvodce. 

K havarijním modelům lze v aplikaci dospět i z databáze Nebezpečných látek. Ta 
nabízí kromě základních fyzikálních a toxických vlastností, požárně-technických vlastností  
i záložku Havarijní modely, kde je blíže specifikováno, jaký havarijní model připadá pro danou 
chemickou látku v úvahu. Součástí identifikace látky je samozřejmě i informace o škodlivosti 
a účincích na zdraví člověka.50 

 
2.10.4 Informační systém Digitální povodňový plán 

 
Pardubický kraj jako ostatní kraje v České republice má přidělenou licenci ke vstupu 

do internetové aplikace v gesci Ministerstva životního prostředí, Digitálnímu povodňovému 
plánu. Do této aplikace byl roku 2005 převeden Povodňový plán České republiky a součástí 
jsou povodňové plány krajů, obcí s rozšířenou působností až po povodňové plány obcí. 
Digitální povodňový plán je jedním ze základních modulů Povodňového informačního 
systému, výrobcem je firma Hydrosoft Veleslavín, s. r. o. Samozřejmostí je i jeho funkčnost 
ve formě webové aplikace, ale program je spustitelný přes CD, není nutná jeho instalace, 
funguje tedy i bez síťového připojení.  

Program soustřeďuje ucelené informace potřebné pro plánování pro povodňové 
mimořádné situace, usnadňuje uživateli používání informací propojením mapových  
a textových informací hypertextovými odkazy.51 Podporuje činnost povodňové komise  
a zajišťuje informační propojení všech úrovní povodňových komis (obec, obec s rozšířenou 
působností, kraj) a základních složek integrovaného záchranného systému. Jeho součástí je 
i GIS aplikace, mapy jsou aktivní přímo z textu, není potřeba využívat mapovou podporu ze 
samostatného mapového serveru. 
 

                                            
50

 T-SOFT a. s.: TEREX – Teroristický expert. [cit. 14. 1. 2013]. http://www.tsoft.cz/terex  
51

 POVIS: Povodňový informační systém. [cit. 14. 1. 2013]. www.povis.cz/html/index.html?povis.htm 
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Ilustrace: Ukázka Digitálního povodňového plánu České republiky.
52

 

 

 
 
Mapové podklady jsou doplněny o vodní díla I. až III. Kategorie, srážkoměry, místa 

ledových jevů, vodními toky, kontakty na povodňové komise a další důležité organizace, 
apod.53 

 
2.10.5 Digitální povodňový plán Pardubického kraje 

 
Digitální povodňový plán Pardubického kraje je tedy subdoménou v rámci Digitálního 

povodňového plánu, modulem Povodňového informačního systému. Kraj má samostatné 
pravomoci při jeho zpracovávání, potřebná data získává z digitálních plánů České republiky, 
obcí s rozšířenou působností a obcí a zároveň jim je i předává. 

Povodňový plán Pardubického kraje obsahuje část věcnou, část grafickou, část 
organizační a přílohy.  

                                            
52

 Hydrosoft.eu: Povodňový informační systém. [cit. 16. 1. 2013]. Dostupné z:  
http://www.hydrosoft.eu/html/prg/dpp_povis.shtml# 
53

 Hydrosoft.eu: Povodňový informační systém. [cit. 16. 1. 2013]. www.hydrsoft.eu/prg/dpp_pk.shtml 
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Ilustrace: Ukázka z Povodňového plánu Pardubického kraje (zdroj: POVIS.cz: Povodňový informační systém, 
Povodňové plány krajů České republiky. [cit. 16. 1. 2013]. Dostupné z: 
http://www.povis.cz/html/index.html?povis.htm 

 

 
 

Věcná část v sobě zahrnuje charakteristiku území v závislosti na říčních sítích  
a vodních děl54, vytipované ohrožené lokality povodí Labe a povodí Moravy, lokality 
ohrožené ledovými jevy, hlásné profily a srážkoměrné stanice. 

Organizační část nabízí náhled na Statut a Jednací řád Povodňové komise 
Pardubického kraje, doporučené vybavení této komise a popis činností při jednotlivých 
stupních povodňové aktivity nebo schéma přenosu informací hlásné povodňové  
a předpovědní povodňové služby. Dále charakteristiku a typy přirozených povodní  
a ohrožené lokality řeky Labe, dominanty Pardubického kraje. 

Grafická část povodňového plánu zahrnuje základní mapu Pardubického kraje, 
důležité objekty ve vztahu k záplavovému území, veškeré vodní toky a vodní díla. 

                                            
54

 Mezi nejvýznamnější toky patří: řeka Labe, Orlice, Divoká Orlice, Morava, Svratka, Chrudimka, Třebůvka, atd. 
Mezi nejvýznamnější vodní díla patří: přehrada Les Království, Seč, Křižanovice, Pastviny, Hamry, atd. 
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2.11 Budoucnost softwarových nástrojů informační podpory krizového řízení 
v Pardubickém kraji 
 
 Problémem krizového řízení, respektive jeho softwarových nástrojů, je neexistence 

jednotného informačního systému pro tuto oblast, zejména pro oblast plánování. A dále 
nekompatibilita jednotlivých informačních systémů na úrovni základních složek 
integrovaného záchranného systému. Pardubický kraj do jisté míry spoléhal na řešení 
v podobě celostátního „Informačního systému krizového řízení“ (ISKŘ). 

 
3. Zmařená naděje v podobě Informačního systému krizového řízení 

 
Záměr vybudovat jednotný informační systém pro podporu krizového řízení vzešel 

z usnesení vlády České republiky ze dne 28. dubna 2003. Ještě téhož roku byl předložen 
projektový záměr výstavby ISKŘ, jednotné databáze na celorepublikové úrovni využívané pro 
podporu krizového řízení a zároveň nástroje umožňující komunikaci orgánů krizového řízení 
všech úrovní. Tento záměr obsahoval tři varianty řešení výstavby, zvítězila nejlevnější, 
redukovaná verze, která byla stvrzena usnesením vlády č. 572 ze dne 11. května 2005.55 
Základní myšlenkou byla tedy informační a komunikační podpora orgánům interesovaným 
v krizovém řízení, zejména pro úroveň havarijního a krizového plánování. Hlavní myšlenkou 
bylo propojení již existujících dílčích informačních systémů napříč celorepublikovou 
strukturou orgánů krizového řízení. Systém měl obsahovat aplikace pro plánování  
a modelování, s implementací GIS aplikace pro vizualizaci mimořádných událostí a databázi 
klíčových subjektů. Bylo navrhováno rozdělení celého systému do 3 subsystému: GIS 
Integrovaného záchranného systému, portálu krizového řízení pro laickou i odbornou 
veřejnost a vlastní aplikace Informačního systému krizového řízení.56 Jako součást 
Informačního systému krizového řízení se plánovala i podpůrná aplikace pro varování  
a vyrozumění. 

Vybudování tohoto informačního systému bylo od počátku v gesci Ministerstva 
vnitra, respektive Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 
V současné době ovšem systém stále není funkční a zřejmě ve své finální podobě funkční 
nikdy nebude. Má však „nástupce“v podobě Národního informačního systému 
integrovaného záchranného systému, který ovšem zcela nepokryje potřeby krizového řízení, 
zejména oblast krizového plánování. 

 
3.1 Národní informační systém integrovaného záchranného systému 

 
Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS) je dílčím 

projektem v rámci projektu Informačního systému integrovaného záchranného systému (IS 
IZS). Informační systém integrovaného záchranného systému je projekt programu Jednotná 

                                            
55

 ISVS.cz: Informační systém veřejné zprávy - Informační systém pro podporu krizového řízení. 
[cit. 22. 1. 2013]. http://www.isvs.cz/informacni-system-pro-podpru-krizoveho-rizeni-1-dil/ 
56

 Hasičský záchranný sbor České republiky: Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky 
v roce 2008. [cit 22. 1. 2013]. http://www.hzscr.cz/soubor/rocni-zprava-o-cinnosti-hzs-cr-08-final-pdf.aspx 
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úroveň informačních systémů operačních řízení a modernizace technologií pro příjem 
tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému Tento projekt byl 
koncipován v rámci Integrovaného operačního programu pod záštitou Ministerstva vnitra 
České republiky, spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie. 57 Od 1. 
července 2012 však došlo ke změně a řídícím orgánem tohoto operačního programu je místo 
Ministerstva vnitra České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.  

Národní informační systém integrovaného záchranného systému je označován jako 
„Střechový projekt“ v rámci informačního systému integrovaného záchranného systému. 
Informační systém integrovaného záchranného systému obsahuje 45 dílčích projektů. 
Základními dílčími projekty jsou „Krajské standardizované projekty“ a „Centrální 
standardizované projekty“. Co se týče krajských projektů, uvažuje se o vybudování ve 
struktuře:  

 

 13 krajských standardizovaných projektů Hasičských záchranných sborů kraje  
a 1 projekt Hasičského záchranného sboru Hlavního města Prahy; 

 13 krajských standardizovaných projektů Krajských ředitelství Policie České republiky 
a 1projekt Krajského ředitelství Hlavního města Prahy; 

 13 krajských standardizovaných projektů Zdravotnické záchranné služby kraje  
a 1 projekt Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy. 
 
Dále by měly být realizovány projekty na centrální úrovni, tedy Centrální 

standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru České republiky (centrální operační 
středisko) a centrální standardizovaný projekt Policie České republiky (centrální operační 
středisko). 
 Cílem projektu informačního systému integrovaného záchranného systému je 
vybudování jednotné technologické platformy, jednak pro příjem tísňového volání a dále 
zkvalitnění operačního řízení s možností výměny dat mezi základními složkami 
integrovaného záchranného systému. Program informačního systému integrovaného 
záchranného systému má za cíl zajistit propojení technologií mezi těmito složkami a tím 
zefektivní, případně zrychlí vysílaní sil a prostředků na místa mimořádných událostí. 58 

Projektem by měl být vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních 
složek integrovaného záchranného systému. „Pomocí nasazení moderních informačních  
a komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek 
integrovaného záchranného systému a bude dosaženo jednotné úrovně informačních 
systémů operačního řízení.“59 Tato interoperabilita se bude především týkat vybudování 

                                            
57

 Konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
58

Hasičský záchranný sbor České republiky: Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení  
a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému. 
[cit. 22. 1. 2013]. http://www.hzscr.cz/clanek/jednotna-uroven-informacnich-systemu-operacniho-rizeni-a-
modernizace-technologii-pro-prijem-tisnoveho-volani-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-
402999.aspx 
59

 Is-izs.izscr.cz: Program Informační systém integrovaného záchranného systému. [cit. 10. 2. 2013]. 
http://is-izs.izscr.cz/  
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jednotné technologické platformy pro příjem tísňového volání a výměnou dat mezi 
operačními středisky jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému. 
Nejedná se tedy o pokus integrovat fyzicky všechna operační střediska jednotlivých složek 
v jeden celek, ale o vybudování totožného technologického a komunikačního zázemí. Právě 
komunikace mezi těmito středisky při operačním řízení je občas ne zcela efektivní právě 
z důvodu nekompatibility technologií. Dochází k duplování telefonátů při předávání událostí, 
apod., čímž se podstatně zdržuje vyslání sil a prostředků na místo události.  

Národní informační systém integrovaného záchranného systému (respektive 
informační systém integrovaného záchranného systému) se v současné době nachází 
v přípravné fázi. 
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4.   Srovnání úrovně softwarových nástrojů krizového řízení Pardubického kraje  
       s ostatními kraji v České republice 

 
Pardubický kraj se na poli softwarových nástrojů krizového řízení vyznačuje 

neexistencí jednotného informačního systému, jak již bylo zmíněno. V takovéto situaci se 
nachází i většina krajů v České republice. Důvodem je předpoklad v dokončení výstavby 
celostátního ISKŘ, které je v budoucnosti bohužel více než nereálné. Kraje si tedy musí 
vystačit dílčími informačními systémy, které se kraj od kraje diferencují. Výjimku z tohoto 
uspořádání tvoří Hlavní město Praha, které na popud Rady Hlavního města Prahy v roce 2010 
spustilo jednotný informační systém „Informační systém krizového řízení Hlavního města 
Prahy“ (ISKŘ HMP). 

 
4.1 Informační systém krizového řízení hlavního města Prahy 

 
Tento informační systém je určen k zajištění připravenosti hlavního města na řešení 

nejen krizových situací, ale i každodenních mimořádných událostí. Jeho hlavním uživatelem 
je Magistrát hlavního města Prahy, jeho městské části, postupně dochází k jeho 
implementaci na všechny základní složky integrovaného záchranného systému. Jedná se  
o obsáhlý systém podporující velký rozsah služeb v oblasti přípravy, informační podpory  
a řešení mimořádných událostí.  

Základem je jednotný mapový podklad, technologie ArcGIS, v režii firmy ESRI. 
Podkladové mapy jsou pravidelně aktualizovány z datového zdroje Útvaru rozvoje hlavního 
města Prahy. Systém je koncipován modulárně. Mezi základní moduly ISKŘ Hlavního města 
Prahy patří: 

 

 Katalogy: jedná se databázi či bližší identifikaci subjektů (právnických i fyzických 
osob), objektů (významných z hlediska krizového řízení, např. úkryty, shromaždiště 
osob, apod.) a zdrojů (využitelných při řešení krizových situací; 

 Analýza rizik: tento modul je zásadní pro havarijní a krizové plánování, slouží 
k identifikaci zdrojů rizik na území Hlavního města Prahy. Subsumuje v sobě dílčí 
moduly: Zdroje rizika, Potencionální události (zde je možné vykalkulovat míru rizika), 
Modelové události (složí jako šablona pro budoucí mimořádné události); 

 Plánování: modul podporující tvorbu plánování, výsledkem jsou Řešitelské plány, 
jejichž obsahem jsou opatření rozpracovaná do konkrétních činností pro řešení 
události. K zjednodušené tvorbě těchto plánu lze použít Katalog opatření, kde jsou 
předurčeny společné typové prvky plánů. Obsah jednotlivých opatření je zároveň 
předmětem Katalogových listů Národního systému reakce na krize; 

 Analýza škod a dopadů: modul, který vede evidenci dopadů události na životy, zdraví 
a majetek obyvatelstva. Jednotlivé dopady a škody jsou zde dále kategorizovány dle 
předmětu odhady a typu vlastníka; 

 Sběr a aktualizace dat: zde je možno organizovat sběr i aktualizaci dat pomoci tzv. 
kampaně, kdys systém sám rozesílá elektronické formuláře pro sběr dat účastníkům 
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kampaně. Získaná data jsou následně uložena do katalogů a zpřístupněna všem 
uživatelům Informačního systému krizového řízení Hlavního města Prahy; 

 Dokumentační modul: poskytuje prostor pro ukládání veškerých dokumentů 
podporujících tvorbu krizového plánu. 60 
 
Tyto základní moduly jsou propojeny s modulem GIS. Navazujícím modulem na 

základní aplikace je pak Městský kamerový systém hlavního města Prahy, Automatický 
systém varování a vyrozumění případně modul Českého hydrometeorologického úřadu. 
 
4.2  KRIZPORT Jihomoravského kraje 

 
Dalším příkladem fungujícího informačního systému v oblasti krizového řízení je 

veřejný portál krizového řízení Jihomoravského kraje KRIZPORT, který je spravován 
Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje. Je v provozu od roku 201161  
a realizovala jej společnost QCM s. r. o.62 Je propojen s webovými stránkami Hasičského 
záchranného sboru Jihomoravského kraje. Podstatou je členění na veřejnou a neveřejnou 
sekci uživatelů. Veřejnost má tedy nonstop přístup k aktuálním informacím (například 
aktuální stav znečištění ovzduší, stav vodních toků, situace v dopravě, apod.) a krizovým 
událostem řešených na území kraje. Pro laickou veřejnost jsou zde dostupné informace  
a rady, jak se v konkrétních událostech zachovat (například při spuštění varovného signálu, 
při vyhlášení evakuace, apod.).  

Součástí portálu je i sekce se seznamem zdrojů možných rizik mimořádných událostí 
na území kraje a samozřejmostí jsou i veškeré platné předpisy a metodiky z této oblasti. 

Neveřejná část portálu je určena uživatelům ze strany orgánů krizového řízení. 
Obsahuje plánovací dokumentaci (havarijní a krizové plány) a veškeré kontakty všech úrovní 
orgánů krizového řízení.63 
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 Hanousek Petr. Informační systém krizového řízení. Praha, 2011. Semestrální práce. Policejní akademie České 
republiky v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra managementu a informatiky.  
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 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje: Zpráva o stavu požární ochrany v Jihomoravském kraji za rok 
2011. [cit. 22. 1. 2013]. http://www.firebrno/uploads/informace/zprava_o_stavu_PO-HZS_JMK_2011.pdf 
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 Qmc.cz: QCM s. r. o.. [cit. 22. 1. 2013]. http://www.qcm.cz/index.php 
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 KRIZPORT: Portál krizového řízení pro JMK. [cit. 22. 1. 2013]. http://krizport.firebrno.cz/ 
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Závěr 
 
Jednotlivé informační systémy krizového řízení Pardubického kraje zde byly 

analyzovány z hlediska poskytování informační podpory integrovaného záchranného 
systému a podpory při krizovém řízení. Pozornost byla věnována základním složkám 
integrovaného záchranného systému, zejména Hasičskému záchrannému sboru 
Pardubického kraje, jeho Krajskému operačnímu středisku a Oddělení krizového řízení. 

V oblasti informačních systému základních složek integrovaného záchranného 
systému spatřuje autorka nekompatibilitu systémů a to zejména na straně Policie České 
republiky v oblasti mapové podpory. GIS využívaný Policií České republiky nekoresponduje 
při předávání tísňových událostí ze systému telefonního centra tísňového volání 112 
s požadavky systémů Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje. To způsobuje leckdy prodlevu (v podobě provádění 
zpětných dotazů) při vysílání sil a prostředků na místo události. Nejen tento problém, ale i 
mnohé další, by měly být odstraněny zprovozněním Národního informačního systému 
integrovaného záchranného systému jako jednotného technologického a komunikačního 
zázemí pro operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému.  

Tento systém ovšem nedokáže nahradit celostátní ISKŘ, který měl zastřešit krajskou 
roztříštěnost a nejednotnost informačních systému krizového řízení zejména pro oblast 
krizové připravenosti. Většina krajů v České republice, stejně jako Pardubický kraj, proto 
využívá zcela odlišné informační systémy. Byly zmíněny informační systémy Oddělení 
krizového řízení Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, jako informační systémy 
ARGIS, KRIZKOM, KRIZDATA, KISKAN, a systémy Oddělení krizového řízení Krajského úřadu 
Pardubického kraje jako WAK KIS, ARGIS, Digitální povodňový plán či softwarové nástroje 
TerEx, MEDIS – ALARM, ADRem, RIDrem.  

Co se týče vztahu laické veřejnosti a krizového řízení, vykazuje Pardubický kraj jemné 
rezervy. Vzorem informovanosti obyvatelstva v otázkách, týkající se krizového řízení, by 
Pardubickému kraji mohl být kraj Jihomoravský. Ten spravuje webový portál KRIZPORT 
s ucelenými informacemi pro veřejnost a s uživatelskými aplikacemi pro orgány krizového 
řízení na jednom místě. Obyvatelé Pardubického kraje mají ve webovém prostředí možnost 
získat informace týkající se mimořádných či krizových událostí na stránkách Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje. Systém KRIZPORT však prostředí webových stránek 
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v oblasti ucelené informovanosti 
veřejnosti a přehlednosti převyšuje.  

K informovanosti obyvatelstva o možných důsledcích mimořádných či krizových 
událostí se snaží v Pardubickém kraji přispět i neoficiální organizace, občanské sdružení 
„Rescueinfo Pardubice“ (Sdružení na ochranu obyvatel), které provozuje dva internetové 
portály: „Rady v nouzi“ a „Vaše sirény“. 

Nicméně vznik oficiálního webového portálu typu KRIZPORT by byl v Pardubickém 
kraji jistě žádoucí. Nutno podotknout, že na výstavbě portálu KRIZPORT, kterou zadával 
Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, finančně participovaly i soukromé 
subjekty. Tento fakt by mohl být rozhodujícím v otázce, zda podobný informační systém, 
využívaný jak veřejností, tak odbornými orgány krizového řízení, v budoucnu zřizovat.  
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Příloha: Výňatek ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
týkající se informačních systému krizového řízení 
 
§15, odstavec 2 
 
Příslušný správní úřad za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení poskytuje hasičskému záchrannému 
sboru kraje na vyžádání v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů způsobem zajišťujícím dálkový přístup údaje 
vedené v základním registru obyvatel, základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob  
a orgánů veřejné moci, základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, agendovém informačním 
systému evidence obyvatel, informačním systému cizinců, registru silničních vozidel, centrálním registru 
silničních vozidel a v registru řidičů

64
.  

 
§ 26 Zabezpečení informačních systémů krizového řízení 

 
(1) Orgány krizového řízení při plánování krizových opatření a při řešení krizových situací využívají 

informační systémy krizového řízení. 
 
(2) Zaváděné a užívané informační systémy krizového řízení musí splňovat standardy informačních 

systémů veřejné správy a pravidla 
 
a) přenosu informací nadřízeným, podřízeným a spolupracujícím orgánům krizového řízení, 
b) technického a programového přizpůsobení pro činnost v obtížných podmínkách, 
c) bezpečnosti uchovávaných informací stanovené pro informace s nejvyšším stupněm utajení 

obsažené ve zpracované dokumentaci. 
 
(3) Orgány krizového řízení při plánování krizových opatření odpovídají za dodržení zásady 

rovnocennosti písemných a elektronických údajů obsažených v krizovém plánu. 
 

§ 26a Zabezpečení závaznými geografickými podklady  
 
(1) Orgány krizového řízení využívají při přípravě na krizové situace a jejich řešení jednotné geografické 

podklady v analogové nebo digitální formě. 
 
(2) Jednotné geografické podklady musejí pro požadavky součinnosti splňovat zásady interoperability  

a standardizace všech zainteresovaných orgánů krizového řízení jak v národním, tak i mezinárodním rozsahu. 
 
(3) Jednotnými geografickými podklady pro plnění úkolů při plánování krizových opatření a při řešení 

krizových situací jsou státní mapová díla a další geografické produkty vytvářené pro zajišťování obrany státu  
v souladu se zvláštním právním předpisem.
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64 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti  
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů. 
65 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění 
pozdějších předpisů; 
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu  
a zásadách jejich používání v platném znění. 


