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Krizové řízení 

 plnění úkolů krizového plánování 
 

 vytváření podmínek pro činnost  
a rozhodování bezpečnostní rady kraje 
 

 příprava pro činnost krizového štábu kraje 
 

 celková koordinace při vytváření a aktualizaci 
havarijního a krizového plánu kraje 
 

 analytické podklady infrastruktury kraje 
 

 … 
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Offline podklady 
pro krizové řízení 

 bez možnosti internetového a síťového 
připojení 
 
 

 při dlouhodobém výpadku elektrické energie 
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Standardní situace 

 datové sady a projekty na zabezpečených 
síťových discích a lokálních discích 
 

 přístup všech oprávněných pracovníků úřadu 
 

 interaktivní tabule Smart Board 
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Používané datové sady 

 úplné pokrytí mapovými podklady 
VGHMÚř Dobruška (rastrové ekvivalenty 
topografických map RETM25, RETM50 
a RETM100 a vektorová databáze DMÚ25) 
 

 data z ČÚZK (ZM10, ZM50 a vektorová 
databáze ZABAGED) 
 

 letecké ortofoto ČÚZK z celého území 
Pardubického kraje 
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Tvorba dokumentů a map 

 ArcGIS for Desktop 10.2.2 
 

 Extenze Data Driven Pages, Maplex 
 

 Adobe InDesign, Photoshop, Acrobat 
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 nezávislost na softwaru, hardwaru                    
i operačním systému, formát PDF bude na 
všech počítačích zobrazen stejně   

 volně dostupný Adobe Reader "každý přečte"  
 univerzální tiskový formát, tisky s přesahem 
 "vypnout / zapnout" datové vrstvy 
 nástroj "Geoprostorová poloha" 

 
 

desetinný tvar   stupně, minuty, vteřiny 

Výhody formátu *.PDF 
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Vše v GIS a na Internetu? 
Není optimální řešení! 

 zhroutí se nebo "zamrzne" PC 
 

 pomalé nebo žádné připojení 
na internet / intranet 
 

 přetížená síť 
 

 technická chyba na výstupních zařízeních 
(dojde inkoust nebo toner) 
 

 chybí kvalifikovaná obsluha účelových SW 
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Dostupné dokumenty a mapy 

 mapové podklady pro zvláštní situace 
 podklady pro činnost bezpečnostní rady 

a krizového štábu 
 podklady pro podporu činnosti IZS 
 tematický atlas Pardubického kraje pro ORP 

jako podpora řešení krizových situací a 
mimořádných událostí 

 … 
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Infrastruktura Pardubického kraje 
 Liniové stavby (elektro, plyn, teplo) 

 

 Vojenské útvary a zařízení 
 

 Vojenská brodová přepraviště 
 

 Databáze letišť a heliportů 
 

 Komunikační zařízení 
 

 Ženijní úkryty 
 

 Zásobení vodou a odkanalizování 
 

 Vodní díla 
 

 Využitelné vodní zdroje pro AČR 
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Papír funguje vždy = mapy 
pro opravdové krize 
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Děkuji Vám 
za pozornost 

Univerzita Pardubice 
fakulta ekonomicko-správní 

 
Pavel Sedlák 
pavel.sedlak@upce.cz 
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