
Portál bezpečnosti a

krizového řízení HMP



Cíle budování portálu

‒ Informace a postupy pro občany a další uživatele z oblasti plánování, 

připravenosti na řešení MU nebo KS

‒ Včasné a správné informace o aktuálních událostech v Praze, jejich 

řešení, opatření popř. omezení 

‒ Veřejná a zabezpečená oblast informací

‒ Interaktivní prezentace dat ze systému krizového řízení pro složky IZS, 

MČ a další subjekty

‒ Pro registrované  - zasílání informací e-mailem

‒ Informování pomocí webové prezentace, podpora mobilních zařízení
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Informace pro veřejnost

Veřejnost je informována o aktuálním dění v Praze z oblastí:

‒ větších dopravních nehod,

‒ omezení MHD, 

‒ velkých nehod při stavebních činnostech

‒ ekologických havárií, 

‒ větších požárů,

‒ výpadků elektřiny apod.

Informace jsou poskytovány na portál prostřednictvím ISKŘ (informačního 

systému krizového řízení) z Operačního střediska krizového štábu, které 

dostává informace od složek IZS a dalších subjektů.
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Vzhled portálu

‒ Pokud se občané zaregistrují, budou dostávat informace z portálu na 

svůj email.

‒ Tento portál je určen i pro složky IZS a krizové pracovníky MČ. Ti se po 

přihlášení dostanou do neveřejné části. Zde naleznou dokumenty, které 

nejsou určené pro veřejnost, kamerové snímky z celé Prahy, mapové 

vrstvy doplněné o neveřejné informace, neveřejné události apod. 

‒ Portál má responzivní zobrazení stránek (přizpůsobení i v mobilních 

telefonech).
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Zobrazení s varováním

‒ Pokud se občané zaregistrují, budou dostávat informace z portálu na 

svůj email.

‒ Tento portál je určen i pro složky IZS a krizové pracovníky MČ. Ti se po 

přihlášení dostanou do neveřejné části. Zde naleznou dokumenty, které 

nejsou určené pro veřejnost, kamerové snímky z celé Prahy, mapové 

vrstvy doplněné o neveřejné informace, neveřejné události apod. 

‒ Portál má responzivní zobrazení stránek (přizpůsobení i v mobilních 

telefonech).
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Zobrazení portálu v mob. telefonech
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Aktuality a plánované akce

Návštěvníci jsou 

seznámeni 

s plánovanými 

akcemi a 

aktualitami z 

oblasti 

bezpečnosti, 

krizového řízení a 

prevence. Vše je 

také uvedeno v 

kalendáři akcí.
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Aktuality a plánované akce
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Mapové vrstvy
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‒ Aktuální dění (uzavírky, dopravní nehody, práce na silnici, dále vodočty, 
stav ovzduší a události z operačního střediska)

‒ Dopravu (uzavírky, dopravní nehody, práce na silnici, námraza, 
parkovací automaty, zóny placeného stání, zimní údržba komunikací)

‒ Povodně (záplavová území, linie protipovodňové ochrany – pytle 
s pískem, mobilní a pevné protipovodňové zábrany)

‒ Ukrytí a sirény (úkryty, ochranný systém metra, sirény)

‒ Chemii (objekty s nebezpečnými látkami)

‒ 112 (objekty a okrsky PČR, MP HMP, ZZS HMP, HZS HMP)

‒ Územní členění (parcely, adresné body, stavební objekty)

‒ Kamery (pro veřejnost 130 kamer)
‒ Celkovou mapu (možnost zobrazit si jednotlivá témata)



Přehled mapových vrstev



Přehled mapových vrstev

Jednotlivé objekty, úkryty a sirény jsou opatřeny informacemi, které se zobrazí po 

označení v mapě.



Menu portálu



Rozvoj portálu
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‒ V současné době se připravuje rozvoj tohoto portálu. 

‒ Anglická verze stálých článků (uvedených v menu) a mapové podklady.

‒ Přehlednější zobrazení kalendáře plánovacích akcí (nyní se musí 
kalendář dohledat na první straně aktualit a plánovaných akcí (rolovat 
na konec stránky)

‒ Pro uživatele možnost výběru informací zasílaných emailem nejen podle 
oblasti vzniku události (městské části), ale také podle druhu události 
(voda, doprava, požár, aktuality, plánované akce)

‒ Nové mapové vrstvy např. voda, teplo, plyn, veřejné osvětlení

‒ Do zabezpečené části informace o školách, zdravotnických zařízeních a 
o objektech a subjektech s nebezpečnými látkami.



Děkuji za pozornost

Mgr. Petra Vítková


