
Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy 
 

Provoz operačního střediska byl zahájen 1. ledna 1997 (Operační a informační středisko 
Jednotného bezpečnostního systému hl. m. Prahy). Postupem času se vyvíjely technologie a 
narůstal objem úkolů. Začala výstavba Autonomního systému varování a vyrozumění 
(elektronické sirény), Městského kamerového systému a výstavba Městského rádiového 
systému TETRA. 

Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy (dále jen „OS KŠ HMP“) je zřízeno jako stálý 
pracovní orgán Krizového štábu hl. m. Prahy a Bezpečnostní rady hl. m. Prahy, zejména za 
účelem zabezpečení nepřetržité pohotovosti hl. m. Prahy v oblasti krizového řízení jako 
jedno z opatření ke snížení nebezpečí vzniku a ke snížení následků mimořádných událostí a 
k řešení krizových stavů. Je zakotveno v Jednacím řádu Bezpečnostní rady HMP a Krizového 
štábu z 1. 1. 2018, které nahradilo Nařízení primátorky hlavního města Prahy č. 1 - 4/2015. 
OS KŠ HMP monitoruje situaci v hl. m. Praze a informuje členy Bezpečnostní rady hl. m. 
Prahy a Rady hl. m. Prahy, územně příslušné orgány samosprávy, vedoucí a určené 
pracovníky Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a složky Integrovaného záchranného systému 
(IZS). 

Spolupráce s městskými částmi hl. m. Prahy je jednou z důležitých činností, která probíhá 
jak v době řešení závažné situace, tak v době běžného provozu. V rámci spolupráce 
s městskými částmi hl. m. Prahy řeší OS KŠ HMP některé povinnosti hl. m. Prahy, dané mu 
zákonem.  

OS KŠ HMP spolupracuje se složkami IZS, organizacemi, servisními firmami a dalšími 
dotčenými subjekty a osobami. Jde např. o Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Policii 
České republiky, Městskou policii hl. m. Prahy, Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. 
Prahy, Technickou správu komunikací, Správu služeb hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražskou plynárenskou, a.s., Pražskou 
teplárenskou, a.s., Pražskou energetiku, a. s., Povodí Vltavy, s. p., a další. 

Jedná se o spolupráci při informování a zajišťování různých požadavků. Nejčastěji jsou to 
dopravní informace, výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu, informace 
o poruchách vodovodu, uzavírkách ulic ale také o zraněných při dopravních a jiných nehodách. 
Z běžných požadavků jsou to např. požadavky na úklid, opravy komunikací – propady, 
chybějící víka kanálů, odvoz uhynulých kadáverů, při mimořádných událostech požadavky 
např. na řešení náhradního ubytování, evakuaci osob, na evakuační autobus, na statika, 
požadavky na materiální podporu – zejména v době povodní, nehody a mimořádné události v 
prostorách metra, informace o haváriích na vodních plochách a tocích a mnoho dalšího.  

OS KŠ HMP pravidelně prověřuje provozuschopnost Autonomního systému varování a 
vyrozumění (dále jen „ASVV“) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru ČR. ASVV výrazně přispěl k varování obyvatel hl. m. Prahy při 
mimořádných událostech. Jednalo se např. o informování obyvatel při povodních v roce 
2002 a 2013, kontaminace pitné vody v roce 2015, výpadek trafostanice Chodov v roce 2017, 
únik chlóru z Interpharma v Praze 12 v roce 2017, extrémní srážky na malých vodních tocích 
v červnu 2017, požár hotelu v Praze 2 a požár haly U Továren v loňském roce i propad stropů 
v ul. Mikulandská v Praze 1. 



V případě rozsáhlé nebo dlouhodobé mimořádné události nebo krizového stavu je OS KŠ HMP 
doplňováno o pracovníky odboru bezpečnosti, ale i o další zaměstnance MHMP podle 
charakteru mimořádné události nebo krizového stavu. Zajišťuje varování a informování 
obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy o vzniku nebo nebezpečí vzniku mimořádné události, vše 
v souladu s Krizovým plánem hl. m. Prahy, nebo podle požadavků velitele zásahu. V případě 
potřeby komunikace s veřejností jsou na OS KŠ HMP zřízeny infolinky, které se využívají jako 
informační linky pro komunikaci s veřejností. Zároveň OS KŠ HMP informuje veřejnost a 
krizové pracovníky prostřednictvím Bezpečnostního portálu hl. m. Prahy o událostech na 
území hl. m. Prahy. 

OS KŠ HMP se nachází v budově MHMP na Nové radnici, Mariánské náměstí č. 2, Praha 
1. Jedná se o režimové pracoviště s omezeným vstupem. Vstup na OS KŠ HMP je povolen 
předem určeným pracovníkům a servisním organizacím, které spravují HW a SW OS KŠ HMP. 

Provoz OS KŠ HMP je zajišťován nepřetržitě ve dvanáctihodinových pracovních 
směnách: denní od 09:00 do 21:00 hodin a noční od 21:00 do 09:00 hodin. Směna je 
podřízena primátorovi hl. m. Prahy, řediteli MHMP, řediteli odboru bezpečnosti MHMP 
(tajemník Krizového štábu hl. m. Prahy) nebo jejich zástupcům. Na operačním středisku je 
zaměstnáno 5 operátorů (minimální počet nutný k zajištění nepřetržitého chodu 24 hodin 
denně), metodik operačního řízení a provozní technik operačního řízení.  

Vedle běžného provozu má OS KŠ HMP koordinaci a spolupráci na všech akcích v Praze 
z hlediska bezpečnostních opatření například rozsvěcení vánočního stromu, Mikuláš, 
Silvestr, Novoroční ohňostroj, trhy (velikonoční, vánoční apod.), maratony, Metronom Prague, 
Mattoni koktejl festival, Triatlon (Challenge Prague), Židovské svátky apod. 

 
Rekonstrukce Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy 
 

Původní stav byl více než 20 let bez zásadního zásahu. Nové pracoviště bude lépe 
vyhovovat pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů a pro bezproblémové 
fungování pracovních orgánů Krizového štábu hl. m. Prahy. Komplexní rekonstrukce OS 
KŠ HMP, včetně stavebních úprav, hardwarového a softwarového vybavení, s rozšířením o 
přilehlé místnosti vytvořila moderní pracoviště operátorům a pracovníkům odboru bezpečnosti. 
Důležitou součástí rekonstrukce v rámci stavebních úprav bylo rozšíření řídící místnosti Stálé 
pracovní skupiny KŠ HMP. 

Stavební práce i dodávku technologického vybavení zajišťovala na základě veřejné zakázky 
firma Colsys, s.r.o.  

Stavební práce celkem 5 174 775,03 bez DPH (6.261 427,79 Kč s DPH).  

Dodání technologického vybavení i s vícepracemi 40 539 002,50 Kč bez DPH 
(49 052 193,03 Kč s DPH). 

Celková rekonstrukce OS KŠ HMP : 45 144 744, 03 Kč bez DPH (54 625 14, 28 Kč s DPH).  
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