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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze krizového evakuačního centra 

Českého červeného kříže. V první části jsou popsána teoretická východiska, která nabízí 

základní přehled znalostí potřebných pro dosažení stanovených cílů. Dále je zde 

analyzována interní situace Červeného kříže a jsou definovány požadavky na databázi. 

V praktické části práce zpracovává získané poznatky, které jsou využity pro vlastní 

návrh řešení. Navržený model databáze je zhodnocen v závěru. 

 
Abstract 
This bachelor’s thesis deals with design of a database for a critical evacuation center of 

the Czech red cross. There are theoretical basics described in the first part. It offers 

basic overview of knowledge, which is important for reaching assigned aims. There is 

also analysed internal situation of the Czech red cross and defined requirements to the 

database. Obtained pieces of knowledge are processed in the practical part and they are 

utilised for the main proposal. Suggested design of the database is summed up in the 

final part.  
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh databáze a jeho přizpůsobení pro účely 

Humanitární záchranné jednotky Českého červeného kříže. Především se jedná o 

vytvoření relačního datového modelu a specifikaci tzv. aplikačních pravidel. Tento úkol 

v sobě spojuje požadavky na odborné technické znalosti, důkladnou analýzu daného 

prostředí a v neposlední řadě ohled na ekonomické aspekty vzhledem ke skutečnosti, že 

Český červený kříž je nezisková organizace založená na dobrovolné prospěšné činnosti.  

Důležitost správné metodologie vývoje a důkladného plánování se v praxi již dávno 

prokázala v souvislosti s termínem „Softwarová krize“. Studie organizace OASIG 

provedená v roce 2006 ve Velké Británii poukázala na tyto zajímavé skutečnosti: [1] 

- 80 – 90 % systémů nesplňuje výkonnostní cíle, 

- přibližně 80 % systémů překračuje rozpočet a termín dodání, 

- zhruba 40 % vývojových projektů selže, nebo je opuštěno, 

- méně než 40 % projektů bere ohled na schopnosti uživatelů, 

- obchodní a technologické cíle řádně integruje pod 25 % projektů, 

- jen 10 – 20 % splňuje všechna kritéria úspěchu. [1] 

Je zřejmé, že chceme-li se při realizaci vývoje databáze nebo souvislého informačního 

systému vyhnout selhání, musíme návrhu a obecně plánování věnovat patřičnou 

pozornost. Správný návrh databáze je výchozím předpokladem k úspěchu celého 

projektu, protože jeho podcenění zásadně negativně ovlivní další fáze vývoje. Proto 

v této bakalářské práci bude rozpracován návrh databáze takovým způsobem, aby ke 

zmíněným pochybením nedošlo. 
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  

Humanitární jednotka Českého Červeného kříže je součástí složek Integrovaného 

záchranného systému jako tzv. druhosledová jednotka. Jejím posláním v případě vzniku 

mimořádné krizové události je péče o osoby postižené touto událostí v návaznosti na 

základní složky IZS. Humanitární jednotka ČČK oblastního spolku v Blansku se v této 

souvislosti připravuje na zřízení krizového evakuačního centra v budově vybrané 

základní školy. Také pro tento účel sestavuje krizový plán, kde je popsána potřeba 

vytvoření informačního systému, který pomůže lépe vést evidenci evakuovaných osob a 

umožní centralizaci informací nezbytných pro řízení evakuačního centra. Jádrem 

každého informačního systému je databáze, která ve zmíněné situaci bude hrát klíčovou 

roli. Návrh databáze je proto důležitým krokem Humanitární jednotky pro připravenost 

na mimořádnou krizovou událost. 

Cílem práce je vytvoření návrhu databáze pro účely krizového evakuačního centra 

Českého červeného kříže. Je třeba, aby tato databáze byla připravená a využitelná pro 

efektivní řízení krizového evakuačního centra a podávala komplexní přehled o všech 

potřebných entitách, které se v souvislosti s tímto evakuačním centrem vyskytují. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Dříve, než je možné přistoupit k samotnému návrhu databáze, je nejdříve nutné 

definovat některé klíčové pojmy a vymezit teoretické znalosti, které jsou pro správný a 

optimální návrh nezbytné. Teoretická východiska popsaná v této části práce poslouží 

jako odrazový můstek pro další analýzu a napomohou tak lepší orientaci při 

zpracovávání vlastního řešení problému. 

3.1 Databáze 

Databáze je uspořádaná množina informací, jež slouží pro popis prvků reálného světa. 

Tyto prvky se nazývají entity a vyznačují se svými charakteristickými vlastnostmi, resp. 

atributy. Pro účely zachycení reálného vztahu mezi jednotlivými entitami je v dnešní 

době standardně používaný relační datový model. [14]  

3.2 Relační datový model 

Datový model obecně představuje architekturu uložení dat a jejich vzájemných vazeb 

do databáze. Právě relační datový model je v dnešní době nejvíce využívaný, protože je 

jednoduchý a umožňuje jistou flexibilitu. K datům se při zpracovávání nepřistupuje po 

předem stanovených cestách. Záznamy je možné svázat podle potřeby a navíc je lze 

omezit na určitou množinu dat, což výrazně usnadňuje jednorázové dotazy. Relační 

datový model tak vyhovuje architektuře ANSI/SPARC, která rozděluje databázi do tří 

vrstev abstrakce za účelem logické a fyzické datové nezávislosti. Relační datový model 

vychází z výzkumné práce Dr. E. F. Codda. Při grafickém znázorňování se využívá ER 

diagramu (diagram entit a vztahů). [8]  

3.2.1 Entity 

Entita (nebo také relace v logickém modelu z pohledu teorie relací [6]) je prvek 

reálného světa, o kterém shromažďujeme informace a zaznamenáváme je v databázi. 

Entitou může být prakticky cokoliv, co se dá označit podstatným jménem a je to pro nás 

dostatečně zajímavé. Typickým příkladem může být entita Zákazník. Konkrétní 

jednotliví zákazníci jsou pak instancí této entity (resp. n-ticí relace). [8]  
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3.2.2 Atributy 

Každou entitu charakterizují určitá fakta, která se v relačním datovém modelu projeví 

jako atributy. Jelikož tedy atributy slouží k popisování entit v databázi, je zřejmé, že 

jejich struktura zásadně ovlivňuje optimálnost databáze. [8]  

3.2.3 Vztahy 

Prvky reálného světa mezi sebou v různé míře souvisí a vytváří tak vazby, které je nutné 

v relačním datovém modelu znázornit. Zde rozlišujeme několik typů těchto vztahů, 

podle počtu výskytů jednotlivých n-tic relace (instancí entity): 

• 1:1 – jedna n-tice odpovídá jedné, nebo žádné n-tici jiné relace, 

• 1:N – jedné n-tici relace může odpovídat jedna i více n-tic jiné relace, 

• N:M  – jedné nebo více n-ticím může být přiřazeno i více n-tic jiné relace. [6]  

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Ukázka ER diagramu. Zdroj: vlastní 

3.3 Normalizace 

Normalizace je činnost, při které upravujeme návrhy datových struktur tak aby byla data 

ukládána co nejefektivněji a s minimální redundancí. Přitom model normalizovaný na 

některé úrovni musí splňovat požadavky úrovně předcházející. Jednotlivé úrovně jsou 

označovány jako normální formy. [6]  

Techniku normalizování vyvinul E. F. Codd v roce 1972. Pozoroval totiž určité 

problémy, které způsobovaly nenormalizované databáze. Tyto problémy Codd nazval 

anomálie. Anomálie se projevují při aktualizaci databáze. Například při redundanci se 

aktualizovaná data musí měnit vícekrát. Také může nastat situace, kdy jsou atributy 

dvou různých entit smíšeny v jediné relaci. Takto je vytvořena umělá závislost a není 

možné vložit nová data vztahující se pouze k jedné z entit. Podobně se vyskytují potíže 

při potřebě smazat data, která se vztahují pouze k jedné z entit. [8]  
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3.3.1 1. normální forma – multizávislost 

„Relace je v první normální formě, pokud jsou všechny její atributy definovány nad 

skalárními obory hodnot (doménami).“ 1 

Jinými slovy žádný atribut entity není složený, nebo vícehodnotový. Typicky se jedná 

např. o atribut adresa, který je složený a dále dělitelný na atributy ulice, číslo popisné, 

obec a PSČ. Příkladem vícehodnotové položky může být atribut telefon, kterým se 

v rámci jedné n-tice relace snažíme zachytit více čísel telefonů. Tyto případy je nutné 

řešit dekompozicí. [6] 

3.3.2 2. normální forma – funkční závislost 

„Relace je ve druhé normální formě, pokud je v první normální formě a navíc všechny 

její atributy jsou závislé na celém kandidátním (primárním) klíči.“ 2 

Tato normální forma se vztahuje pouze na relace se složenými primárními klíči. 

Všechny neklíčové atributy relace podle ní musí záviset na všech atributech, které jsou 

součástí primárního klíče, nikoliv třeba jen na jednom z nich. Příkladem může být 

relace znázorňující počet odpracovaných hodin v jednotlivých odděleních firmy, která 

má složený primární klíč číslo zaměstnance a číslo oddělení. Atribut počet 

odpracovaných hodin splňuje 2. normální formu, avšak atribut pozice je závislý pouze 

na čísle zaměstnance. Relaci bychom uvedli do 2. normální formy prostřednictvím 

dekompozice. [1] 

3.3.3 3. normální forma – tranzitivní závislost 

„Relace je ve třetí normální formě, pokud je ve druhé normální formě a navíc všechny 

její neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé.“3 

Atribut je tranzitivně závislý, pokud má závislost na jiném atributu relace, jenž není 

primárním klíčem. Například v relaci faktura, která má primární klíč číslo faktury a dále 

obsahuje atributy číslo zákazníka, jméno zákazníka, datum vystavení atd., je atribut 

jméno zákazníka tranzitivně závislý na atributu číslo zákazníka. Důsledkem toho mohou 

být opět anomálie při aktualizaci. Jednoduchým řešením je přesunutí všech tranzitivně 

závislých atributů do jiných relací, kde již budou závislé pouze na primárním klíči. [8]  

                                                 
1 KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2004. s 56. 
2 KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2004. s 58. 
3 KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2004. s 60. 
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3.4 Integritní omezení 

Pomocí integritních omezení zajišťujeme, aby se databáze nestala neúplnou, nepřesnou 

nebo nekonzistentní. Jejich zavedením napomáháme přesnějšímu vymezení požadavků 

instituce, pro kterou je databáze navrhována. Lze uvažovat následující integritní 

omezení: 

• Některé sloupce musí vždy obsahovat nějakou hodnotu. Příkladem může být 

publikace, která musí mít vždy přiřazenu některou kategorii – do kategorie nelze 

vložit hodnota null. 

• Každý atribut má stanovenu množinu přípustných hodnot. Kategorie publikace lze 

například volit pouze z množiny pevně definovaných kategorií. 

• Primární klíč relace, jakožto jednoznačný identifikátor, nesmí obsahovat hodnoty 

null. Po aplikaci tohoto omezení by každá n-tice v relaci publikace obsahovala 

povinně hodnotu primárního klíče ID. Pro primární klíč dále platí, že musí být 

sestavený z nejmenšího možného počtu atributů, při zachování pravidla 

jednoznačnosti. 

• Omezení účasti entit v relacích udává multiplicita. Bývá stanoven počet výskytů 

jedné entity, které se mohou vztahovat k určitému výskytu entity související. 

Takovým omezením může být skutečnost, že každý autor se musí podílet na 

vytvoření nejméně jedné publikace. 

• Omezení referenční integrity se vztahuje na cizí klíče, které spojují n-tici v dceřiné 

relaci s n-ticí v rodičovské relaci. Pokud cizí klíč obsahuje hodnotu, pak tato 

hodnota musí mít odpovídající hodnotu v rodičovské relaci. Existuje-li tedy výtisk 

publikace s hodnotou Publikace_ID rovnou 1, pak se v relaci publikace musí 

vyskytovat konkrétní publikace, kde ID se rovná 1. [1] 

3.5 Aplika ční pravidla (business pravidla) 

Jelikož každá databáze je specifická a je nutné vycházet ze situace v reálném světě, 

zavádí se tzv. aplikační pravidla. Jejich definování je dáno způsobem, jakým budou 

uživatelé databáze s daty pracovat. Každá organizace má totiž vlastní přístup ke své 

činnosti a aplikační pravidla se tedy přizpůsobují jejím požadavkům. V rámci 

aplikačních pravidel lze například stanovit tzv. stupeň účasti mezi dvěma relacemi. 
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Jedná se o omezení počtu n-tic, se kterými může být maximálně spojena jedna n-tice 

z jiné relace. 

Některá pravidla již není možné zahrnout do logického návrhu databáze a je proto 

vhodnější je podchytit spíše v návrhu databázové aplikace. Zavádění takových pravidel 

je často komplikované a vyžaduje programování. [3] 

3.6 Životní cyklus vývoje databázového systému 

Je to právě informační systém, který umožňuje transformaci dat na informace, které 

mají pro uživatele stěžejní hodnotu. A databáze je v podstatě jádrem informačního 

systému – jeho nedělitelnou součástí. Její vývoj je tedy pevně provázán s vývojem 

celého databázového systému. Cyklus tohoto vývoje se dá rozdělit do několika fází, ale 

ne vždy následují bezprostředně po sobě. Mnohé fáze je třeba i vícekrát opakovat na 

základě zpětné vazby. Jedině tak lze zabránit selhání systému a jeho nevhodnosti pro 

běžné používání, která je způsobena například podceněním přípravy a analýzy současné 

situace. Fáze vývoje databázového systému znázorňuje následující schéma: [1] 
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Obrázek 2: Fáze životního cyklu vývoje databázových systémů
4  

 

3.6.1 Plánování databáze 

Smyslem plánování je zajištění hladkého a efektivního průběhu ostatních vývojových 

fází. Součástí je stanovení dílčích cílů a úkolů, které musí databáze splnit. Tato fáze 

dále předpokládá odhad rozsahu práce, potřebných zdrojů a finančních prostředků. 

Plánování obsahuje způsob, kterým bude dosaženo stanovených cílů s ohledem na 

specifické požadavky a možnosti zadavatele. [1] 
                                                 
4 CONOLLY, T.; BEGG, C.; HOLOWCZAK, R. Mistrovství - databáze: Profesionální průvodce tvorbou 

efektivních databází. 2009. s 110. 
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3.6.2 Definice systému 

Jedná se o identifikaci rozsahu, hranic a různých uživatelských pohledů na data. V této 

fázi jsou definovány požadavky na databázi z hlediska konkrétních typů uživatelů. [1] 

3.6.3 Sběr a analýza požadavků  

Představuje proces získávání informací o uživatelích databáze a jejich činnostech. Takto 

jsou shromažďovány veškeré podrobnosti o tom, jak jsou používána data a jaké jsou 

požadavky uživatelů do budoucnosti. [1] 

Lze využít různé techniky sběru požadavků. Mezi nejčastější patří rozhovory 

s klíčovými jednotlivci, a to jak s vedoucími pracovníky, tak s koncovými uživateli. 

Vysokou výpovědní hodnotu má také samotné pozorování dosavadní činnosti uživatelů. 

Dále je možné využít například dotazníku. Všechny tyto metody mají své výhody i 

nevýhody. Jejich vhodná kombinace je vždy individuální a závislá na konkrétní situaci. 

[8]   

3.6.4 Výběr DBMS 

DBMS je software, který uživatelům zpřístupňuje práci s databází prostřednictvím 

dotazovacího jazyka (např. SQL). Při výběru konkrétního DBMS je třeba zvážit, jestli 

splňuje současné a budoucí požadavky s přihlédnutím na náklady na pořízení a údržbu 

systému. [1] 

3.6.5 Konceptuální návrh 

Je někdy také nazýván externí návrh. Napomáhá lepší představě o výsledném produktu. 

Jeho úkolem je sestavení rozložení obrazovek, formulářů, webových stránek a ostatních 

nástrojů, které budou později sloužit k prezentaci dat. Výsledkem konceptuálního 

návrhu bývá datový model, zaznamenání aplikačních pravidel, schéma dekompozice 

úloh, nebo například vývojové a DFD diagramy. [8]  

3.6.6 Logický návrh 

Může být pojmenován také jako interní návrh, neboť se během něj navrhují interní části 

projektu, se kterými uživatel nikdy nepřijde do styku. Hlavním těžištěm této fáze je 

normalizace. Podstatné je sestavit celkový podrobný návrh tak, aby podle této 

specifikace dokázal libovolný programátor (s odpovídajícími znalostmi) vytvořit 

výsledný produkt a to bez nutnosti doplňujících informací. [8]  
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3.6.7 Fyzický návrh 

Jedná se o implementaci navržených relací v prostředí konkrétního DBMS. Znamená to 

především sestavení zdrojového kódu databáze, resp. dotazů jazyka SQL, 

prostřednictvím kterých je definováno fyzické umístění tabulek a indexů. Dále jsou zde 

konkrétně aplikována stanovená pravidla a integritní omezení. [8]  

3.6.8 Vytvoření prototypu databáze 

Prototyp je fungující model databázového systému. Jeho vytvoření slouží k získání 

zpětné vazby od uživatelů ohledně možností a práce se systémem. Jeho cílem není plná 

funkčnost a obsáhnutí všech požadavků a výhodou by tedy mělo být relativně snadné a 

levné vyhotovení. Tato fáze není povinnou součástí návrhu databází, avšak pomůže 

uživatelům lépe specifikovat požadavky a vlastní náměty. Návrhář databáze díky tomu 

získá větší jistotu, že během jednotlivých fází nebylo nic opomenuto. [1] 

3.6.9 Ostatní fáze životního cyklu vývoje databázových systémů 

Další fáze vývoje databázových systému předpokládají vývoj a zavedení konkrétní 

aplikace, nebo informačního systému, který má pracovat s navrhovanou databází. Tyto 

činnosti již přesahují rámec této bakalářské práce a jejich popis zde proto nebude 

podrobněji uveden.  
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÁ SITUACE  

4.1 Český červený kříž 

Český červený kříž (ČČK) je humanitární občanské sdružení, které se zabývá 

všeobecně prospěšnou činností zejména v humanitární, sociální a zdravotní oblasti. 

Sdružení působí na celém území České republiky. V současné době působí jako výlučně 

uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby v oblasti civilní obrany a 

ochrany obyvatelstva. Poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných 

událostí. Dále poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby 

(např. zajišťuje bezpříspěvkové dárcovství krve nebo pomocnou ošetřovatelskou 

službu). Mimo to šíří znalost Ženevských úmluv. Jeho postavení je upraveno Zákonem 

č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém 

červeném kříži. [12] 

„Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu 

k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez 

rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o 

naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.“5 

4.1.1 Historie ČČK 

V počátcích cesty, která vedla ke vzniku humanitární organizace Červeného kříže tak, 

jak ji známe dnes, stála lidská solidarita a odhodlání několika jedinců. Mezi ně patřil 

švýcarský obchodník Henri Dunant, který se stal v roce 1859 svědkem jedné 

z nejkrvavějších bitev té doby – bitvy u Solferina. Na základě zjištění, že se nikdo 

nestará o raněné vojáky na bojištích vydal knihu Vzpomínka na Solferino, kde popisuje 

hrůzy války. [4] 

Díky jeho úsilí byl roku 1863 v Ženevě založen Stálý mezinárodní výbor pro pomoc 

raněným a také Mezinárodní výbor Červeného kříže za účasti zástupců 16 

evropských zemí. Na ustavující konferenci byla přijata zásada nedotknutelnosti a 

neutrality zdravotnických zařízení. Mezinárodní výbor Červeného kříže začal od 

počátku své existence vyvíjet značnou aktivitu. Již na druhé mezinárodní konferenci 

                                                 
5 Stanovy Českého červeného kříže. 2007. Hlava I. Článek 2: Poslání a úkoly ČČK. §6 Citace. 
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byla přijata první z Ženevských úmluv, která usilovala o zlepšení osudu raněných 

v polních armádách. [4] 

Během deseti let se podařilo založit 22 národních společností Červeného kříže. 

V současné době je pod dnešní Mezinárodní federací společností Červeného kříže a 

Červeného půlměsíce sdruženo 186 uznaných národních společností. Činnost 

Červeného kříže byla 4x oceněna Nobelovou cenou za mír. [4] 

Český červený kříž dále pokračuje v humanitární činnosti. Vytváří síť Humanitárních 

záchranných jednotek k plnění úkolů v případě mimořádných situací, provozuje Pátrací 

službu ČČK a postupně získává další kolektivní členy jako Vodní záchranná služba 

ČČK, Horská služba ČR a další. [12] 

4.1.2 Znaky, principy a hesla Červeného kříže a Červeného půlměsíce 

Červený kříž má jako oficiální znak obrácené barvy švýcarské vlajky, tedy červený kříž 

na bílém poli. Země vyznávající islám používají alternativní znak červeného půlměsíce, 

který je však oficiálně mezinárodně uznáván až od roku 1929. Používání znaku ČK je 

přísně omezeno  a upraveno Ženevskými úmluvami. [4] 

Aktivity Červeného kříže a Červeného půlměsíce řídí v každé situaci sedm základních 

principů, které byly přijaty a schváleny na 20. Mezinárodní konferenci ČK a ČP v roce 

1965. Jsou jimi: 

• Humanita 
• Nestranost 
• Neutralita 
• Nezávislost 
• Dobrovolnost 
• Jednota 
• Světovost  

Tyto principy plně vystihují zaměření a smýšlení členů ČČK a v rámci nich bude 

probíhat i proces zřízení krizového evakuačního centra. [4] 
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4.1.3 Organizační struktura ČČK 

ČČK tvoří místní skupiny ČČK, které jsou do této organizace začleněny 

prostřednictvím oblastních spolků. Místní skupina má nejméně 5 členů a její orgány 

jsou valná hromada, představenstvo a revizoři.  

Oblastní spolek tvoří všechny místní spolky, které jsou registrované u příslušné oblastní 

výkonné rady ČČK. Jeho orgány jsou valné shromáždění, oblastní výkonná rada a 

dozorčí rada.  

Samotná společnost ČČK je tvořena právě oblastními spolky. Orgány společnosti 

představují shromáždění delegátů ČČK, výkonná rada ČČK a dozorčí rada ČČK. [4] 

Úkoly a činnost všech těchto orgánů je dále specifikována ve Stanovách Českého 

červeného kříže. Podle naznačeného členění se můžeme organizační strukturu ČČK 

považovat za plochou a divizionální.  

4.2 Humanitární jednotka oblastního spolku Blansko 

Oblastní spolek ČČK Blansko je ve své činnosti velmi aktivní a iniciativní. Zaštiťuje 

činnost domácí ošetřovatelské péče Alice. Pořádá kurzy zaměřené na výuku první 

pomoci pro veřejnost, obchodní společnosti, ale i pro děti a mládež. Dále každoročně 

pořádá letní rekondiční tábor pro děti postižené ortopedickými vadami, epilepsií, 

s astma bronchiale, alergiemi, a dalšími civilizačními chorobami. Ve svém regionu 

podporuje dárcovství krve. Oblastní společk ČČK je iniciátorem rozvojového projektu 

Evropské územní spolupráce – Česká republika – Slovensko, jehož cílem je zlepšení 

spolupráce humanitárních jednotek České a Slovenské republiky v případě 

mimořádných událostí v pohraničních oblastech. Ředitelem oblastního spolku ČČK 

Blansko je Jiří Kučera.  

Rovněž Humanitární záchranná jednotka oblastního spolku Blansko (HZJ) se snaží o 

svědomitý přístup ke své činnosti. Pro ČČK jsou humanitární jednotky hlavním 

nástrojem připravenosti na katastrofy. HZJ ČČK Blansko se tedy na pravidelných 

cvičeních a schůzích připravuje na splnění veškerých nároků spojených s tímto úkolem. 

V současné době patří mezi klíčové cíle HZJ právě schopnost zřízení a provozu 

krizového evakuačního centra v budově základní školy Erbenova v Blansku. Návrh 
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databáze, kterým se zabývá tato bakalářská práce, je v podstatě realizován v rámci 

přípravy jednotky na provádění evakuačních prací. 

Humanitární jednotky se v ČČK člení na družstva podle zaměření. Členové 

zdravotnického družstva se orientují na nacvičování první pomoci, návaznou 

zdravotnickou a ošetřovatelskou péči u odsunutých osob. Pomoc psychologická a 

sociální je zajišťována členy psychosociálního družstva, kde se klade důraz na 

uspokojení potřeb svěřených osob, informování a v neposlední řadě také jejich 

evidence. Technické družstvo má za úkol zřízení a údržbu technického zázemí. 

V oficiálním členění ČČK se nachází ještě ubytovací a stravovací družstvo, která však 

uvnitř HZJ ČČK OS Blansko nebyla zavedena. Zajištění ubytování je považováno za 

společný úkol všech členů a při stravování se plánuje využít externích zdrojů. V HZJ 

ČČK OS Blansko je dále snaha o všeobecný přehled a univerzální znalosti všech členů, 

neboť úkoly jednotlivých družstev spolu úzce souvisí. Členění do družstev proto není 

tolik striktní. 

HZJ ČČK OS Blansko se může pochlubit bohatými zkušenostmi obzvláště v oblasti 

poskytování první pomoci, ve které se řadí do popředí mezi ostatními jednotkami 

v České republice. Každoročně se zúčastňuje republikové soutěže zdravotnických 

družstev Humanitárních jednotek ČČK – tzv. Kubínův memoriál. V roce 2009 se v této 

soutěži HZJ ČČK OS Blansko umístila na 3. místě (místo konání Pelhřimov) a v roce 

2008 na 2. místě (místo konání Chrudim). HZJ ČČK OS Blansko své zdravotnické 

znalosti dále uplatňuje při různých událostech, kde se podílí na zdravotnické výpomoci. 

Například lze uvést Mistrovství světa ve fotbale Německo 2006, nebo návštěvu papeže 

Benedikta šestnáctého v Brně dne 27. září 2009.  

4.3 Vyhlašování mimořádné krizové události 

Mimořádnou událostí se podle Zákona 239/2000 sb. o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů 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.6  

                                                 
6 Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. §2 
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Stav nebezpečí (krizový stav) vyhlašuje hejtman kraje 7, který dále organizuje 

integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. Při koordinací záchranných a 

likvidačních prací může hejtman použít krizový štáb kraje. Složky integrovaného 

záchranného systému tvoří: 

a) základní složky, kterými jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, 

zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky, 

b) ostatní složky, jež tvoří zejména vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 

havarijní pohotovostní a jiné služby atd. Do ostatních složek spadají i neziskové 

organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím, tedy i Český červený kříž.8  

S ČČK se v rámci pomoci při mimořádné události počítá v tzv. druhém sledu, který 

zahrnuje péči o osoby mimo bezprostřední ohrožení života. Ze světových statistik 

vyplývá, že na místě mimořádné události většího rozsahu se nachází přibližně 20 % 

těžce zraněných, 40 % lehce zraněných a 40 % nezraněných. Druhosledové jednotky 

tedy zajišťují péči o více než polovinu postižených. [12]  

Úkol ČČK OS Blansko byl v rámci začlenění organizace do krizového plánu města 

upřesněn Dohodou o spolupráci číslo 2008-OKT-D010/Ku mezi městem Blanskem a 

ČČK – oblastním spolkem Blansko. Touto dohodou se město Blansko zavázalo začlenit 

OS ČČK do plánu vyrozumění města a povolat síly a prostředky OS ČČK v případě 

nutnosti, zejména při zabezpečování evakuace osob postižených mimořádnou krizovou 

událostí. OS ČČK je oproti tomu povinen zajistit připravenost vlastních sil. 

Humanitární jednotku povolává ředitel OS ČČK po vyrozumění krizovým štábem. 

Činnost humanitární jednotky je řízena velitelem, kterým je v současné době Iva 

Kučerová.  

                                                 
7 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). §3 
8 Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. §4 
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4.4 Zřízení evakuačního centra 

Pro účely zřízení evakuačního krizového centra byla zvolena budova základní školy 

Erbenova 13, Blansko. Tato škola se nachází na strategické pozici mimo dosah většiny 

nebezpečí, které v Blansku mohou způsobit vyhlášení mimořádné události. Především 

škola leží na kopci mimo povodňovou oblast a také je z dosahu nebezpečí úniku 

amoniaku ze zimního stadionu. Poblíž školy se nenachází žádná čerpací stanice, kde by 

mohlo dojít k výbuchu. Naopak je škola umístěna velmi blízko Blanenské nemocnice, 

což lze považovat za nespornou výhodu. Škola má jako jediná z Blanenských 

základních škol schválenu jídelnu s kapacitou nad 1000 lidí.  

Prostory školy jsou vyhovující pro předpokládaný příjem až 500 evakuovaných osob. 

Výhodně situovaná tělocvična může dobře sloužit k prvotnímu shromáždění. Určitým 

problémem by mohlo být, že škola není bezbariérová a je členěna do čtyř podlaží. Pro 

samostatně nepohyblivé osoby lze využít zadního vchodu, který při vstupu do 

tělocvičny minimalizuje počet schodů. Při evidenci a ubytovávání je tedy nutné brát 

v potaz strategické umístění těchto imobilních osob v prvním poschodí. Pro potřeby 

zasahujících členů ČČK, především pro organizování a evidenci, budou využity 

místnosti sloužící jako kanceláře školy a sborovna, což vychází i z požadavku chránit 

majetek uvnitř těchto místností. Kromě toho se tyto místnosti nachází strategicky 

v prvním patře poblíž vstupu do školní tělocvičny. ČČK bude mít ve škole také 

vyčleněnu stálou místnost za účelem skladování materiálů.  

Při zřízení evakuačního centra lze počítat s určitou časovou prodlevou, která je dána 

různou časovou dostupností členů HZJ ČČK OS Blansko, ale i členů krizového štábu 

Města Blanska. Odhadem tato prodleva může dosahovat až 10 hodin od vyhlášení 

mimořádné události po finální zřízení centra a ubytování prvních osob.  

4.5 Současný stav 

Humanitární záchranná jednotka ČČK Blansko se již dlouhodobě připravuje na práci 

s osobami postiženými mimořádnou krizovou událostí. Dosavadní cvičení však nebyla 

zaměřena na konkrétní specifické zadání, jakým je zřízení a provoz komplexního 

evakuačního centra. V současné době je tedy zpracováván metodický postup v této 

situaci. 
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HZJ ČČK Blansko již v minulosti obstála při zajišťování evakuace v městě Pohořelice 

při povodních v roce 2006. Tato událost potvrdila připravenost jednotky na evakuaci 

menšího rozsahu, neboť počet evakuovaných nebyl příliš vysoký. Městu byly 

poskytnuty komplexní služby a byl zajištěn plynulý chod polního centra, včetně 

zásobování a stravy. Zkušenosti z této a jiných událostí, kde HZJ ČČK Blansko 

vypomáhala, se promítnou i v přípravě na evakuaci většího rozsahu. 

Ačkoliv má HZJ jako provozovatel evakuačního centra povinnost vést evidenci 

evakuovaných, v současné době nemá k dispozici žádný informační systém, kterým by 

tuto evidenci mohla zajistit. Doposud bylo využíváno jednoduchých evidenčních karet, 

které jsou vytvořeny Českým červeným křížem.  

 

Obrázek 3: Evidenční karta ČČK   
zdroj: interní materiály OS ČČK Blansko 

 
Rozvržení polí a struktura evidovaných informací není optimální. Například speciální 

pole pro muže a pro ženu působí nelogicky. Počet evidovaných položek není 

dostačující, ale přitom se zde nachází i položky, které mají při evidenci nízkou prioritu. 

Taktéž velikost některých polí není vhodná. Například pole zdravotní postižení 

v některých případech neumožňuje obsáhnout všechny potřebné informace. Je zřejmé, 

že při větším počtu evakuovaných nelze pomocí těchto karet dosáhnout potřebného 

přehledu o všech osobách. Potřeba zavedení vhodného informačního systému pro 

evidenci vychází i z nutnosti efektivně řídit a organizovat osoby i činnosti uvnitř centra.  

Členové HZJ ČČK Blansko se rozhodli vytvořit návrh databáze evidenčního systému 

vlastními silami v rámci této bakalářské práce. Jedině tak lze vyhovět interním 
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specifickým požadavkům a lze dohlédnout na to, aby při práci se systémem docházelo 

k minimálním časovým prodlevám při řešení běžných i mimořádných úkolů uvnitř 

evakuačního centra. Vytváření návrhu databáze probíhalo souběžně a ve vzájemné 

kooperaci s vytvářením organizačního plánu, metodických postupů a časového 

harmonogramu probíhající evakuace.  

4.6 Shrnutí analýzy současného stavu 

Během analýzy byl zjištěn nevyhovující stav možností HZJ ČČK OS Blansko při řízení 

krizového evakuačního centra. Z analýzy vyplynuly především tyto skutečnosti: 

- HZJ ČČK OS Blansko má potřebné znalosti a zkušenosti aby byla schopná zajistit 

bezproblémové fungování krizového evakuačního centra. 

- Budova základní školy Erbenova v Blansku je pro zřízení evakuačního centra 

ideální. 

- HZJ ČČK OS Blansko nemá k dispozici informační systém, který by centralizoval 

veškeré informace potřebné pro řízení evakuačního centra a umožňoval jejich 

rychlé prohlížení. 

- Současný způsob evidence evakuovaných osob je naprosto nedostačující, neboť je 

nepřehledný a neumožňuje evidenci všech potřebných údajů o osobách.  

- Způsob shromažďování údajů o osobách je také pomalý a neefektivní. 

- Při provozu evakuačního centra zatím nelze průběžně kontrolovat pohyb a stav 

evakuovaných osob. Také není možné rychle zjistit, ve které místnosti jsou 

ubytovány. 
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5 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Vlastní návrh řešení vycházel ze životního cyklu vývoje databázového systému. 

Osvědčené postupy v jednotlivých fázích vývoje napomohly přesněji popsat výchozí 

situaci a připravit tak databázi na uspokojení všech požadavků. Jedině tak bylo možné 

splnit očekávání všech zainteresovaných stran. 

Samotný návrh databáze probíhal souběžně s přípravou metodického plánu humanitární 

jednotky, který se zabývá zřízením a provozem evakuačního centra v konkrétních 

podmínkách. Tyto dvě vývojové činnosti vzájemně kooperovaly a interagovaly ve snaze 

skloubit databázový systém se způsobem řízení zdrojů a procesů v evakuačním centru.  

5.1 Plánování databáze 

Evakuační opatření budou provedena na základě mimořádné krizové události, což 

v podstatě znamená, že není možné dopředu vyzkoušet praktické použití v reálné 

situaci. O to větší důležitost proto připisujeme analýze prostředí a plánování, což je 

složitější tím, že charakter mimořádné krizové události je z velké části nepředvídatelný. 

Každá taková událost je jedinečná, takže i při vytvoření sebelepšího plánu bude vždy 

zvládána v některých ohledech improvizovaně.  

Z toho vyplývá, že databázový systém musí umožňovat bohatost a variabilitu. 

V kontrastu ke snaze o komplexnost a vzájemnou provázanost dat zde tedy stojí určitá 

samostatnost dílčích částí tak, aby nebyla ovlivněna funkčnost jedné části v případě, že 

jiná část neproběhne dle očekávání. Databázový systém musí být připravený na časovou 

tíseň, vysoký stresový faktor uživatelů nebo nekvalitu vstupních dat.  

5.1.1 Konkrétní stanovení dílčích cílů a úkolů databáze 

Správné stanovení všech dílčích cílů znamená odpovědět si na otázku: Jaké procesy 

budou probíhat při zřizování a provozu evakuačního centra a co je potřeba k jejich 

správnému uskutečnění? Obecným úkolem databáze ve všech těchto procesech je 

poskytnutí důležitých informací pro rozhodnutí a v případě potřeby zaznamenání 

výsledků jednotlivých procesů. 
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Hlavním smyslem těchto procesů je uspokojování základních potřeb evakuovaných 

osob – postarat se o ně. Těmito potřebami jsou především: 

- Jídlo a pití, 
- spánek, 
- použití toalety a udržování hygieny, 
- ošetření a zajištění léků, 
- uklidnění a poskytnutí informací, 
- možnost náhradního ošacení, 
- kontaktování blízkých, sounáležitost s rodinou, 
- zábava a zkrácení volného času. 

Provozovatelé evakuačního centra zajišťují nejenom tyto potřeby, ale také jsou 

odpovědní vyšším řídícím orgánům, jejichž nároky je také třeba splnit. Takto vzniká 

složitá soustava potřebných procesů, kterou můžeme rozčlenit do několika logických 

celků: 

• Evidence a příjem osob, 
• Ubytování, 
• Organizace lidských zdrojů, 
• Řízení odběru jídla, používání sprch atd.,  
• Přehled potřebných kontaktů, 
• Průběžný dohled, ošetření, poskytnutí informací, 
• Sestavení výstupních dokumentů. 

Ve všech těchto oblastech hraje databáze klíčovou roli. Tím se jen potvrzuje domněnka, 

že bez plné podpory databáze je efektivní řízení evakuačního centra v takovém rozsahu 

vyloučené. Úkoly databáze v těchto jednotlivých oblastech jsou vždy stejné. Jde o 

zajištění vhodného způsobu sběru dat a jejich následná transformace na takové 

informace, které jsou třeba pro rozhodování a umožní tak plynulý chod centra. 

Ačkoliv je zřejmé, že bez korektního návrhu databáze se neobjedeme, značná část 

stanovených úkolů však stále leží převážně na vhodném návrhu informačního systému, 

který není předmětem této bakalářské práce. Požadavky jsou tak vysoké, že doba 

potřebná pro vytvoření takového systému vlastními silami se může počítat v řádu 

několika let. Začlenění kvalifikovaného vývojového týmu si naopak vyžádá velké 

množství finančních prostředků. Rozhodnutí, kterou cestou se bude vývoj dále ubírat, 

leží na vyšších řídících orgánech. Proto je jedním z dílčích cílů samotného návrhu 
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databáze zmapování celé situace, na základě čehož je vytvořena prvotní představa o 

dalších potřebných opatřeních.   

5.1.2 Odhad rozsahu práce a potřebných zdrojů 

V porovnání s vývojem informačního systému je vytvoření samotné databáze podstatně 

méně náročné. Její rozsah se bude pohybovat kolem dvaceti tabulek. Nejdelší částí 

v celém procesu návrhu je sběr a analýza požadavků už jen z toho důvodu, že 

požadavky zatím nebyly pevně stanoveny, neboť proces zřízení evakuačního centra není 

dosud důsledně popsán. Během této fáze se tedy uskutečnila mnohá jednání speciálního 

týmu pro vytváření krizových plánů, schůze s krizovým štábem Města Blanska nebo 

dokonce metodických nácviků evakuace. Veškerá činnost Humanitární jednotky je 

činnost dobrovolná a probíhá v osobním volném čase jejích členů. Proto je celý proces 

zdlouhavý a rozprostřený do více než půlročního intervalu. Ostatní fáze návrhu, které 

zpracovávají zjištěné informace, byly již otázkou několika dnů. Součástí návrhu 

databáze je i vytvoření prototypu. V závislosti na podrobnosti prototypu může jeho 

vytvoření trvat od jednoho týdne až třeba do 3 měsíců práce. Odhadovaný čas 

koresponduje s konečným termínem, kterým je odevzdání této bakalářské práce. 

Město Blansko kompletně zajistí financování zřízení a provozu evakuačního centra 

v případě mimořádné krizové události, včetně dopravy, zásob, pojištění a dalších výdajů 

na provoz. K dispozici jsou finanční prostředky i na přípravu, především na nácvik 

evakuace a zpracování krizového plánu. Z důvodů ekonomické krize není rozpočet 

v oblasti civilní ochrany a obrany příliš vysoký. Proto je při návrhu databáze třeba 

hledat co nejlevnější řešení s maximálním využitím bezplatně dostupných nástrojů.  

5.2 Definice systému 

Informační systém krizového evakuačního centra bude používaný právě pouze uvnitř 

tohoto centra. Uživatelé systému jsou výhradně proškolení členové HZJ ČČK OS 

Blansko. Systém nebude veřejně dostupný na internetu. Vyšší řídící jednotky budou 

dostávat informace v podobě reportů a tisových sestav.  
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Hranice využitelnosti systému jsou tedy v podstatě zdi budovy evakuačního centra, 

resp. základní školy. Z toho vyplývají snížené nároky na zabezpečení. Také nutnost 

ošetření vstupů od uživatelů je nižší.  

V podstatě zde existují pouze dva uživatelské pohledy na data. Z hlediska evidence jsou 

důležité především stavy osob, možnosti ubytování na místnostech, vzájemné vazby a 

kontakty. Velitelé evakuačního centra pak potřebují veškeré informace pro řízení osob a 

podklady pro sdělování požadavků na krizový štáb. Dále také zjednodušený přehled o 

odběru jídla. Informační systém může pomoci při rozdělování úkolů, sestavování směn 

týlových pracovníků, rozpisy střídání osob v jídelně nebo ve sprchách atd.  

Zmíněné uživatelské pohledy se v mnoha částech překrývají a bezpečnostní nároky zde 

nevyžadují omezený přístup uživatelů k některým datům. Potenciálních konečných 

uživatelů je relativně málo a je třeba, aby všechny pověřené osoby měly stejné znalosti 

fungování systému a byly tak vzájemně zastupitelné. Z těchto důvodů bude systém pro 

všechny uživatele jednotný a každému umožní přístup ke všem částem, což bude také 

jednodušší a rychlejší na implementaci. 

5.3 Sběr a analýza požadavků 

Fáze získávání požadavků na databázi, resp. na celý informační systém, je výrazně 

ztížena tím, že nelze pozorovat činnost budoucích uživatelů v praxi. Dokonce ani není 

možné naprosto přesně popsat, jak bude daná činnost probíhat. Provoz evakuačního 

centra bude vždy do jisté míry improvizací, i když důsledná příprava a plánování 

pomáhá tuto improvizaci minimalizovat. Sběr požadavků proto vychází především 

z plánování.  

Pozitivní skutečností je, že v tomto návrhu je databázový analytik zároveň zásadním 

způsobem začleněn do sestavování krizového plánu a podílí se na samotném formování 

daných požadavků. Znalost fungování databázového systému tak pověřenému týmu 

dává možnost ihned kvalitně popsat všechny procesy a sestavit pro návrh databáze 

velmi přesné zadání.  
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5.3.1 Potřeby evakuovaných osob 

Smyslem fungování evakuačního centra je uspokojení základních potřeb evakuovaných 

osob během krizové události. Veškeré plánování procesů uvnitř centra je proto 

navázáno na důkladnou analýzu potřeb těchto osob.  

Mezi tyto potřeby patří především: 

odpočinek a spánek, pití, jídlo s ohledem na speciální stravovací návyky pro osoby 

s cukrovkou nebo bezlepkovou dietou, ošetření a zajištění dodávky pravidelně 

užívaných léků, užití toalety, udržení hygieny, uklidnění a získání informací, 

kontaktování příbuzných, kouření, vycházka z centra (například za účelem nákupu nebo 

shánění náhradního ubytování), náhradní oblečení (stávající může být špinavé nebo 

promočené), zábava a zkrácení volného času, případně překlenutí komunikačních 

překážek u cizinců. 

Procesy k uspokojování těchto potřeb se skutečně ve většině případů promítnou 

v databázi alespoň jako zaznamenání příslušné místnosti vyhrazené k danému účelu. 

Většinu z těchto základních lidských potřeb sdílí i personál evakuačního centra. Vedle 

toho však existují specifické potřeby personálu pro vykonávání své činnosti a především 

pro řízení evakuačního centra. Jedná se zejména o: 

dostatečné zázemí, včas mít veškeré informace potřebné pro vykonání přidělené 

činnosti, komunikovat s ostatním personálem – především s vedením centra, 

zaznamenávat výsledky činnosti, mít k dispozici kontakty na externí subjekty, prostředí 

pro plánování a jiné. 

5.3.2 Harmonogram činností v evakuačním centru 

Činnosti, které probíhají za účelem uspokojení výše zmíněných potřeb, mají různou 

prioritu. Pro evakuační centrum je důležitá dobrá organizace všech činností z důvodů 

nedostatku lidských zdrojů a nutnosti zvládnout vše v co nejkratším čase. Za tímto 

účelem byl vytvořen harmonogram činností probíhajících při zřízení evakuačního 

centra. Grafický návrh tohoto harmonogramu je kombinací Ganttových, vývojových a 

síťových diagramů a je v něm dobře zachycena posloupnost, souběžnost, odpovědnost i 

délka trvání činností. Harmonogram, včetně seznamu činností se nachází v příloze. 
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Stěžejní činností, ke které bude využita databáze prostřednictvím informačního 

systému, je evidence osob. Své využití ale dále najde u všech činností, ve kterých se 

pracuje s informacemi, což zahrnuje:  

• Komunikaci s externími institucemi – především nutnost uchovávat jejich kontaktní 

údaje a související kontaktní osoby. 

• Objednávání jídla, pití nebo materiálu – přehled osob pro spočtení potřeby 

dodávek. 

• Odběr jídla – zaznamenání, která osoba si odebrala které jídlo, vkládání nových 

jídel, nastavení počtu porcí. 

• Značení místností – přehledy místností a jejich interního označení. 

• Plánování směn zaměstnanců a rozpisů využití zařízení – přehledy osob, rozdělení 

do etap a rozpočítání času. 

• Zajišťování lékařské prohlídky – značení, která osoba potřebuje prohlídku, vedení 

zdravotnických záznamů. 

• Zajištění možnosti vycházek – evidence příchodů, odchodů, místa a důvodu 

vycházky. 

Databáze s těmito činnostmi musí počítat, zajistit pro ně vhodnou dostupnost 

potřebných informací a umožnit tak hladký průběh těchto činností. 

5.3.3 Požadavky na zaevidování osoby 

Proces zaevidování nové osoby do databáze je nejdůležitější a jsou na něj kladeny 

nejvyšší nároky z hlediska času. Bude-li sběr údajů od osob neefektivní, mohla by 

evidence trvat nepřijatelnou dobu. Při plánovaném maximu 500 osob a realistickém 

odhadu 2 minuty na osobu je celková doba evidence skoro 17 hodin! Tato doba se dá 

zkrátit zavedením více přijímacích stanovišť. Dosáhnout však času 2 minut není samo o 

sobě jednoduché. Řešení příjmu osob, které navrhla Humanitární jednotka OS ČČK 

Blansko, rozděluje příjem do 2 fází. V první fázi je snaha o sběr jen těch nejnutnějších 

údajů pro řízení centra a urychlené ubytování. Další doplňující údaje o sobě osoby 

poskytnou dodatečně individuálně ve druhé fázi, kdy již budou mít dostatek času a 

pomohou tak snížit zatíženost přijímacího stanoviště.  
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Příjem osob tedy probíhá následujícím způsobem: 

Po příjezdu autobusu jsou osoby odvedeny a shromážděny v tělocvičně a ve vestibulu 

školy. Zaměstnanci centra poté prochází mezi shromážděnými osobami a rozdávají jim 

evidenční kartu se základními údaji. Jejich úkol je navázat prvotní kontakt, řešit 

neodkladné problémy a prakticky zajistit vyplnění této základní evidenční karty. Karta 

obsahuje údaje jméno, příjmení, datum narození a volbu stravovacího návyku. Na kartě 

je také přiřazené identifikační číslo osoby s příslušným čárovým kódem. S touto 

vyplněnou kartou přichází k počítačové evidenci.  

Zaměstnanci odvádí osoby k evidenci podle jejich stavu. Přednost mají nemocní a staří 

lidé a také rodiny s malými dětmi. Dále je snaha aby rodiny přicházeli k evidenci 

společně. Zaměstnanec, který eviduje osobu do systému, má práci usnadněnou tím, že 

jen přepíše údaje ze základní kartičky a na základě toho vytiskne pro osobu úplnou 

evidenční kartu. Tato úplná karta již obsahuje políčka pro kontaktní údaje osoby, 

možnost uvedení příbuzného, se kterým se může zaměstnanec spojit v případě potřeby, 

povolání, možnost zachycení rodinných vazeb mezi osobami v centru a poznámky.  

Během tisku této karty vybere zaměstnanec vhodnou místnost pro osobu a provede 

ubytování. Dále zadá tisk malé identifikační kartičky, která obsahuje pouze čárový kód 

osoby, jméno a místnost ubytování. Tato kartička bude osobě sloužit, kromě 

identifikace, například k odběru jídla pomocí čárového kódu. Zaměstnanec se zeptá 

každé osoby, zda-li má s sebou léky běžného užívání. Pokud tyto léky osoba nemá, 

musí být nastavena potřeba prohlídky lékařem, který se v centru bude zdržovat jen po 

dobu nezbytně nutnou.  

Osoby se odeberou do přidělené místnosti, kde se mohou ubytovat. Nyní mají dostatek 

času na vyplnění karty úplné evidence. Některý pověřený zaměstnanec bude později 

procházet místnosti a vybírat od osob vyplněné karty, případně může s jejich vyplněním 

pomoci. Jakmile je základní evidence hotová, mohou se do systému podle možností 

doplnit další údaje z odevzdaných úplných karet. Proces zaevidování osob je tím 

kompletní. 

Základní i úplná karta evidence a identifikační kartička osoby jsou zobrazeny v příloze. 
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5.3.4 Potřebné výstupy dat z databáze 

Bylo již řečeno, že uživatelé potřebují vhodné výstupy dat z databáze, především pro 

kontrolu stavu a informační podporu pro rozhodování. V této části jsou tyto požadavky 

přesněji definovány.  

Pro operace spojené s konkrétní osobou, zaměstnancem, místností nebo jídlem musí být 

samozřejmě dostupné interaktivní procházení jednotlivých záznamů s možností 

zobrazení detailů a editace. Vhodnou podporu pro rozhodování však spíše zajistí 

souhrny a přehledy dat, které budou zobrazovány v podobě reportů (možno též 

tiskových sestav). Konkrétně jsou požadovány tyto reporty: 

• souhrn zadaných údajů pro osobu, 

• evidenční karty osoby i zaměstnance v tiskové podobě, 

• report zaměstnanců (jméno, kontakty, funkce) 

• report osob pro krizový štáb (jméno, datum narození, adresa, kontakty), 

• report osob pro interní potřeby (jméno, stravovací návyk, ubytování), 

• seznam osob na vycházce (odchody, místo, telefonní spojení) 

• report místností (typ, kapacita, velikost, popis, obsazenost) 

• připravená vycházková karta pro tisk, 

• karta externí instituce s kontakty a příslušnými osobami, 

• přehled externích institucí, 

• přehled osob na dané místnosti (seznam jmen), 

• seznam osob, pro které je plánovaná prohlídka lékařem, 

• rozdělení osob podle stravovacích návyků, 

• zdravotnický záznam osoby v podobě pro tisk, 

• souhrn odpracovaných hodin zaměstnanců, 

• pro každé jídlo seznam osob, které ho odebraly 

• souhrn uvařených jídel 

• seznam požadavků a úkolů pro splnění dle priorit 
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5.4 Výběr DBMS 

V této bakalářské práci je DBMS vybrán jen orientačně. Cílem bakalářské práce není 

vytvoření návrhu informačního systému. Vybrané řešení proto nemusí být konečné a 

programátor může při implementaci zvolit jiné. Zdrojový kód databáze v jazyce SQL, 

jenž tato práce také obsahuje, je pro většinu DBMS syntakticky velmi podobný. 

Vyskytnou-li se nějaké odlišnosti, lze je snadno opravit za použití hromadných 

textových úprav, například v editoru PSPad.  

Důležitým kritériem je, že veškeré vybrané vývojové nástroje musí být volně dostupné 

pro bezplatné použití. Příliš vysoká investice do systému, který najde využití jen ve 

výjimečných případech, je neúčelná. Zvlášť pokud existuje možnost splnit nároky i 

s bezplatnými nástroji.  

Pro vývoj databázové aplikace doporučuji použít jeden z moderních víceúrovňových a 

objektově orientovaných programovacích jazyků Java nebo C#. Oba tyto jazyky nabízí 

pro daný úkol účinné nástroje a možnosti. S větší pravděpodobností bude nakonec 

zvolen programovací jazyk Java od společnosti Sun Microsystems, protože je dobře 

znám programátorům, kteří zřejmě budou mít vývoj informačního systému na starosti. 

V kombinaci s Javou se dá použít Java SQL databázový server HSQLDB, který byl 

použit například v projektu OpenOffice. Hlavní výhodou je snadné použití, rychlost a 

nízká velikost. Propojení databáze s aplikací je zde konkrétně realizováno ovladačem 

JDBC. [13] 

Součástí cyklu vývoje databázového systému je i vytvoření prototypu databáze. Za 

tímto účelem bylo zvoleno prostředí Microsoft Access 2003. Tento software sice není 

bezplatný, ale je běžnou součástí balíku Microsoft Office, který Humanitární jednotka 

ČČK OS Blansko běžně využívá. Program Access umožňuje využít pokročilé možnosti 

práce s databází a vytvoření základního uživatelského prostředí bez nutnosti 

programování pomocí formulářů, QBE dotazů a sestav. Tyto základní funkce lze dále 

rozšiřovat prostřednictvím integrovaného programovacího jazyka Microsoft Visual 

Basic. Microsoft Access tak poskytuje ideální možnosti pro vytvoření rychlého, levného 

a funkčního systému. Může dokonce sloužit jako provizorní informační systém, 

přestože svými vlastnostmi jinak nesplňuje všechny nároky na výslednou aplikaci. 
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5.5 Konceptuální návrh 

Ve fázi konceptuálního návrhu je věnována pozornost způsobu, jakým se bude 

v evakuačním centru pracovat s informacemi. Teprve díky této přesnější specifikaci 

bylo možné přesněji určit, jaká data se mají do databáze ukládat a především v jaké 

podobě. Ideální návrh databáze probíhá souběžně s vývojem informačního systému, 

jenž potom bude databázi využívat, což ovšem není náš případ. Proto byla velká 

pozornost věnována modelování těch procesů evakuačního centra, ke kterým je třeba 

využít podporu informačního systému. Procesy byly zachyceny především pomocí 

vývojových diagramů. 

5.5.1 Vývojové diagramy 

Bylo určeno 6 základních procesů, pro které je v ostrém provozu evakuačního centra 

stěžejní využití databáze a které především naplňují databázi potřebnými daty. Jedná se 

o zaevidování nové osoby, ubytování osoby, zdravotní prohlídka, odběr jídla, vycházka 

a zadání požadavku. 

 

Obrázek 4: Vývojové diagramy pro zaevidování osoby a ubytování.  Zdroj: vlastní 
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Obrázek 5: Vývojové diagramy pro zdravotní prohlídku a odběr jídla.  Zdroj: vlastní 



 

 - 37 -   

 

Obrázek 6: Vývojové diagramy pro vycházku a zadání požadavku. Zdroj: vlastní 

5.5.2 Diagram toku dat 

Modely procesů v předchozí podkapitole napomohly pochopení, jakým způsobem se má 

databáze chovat v určité situaci. Při vytváření databáze je však třeba dbát také na 

vzájemnou vazbu mezi těmito procesy. Především je potřeba určit k jaké výměně dat 

mezi jednotlivými procesy dochází. K zobrazení toku dat mezi entitami a procesy dobře 

slouží diagram toku dat. V našem případě byla použita notace Gane and Sarson.  
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Obrázek 7: Diagram toku dat. Zdroj: vlastní 

5.5.3 Rozložení obrazovek v informačním systému 

Správná podoba informačního systému je smysl celého vývoje. Jedná se o konkrétní 

výstup, jehož cílem je zlepšení situace pro uživatele. Rozložení obrazovek musí přesně 

odpovídat způsobu práce uživatele. Podcenění tohoto pravidla může mít za následek až 

selhání celého projektu. Svědomité splnění tohoto úkolu si proto vyžádá značné úsilí, 

které přesahuje rámec této bakalářské práce. Ve fázi konceptuálního návrhu je tedy 

alespoň nastíněna prvotní představa rozložení obrazovek, která bude dále rozvíjena na 

základě zpětné vazby a důkladnější analýzy.  

Rozložení obrazovek vychází z analýzy uživatelských pohledů popsané ve fázi definice 

systému. Protože systém využívají jen pověřené osoby, není nutné ho členit do více 

pohledů. Byla tedy upřednostněna univerzálnost před bezpečnostním omezením. 

Základem je úvodní obrazovka, která je v podstatě rozcestník do dalších sekcí, jež jsou 

v modelu barevně odlišeny. Jedná se o sekce Příjem osob, evidence osob, evidence 

zaměstnanců, vycházky osob, evidence místností, stravování, instituce a reporty. 
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Poslední sekce Reporty v sobě spojuje výstupy ze všech ostatních sekcí. Konkrétní 

reporty tedy půjde zobrazit z různých obrazovek dle potřeby. 

 

Obrázek 8: Schéma rozložení obrazovek v informačním systému. Zdroj: vlastní 

5.6 Logický návrh 

Ve fázi logického návrhu je definována interní struktura databáze, která integruje 

konkrétní požadavky na databázi získané předchozí analýzou s obecnými požadavky na 

optimální datovou strukturu.  
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5.6.1 Seznam entit 

Na základě dosavadní analýzy je již velmi dobře možné určit jaké entity jsou třeba ve 

finálním návrhu databáze. V této části práce uvádím základní popis entit, jejich účel a 

vazby s ostatními tabulkami. Kompletní souhrnný seznam entit včetně datových typů 

atributů a indexace je uveden v příloze. 

mesta - Číselník, který přiřazuje poštovnímu směrovacímu číslu v adresách 

konkrétní město, jenž je na PSČ závislé.  

pojistovna -  Číselník pojišťovny, který rozvádí informace o pojišťovně, ve které je 

osoba pojištěná. Toto spojení je vytvořeno přes identifikátor ID. 

typmist -  Číselník, který rozděluje místnosti podle typů a tím upřesňuje účel 

místnosti. Jednotlivé místnosti je třeba třídit podle jejich typů a občas 

zobrazit jen seznam místností určitého typu (např. ubytovací). Jeden typ 

místnosti může být přiřazen více místnostem. Ostatní atributy místnosti 

jsou na typu nezávislé, protože typ nevypovídá nic o fyzických 

parametrech. 

mistnost - Jedna věta v tabulce představuje konkrétní místnost v budově. Entita 

má jeden cizí klíč typmist_zkratka.  

zamestnanec - Je osoba, která se stará o chod evakuačního centra a je přímým 

uživatelem databáze. V tabulce jsou uchovávány hlavně kontaktní 

informace o zaměstnanci a jeho funkce. V tabulce je jeden cizí klíč 

s vazbou na číselník mesta. 

prihlaseni_zam – je tabulka, která zaznamenává přihlášení a odhlášení zaměstnance. Je 

tedy možné měřit dobu jeho činnosti a také lze operativně sledovat, 

kteří zaměstnanci jsou právě aktivní a které je možné pověřit úkolem. 

V tabulce není primární klíč. Nachází se zde jeden cizí klíč zam_ID. 

kontakt_os -  je kontaktní osoba, kterou uvádí evakuovaný. Každá evakuovaná osoba 

může uvést rodinného příslušníka, nebo známého, se kterým se 

evakuační centrum může spojit v případě potřeby. Tabulka má cizí klíč 

mesta_PSC. 

snavyk -  Číselník pro stravovací návyk osoby. Rozděluje tak osoby, podle toho 

jaká jídla mohou konzumovat. Při poskytování jídla osobám je totiž 

nutné brát ohled na různé speciální diety. Jedná se tedy i o číselník pro 
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entitu jidlo, který v podstatě určí jaké jídlo je určeno pro jakou skupinu 

strávníků. Nejedná se však o nutnou podmínku.  

jidlo - Jídlo, které bylo uvařeno nebo dovezeno a je určeno pro konzumaci. 

Nejedná se o jednu konkrétní porci, protože porce jídla nemůže mít 

jednoznačný identifikátor. Jídlo tedy obsahuje počet porcí a z toho se 

odpočítává, kolik osob ho může odebrat. Obsahuje jeden cizí klíč 

snavyk_ID.  

osoba -  Stěžejní tabulka, která představuje evakuovanou osobu – oběť 

mimořádné krizové události. Obsahuje hlavně kontaktní údaje a různé 

informace zjištěné při evidenci. Její cizí klíče jsou mesta_PSC, 

mistnost_ID, snavyk_ID, kontakt_os_ID, pojistovna_ID, 

zam_ID_prijeti, zam_ID_propusteni.  

odberjidla -  dekompoziční tabulka mezi jídlem a lidskou entitou, neboť osoba 

odebírá více jídel a jedno jídlo je odebíráno více osobami. Pod cizím 

klíčem kdo_ID se může skrývat jak ID osoby, tak ID zaměstnance. Tuto 

vazbu upřesňuje položka tabulka_ID, která je cizím klíčem k číselníku 

právě těchto vazeb, které mohou nastat.  

skupina -  je pomocná tabulka, jejíž funkce je univerzální a může pomoci rozdělit 

osoby do různých skupin podle různých kritérií tak, jak to daná situace 

zrovna vyžaduje. Skupina může být například rodina, osoby těžko 

pohyblivé, osoby, které přijely konkrétním autobusem atd.  

osoba_skupina – je dekompoziční tabulka mezi skupinou a osobou. Jedna osoba může 

patřit do více skupin a jedna skupina obsahuje více osob. Členství 

osoby ve skupině je upřesněno atributem poznamka.  

zdrav_zaznam – záznam zdravotního deníku, který uchovává údaje o provedené 

zdravotní prohlídce osoby. Jeho struktura odpovídá předepsané formě 

zdravotního deníku normami ČČK. Tabulka má cizí klíč 

zaměstnanec_ID, který je identifikací zaměstnance, jenž provedl 

prohlídku. 

typpoz -  Číselník pro požadavek, který umožňuje třídit požadavky podle jejich 

typů a vytvořit tak větší přehled při jejich plnění. Požadavky budou 
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totiž různé a určitý zaměstnanec bude plnit požadavky jen určitého 

typu.  

tabulka -  Číselník, který jednoznačně určuje, jedná-li se o zaměstnance, nebo 

osobu v určitých vazbách. Toto určení je vymezeno identifikátorem, ale 

pro některé transakce je zároveň nutné uchovávat název tabulky, na 

kterou se má odkazovat.  

pozadavek -  Je údaj o požadavku, nebo potřebě osoby či zaměstnance. Vyplňuje se 

tehdy, když někdo potřebuje cokoliv zařídit. Databáze zde má úlohu 

organizace a efektivní třídění požadavků, aby zaměstnanci mohli 

zajišťovat jen to, za co nesou odpovědnost. Obsahuje cizí klíče 

typpoz_ID, kdo_ID (určuje pro koho je požadavek vystaven) a 

tabulka_ID (upřesňuje, jedná-li se o osobu, nebo zaměstnance). 

vychazka -  Představuje vycházku osoby resp. dočasné opuštění centra. Tato tabulka 

vznikla z důvodu, že není možné osoby nutit k pobytu v budově centra, 

ale přitom je nutné mít přehled o tom, kde se nachází. Obsahuje cizí 

klíče osoba_ID a zam_ID, které identifikují osobu, jenž je na vycházce 

a zaměstnance, který ji propustil. 

instituce -  Je tabulka pro zaznamenání kontaktních údajů externí instituce. Entita 

neovlivňuje přímo činnosti uvnitř evakuačního centra, ale pro vedení je 

užitečné vést databázi různých podniků a organizací, se kterými by 

mohlo být potřeba se spojit. Obsahuje cizí klíč mesta_PSC.  

kontakt_inst - Konkrétní kontaktní osoba, která náleží k evidované instituci. V tabulce 

jsou obsaženy údaje pro spojení s osobou a popis její funkce v dané 

instituci. Jediným cizím klíčem je instituce_ID. 

5.6.2 Entito-relační diagram 

Hlavním výstupem logického návrhu je entito-relační diagram nebo také relační datový 

model. Velmi dobře popisuje jednotlivé entity a zobrazuje vazby mezi nimi. Struktura 

tabulek je zde zachycená již v normalizované podobě, a proto má tento model pro návrh 

databáze největší výpovědní hodnotu. 
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Pro vytvoření tohoto modelu byl použit jednoduchý freewarový program DBDesigner, 

který umožňuje grafické zvýraznění primárních i cizích klíčů, rozepsání datových typů, 

pojmenování vazeb i zachycení integritních omezení.  

 

Obrázek 9: Entito-relační diagram. Zdroj: vlastní 

5.7 Fyzický návrh 

Fyzický návrh je jistým způsobem vyvrcholením celého procesu návrhu databáze, 

protože během něj vzniká konkrétní zdrojový kód, který v sobě spojuje veškeré 

poznatky z analýzy provedené v předchozích fázích. Zatím však nebylo rozhodnuto pro 

konkrétní DBMS. Ve fázi Výběr DBMS byl systém pouze doporučen, neboť souběžně 

s návrhem databáze neprobíhá vývoj informačního systému. Prozatím je proto připraven 

zdrojový kód databáze v jazyce MySQL, který je bezplatně dostupný a svou syntaxí se 

nejvíce blíží všem uvažovaným řešením. Dodatečné úpravy tedy budou minimální. 

Tento zdrojový kód je obsažený v příloze. 
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Neboť součástí práce je i prototyp databáze realizovaný v aplikaci MS Access, je 

v příloze obsažený zdrojový kód pro vytvoření tabulek i pro tento program. Dialog pro 

příkazy SQL však v Accessu dovoluje definování pouze jednoho dotazu, a proto byl 

tento kód zpracován jako procedura v jazyce Visual Basic. Toto řešení umožnilo 

hromadné vytvoření tabulek. Access dále nabízí jen omezené možnosti datových typů, 

což se ve zpracování zdrojového kódu nutně projevilo.  

5.8 Prototyp databázového systému 

Prototyp databáze sice není nutnou fází při vývoji databázového systému, ale pro 

humanitární jednotku je důležitým výstupem. Z hlediska zpětné vazby umožnil 

diskutovat o databázi i těm členům, kteří nemají IT vzdělání a v technické dokumentaci 

se těžko orientují. Pro zadavatele má tedy prototyp nejvyšší hodnotu, protože ukazuje, 

že bylo něco konkrétního vytvořeno. Zároveň může být prototyp využit i v ostrém 

provozu, bude-li to nutné. Akutnost situace si žádá bezodkladnou připravenost v případě 

katastrofy. Z tohoto pohledu je doba do dokončení vývoje finálního informačního 

systému příliš dlouhá a prozatímní nasazení prototypu se tedy jeví jako účinné opatření. 

Ve fázi Výběr DBMS byla pro účely vytvoření prototypu navržena aplikace Microsoft 

Access. Některé vlastnosti tohoto software nejsou vhodné pro ostrou verzi systému, ale 

umožňuje rychle, snadno a levně vytvořit funkční, ucelený a relativně uživatelsky 

přívětivý program. 

Prototyp databáze je k práci přiložen jako soubor formátu mdb s názevm „Prototyp 

databáze.mdb.“ K nalezení je na přidaném CD.   

5.9 Další postup 

Návrh databáze krizového evakuačního centra pro účely humanitární záchranné 

jednotky OS ČČK Blansko je prvním krokem k vývoji databázového systému a celkově 

k zajištění bezproblémového zřízení a provozu centra. Z důvodů vymezených termínů 

pro bakalářskou práci byl návrh databáze zpracováván souběžně s vytvářením 

krizového plánu a předcházel jeho dokončení. Poznatky učiněné při analýze v rámci 

bakalářské práce se tak mohou stát silným základem pro tento krizový plán. 
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S nasazením samotného databázového systému jsou spojeny další záležitosti, především 

technického směru. Jedná se například o čtečky čárových kódů, tiskárny kartiček 

s čárovými kódy i běžné tiskárny, zasíťování školy atd. O tomto vybavení bude 

rozhodnuto po zpracování krizového plánu a systém na to tedy bude vhodně připraven. 

Samotný databázový systém se začne vyvíjet až po uzavření veškeré dokumentace 

souvislé s přípravou evakuačního centra. Doporučuji zde využít nástrojů navržených 

v kapitole Výběr DBMS. Při vývoji bude dále probíhat rozšiřující analýza zjištěných 

poznatků na základě zpětné vazby. Databáze bude naplněna daty, která jsou dopředu 

známá (např. místnosti, číselníky). Funkčnost a účelnost systému bude testována na 

poradách humanitární jednotky. Alespoň částečné prozkoušení systému v praxi zajistí 

jeho nasazení během plánovaného nácviku evakuace.  

5.10 Shrnutí vlastního návrhu řešení 

- Ve fázi plánování databáze byly stanoveny obecné požadavky a nároky na 

databázový systém. Bylo určeno, v jakých oblastech bude databáze hrát klíčovou roli 

a také byl proveden odhad rozsahu práce a potřebných zdrojů. 

- Při řešení uživatelských pohledů na data bylo rozhodnuto, že systém bude jednotný 

pro všechny uživatele. 

- Během fáze sběr a analýza požadavků byly definovány potřeby osob a činnosti uvnitř 

centra, které vedou k uspokojení těchto potřeb. Analýza dále zjistila, jakým 

způsobem bude při těchto činnostech využívána databáze. Klíčový a velmi specifický 

proces zaevidování osoby do systému byl rozebrán podrobněji. Na základě toho byly 

odvozeny potřebné výstupy dat z databáze (reporty). 

- Fáze Výběr DBMS umožnila zhodnocení alternativ a doporučila DBMS jak pro 

finální informační systém, tak pro jeho prototyp. 

- Ve fázi konceptuálního návrhu byly modelovány hlavní procesy v EC, jejich 

vzájemná výměna dat a došlo i k návrhu rozložení uživatelských obrazovek v 

databázovém systému. 
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- Logický návrh již umožnil detailní popis entit v databázi. Hlavním výsledkem byl 

pak entito-relační diagram navrhované databáze. 

- Při fyzickém návrhu byl vytvořen zdrojový kód pro vytvoření tabulek v databázi jak 

pro finální informační systém, tak pro prototyp databáze. 

- Součástí práce je i prototyp databáze vytvořený v aplikaci MS Access. Tento 

program je přiložen jako soubor MDB. 

- V poslední kapitole byl nastíněn další postup na cestě za vytvořením finálního 

informačního systému pro krizové evakuační centrum. 
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6 ZÁVĚR 

Navrhovaná databáze je připravená na splnění všech nároků, které na ni budou kladeny 

při zřizování a provozu krizového evakuačního centra. Struktura databáze je 

optimalizovaná pro provoz v nárazové a zátěžové situaci, kdy rychlost a stabilita je 

prioritním požadavkem.  Databáze uchovává všechny důležité údaje, které jsou potřeba 

při řízení evakuačního centra. Jejich složení dovoluje vytváření složitých souhrnů, které 

je možné využít během různých analýz aktuálního stavu evakuačního centra. Lze tedy 

říci, že cíle práce byly splněny. 

Bakalářská práce navíc definovala některé požadavky na informační systém krizového 

centra a podala základní představu o jeho konečné podobě. V tomto směru práce značně 

usnadnila proces návrhu informačního systému a stala se cenným odrazovým můstkem 

pro další činnosti, které s evakuačním centrem souvisejí. 

Při zpracovávání této bakalářské práce došlo k výraznému posunu v připravenosti 

humanitární záchranné jednotky ČČK OS Blansko na mimořádnou krizovou událost. 

Provedené analýzy posloužily také pro samotný krizový plán, který jednotka vytváří.  

Výsledky práce byly prezentovány řediteli ČČK OS Blansko, odpovědným osobám 

z oddělení civilní ochrany a obrany na městském úřadě Blansko a v neposlední řadě 

také všem členům Humanitární jednotky. Řešení bylo všemi zasvěcenými osobami 

kladně přijato a spontánně oceněno. Odbornost návrhu a přiložené dokumentace zvýšila 

důvěryhodnost Humanitární jednotky a otevřela tak cestu k dalším podobným 

projektům.  
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Příloha 2 – Evidenční a identifikační karty osoby 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Čárový kód: 4444

Telefon:

*4*

KRIZOVÉ EVAKUAČNÍ CENTRUM ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE 

Úplná evidenÚplná evidenÚplná evidenÚplná evidenčččční karta evakuované osoby ní karta evakuované osoby ní karta evakuované osoby ní karta evakuované osoby 

Jméno a příjmen Zapletalová MiroslavaZapletalová MiroslavaZapletalová MiroslavaZapletalová Miroslava

Datum narozen 12.3.197212.3.197212.3.197212.3.1972

Označení místnosti:2-L-122-L-122-L-122-L-12

Kontaktní údaje

E-mail:

Ulice: Číslo:

Město: PSČ:

Doplňující údaje

Povolání / zaměření

Pojišťovna:

Pobíráte dávky sociální péče

ANO / NEANO / NEANO / NEANO / NE

Stravovací návyk: vegetariánvegetariánvegetariánvegetarián diabetikdiabetikdiabetikdiabetik bezlepková dietabezlepková dietabezlepková dietabezlepková dietabez omezeníbez omezeníbez omezeníbez omezení

Zdravotní omezení:

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:     

Adresa:

Telefon: Vztah s kontaktní osobou

Evakuovaní rodiní příslušníci

Jméno a příjmení: Rodinný vztah: Čárový kód osoby:

Poznámky:



Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
PSC PK char 5 primary Poštovní směrovací číslo
mesto varchar 50 Název města

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
ID PK smallint 3 primary Identifikátor
nazev varchar 100 Celý název pojišťovny
zkratka varchar 10 zkratka pojišťovny

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
zkratka PK varchar 5 primary zkratka typu místnosti - označení
nazev varchar 255 název, účel - přesnější vymezení místnosti

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
ID PK int 11 primary Identifikátor
typmist_zkratka FK varchar 5 index vazba na tabulku 'typmist'
kapacita tinyint 2 Kolik lidí lze do místnosti ubytovat
plocha float 6,2 Rozměry místnosti v m^2
voda bit 1 Je v místnosti přívod vody?
umisteni varchar 15 Interní orientační a srozumitelné značení
popis varchar 255 Přesnější charakteristika místnosti

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
ID PK int 11 primary Identifikátor
jmeno varchar 20 Jméno zaměstnance
prijmeni varchar 30 Příjmení zaměstnance
ulice varchar 30 Ulice bydliště
cp varchar 7 Číslo popisné
mesta_PSC FK char 5 index PSČ a vazba na tabulku 'města'
telefon varchar 13 telefonní spojení
email varchar 255 emailové spojení
funkce varchar 100 funkce nebo zaměření v evakuačním centru
pracoviste varchar 100 Popis lokace, kde se bude zdržovat

Příloha 3 - Přehled entit v databázi a jejich atributů

mesta
Čísleník pro určování města podle poštovního směrovacího čísla.

pojistovna
Číselník pojišťovny osoby - kde je osoba pojištěná

zamestnanec

Číselník pro rozčlenění místností dle typů. Upřesňuje účel místnosti.

Místnosti v EC, které slouží k různému účelu - nejčastěji k ubytování.

Osoba, která vykonává v EC pracovní činnost.

typmist

mistnost



Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
zam_ID FK int 11 index vazba na tabulku 'zamestnanec'
prihlaseni datetime datum a čas přihlášení do služby
odhlaseni datetime datum a čas odhlášení ze služby

Entita:

Popis:
Atribut Klíč Datový typ délka index popis

ID PK int 11 primary Identifikátor
jmeno varchar 20 Jméno kontatkní osoby
prijmeni varchar 30 Příjmení kontaktní osoby
ulice varchar 30 Ulice bydliště
cp varchar 7 Číslo popisné
mesta_PSC FK char 5 index PSČ a vazba na tabulku 'města'
telefon varchar 13 telefonní spojení
email varchar 255 emailové spojení

Entita:

Popis:
Atribut Klíč Datový typ délka index popis

ID PK tinyint 3 primary Identifikátor
nazev varchar 50 unique název stravovacího návyku
definice varchar 255 definice návyku - jaká jsou jídelní omezení

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
ID PK int 11 primary Identifikátor
nazev varchar 50 Pojmenování jídla
snavyk_ID FK tinyint 3 index Pro osoby s jakým s. návykem je jídlo určeno
datum datetime Datum a čas zahájení výdeje jídla
pocetporci smallint 4 Počet připravených porcí jídla

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
ID PK int 11 primary Identifikátor
jmeno varchar 20 Jméno osoby
prijmeni varchar 30 Příjmení osoby
ulice varchar 30 Ulice bydliště
cp varchar 7 Číslo popisné
mesta_PSC FK char 5 index PSČ a vazba na tabulku 'města'
telefon varchar 13 telefonní spojení
email varchar 255 emailové spojení
datnar date Datum narození
zdrav_omezeni varchar 255 popis zdravotních omezení
povolani varchar 50 povolání osoby

kontakt_os
Rodiný příslušník evakuované osoby, kterého lze kontaktovat v případě potř.

prihlaseni_zam

Jídlo připravené pro konzumaci. 

Přihlášení osob do centra pro určení doby vykonávané práce v EC.

Číselník stravovacího návyku. Určuje jaká jídla může osoba konzumovat.

jidlo

snavyk

osoba
Evakuovaná osoba, oběť mimořádné události, která je ubytována v EC.



Atribut Klíč Datový typ délka index popis
pohlavi bit 1 pohlaví osoby
kontakt_os_ID FK int 11 index Kontaktní osoba mimo EC
kontakt_vztah varchar 20 Rodinný vztah s kontaktní osobou
pojistovna_ID FK smallint 3 index vazba na 'pojistovna'
overeno-op bit 1 Jsou zadané údaje ověřeny dle OP?
davky_soc_pece bit 1 Pobírá dávky sociální péče?
poznamka varchar 255 jakékoliv poznámky k osobě
prijeti datetime datum a čas přijetí do EC
zam_ID_prijeti FK int 11 index zaměstnanec, který provedl přijetí
propusteni datetime datum a čas propuštění z EC
zam_ID_propusteni FK int 11 index zaměstnanec, který provedl propuštění
mistopropusteni varchar 255 Popis místa kam byla oaoba propuštěna

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
ID PK tinyint 1 primary Identifikátor
tabulka varchar 20 na kterou tabulku se vztahuje atribut pro_id 

Entita:

Popis:
Atribut Klíč Datový typ délka index popis

osoba_ID FK int 11 index vazba na 'osoba'
jidlo_ID FK int 11 index vazba na 'jidlo'
cas datetime datum a čas odběru jídla
tabulka_ID FK tinyint 1 index Vztahuje se pro_ID na osobu nebo zam?

Entita:

Popis:
Atribut Klíč Datový typ délka index popis

ID PK int 11 primary Identifikátor
nazev varchar 20 Pojmenování skupiny
poznamka varchar 50 Upřesňující poznámky ke skupině

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
osoba_ID FK int 11 index vazba na 'osoba'
skupina_ID FK int 11 index vazba na 'skupina'
poznamka varchar 50 upřesňění členství osoby ve skupině

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
datum PK datetime primary Datum a čas prohlídky
osoba_ID PK,FK int 11 primary Osoba, která podstoupila prohlídku
zam_ID FK int 11 index Zaměstnanec, který provedl prohlídku
priznaky varchar 255 Popis příznaků onemocnění
diagnoza varchar 255 Popis stanovené diagnózy
postup varchar 255 Navrhovaná opatření a postup

zdrav_zaznam
Zdravotní deník. Záznam o zdravotní prohlídce osoby

skupina

tabulka
Určení je-li požadavek (či odběr jídla) pro osobu nebo pro zaměstnance.

odberjidla
Osoba odebírá jídlo. Dekompozice vazby M:N

osoba_skupina
Osoba je přiřazena do skupiny. Dekompozice vazby M:N

Skupina pro rozčlenění osob dle různých kritérií (rodina, stav…)



Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
ID PK smallint 3 primary Identifikátor
typ varchar 30 Popis typu požadavku

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
ID PK int 11 primary Identifikátor
pozadavek varchar 255 Specifikace požadavku
priorita tinyint 2 Důležitost požadavku (pro účely řazení)
typpoz_ID FK smallint 3 index Typ požadavku - čeho se požadavek týká
zadano datetime Datum a čas zadání požadavku
splneno datetime Datum a čas vyřízení požadavku
pro_ID FK int 11 index Pro koho je požadavek zařizován
tabulka_ID FK tinyint 1 index Vztahuje se pro_ID na osobu nebo zam?

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
ID PK int 11 primary Identifikátor
osoba_ID FK int 11 index Osoba, která opustila centrum
zam_ID FK int 11 index Zaměstnanec, který propouštěl osobu
odchod datetime Datum a čas odchodu z centra
prichod datetime Datum a čas příchodu do centra
duvod varchar 50 Odůvodnění vycházky
místo varchar 100 Popis místa, kam osoba šla

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
ID PK int 11 primary Identifikátor
nazev varchar 50 Název instituce
ulice varchar 30 Ulice bydliště
cp varchar 7 Číslo popisné
mesta_PSC FK char 5 index PSČ a vazba na tabulku 'města'

Entita:
Popis:

Atribut Klíč Datový typ délka index popis
ID PK int 11 primary Identifikátor
instituce_ID FK int 11 index Z jaké instituce je kontakt uveden
jmeno varchar 20 Jméno kontaktní osoby
prijmeni varchar 30 Příjmení kontaktní osoby
telefon varchar 13 telefonní spojení
email varchar 255 emailové spojení
funkce varchar 50 Funkce kontaktní osoby v instituci

Kontaktní osoba z evidované instituce

instituce
Instituce která má význam pro řízení EC. Uchovává kontakty.

kontakt_inst

vychazka
Záznam o dočasném opuštění centra - vycházka osoby.

pozadavek
Požadavek (potřeba) osoby nebo zaměstnance na zajištění něčeho.

typpoz
Číselník typů požadavků osob pro přesnější třídění požadavků.



Příloha 4 – Zdrojový kód vytvoření tabulek databáze v jazyce MySQL 
 
DROP TABLE IF EXISTS mesta; 
CREATE TABLE mesta ( 
  PSC CHAR(5) NOT NULL, 
  mesto VARCHAR(50), 
  PRIMARY KEY(PSC), 
  INDEX mesto_index(mesto) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS pojistovna; 
CREATE TABLE pojistovna ( 
  ID SMALLINT(3) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  nazev VARCHAR(100), 
  zkratka VARCHAR(10), 
  PRIMARY KEY(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS typmist; 
CREATE TABLE typmist ( 
  zkratka VARCHAR(5), 
  nazev VARCHAR(255), 
  PRIMARY KEY(zkratka) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS mistnost; 
CREATE TABLE mistnost ( 
  ID INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  typmist_zkratka VARCHAR(5) NOT NULL, 
  kapacita TINYINT(2) UNSIGNED, 
  plocha FLOAT(6,2), 
  voda BIT, 
  umisteni VARCHAR(15), 
  popis VARCHAR(255), 
  PRIMARY KEY(ID), 
  FOREIGN KEY (typmist_zkratka) REFERENCES typmist(zkratka) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS zamestnanec; 
CREATE TABLE zamestnanec ( 
  ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  jmeno VARCHAR(20), 
  prijmeni VARCHAR(30), 
  ulice VARCHAR(30), 
  cp VARCHAR(7), 
  mesta_PSC CHAR(5), 
  telefon VARCHAR(13), 
  email VARCHAR(255), 
  funkce VARCHAR(100), 
  pracoviste VARCHAR(100), 
  PRIMARY KEY(ID), 



  FOREIGN KEY (mesta_PSC) REFERENCES mesta(PSC) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS prihlaseni_zam; 
CREATE TABLE prihlaseni_zam ( 
  zam_ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL, 
  prihlaseni DATETIME, 
  odhlaseni DATETIME, 
  FOREIGN KEY (zam_ID) REFERENCES zamestnanec(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS kontakt_os; 
CREATE TABLE kontakt_os ( 
  ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  jmeno VARCHAR(20), 
  prijmeni VARCHAR(30), 
  ulice VARCHAR(30), 
  cp VARCHAR(7), 
  mesta_PSC CHAR(5), 
  telefon VARCHAR(13), 
  email VARCHAR(255), 
  PRIMARY KEY(ID), 
  FOREIGN KEY (mesta_PSC) REFERENCES mesta(PSC) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS snavyk; 
CREATE TABLE snavyk ( 
  ID TINYINT(3) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  nazev VARCHAR(50) UNIQUE, 
  definice VARCHAR(255), 
  PRIMARY KEY(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS jidlo; 
CREATE TABLE jidlo ( 
  ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  nazev VARCHAR(50), 
  snavyk_ID TINYINT(3) UNSIGNED, 
  datum DATETIME, 
  pocetporci SMALLINT(4) UNSIGNED, 
  PRIMARY KEY(ID), 
  FOREIGN KEY (snavyk_ID) REFERENCES snavyk(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS osoba; 
CREATE TABLE osoba ( 
  ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  jmeno VARCHAR(20), 
  prijmeni VARCHAR(30), 
  ulice VARCHAR(30), 
  cp VARCHAR(7), 
  mesta_PSC CHAR(5) NOT NULL, 
  telefon VARCHAR(13), 



  email VARCHAR(255), 
  datnar DATE, 
  zdrav_omezeni VARCHAR(255), 
  povolani VARCHAR(50), 
  pohlavi BIT(1), 
  mistnost_ID INT(11), 
  snavyk_ID TINYINT(3) UNSIGNED, 
  kontakt_os_ID INT(11) UNSIGNED, 
  kontakt_vztah VARCHAR(20), 
  pojistovna_ID SMALLINT(3) UNSIGNED, 
  overeno_op BIT(1), 
  davky_soc_pece BIT(1), 
  poznamka VARCHAR(255), 
  prijeti DATETIME, 
  zam_ID_prijeti INT(11) UNSIGNED, 
  propusteni DATETIME, 
  zam_ID_propusteni INT(11) UNSIGNED, 
  mistopropusteni VARCHAR(255), 
  PRIMARY KEY(ID), 
  FOREIGN KEY (mistnost_ID) REFERENCES mistnost(ID), 
  FOREIGN KEY (snavyk_ID) REFERENCES snavyk(ID), 
  FOREIGN KEY (pojistovna_ID) REFERENCES pojistovna(ID), 
  FOREIGN KEY (zam_ID_prijeti) REFERENCES zamestnanec(ID), 
  FOREIGN KEY (zam_ID_propusteni) REFERENCES zamestnanec(ID), 
  FOREIGN KEY (mesta_PSC) REFERENCES mesta(PSC), 
  FOREIGN KEY (kontakt_os_ID) REFERENCES kontakt_os(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS tabulka; 
CREATE TABLE tabulka ( 
  ID TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  tabulka VARCHAR(20), 
  PRIMARY KEY(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS odberjidla; 
CREATE TABLE odberjidla ( 
  kdo_ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL, 
  jidlo_ID INT(11) NOT NULL, 
  cas DATETIME, 
  tabulka_ID TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL, 
  FOREIGN KEY (kdo_ID) REFERENCES osoba(ID), 
  FOREIGN KEY (kdo_ID) REFERENCES zamestnanec(ID), 
  FOREIGN KEY (jidlo_ID) REFERENCES jidlo(ID), 
  FOREIGN KEY (tabulka_ID) REFERENCES tabulka(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS skupina; 
CREATE TABLE skupina ( 
  ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  nazev VARCHAR(20), 
  poznamka VARCHAR(50), 
  PRIMARY KEY(ID) 



); 
 
DROP TABLE IF EXISTS osoba_skupina; 
CREATE TABLE osoba_skupina ( 
  osoba_ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL, 
  skupina_ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL, 
  poznamka VARCHAR(50), 
  FOREIGN KEY (osoba_ID) REFERENCES osoba(ID), 
  FOREIGN KEY (skupina_ID) REFERENCES skupina(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS zdrav_zaznam; 
CREATE TABLE zdrav_zaznam ( 
  datum DATETIME NOT NULL, 
  osoba_ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL, 
  zam_ID INT(11) UNSIGNED, 
  priznaky VARCHAR(255), 
  diagnoza VARCHAR(255), 
  postup VARCHAR(255), 
  PRIMARY KEY(datum, osoba_ID), 
  FOREIGN KEY (osoba_ID) REFERENCES osoba(ID), 
  FOREIGN KEY (zam_ID) REFERENCES zamestnanec(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS typpoz; 
CREATE TABLE typpoz ( 
  ID SMALLINT(3) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  typ VARCHAR(30), 
  PRIMARY KEY(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS pozadavek; 
CREATE TABLE pozadavek ( 
  ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  pozadavek VARCHAR(255), 
  priorita TINYINT(2) UNSIGNED, 
  typpoz_ID SMALLINT(3) UNSIGNED, 
  zadano DATETIME, 
  splneno DATETIME, 
  pro_ID INT(11) UNSIGNED, 
  tabulka_ID TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(ID), 
  FOREIGN KEY (pro_ID) REFERENCES osoba(ID), 
  FOREIGN KEY (pro_ID) REFERENCES zamestnanec(ID), 
  FOREIGN KEY (tabulka_ID) REFERENCES tabulka(ID), 
  FOREIGN KEY (typpoz_ID) REFERENCES typpoz(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS vychazka; 
CREATE TABLE vychazka ( 
  ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  osoba_ID INT(11) UNSIGNED, 
  zam_ID INT(11) UNSIGNED, 



  odchod DATETIME, 
  prichod DATETIME, 
  duvod VARCHAR(50), 
  misto VARCHAR(100), 
  PRIMARY KEY(ID), 
  FOREIGN KEY (osoba_ID) REFERENCES osoba(ID), 
  FOREIGN KEY (zam_ID) REFERENCES zamestnanec(ID) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS instituce; 
CREATE TABLE instituce ( 
  ID INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  nazev VARCHAR(50), 
  ulice VARCHAR(30), 
  cp VARCHAR(7), 
  mesta_PSC CHAR(5), 
  PRIMARY KEY(ID), 
  FOREIGN KEY (mesta_PSC) REFERENCES mesta(PSC) 
); 
 
DROP TABLE IF EXISTS kontakt_inst; 
CREATE TABLE kontakt_inst ( 
  ID INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  instituce_ID INT(11) NOT NULL, 
  jmeno VARCHAR(20), 
  prijmeni VARCHAR(30), 
  telefon VARCHAR(13), 
  email VARCHAR(255), 
  funkce VARCHAR(50), 
  PRIMARY KEY(ID), 
  FOREIGN KEY (instituce_ID) REFERENCES instituce(ID) 
); 



Příloha 5 – Zdrojový kód vytvoření tabulek databáze pro MS Access 
 
Sub createtables() 
 
On Error GoTo Chyba 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE mesta (PSC CHAR(5) NOT NULL, mesto 
VARCHAR(50), PRIMARY KEY(PSC));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE pojistovna (ID COUNTER NOT NULL, nazev 
VARCHAR(100), zkratka VARCHAR(10), PRIMARY KEY(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE typmist (zkratka VARCHAR(5) NOT NULL, 
nazev VARCHAR(255), PRIMARY KEY(zkratka));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE mistnost (ID COUNTER NOT NULL, 
typmist_zkratka VARCHAR(5) NOT NULL, kapacita NUMBER, plocha DOUBLE, 
voda YESNO, umisteni VARCHAR(15), popis VARCHAR(255), PRIMARY 
KEY(ID), FOREIGN KEY (typmist_zkratka) REFERENCES typmist(zkratka));"    
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE zamestnanec ( ID COUNTER NOT NULL, 
jmeno VARCHAR(20), prijmeni VARCHAR(30), ulice VARCHAR(30), cp 
VARCHAR(7), mesta_PSC CHAR(5), telefon VARCHAR(13), email 
VARCHAR(255), funkce VARCHAR(100), pracoviste VARCHAR(100), PRIMARY 
KEY(ID), FOREIGN KEY (mesta_PSC) REFERENCES mesta(PSC));"      
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE prihlaseni_zam (zam_ID LONG NOT NULL, 
prihlaseni DATETIME, odhlaseni DATETIME, FOREIGN KEY (zam_ID) 
REFERENCES zamestnanec(ID));"      
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE kontakt_os (ID COUNTER NOT NULL, jmeno 
VARCHAR(20), prijmeni VARCHAR(30), ulice VARCHAR(30), cp VARCHAR(7), 
mesta_PSC CHAR(5), telefon VARCHAR(13), email VARCHAR(255), PRIMARY 
KEY(ID), FOREIGN KEY (mesta_PSC) REFERENCES mesta(PSC));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE snavyk (ID COUNTER NOT NULL, nazev 
VARCHAR(50) UNIQUE, definice VARCHAR(255), PRIMARY KEY(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE jidlo (ID COUNTER NOT NULL, nazev 
VARCHAR(50), snavyk_ID LONG, datum DATETIME, pocetporci INTEGER, 
PRIMARY KEY(ID), FOREIGN KEY (snavyk_ID) REFERENCES snavyk(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE osoba (ID COUNTER NOT NULL, jmeno 
VARCHAR(20), prijmeni VARCHAR(30), ulice VARCHAR(30), cp VARCHAR(7), 
mesta_PSC CHAR(5) NOT NULL, telefon VARCHAR(13), email VARCHAR(255), 
datnar DATE, zdrav_omezeni VARCHAR(255), povolani VARCHAR(50), pohlavi 
YESNO, mistnost_ID LONG, snavyk_ID LONG, kontakt_os_ID LONG, kontakt_vztah 
VARCHAR(20), pojistovna_ID LONG, overeno_op YESNO, davky_soc_pece 



YESNO, poznamka VARCHAR(255), prijeti DATETIME, zam_ID_prijeti LONG, 
propusteni DATETIME, zam_ID_propusteni LONG, mistopropusteni 
VARCHAR(255), PRIMARY KEY(ID), FOREIGN KEY (mistnost_ID) 
REFERENCES mistnost(ID), FOREIGN KEY (snavyk_ID) REFERENCES 
snavyk(ID), FOREIGN KEY (pojistovna_ID) REFERENCES pojistovna(ID), 
FOREIGN KEY (zam_ID_prijeti) REFERENCES zamestnanec(ID), FOREIGN KEY 
(zam_ID_propusteni) REFERENCES zamestnanec(ID), FOREIGN KEY (mesta_PSC) 
REFERENCES mesta(PSC), FOREIGN KEY (kontakt_os_ID) REFERENCES 
kontakt_os(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE tabulka (ID COUNTER NOT NULL, tabulka 
VARCHAR(20), PRIMARY KEY(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE odberjidla (kdo_ID LONG NOT NULL, 
jidlo_ID LONG NOT NULL, cas DATETIME, tabulka_ID LONG NOT NULL, 
FOREIGN KEY (kdo_ID) REFERENCES osoba(ID), FOREIGN KEY (kdo_ID) 
REFERENCES zamestnanec(ID), FOREIGN KEY (jidlo_ID) REFERENCES jidlo(ID), 
FOREIGN KEY (tabulka_ID) REFERENCES tabulka(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE skupina (ID COUNTER NOT NULL, nazev 
VARCHAR(20), poznamka VARCHAR(50), PRIMARY KEY(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE osoba_skupina (osoba_ID LONG NOT NULL, 
skupina_ID LONG NOT NULL, poznamka VARCHAR(50), FOREIGN KEY 
(osoba_ID) REFERENCES osoba(ID), FOREIGN KEY (skupina_ID) REFERENCES 
skupina(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE zdrav_zaznam (datum DATETIME NOT NULL, 
osoba_ID LONG NOT NULL, zam_ID LONG NOT NULL, priznaky 
VARCHAR(255), diagnoza VARCHAR(255), postup VARCHAR(255), PRIMARY 
KEY(datum, osoba_ID), FOREIGN KEY (osoba_ID) REFERENCES osoba(ID), 
FOREIGN KEY (zam_ID) REFERENCES zamestnanec(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE typpoz (ID COUNTER NOT NULL, typ 
VARCHAR(30), PRIMARY KEY(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE pozadavek (ID COUNTER NOT NULL, 
pozadavek VARCHAR(255), priorita BYTE, typpoz_ID LONG, zadano DATETIME, 
splneno DATETIME, pro_ID LONG NOT NULL, tabulka_ID LONG NOT NULL, 
PRIMARY KEY(ID), FOREIGN KEY (pro_ID) REFERENCES osoba(ID), FOREIGN 
KEY (pro_ID) REFERENCES zamestnanec(ID), FOREIGN KEY (tabulka_ID) 
REFERENCES tabulka(ID), FOREIGN KEY (typpoz_ID) REFERENCES 
typpoz(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE vychazka (ID COUNTER NOT NULL, 
osoba_ID LONG, zam_ID LONG, odchod DATETIME, prichod DATETIME, duvod 
VARCHAR(50), misto VARCHAR(100), PRIMARY KEY(ID), FOREIGN KEY 



(osoba_ID) REFERENCES osoba(ID), FOREIGN KEY (zam_ID) REFERENCES 
zamestnanec(ID));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE instituce (ID COUNTER NOT NULL, nazev 
VARCHAR(50), ulice VARCHAR(30), cp VARCHAR(7), mesta_PSC CHAR(5), 
PRIMARY KEY(ID), FOREIGN KEY (mesta_PSC) REFERENCES mesta(PSC));" 
 
DoCmd.RunSQL "CREATE TABLE kontakt_inst (ID COUNTER NOT NULL, 
instituce_ID LONG NOT NULL, jmeno VARCHAR(20), prijmeni VARCHAR(30), 
telefon VARCHAR(13), email VARCHAR(255), funkce VARCHAR(50), PRIMARY 
KEY(ID), FOREIGN KEY (instituce_ID) REFERENCES instituce(ID));" 
 
Exit Sub 
Chyba: 
  MsgBox Err.Number & " " & Err.Description 
End Sub 


