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Anotace 

MATOUŠEK, Vít. Využití internetu v bezpečnostním managementu. Ostrava 2014. 58 s. 

Diplomová práce. VŠB – Ostrava 

Diplomová práce zpracovává problematiku využití internetu v bezpečnostním 

managementu. Cílem práce je vytvoření studie o využívání internetu. 

Práce se člení na dvě hlavní části. První část se zabývá analýzou orgánů krizového řízení 

v České republice. Dále tato část analyzuje hlavní složky internetu a jeho využívání.  

Druhá část práce se zabývá informačními systémy, které se využívají při krizovém řízení. 

Následně jsou v této části analyzovány a porovnávány webové portály pro podporu 

krizového řízení v České republice, Slovenské republice a Německé Spolkové republice.  
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Annotation 

MATOUŠEK, Vít. Internet usage in safety and security management. Ostrava 2014. p 58. 

Diploma thesis. VŠB – Ostrava 

This thesis deals with the issue of using the Internet in safety management. The aim of this 

work is a study of Internet use. 

The work is divided into two main parts. The first part deals with the analysis of crisis 

management in the Czech Republic. This section also analyzes the major components of 

the Internet and its use. 

The second part deals with information systems that are used in crisis management. 

Subsequently, this section analyzed and compared web portals to support crisis 

management in the Czech Republic, the Slovak Republic and the German Federal 

Republic. 
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1. Úvod 

Využití internetu se neustále rozrůstá a dostává se do většiny lidských činností. Není tomu 

dlouho, kdy byl využíván pouze k zasílání elektronické pošty. Dnes má velice širokou 

nabídku služeb. Jedna z nejvíce vyhledávaných služeb je poskytování informací. Uživatel 

internetu může během několika málo minut vyhledat potřebné informace, které potřebuje 

pro svou práci, zábavu nebo pro ukojení své zvědavosti. Informace se tedy stává velice 

žádaným artiklem.  

Jaká informace může být cennější než ta, která nám může pomoci zachránit jak náš vlastní 

život, tak život někoho jiného? Když budou obyvatelé dobře informováni, tak mohou 

usnadnit zásah záchranných sborů při provádění jejich prací. Z tohoto důvodu jsem zaměřil 

svou diplomovou práci na vytvoření studie, která tuto problematiku analyzuje.  

Cílem mé práce je analyzovat možnosti využití internetu v bezpečnostním managementu.  

Zaměřuji se na webové portály, které by měly obyvatelstvu poskytovat informace o 

aktuálním dění v jejich regionech při vzniku mimořádné události.  

Konkrétně pak práce analyzuje portály v České republice a porovnává je se Slovenskou 

republikou a Spolkovou republikou Německo. 

Na základě této analýzy navrhuji doporučený obsah informací na webovém portálu pro 

podporu krizového řízení.  
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2. Rešerše 

COOMBS, Timothy. Crisis Management and 

Communications. www.instituteforpr.org [online]. [cit. 2013-06-20]. Dostupné z: 

http://www.instituteforpr.org/topics/crisis-management-and-communications/ 

Tento článek řeší problematiku krizového řízení a komunikaci během nastalé mimořádné 

události.  

 

HLOŽKOVÁ, Alena. Moderní informační technologie krizového řízení ve veřejné 

sféře.[Diplomová práce]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 

Tato diplomová práce analyzuje informační systémy pro podporu krizového řízení a 

několik vybraných webových portálů na území České republiky. Následně analyzuje, které 

z těchto systémů a portálů jsou nejvíce využívány a z jakých důvodů.  

 

RYSNER, Jan. Zabezpečení krizové komunikace orgánů Zlínského kraje a obcí při 

řešení krizových situací. [Diplomová práce]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

2011. 

Diplomová práce hodnotí krizovou komunikaci ve Zlínském kraji a to především na úrovni 

orgánů krajského úřadu, obcí s rozšířenou působností a ostatních obcí kraje. Jedním 

z výstupů práce je návrh vylepšení webového portálu kraje a zapojení sociálních sítí 

k informování obyvatelstva.   

MELICHAR, Jakub. Analýza a návrh informačního systému pro krizový management. 

[Bakalářská práce]. Brno: Masarykova univerzita, 2012.  

Bakalářská práce analyzuje krizové řízení a informační systémy veřejné správy a 

samosprávy. Dále provádí analýzu stavu podpory informovanosti a navrhuje optimální 

řešení za použití moderních informačních a komunikačních technologií. Výstupem práce je 

funkční mobilní aplikace s názvem „Krizový průvodce“.  

 

V rámci rešerše bylo zjištěno, že podobná témata byla již v minulosti zpracována. Některé 

práce pouze zmiňují využívání internetu, jiné přinášení konkrétní návrhy na zlepšení.   

http://www.instituteforpr.org/topics/crisis-management-and-communications/
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3. Bezpečnostní management 

V dnešní době jsou obyvatelé celého světa na takové úrovni poznání, že se musí také 

zároveň v maximální možné míře chránit před působením nepříznivých vlivů. V legislativě 

se tento proces označuje jako tzv. krizový management. 

Krizový management lze označit jako postupy spojené se zvládáním krizových situací
1
 

přírodního, ekologického, sociálně – společenského, ekonomického a hospodářského 

charakteru. 

V různých informačních zdrojích je možné nalézt řadu definic pojmu krizový management, 

ale mnohé z nich bohužel většinou nejsou úplné nebo přesné. Je to z i toho důvodu, že přes 

široké uplatnění krizového managementu je na něj často pohlíženo jako na nástroj pro 

postup řešení problému jednoho určitého typu. Nejuniverzálnějším se jeví definice 

vycházející z obecného pojetí managementu rozšířená o zaměření na zvládání krizových 

situací. 

 

Bezpečnostní management představuje ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, 

doporučení, metod a opatření, které krizoví manažeři užívají ke zvládnutí specifických 

činností při: 

 minimalizaci příčin vzniku krizových situací (fáze prevence) 

 přípravě na činnost v krizových situacích (fáze korekce) 

 bránění vzniku a eskalaci krizových situací (fáze protikrizové intervence) 

 redukci zdrojů krizových situací a jejich negativního působení (fáze redukce) 

 odstraňování následků působení negativních faktorů krizové situace (fáze 

obnovy).[1] 

4. Základní pojmy krizového managementu  

4.1 Krizové řízení  

Krizovým řízením je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na 

analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu 

činností prováděných v souvislosti s: 

                                                 
1
 Krizová situace – vysvětleno níže  
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 přípravou na krizové situace a jejich řešením 

 ochranou kritické infrastruktury. [5] 

4.2 Orgány krizového řízení  

Orgány krizového řízení zabezpečují jak analýzu a vyhodnocení možných ohrožení, 

bezpečnosti, plánování, organizování, tak zároveň realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s přípravnými opatřeními.   

Jednotlivými orgány krizového řízení jsou: 

 Vláda ČR 

 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

 Orgány kraje  

 Orgány obce s rozšířenou působností (ORP)  [5] 

4.3 Ostatní orgány s územní působností 

4.3.1 Bezpečnostní rada  

Bezpečnostní rada projednává a posuzuje stav zabezpečení ČR a stav připravenosti na 

krizové situace na území kraje nebo ve správním obvodu ORP. Na jednání rady mohou být 

přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení ČR a 

stavu připravenosti na krizové situace.  

 

Rozdělení: 

 Bezpečnostní rada státu – je stálý pracovní orgán vlády, který koordinuje a 

vyhodnocuje problematiku bezpečnosti ČR a připravuje vládě návrhy k jejímu 

zajišťování. Předsedou je předseda vlády ČR, další členy jmenuje vláda ČR. Je 

zřízena podle zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 

 Bezpečnostní rada kraje – je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace. 

Předsedou je hejtman, který jmenuje ostatní členy rady. 

 Bezpečnostní rada ORP – je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace. 

Předsedou je starosta ORP, který jmenuje ostatní členy rady.  

4.3.2 Krizový štáb 

Krizový štáb je pracovní orgán (vlády, kraje, ORP) pro řešení krizových situací, koordinaci 

a provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí. 
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Rozdělení: 

 Ústřední krizový štáb – je pracovním orgánem vlády pro řešení krizových situací. 

Jeho složení a činnost upravuje Statut Ústředního krizového štábu, který schvaluje 

vláda.  

 Krizový štáb kraje – je pracovním orgánem kraje pro řešení krizových situací. 

Předsedou krizového štábu kraje je hejtman, který jmenuje členy krizového štábu.  

 Krizový štáb ORP – je pracovním orgánem ORP pro řešení krizových situací. 

Předsedou krizového štábu ORP je starosta, který jmenuje členy krizového štábu. 

Součástí krizových štábů jsou Stálé pracovní skupiny, které při řešení krizové situace 

nebo koordinaci záchranných a likvidačních prací pracují nepřetržitě a připravují podklady 

pro činnost krizového štábu. Členové stálé pracovní skupiny jsou tajemník krizového 

štábu, pracovníci krajského úřadu, zástupci základních složek IZS
2
 a odborníci s ohledem 

na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace. 

 

Stále pracovní skupiny provádí např.: 

 analýzu a dokumentaci vývoje mimořádné události nebo záchranných a 

likvidačních prací 

 eviduje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled jejich nasazení 

a rozpracovává návrhy jejich využití 

 zabezpečení informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení 

krizové situace nebo mimořádné události. [10] 

4.4 Mimořádná událost  

Mimořádnou událostí je 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] 

4.5 Krizový stav  

Krizový stav se vyhlašuje v případě vzniku krizových situací (mimořádných událostí, které 

ohrožují ve značném rozsahu životy, zdraví, majetek a životní prostředí). 

 

                                                 
2
 Integrovaný záchranný systém 
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Tabulka č. 1 – Krizové stavy Zdroj: [1] 

 

Stav 

 

Zákon 

 

Vyhlašuje 

 

Důvod 

 

Území 

 

Délka trvání 

Stav 

nebezpečí 

240/2000sb., 

o krizovém 

řízení 

Hejtman 

Při vzniku krizové 

situace nastalé 

v důsledku živelní 

pohromy, ekologické 

nebo průmyslové 

havárie, nehody, nebo 

jiného nebezpečí, 

které ohrožuje zdraví, 

život, majetek nebo 

vnitřní bezpečnost a 

veřejný pořádek, a to 

ve značném rozsahu. 

Kraj, část 

kraje 

Nejdéle 30 

dní 

(prodloužení 

se souhlasem 

vlády) 

Nouzový 

stav 

ÚZ č. 

110/1998sb., 

o 

bezpečnosti 

ČR 

Vláda, 

předseda 

vlády 

V případě živelních 

pohrom, 

ekologických nebo 

průmyslových 

havárií, nehod nebo 

jiného nebezpečí, 

které ve značném 

rozsahu ohrožují 

životy, zdraví nebo 

majetkové hodnoty, 

anebo vnitřní pořádek 

a bezpečnost. 

Celý stát, 

omezené 

území 

státu 

Nejdéle 30 

dní 

Stav 

ohrožení 

státu 

ÚZ č. 

110/1998sb., 

o 

bezpečnosti 

ČR 

Parlament 

ČR na 

návrh 

vlády 

Je-li bezprostředně 

ohrožena 

svrchovanost státu 

nebo územní 

celistvost státu nebo 

jeho demokratické 

základy. 

Celý stát 
Není 

omezeno 

Válečný 

stav 

ÚZ č. 

1/1993sb., 

ústava ČR 

ÚZ č. 

110/1998sb., 

o 

bezpečnosti 

ČR 

Parlament 

ČR 

Je-li ČR napadena 

nebo je-li třeba plnit 

mezinárodní smluvní 

závazky o společné 

ochraně proti 

napadení. 

 
Celý stát 

Není 

omezeno 
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4.6 Integrovaný záchranný systém (IZS) 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Systém je složen 

z hlavních a ostatních složek.  

Hlavní složky IZS jsou: 

 Hasičský záchranný sbor (HZS) 

 Jednotky požární ochrany (JPO) 

 Policie ČR 

 Zdravotní záchranná služba (ZZS). 

Ostatní složky: 

 Ozbrojené síly 

 Obecní policie 

 Orgány ochrany veřejného zdraví 

 Havarijní a pohotovostní služby 

 Zařízení civilní ochrany. [6] 

 

Závěr kapitoly 

Tato kapitola analyzovala orgány, které jsou zainteresovány v krizovém řízení České 

republiky. Při nastalé mimořádné události nebo při vyhlášení jednoho z krizových stavů 

musejí tyto orgány začít mezi sebou komunikovat a předávat si informace. Čím rychleji 

tento proces probíhá, tím lépe.  
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5. Internet 

Dříve než začneme mluvit o využívání internetu v krizovém řízení, musíme si říci, co to 

internet vlastně je, jak vznikl, k čemu slouží a jak je v současné době využíván. Mnozí 

z nás s internetem přijdeme do styku každý den, pracujeme s ním, trávíme ve virtuálním 

prostředí volné chvíle, relaxujeme. Vždy tomu tak nebylo, internet je fenoménem 

posledních let a jeho vývoj jde ruku v ruce s vývojem informačních technologií.   

5.1 Historie  

Historie internetu sahá do 60. let 20. století. Na popud Ministerstva obrany vznikl ve 

Spojených státech projekt ARPA. Hlavním úkolem projektu bylo propojení počítačů a 

vytvoření sítě, která by sdílela data pro potřebu ministerstva. Tímto propojením počítačů 

měl být umožněn pracovníkům ministerstva přístup k datům, které byly v rámci sítě 

sdíleny. Důvodem vzniku toho projektu byla Studená válka mezi USA a SSSR. Síť měla 

tedy sloužit v případě válečného konfliktu. Myšlenka byla taková, že v případě použití 

jaderných zbraní by síť byla využívána k vojenské komunikaci.  

Později byla síť přístupná i vědeckým pracovníkům a mohla se dále rozvíjet. V první 

polovině 80. let se přestal používat název ARPA a vznikl název „Internet“. Do sítě 

Internet se mohl připojit kdokoliv na celém světě, kdo měl počítač a telefonní připojení. 

V této době byly počítači vybaveny především univerzity, největší počet připojení byl díky 

tomu na akademické půdě.  

Jednou z prvních funkcí této sítě bylo posílání elektronické pošty a souborů. Rychlost 

přenosu nebyla v té době nijak závratně rychlá, proto komunikace probíhala velice pomalu.  

V roce 1989 přichází další novinka. V institutu pro jaderný výzkum ve švýcarském CERN 

vzniká projekt na vytvoření prvního hypertextového systému a tím byl odstartován projekt 

WWW (World Wide Web)  

O dva roky později, tedy v roce 1991, se připojuje do Internetu i Česká republika. V roce 

1992 bylo do Internetu přihlášeno více jak 1 milion počítačů. [12] 

Postupně s vývojem se mění i způsob připojení. Telefonické připojení je nahrazováno 

kabelovým připojením, bezdrátovým optickým vláknem a ADSL
3
. 

 

                                                 
3
 ADSL – je technologie, která umožňuje využít vedení telefonu nebo kabelové televize pro vysokorychlostní 

přenos dat.  
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5.2 Využívání internetu  

Internet je v současnosti velice rozšířený nástroj, využívaný především ke komunikaci a 

sdílení informací. Hlavní výhodou je rychlost přenosu informace a odezva (reakce). Tato 

výhoda je velice příznivá hlavně pro orgány krizového řízení, protože pro svoji práci 

potřebují co nejaktuálnější informace z místa dění.  

 

Globálně internet využívají fyzické osoby, podnikající subjekty, veřejná správa, 

bezpečnostní složky, školství atd. Není tedy problém pomocí klíčových slov vyhledat námi 

požadované informace. Vývoj technologií jde neustále dopředu a proto je v současnosti 

možné připojit se k internetu nejen z počítače či notebooku, ale i z mobilního telefonu nebo 

tabletu. To nám dává možnost využívat internet téměř kdekoliv. S vývojem mobilních 

„chytrých“ telefonů pokročil i silně vývoj mobilních aplikací, které se bez připojení 

internetu neobejdou.  

Počet připojených uživatelů neustále narůstá a využívání internetu se rozrůstá to všech 

oblastí lidské činnosti.  

 

Závěr kapitoly 

Z historie vidíme, že internet byl původně navržen pro vojenskou komunikaci v době 

Studené války. Postupem času a technickým vývojem se Internet vyvíjel až do podoby, 

v které ho známe dnes. Využívání Internetu je velmi rozšířené, oblíbené, praktické a 

v zároveň nezbytné a může být i ohrožující (ohrožení soukromí uživatelů internetu nebo 

např. šíření poplašných zpráv)  
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6. Internetové služby 

V Internetu mohou uživatelé využívat mnoho služeb. K využívání jsou zapotřebí 

počítačové programy a aplikace, které mezi sebou navzájem komunikují. Služby na 

internetu jsou nejčastěji zdarma. 

6.1 WWW  

World Wide Web navržen v roce 1989. World Wide Web, často zkracován pouze na 

„web“, je do češtiny přeloženo jako „celosvětová síť“. 

V češtině se slovo web často používá nejen pro označení celosvětové sítě dokumentů, ale 

také pro označení jednotlivé soustavy dokumentů dostupných na tomtéž webovém serveru 

nebo na téže internetové doméně nejnižšího stupně (internetové stránce).[13] 

Jedná se o systém webových stránek zobrazovaných webovými prohlížeči. Webových 

prohlížečů je k dispozici více. Záleží pouze na uživateli, který si sám zvolí. Nejčastěji 

používané jsou Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, atd.  

6.2 Elektronická pošta 

Elektronická pošta, neboli e-mail, je způsob odesílání a doručování zpráv přes elektronické 

komunikační systémy. Termín e-mail se používá jak pro internetový systém elektronické 

pošty založený na protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), tak i pro intranetové 

systémy, které dovolují posílat si vzájemně zprávy uživatelům uvnitř jedné společnosti 

nebo organizace (tyto systémy často používají nestandardní protokoly, mívají ovšem 

bránu, která jim dovoluje posílat a přijímat e-maily z internetu). K širokému rozšíření e-

mailu přispěl zejména právě internet. 

Založení e-mailu je velice jednoduchá záležitost. Uživatel internetu si vybere jeden 

z mnoha nabízených serverů, např. Centrum, Seznam, Google atd., na kterém provede 

registraci. Celý proces trvá jen několik málo minut a systém uživatele navádí krok po 

kroku.  

Díky celosvětovému rozšíření Internetu nám umožňuje elektronická pošta komunikovat na 

veliké vzdálenosti v krátkém čase. E-mail se dá využívat i k posílání dokumentů, formou 

příloh. Prozatímní nevýhodou je velikost odesílané přílohy, která bývá bohužel často 

limitována. Běžnou přílohou e-mailu bývají obrázky, psané dokumenty, grafy, tedy vše, co 

uživatel e-mailu uzná za vhodné.  

 



19 

 

6.3 Instant messanging 

Instant messanging je internetová služba, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří 

jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, chatovat, přeposílat 

soubory mezi uživateli a i jinak komunikovat. Hlavní výhoda, oproti používání např. e-

mailu, spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv v reálném čase. Jinými slovy zpráva 

je doručena ve velmi krátké době od odeslání (většinou v rámci stovek milisekund). [15] 

 

Pro tuto službu bylo vytvořeno hned několik programů. Jedním z nejvíce rozšířených je 

např. ICQ (I Seek You). Jedná se o program, který si můžeme bezplatně nainstalovat do 

svého počítače a využívat ho ke komunikaci. Uživatel může také odesílat a přijímat 

soubory, internetové odkazy, hrát hry apod. Pomocí programu můžeme hledat nové 

kontakty. Díky své jednoduchosti si ICQ oblíbilo nespočet příznivců.  

6.4 Voice over Internet Protocol  

Voice over Internet Protocol (zkratkou VoIP) je technologie umožňující telefonovat 

s využitím Internetu. K telefonování lze využít počítač a některý z množství programů 

umožňující využití technologie VoIP. Nevýhodou je nutnost mít stále zapnutý počítač. 

V dnešní době není VoIP pouze o telefonování mezi počítači. Velice se rozvíjí pořizování 

tzv. IP telefonů nebo IP bran pro připojení klasických telefonů. Telefonování se více méně 

neliší od obyčejného telefonického hovoru. Velice často jsou IP telefony využívány ve 

firmách k vnitřní komunikaci mezi pracovníky. Hlavním důvodem pořizování a využívání 

je bezplatná komunikace.[16] 

 

 

 Obrázek 1: IP telefon 

Zdroj:[1] 
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6.5 Sociální sítě  

Na téma „sociální síť“ existuje několik definic. Sociologický slovník tento pojem 

vysvětluje jako navzájem propojenou skupinu lidí, pomocí přátelství, společenských 

zájmů, náboženství, rodiny, či jen společných zážitků. Tito lidé se mezi sebou ovlivňují a 

obohacují celou skupinu.  [3] 

Převažující pojetí sociální sítě je v současnosti chápáno hlavně jako internetová služba. 

Tato služba umožňuje uživatelům internetu vytvoření osobního profilu, přes který 

komunikují se svým okolím. Nejedná se pouze o komunikaci ve formě chatu, uživatelé 

mezi sebou sdílejí videa, fotografie, informace, a mnoho dalších. Komunikace mezi 

uživateli sociální sítě může probíhat soukromě mezi dvěma uživateli nebo hromadně mezi 

uživatelem a skupinou s ním propojených dalších uživatelů. Nejpočetnější skupinou 

uživatelů jsou mladí lidé, kteří tráví na Internetu nejvíce času. Mezi největší sociální sítě 

patří Facebook, Twitter a Google+. 

6.5.1 Facebook  

Největší sociální síť na světě je Facebook, který byl uveden do provozu v únoru roku 2004 

Markem Zuckembergem na Harvardově Univerzitě. Ještě téhož roku byl Facebook 

rozšířen i na jiné univerzity. V České republice byla jako první připojena Masarykova 

univerzita. Od roku 2006 se mohl podle licence přihlásit kdokoli starší 13 let. Toto byl 

„start“ Facebooku do celého světa. 

 

Založení nového profilu do této sociální sítě zabere o několik minut více než založení e-

mailu. Povinný je pouze e-mail a heslo, pod kterým se uživatel přihlašuje. Po přihlášení do 

sítě záleží pouze na uživateli, jaké informace chce zveřejnit (rodinný stav, zaměstnání, 

fotografie, vlastní názory atd.). Uživatel následně vyhledává své kamarády, známé, kolegy 

apod., se kterými může konverzovat a sdílet s nimi informace (např. odkazy na jiné 

webové stránky) a přidává si je do Přátel. Právě toto sdílení informací s Přáteli je základem 

sociální sítě a její obrovská síla. Čím více přátel uživatel má, tím více informací se k němu 

dostane.  

 

 Každý uživatel může na Facebooku vytvořit svojí vlastní stránku. Ta slouží především pro 

propagaci - např. firmy, organizace, místa, značky, produktu, osobnosti, sportovce, skupiny 
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lidí, určitého názoru apod. Tímto způsobem může více zviditelnit téměř vše, co uzná sám 

za vhodné.   

 

Aplikace, které Facebook nabízí, se neustále vyvíjejí a vylepšují. Není tedy problém 

zveřejnit fotografii a zároveň určit polohu, kde byla pořízena nebo pouze polohu uživatele. 

Další „šikovnou“ aplikací je vytváření Událostí, která umožňuje vytvořit pozvánku a 

následně na tuto akci pozvat své Přátelé. Tato aplikace se využívá např. na organizování 

třídních srazů, maturitních plesů, výletů, sbírek apod. 

  

Sociální síť Facebook představuje pro mnohé jeho uživatele spojnicí se světem. Musíme si 

však uvědomovat, že se jedná pouze o nástroj ke komunikaci. Velkou roli hraje nastavení 

soukromí, protože veškerá činnost uživatele se zobrazuje všem jeho Přátelům. Je nutné se 

zamyslet, které informace o své osobě zveřejňovat. Samotné užívání sociální sítě není nijak 

složité. Nový uživatel se velice rychle naučí, jak Facebook používat. 

 

Facebook se za dobu své existence stal v podstatě synonymem pro sociální síť, řada méně 

zběhlých internetových uživatelů totiž jinou vůbec nezná. Ve většině zemí, kde ho již 

uživatelé objevili před delší dobou, tedy hlavně Severní Amerika a Západní Evropa, 

Facebook aktivně používá třetina až polovina všech obyvatel těchto zemí. V České 

republice je podle analytické společnosti SocialBakers aktuálně přibližně 3.7 milionu 

aktivních uživatelů. [17] Převážná většina uživatelů se ke svým profilům přihlašují pomocí 

mobilních zařízení (mobil, tablet).  

 

Současná statistika Facebooku:  

 Celkový počet uživatelů – 1,23 miliard (Prosinec, 2013) 

 Průměr přihlášených uživatelů za den – 757 milionů (prosinec 2013) 

 Počet uživatelů využívající mobilní aplikaci – 945 milionů (prosinec 2013) 

 Průměr nových uživatelů každý den – 250 000 

 Zhlédnuté stránky – 65 miliard za měsíc 

 Nahrané fotografie – 140 miliard (denně 200 milionů) 

 81 % každodenních uživatelů žije mimo USA a Kanadu. [18] 
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7. Informační systémy v krizovém řízení 

S vývojem a neustálým pokrokem počítačových technologií, jde také dopředu vývoj 

informačních komunikačních technologií, které podporují krizové řízení. Tyto technologie 

jsou vyvíjeny přímo pro určité činnosti a mají své specifické použití v různých částech 

krizového řízení. Jedná se především o analýzu rizik, tvorbu plánů, modelování krizových 

situací a obnovu postiženého území. Většina těchto informačních systémů využívá 

internetu k přenosu dat.  

Systémů pro podporu je velice mnoho, tato kapitola uvádí pouze dva zástupce.  

7.1 Krizový informační systém KISKAN 

Společnost WAK System nabízí svůj produkt KISKAN, který je určen pro podporu 

krizového řízení. Tento systém je určen pro soukromé subjekty, instituce, státní a 

samosprávné orgány. 

Systém KISKAN umožňuje automaticky generovat krizové plány do formátu MS Word, 

dále také: 

 disponuje prostředky pro časovou analýzu jednotlivých úkolů, 

 obsahuje modul GSM sloužící k automatizovanému zasílání vyrozumění o 

mimořádných stavech, 

 podporuje zpracování geografických informací včetně importu/exportu dat a 

podkladů, 

 umožňuje široké nasazení podle technických a finančních možností,  

 používá prověřené funkce pro bezpečnou vzdálenou datovou komunikaci mezi 

jednotlivými uživateli systému v šifrované podobě. 

V systému KISKAN nalezneme soubor postupů a funkcí pro krizové řízení a plánování. 

Během chvíle vytvoříme pomocí předdefinovaných šablon kompletní dokument krizového 

plánování.  

Základní částí je analýza rizik, která slouží pro vytvoření uspořádané představy o rizicích, 

které mohou působit na sledované oblasti. Zkráceně řečeno odpovídá na otázku „Před čím 

se chránit?“. Vstupem do procesu analýzy rizik je bezpečnostní politika organizace, 

legislativní normy a zkušenosti pracovníků krizového řízení. Výstupem je katalog 

ohrožení, který slouží jako vstupní data do procesu plánování a opatření. 
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Pro snadnější definování možných příčin a důsledků je k dispozici datová základna. V té 

jsou evidované informace sloužící pro stanovení rizik a jejich možných dopadů v oblasti. 

Každé ohrožení je definováno základními parametry: 

 názvem 

 klasifikací ohrožení (popis oblasti krizové situace) 

 specifikací zranitelného místa (popis před čím se chránit) 

 kvantifikací hrozby (stanovení přibližné pravděpodobnosti vzniku konkrétního 

ohrožení) 

 kvantifikací důsledků (odhadnutí míry zasažené oblasti a vyčíslení škod) 

 definováním preventivních opatření, snižující velikost dopadu ohrožení. 

Pomocí správně navržených preventivních opatření můžeme snížit riziko vzniku krizové 

situace. Nikdy nelze 100% zajistit, aby určitá krizová situace nevznikla. Je možné 

navrhnout taková opatření, abychom co nejvíce eliminovali její dopady pomocí 

navrhovaných postupů a činností. Jako hlavní informace, před čím se chránit, slouží 

katalog ohrožení a šablony typových plánů. 

 

Výsledkem práce v systému KISKAN je zpracovaný katalog ohrožení a katalog 

opatření, které se využijí v modulu Řešení krizové situace. 

V tomto modulu jsou k dispozici nástroje pro simulaci řešení mimořádné události a při 

jejím vzniku pro plynulý přechod organizační jednotky do krizového stavu. 

Při návrhu jednotlivých postupů v režimu simulace, se čerpají informace z katalogů 

ohrožení a z krizových plánů. Postiženou oblast je možno zakreslit do mapy, včetně všech 

objektů, jako jsou sklady, budovy apod. Následně je na uživateli, do jaké hloubky 

rozpracuje jednotlivé úkoly. 

Systém KISKAN je dodáván v několika typových variantách.[19] 
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 Obrázek 2: KISKAN 

Zdroj: [2]  

 

7.2 Informační systém ARGIS  

Správa Státních Hmotných Rezerv (SSHR) vyvíjí a provozuje informační systém 

plánování civilních zdrojů ARGIS. Jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských 

opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů. 

Jeho hlavním cílem je pomoci orgánům krizového řízení od úrovně obecních úřadů 

s rozšířenou působností, přes úroveň krajů až po ministerstva a ostatní správní úřady, při 

plnění svých povinností. 

V roce 2011 byl zahájen provoz centrální internetové verze ARGIS. Uživatelé všech 

úrovní přistupují k systému pomocí zabezpečené komunikace prostřednictvím internetu. 

Nezbytné technické a programové podmínky pro práci s tímto systémem jsou ze strany 

uživatele minimální.  

Informační systém ARGIS umožňuje: 

 práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti, 
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 podporu zpracování tabulkových přehledů Plánů nezbytných dodávek jako nedílné 

součásti Krizového plánu.  

Organizačním prostředkem pro sběr informací o nezbytných dodávkách (zdrojích) je pro 

tyto účely zpracovaný Číselník nezbytných dodávek. Řízení sběru dat od právnických a 

podnikajících fyzických osob je zabezpečen s využitím speciálního softwarového nástroje. 

Jeho pomocí je hasičským záchranným sborům jednotlivých krajů za účelem přípravy na 

krizové situace umožněno vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje v souladu s §15 

zákona č. 240/2000 Sb. [20] 

Dodavateli nezbytných dodávek (DND) se zobrazují všechna data, která jsou o něm v 

systému již vyplněna – o něm jako dodavateli, případně o jeho organizačních složkách 

podniku, jeho kontaktech, zdrojích a smlouvách. Tato data mohl za dodavatele zadat 

uživatel HZS kraje, nebo to jsou data, která poskytl dodavatel při předchozím přihlášení. U 

každého záznamu je uvedeno, kdo je garantem vložených dat, tj. byla-li data zadána 

dodavatelem nezbytných dodávek (ND), nebo uživatelem z HZS kraje, a datum a čas 

aktualizace. Všechny tyto záznamy smí dodavatel ND editovat[4] 

 

Závěr kapitoly 

Další možností, jak využívat Internet, je používání specializovaných informačních 

systémů, které jsou vytvořené přímo na podporu činnosti krizového řízení. Tyto systémy 

využívají Internetu k přenosu dat.  
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8. Využití Internetu k informování veřejnosti 

Orgány krizového řízení mohou přes webové portály informovat veřejnost o nastalé 

mimořádné události a o základních informacích v rámci prevence a plánování. Lidé, kteří 

nemají možnost přístupu na Internet, mohou získat informace z televizního a radiového 

vysílání, popřípadě na úřadech s místní působností.  

 

Informace ministerstev a ústředních správních úřadů: 

 Ministerstvo vnitra České republiky - http://www.mvcr.cz 

 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - http://www.hzscr.cz 

Informace úřadů s místní působností: 

 Krajské úřady 

 Hasičské záchranné sbory krajů 

 Úřady obcí s rozšířenou působností 

 Úřady obcí. 

8.1 Využití Facebooku k informování veřejnosti 

Žádné ministerstvo, ústřední správní úřad, ani úřady s místní působností nevyužívají 

informací z Facebooku pro podporu krizového řízení, protože není považován za 

spolehlivý zdroj informací.  

Při mimořádné události se Facebook začne okamžitě plnit fotografiemi a videi. Uživatelé 

reagují velice rychle a pomocí mobilních telefonů mohou okamžitě sdílet fotografie přímo 

z místa, kde se mimořádná událost odehrává (např. protržení hráze, požár atd.). Přestože je 

Facebook „plný informací“, není bohužel v silách pracovníků krizových orgánů, aby třídili, 

vyhodnocovali a ověřovali ohromné množství informací, fotek a videí. Obsažené 

informace na Facebooku - právě díky nemožnosti jejich ověření - nemohou být 

považovány za spolehlivé.  

  

Facebook funguje v tomto případě přesně obráceně - nefunguje jako zdroj informací, ale 

jako šiřitel informace. Stačí sdílet článek o aktuální situaci, např. z krizového portálu 

Ústeckého kraje, a informace se začne šířit vysokou rychlostí. Na Facebooku se zakládají 

při mimořádných událostech tzv. skupiny, do kterých se tyto informace sdílejí. Není však 

povinností uživatelů sdílet informace pouze do těchto skupin. Facebook uživatele nijak 

http://www.mvcr.cz/
http://www.hzscr.cz/
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neomezuje, záleží tedy pouze na uvážení, kam a jakou formou bude uživatel informace 

sdílet a komentovat. Nejčastěji vznikají tyto skupiny při vzniku mimořádné události nebo 

krizového stavu.  

Obrázek 3: Povodně na Facebooku  

Zdroj: [3] 

  

Po povodních v červnu 2013 nabízeli tisíce lidí na sociálních sítích pomoc postiženým 

obyvatelům. Nabídky se týkaly úklidových prací, finanční pomoci, hygienických 

prostředků, poskytnutí ubytování a mnoho dalšího. Takto organizovaní lidé se bohužel 

někdy pletou do činnosti IZS a humanitárních organizací.  

Sociální sítě by se také daly využívat v případě, kdy např. voda zaplaví určité území a 

odřízne tak obyvatelé od okolního světa. Prostřednictvím těchto sítí mohou obyvatelé 

informovat o aktuálním dění.  

 

Závěr kapitoly 

Internetu se především využívá k informování veřejnosti o nastalé mimořádné události. 

Velký přinos při informování obyvatelstva přinášejí také sociální sítě jako šiřitel informací. 

Využití sociálních sítí je veliké, bohužel si informace v nich obsažené musí každý 

vyhodnotit sám, popřípadě si je ověřit z jiného zdroje. Je tedy zapotřebí další nástroj, který 

by s informacemi dále pracoval  
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9.  Webové portály  

Webové portály jsou nejvíce využívanou službou, kterou Internet poskytuje. V následující 

kapitole se detailněji zaměřím na několik vybraných webových portálů, které informují 

laickou i odbornou veřejnost o aktuálním dění a krizovém řízení. Jedná se o portály na 

území České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo.  

 

9.1 Portály vytvořené na území České republiky 

9.1.1 Portál krizového řízení Ústeckého kraje 

Tento portál funguje od roku 2008 a jeho hlavním úkolem je informovat odbornou i 

laickou veřejnost o nastalé mimořádné události.  

Laická veřejnost nalezne na tomto portálu mnoho informací o aktuálním dění na celém 

území Ústeckého kraje. Jedná se především o hydrologickou, meteorologickou, dopravní a 

energetickou situaci.  

 

Portál je dostupný na adrese: 

http://pkr.kr-ustecky.cz/ 

 

Dále jsou na stránkách portálu uvedeny: 

 Způsoby varování a vyrozumění obyvatelstva, 

 Jak poznat varovný signál, 

 Preventivně výchovná činnost na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 

 Co dělat při ohrožení, 

 Co dělat při zaznění varovného signálu, 

 Co dělat při nařízení evakuace, 

 Co si vzít s sebou při evakuaci, 

 Improvizovaný úkryt, 

 Improvizovaná ochrana
4
, 

 Individuální ochrana
5
, 

                                                 
4
 Používá se v případě, když není k dispozici individuální ochrana. Jedná se o využití např. vlhkého 

kapesníku na zakrytí dýchacích cest.  
5
 Jedná se především o dýchací masky (chránící obličej a dýchací cesty).  

http://pkr.kr-ustecky.cz/
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 Druhy ohrožení, 

 Co má obsahovat lékárnička, 

 Provádění první pomoci. 

Tento portál je tedy vytvořen především ke snížení dopadů nastalé mimořádné události 

nebo krizového stavu.  

Portál není určen pouze pro laickou veřejnost, při nastalé mimořádné události, nebo při 

vyhlášení krizového stavu, mohou portál využívat i odborníci v dané oblasti. V tomto 

případě portál slouží především k: 

 Aktuálnímu přehledu situace, 

 Podpoře záchranných týmů, 

 Vytváření scénářů řešení krizí, 

 Usnadnění koordinace v česko-saském příhraničí v oblastech krizového řízení a v 

zasahujících složkách IZS. [21] 

Po odeznění mimořádné události, nebo krizové situace, se díky zpětné vazbě mohou učinit 

preventivní opatření, která pomohou do budoucna zvýšit zabezpečení celého území kraje.  

 

 

Obrázek 4: ukázka webového portálu krizového řízení Ústeckého kraje 

Zdroj:[4]  
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Portál krizového řízení Ústeckého kraje úzce spolupracuje s dalším portálem, který je dle 

mého pohledu velice užitečný a přínosný. Portál krizového řízení na něj v několika svých 

aplikacích přímo odkazuje.  Jedná se o Portál pro informační podporu rozhodování za 

krizových situací.  

9.1.2 Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací 

Portál byl uveden do zkušebního provozu v polovině roku 2011. V průběhu roku 2012 byl 

portál obohacen a rozšířen o mnoho informací z české i německé strany aby mohl být 

v roce 2013 plně funkční a přípraven k využívání širokou veřejností i odborníky.  

 

Portál je dostupný na adrese: 

http://cosmod.kr-ustecky.cz/portal/ 

 

Na portálu nalezneme: 

 Přehled aktuálních informací z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení,  

 Informace o aktuální bezpečnostní situaci a mimořádných událostech, 

 Přehled aktuální povodňové situace (k dispozici je mapa i tabulkový výpis), 

 Mapu potencionálního ohrožení, 

 Informace pro veřejnost v okolí průmyslových areálů, ve kterých jsou 

zpracovávány nebezpečné chemické látky, 

 Informace o složkách IZS,  

 Živý obraz z webových kamer. [22] 

http://cosmod.kr-ustecky.cz/portal/
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Obrázek 5: ukázka webového portálu pro informační podporu rozhodování za krizových 

situací  

Zdroj: [5] 

9.1.3 Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj - KRIZPORT 

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji (dále jen 

„JMK“), jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace 

z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se 

skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup 

pro vybrané uživatele). Tento portál spravuje a provozuje Hasičský záchranný sbor JMK.  

 

Portál je dostupný na adrese: 

http://krizport.firebrno.cz/  

 

Ve čtyřech hlavních záložkách jsou obsaženy veškeré informace, které tento portál nabízí:  

 

Ohrožení 

V této sekci najdeme rozepsané všechny mimořádné události a krizové situace, které 

mohou na území JMK vzniknout. Nacházejí se zde i možné zdroje mimořádných událostí 

jednotlivých obcí s rozšířenou působností v celém kraji. Dále se v sekci nacházejí mapy, 

které obsahují zóny ohrožení kolem objektů, na které jsou zpracovány plány opatření pro 

případ vzniku mimořádné události. 

http://krizport.firebrno.cz/
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Rady 

Sekce nabízí nepřeberné množství rad, jak se zachovat a jak se připravit na určité situace 

(jedná se o cca 33 situací). Jsou zde i různé brožury a rady od hasičského záchranného 

sboru.  

 

Aktuální situace 

Tato sekce slouží k informování o současném dění v kraji. Informace jsou rozděleny do 

následujících sekcí. 

 Výjezdy Hasičského záchranného sboru 

 Extrémní klimatické jevy 

 Doprava v JMK 

 Hygiena v JMK 

 Počasí v JMK 

 Hladina toků v JMK 

 Nebezpečí požáru v JMK 

 Radiační monitoring 

 Znečištění ovzduší. 

Dokumenty 

Poslední záložka obsahuje soubor právních předpisů, metodik, nařízeních kraje, plán 

krizové připravenosti atd.  

V neposlední řadě nalezneme na tomto portálu kontakty, důležitá telefonní čísla a mnoho 

odkazů na další webové stránky, které obsahují další užitečné informace.  [23] 
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Obrázek 6: ukázka webového portálu KRIZPORT 

Zdroj: [6] 

 

9.1.4 Portál Ústeckého kraje 

Webový portál Ústeckého kraje pod složkou Krizové situace nabízí mnoho užitečných 

informací, dokumentů, odkazů a rad na snížení dopadů mimořádných událostí. Tento portál 

je aktualizován pracovníky krizového řízení kanceláře hejtmana kraje. Pracovníci 

kanceláře jsou připraveni v případě nedostatků informací na webových stránkách 

poskytovat odpovědi na konkrétní otázky - především v elektronické podobě (e-mailem).  

 

Portál je dostupný na adrese: 

http://www.kr-ustecky.cz/ 

 

Portál nabízí: 

 Mnoho užitečných odkazů: 

 Portál krizového řízení Ústeckého kraje, 

 Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací, 

 Úřad vlády České Republiky, 

http://www.kr-ustecky.cz/
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 Ministerstvo Vnitra České Republiky, 

 Ministerstvo Obrany České Republiky, 

 Národní bezpečnostní úřad, 

 Správa státních hmotných rezerv, 

 Český hydrometeorologický ústav, 

 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, 

 Přehled krizových kontaktů, 

 Veřejná kontakty, 

 Neveřejné kontakty – soubor čísel, pro který jsou nutné přihlašovací údaje. 

 Přehled krizové a branné legislativy, 

 Rady jak se chovat při krizové situaci (stejné jako u Portálu krizového řízení ÚK), 

 Mapy záplavových území, 

 Informace o Bezpečnostní radě kraje, 

 Složení 

 Základní dokumenty. 

 Pandemický plán Ústeckého kraje, 

„Pandemický plán jsou důkladná a předem připravená plánovaná opatření, 

uskutečněná v okamžiku propuknutí pandemie, mohou do značné míry zmírnit její 

následky. Tyto opatření i způsob jejich provedení jsou náplní tzv. pandemických 

plánů.“ [25] 

 Traumatologický plán Ústeckého kraje. 

„Smyslem traumatologického plánování je vytvořit ucelený systém poskytování 

zdravotní péče v podmínkách havarijní situace a navozeného havarijního stavu na 

území správního celku s respektováním kompetencí základních složek IZS“ [26] 

Portál Ústeckého kraje je tedy místem pro hledání odpovědí jak laické veřejnosti, tak 

odborníků v dané oblasti při mimořádné události nebo krizovém stavu. Všechny 

dokumenty umístěné na těchto webových stránkách jsou aktuální. K dispozici jsou i 

tiskové informace z Krajského úřadu. [24] 
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Obrázek 7: ukázka webového portálu Ústeckého kraje 

Zdroj: [7] 

9.1.5 Portál Krizového managementu města Olomouc 

Tento portál je součástí webových stránek Statutárního města Olomouc. Je určen 

především pro laickou veřejnost, která zde najde informace o fungování krizového řízení, 

dále návody a rady jak se chovat v případě vzniku mimořádné události. 

 

Portál je dostupný na adrese: 

http://www.olomouc.eu/obcan/bezpecnost 

 

Na portálu nalezneme následující orgány zainteresované do krizového řízení: 

 Bezpečnostní rada – jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace (zasedá 

mimo období krizové situace), 

 Krizový štáb – jako poradní orgán při řešení krizové situace nebo mimořádné 

události, 

 Havarijní službu – k řešení mimořádných událostí, 

 Povodňovou komisi – jako příslušný orgán k plnění úkolů při ochraně před 

povodněmi. 

http://www.olomouc.eu/obcan/bezpecnost
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Portál se důkladně věnuje problematice závažných havárií na území obce s rozšířenou 

působností Olomouc. Laická veřejnost může na webových stránkách získat mnoho 

informací o aktuálním dění, které nalezneme pod složkou „Bezpečnost“. 

Poskytované jsou informace: 

 Co dělat při mimořádné události,  

o Všeobecná doporučení, 

o Při požáru, 

o Při povodni, 

o Při radiační havárii, 

o Při chemické havárii. 

 Příručky – video návody na nebezpečné situace,  

 Varování obyvatelstva, 

 Povodňová problematika, 

 Prevence závažných havárií – seznam rizikových objektů
6
, 

 Požární ochrana,[28] 

 

Obrázek 8: ukázka webového portálu statutárního města Olomouc - Zdroj: [8] 

                                                 
6
 Objekty a zařízení, ve kterých je umístěna nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek 
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9.1.6 Portál hlavního města Prahy 

Na oficiálních webových stránkách města Prahy se nachází odbor Bezpečnosti a krizového 

řízení. Tento odbor se vnitřně člení na pět oddělení a na webových stránkách nalezneme 

kontakty na jednotlivé pracovníky každého odboru: 

 Záchranného bezpečnostního systému, 

 Bezpečnosti, 

 Ochrany obyvatelstva, 

 Krizového managementu, 

 Sekretariátu. 

Záchranný bezpečnostní systém  

 „Pro řízení opatření pro ochranu životů, zdraví, majetků občanů, případně návštěvníků 

Prahy, a ochranu životního prostředí při mimořádných událostech byl Prahou vytvořen 

"Záchranný bezpečnostní systém – ZBS“ tvoří systém vazeb zabezpečující koordinovaný 

postup záchranných, pohotovostních a odborných složek, orgánů státní správy a 

samosprávy, právnických a fyzických osob při likvidaci následků mimořádných událostí na 

území hl. m. Prahy. Jeho cílem je účinně působit při vzniku mimořádné události, 

poskytovat účinnou pomoc postiženým a minimalizovat nepříznivé následky těchto událostí. 

Systém ochrany obyvatel hl. m. Prahy je řízen hl. m. Prahou, v úzké součinnosti 

s Integrovaným záchranným systémem (IZS).“ [27] 

 

Portál je dostupný na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/krizoveho_rizeni/index.html 

 

Na samotném portálu nalezneme pod záložkou Krizové řízení veškeré potřebné informace. 

Dopodrobna jsou zde uvedeny návody a postupy, jak se zachovat při povodních, při 

požáru, při úniku nebezpečné látky. Další informace se týkají systému varování 

obyvatelstva a aktuálnímu dění v Praze. Důležité jsou také informace o možnostech ukrytí, 

zde nalezneme seznam možných úkrytů na území města, a dále také doporučený postup, 

jak se do úkrytu dostat a co si vzít s sebou. Na portálu dále nalezneme mapu bezpečí, kde 

můžeme vyhledat nejbližší policejní stanici, hasičský záchranný sbor, nemocnici nebo 

lékárny, spolu s kontaktem na určité místo.[27] 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/krizoveho_rizeni/index.html
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Obrázek 9: ukázka webového portálu hlavního města Prahy 

Zdroj:[9]  

9.1.7 Ochrana obyvatel 

Portál Ochrana obyvatel je spravován občanským sdružením Centrum pro bezpečný stát o. 

s., které sídlí v Praze. Sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra ČR jako výzkumná 

organizace: „Významnou oblastí aktivit Centra pro bezpečný stát o. s., plynoucí ze stanov 

občanského sdružení je aplikovaný výzkum, k získání nových poznatků a dovedností 

v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a kritické infrastruktury“[29]  

 

Portál je dostupný na adrese: 

http://www.ochranaobyvatel.cz/ 

 

 

Cíle tohoto sdružení jsou především: 

 Rozvoj komunikace obyvatel a samosprávných i státních orgánů včetně 

jednotlivých složek IZS, 

http://www.ochranaobyvatel.cz/
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 Rozvoj informačního servisu pro obyvatele a samosprávy měst a obcí, 

 Vzdělávací a preventivní akce pro občany i samosprávy měst a obcí.  

 

Obrázek 10: ukázka webového portálu Ochrana obyvatel 

Zdroj:[10]  

 

Na portálu nalezneme ve složce „Co dělat v krizových situacích“ - seznam pokynů a rad 

jak se zachovat v krizové situaci, popisující: 

 Využívání tísňové linky, 

 První pomoc, 

 Bezpečnost nejen na silnici, 

 Co dělat při ohrožení. 

Složka „ Pomoc obcím“ slouží jako pomoc pro starosty a samosprávné obce při řešení 

ohrožení povodní. Obsahuje publikace o povodních (charakteristika povodně, ochrana před 

povodní, obnova území apod.) a seznam předpisů, které řeší tuto problematiku. 
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Portál neobsahuje žádné aktuální informace o dění ani jakékoliv mapy. Je vytvořen 

především jako naučný portál pro obyvatelstvo. Je velice důležité, aby se občané naučili 

jak se zachovat v krizové situaci, a nestěžovali tak práci zasahujícím složkám. [29] 

 

9.1.8 Krizová mapa Česka 

Webový portál Krizová mapa Česka (KMČ) je ojedinělým svého druhu na území České 

republiky. Byl vytvořen a nadále je provozován Českou televizí jako součást vysílání 

zpravodajského vysílání ČT 24. Hlavním impulzem pro tento projekt byly povodně v roce 

2010, kdy ČT 24 přidávalo do zpravodajství fotografie a videa o aktuálním dění ze své 

stránky na sociální síti Facebook.   

 

Portál je dostupný na adrese: 

http://krizovamapa.cz  

 

Obrázek 11: Ukázka Krizové mapy Česka 

Zdroj:[11] 

http://krizovamapa.cz/
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Tento portál se od ostatních značně liší. Nabízí něco jiného, co ostatní portály neumožňují. 

Každý člověk se díky tomuto portálu může stát „reportérem“ a informovat o nastalé 

mimořádné události. Vložené informace jsou následně tříděny, kategorizovány a do určité 

míry i ověřovány. Výsledkem je dynamická mapa České republiky s volitelnými vrstvami.  

 

Portál není aktivní neustále, otevírá se při vzniku mimořádné události. Po otevření do něho 

má přístup kdokoliv a může přidávat informace. Přidávání informací (reportů, fotografií, 

videí) je velice jednoduché. Lze použít hned několik možností: 

 Formulář přímo na stránkách portálu 

 Emailem na adresu - report@krizovamapa.cz 

 Facebooková stránka ČT24 – www.facebook.com/ct24.cz 

 Twitter – www.twitter.com - #krizovamapa 

Portál tedy především informuje obyvatelstvo o nastalé mimořádné události. Česká 

televize úzce spolupracuje a konzultuje veškerý vývoj tohoto portálu se složkami IZS a 

humanitárními organizacemi. Ty mohou tento portál využívat jako doplňkový zdroj 

informací. Zejména se jedná o fotografickou dokumentaci a organizování pomoci.  

Je důležité si uvědomit, že KMČ nenahrazuje linky tísňového volání. V případě potřeby se 

tedy musí postižení i nadále obracet na záchranné složky.[35]   

 

Portál byl také vyzkoušen v rámci cvičení „Populex 2013“, jednalo se o cvičení orgánů 

krizového řízení se zapojením KMČ.   

Příslušníci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ve spolupráci se zástupcem 

společnosti ADRA
7
 a Českou televizí připravili na podzim roku 2013 cvičení orgánů 

krizového řízení vybraných obcí s rozšířenou působností a Karlovarského kraje, které bylo 

zaměřeno na dva hlavní cíle. Za prvé ověřit možnosti využití KMČ jako doplňkového 

zdroje informací o průběhu a rozsahu mimořádné události nebo krizové situace pro 

orgány krizového řízení, resp. jejich krizové štáby, a za druhé procvičit prostřednictvím 

KMČ poskytování důležitých a nezbytných informací velkému množství občanů 

současně, a to ve vysoké vypovídací hodnotě. 

                                                 
7
 ADRA- mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi 

mailto:report@krizovamapa.cz
http://www.facebook.com/ct24.cz
http://www.twitter.com/
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Účastníci cvičení se shodli na závěru, že informace od občanů, zveřejňované v KMČ, 

mohou být využity jako doplňkový zdroj informací zejména při organizaci a koordinaci 

poskytování humanitární pomoci na postiženém území. Velkou pomocí je pak pro orgány 

krizového řízení možnost prostřednictvím KMČ a vysílání ČT v masovém měřítku 

poskytnout obyvatelstvu v ohroženém území pravdivé a ověřené informace o situaci a o 

přijatých opatřeních.  

 

Výsledky cvičení vedou jeho organizátory i účastníky k přesvědčení o smysluplnosti další 

spolupráce Krizové mapy Česka s orgány krizového řízení na všech úrovních tak, aby 

výsledkem byl zejména informovaný občan a koordinovaná efektivní pomoc potřebným. 

[36] 

9.2 Portály vytvořené pro podporu krizového řízení ve Slovenské republice  

Slovenská republika se skládá z 8 samosprávných krajů. Na webových portálech těchto 

krajů se nachází informace pro podporu krizového řízení. V této části práce nebudu 

zmiňovat všechny tyto portál, ale zaměřím se pouze na ty více propracované.  

 

9.2.1 Ministerstvo vnitra Slovenské republiky 

Nejvíce informací o krizovém řízení se nachází přímo na stránkách Slovenského 

Ministerstva vnitra (MV). Sekce „Krizové řízení“ je odborným útvarem ministerstva pro 

integrovaný záchranný systém, civilní ochranu, krizové řízení, civilní nouzové plánování, 

ochranu kritické infrastruktury, správu materiálů civilní ochrany a humanitární pomoci. 

Všechny tyto části jsou na portálu charakterizovány a podloženy aktuální legislativou.  

 

Portál je dostupný na adrese: 

http://www.minv.sk/?civilna-ochrana 

 

Na portálu nalezneme aktuální informace v oblasti krizového řízení. Jsou zde k dohledání i 

informace z předešlých let. Není tedy problém s vyhledáním určité události např. z roku 

2008.  

Portál nabízí mnoho dokumentů, které jsou volně ke stažení. Jedná se o rady pro občany, 

jak se zachovat v určité situaci, poskytnutí první pomoci, varování obyvatelstva, koncepce 

http://www.minv.sk/?civilna-ochrana
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ochrany obyvatelstva, doporučení pro obyvatelstvo v případě vzniku mimořádné události a 

mnoho dalších. [30] 

Široká veřejnost se na tomto portálu může konkrétně najít: 

 legislativu, která řeší krizové řízení, 

 dohody a smlouvy řešící mezinárodní spolupráci, 

 archiv humanitární pomoci, 

 důležitá telefonní čísla, 

 kontakty na zainteresované osoby, 

 galerie – snímky ze cvičení. 

 

Obrázek 12: ukázka webového portálu MV Slovenské republiky 

Zdroj: [12] 

9.2.2 Portál Trenčínského samosprávného kraje 

Na tomto portálu nalezneme záložku „Civilní ochrana“, která obsahuje užitečné 

informace pro obyvatele tohoto samosprávného kraje. Celá tato část portálu poskytuje 

informace o tom, jak reagovat na vznik mimořádné události, co dělat a jak postupovat, 

když je ohrožen život, zdraví a majetek.  
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Portál je dostupný na adrese: 

http://www.tsk.sk/civilna-ochrana.html?page_id=8737 

 

Portál nabízí: 

 aktuální zprávy z oblasti civilní ochrany, 

 důležitá telefonní čísla,  

 přehled nejdůležitější legislativy, 

 varovné signály – rozdělení (tón, délka). 

Pod složkou „Ochrana obyvatelstva“ se nacházejí rady a pokyny pro konkrétní situace: 

 ochrana při úniku nebezpečné chemické látky, 

 ochrana před biologickými látkami, 

 ochrana v případě úniku radioaktivní látky, 

 ochrana před povodněmi, 

 ochrana v případě výhrůžných anonymních telefonátů, 

 ochrana při převzetí podezřelé zásilky, 

 evakuační zavazadlo. [31] 

Na portálu je zdarma ke stažení příručka s názvem „Co potřebujeme vědět v případě 

mimořádné situace“. Tato příručka obsahuje většinu informací, které jsou k nalezení na 

webovém portálu.  

http://www.tsk.sk/civilna-ochrana.html?page_id=8737
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Obrázek 13: ukázka webového portálu Trenčínského samosprávného kraje 

Zdroj: [13] 

9.2.3 Portál Nitranského samosprávného kraje 

Portál tohoto kraje obsahuje oddělení krizového řízení, které plánuje, řídí a kontroluje 

zabezpečování a plnění úkolů v jednotlivých úsecích. Na portálu nalezneme především 

kontakty na pracovníky tohoto oddělení.  

 

Portál je dostupný na adrese: 

http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=48 

 

Jednotlivé úseky 

Úsek civilní ochrany obyvatelstva 

V tomto úseku je vysvětleno, co je „civilní ochrana“ a jaká legislativa tuto problematiku 

řeší. Především zde nalezneme několik dokumentů, které jsou volně ke stažení. Jedná se o 

příručky pro obyvatelstvo, které řeší: 

 Zásady poskytování první pomoci, 

http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=48
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 Opatření k zajištění ochrany života, zdraví a majetku při povodních, 

 Evakuaci, ukrytí, improvizované prostředky individuální ochrany, 

 Chování při vzniku mimořádné události, 

 Informace pro případ ohrožení při havárii Jaderného zařízení v Mochovcích. 

Úsek bezpečnosti státu a obrany Slovenské republiky 

Tento úsek obsahuje pouze výčet legislativy, která tuto problematiku řeší. Nenacházejí se 

zde žádné jiné informace ani dokumenty ke stažení. 

Úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V tomto úseku se nachází legislativa, řešící bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dále 

jsou zde uvedeny povinnosti technika bezpečnosti práce.  

Úsek požární ochrany 

Úsek požární ochrany je stejný jako úsek bezpečnosti práce, pouze legislativa, která tuto 

problematiku řeší, je jiná. [32] 

 

 

Obrázek 14: ukázka webového portálu Nitranského samosprávného kraje 

Zdroj: [14] 
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9.3 Portály vytvořené pro podporu krizového řízení ve Spolkové republice 

Německo 

Přesto, že je Německá spolková republika rozdělena na 16 spolkových zemí, využívají se 

především portály pro celé území Německa. Většina oficiálních portálů jednotlivých 

spolkových zemí se odkazuje na následující portály.  

9.3.1 Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při živelních katastrofách 

Úřad funguje od roku 2004 jako reakce na povodně na Labi a Dunaji v roce 2002, kdy se 

ukázalo, že rozsah informací, koordinace a především distribuce od zdrojů bylo zapotřebí 

vylepšit. Tento úřad funguje jako centrální organizační instituce pro civilní bezpečnost, 

která jako jediná spojuje veškeré příslušné povinnosti a poskytuje veškeré příslušné 

informace. 

 

Portál je dostupný na adrese: 

www.bbk.bund.de 

 

Povinnosti a odpovědnost úřadu: 

 Plnění federálních povinností týkajících se ochrany obyvatelstva, 

 Plánování a příprava spolupráce mezi Federální vládou a federálními státy v oblasti 

zvláštních nebezpečí, 

 Koordinaci ochrany kritické infrastruktury, 

 Koordinaci ochrany obyvatelstva proti zbraním hromadného ničení, 

 Koordinaci federálních, státních hasičských sborů a soukromých organizací při 

plnění mezinárodních humanitárních úkolů, 

 Koordinaci komunikace mezi spolkovými zeměmi a obcemi, soukromým sektorem 

a veřejností. 

Na webových stránkách tohoto úřadu se vyskytuje nepřeberné množství informací. O 

všech úkolech, které plní, o historii a důvodech vzniku tohoto úřadu, kontakty, novinky, 

tiskové zprávy a poskytované služby.  

Úřad lze považovat za federální centrum služeb pro orgány všech správních úrovní, 

veřejných organizací a institucí, které se účastní při ochraně obyvatelstva. Zahrnuje 

http://www.bbk.bund.de/
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veškeré oblasti pro opatření týkající se civilní bezpečnosti a tyto oblasti spojuje v účinný 

bezpečnostní systém sloužící obyvatelstvu a základům jeho existence.[33] 

 

Obrázek 15: Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při živelných katastrofách 

Zdroj: [15] 

9.3.2 Německý bezpečnostní informační systém deNIS  

Tento systém spadá pod Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při živelních 

katastrofách a vznikl také v reakci na mimořádné události velkého rozsahu (jako povodně 

na Labi v roce 2002). Na internetu je nepřeberné množství informací o hrozících nebezpečí 

přírodního charakteru, nehodách, únicích nebezpečných látek a mnoho dalšího. Problémem 

však zůstává, že občané nemusí vědět, kde tyto informace najdou. Často je získávání těchto 

informací velice zdlouhavé a únavné. Proto vznikl tento informační systém. 

Zaměstnanci tohoto systému museli zanalyzovat tisíce webových stránek a určit, které jsou 

věrohodné a které ne. V současné době nalezneme na stránkách systému deNIS více jak 

3500 odkazů na věrohodné webové stránky, na kterých najdeme informace o nastalé 

situaci, aktuálním dění, preventivních opatřeních, pravidlech chování atd. 

 

Portál je dostupný na adrese: 

https://www.denis.bund.de/ 

 

https://www.denis.bund.de/
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Systém je rozdělen na dvě části:  

 deNIS - je určena pro širokou veřejnost a část, 

 deNIS IIplus - je určena pro zainteresované osoby.   

Dostupné informace slouží hlavně ke zhodnocení situace a následnému rozhodnutí, jaký 

postup je třeba použít k ochraně obyvatelstva.  

Informace jsou členěny do následujících oblastí: 

 Údaje o životním prostředí, 

 Zemětřesení, 

 Počasí a údaje ze satelitů, 

 Ostatní pohromy, 

 Nehody ve kterých hrají roli nebezpečné chemikálie, 

 Terorismus. [34] 

Obrázek 16: Německý bezpečnostní informační systém - Zdroj: [16] 



50 

 

10. Porovnání webových portálů jednotlivých států 

V této části práce budu porovnávat jednotlivé země podle webových portálů vytvořených 

pro podporu krizového řízení. Porovnání, jako takové, je v tomto případě velice obtížné, 

protože každá z porovnávaných zemí má webové portály na různé úrovni. 

 

Česká republika 

V České republice je veliké množství portálů pro podporu krizového řízení. Nejvíce 

propracované jsou přímo portály krizového řízení v Ústeckém a Jihomoravském kraji. 

Tyto portály nabízejí informace o aktuálním dění v kraji - jak laické veřejnosti, tak 

zainteresovaným osobám. Ostatní kraje zatím podobné webové portály postrádají. 

Obyvatelé musí hledání informací věnovat více času a hrozí, že informace ani nenaleznou. 

 

Německá Spolková republika 

Německá Spolková republika nenabízí tolik portálů pro podporu krizového řízení. V tomto 

případě to není však vůbec ke škodě, protože nízký počet portálů zajišťuje jejich 

vysokou kvalitu a propracování. Německá vláda vkládá každoročně do těchto portálů 

veliké množství financí, čímž je udržují ve výborném stavu. Veřejnost může dohledat 

veškeré informace z celého území na jednom jediném portálu. Téměř všechny portály 

jednotlivých spolkových zemí obsahují odkazy na Spolkový úřad pro civilní ochranu a 

pomoc při živelních katastrofách a také na informační systém deNIS.  

Vzhledem k tomu, že se Německá spolková republika člení na 16 částí, legislativa se dělí 

do dvou úrovní, tak i přesto se podařilo vytvořit portál, který mohou používat občané celé 

republiky. 

 

Slovenská republika 

Slovenská republika nabízí jen několik portálů pro podporu krizového řízení. V hlavní řadě 

se jedná o portál Ministerstva vnitra, který poskytuje obyvatelstvu informace o krizovém 

řízení. Dále jsou zde portály jednotlivých samosprávných krajů. Pouze některé z nich 

poskytují obyvatelstvu potřebné informace. V případě potřeby musí být pro obyvatele tedy 

zdlouhavé hledat příslušné a především aktuální informace o dění v jejich okolí. Slovenská 

republika by také potřebovala vytvořit portál pro podporu krizového řízení pro celé území.   
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10.1 Vyhodnocení portálů  

Každá z porovnávaných zemí má své vlastní portály pro podporu krizového řízení, které se 

především orientují na informování obyvatelstva o aktuálním dění. Je velice těžké 

porovnávat portály mezi sebou, protože některé poskytují informace o celém území státu, 

jiné o jednotlivých krajích a v neposlední řadě o jednotlivých městech či obcích.  

Při hodnocení portálů jsem se zaměřil na jejich zpracování a na rozsah informací, které 

poskytují veřejnosti. 

 

Spolková republika Německo 

Německá spolková republika vyšla z hodnocení jednotlivých států nejlépe. Je to především 

díky tomu, že německá vláda investuje každoročně do těchto portálů nemalou finanční 

částku, díky které se podařilo vytvořit portály, které nabízejí dostatek informací o celém 

území. Portály jsou přehledné a nalezení potřebných informací je snadné.   

 

Česká republika 

Česká republika má až nadbytek portálů pro podporu krizového řízení. Při hledání 

informací se uživatel v portálech doslova „zamotává“. Dá se říci, že je k nalezení mnoho 

portálů, které nabízejí informace o aktuální situaci. Bohužel jsou především lokálního 

charakteru. Výjimkou je Krizová mapa Česka. Ta obsahuje informace o aktuálním dění 

(při mimořádné události) na celém území. Neposkytuje však žádné další informace jako 

ostatní portály a také není neustále aktivní – pouze v případě vzniku krizové situace.  

 

 Slovenská republika 

Slovenská republika má vytvořených několik portálů pro podporu krizového řízení. 

Bohužel neobsahují tolik informací jako ostatní porovnávané země. Slovenská republika 

prozatím v tomto směru trochu „pokulhává“.  
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11.  Návrh obsahu webového portálu 

V předchozích kapitolách byly analyzovány některé vybrané portály pro podporu 

krizového řízení. Každý z nich obsahuje odlišné množství informací a rozdíly jsou 

samozřejmě i v estetickém provedení.  

Na základě výše provedené analýzy nyní navrhuji, jaké informace by měl portál obsahovat 

tak, aby byl maximálně užitečný pro veřejnost.  

Portál je učený především pro informování obyvatelstva v případě vzniku mimořádné 

události nebo vyhlášení krizového stavu. Musejí zde být tedy informace o aktuálním dění a 

také rady jak se zachovat, popřípadě na koho se obrátit v případě potřeby. 

Při navrhování portálu se zaměřuji na dva důležité aspekty. Jedním z nich je obsah 

informací (Základní složky portálu), který by měl být co nejvíce komplexní a druhý je 

samotné grafické zpracování a přehlednost pro uživatele – ta by měla umožnit především 

snadnou a rychlou orientaci v krizové situaci. 

V navrhovaném portálu vnímám jako vhodné nějakým způsobem využívat sociální sítě. 

Minimálně vytvořením stránek na Facebooku, aby se informace z tohoto portálu mohly 

sdílet a dostaly se tak k co nejvíce uživatelům. Podobně jako u KMČ se dá sociální síť 

využít i k získání fotografické dokumentace z aktuálního místa dění.  

  

Dále bych doporučil vytvořit mobilní aplikaci k tomuto portálu. Majitel mobilního telefonu 

nebo tabletu by mohl jejím prostřednictvím posílat fotografie s komentářem přímo 

pracovníkům portálu. Ti by informaci ověřili a následně ji umístili (neumístili) na mapu 

aktuálního ohrožení.   

 

Základní složky portálu  

Složky jsou rozděleny maximálně do 4 - 7 kategorií. Vyšší počet by mohl způsobit 

nepřehlednost celého portálu a to je zcela nežádoucí. 

Navrhované kategorie: 

 Aktuality - Tato složka obsahuje aktuální informace o dění v dané oblasti. 

K nalezení zde jsou informace o počasí, dopravě, stavu vodních toků a tiskové 

zprávy. Dostupná je zde i mapa, která zobrazuje možnou pomoc v okolí. Jedná se o 

hasičské záchranné sbory, policejní stanice, zdravotnickou záchrannou službu, 
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nemocnice a lékárny. Další mapa znázorňuje aktuální ohrožení např. dopravní 

nehody, zvýšenou hladinu vodních toků apod.   

 Co dělat - V této složce se nacházení příručky, rady a doporučené metodiky pro 

ochranu života a zdraví při konkrétních situacích. Jednotlivé situace jsou doplněny 

jednoduchými animacemi nebo videi.  

 Ohrožení - V této složce najdeme rozepsané všechny mimořádné události a 

krizové situace, které mohou vzniknout. Dále se v sekci nacházejí mapy, které 

obsahují zóny ohrožení kolem objektů, na které jsou zpracovány plány opatření pro 

případ vzniku mimořádné události.  

 Dokumenty - Složka obsahuje přehled legislativy řešící krizové řízení, popis 

fungování krizového řízení, důležité odkazy (ministerstvo vnitra, ministerstvo 

zdravotnictví, generální ředitelství HZS, ČHMU) 

 Kontakty - Zde jsou k nalezení důležité kontakty na osoby řešící tuto 

problematiku, které mohou v případě potřeby poskytnout další informace. Základní 

krizová čísla budou jak v této složce, tak na hlavní stránce portálu.  

 

Estetika 

Estetika je druhým důležitým aspektem celého portálu. Jednoduchost a přehlednost je 

v tomto případě to nejlepší, co může být. Portál musí být vytvořen zajímavou a nápaditou 

formou (vhodné písmo, kombinace barev, bez reklam, atd.), ale na vysoké úrovni.  

Zpracování však záleží na konkrétních představách a požadavcích provozovatele portálu.   
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12. Závěr 

Jak jsem již zmínil v úvodu práce, využívání internetu se rozrůstá téměř do všech lidských 

činností. Stejně tomu tak je v bezpečnostním managementu.  

Orgány krizového řízení využívají při své práci jak základní služby internetu, tak množství 

informačních systému, které využívají internetu pro rychlý přenos potřebných dat a 

informací. Následně mohou pomocí internetu interpretovat výsledky své práce, které 

především slouží k ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události nebo vyhlášení 

krizového stavu. Tyto výsledky jsou pak umísťovány na webové portály pro podporu 

krizového řízení jako aktuální informace o současném dění a prováděných pracích. 

Uživatelé internetu tak mohou portálů využívat v případě, že nevědí jak se zachovat nebo 

na koho se v případě nouze obrátit. Jednotlivé portály se liší ve své funkčnosti a obsahu 

informací. 

Při porovnávání jednotlivých portálů fungujících v České republice, Slovenské republice a 

Spolkové republice Německo jsem došel k závěru, že informace na těchto stránkách jsou 

rozdílné. Porovnání jednotlivých portálů se ukázalo jako nesnadný úkol. Portály se liší 

rozsahem informací, zpracováním a územím pro které jsou navrženy. V České a Slovenské 

republice jsou vytvořeny portály pro jednotlivé části území (kraje), zatímco ve Spolkové 

republice Německo jsou preferovány portály pro celé území.  

 Webové portály jsou nejvíce využívanou službou internetu. Z tohoto důvodu je v poslední 

části práce návrh, co by měl portál pro podporu krizového řízení na území České republiky 

obsahovat. Je složen z 5 základních složek, které obsahují dostatečné množství informací 

pro veřejnost před a v době vzniku mimořádné události nebo vyhlášení krizového stavu. 

Navržený Portál obsahuje informace z celého území, tím by měl usnadnit obyvatelstvu 

vyhledávání důležitých informací týkajících se bezpečnosti a aktuálním dění. Současně 

jsou informace a odkazy umísťovány na sociální sítě. Tímto způsobem se informace rozšíří 

mezi více lidí.  

Spolu s technickým vývojem bude i nadále probíhat vývoj Internetu a rozšiřování jeho 

služeb. Především jsou neustále vyvíjena nová zařízení, která umožňují připojení na 

Internet. V současnosti se jedná o notebooky, mobilní telefony, tablety, ale i třeba televize. 

Jen velice těžko se dá odhadnout, jaké technické novinky nás v budoucnu čekají, ale již 

dnes můžeme říci, že Internet bude nadále hrát velice významnou roli v našich životech.  
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Seznam zkratek: 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

HZS – Hasičský záchranný sbor  

JPO – Jednotka požární ochrany 

ZZS – Zdravotní záchranná služba 

WWW – Word Wide Web  

SSHR – Správa státních hmotných rezerv 

ZBS – Záchranný bezpečnostní systém 

KMČ – Krizová mapa Česka 

ČT – Česká televize 

BBK – Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při živelných katastrofách 
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