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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá využitím sociálních sítí pro sběr informací o potřebách 

během krizových situací. Analyzuje možnosti využití sociálních sítí v krizovém řízení, popisuje výhody 

a nevýhody užívání sociálních sítí jak v rámci užívání během krizí, tak i v rámci obecném. Jsou zde 

popsány populární sociální sítě i speciálně zaměřené na podporu sběru informací užitečných pro krizové 

orgány. K lepšímu pochopení užitečnosti jsou popsány zkušenosti s užíváním sociálních sítí ze 

zahraničí. Nakonec bylo také potřeba pochopit všechny souvislosti spojené s užíváním sociálních sítí a 

zhodnotit specifika krizového řízení v České republice tak, aby byl navrhnut postup implementace 

sociálních sítí do krizového řízení s maximálním užitkem. 

Klíčová slova: sociální sítě, krizová mapa Česka, Facebook, Twitter, krizový management, 

krizové situace, mimořádná událost. 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the use of social media for collecting information about needs 

during crisis situations. It analyses possibilities of social media in crisis management, describes the 

advantages and disadvantages of their use during crisis, as well as generally. Popular social media as 

well as those designed especially to collect information during crisis are stated. In order to better 

demonstrate utility of social media experiences with their use from abroad are also mentioned. The aim 

of this thesis is to explain all the aspects connected with the use of social media and evaluate specificities 

of crisis management in the Czech Republic in order to propose the implementation of social media into 

crisis management with maximum benefit. 

Keywords: social media, Czech Crisis Map, Facebook, Twitter, crisis management, crisis 

situation, extraordinary event 

  



Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 1 

Rešerše ........................................................................................................................................ 2 

1 Krizové situace a jejich dopad na obyvatelstvo ................................................................... 3 

1.1 Povodně velkého rozsahu ............................................................................................ 4 

1.2 Jiné živelní pohromy velkého rozsahu ........................................................................ 6 

1.2.1 Orkán Kyrill ............................................................................................................ 6 

1.2.2 Sesuv skalního masivu............................................................................................ 7 

1.2.3 Odstraňování živelní pohromy – bouřka s vichřicí ................................................. 7 

1.3 Porucha vodního díla ................................................................................................... 8 

1.4 Nebezpečné látky ........................................................................................................ 8 

1.5 Dlouhodobá inverzní situace ....................................................................................... 9 

2 Informační potřeby pro efektivní zajištění základních potřeb obyvatelstva ...................... 10 

2.1 Informační potřeby .................................................................................................... 12 

2.1.1 Potřeby obyvatelstva před povodní ...................................................................... 12 

2.1.2 Potřeby obyvatelstva během povodní ................................................................... 13 

2.1.3 Potřeby obyvatelstva po povodni ......................................................................... 13 

2.1.4 Potřeby obyvatelstva ostatních krizových situací ................................................. 14 

3 Sociální sítě a jejich možnosti ........................................................................................... 15 

3.1 Facebook ................................................................................................................... 15 

3.2 Twitter ....................................................................................................................... 17 

3.3 Krizová mapa Česka (KMČ) ..................................................................................... 19 

3.4 Ushahidi..................................................................................................................... 21 

3.5 Obecná bezpečnostní pravidla při užívání sociálních sítí .......................................... 22 

4 Zkušenosti s nasazením sociálních sítí pro sběr informací v zahraničí ............................. 23 

4.1 Výhody sociálních sítí ............................................................................................... 25 

4.2 Nevýhody sociálních sítí ........................................................................................... 26 

5 Návrh na postup v České republice ................................................................................... 28 



Závěr ......................................................................................................................................... 31 

Literatura .................................................................................................................................. 32 

Seznam obrázků ........................................................................................................................ 35 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 36 

 

 



 

1 

 

Úvod 

Sociální sítě jsou schopné přenášet informace na libovolnou vzdálenost a v reálném čase. 

Dokonce i z těžko dostupných míst, kde se záchranné složky jen těžko dostávají. Přesto je možný 

rychlý přenos informací z těchto míst díky obyvatelstvu nacházejícímu se na postiženém území a 

s využitím sociálních sítí. Tohoto mohou využít orgány krizového řízení, které potřebují takové 

informace o postiženém území a postiženém obyvatelstvu, aby mohly poskytnout účinnou a rychlou 

pomoc. 

 Možnosti využití sociálních sítí jsou různorodé a nezasahují jen do jedné určité oblasti 

lidského poznání. Na základě získaných znalostí a zkušeností s využíváním sociálních sítí v krizovém 

managementu ze zahraničí, lze zhodnotit, zda by bylo možné sociální sítě používat jako oficiálního 

zdroj nebo jako pomocníka při sběru informací o potřebách během krizových situací. Problém je 

navrhnout takový model užívání sociálních sítí, který funguje a dělá přesně to, co od něho krizový 

management žádá a přitom jsou minimalizovány všechny negativní dopady, které se mohou při 

užívání takovéhoto modelu vyskytnout. 

Cílem této práce je analýza a zhodnocení využití sociálních sítí pro sběr informací o 

potřebách během krizových situací. Sociální sítě jsou využívány stále častěji a k různým účelům. 

V posledních letech se objevují nové skutečnosti, které dokazují, že sociální sítě mohou být velice 

užitečné během krizových situací. V České republice toho využila Česká televize a vytvořila projekt 

s názvem Krizová mapa Česka jako doplňkový informační zdroj. 
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Rešerše 

Zdroje informací, ze kterých jsem při řešení bakalářské práce vycházel: 

 Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů. In: Sbírka zákonů. 28. 6. 2000. 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém a jeho složky, působnost a 

pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a také práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracím a při ochraně obyvatelstva před a po krizové 

situaci. 

 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon). In: Sbírka zákonů. 28. 6. 2000. 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoce krizových orgánů při přípravě na 

krizové situace nevojenského charakteru a při jejich řešení a při ochraně kritické 

infrastruktury. Stanovuje rovněž odpovědnost za porušení těchto povinností. 

Upravuje také určování a ochranu evropské kritické infrastruktury. 

 Facebook [online]. 2015 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: https://www.facebook.com/. 

Facebook je jedna z nejznámějších sociálních sítí, která nabízí řadu možností. 

 Twitter [online]. 2015 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: https://twitter.com/. 

Twitter je sociální síť pro psaní krátkých reportů známá spíše ze zahraničí. 

 Google+ [online]. 2015 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: https://plus.google.com/. 

Další sociální síť, která nabízí spolupráci mezi různými webovými aplikacemi a 

dokumenty. Je možno zde nahrávat soubory na internetové úložiště, sdílet soubory 

a propojovat zde různé webové aplikace. 

 Ushahidi [online]. 2008 - 2015 [cit. 2015-04-16]. Dostupné 

z: http://www.ushahidi.com/. 

Specializovaná sociální síť, která pomáhá efektivně aktivizovat dobrovolníky a určit, 

v jakých místech postižených krizovou situací jsou potřeba. 

 Krizová mapa Česka [online]. 2015 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: 

www.krizovamapa.cz/. 

Specializovaná sociální síť, vycházející z Ushahidi. Je využívána v České republice 

a aktivuje se pouze při vzniku krizové situace. 

 WHITE, Connie M a Connie M WHITE. Social media, crisis communication, and 

emergency management: leveraging Web 2.0 technologies. Boca Raton, FL: CRC 

Press, 2012, xxvi, 307 p. ISBN 9781439853498. 

Tato kniha se komplexně zabývá sociálními sítěmi, krizovou komunikací a 

krizovým řízením. Poukazuje na různé příklady užití sociálních sítí v praxiv oblasti 

krizového managementu a poté se snaží získané zkušenosti z praxe zobecnit.  

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://plus.google.com/
http://www.ushahidi.com/
http://www.krizovamapa.cz/
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1 Krizové situace a jejich dopad na obyvatelstvo 

Krizová situace (KS) je mimořádná událost (MU) podle zákona č. 239/2000 Sb. [2], narušení 

kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, v jehož důsledku se vyhlašuje jeden z krizových stavů 

[24]. Krizové stavy v České republice jsou čtyři: stav nebezpečí (vyhlašuje hejtman), nouzový stav 

(vyhlašuje vláda), stav ohrožení a válečný stav (ty vyhlašuje parlament). Přičemž mimořádná situace 

je podle zákona o integrovaném záchranném systému 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 [2]. V této práci se budu zabývat 

využitím sociálních sítí takovým způsobem, aby negativní dopady krizových situací na obyvatelstvo 

byly co nejmenší, popřípadě aby jim byla poskytnuta rychlá a účinná pomoc.  

Zjednodušeně je krizová situace něco negativního, co působí už v tak velké míře, že je 

potřeba použít ke zdolání pravomoce, které za běžné situace nepřípustné, jelikož zasahují do osobní 

svobody. V České republice roku 2002 schválila Bezpečnostní rada státu (BRS) usnesením č. 295 

dvacet tři + 1 nejzávažnějších krizových situací. Jsou to: dlouhodobá inverzní situace; povodně 

velkého rozsahu; jiné živelní pohromy velkého rozsahu; epidemie – hromadné nákazy osob;  

epifytie – hromadné nákazy polních kultur; epizootie – hromadné nákazy zvířat; radiační havárie; 

havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky; jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu; narušení hrází 

významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně; znečištění vody, ovzduší a 

přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu; narušení finančního a devizového hospodářství státu 

velkého rozsahu; narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu; narušení dodávek 

elektrické energie, plynu a tepelné energie velkého rozsahu; narušení dodávek potravin velkého 

rozsahu; narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu; narušení dodávek léčiv a zdravotnického 

materiálu velkého rozsahu; narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu; narušení 

funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého rozsahu; narušení funkčnosti veřejných 

informačních vazeb velkého rozsahu; migrační vlny velkého rozsahu; hromadné postižení osob 

mimo epidemií – řešení následků včetně hygienických a dalších režimů; narušení zákonnosti velkého 

rozsahu + narušení funkčnosti poštovních služeb [9]. 

Tučně vyznačené KS byly na našem území vyhlášeny mezi léty 2002 – 2013. KS nemusí 

nastat pouze primárně, ale může být důsledkem jiné KS. Např. povodeň může vyvolat narušení 

dodávek elektrické energie, plynu a tepelné energie velkého rozsahu, narušení dodávek potravin, 

pitné vody atd. [1]. 
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1.1 Povodně velkého rozsahu 

Z grafu (Obrázek 1) vidíme, že nejčastější příčinou vyhlášení KS v ČR jsou povodně. Proto 

by této KS v ČR měla být věnována větší pozornost.  

Povodně, při kterých byl vyhlášen stav nebezpečí nebo stav nouze si za rok 2002 – 2013 

podle statistických ročenek HZS ČR vyžádaly 53 mrtvých obyvatel. Příčinou smrti může být utonutí 

nebo vážné zranění v důsledku strhnutí osoby silným proudem vody a následné poranění. Navíc při 

každé dlouhodobé evakuaci mají lidé strach z rabování, které nebylo nic výjimečného při minulých 

povodních. Nebo dochází ze strachu z KS o snahu k vytváření zvýšených vlastních zásob 

z humanitární pomoci, případně k jejímu zneužití. Pro takovéto případy existují psychologické 

služby, které provádí na místě psychologové PČR nebo např. dobrovolníci. A i když se lidé vrátí do 

svých domovů, které byly zaplaveny, nacházejí je většinou v devastujícím stavu a psychické 

problémy mohou převažovat dlouho po KS. Rekonstrukce domu, pokud není obyvatel pojištěn, 

vyžaduje značnou finanční zátěž. Ztrátou nemusí být pouze zničený dům, ale také poškozený nebo 

odplavený majetek (nábytek, auto atd.). Vystaveni riziku jsou samozřejmě i zasahující jednotky. V r. 

1997 např. zemřeli 3 hasiči v souvislosti s povodní (dva na infarkt a jeden na následky leptospirózy1) 

[1]. 

Povodně mohou narušit, co se dá. Např. naruší statiku domu, obyvatelnost domu, rozvody 

plynu a elektrické energie, kanalizace a rozvody vody atd. V důsledku možné kontaminace potravin 

a plodin musíme tyto sanovat. Hrozí také riziko kontaminace vody, takže se obyvatelstvo po povodni 

může ocitnout bez vody a jídla, ale také bez oblečení, hygienických prostředků a nářadí potřebného 

pro likvidaci následků (např. košťata, kolečkové vozíky, lopaty atd.). Při povodních je většinou 

potřeba provést ochranu obyvatelstva téměř v plném rozsahu (varování, evakuace a nouzové přežití 

a prostředky individuální ochrany).  

S povodněmi jsou často spojeny další negativní dopady, jako je poškození kritické 

infrastruktury, hrozba vzniku epidemií, epizootie a epifytií, úniků nebezpečných chemických látek, 

vypouštění nečištěných odpadních vod v důsledku vyřazení čističky odpadních vod (ČOV) z provozu 

a znečištění stávajících zdrojů pitné vody. Dále narušení výrobních kapacit zařízení, zemědělské 

výroby, sociálních služeb a jistot obyvatel. Může tedy vznikat celá řada dalších KS v důsledku 

domino efektu [6]. 

 

 

                                                      
1 Skupina infekčních onemocnění vyvolaná bakteriemi leptospirami, které se na člověka přenášejí ze 

zvířat. Zvířata mohou leptospiry vyloučit moučí např. do vody nebo do jídla. 
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Tabulka 1:Přehled vyhlášených krizových stavů v ČR (zdroj:[1]). 

Rok Krizový stav Důvod vyhlášení 
Kraj, pro jehož území 

byl vyhlášen KS 

2002 Stav nebezpečí Povodně JMK, VYS, USK 

2002 Nouzový stav Povodně 
HMP, SCK, JCK, 

PLK, KVK, USK 

2004 Stav nebezpečí Sesuv skalního masivu JMK 

2004 Stav nebezpečí 

Odstraňování 

následků živelní 

pohromy 

OLK 

2005 Stav nebezpečí Porucha vodního díla VYS 

2006 Stav nebezpečí Povodně 

ZLN, JMK, USK, 

OLK, PCK, JCK, 

SCK, PLK, 

2006 Nouzový stav Povodně 

JCK, SCK, ZLK, 

JMK, OLK, USK, 

PCK 

2006 Stav nebezpečí Sesuv skalního masivu PCK 

2006 Stav nebezpečí Nebezpečné látky KHK 

2007 Nouzový stav Orkán Kyrill 

JCK, PLK, KVK, 

VYS, LIK, KHK, 

MSK, SCK 

2009 Stav nebezpečí Povodně 
JCK, MSK, OLK, 

USK 

2010 Stav nebezpečí Povodně 
OLK, ZLN, MSK, 

JMK, USK, LBK 

2013 Stav nebezpečí Povodně HMP, JCK 

2013 Nouzový stav Povodně 
JCK, PLK, SCK, LIK, 

KHK, USK, HMP 

Vysvětlivky zkratek jsou v příloze č. 1. 
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Obrázek 1: Procentuální rozložení jednotlivých vyhlášených KS z celkového počtu 14 KS 

(zdroj: [1]). 

1.2 Jiné živelní pohromy velkého rozsahu 

Do jiných živelních pohrom patří vyjma povodní a dlouhodobé inverzní situace např. 

vichřice, smrště, krupobití, zemětřesení, sopečné výbuchy, sesuvy, tsunami, požáry, dlouhotrvající 

sucha, sněhové kalamity, náledí, mrazy, dlouhotrvající vlhko, cyklóny, tornáda bouře, dopady 

meteoritů atd. V ČR se od roku 2002 vyskytly 3 druhy jiných živelních pohrom velkého rozsahu. A 

to sice: orkán Kyrill, který zasáhl 8 krajů a musel být vyhlášen nouzový stav; sesuv skalního 

masivu v roce 2006 v Pardubickém kraji a v roce 2004 v Jihomoravském kraji; vichřice s bouřkou, 

která je v přehledu KS na hzscr.cz zaznamenána jako „odstraňování následků živelní pohromy“ [1]. 

1.2.1 Orkán Kyrill 

Při orkánu nebo jakémkoliv prudkém větru hrozí pády stromů, které mohou ohrozit život 

nebo zdraví obyvatel, ale také zničit jejich majetek např. střechu domu. Střechy domů nejsou 

poničené jen z pádu stromu na ně, ale střechu může odnést samotný vítr nebo dokonce naruší celou 

budovu, případně jsou poškozená okna, dveře nebo jen komíny. Mohou být hlášeny i nezvěstné 

osoby, které jsou např. zavaleny sutinami. Spadlé stromy také ohrožují dopravní infrastrukturu, která 

je pak neprůjezdná, nebo v případě, že se blízko vyskytuje vedení vysokého napětí, mohou způsobit 

výpadek elektřiny. Na silnicích se kromě toho mohou vyskytovat dopravní nehody způsobené právě 

silným větrem, který může zásadně změnit směr jedoucího auta. Poškození hrozí nejen v silniční 
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dopravě, ale také v železniční nebo letecké vlivem ať už nárazového větru nebo sníženou viditelností. 

Dalšími porušenými infrastrukturami mohou být: narušení zásobováním energiemi, narušení 

funkčnosti telekomunikačních a datových sítí, přerušení dodávek vody a potravin, narušení 

poskytování základních služeb obyvatelstvu (poštovní služby), poškození nechráněných vozidel a 

dopravních prostředků (autobusy, vlaky apod.). Velkou ztrátu zaznamenávají i zemědělci, kdy 

dochází k značnému poničení polních kultur. V ČR orkán Kyrill zaměstnal kromě kolem 14 000 

hasičů (jak dobrovolných tak profesionálních) také až pětinásobek personálu v operačních a 

informačních střediscích oproti normálnímu stavu. Díky možnému přesměrovávání hovorů mezi 

jednotlivými operačními středisky byl každý volající odbaven téměř okamžitě. Pokud by tomu tak 

nebylo, následky by mohli být ještě větší [1].  

Sekundární událostí mohou být lokální povodně v důsledku ucpání vodních koryt 

polámanými stromy a lesními porosty, a také úniky nebezpečných látek v důsledku porušení 

výrobních a skladovacích zařízení nebo dopravních nehod. Pokud by poškození domů bylo natolik 

velké, že by se obyvatelé museli vystěhovat, hrozí i rabování [6]. 

1.2.2 Sesuv skalního masivu 

pplk. Ing. Rudolf Konečný klasifikuje sesuvy na: pomalé sesuvy, středně rychlé sesuvy a 

rychlé sesuvy, kdy z hlediska krizové situace nás zajímají sesuvy rychlé, kde dochází ke katastrofě a 

obětech a zranění obyvatelstva. V ČR zatím nebyly zaznamenány katastrofální sesuvy půdy, ale bylo 

nutné vyhlásit krizové stavy v důsledku sesuvu skalního masivu. Ale nikoliv, aby se zefektivnila 

ochrana obyvatelstva, ale aby náklady na sanační práce zaplatil stát. 

Sesuvy mohou kromě zranění osob a jejich obydlí způsobit protržení hrází a vyvolat 

následnou povodeň, nebo zavalení silnic či železnic, mohou narušit produktovody atd. U tohoto typu 

KS byla v rámci ochrany obyvatelstva provedena evakuace a nouzové ubytování. 

Sesuv skalního masivu se od roku 2002 do roku 2013 s vyhlášením KS stal v ČR už dvakrát. 

Nikdo při tom nebyl zraněn ani usmrcen. Krizový stav byl v těchto případech vyhlášen, protože se 

nedohodlo na tom, kdo sanační práce zaplatí. V případě, že se vyhlásí krizový stav, opravy zaplatí 

stát [7].  

  

1.2.3 Odstraňování živelní pohromy – bouřka s vichřicí 

Takováto živelní pohroma může zabíjet lidi v důsledku padajících stromů, způsobuje 

výpadky elektřiny a může strhávat střechy domů. Tato KS nastala v roce 2004 v Olomouckém kraji, 

kde rychlost větru dosahovala 23 m/s a během krátké chvíle nadělala spousty škody na majetku 

(střechy, okna, komíny, dopravní prostředky atd.). Takováto situace musí být těžká na rozhodování, 

zda obyvatelstvo evakuovat nebo ne, protože nemůžeme nikdy přesně odhadnout, s jakou silou, kde 

a co přesně vichřice způsobí. Obyvatelé jsou většinou zraněni, v extrémním případě usmrceni, 
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v důsledku létajících nebo padajících předmětů, ale pokud vítr není dostatečně silný, tak se mohou 

doma bezpečně ukrýt a chránit před vichřicí. V takovýchto případech je dobré udržovat se v objektu 

u obvodových zdí, které by měli být nejsilnější a ne přímo pod střechou [5].  

1.3 Porucha vodního díla 

Porucha vodního díla může vzniknout nečekaně a okamžitě, nebo se může situace postupně 

a pomalu zhoršovat až do krizového stavu. V případě náhlého vzniku poruchy by se tak mohlo stát 

např. vlivem teroristického útoku nebo válečného konfliktu, ale z hlediska pravděpodobnosti je toto 

nepravděpodobné. V případě postupného vzniku KS se může stát iniciačním zdrojem zemětřesení 

(to je vzhledem k podmínkám v ČR taktéž nepravděpodobné), dlouhotrvající vydatné deště, sesuvy 

půdy nebo pád meteoritu. 

Ať už se jedná o KS nenadálou nebo očekávanou, tak v případě, že se obyvatelstvo nestihne 

evakuovat, následky mohou být zraňující až smrtelné. Co se týče majetku obyvatelstva, ten by byl 

nepochybně zničen (zvlášť objekty v blízkosti hráze, kde by voda dosahovala vysokého rázového 

tlaku). 

V České republice byla tato KS vyhlášena v roce 2005 v souvislosti s poruchou vodního díla 

Mostiště na řece Oslavě. 

1.4 Nebezpečné látky 

V roce 2006 nastaly tři druhy KS: povodeň, sesuv skalního masivu a KS vyhlášená kvůli 

nebezpečným látkám, které byly PČR objeveny v areálu firmy SNOG HKK. Během této KS nebylo 

třeba evakuovat obyvatelstvo a nedošlo ani ke ztrátám na životech ani poškození majetku. Tato KS 

situace byla vyhlášena z toho důvodu, aby kontrolní orgány mohly vstupovat na soukromé pozemky, 

na kterých jmenovaná firma nakládala s nebezpečnými chemikáliemi [1].  

Obecně může tato KS vážně ohrozit na zdraví a životě obyvatelstvo a samozřejmě také 

zasahující složky. Vše záleží na konkrétním druhu chemické látky. Za nejnebezpečnější povařuji 

plynné látky jako např. amoniak, protože působení této látky na okolí nelze zastavit a jediná možná 

ochrana je evakuace obyvatelstva, uzavření se obyvatelstva ve svých domech tak, aby látka 

nepronikla do domu, nebo účinné vybavení obyvatelstva prostředky individuální ochrany (PIO). 

Majetek obyvatelstva může být taktéž ohrožen v důsledku kontaminace a stejně tak je na tom i životní 

prostředí, které je velice citlivé na MU způsobené chemickými látkami. 

Ať už je KS jakákoliv, vždy se uplatňují pro ochranu zdraví a života obyvatel stejné zásady 

ochrany obyvatelstva. Je to varování, ukrytí, evakuace, nouzové přežití, prostředky individuální 

ochrany nebo jejich kombinace. Základem toho všeho by mělo být kvalitní a včasné vzdělávání a 

výchova obyvatelstva v rámci jejich ochrany [1]. Proto vznikl sofistikovaný systém bezpečnosti a 

krizového řízení, který má zabránit nebo omezit negativní dopad na obyvatelstvo. 
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1.5 Dlouhodobá inverzní situace 

V případě dlouhodobé inverzní situace dochází k zvýšené zdravotní zátěži osob z nedostatku 

kyslíku, následné intoxikace organismu a dýchacích potíží u astmatiků nebo jiných rizikových 

skupin. 

Dopady na majetek obyvatelstva není nijak znatelný, ale vysoká koncentrace znečišťujících 

látek může mít z dlouhodobého hlediska vliv na materiály objektů, které mohou rychleji stárnout, 

korozivět, hnít a jinak rychleji chátrat. Toto nebezpečí nikterak přímo neohrožuje obyvatelstva, takže 

není třeba se jím v počátku zabývat. Stejně tak má dlouhodobá inverzní situace dopad na životní 

prostředí a tím pádem na úrodu a následně trpí člověk nekvalitními surovinami. Jakákoliv malá 

změna ve světě může mít nepřímý dopad na obyvatelstvo, protože jak se říká „vše souvisí se vším“, 

já se však budu zabývat přímými dopady KS na obyvatelstvo, které nastávají bezprostředně po 

vzniku KS. 

Dalším dopadem může být omezení vycházení obyvatel a omezení dopravy, která přispívá 

k znečištění prostředí. Zvýšení počtu nemocných obyvatel v důsledku KS může způsobit zvýšení 

využívání zdravotnických služeb. To znamená, že kapacity nemocnic, personálu a léků nemusí stačit. 

Výroba elektrické energie taktéž nepřispívá životnímu prostředí, a proto může být v případě 

dlouhodobé inverzní situace regulována. To může pro obyvatelstvo znamenat přerušení dodávky 

elektrické energie Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  
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2 Informační potřeby pro efektivní zajištění základních 

potřeb obyvatelstva 

Krizové situace mohou za sebou zanechávat obyvatelstvo bez obydlí, bez vody, bez jídla, 

bez základních služeb, bez elektrické a tepelné energie atd.  V zájmu státu (orgánů krizového řízení) 

je, aby provedl taková opatření, která minimalizují dopad krizových situací na obyvatelstvo. Aby to 

stát mohl udělat, potřebuje kvalitní informace o tom, jaké potřeby a služby obyvatelstvo postrádá. 

Rychlost získání těchto informací ovlivňuje délku strádání obyvatelstva. To znamená, že čím rychleji 

tyto informace získáme, tím větší je pravděpodobnost, že doba strádání obyvatelstva bude kratší. 

V tomto století nám k tomu může dopomoci potenciál sociálních sítí, jenž nespočívá jen 

v komunikaci na dálku mezi přáteli, ale spočívá také v možnosti rychle zjistit chybějíc základní 

životní potřeby v oblasti postižené krizovou situací. 

Aby mohly orgány krizového řízení zajistit chybějící základní životní potřeby obyvatelstva, 

potřebují vědět: 

 co obyvatelstvo postrádá, 

 Jaké množství, 

 na jaké místo (kam je potřeba to doručit), 

 do kdy je potřeba to doručit, 

 v jaké kvalitě, 

 jak to přepravit, 

 jakým způsobem to rozdat, 

 kolik lidí na to bude potřeba, 

 a jakým způsobem bude probíhat zpětná vazba? 

Toto jsou základní otázky týkající se logistiky krizového managementu. Obyvatelé mohou 

pomoci orgánům zapojených do logistiky krizového managementu odpovědět prostřednictvím 

sociálních sítí s hlavními otázkami „Co je potřeba? Kolik je toho potřeba? A na jaké místo je to 

potřeba?“ Ostatní otázky jsou na orgánech krizového řízení, které mají ze zákona 240/2000 Sb. o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) povinnost a pravomoc zajistit přípravu 

na krizové situace, řešení KS a ochranu kritické infrastruktury a dále zákon určí odpovědnost za 

porušení těchto povinností [24]. Dalším stěžejním zákonem je zákon 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, který kromě vymezení působnost IZS a dalších 

zainteresovaných stran do přípravy, záchranných a likvidačních pracích, vymezuje působnost 

zainteresovaných stran při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení KS. Zákon také hovoří o 

krizové komunikaci za využití prostředků telekomunikačních sítí i vybraných částí neveřejných 

telekomunikačních sítích [2]. 
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Teď je ještě třeba si upřesnit, kdo nebo co je orgán krizového řízení v ČR: 

1) Orgány s celostátní působností 

a) vláda; 

b) ministerstva (zejména Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy 

a Ministerstvo průmyslu a obchodu) a jiné ústřední správní úřady (např. Celní správa); 

c) Česká národní banka. 

2) Orgány krajů a další orgány s působností na území krajů 

a) hejtmani (v případě Prahy primátor hl. města Prahy); 

b) krajské úřady; 

c) HZS krajů; 

d) Policie České republiky – krajská ředitelství Policie krajů. 

3) Orgány obcí s rozšířenou působností (orgány ORP) 

a) starostové (primátoři) obcí s rozšířenou působností; 

b) obecní úřady ORP (Magistráty statutárních měst). 

4) Orgány obcí 

a) starostové obcí; 

b) obecní úřady. 

Mimo výše uvedené orgány se na zajištění připravenosti a řešení KS dále podílejí také ostatní 

orgány: 

a) bezpečnostní rady (bezpečnostní rada státu, bezpečnostní rady krajů, ORP a obcí); 

b) krizové štáby (ústřední krizový štáb, krizové štáby kraje, krizové štáby ORP a obcí 

– pokud jsou zřízeny starostou obce); 

c) další správní úřady (Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, Energetický regulační úřad a další). 

Další orgány, které se podílejí na přípravě a řešení KS na operační a taktické úrovni: 

a) základní složky IZS 

 HZS ČR; 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany; 

 Policie ČR; 

 Zdravotnická záchranná služba. 

b) Ostatní složky IZS 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil; 

 Obecní policie; 

 orgány ochrany veřejného zdraví; 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby; 
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 zařízení civilní ochrany; 

 neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím. 

Hasičské záchranné sbory mají přehled nezbytných dodávek a k nim smluvně sjednané 

dodavatelé, a na základě různých KS mohou vědět, co asi bude obyvatelstvo potřebovat, ale mnohem 

těžší je určit, kolik přesně toho bude potřebovat. To lze zhruba určit na základě postiženého území, 

ale tyto odhady nikdy nebudou přesné tak, jako kdyby si každý jednotlivý obyvatel řekl o to, co 

v danou chvíli přesně potřebuje. A k tomuto mohou sloužit právě sociální sítě, za předpokladu, že 

obyvatel bude mít počítač, tablet nebo chytrý telefon, a přístup k internetu nebo mobilní data. Sociální 

sítě umožní přenést informaci během pár vteřin na druhý konec světa. Tedy i od postiženého 

obyvatele až k orgánu krizového řízení, který tyto informace potřebuje [1]. 

2.1 Informační potřeby 

V ČR vnímám jako největší katastrofy povodně, kvůli kterým byl vyhlášen za posledních 14 

let dvakrát nouzový stav a pokud se zeptám lidí v blízkém okolí, tak většina z nich si vzpomene na 

povodně z roku 1997. Proto se budu nejdříve zabývat potřebami obyvatelstva během povodní. 

Postižení lidé mohou strádat různé věci. Já tyto jejich potřeby rozdělím do potřeb před povodní 

(prevence), během povodní (represe) a po povodni (obnova). 

2.1.1 Potřeby obyvatelstva před povodní 

Před povodní obyvatelstvo může vyhledávat informace o tom, v jakých místech povodeň 

hrozí, nebo kde jsou už uzávěry na silnici kvůli bezpečnosti obyvatel a co mohou dělat pro to, aby 

ochránili své blízké a své majetky. V případě vyhlášení evakuace bude obyvatelstvo potřebovat 

informace o místech shromáždění a evakuačních centrech.   

Před povodní může obyvatelstvo potřebovat protipovodňové pytle na zamezení přístupu 

vody k jejich objektu, a pokud chtějí urychlit plnění těchto pytlů, hodí se mít plničku 

protipovodňových pytlů (Obrázek 2) a lopaty. Dále se mohou hodit ochranné plachty na krytí 

různých pro obyvatelstvo významných předmětů, jako jsou sochy, auta atd. Kromě 

protipovodňových pytlů může obyvatelstvo potřebovat a následně využít jiné druhy stavebních 

materiálů jako trámy, latě, fošny prkna. Významným pomocníkem je čerpadlo sloužící k odčerpávání 

vody (zejména ze sklepních prostor). Mohli bychom to samozřejmě probrat do detailu a dostat se až 

k ochranným rukavicím a hřebíkům, to zde ale není potřeba. 

Kromě materiálních potřeb bude také obyvatelstvo potřebovat informace, jak má chránit sebe 

(např. evakuací, prostředky individuální ochrany atd.), své majetky (utěsněním dveří a oken, 

odčerpáváním vody ze sklepních prostorů) a své okolí (zabezpečit pohyblivé předměty a životnímu 

prostředí nebezpečné chemické látky a přípravky, upozornit na situaci sousedy, …) 
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Obrázek 2: Plnička protipovodňových pytlů (zdroj:[27]). 

V téhle fázi přípravy na MU si musí obyvatelstvo zajistit své potřeby samo. Kdyby stát rozdal 

různé prostředky a materiál na přípravu před KS obyvatelstvu a MU poté nenastala, byli by náklady 

na tyto prostředky a materiál zbytečné. Pokud se tak děje, tak jen na ochranu objektů významných 

pro bezpečnost státu (objekty kritické infrastruktury). V tomto okamžiku by mělo obyvatelstvo 

hlavně poslouchat varovné signály, připravit si evakuační zavazadlo a dále sledovat informace 

z televize, rádia nebo internetu a popřípadě se evakuovat. 

2.1.2 Potřeby obyvatelstva během povodní 

Během povodně může nastat potřeba zajistit obyvatelstvu jídlo a vodu, protože 

v zaplavených obchodech se dá předpokládat znehodnocení veškerých potravin a i kdyby tomu tak 

nebylo, obyvatelstvo se k těmto potravinám vlivem povodní nemusí vůbec dostat. Dále mohou 

potřebovat oblečení (např. ti, co přišli o dům a nestihli si sbalit nouzové zavazadlo), prostředky 

osobní hygieny, náhradní zdroje elektrické energie; stany, lehátka, nafukovací matrace, spací pytle, 

deky a vše ostatní týkající se nouzového ubytování a stravování. Je třeba tedy zajistit, aby se 

k obyvatelstvu dostaly informace, kde budou tyto základní potřeby pro obyvatelstvo vydávány. 

Zjednodušeně řečeno bude obyvatelstvo potřebovat zajistit nouzového přežití: nouzové 

ubytování, nouzové zásobování potravinami, nouzové zásobování pitnou vodou, nouzové základní 

služby a nouzové dodávky energií a popřípadě humanitární pomoc. 

2.1.3 Potřeby obyvatelstva po povodni 

Potřeby obyvatelstva po povodni se mohou prolínat s potřebami obyvatelstva během 

povodní. Já však bude předpokládat, že se po povodni obnoví všechny narušené systémy a vše začne 

fungovat stejně jako před povodní. Pokud by tomu tak nebylo, pak lze předpokládat, že potřeby 

obyvatelstva během povodní a po povodni splynou. 

V této fázi se tedy bude především jednat o asanační (obnovovací) práce, kdy lidé odklízejí 

všechen nepořádek způsobený povodní a dávají své majetky do původního stavu nebo dávají 

dohromady své zdraví. Může se jednat ochranné prostředky a materiál (např. pracovní a ochranné 

rukavice), zdravotnické potřeby (obvazy, roušky, respirátory, chemické výrobky (úklidové a mycí 
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prostředky, dezinfekční prostředky, deratizační prostředky, odpadové pytle, …), stavební materiál 

(kameny, trámy, fošny, latě, prkna, střešní krytiny, ploty, …), lopaty, košťata, ruční pily, sekery, 

kolečka, ruční vozíky, rudle (Obrázek 3), kbelíky, vysoušeče, služby (lékařské, pečovatelské, 

lékárenské, ošetřovatelské, psychosociální, veterinární, asanační, stavební, elektroinstalační, 

klempířské a spousty dalších. 

 

Obrázek 3: Rudle (zdroj: [28]). 

2.1.4 Potřeby obyvatelstva ostatních krizových situací 

Zcela jiné potřeby mohou mít obyvatelé při jiném typu KS. Pokud se budeme bavit o orkánu, 

bouřce nebo sesuvu skalního masivu (který mimo jiné za posledních 14 let v ČR nezpůsobil zničení 

obydlí žádného obyvatele), obyvatelstvo bude s vysokou pravděpodobností potřebovat po KS 

postavit znovu svůj dům. 

U KS porucha vodního díla se bude jednat o podobné potřeby jako u povodně velkého 

rozsahu, s tím rozdílem, že porucha vodního díla může přijít znenadání a nebude čas na žádnou 

přípravu, takže nebude mít fázi přípravy a tudíž nebude mít smysl zajišťovat prostředky pro ochranu, 

ale hlavní bude vyřešit okamžitou evakuaci obyvatelstva z prostoru ohroženého MU. 

U KS nastalé v důsledku ohrožení nebezpečnými látkami bude zase kladen důraz na 

prostředky individuální ochrany popřípadě na ukrytí. 

A v případě dlouhodobé inverzní situace bude obyvatelstvo potřebovat hlavně respirátory.  
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3 Sociální sítě a jejich možnosti 

Sociální sítě jsou spojení lidí, skupin nebo informačních objektů, přičemž objektem se zde 

myslí zprávy, fotky, videa, příspěvky na zdi, upozornění, současné aktivity, událostí atd. 

3.1 Facebook 

Facebook je sociální síť, která je u nás v ČR nejrozšířenější Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. To proto, že je na Facebooku až 4 miliony aktivních účtů Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. Facebook je vynikající v tom, že se zde lidé mohou sdružovat do různých skupin a sdílet 

spolu textové zprávy, obrázky, videa a vlastně jakékoliv soubory. Lze komentovat a hodnotit statusy 

uživatelů nebo jejich nahrané fotografie či videa.  

Na Facebooku lze kromě spousty dalších věcí vytvořit svoji stránku nebo skupinu. 

Co se týče skupiny, lze vytvořit tři typy skupin: veřejnou, uzavřenou a tajnou. U veřejné 

skupiny může kdokoliv vyhledat tuto skupinu, její členy a příspěvky. U uzavřené skupiny může 

kdokoliv vyhledat skupinu a její členy, ale jenom členové skupiny mohou zobrazovat příspěvky. 

U skupiny je omezen počet členů na 5 000. Naopak stránka může mít neomezený počet 

fanoušků. 

Stránka může být vytvořena za účelem předávání informací fanouškům o nějakém podniku 

nebo místě (např. informace o baru, kině, letišti, muzeu, škole, …), společnosti, organizaci nebo 

instituci, značce nebo produktu, umělci, skupině nebo veřejně známé osobnosti, o zábavě (film, 

koncert, televizní kanál, filmová postava) nebo vytvořit jakoukoliv jinou komunitu. Facebook nabízí 

široký výběr, ze kterého je možno vybírat (viz obrázek). 

 

 

Obrázek 4: Vytvoření stránky Facebooku (zdroj: [29]). 
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Na takto vytvořenou stránku pak lze vkládat informace o daném tématu, za jejímž účelem 

byla stránka vytvořena. Informace se poté zobrazí na tzv. Timeline. Jak již bylo výše zmíněno, kromě 

textové informace lze na Timeline nahrát fotku, video nebo jakýkoliv jiný soubor. Tyto fotky a videa 

pak lze přehledně třídit v záložkách „Fotky“ a „Videa“. Lidé, které danou stránku sledují (fanoušci 

stránky) tak mohou dostat nejaktuálnější informace o dané instituci nebo organizaci, protože nahrání 

informace na Facebook trvá pár vteřin. Tyto informace mohou fanoušci sdílet na svém profilu, nebo 

na ně reagovat pomocí komentáře. Taktéž mohou napsat soukromou zprávu dané organizaci, kterou 

neuvidí ostatní fanoušci 

Další možností, jak sdílet informace s přesně určenou skupinou lidí je vytvořit skupinu. 

Jediné, co je potřeba k vytvoření udělat je zadat název skupiny a jména lidí, kteří budou členy 

skupiny. Posledním krokem je vybrat, zda bude skupina veřejná, uzavřená nebo tajná. Rozdíl mezi 

skupinou veřejnou, tajnou a uzavřenou je napsaný výše. Osoba, která skupinu vytvoří, se stává 

správcem skupiny.  Správce skupiny má veškerou kontrolu nad správou účtu, a určuje, kdo má jaké 

pravomoce ve skupině. Správce nemusí být pouze jeden, ale může jich být více, pokud to první 

správce dovolí. Správce má taktéž pravomoc odebírat a navrhovat členy skupiny. 

Při vytvoření stránky jsou role jinačí. Lze nastavit osobu jako Správce, Editora, Moderátora, 

Inzerenta nebo Analytika. Správce může spravovat všechny aspekty, včetně posílání zpráv a 

zveřejnovat obsah jménem stránky, vytvářet reklamy; zobrazovat, který ze správců vytvořil 

příspěvek nebo komentář; zobrazovat přehled a přiřazovat role u stránky. 

Editor může spravovat stránku, posílat zprávy a zveřejňovat obsah jménem stránky, vytvářet 

reklamy a taktéž jako správce může zobrazit, který správce vytvořil příspěvek nebo komentář, a 

zobrazit přehledy. 

Inzerent vidí, který správce vytvořil příspěvek nebo přidal komentář, může vytvářet reklamy 

a prohlížet si přehledy. 

Analytik vidí, který správce vytvořil příspěvek nebo přidal komentář a může si prohlížet 

přehledy. 

Moderátor může reagovat na komentáře na stránce a odstraňovat je, odesílat zprávy jménem 

stránky, vidí, který správce vytvořil příspěvek nebo přidal komentář, vytváří reklamy a může si 

prohlížet přehledy. 

Rozdíl mezi stránkou a skupinou je kromě počtu fanoušků v tom, že u skupiny se na 

vytváření obsahu (Timeline) podílí všichni členové a každý člen je tak tvůrcem stránky. Co se týče 

typů informací, členové mohou nahrávat informace stejného typu jako v případě tvorbě stránky. 

Přidané příspěvky, které vidí celá skupina, mohou být také komentovány jakýmkoliv členem. Je i 

možnost chatovat s určitým členem skupiny v soukromí. Tuto skupinovou stránku osobně využívám 

ke komunikaci se spolužáky, kteří jsou členy skupiny. Je to efektivní způsob, jak dát vědět všem 
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spolužákům rychle a najednou nějakou informaci (novinku). Mnohem rychlejší než vypisovat 

všechny spolužáky do emailu nebo mobilu a komentář, který napíše jiný spolužák, zase vidí všichni. 

Facebook se po téhle stránce stal pro mě prvotním zdrojem informací ze školy, pokud nebyl odeslán 

hromadný email všem spolužákům. Pokud byl odeslán e-mail obsahující důležitou informaci ze školy 

pouze jednomu spolužákovi, ten ji mohl téměř okamžitě sdílet na Facebooku a tak se o tom dověděli 

všichni a mohli jsme tu novinku taky „virtuálně“ prodiskutovat. 

Osobně jsem začal využívat Facebook, abych mohl písemně komunikovat s přáteli, přijímat 

a posílat různé druhy souborů od obrázků, videí až po soubory vytvořené v kancelářských aplikacích. 

Na začátku jsem vnímal sociální síť Facebook jako nástroj pro nekomerční využití, prostě jen tak pro 

zábavu. Později se dokonce objevila falešná zpráva (hoax) o tom, že se Facebook zpoplatní [23]. 

Jedno je ale jisté. Facebook a ostatní sociální sítě slouží k rychlému předání informací. 

Mohou nastat i situace, kdy toto rychlé předání informací je nežádoucí. Např. při honu 

francouzské Policie na teroristy v Dammartin-en-Goele v lednu 2015 mohli lidé v blízkém okolí 

sledovat a natáčet průběh zásahu a informace předávat na sociální sítě, na které mohli mít přístup i 

teroristé [3].  

Sociální média pomáhají dostat potřebné informace ke správným lidem ve správný čas. Toto 

pomáhá krizovému managementu se včas a správně rozhodnou. Sociální média umožňují zdarma a 

jednoduše přenést velké množství informací velké skupině lidí velmi rychle a účinně [14]. 

Problémem je, že na sociálních sítích se mohou během KS shromažďovat spousty informací 

a pro orgány krizového řízení je důležité najít ty, které se týkají dané KS. Na Facebooku  

3.2 Twitter 

Twitter je další rozšířená sociální síť, která měla 284 milionů uživatelů v roce 2014 [16]. 

Zaregistrování se na Twitter vyžaduje pouze jméno, e-mail a heslo. 

Na Twitteru se nepíší statusy, jak se říká na Facebooku, ale píší se tzv. tweety. Tyto zprávy 

(tweety) jsou omezené 140 znaky. Toto omezení lze obejít určitými aplikacemi. Tweet, který napíše 

uživatel Twitteru, pak mohou číst přátelé, které daný uživatel na Twitteru má. Přátelé na Twitteru 

jsou tzv. „sledující“. Tito lidé mohou sledovat, jaké tweety píše ten, koho sledují2. Zobrazují se mu 

na hlavní stránce automaticky. Další skupinou lidí jsou tzv. „sledovaní“. To jsou lidé, které sledujeme 

naopak my. Tito lidé nám ale mohou zabránit v našem sledování a odmítnout nás. Na Twitteru si 

nemusí zakládat účet jen fyzické osoby, ale i různé organizace, na rozdíl od Facebooku. Na 

Facebooku si obvykle fyzické osoby zakládají svůj účet a pomocí toho pak vytvoří stránku, na které 

prezentují např. svou organizaci, produkt, značku atd. Na Twitteru je spousta účtů, za kterých je 

schovaná nějaká organizace místo jednotlivce. Ve skutečnosti lze založit takovýto účet i na 

                                                      
2 Ve skutečnosti můžete sledovat i tweety lidí, kteří nejsou vaši přátelé. 
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Facebooku, kdy se místo jména fyzické osoby vyplní jméno (název) organizace. Další odlišností 

Twitteru od Facebooku je to, že při změně nastavení musíte zadat heslo. Facebook při změně 

nastavení heslo nevyžaduje. Dále je možné samozřejmě přes Twitter posílat zprávy (tweety) svým 

přátelům (sledujícím). Ty jsou taktéž omezené na 140 znaků a lze k nim přiložit fotografie. Dále lze 

k zprávě přiložit údaj o poloze (tedy kde se daný uživatel nachází nebo kde se nachází místo, které 

uživatel vyfotil). Důležitou součástí Twitteru jsou také hashtagy „#”. 

Informační toky na Twitteru 

Tweety

Uživatel

 

Obrázek 5:Informační 

tok „jeden k mnoha" 

(zdroj: [14]). 

 

Tweet

Sledující

 

Obrázek 6:Informační 

tok „mnoho k jednomu" 

(zdroj: [14]). 

 

Tweet

Sledující

Retweet

Sledující

Retweet

Retweet

 

Obrázek 7: Sdílení tweetů (retweet). (Zdroj: 

[14]). 

 

 

Na obrázcích (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) jsou zobrazeny informační toky, které probíhají na 

Twitteru. První z nich je „jeden k mnoha“. To znamená, že jeden uživatel napíše nějaký tweet a 

mnoho lidí (sledující) si tento tweet přečte. Druhý tok je opačného směru. Tedy „mnoho lidí 

k jednomu“. To znamená, že sledovaní posílají tweety a uživatel si je čte na své hlavní stránce. 

Poslední informační tok značí, co se stane, když jeden ze sledujících retweetne (sdílí) tweet. 

Takovýto tweet se může šířit k obrovskému počtu uživatelů během chvilky. 

Jak zkrátit zprávu na Twitteru? 

Existuje více způsobů, jak zkrátit tweet: 

 Vynechat mezery (např. místo „Jak se máš?“ napíšu „Jaksemáš?). 
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 Čísla napsat číslem, nikoliv slovem. 

 internetové adresy nepsat celé (Např. místo „http://www.facebook.com“ napsat 

pouze „facebook.com“; v případě že píši přátelům, o kterých vím, že znají Facebook, 

napíšu jen „Facebook“). 

 Zkracovat slova (Pokud používáme nějaké slovo často, můžeme vytvořit zkratku. 

Např. místo Facebooku psát jen FB; místo počítač psát PC; v angličtině se „to“ 

zkracuje na „2“ a for na „4“. 

 Používat hypertextové odkazy. Pokud někomu chceme sdělit obsah článku na 

internetu, nejjednodušší je napsat do tweetu hypertextový odkaz. 

 Použít místo textu obrázek nebo názorné video. 

 Použít službu zkracovač URL. 

 Poslední možností je použít aplikaci Tweettlonger, která umožní napsat tweet delší 

než 140 znaků. 

 

 

3.3 Krizová mapa Česka (KMČ) 

Krizová mapa Česka je informační systém, který shromažďuje reporty občanů z Facebooku, 

ale také Twitteru a e-mailu, týkající se informací o nějaké mimořádné události. KMČ byla poprvé 

spuštěna v roce 2013, kdy nastaly povodně. KMČ se aktivuje jen v případě rozsáhlé MU. Podle 

České televize umožňuje zprávy přehledně graficky vizualizovat a třídit do kategorií a je tak 

praktickým nástrojem pro televizní zpravodajství a doplňkově také pro IZS či humanitární 

organizace. Do této KMČ mohou lidé psát důležité informace o MU prostřednictvím připraveného 

formuláře, kromě toho tento IS shromažďuje informace z Facebookové stránky ČT24 a tweety (tak 

se nazývají zprávy poslané z Twitteru) pod určitými hashtagy [3]. 

Hashtag je slovo nebo fráze označená znakem „#“. Slovo označeno tímto znakem (mřížkou) 

je chápáno jako klíčové slovo nějakého článku. Jejich použití je např. rozšířeno na Twitteru [15]. Je 

výhodné tvořit hashtagy, protože lidé hledají informace pomocí klíčových slov a ty představují právě 

hashtagy. Je zároveň důležité vybrat správné slovo a nesmí jich být hodně. Spousta hashtagů pak 

může být matoucí [14]. Např. při povodních v roce 2013 byly shromažďovány informace pod 

hashtagy #krizovamapa, povodne#, #povoden. To znamená, že pokud kliknu na hashtag 

„#krizovamapa“, zobrazí se mi všechny tweety obsahující tento hashtag (Obrázek 8) a budou navíc 

http://www.facebook.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEek_(znak)
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seřazené od nejnovějších zpráv po starší.

 

Obrázek 8: Příklad tweetu s hashtagem (zdroj: [30]). 

Problémem při shromažďování krizových informací je jejich objem. Při KS se jich očekává 

mnoho a musí být někdo, kdo je třídí. Pokud by se do krizové mapy Česka zvěřejňovali všechny 

informace, bylo by to nepřehledné. Je tedy potřeba vytvořit tým lidí, který bude dané informace třídit 

a umísťovat do KMČ jen ty nejdůležitější. Vybráním nejdůležitějších zpráv to ale nekončí. Zpráva 

se sice může zdát důležitá, ale otáza je, jestli je tato informace pravdivá. Je tedy ještě potřeba důležité 

informace verifikovat. Verifikace informací u KMČ probíhala ověřováním informace u oficiálních 

orgánů (např. u základních složek IZS) nebo dalších zdrojů. Takto ověřená informace dostávala v 

KMČ zelený štítek, který značil „ověřeno”.  

Při povodních lidé KMČ využívali k nahrávání fotek a posílání informací o aktuálním stavu 

řek. Tím se dostávají dohromady informace, které mohou být cené nejen pro záchranáře nebo 

humanitární organizace, ale také pro samotné obyvatelstvo, které tak může např, sledovat I vizuální 

stav místa, kde se nechází jejih nejbližší. Jelikož KMČ umožňuje vizualizovat (zanášet do mapy) 
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reporty, informace  lze vyhledávat podle dané lokality. Do krizové mapy Česka lze také zadávat 

nabídku pomoci a naopak poptávku po pomoci a definovat přitom požadovanou lokaci [3]. 

 

Obrázek 9: Krizová mapa Česka (zdroj: [3]). 

3.4 Ushahidi 

Ushahidi vzniklo původně jako nástroj pro zaznamenávání aktů násilí, které se objevily po 

volbách v Keni v roce 2008. Velké množství lidí tento free and open source software využilo. Později 

se zjistilo, že by tento software mohl být používán jako pomocník při poskytování humanitární 

pomoci. KMČ vychází právě z této open-source platformy, která se používá v zahraničí. 

Dnes je cílem Ushahidi aktivizovat dobrovolníky k pomoci v krizových situacích. To se 

povedlo po tragickém zemětřesení na Haiti, kde Ushahidi začala v následujících dvou hodinách po 

zemětřesení shromažďovat informace o okamžitých skutečných potřebách postižených oblastí 

z Facebooku, Twitteru, Skypu a dalších rozšířenějších médií a tak významně přispěla k účinnějšímu 

poskytnutí pomoci místním obyvatelům [25]. 
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Obrázek 10: Platforma Ushahidi (zdroj: [31]). 

3.5 Obecná bezpečnostní pravidla při užívání sociálních sítí 

 Změňte defaultní soukromé a bezpečnostní nastavení (bývá pro uživatele nevýhodné 

tj. je na minimu). 

 Pro každý účet na sociálních sítích vytvořte unikátní heslo (kdyby někdo zjistil heslo 

od jednoho účtu, s největší pravděpodobností by se dostal i na ostatní účty); 

 Dávejte pozor na aplikace třetích stran (Aplikace třetích stran mohou číst některé 

údaje nebo upravovat nastavení účtu. Je důležité před povolením vědět, co povolení 

takovéto aplikace způsobí). 

 Přijímejte žádost o přátelství pouze od lidí, které znáte (Nezapomínejte, že lidi, které 

si přidáte do přátel, mají možnost sdílet vaše fotky, videa, názory a takto vlastně 

nahlížet do vašeho soukromí). 

 Pozorně čtěte zásady ochrany osobních údajů a podmínky využívání služeb 

(Málokdo tohle to čte, protože jsou to dlouhé a nudné dokumenty, bohužel jsou 

zásadní, co se týče bezpečnosti. Pokud si je nečtete, upravte aspoň nastavení vašeho 

soukromí na profilu.  

 Buďte opatrní na to, co zveřejňujete (Informace na zdi, ve statusu nebo v osobních 

informacích. Výsledkem neopatrného zveřejňování takovýchto informací může být 

únik citlivých informací, které mohou být zneužity. Např. psát na sociální sítě, že 

jedu na dovolenou, je ideální příležitost pro zloděje, protože ví, že dům bude 

prázdný) [14].  

 Důvěřovat oficiálním stránkám a aplikacím (jako je např. Alert) vytvořených 

oficiálními společnostmi. Může se objevit např. více stránek HZS ČR, ale podle 

obsahu, nebo podle počtu příznivců lze rozlišit, která je oficiální.  
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4 Zkušenosti s nasazením sociálních sítí pro sběr 

informací v zahraničí 

V minulosti (zemětřesení v Haiti nebo Japonsku) bylo prokázáno, že sousedé a kolemjdoucí 

včetně obyvatel přímo zasáhlých krizovou situací jsou vždy první, kteří mají informace o nastalé 

MU. Tito lidé dávají na sociální média informace o nastalé situaci, ať už je o to někdo požádá nebo 

ne [14]. 

Sociální média byla a nejspíš budou využívána obyvatelstvem zasažených MU k uvědomění 

blízkých a přátel, že jsou v pořádku. Ale také k šíření aktuálních informací o hrozícím nebezpečí a 

k nabídnutí pomoci těm, kteří ji potřebují. Sociální sítě často mají svoje mobilní aplikace, díky 

kterým je možné se připojit na sociální síť i přes mobilní telefon (chytrý telefon). Twitter má navíc 

k dispozici službu jménem Alert, pomocí které může uživatel dostávat notifikace na důležité tweety 

od organizací, jako jsou policie nebo Červený Kříž přímo do mobilního telefonu. To znamená, že 

uživatel dostává důležité zprávy týkající se krizových informací, aniž by musel sedět u počítače. 

Sociální sítě se ukázaly jako výhodné při preventivně výchovné činnosti, při zasílání zpráv při MU, 

ale i velmi účinné po MU. Sociální sítě jsou i místem emocionální podpory a pomoci [17]. 

Spousta mladých lidí používá sociální sítě pro zábavu, ale bylo dokázáno, že sociální sítě se 

opravdu ve velké míře používají při reportech o MU. Zemětřesení v Haiti bylo údajně druhým 

největším řešeným tématem s více než 2,3 miliony tweetů, které se týkaly právě této katastrofy. 

Necelých 200 000 tweetů obsahovalo číslo na dárcovskou SMS (tzv. DMS). Na Facebooku se zase 

vytvářely skupiny, které psychicky podporovaly postižené obyvatelstvo, a televizní kanál CNN 

uvedl, že sociální sítě pomohly vybrat částku přes osm milionů dolarů [17]. 

 O dva roky později, v roce 2012 se při bouři Sandy na Twitteru objevilo přes 20 milionů 

tweetů na toto téma. V porovnání s Haiti s 2,3 miliony zpráv je to obrovský nárůst. Samozřejmě 

nejspíš roli hraje zvyšování se počtu uživatelů sociálních sítí a bouře Sandy zasáhla větší území, ale 

i tak desetinásobek tweetů při MU během dvou let je obrovské číslo. Vždy nemusí jít o podporu nebo 

pomoc postiženému obyvatelstvu. Našli se i tací, kteří na Twitteru žertovali o bouřce Sandy, což 

možná nikoho nepřekvapuje, že lidé neztrácí humor i v nejhorších chvílích, ale našli se i tací, kteří 

vyjádřili radost z této MU. Přesněji řečeno 13% uživatelů vtipkovalo a 8% uživatelů měli radost 

z bouřky. A jelikož bouře zasáhla i Američany, zjistilo se, že 10% uživatelů řešilo situaci odvrácením 

se k víře. Co se týče finančních prostředků, po bouřce Sandy se vybralo 300 milionů dolarů a to už 

je docela zajímavá částka [17]. 

Dalším příkladem využívání sociálních sítí je zemětřesení v Japonsku. Před tímto 

zemětřesením měl Twitter průměrně 130 milionů zpráv denně pocházejících z Japonska. Po 

zemětřesení byl průměr zpráv na Twitteru pocházejících z Japonska 400 milionů. Pokud se podíváme 
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na vliv tsunami v Japonsku na Facebook, tak zjistíme, že krátce po tsunami vzrostl počet uživatelů 

šestkrát [17]. 

 Další příklad je z Oklahoma City z roku 2013, kde udeřilo tornádo. O této MU pojednávalo 

2 miliony tweetů, které se na Twitteru objevili během 48 hodin. Sedm procent z těchto tweetů byly 

darovací po materiální stránce. 1,3 % z nich znamenaly finanční pomoc. 400 z nich bylo 

náboženského charakteru a 152 z nich nabízeli pomoc těm, kteří byli postiženi. Další ze statistik říká, 

že se na Instagramu během 2 dnů objevilo 11 822 obrázků týkající se hurikánu a na sociální síti 

YouTube se objevilo 5 474 videí zpráv a informací o hurikánu; taktéž během 2 dnů [17]. 

V roce 2013 v Coloradu (USA) uživatelé sledovali často Twitter, aby zjistili rozsah škod, 

které napáchala povodeň. Spousty lidí totiž následovaly hashtag #BoulderFlood, který obsahoval 

odkaz na aktuální informace o povodních. Lidé tak sledovali, kde jsou silniční uzávěry, aby věděli, 

kudy se dostanou do Colorada a kudy se naopak dostanou z Colorada ven. Červený Kříž při této MU 

vybral díky sociálním médiím 1 milión $ [17]. 

Sociální média pomáhali i v roce 2013, kdy se přes Filipíny prohnal Tajfun Haiyan a lidé 

přes Facebook přispívali po deseti dolarech a Twitter založil vlastní nadační fond Network4Good. 

V tom samém roce se přehnalo tornádo v Illinois a Facebook sloužil jako centrum pro 

obnovu, kde uživatelé mohli podporovat postižené obyvatelstvo shromažďováním financí přes koupi 

oranžového trička (více než 2 500 účastníků), posíláním dodávek (více než 700 účastníků pomáhalo 

naplnit kamióny nezbytnými dodávkami) a v poslední řadě zveřejňováním nalezených věcí 

v důsledku tornáda (více jak 14 000 lajků) [17].  

Události popsané výše se netýkají České republiky, ale i v České republice byl zaznamenán 

nárůst komentářů na sociálních sítích při povodních v roce 2010 a 2012. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. 

Sociální sítě jsou výhodné, protož postižené obyvatelstvo při MU je schopno předat zprávu 

krizovým orgánům nejrychleji. Za předpokladu, že mají přístup k internetu a počítač nebo chytrý 

telefon. Nikdo jiný se totiž nedostane k MU rychleji, než postižený obyvatel. V Haiti (a možná 

nejenom tam) to byl účinný způsob komunikace se světem, protože mobilní telefonní sítě spadly. 

Internet byl ale k dispozici, a tak postižení obyvatelé mohli informovat svět o neštěstí např. přes 

Facebook, Twitter nebo jiné sociální sítě. Podle Idnes.cz humanitární organizace místo klasického 

telefonu používali volání přes Skype. Obrovský přínos také vidím ve vytváření skupin, které se často 

spojují za jediným cílem. Vytvořit pomoc a podporu pro ovlivněné obyvatelstvo. Bohužel však byly 

zaznamenány i podvodné skupinové stránky při vytváření spamů s komerčním obsahem či viry. 

Uživatel, který vytvořil podvodnou skupinu, může také využívat osobní údaje připojených lidí a 

následně posílat emaily s phishingem, tedy falešnou výzvou z banky či pojišťovny, a získat tak 
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přístup k účtu napadeného uživatele. V českém prostředí jeden podvodník obelstil členy skupiny, 

které lákal na výhru, a pak z těchto členů udělal fanoušky Jiřího Paroubka [18]. 

V Japonsku podle výzkumu v roce 2013, který se uskutečnil v souvislosti se zemětřesením 

v roce 2011, se zjistilo, že lidé při katastrofách používají Facebook, aby zjistili, zda jsou v pořádku 

jejich příbuzní a zároveň podali zprávy o sobě samých a Twitter byl naopak používán spíše k zjištění 

situace o samotné katastrofě. Výsledky testu však nelze uplatnit na celou populaci, jelikož dotazovaní 

byli jen studenti ve věku kolem 19 let. Tedy ta část populace, která nejspíš využívá sociální sítě 

nejvíce [19]. 

Sociální sítě také byly použity k odhalení pravdy o Íránské vládě, kde studenti reportovali o 

násilnostech, které se dopouští jejich vláda na protestujících lidech [14]. 

4.1 Výhody sociálních sítí 

 Komunikace s člověkem nebo celou skupinou lidí, kteří nejsou fyzicky přítomni. 

Např. experti v oblasti bezpečnosti si tak mohou efektivně vyměňovat informace. 

Tuto výhodu však už měl i telegraf. 

 Posílání a sdílení nejenom textových zpráv, ale také obrázků videí a jakýchkoliv 

elektronických souborů. Tuto výhodu poskytuje i e-mail, ale e-mail je často omezen 

velikostí souboru, který lze přes e-mail poslat. Např. na centrum.cz je to pouze 15 

MB. 

 Informace mohou být posílány v reálném čase (během pár vteřin). 

 Vytváření skupin. Informaci potom nemusí uživatel posílat jednotlivcům, ale pošle 

jednu informaci, kterou uvidí všichni ve skupině. Další výhodou je, že 

přidružováním se do skupin můžeme mít informační styk s lidmi se stejnými zájmy. 

 Umožňují odezvu od velkého počtu lidí zároveň. To znamená, že komunikace není 

jednosměrná, ale obousměrná. 

 Pomáhají hledat pracovní možnosti a kariérní příležitosti (LinkedIn). 

 Umožňují poznat lidi z jiných kultur nebo jiných částí světa. (Zde se ale dostáváme 

do kolize s bezpečnostními rady, které říkají, že si nemáme přidávat do přátel lidi, 

které neznáme osobně). 

 Využívání sociálních sítí je většinou zdarma. (Známe sociální sítě používané v ČR 

jako Facebook, Twitter, Skype, LinkedIn, Líbímseti.cz a další jsou skutečně zdarma. 

Pokud někdo nenamítne, že platí za připojení k internetu a PC nebo notebook si taky 

musel zaplatit. Facebook to má napsané na přihlašovací stránce: „Facebook je, byl a 

bude zdarma“). 

 Umožňují dělat levné, rychlé a efektivní průzkumy. 

 Zjišťují potřeby obyvatelstva před, po a během KS. 
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 Umožňují automaticky lokalizovat posílané zprávy. 

 Umožňují mapovat postižené oblasti. 

 Umožňují aktivovat dobrovolníky a posílat je do potřebných oblastí [14].  

4.2 Nevýhody sociálních sítí 

 Někteří lidé je nepoužívají. Může to být z toho důvodu, že nemají doma počítač nebo 

chytrý mobil, nebo nemají připojení k internetu, nebo je zkrátka nechtějí nebo neumí 

používat, protože jim vyhovují starší technologie komunikace např. jen mobil. 

Dalším důvodem může být to, že si pečlivě střeží své soukromí a jakoukoliv aktivitu 

na internetu považují za ztrátu soukromí. 

 Někteří lidé mají sice založený účet na nějaké sociální síti, ale přistupují k ní jen 

zřídka. Např. jednou za pár měsíců. 

 Krádež identity. To znamená, že se na profilu sociální sítě vydáváte za jinou osobu. 

Je to velice jednoduché, protože když se vyplňují registrační údaje před vstupem na 

sociální síť, tak po Vás nikdo nevyžaduje občanský průkaz. 

 Napadení sítě a omezení nebo znemožnění provozu vlivem počítačových virů (červi, 

Trojští koně atd.). 

 Technika může selhat (doposud neznámou příčinou, vlivem teroristického útoku, 

přehlcení sítě, výpadek elektrického proudu – blackout, …). 

Z výše uvedených problémů vyplývá, že bychom se neměli příliš spoléhat na sociální sítě, 

protože i přes spousty výhod, které poskytují, mají své mouchy. Někteří lidé jim navíc nemusí 

důvěřovat nebo je úplně ignorují. Komunikují třeba jen přes telefon. 

Identifikované problémy týkající se užívání sociálních sítí v krizovém managementu: 

 Kdo může dávat krizové informace na sociální sítě? 

 Bude v případě krizové situace hlavní cíl obyvatelstva zasednout k počítači a hledat 

informace o tom, co se děje? Pokud ano tak za jakých podmínek nebo v případě 

kterých druhů krizové situace? 

 Jak dát všechny informace v reálném čase do srozumitelné podoby? 

 Jak rozeznat (filtrovat) nepravdivá nebo zkreslená data? 

 Nebudou mezi zveřejňovanými daty taková data, která mohou být zneužita? Nebude 

docházet ke krádeži identity? 

 Přehlcení informacemi a s tím související prodloužení času hledáním životně 

důležité informace v době krize ať už ji hledá samotné obyvatelstvo, nebo orgán 

krizového řízení. 
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 Jaké jsou nároky na zabezpečení sítě využívané ke krizové komunikaci mezi 

krizovými orgány [3]?  

V České republice se v podstatě děje to samé. Při MU se zvýší aktivita na sociálních sítích 

jako je Facebook a Twitter a lidé nahrávají fotky z postižených oblastí nebo podávají informace o 

hladinách stoupajících řek. U nás se zvýšená aktivita na sociálních sítích projevila zejména při 

povodních v roce 2013, kdy už byl vytvořen projekt KMČ, který geograficky vizualizoval získané 

informace a stal se tak hlavním pomocníkem pro Českou televizi a podpůrným systémem pro IZS 

nebo humanitární organizace. Sociální sítě pro sběr informací o potřebách obyvatelstva při KS 

fungují, ale současně s tím vyvstává spousta dalších nedořešených otázek, a proto jsou brány jako 

doplňkový zdroj informací? Otázka je, zda je to tak správně a pokud ne, tak co se musí změnit? 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Zatím to nevidím moc příznivě, protože počet uživatelů 

Facebooku, nejrozšířenější sociální sítě v ČR, je zatím nad 4 miliony a ČR má více jak 10 milionů 

obyvatel. HZS Moravskoslezského kraje např. využívá sociální síť pouze k preventivně výchovné 

činnosti a i přesto nemá od uživatelů zpětnou vazbu [20].   
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5 Návrh na postup v České republice 

Před tím, než se začne vůbec tvořit nějaký systém používání sociálních sítí, je třeba 

zodpovědět nějaké otázky, vytvořit určité strategie a seznámit se s určitými skutečnostmi: 

 Kdo bude využívat sociální sítě? Kdo je cílová skupina? 

 Jaké typy informací budou vyhledávány? 

 Jaký typ skupiny je potřeba založit? Otevřená, uzavřená nebo tajná? 

 Jaké role je potřeba vytvořit? Správce? Editor? Moderátor? Inzerent? Analytik? 

Účastník? Host? 

  Jakým způsob identifikace bude vyžadován od uživatelů? Pseudonym? Anonym? 

Skutečné jméno? 

 Vytvořit strategie a cíle, které stanoví zásady pro správu sociálních sítí v krizovém 

managementu. 

 Vytvořit multidisciplinární tým, který v nejlepším případě zahrnuje obchodníky, 

právníky, politiky, a další zúčastněné strany. 

 Projednat právní aspekty týkající se sociálních médií se státním zástupcem. 

 Být připraven na selhání sociálních sítí a připravit záložní plán (plán B). 

 Být srozuměný s tím, že služby, které jsou dnes zadarmo, mohou být zítra 

zpoplatněny. 

 Průběžně sledovat změny v podmínkách užívání služeb poskytovatelů sociálních 

médií, zvláště pokud mají dopad na soukromí uživatele. 

 Na často řešené problémy stanovit metodiky a standardy. 

 Udržovat aktuálnost aplikací využívajících sociální sítě a upozorňovat na ně cílovou 

skupinu (obyvatelstvo). 

 Zapojit do užívání sociálních sítí soukromí sektor. 

Systém, který bude využíván, potřebuje popsat, k jakým účelům je využíván včetně odpovědi 

na otázku, proč je daná skupina otevřená, uzavřená nebo tajná. Jelikož se mohou při sběru informací 

o postiženém obyvatelstvu objevit i osobní či dokonce citlivé údaje, doporučuji stanovit bezpečnostní 

politiku pro organizaci, která toto bude vykonávat. Samozřejmě že pokud budou lidé reportovat na 

veřejně přístupné stránky tyto údaje, potom ani bezpečnostní politika nebude účinná. V současné 

chvíli jsou sociální sítě hojně využívány, a proto by mohli orgány krizového řízení upozorňovat na 

základě zkušeností a poznatků i na zápornou stranu mince využívání sociálních sítích, stejně jako 

provozují preventivně výchovné činnosti v jakékoliv jiné oblasti. Dále je výhodné popsat, jak bude 

systém používán v případě různých rozsahů KS. Pokud by toto bylo účinné, nabízí se myšlenka, proč 

sociální sítě nepoužívat i při menším rozsahu a menších úrovní závažnosti, tedy i jen při MU. To 
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znamená, že bude nutné rozdělit úkoly do těch nejmenších celků (obcí) až po ústřední úroveň (stát). 

Není v moci malé skupiny lidí sbírat informace třeba z poloviny ČR. Sociální média by mohla být 

používána pro komunikaci mezi krizovými orgány. To znamená, že krizové orgány by mohli vytvořit 

2 stránky, kdy jedna by byla veřejná pro informační styk s obyvatelstvem a druhá by byla privátní, 

kde by komunikovali pouze ony krizové orgány. 

Popis typů informací, které budou vyhledávány, je taktéž důležitý a z jakých možných zdrojů 

(obyvatelé, oficiální zdroje)? A naopak, jaké informace budou dávat orgány krizového řízení? 

Nesmíme zapomínat ani na ostatní organizace, které se podílejí na řešení krizových situací. 

Mezi tyto organizace patří především různé nestátní neziskové organizace, spolky, humanitární 

organizace jako Adra, Český červený kříž, Člověk v tísni a další. Odkázáním bezmocného 

obyvatelstva na tyto organizace je při krizových situacích žádoucí. Např. na Český červený kříž lze 

poslat DMS a okamžitě tak nepřímo přispět postiženému obyvatelstvu malou částkou. Pokud to ale 

udělá několik milionu lidí, je z toho velká suma, která může nejednomu pomoci dostat z životní 

nouze způsobenou KS [14]. 

Co se týče zveřejňování krizových informací na sociální sítě, odpovědnost bych nechal na 

krizových štábech, kdy obsah by schvaloval předseda krizového štábu. Obdobná hierarchie by byla 

u ostatních složek. Pouze v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu by toto připadlo na orgány 

s celostátní působností. Odpovědnost za technické provedení by mělo být na vedoucím IT oddělení, 

který by navrhl a připravil komunikační kanály, které budou správně fungovat a vytvořil tak standard, 

jež by kopírovaly další organizace. V tomto procesu by se mělo postupovat shora dolů. Tedy od 

Ústředního krizového štábu ke krizovým štábům ORP resp. obcí formou např. vydaných metodik. 

Vše by mělo být naplánováno i z ekonomického hlediska.  

Důležité je taktéž vytvořit tým lidí, který bude potřebné informace hledat, ověřovat u 

oficiálních zdrojů (IZS), třídit a syntetizovat. Na třídění informací podle obsahu už existuje aplikace 

jako TweetDeck. Bude tedy potřeba na tuto práci vyčlenit několik lidí, z nichž každý bude mít přesně 

stanovenou svou roli a bude vědět, za jakých podmínek se jeho role aktivuje. Taktéž bude třeba tým 

IT odborníků, kteří zabezpečí síť využívanou ke krizové komunikaci mezi krizovými orgány. 

Nakonec je důležité aktivity a data související s krizovou komunikací přes sociální sítě 

zaznamenávat, následně je analyzovat a ze zjištěných závěrů provádět nová opatření vylepšující tento 

systém. Tedy pokračovat v tom, co se povedlo a zdokonalovat to, co nefungovalo (PDCA cyklus). 

Zajímavou novinkou, která se objevila, jsou malá bezpilotní letadla (tzv. drony).Ty by mohly 

být v budoucnu taktéž využívány orgány krizového řízení (resp. IZS) ke sběru informací. Např. 

obyvatel, který je ohrožen povodní, by mohl přes sociální síť sledovat online přenos vysílaný 

dronem, který lítá v okolí jeho bydliště. Také by mohl být využit pro dodávání nouzového stravování, 

pro nouzové zásobování vodou nebo třeba léků. Je možné se s nimi dostat na místa, která jsou pro 
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člověka nedostupná a mohou lokalizovat přeživší, čímž by mohli být významným pomocníkem pro 

USAR tým [26].  
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Závěr 

Dobrý krizový manažer nezjišťuje, co obyvatelstvo během KS potřebuje. Krizový manažer 

na základě typu KS ví, co bude obyvatelstvo potřebovat. Už však nemůže vědět, kolik je toho potřeba. 

Právě zde mu mohou pomoci sociální sítě, které už v minulosti prokázaly svou sílu. Jelikož jsou to 

relativně nové technologie, je potřeba doladit identifikované problémy. Poté může být využití 

opravdu prospěšné a přínosné pro společnost. Sociální sítě představují, nový, levný a snadno 

použitelný komunikační kanál, který je možno použít během KS. Důležité také je, aby krizové orgány 

nespoléhaly pouze na tyto nové technologie, protože i přes svou užitečnost mají významné 

nedostatky. Zejména fakt, že ne všichni obyvatelé mají internet a chytré mobily. Avšak jejich role 

významně ovlivňuje průběh KS (příkladem je Krizová mapa Česka), a proto si zaslouží podpůrnou 

roli při zvládání KS. 

Před nasazením sociálních sítí bude nutné vytvořit systém školení a údržby (aktualizace) pro 

pracovníky krizových orgánů v používání sociálních sítích a seznámit je s výhodami a nevýhodami 

nového systému. Nakonec je nejlepší nově zavedený komunikační systém vyzkoušet v rámci cvičení 

a doladit tak případné zjištěné nedostatky ještě před použitím v ostrém provozu. 

 

  



 

32 

 

Literatura 

[1] Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. 2015 [cit. 2015-04-16]. Dostupné 

z: http://www.hzscr.cz/ 

[2] 239/2000 Sb. 

[3] Česká televize [online]. 1996 - 2015 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ 

[4] Krizový plán města Horšovský Týn. Horšovský Týn [online]. neznámo [cit. 2015-04-

17]. Dostupné 

z:http://www.horsovskytyn.cz/e_download.php?file=data/messages/obsah77_2.pdf

&original=krizove-rize09.pdf 

[5] V Olomouci zabíjela bouřka. IDnes.cz/Zprávy [online]. 9. 6. 2004 [cit. 2015-04-17]. 

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/v-olomouci-zabijela-bourka-d0q-

/krimi.aspx?c=A040609_180606_krimi_miz  

[6] Krizový plán obce s rozšířenou působností Přerov. Přerov: HZS Olomouckého kraje 

- Územní odbor Přerov, 27. 11. 2012. 

[7] V Oslavanech na Brněnsku stav nebezpečí. R Zprávy [online]. 1. 9. 2004 [cit. 2015-

04-17]. Dostupné z:http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/130980 

[8] Kvůli chemikáliím platí v Libčanech stav nebezpečí. Novinky.cz [online]. 24. 4. 2006 

[cit. 2015-04-17]. Dostupné z: V Oslavanech na Brněnsku stav nebezpečí. R Zprávy 

[online]. 1. 9. 2004 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/130980  

[9] SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše 

KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2012, 135 s. ISBN 978-80-7385-121-7. 

[10]  Využití informací sociálních sítí. Ostrava, 2012. Diplomová práce. Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

[11] Krizová mapa: Soutok Facebooku a Twitteru pomohl při povodních. Česká 

televize [online]. 12. 6. 2013 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/231005-krizova-mapa-soutok-

facebooku-a-twitteru-pomohl-pri-povodnich/  

[12] Krizová mapa Česka. Gisportal.cz [online]. 17. 2. 2012 [cit. 2015-04-17]. 

Dostupné z:http://www.gisportal.cz/2012/02/krizova-mapa-ceska/  

[13]  Časopis 112 ROČNÍK XIII ČÍSLO 1/2014. Hasičský záchranný sbor České 

republiky [online]. 2014 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xiii-cislo-1-

2014.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D 

http://www.hzscr.cz/
http://www.horsovskytyn.cz/e_download.php?file=data/messages/obsah77_2.pdf&original=krizove-rize09.pdf
http://www.horsovskytyn.cz/e_download.php?file=data/messages/obsah77_2.pdf&original=krizove-rize09.pdf
http://zpravy.idnes.cz/v-olomouci-zabijela-bourka-d0q-/krimi.aspx?c=A040609_180606_krimi_miz
http://zpravy.idnes.cz/v-olomouci-zabijela-bourka-d0q-/krimi.aspx?c=A040609_180606_krimi_miz
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/130980
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/231005-krizova-mapa-soutok-facebooku-a-twitteru-pomohl-pri-povodnich/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/231005-krizova-mapa-soutok-facebooku-a-twitteru-pomohl-pri-povodnich/
http://www.gisportal.cz/2012/02/krizova-mapa-ceska/
http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xiii-cislo-1-2014.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D
http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xiii-cislo-1-2014.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D


 

33 

 

[14] WHITE, Connie M a Connie M WHITE. Social media, crisis 

communication, and emergency management: leveraging Web 2.0 technologies. 

Boca Raton, FL: CRC Press, 2012, xxvi, 307 p. ISBN 9781439853498. 

[15] Wikipedia [online]. 23. 3. 2015 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://www.wikipedia.org/ 

[16] Instagram předběhl Twitter, má už přes 300 milionů 

uživatelů. Technetcz [online]. 10. 12. 2014 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://technet.idnes.cz/instagram-predbehl-twitter-dfb-

/sw_internet.aspx?c=A141210_212752_zahranicni_fer  

[17] Jak pomáhají sociální média při přírodních katastrofách. Portál přátel 

marketingu a médií [online]. 19. 4. 2014 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://www.mmportal.cz/infografika-jak-pomahaji-socialni-media-pri-prirodnich-

katastrofach.html 

[18] Sociální sítě jako maják naděje na Haiti, mohou ale být i 

zneužity. IDnes.cz/Zprávy [online]. 15. 1. 2010 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://zpravy.idnes.cz/socialni-site-jako-majak-nadeje-na-haiti-mohou-ale-byt-i-

zneuzity-p86-/zahranicni.aspx?c=A100115_161832_zahranicni_iky  

[19] Způsob využívání sociálních sítí během ničivého zemětřesení v 

Japonsku. Mediální proroci [online]. 18. 10. 2013 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://medialniproroci.blogspot.cz/2013/11/zpusob-vyuzivani-socialnich-siti-

behem.html  

[20] Osobní rozhovor s por. Ing. Marcelou Pavlicovou 

[21] Historie sociálních sítí. Sociální sítě [online]. 2014 [cit. 2015-04-17]. 

Dostupné z:http://www.socialnisite.estranky.cz/clanky/historie-socialnich-siti.html  

[22] Přehled sociálních sítí podle zemí. Dvoran LTD marketing 

consulting [online]. 2015 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z:http://www.dvoran.com/socialni-site/marketing/prehled  

[23] Zpoplatnění Facebooku. Ho@x [online]. 2010 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://www.hoax.cz/hoax/zpoplatneni-facebooku/  

[24] Zákon č. 240/2000 Sb.o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon). In: Sbírka zákonů. 28. 6. 2000. 

[25] Náš absolvent Jaroslav Valůch pomáhá rozjet Krizovou mapu 

Česka. Fulbright [online]. 17. 2. 2012 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://www.fulbright.cz/nas-absolvent-jaroslav-valuch-pomaha-rozjet-krizovou-

mapu-ceska 

[26] Drony změní svět, když jim to dovolíme. Mujsoubor [online]. 18. 8. 2014 [cit. 

2015-04-17]. Dostupné z:http://mujsoubor.cz/magazin/drony-zmeni-svet-kdyz-jim-

to-dovolime 

http://www.wikipedia.org/
http://technet.idnes.cz/instagram-predbehl-twitter-dfb-/sw_internet.aspx?c=A141210_212752_zahranicni_fer
http://technet.idnes.cz/instagram-predbehl-twitter-dfb-/sw_internet.aspx?c=A141210_212752_zahranicni_fer
http://www.mmportal.cz/infografika-jak-pomahaji-socialni-media-pri-prirodnich-katastrofach.html
http://www.mmportal.cz/infografika-jak-pomahaji-socialni-media-pri-prirodnich-katastrofach.html
http://zpravy.idnes.cz/socialni-site-jako-majak-nadeje-na-haiti-mohou-ale-byt-i-zneuzity-p86-/zahranicni.aspx?c=A100115_161832_zahranicni_iky
http://zpravy.idnes.cz/socialni-site-jako-majak-nadeje-na-haiti-mohou-ale-byt-i-zneuzity-p86-/zahranicni.aspx?c=A100115_161832_zahranicni_iky
http://medialniproroci.blogspot.cz/2013/11/zpusob-vyuzivani-socialnich-siti-behem.html
http://medialniproroci.blogspot.cz/2013/11/zpusob-vyuzivani-socialnich-siti-behem.html
http://www.socialnisite.estranky.cz/clanky/historie-socialnich-siti.html
http://www.dvoran.com/socialni-site/marketing/prehled
http://www.hoax.cz/hoax/zpoplatneni-facebooku/
http://www.fulbright.cz/nas-absolvent-jaroslav-valuch-pomaha-rozjet-krizovou-mapu-ceska
http://www.fulbright.cz/nas-absolvent-jaroslav-valuch-pomaha-rozjet-krizovou-mapu-ceska
http://mujsoubor.cz/magazin/drony-zmeni-svet-kdyz-jim-to-dovolime
http://mujsoubor.cz/magazin/drony-zmeni-svet-kdyz-jim-to-dovolime


 

34 

 

[27] Plnička protipovodňových pytlů. Požární bezpečnost [online]. 2007 - 2015 

[cit. 2015-04-17]. Dostupné z:http://www.vyzbrojna.cz/cz/305/1674/plnicka-

protipovodnovych-pytlu.html 

[28] Rudle. Trestles [online]. 2012 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://www.trestles.cz/rudle/ 

[29] Vytvořit stránku. Facebook [online]. 2015 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=bookmark  

[30] Results for #krizovamapa. Twitter [online]. 2013 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: https://twitter.com/hashtag/krizovamapa?src=hash  

[31] Ushahidi helps bring crowdsourcing technology to 132 countries 

worldwide. Knight Blog [online]. 9. 8. 2011 [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://www.knightfoundation.org/blogs/knightblog/2011/8/9/ushahidi-helps-bring-

crowdsourcing-technology-to-132-countries/   

http://www.vyzbrojna.cz/cz/305/1674/plnicka-protipovodnovych-pytlu.html
http://www.vyzbrojna.cz/cz/305/1674/plnicka-protipovodnovych-pytlu.html
http://www.knightfoundation.org/blogs/knightblog/2011/8/9/ushahidi-helps-bring-crowdsourcing-technology-to-132-countries/
http://www.knightfoundation.org/blogs/knightblog/2011/8/9/ushahidi-helps-bring-crowdsourcing-technology-to-132-countries/


 

35 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Procentuální rozložení jednotlivých vyhlášených KS z celkového počtu 14 KS 

(zdroj: [1]). ......................................................................................................................................... 6 

Obrázek 2: Plnička protipovodňových pytlů (zdroj:[28]). .................................................. 13 

Obrázek 3: Rudle (zdroj: [29]). ........................................................................................... 14 

Obrázek 4: Vytvoření stránky Facebooku (zdroj: [30]). ..................................................... 15 

Obrázek 5:Informační tok „jeden k mnoha" (zdroj: [14]). .................................................. 18 

Obrázek 6:Informační tok „mnoho k jednomu" (zdroj: [14]). ............................................ 18 

Obrázek 7: Sdílení tweetů (retweet). (Zdroj: [14]). ............................................................. 18 

Obrázek 8: Příklad tweetu s hashtagem (zdroj: [31]). ......................................................... 20 

Obrázek 9: Krizová mapa Česka (zdroj: [3]). ..................................................................... 21 

Obrázek 10: Platforma Ushahidi (zdroj: [32]). ................................................................... 22 

 

  



 

36 

 

Seznam příloh 

1. Příloha: Seznam použitých zkratek krajů v tabulce (Tabulka 1). 

  



 

37 

 

Příloha 1: Seznam použitých zkratek krajů. 

HMP – Hl. m. Praha 

JCK – Jihočeský kraj 

JMK – Jihomoravský kraj 

KHK – Královehradecký kraj 

KVK – Karlovarský kraj 

LBK – Liberecký kraj 

MSK – Moravskoslezský kraj 

OLK – Olomoucký kraj 

PCK – Pardubický kraj 

PLK – Plzeňský kraj 

SCK – Středočeský kraj 

USK – Ústecký kraj 

VYS – Kraj Vysočina 

ZLN – Zlínský kraj 


