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Anotace diplomové práce 

 

Plašťák, Jakub, Bc., Možnosti využití sociálních sítí pro činnost krizových štábů. 

Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2019, 58 s. 

Ve své diplomové práci se zabývám možnosti využití sociálních sítí pro činnost 

krizových štábů, při řešeních krizových situací. Diplomová práce je rozdělena na dílčí části. 

Úvodní část je zaměřena na terminologii a vymezení pojmů, kde se zabývám krizovým 

managementem, zaměřeným na krizovou situaci a krizové stavy. Zaměřím se na krizový štáb 

se zaměřením na Ústřední krizový štáb, jeho složení, činnost a pracoviště. Následuje vysvětlení 

pojmů jako crowdsourcing, krizové mapování a sociální média. Následující kapitola patří 

společnosti Ushahidi, která poskytuje open source mapy, se kterými pracuje v ČR krizová 

mapa Česka. Krizová mapa Česka je dále představena a rozebrána jako aplikace pro krizové 

situace. V neposlední kapitole se zabývám aktuální krizovou situací, a to šíření epidemie 

onemocnění COVID-19, kde se zaměřím na možnost krizového mapování situace. 

 Klíčová slova: sociální síť, krizový štáb, Ushahidi, krizové mapování 
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Plašťák, Jakub, Bc., Possibility to Use Social Networks in Work of Crisis Staff. 

Diploms Thesis. VŠB – Technical university Ostrava, Faculty of protective engineering. 

2019, 58 p.  

My diploma thesis is focused on the possibilities of using social networks as a part of 

taskforce activities. The diploma thesis is divided into sections. The introduction is dedicated 

to terminology and definition of terms, where I deal with crisis management especially during 

the state of emergency.     I will focus on the Central Crisis Staff, organization chart, activities, 

and workplace. Followed by an explanation of concepts such as crowdsourcing, crisis mapping, 

and social media. The following section belongs to the company Ushahidi, which provides 

open-source maps, used as a basis for the crisis map of the Czech Republic. The crisis map of 

the Czech Republic is further presented and analyzed as an application for crises. In the last 

chapter, I deal with the current crisis, namely the spread of the COVID-19 plague, focussing on 

the possibility of crisis mapping. 

Key words: social network, Crisis Staff, Ushahdi, Crisis mapper



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Poděkování bych chtěl věnovat vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Pavlu 

Šenovskému, Ph.D., za odborné vedení, poskytování rad a připomínek při zpracování. 



 

  



 

 

 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................................. 1 
Rešerše literatury .......................................................................................................... 3 

1 Terminologický rámec ......................................................................................... 5 

1.1 Krizový management .................................................................................... 5 

1.1.1 Krizová situace ......................................................................................... 6 

1.1.2 Krizové stavy ............................................................................................ 7 

1.2 Krizový štáb .................................................................................................. 9 

1.2.1 Ústřední krizový štáb .............................................................................. 11 

1.2.2 Pracoviště ÚKŠ ...................................................................................... 12 

1.2.3 Činnost ÚKŠ ........................................................................................... 12 

1.2.4 Informace k činnosti ÚKŠ ...................................................................... 13 

1.2.5 Dílčí závěr k ÚKŠ .................................................................................. 14 

2 Vymezení pojmů ................................................................................................ 15 

2.1 Crowdsourcing ............................................................................................ 15 

2.1.1 Crowdsourcing v krizovém mapování.................................................... 15 

2.1.2 Implementace Crowdsourcingu v aplikacích ......................................... 17 

2.2 Krizové mapování ....................................................................................... 17 

2.2.1 Historie krizového mapování ................................................................. 18 

2.2.2 Pozadí krizového mapování ................................................................... 18 

2.2.3 Dobrovolníci na poli krizového mapování ............................................. 19 

2.3 Sociální média ............................................................................................. 20 

2.3.1 Přehled sociálních médií......................................................................... 21 

3 Charakteristika vybraných společností ............................................................... 23 

3.1 Ushahidi, Inc. .............................................................................................. 23 

3.1.1 Popis společnosti .................................................................................... 23 

3.1.2 Základní funkce platformy ..................................................................... 24 

3.1.3 Použití v praxi......................................................................................... 26 

3.1.4 Dílčí závěr Ushahidi ............................................................................... 27 

3.2 Krizová mapa Česka ................................................................................... 28 

3.2.1 Prvotní fáze ............................................................................................. 28 



 

 

 

3.2.2 Struktura fungování KMČ ...................................................................... 29 

3.2.3 Elementární prvky .................................................................................. 29 

3.2.4 Zdroje informací ..................................................................................... 29 

3.2.5 Pracovní tým ........................................................................................... 33 

3.2.6 Cvičení s možností zapojení KMČ do činnosti KŠ ORP a kraje ........... 34 

3.2.7 Použití mapy v praxi ............................................................................... 36 

3.2.8 Dílčí závěr KMČ .................................................................................... 37 

3.3 Používané prostředky Ushahidi a KMČ...................................................... 38 

4 Krizové mapování COVID-19 ........................................................................... 40 

4.1 Základní informace COVID-19 .................................................................. 40 

4.2 Počátky vývoje COVID-19 ......................................................................... 41 

4.3 Implementace Ushahidi k mapování COVID-19 ........................................ 43 

4.4 Dílčí závěr ................................................................................................... 49 

5 Závěr ................................................................................................................... 50 
6 Literatura ............................................................................................................ 52 

 



 

1 

 

Úvod 

Jedním z důvodů pro zvolení tohoto tématu, je vzhledem k opakujícím se mimořádným 

událostem způsobených zásahem vyšší moci a aktuální situací globálního charakteru novým 

typem koronaviru SARS-CoV-2 skutečnost, že tyto události postihují bez rozdílu nejen občany 

České republiky, ale celý svět. 

Dnešní doba nám nabízí spousty možností, jak co nejrychleji a nejspolehlivěji získat 

přísun informací. Lidé si v dnešní době oblíbili mobilní telefony, právě proto, že jsou mobilní. 

Už nemusíme sedět doma nebo v práci, abychom si přečetli soukromé nebo pracovní e-maily, 

zjistili, jaké novinky se dějí ve světě nebo kolem nás. S možností použití chytrých telefonu, 

máme tuto možnost takřka kdekoli a kdykoli. Pokud se podíváme na statistiky uživatelů na 

sociálních sítích, tak nás snad ani nepřekvapí, že v průměru každý třetí člověk na planetě je 

„online“. 

Kdo by v dnešní době neznal nějakou sociální síť? Jedná se o fenomén dnešní doby od 

nástupu internetu, který v současné době hýbe světem a do značné míry ovlivňuje i dění kolem 

nás. Kdo by neznal nejznámější sociální síť v současnosti Facebook, Twitter nebo aspoň tento 

pojem neslyšel? Existují ale i další sociální sítě, které nejsou mezi lidmi tak rozšířené. 

V krizových situacích jsou velkým pomocníkem, právě pro zvládání krizových situací, 

založených na aktivitě uživatelů, kteří mají možnost podílet se na šíření informací, ať už 

vkládáním fotografií, krátkými videi nebo jejich sdílením. Tuto možnost poskytují ve světě 

společnosti Ushahidi a CrisisCommons, v ČR pak krizová mapa Česka, které nabízejí již 

zpracované pomocné prostředky pro vytvoření mapy. Tyto společnosti poskytují mapy 

v podobě free a open source softwarů. Jejich nasazení v krizových situací dosáhlo takových 

úspěchů, že v dnešní době se chlubí velkou základnou uživatelů po celém světě.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení, v současnosti používaných sociálních sítí, 

z hlediska možnosti podpory činnosti krizových štábů. V praxi pro správné fungování 

krizového štábu hraje velkou roli především čas a informace. A právě lidé jsou nosiči 

takovýchto informací, když umístí fotku nebo video o situaci, která se právě odehrává v místě 

jejich bydliště na sociální síť. Tím druhým bývá zpravidla čas, kdy členové krizových štábů, 

řídí a rozhodují o postupech nasazení složek integrovaného záchranného systému, pracujících 

pod značným stresem. Velkým pomocníkem pro objektivní sledování a vývoj krizové situace 

mohou posloužit právě tyto open source softwary, které shromažďují data ze sociálních sítí, kde 
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lidé sdílí své informace. Vzhledem k tomu, že takových informací může být celá řada, je potřeba 

tyto informace nějakým způsobem ověřit, protřídit a předat. Otázkou, na kterou se ve své 

diplomové práci zaměřím je, jak by mohla vypadat před realizace takového projektu a kdo by 

mohl být jejich zpracovatel. 
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Rešerše literatury 

ADAMEC, Vilém. Krizové štáby veřejné správy. V Ostravě: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2013. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství). ISBN 9788073851392. 

Odborná publikace zaměřena na činnost krizových štábů veřejné správy v obecné 

rovině. Jsou zde představeny krizové štáby s celostátní působností a dopodrobna krizové štáby 

orgánů krizového řízení s územní působnosti. Další kapitoly jsou pak zaměřeny na fungování 

krizového štábu jako celku, na jeho činnost od svolání krizového štábu, až po spolupráci mezi 

jednotlivými krizovými štáby. Dále pak kapitola zaměřená na vybavení a provoz samotného 

pracoviště a dokumentace, které jsou potřebnou součástí správně fungujícího krizového štábu. 

Nechybí ani problematika, která se zabývá odbornou přípravou osob zařazených do krizových 

štábů. 

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 

978-80-245-1742-1. 

Kniha nová média a sociální sítě je zaměřená na vývoj informačních a komunikačních 

technologií, především internet a aplikace s ním spojené. Autor v knize popisuje nová média, 

zaměřuje se na problémy s jejich nástupem a specifikuje zde vývoj koncových médií, jako jsou 

mobilní nebo stolní zařízení. Dílčí část patří sociálním sítím, především teorii a historii 

internetových sociálních sítí. Jsou zde popsány nejrozšířenější sociální sítě jako Facebook, 

Twitter, Likedln, MySpace nebo Youtube. A v neposlední řadě je zde popsána bezpečnost a 

soukromí na sociálních sítích. 

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 

978-80-7367-466-3. 

Kniha masová média se zabývá postavením komunikačních prostředků, jak je známe 

dnes. Kniha je rozdělena do pěti na sebe navazujících částí od významu masových médií a jeho 

historii, mediální produkce, publikum, produkty a v neposlední řadě vliv médií.  
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DAVID, Jiří. Možnosti nasazení nástrojů Ushahidi a CrisisCommons pro zvládání 

krizových situací v ČR. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2016, 66 str. 

 Diplomová práce se zabývá využitím programů Ushahidi a CrisisCommons, jako 

aplikace, které mohou být využity širokou veřejností od méně závažných situací, jako například 

krádež kola, až po situace většího rozsahu jako jsou třeba povodně, kdy je zapotřebí aktivovat 

orgány krizového řízení. Jsou zde představeny společnosti Ushahidi a CrisisCommons jako 

programové prostředky mapování. Autor se v práci zaměřuje na možnosti využití programů 

v ČR a nasazení map. Dále je zde popsán vlastní přínos autora zaměřený na realizaci, provoz 

apod. platforem.  

Ushahidi [online]. c2008-2020 [cit. 2020-04-14]. Dostupné z: 

https://www.ushahidi.com/ 

Oficiální stránky společnosti Ushahidi, která mi poskytla odpovědi na řadu otázek. 

Jsou zde popsány počátky, které stály za vývojem aplikace a společnosti Ushahidi Inc., 

především první nasazení mapy k zvládnutí situace v Keni a v dalších zemích, dále aktuální 

projekty, které jsou aktivní a vznikly jako reakce na onemocnění COVID-19, nebo samotný 

popis společnosti. Především aktuální mapy, které jsou aktivní, mi poskytly přehled o tom, co 

je důležité k zvládnutí této situace a hlavně informace, se kterými autoři jednotlivých map 

pracují, aby dosáhli co nejefektivnějšího výsledku, pro který byla mapa vytvořena. 
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1 Terminologický rámec 

V souvislosti s cílem diplomové práce se zaměřením na podporu krizových štábů, jsem 

se rozhodl svou práci spojit s aktuální situací, která se prolíná napříč celým světem, a to 

celosvětovou pandemií, vyvolanou novým typem koronaviru, způsobující onemocnění 

COVID-19. Jelikož tato globální hrozba měla za následek potřebu aktivovat orgány krizového 

řízení ve všech zasažených státech, tak spojení s touhle situací má i Česká republika, která 

vyhlásila nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví. A právě souvislost s Českou republikou a 

aktivací krizového řízení, bylo klíčem ke zvolení této aktuální situace. 

Následující kapitola je zaměřena na krizový management, krizovou situaci a krizové 

stavy, a dále jsou rozděleny krizové štáby se zaměřením na Ústřední krizový štáb. 

1.1 Krizový management 

Hlavním předpisem v oblasti krizového řízení je Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení [18] (dále jen „krizový zákon“), který v §2 písm. a) definuje krizové řízení jako „souhrn 

řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních 

rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti 

s přípravou na krizové situace a jejich řešení nebo ochranu kritické infrastruktury.“ Jak 

z definice vyplývá, je krizové řízení primárně použito v případě, kdy může dojít ke značným 

finančním ztrátám, ohrožení zdraví nebo i života člověka. Zde je nepodstatné, zda závažná 

mimořádná událost vznikla přirozeným způsobem (např. pandemie) nebo zásahem činnosti 

člověka úmyslně (např. teroristický útok) či neúmyslně (např. nedbalost). Za určitých okolností 

závažná mimořádná událost může přerůst v krizovou situaci a tyto dva pojmy je třeba od sebe 

rozlišit. 

V Zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [21] je mimořádná 

událost definována jako „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“. [21]  

Tak v krizovém zákoně je krizovou situací mimořádná událost podle zákona o 

integrovaném záchranném systému, „narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při 

nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu“. [18]  
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1.1.1 Krizová situace 

Krizová situace (obr. 1) nastává, kdy mimořádná událost dosáhne takových rozměrů, 

kdy běžná činnost nevede k odvrácení vzniklého ohrožení, a to běžnými činnostmi správních 

úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické 

infrastruktury. Je proto potřeba získat další zdroje na úkor omezení běžných funkcí jako je 

například omezení práv a svobod občanů nebo vyžádáním dalších zdrojů z území, které nejsou 

postiženy mimořádnou událostí. K takovým zásahům je možné přistoupit pouze za 

předpokladu, že je vyhlášen krizový stav (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu 

nebo válečný stav). Vyhlášení krizového stavu umožňuje orgánům krizového řízení reagovat 

na danou krizovou situaci (v závislosti na charakteru a rozsahu dané krizové situace) a zavést 

postupy a potřebná opatření (omezení volného pohybu, zákaz vycestování z ČR, zákaz vstupu 

na území ČR pro všechny cizince apod.), bez kterých by nebylo možné danou situaci zvládnout. 

V koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 [43], schválila vláda 

svým usnesením ze dne 23. října 2013, zpracovat analýzu hrozeb pro území ČR. Bylo 

vytipováno celkem 22 typů nebezpečí s nepřijatelným rizikem pro ČR (viz příloha 1), za 

kterých lze odůvodněně vyhlásit jeden z krizových stavů. [23]  

 Obrázek 1 Časová osa vzniku KS (převzato z [22]) 
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1.1.2 Krizové stavy 

Krizové stavy jsou zakotveny v právních řádech. Pro to, aby mohl být jeden 

z krizových stavů vyhlášen, platí určitá kritéria. Jedná se například o situace, kdy je ohrožena 

svrchovanost a územní celistvost státu, dále jeho demokratické základy, zdraví a životy osob 

nebo životní prostředí. Po vyhlášení jednoho z krizových stavů, vstupují do řešení orgány 

krizového řízení, v závislosti na danou krizovou situaci. Vzniklá krizová situace se následně 

řeší s použitím krizových opatření, které jsou stanoveny v krizovém zákoně. Krizové stavy (viz 

Tabulka 1) lze rozdělit na krizové situace, které nesouvisejí se zajištěním obrany státu před 

vnějším napadením – v této situaci je možné vyhlásit stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu. Jde-li o krizovou situaci, která souvisí se zajištěním obrany státu před vnějším 

napadením, pak lze rovněž vyhlásit stav ohrožení státu nebo válečný stav. [23] 

 

Tabulka 1 Přehled krizových stavů 

Krizový stav Vyhlašuje Pro území Na dobu Zakotveno v 

Stav nebezpečí 

Hejtman kraje 

Primátor hl. města 

Prahy 

Celý/část kraje 
30 dnů (déle se 

souhlasem vlády) 

Zákon č. 240/2000 Sb., 

krizový zákon 

Nouzový stav Vláda ČR 
Celý stát/omezené 

území státu 

30 dnů (déle se 

souhlasem Posl. 

sněmovny) 

Ústavní zákon č. 110/1998 

Sb., o bezpečnosti ČR 

Stav ohrožení 

státu 

Parlament ČR na 

návrh Vlády ČR 
Celý stát Není omezeno 

Ústavní zákon č. 110/1998 

Sb., o bezpečnosti ČR 

Válečný stav Parlament ČR Celý stát Není omezeno 
Ústavní zákon č. 1/1993 

Sb., Ústava ČR 

 

Od roku 2002 byly vyhlášeny necelé dvě desítky krizových stavů (viz příloha č. 2). 

Zpravidla se jednalo o stav nebezpečí z důvodu povodní, který byl vyhlášen pro část území. 

Nouzový stav vláda ČR vyhlásila, za poslední dvě dekády, celkem pět krát, z toho tři krát 

z důvodu povodní v letech 2002, 2006 a 2013 a jednou v roce 2007 z důvodu orkánu Kyrill, 

který zasáhl celkem 8 krajů. Poslední nouzový stav byl vyhlášen pro celé území České 

republiky dne 12. března 2020 od 14:00, z důvodu prokázání výskytu nového typu koronaviru 

označovaný jako SARS CoV-2 a to z preventivních důvodů proti šíření tohoto viru. Dále bych 
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se obecně zaměřil pouze na nouzový stav, a to z důvodu jeho vyhlášení s šířením onemocnění 

COVID-19, který byl vyhlášen pro celé území ČR.  

Vyhlášení nouzového stavu je zakotveno v Ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky. Nouzový stav může vyhlásit vláda nebo předseda vlády pouze 

v případě, jde-li o nebezpečí z prodlení. Toto rozhodnutí, do 24 hodin od vyhlášení, vláda 

schválí nebo ho zruší. O vyhlášení nouzového stavu vláda neprodleně informuje Poslaneckou 

sněmovnu. Ta může vyhlášení zrušit. Nouzový stav nelze vyhlásit z důvodů stávky na ochranu 

práv a oprávněných hospodářských zájmů a sociálních zájmů. Vyhlášení nouzového stavu je 

možné pouze s uvedením důvodu, na určitou dobu a pro určité území, nejdéle však na 30 dnů. 

Stanovená doba se může prodloužit jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Pokud nedojde 

k prodloužení stanovené doby, nouzový stav končí uplynutím této doby (na kterou byl 

vyhlášen). Vláda nebo poslanecká sněmovna však mohou zrušit nouzový stav ještě před 

koncem uplynutí této doby. [25] 

Krizový zákon stanovuje, která práva a povinnosti mohou být za nouzového stavu na 

nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu omezeny. Jedná se například o: 

 svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru nebo území, které je ohroženo nebo 

postiženo krizovou situací, 

 právo se v takových prostorách pokojně shromažďovat, 

 právo na nedotknutelnost osoby a obydlí – při evakuaci z postiženého místa 

bezprostředně ohroženého na životě nebo zdraví, 

 provozování podnikatelské činnosti – činnosti, která by mohla ohrozit prováděná 

krizová opatření nebo znemožňovala jejich provádění, 

 právo na stávku, která by vedla ke komplikacím spojených s prováděním záchranných 

a likvidačních prací. [18] 
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1.2 Krizový štáb 

Krizový štáb (dále jen „KŠ“) lze definovat jako pracovní orgán dotčených orgánů 

(zákonem určených orgánů) krizového řízení, sloužící jako podpora při koordinaci složek 

Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) při společném zásahu a při řešení krizové 

situace (dále jen „KS“).   

Zřízení následujících KŠ je zakotveno v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 

o změně některých zákonů. KŠ lze rozdělit, vzhledem k působnosti orgánů krizového řízení, na 

KŠ orgánů krizového řízení s celostátní působností na: 

 Ústřední KŠ je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací. Předseda vlády 

rozhoduje o jeho aktivaci, popřípadě místopředseda vlády v jeho nepřítomnosti v ČR 

nebo z jiných vážných důvodů. Předsedu Štábu jmenuje předseda vlády podle 

charakteru situace, a to z členů vlády nebo z členů Štábu. Dílčí náležitosti jsou 

obsaženy v Statutu ÚKŠ1  

 KŠ ministerstev a jiných ústředních správních úřadů jsou pracovními orgány 

k přípravě a řešení krizové situace. Zřizuje je ministr v případě KŠ ministerstev nebo 

v opačném případě vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Činností KŠ je 

zpravidla zajištění operativního řízení MV a koordinaci tohoto útvaru, Policie ČR a 

HZS ČR, a to v případě hrozby vyhlášení nebo po vyhlášení krizového stavu. 

 KŠ České národní banky jako řídicí a koordinační orgán ČNB, který je určen k přípravě 

na krizové situace a jejich řešení v oblasti měnové politiky a bankovnictví nebo k 

řešení mimořádné události v ČNB.   

 KŠ ostatních státních orgánů mezi které patří Kancelář Poslanecké sněmovny, 

Kancelář Senátu, Kancelář prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro 

zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služba, kde představitelé 

těchto institucí zřizují vlastní KŠ, jako podporu při realizaci opatření při řešení 

krizových situací. 

KŠ orgánů krizového řízení s územní působnosti na: 

 KŠ kraje zřizuje hejtman na úrovni kraje. Jedná se o pracovní orgán pro řešení 

krizových a mimořádných situací. Předsedou je hejtman, který jmenuje jeho členy, 

kterými jsou členové bezpečnostní rady kraje a členové stálé pracovní skupiny (dále 

                                                 
1 Statut Ústředního krizového štábu [17] 
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jen „SPS“) KŠ kraje. Mezi členy SPS KŠ kraje jsou zpravidla jmenováni tajemník KŠ 

kraje, pracovníci krajského úřadu, zástupci základních složek IZS a odborníci 

s ohledem na řešený druh mimořádné nebo krizové situace. Součástí krizového plánu 

konkrétního kraje je jeho organizační uspořádání KŠ kraje. 

 KŠ obce s rozšířenou působností se zřizuje pro území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností starostou ORP, který je zároveň jeho předsedou a jmenuje 

členy KŠ ORP. Organizační členění je zde totožné jako u KŠ kraje, jen na úrovni ORP. 

 KŠ obce je pracovní orgán starosty obce, který je zároveň jeho předsedou. Má za cíl 

podpořit jej při přípravě a při řešení krizové situace. Starosta může jmenovat členy KŠ 

z řad zaměstnanců obecního úřadu, členů zastupitelstva obce, zástupců složek IZS, 

kteří jsou dislokováni v obci, a další přizvané osoby, jejichž odbornost je možné využít 

při přípravě na řešení mimořádných situací. 

 KŠ ostatních orgánů s územní působnosti není právně vyžadováno. Toto ustanovení je 

v kompetenci příslušného služebního funkcionáře. Příkladem může být ustavení štábů 

HZS krajů, které je řešeno Pokynem GŘ HZS ČR. [7] 

Účelem diplomové práce není zabývat se dopodrobna všemi krizovými štáby, proto 

jsem si vybral a podrobněji zaměřil, vzhledem k aktuální situaci, která panuje ve světě a nevyhla 

se ani území ČR, na Ústřední krizový štáb. 
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1.2.1 Ústřední krizový štáb 

Ústřední krizový štáb (dále jen „ÚKŠ“), jak je uvedeno v § 4 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů [18], zřizuje vláda jako svůj 

pracovní orgán k řešení krizových situací nebo k ochraně kritické infrastruktury. Činnost a 

složení ÚKŠ upravuje Statut ÚKŠ ze dne 15. března 2020 č. 213, který schvaluje vláda. [17] 

Předseda vlády jmenuje předsedu ÚKŠ v závislosti na charakteru situace některého 

z členů vlády nebo členů ÚKŠ. Mezi další členy ÚKŠ jsou:  

 náměstek ministra vnitra, 

 náměstek ministra obrany, 

 náměstek ministra zahraničních věcí, 

 náměstek ministra financí, 

 náměstek ministra zdravotnictví 

 náměstek ministra průmyslu a obchodu, 

 náměstek ministra dopravy, 

 náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 

 náměstek ministra pro místní rozvoj, 

 náměstek ministra životního prostředí, 

 náměstek ministra zemědělství, 

 náměstek ministra práce a sociálních věcí, 

 náměstek ministra kultury, 

 náměstek ministra spravedlnosti, 

 předseda Správy státních hmotných rezerv, 

 policejní prezident České republiky, 

 generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky, 

 náčelník Generálního štábu Armády České republiky, 

 ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, 

 hlavní hygienik, 

 ředitel Státního zdravotního ústavu, 

 vedoucí Úřadu vlády ČR 

Ve vyjímečných případech mohou být členové ÚKŠ na zasedání zastoupeni 

pověřenými pracovníky svého úřadu. Pověřený pracovník (na úrovni vedoucího zaměstnance 
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úřadu) by měl mít stejná práva a povinnosti jako daný člen ÚKŠ, zejména příslušné pravomoce 

v oblasti krizového řízení.  

Nedílnou součástí pro plnění dalších požadavků ÚKŠ jsou odborné pracovní skupiny. 

Společně s aktivací ÚKŠ se aktivuje odborná pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení 

věcnými zdroji, mediální odborná pracovní skupina a další odborné pracovní skupiny mohou 

být ÚKŠ zřízeny ad hoc.  

 Odborná pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji – Vedoucího 

skupiny určí předseda ÚKŠ a jeho členy jsou pověření zaměstnanci ministerstev 

(náměstci ÚKŠ). 

 Mediální pracovní odborná skupina – Vedoucího skupiny určí předseda ÚKŠ a jejími 

členy jsou pověření pracovníci úřadu (představitelé jsou členy ÚKŠ). [17] 

1.2.2 Pracoviště ÚKŠ 

Pracoviště ÚKŠ je aktivováno ministerstvem, v němž předseda ÚKŠ působí. Je 

napojené na náhradní zdroj elektrické energie a vybaveno nezbytnou výpočetní, komunikační 

a kancelářskou technikou. Pracoviště ÚKŠ dále zahrnuje místnost pro jednán ÚKŠ, operační 

centrum, pro mediální skupiny, ad hoc vytvořených pracovních skupin a pracoviště pro činnost 

styčných orgánů, dále pak nezbytné prostory, které by měli zabezpečit stravování, odpočinek a 

styk se sdělovacími prostředky. Sekretariát ÚKŠ pak zajišťuje organizační přípravu a materiální 

vybavení pracoviště ÚKŠ. Pracoviště odborné pracovní skupiny je umístěno v budově Státních 

hmotných rezerv, která koordinuje zabezpečení věcnými zdroji. [17] 

1.2.3 Činnost ÚKŠ 

Činnost ÚKŠ začíná po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu, to se týká i při hrozbě vzniku krizové situace, kdy pro tyto situace připravuje 

návrhy řešení. Předseda vlády rozhoduje o aktivaci ÚKŠ nebo první místopředseda vlády v jeho 

nepřítomnosti v ČR nebo z jiných vážných důvodů. Návrh na aktivaci ÚKŠ může podat také 

člen vlády. Návrhy na řešení předkládá předseda ÚKŠ, a to na schůzi Bezpečnostní rady státu 

anebo přímo na schůzi vlády v případě nebezpečí z prodlení.  

Činnost ÚKŠ se zpravidla zaměřuje na: 

 zabezpečení operativní koordinace, sledování a vyhodnocování stavu realizovaných 

opatření, které jsou přijímány vládou, ministerstvy a jinými správním úřady, 
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 poskytuje podporu činnosti orgánům krizového řízení územních správních úřadů a 

samosprávných celků, 

 mezinárodní spolupráci s orgány krizového řízení v zabezpečení operativní 

součinnosti, 

 zabezpečení posouzení vývoje dané situace, obsah a adekvátnost opatření přijímané 

správními úřady a orgány územních samosprávných celků, o kterých informuje 

Bezpečnostní radu sátu, 

 přijímaná opatření meziresortního charakteru navrhované ministerstvy, 

 přípravu navrhovaných opatření k řešení dané situace a podklady pro přijímání 

rozhodnutí vyžadující schválení vládou pro Bezpečnostní radu státu nebo vládě. 

Předsedu ÚKŠ jmenuje předseda vlády, který svolává zasedání ÚKŠ, jeho činnost řídí 

a odpovídá za ni předsedovi vlády. Dále stanovuje čas a místo zasedání ÚKŠ. Místem zasedání 

jsou zpravidla objekty, které jsou předem určené a kde je zajištěna fyzická bezpečnost. Předseda 

ÚKŠ pravidelně informuje Bezpečnostní radu státu a vládu na pokyn předsedy vlády o jejich 

činnosti, o situaci a jejím vývoji a provedených přijímaných opatřeních. Předseda ÚKŠ jmenuje 

místopředsedu ÚKŠ, který po dobu jeho nepřítomnosti řídí činnost ÚKŠ, vedoucího operačního 

centra a dále vedoucí odborných pracovních skupin. [17] 

1.2.4 Informace k činnosti ÚKŠ 

Pro činnost ÚKŠ a především pro jeho rozhodovací činnost, je nejcennější čas a 

informace. Přesné a kvalitní informace může ÚKŠ čerpat především ze sociálních médií, která 

jsou volně přístupná na webových stránkách. Sociálních médií je celá řada, jejich rozdělení je 

popsáno v kapitole 1.5.1. Mezi informace, kterými se ÚKŠ v souvislosti s aktuální situací 

onemocnění COVID-19 zabývá, mohou být např.:  

 vývoj epidemie ve světě a ČR (počet nakažených/mrtvých osob), 

 nejvíce postižená města nebo obce (pro možné uzavření těchto oblastí), 

 dopravní situace na hraničních přechodech ČR, 

 situace se zásobováním potravin, léků, ochranných pomůcek apod. (především situace 

jednotlivých dopravců), 

 nedostatek jednotlivých ochranných pomůcek (první linie, nemocnice, sociální 

zařízení apod.), 

 poskytnutí volných ubytovacích zařízení, 

 dostatek vyčleněných lůžek pro léčbu pacientů s COVID-19, 
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  svévolné poškození a ničení veřejného nebo soukromého majetku (vandalismus), 

 vývoj nemoci COVID-19 u postižených osob a další. 

V hlavní části diplomové práce se zaměřím na informaci týkající se „shromažďování 

informací o potřebách nemocnic nebo zařízení se sociálními službami“.  

1.2.5 Dílčí závěr k ÚKŠ 

Pokud se zaměříme na aktuální situaci epidemie, která je předmětem diplomové práce, 

tak bych se zaměřil na Statut ÚKŠ před a po jeho změně (15. března 2020). Podíváme-li se na 

složení ÚKŠ před jeho změnou, tak uvidíme, že předsedou je ministr vnitra nebo ministr 

obrany, v závislosti na druhu krizové situace. Místopředsedou pak náměstek ministra vnitra 

nebo obrany. Toto složení je postavené na jakoukoliv krizovou situaci. Když se podíváme na 

složení ÚKŠ po jeho změně, uvidíme značný rozdíl v jeho složení, především v předsedovi 

ÚKŠ. Zde je předsedou ÚKŠ jeden z členů ÚKŠ nebo vlády. V případě pandemie COVID-19 

se stal předsedou ÚKŠ náměstek ministra zdravotnictví, byť před změnou Statutu KŠ byl jeho 

členem. Odpadá tak pozice ministra vnitra a ministra obrany jako předsedy ÚKŠ a dalších 

členů, kteří jsou vyjmuti nebo naopak zařazeni mezi členy ÚKŠ. Statut je tak vytvořený „pouze“ 

pro tuto aktuální situaci. Kdyby se Statut měnil před každým vyhlášením krizové situace podle 

potřeby, nevidím důvod jmenovat konkrétní členy ÚKŠ a Čl. 4 odst. 2. Dalšími členy ÚKŠ jsou: 

bych nahradil např.: „Další členy ÚKŠ určuje předseda ÚKŠ dle potřeby“. 

  



 

15 

 

2 Vymezení pojmů 

Následující kapitola je zaměřena na pojmy, které jsou úzce spojeny s cílem diplomové 

práce. Jsou zde rozebrány pojmy Crowdsourcingu, krizové mapování a sociální média. 

2.1 Crowdsourcing 

Pojem „Crowdsourcing“ vytvořili Jeff Howe a Mark Robinson v roce 2005, v časopise 

Wired jej popsali jako akt získávání informací, nápadů nebo služeb od velké skupiny lidí. 

V současné době je tento pojem často spojován s vývojem informačních a komunikačních 

technologií, a to zejména v souvislosti internetu a sociálních médií. Termín Crowdsouring 

vychází ze spojení dvou slov „Crowd“ dav a slova „Outsourcing“ využití externích služeb. 

Typickým příkladem může být například webová encyklopedie Wikipedie. Základem bylo 

vytvořit encyklopedii na základě skupiny lidí, kteří jsou schopni vkládat informace samostatně, 

nikoliv přes najaté spisovatele a redaktory. Výsledkem je nejkomplexnější encyklopedie na 

světě s více než 5 miliony články (k roku 2015). Princip crowdsourcingu spočívá v tom, že 

velké množství lidí se zaměřením na získávání informací, nápadů nebo dovedností má větší 

účinek než jeden specializovaný zdroj. Crowdsourcing se využívá v široké skupině odvětví, od 

politiků, výzkumníků až po humanitární organizace.   

Jelikož neexistuje ucelená definice, autoři Estelles Arolas a Gonzáles-Ladrón-De-

Guevara jí popsali jako participativní online činnost, při které jednotlivec, firma nebo nezisková 

organizace, předkládá skupině jednotlivců s různými znalostmi prostřednictvím otevřeného 

příkazu k provedení dobrovolného úkolu. Cílem úkolu, který může mít různorodý obsah a do 

kterého můžou všichni vkládat svoji práci, peníze nebo zkušenosti, by měl mít oboustranně 

vzájemný prospěch. Uživatel tak dosáhne určitého uspokojení (ekonomického, sociálního nebo 

sebeúcty), kdežto zadavatel se obohatí a využije pro svůj prospěch to, co uživatel přinesl do 

procesu, jejíž forma závisí na druhu činnosti. [26] 

2.1.1 Crowdsourcing v krizovém mapování 

Důležitými aspekty v krizovém plánování jsou mapy „mashup“ a „big data“. Mashup 

mapování krizových online informací je na vzestupu i mezi neprofesionálními kartografy. Jedná 

se o techniku, při které webová stránka nebo webová aplikace používá data, prezentace nebo 

funkce ze dvou nebo více zdrojů k vytvoření nové služby. Například může zkombinovat adresy, 

fotografie společně s mapou Google a vytvořit tak mashup mapu. Mapa mashupů je jakýmsi 

výsledkem sociálních médií. Participativní formy geo-techniky (například od Google My 

Maps) nabízejí relativně přístupné mapy a geografické informace. [45] 
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Crowdsourcing a krizové mapování se zabývá řízením velkých množství dat z velmi 

odlišných zdrojů. A to data ze strukturovaných zdrojů (databáze), data ze semi-strukturovaných 

zdrojů (metadata tagging) a data z nestrukturovaných zdrojů (social media). Proto big data 

popisují dostupnost dat, která jsou generována každou sekundu jednotlivci, podniky a vládou. 

Vzhledem k tomu, že se technologický sektor rozšiřuje v éře open source kódů, který zahrnuje 

obsah v reálném čase vytvořený uživateli, množství dostupných dat tak každoročně 

exponenciálně roste.  

Vlastnosti crowdsourcingu použité v krizovém mapování mohou být různého druhu. 

Jejich potřeba však má zásadní vliv na krizové mapování. Mezi ně patří například:  

 Velikost. Velikost je úzce spojena s velkou dostupností sítí. Pro sběr a šíření informací 

tak velikost souvisí s nejoblíbenějšími sociálními sítěmi. Mezi nejoblíbenější sítě 

v současné době patří Facebook, který má téměř 2,5 mld. registrovaných uživatelů, za 

ním následuje YouTube s 2 mld. uživateli. Aplikace pro sdílení fotografií Instagram 

přes 1 mld. aktivních účtů. Sociální síť Twitter má přes 340 mil. účtů. [46] Na rozdíl 

od tradičních médii (rozhlasové nebo televizní) jsou sociální sítě, co se týče způsobu 

šíření informací, schopna rychle publikovat a sdílet informace. V tomhle směru se tak 

jedná o mocný nástroj pro krizovou komunikaci. Velkou výhodou sociálních sítí pro 

řešení krizových situací je crowdsourcing (jsou vytvářeny davem) a jejich dostupnost 

(jsou dostupné všem).  

 Flexibilita a rychlost. Další výhodou použití crowdsourcingu v krizovém mapování 

je jeho flexibilita, která je spojena s rychlostí předání informací. V současnosti je 

kladen velký důraz právě na flexibilitu a rychlost reakce na danou situaci. 

Crowdsourcing, spolu s bezdrátovou infrastrukturou, GPS a dalších umožňují velkým 

městům předávat prognózy a důležité informace a rady právě těm, kteří se nacházejí 

v postižených oblastech. Sociální média tak snižují dopad katastrof prostřednictvím 

komunit a zlepšují řízení informací v reálném čase. 

 Cena. Svou roli a velmi důležitou vlastností crowdsourcingu v krizovém mapování 

hraje jeho cena. Ve skutečnosti použití crowdsourcingu, nástrojů a stávajících lidských 

zdrojů optimalizovány ve velkém měřítku s nižšími investicemi než ty, které se 

používají tradičně ke krizovému mapování.  

 Přesnost. Přesnost se zde rozumí především informační a komunikační technologie, 

které se používají v souvislosti s katastrofou. Ty umožňují vzájemnou výměnu 

informací mezi těmi, kdo informace poskytuje a těmi, kdo informace hledá. 
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 Solidarita. Crowdsourcing je také zaměřen na solidaritu těch, kdo je nejvíce ohrožen 

a kdo potřebuje zvláštní nebo naléhavou pomoc. Sociální sítě jako Twitter nebo 

facebook jsou nástroje, které slouží mezinárodním organizacím nebo obcím 

poskytnout podporu nejslabším a nejvíce postiženým krizovou situací. [26] 

2.1.2 Implementace Crowdsourcingu v aplikacích 

Pojem Crowdsourcing tedy „síla davu“ a jeho využití v krizovém mapování bylo 

vysvětleno v předchozích podkapitolách. Níže budou představeny dva open source nástroje, 

kde se budu snažit vysvětlit pojem Crowdsourcingu ze dvou hledisek, a to z dlouhodobého 

vytváření obsahu a krátkodobého (během krizové situace).  

 Aplikace WAZE je automobilovou navigací, jejíž obsah je tvořen samotnými uživateli. 

Jedná se o webovou službu a zároveň aplikaci využitelnou pro „chytré“ mobilní 

telefony. Obsah navigace a mapových podkladů zde tvoří sám uživatel, což může být 

do jisté míry slabinou celého konceptu. Veškeré ulice jsou vytvářeny po prvním 

průjezdu se zapnutou aplikací, které jsou po následných korekcích a úpravách ve 

webovém rozhraní zaneseny do mapy – služba není moc použitelná tam, kde jej 

využívá pouze jeden uživatel, což může být nevýhoda. Výhoda celého projektu 

nastává ve chvíli, používá-li aplikaci dostatečné množství lidí – tzv. Crowdsourcing. 

Uživatelé zde nemapují jen ulice a body zájmu, ale informují se navzájem o aktuálních 

kolonách, policejních radarech apod. Aplikace sleduje rychlost uživatelů a může tak 

sama upozornit na úseky s pomalejším provozem. Aplikace je tedy zaměřena na 

dlouhodobý sběr dat. 

 Softwarová aplikace USHAHIDI (blíže představena v kapitole 2.1) funguje jiným 

způsobem než zmíněná aplikace WAZE. Ushahidi se soustředí na konkrétní událost 

zemětřesení, povodně, nepokoje apod. a zaznamenává aktuální informace (fotografie, 

videa, popisy), které se vztahují k dané události do interaktivní mapy. Sílu 

Crowdsoursingu zde tvoří uživatelé a Ushahidi tak sbírá informace z více zdrojů 

(webový formulář, SMS nebo sociální sítě Facebook, Twitter apod.).  Ushahidi tak 

pracuje většinou kratší dobu, ale o to intenzivněji. [29] 

2.2 Krizové mapování 

Krizové mapování v dnešní době představuje účinný nástroj, kde vytěžené a získané 

informace, které jsou klíčem k účinné a efektivní reakci na krizi, jak co nejrychleji přenést tato 

data do veřejnosti přístupných interaktivních map a udělat tak ucelený přehled o dané situaci. 
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Představuje tak sběr, analýzu a vizualizaci dat v reálném čase, během krize. Slovo krize 

v tomhle případě může mít široký význam. Mapování tak může být zaměřeno na situace od 

politického charakteru až po krizi například sociálního nebo environmentálního charakteru. 

2.2.1 Historie krizového mapování 

Přelomovým rokem pro dynamické krizové mapování se stal rok 2005. V tomto roce 

Google spustil aplikaci s názvem Google Earth, která představovala významný milník 

v neogeografii. Důležitá proto, že byla bezplatná a uživatelsky přívětivá platforma, která 

dramaticky snížila náklady, z hlediska dostupnosti, na dynamické a interaktivní mapování. V té 

době také společnost Microsoft spustila aplikaci Virual Earth, aby získala na svou stranu nové 

potenciální uchazeče, a aby konkuroval aplikaci Google Earth.  

S nástupem dostupné aplikace Google Earth se objevili různé dynamické mapy krizí. 

Mezi první mapy v této aplikaci je mapa z roku 2006, kterou vytvořili Jen Ziemke a Patrick 

Meier. Mapa byla zaměřena k vysvětlení dynamiky a časoprostorové variace násilí během 

Angolské války. Zde bylo prezentováno téměř 10.000 bitevních událostí. Další vytvořenou 

dynamickou mapou byla mapa konfliktu v Demokratické republice Kongo a Kolumbijské 

občanské války. V letech 2007 a 2008 byly vyvinuty pro automatizované a dynamické 

mapování událostí, které souvisejí s katastrofami, automatické mapování krizí (AMC). Účelem 

byl sběr informací v reálném čase a automatizovaný sběr informací. Příkladem takových 

platforem, zahrnující celosvětový výstražný a krizový systém, jsou například CrisisWire, 

Havaria nebo HealthMap. Pro další mapování například zpravodajských událostí, byly vyvinuty 

platformy například Global Incident Map nebo BuzzTracker. Vývoj mobilního krizového 

mapování a mobilních crowdsourcingových platforem, které jsou zaměřeny k dynamickému 

mapování dat o konfliktech a lidských právech, je například platforma Ushahidi nebo 

SensorWeb. [20] 

2.2.2 Pozadí krizového mapování 

Cílem krizového mapování je vytvořit mapu, která obsahuje klíčová data potřebná pro 

daný účel, v našem případě krizovou situaci. Krizové mapování je založeno na kombinaci třech 

základních pilířů a to zdroje, vizualizace a analýzy krizových map. Každý z těchto pilířů 

představuje základ pro krizové mapování. Co se týče zdrojů, ze kterých lze čerpat informace, 

ty využívají především technologie, které se používají ke sběru informací. Mezi takové se řadí 

crowdsourcingové reporty od SMS zpráv po analýzu dat na sociálních sítích. Vizualizace je pak 

znázornění shromážděných, a prověřených informací, které jsou zaznamenány na interaktivní 
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mapě, poskytující maximální přehled o aktuální situaci s možností náhledu do jednotlivých 

reportů. Analýza pak slouží uživatelům dané platformy jako okamžitá podpora rozhodování 

v krizovém mapování. [19] 

2.2.3 Dobrovolníci na poli krizového mapování 

Krizové mapování, respektive celý jeho koncept je založen především na práci 

dobrovolníků. Mezi nejvýznamnější uskupení patří Standby Task Force, CrisisCommons nebo 

Crisis Mappers Net. 

 Standby Task Force (SBTF). SBTF je nezisková organizace složena z trénovaných 

dobrovolníků po celém světě, zabývajících se krizovým mapováním. Jejich účel 

představuje pomoc v místě katastrofy nebo krizové situace s poskytnutím svých 

dobrovolníků za účelem mapování dané situace. SBTF vznikla jako ad hoc skupina 

v roce 2010 při příležitosti konání Mezinárodní konference o krizovém mapování 

(ICCM 2010). SBTF byla nasazena při mapování krizí na Haiti, Chile, Pákistánu, 

Kolumbii, Filipínách a dalších. [30] 

 CrissisCommons je celosvětová komunita dobrovolníků, která vznikla v roce 2009 

(program CrissisCamp), zahrnující celou řadu odborníků z oblasti IT, organizací 

zaměřené na krizové situace, vládní agentury a občany spolupracujících na budování 

a uplatnění technologických nástrojů jako reakce na katastrofy. Společnost se stará, 

aby fungování dobrovolníků bylo stále zkvalitňováno, a to především u těch, kteří se 

nacházejí v postižených oblastech, odkud získávají informace. CrissisCommons od 

roku 2009 koordinuje reakce na krizové situace, které proběhly na Haiti, Chile nebo 

povodně v Thajsku. Těchto akcí se zúčastnilo na 3000 dobrovolníků, po celém světě, 

z více než 30 měst v 10 zemích. [32] 

 Crisis Mappers. Nejedná se o organizaci nebo instituci, ale o mezinárodní síť 

odborníků, technologů, novinářů, kvalifikovaných dobrovolníků apod. zaměřených na 

krizové mapování. The International Network of Crisis Mappers™ založil Jen Ziemke 

a Patrick Ziemke, na první Mezinárodní konferenci o krizovém mapování (ICCM), 

v roce 2009 na univerzitě John Carroll University v Clevelandu v Ohiu. Členové Crisis 

Mappers se zabývají vývojem mobilních a webových aplikací, participativním 

mapováním, sběrem dat pomocí crowdsourcingu, zpracováním leteckých a satelitních 

snímků nebo vývojem výpočetních a statistických modelů, které podporují rychlejší 

reakci na humanitární krizové situace. Každý z členů zde má odlišné cíle, zájmy, 

profesní pozadí a silné stránky. Jako síť tak nabízí neutrální prostor pro konverzaci a 
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sdílení informací. Skupina čítá více jak 9500 členů z více než 160 zemí, tvoří  ji 3000 

různých institucí, včetně 400 univerzit, 50 agentur OSN, záchranářů působících 

v civilním a vojenském sektoru, desítky předních technologických společností nebo 

národních, místních a humanitárních organizací. [31] 

2.3 Sociální média 

V sociologii je sociální síť definována jako skupina lidí navzájem propojených, kteří se 

ovlivňují, přičemž mohou (ale nemusí) být příbuzní. Sociální síť vzniká na základě společných 

zájmů, rodinných vazeb nebo z jiných více prospěšných důvodů, jako je např. kulturní, ekonomický 

nebo taky politický zájem. [1] 

 

Sdílení informací při mimořádných událostech nebo krizových situacích velkého 

rozsahu, jako je například epidemie, je mezi bezpečnostními složkami, veřejností nebo 

správními úřady velmi důležité. Provázanost sociálních médií a technologií se staly 

nepostradatelným pomocníkem v připravenosti, reakci a obnovy na krizové situace. Využití 

sociálních médií, a to především z řad veřejnosti, lidí, kteří jsou postiženi krizovou situací nebo 

i svědky, mohou poskytnout včasné a důležité informace bezpečnostním složkám, organizacím 

nebo správním úřadům. Tyto důležité informace pak dané subjekty mohou použít při 

rozhodovacích procesech vzhledem k vyvíjející se situaci, nasazení sil a prostředků nebo 

poskytnout tyto informace veřejnosti. Sociální média mohou poskytnout subjektům větší 

možnosti, zejména zapojení se do probíhající komunikace s členy komunity, na kvalitnější 

Obrázek 2 Provázanost sociální sítě (převzato z [2]) 
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připravenost v krizové situaci shromažďovat, analyzovat a v reálném čase poskytnout důležité 

informace získané ze sociálních médií. Sociální sítě jsou v širokém využití používány 

především ke sdílení dat, příběhů, fotografií a videí. Proto subjekty, které s takovými 

informacemi pracují, by měli využít právě těchto sociálních médií při řešení krizových situací. 

[27] 

2.3.1 Přehled sociálních médií 

Různorodost sociálních sítí je v dnešní době enormní. Uživatel tak má širokou škálu na 

výběr z toho, k jakému účelu sociální síť chce využívat. Zabývat se všemi sociálními sítěmi 

dopodrobna a zaměřit se na jejich využití pro činnost krizového štábu, což je cílem této diplomové 

práce, je protismyslné. V následující podkapitole, budou představeny, podle jejich využití, sociální 

média, která mohou být využita pro krizové mapování.  

 Sociální sítě jsou webové platformy, které umožňují uživateli vytvořit účet/profil 

se kterým může následně komunikovat s ostatními uživateli. Většina sociálních sítí 

umožňuje svým uživatelům spravovat jejich soukromí a preference pro sdílení obsahu 

a osobních údajů. Příkladem takové sociální sítě může být například Facebook, Twitter 

apod.  

 Sítě pro sdílení médií umožňují uživatelům nahrávat fotografie, videa nebo 

prezentovat snímky a sdílet je na veřejných fórech. V rámci krizového řízení, sítě pro 

sdílení obsahu, dovolují členům komunit zveřejňovat geografická data (zeměpisné 

souřadnice), fotky a videa zachycené z mobilních telefonů. Tento obsah může být 

použit k vytvoření krizových map, které zobrazují obsah ze sociálních médií podle 

umístění. Příklady sítí pro sdílení médií jsou například Instagram, Pinterest nebo 

YouTube.  

 Komunitní fóra jsou online diskusní weby, které dávají uživatelům možnost vytvářet 

obsah, komentovat příspěvky od ostatních uživatelů a nahrávat a sdílet soubory. 

V rámci krizového řízení mohou také sloužit jako cenný zdroj informací a také jako 

zdroje po katastrofě. Mezi příklady komunitních fór pro krizové řízení patří například 

Country Fire Authority (CFA) nebo Federal Emergency Management Agency’s 

(FEMA’s).  

 Blogy je chronologický online deník, který umožňuje návštěvníkům zveřejnit 

odpověď v diskusi na konkrétní téma. Blogy mohou pomoci v důkladné interaktivní 

diskusi lépe než třeba Twitter, který je omezen na délce zprávy. Mezi takovéto blogy 

patří například BloggerTm nebo WordPress. 
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 Feed Readers je softvare nebo webová aplikace, které lze použít ke čtení oblíbených 

webových stránek skrze použití jednoduchých zdrojů (RSS). Požadovaný obsah je 

automaticky agregován do jedné aplikace pro snadnější prohlížení. Příklady 

takovýchto aplikací jsou Feedly, Digg Reader, Netvibes apod. 

 Mashups technologie zobrazují překryvy z dvou a více datových sad. V rámci 

krizového řízení jsou mashupy běžně použity k mapování různých druhů incidentů 

(související data) například umístění úkrytů nebo vodovody. Krizové mapy tak mohou 

zlepšit situaci během katastrofy. Mashupy také mohou umožnit občanům přispět ke 

snaze na odezvu konkrétní situace pomocí zveřejnění fotografií, videa nebo komentáře 

k uzávěrám, škodám apod. Příkladem Mashup jsou Crisis Map nebo Ushahidi.  

 Wikis jsou webové stránky, umožňující spolupráci uživatelů přidávat, odebírat a 

upravovat jejich obsah. Z havajštiny termín Wiki znamená „rychlý“ a lidé často 

využívají wiki k získávání znalostí spolupracovat na konkrétním tématu a sdílet je 

s ostatními. Wikis vznikly v průběhu lesních katastrof v Californii v roce 2007 

komunitou členů, kteří přispívají textem, fotografiemi a videi, aby ostatním pomohly 

v hledání informací. Příkladem je Wikipedia® a Intellipedia.  

 Nástroje pro správu sociálních médií umožňují jejich uživatelům monitorovat a 

spravovat jejich sociální sítě. Některé aplikace jsou zdarma a mohou nabízet upgrade 

na profesionální úrovni, zatímco jiné aplikace vyžadují placené licence. Příkladem 

nástroje pro správu sociálních médií může být Crowdbooster nebo Facebook Insights. 

 SMS (Short Message Service) – Tzv. služba krátkých zpráv – je komunikační 

protokol používaný pro posílání krátkých textových zpráv přes mobilní telefony nebo 

jiná mobilní zařízení. Mnoho organizací umožňuje použít uživatelům příjem 

výstražných zpráv, což může být užitečné zejména v krizových situacích. [27] 
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3 Charakteristika vybraných společností 

V následujících podkapitolách se zaměřím na nástroje vhodné pro krizové mapování. 

Především na nástroj Ushahidi, který je základem pro další, v ČR již několikrát spuštěnou, 

krizovou mapu Česka, kde bych viděl jeho možnost využití jako zdroje informací o nastalé 

krizové situaci a pro efektivní činnost krizových štábů. 

3.1 Ushahidi, Inc. 

Ushahidi je softwarová aplikace s otevřeným zdrojovým kódem (open-source 

software), kteoru produkuje nezisková organizace společnosti Ushahidi, Inc. Aplikace slouží 

pro sběr a třídění datových informací, vizualizací a mapování. 

3.1.1 Popis společnosti 

Společnost Ushahidi vznikla v Keni 27. prosince 2007 v den, kdy se v zemi konaly 

volby, jako nesouhlas lidí na výsledky a možné zmanipulování těchto voleb. Právě tato akce 

vedla ke zrození společnosti Ushahidi. Společnost vznikla jako nezávislé úsilí zaměřené na 

shromažďování zpráv, jako zdroj informací od osob, které měli co dočinění s aktuální situací v 

zemi a tyto informace umístili do map. To mělo za cíl předat lidem informace o rozsahu a 

podrobnostech násilí v zemi, čímž došlo k eliminaci neinformovanosti obyvatel a tím nahrazení 

výpadku médií.  

 

Význam slova Ushahidi znamená ve svahilštině „svědek“. Funguje tedy 

ve shromažďování informací od určitých svědků např. novinářů nebo občanů, kteří tyto 

Obrázek 3 Nasazení platforem Ushahidi (převzato z [13]) 
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informace zasílají prostřednictvím SMS, MMS, e-mailových zpráv nebo Twitteru, které jsou 

následně filtrovány personálem Ushahidi a vkládané do map. Ve své podstatě jde o shromáždění 

informací v reálném čase, které jsou následně zaznamenány do map. Důležitým zdrojem 

informací společnosti Ushahidi jsou crowdsourcing, občanská žurnalistika a geolokační služby. 

Tím nejdůležitějším je pak dobrovolnost a ochota lidí, podílejících se na vytváření obsahu 

svými zprávami. Pro takové zprávy společnost Ushahidi zpracovala softwarovou aplikaci, která 

umožňuje převod do vizuální podoby. Platforma je přístupná pro širokou veřejnost po celém 

světě. Je možné ji využít v podstatě v jakékoliv situaci od míst s nejčastějším výskytem krádeží 

kol, monitoringu voleb, až po sledování situace jednotlivých přírodních katastrof. Postupem 

času se software stává univerzálním a prospěšným nástrojem, který se neustále zlepšuje. 

Z technologického hlediska je software založený na open source softwaru a zobrazení dat na 

mapu v reálném čase. Díky tomu se lidé mohou podílet na sběru dat po celém světě. [5] [14] 

3.1.2 Základní funkce platformy 

Mezi základní funkce Ushahidi patří: 

 Vkládání příspěvků. Uživatelé mají na vývěr z několika možností, jak vkládat 

jednotlivé příspěvky. První možností je vložení příspěvku pomocí formuláře, který je 

umístěn přímo na webu platformy. Formulář obsahuje: název, popis události, datum a 

čas (je vyplněn automaticky, ale je možné ho změnit), zaznačení kategorie (výběr je 

přednastaven administrátorem) a kontaktní údaje vkladatele (jméno, příjmení a e-

mail). Dalším důležitým údajem je poloha na mapě, kterou lze vyznačit pomocí bodu 

na mapě. Pokud uživatel nevyznačí polohu na mapě nebo nevyplní údaje o poloze, 

nedojde k uložení příspěvku do systému. Polohu uživatel může umístit více způsoby a 

to: umístění bodu manuálně, zadáním celé adresy, názvu místa nebo souřadnic. 

K dispozici jsou pak možnosti pro vložení například fotografií, videí nebo URL 

odkazů. Další způsob je SMS. Ushahidi využívá nástroj FrontlineSMS2, který dokáže 

spravovat velké množství SMS zpráv. Výhodou FrontlineSMS je, že dokáže pracovat 

offline (odesílatel a příjemce nemusí být připojeni k internetu). Ushahidi pak 

automaticky přebírá zprávy ke zpracování – zde je nezbytné připojení k internetu. 

Poslaná SMS je v ceně běžné SMS. Třetím zdrojem příspěvků jsou georeferencované 

příspěvky ze sociálních sítí, které jsou zobrazovány na mapě. Zde je čerpáno ze 

                                                 
2 FrontlineSMS – bezplatný open source software s otevřeným zdrojovým kódem používaný 

k shromažďování informací prostřednictvím SMS.  [28] 
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sociálních sítí jako Facebook, Twitter nebo třeba YouTube. Posledním zdrojem jsou 

informace z e-mailu, které lze zanést do mapy. 

 Kategorie. Ushahidi nabízí funkci k definování různých kategorií. Do předem 

stanovených kategorií se ukládají přijaté reporty, které jsou tématicky tříděny. Tyto 

kategorie jsou definovány podle klíčových slov (např. nepokoje, ztráta na majetku, 

rabování, civilisté apod.).  Zásadní roli hraje také počet. Kategorií by nemělo být 

mnoho, ale na druhou stranu by měli být uvedeny všechny důležité kategorie. 

Základem jsou jednoduché a jednoznačné názvy kategorií pro rychlou orientaci jak 

uživatele, tak administrátora pro pozdější zpracování a analýzu.  

 Mapové vrstvy. Technicky se jedná o Mashup využívající například mapový podklad, 

nástroje pro zpracování dat nebo vizuální funkce. Software je zdarma stažitelný a 

pomocí rozhraní API ho lze využívat. Ushahidi využívá open-source java skriptovou 

knihovnu Open Layers, která umožňuje snadnější umístění dynamických map na web. 

Dále podporuje WMS, což je mapová služba, která poskytuje georeferencované 

mapové vrstvy z GIS databázi, a to v podobě rastrových map. Jako podkladovou mapu 

Ushahidi využívá mapu GoogleMap, OpenStreetMap nebo BingMaps prostřednictvím 

pluginu.   

 Uživatelské rozhraní. Úvodní stránka je rozdělena do několika částí. Největší část 

zde tvoří mapové pole, které lze různě posouvat, oddalovat nebo přibližovat. 

V nastavení je možné nastavit shlukování reportů, které se mění s přibližováním nebo 

oddalováním mapy. Pod mapou je zobrazen graf, který zobrazuje příchozí příspěvky 

v závislosti na čase. Další část je zaměřena na výčet reportů. Uživatel tak má možnost 

si zvolit některou z nabízených kategorií, které mohou být barevně rozlišeny, a 

následně se na mapě zobrazí. Možností je také zvolení požadovaného jazyka 

webových stránek nebo časového pásma. 

 Včasné varování. Včasné varování je funkce nástroje, kterou platforma nabízí. Jedná 

se o odběr zpráv z různých kategorií, které chce uživatel odebírat prostřednictvím e-

mailu. Neregistrovaný uživatel si nemůže zrušit zasílání upozornění na rozdíl od 

registrovaného, který tuto možnost má. 

 Statistická data. Veškerá data, která jsou společnosti Ushahidi Inc. přijímána, jsou 

dále použity administrátory k různým analýzám. Analýzy pak mohou vypovídat o 

návštěvnosti, počtu zaslaných reportů, poloze odkud jsou jednotlivé reporty zasílány 

apod. [10] 
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3.1.3 Použití v praxi 

První nasazení mapy Ushahidi proběhlo v Keni (obr. 4) v prezidentských volbách 

konaných na přelomu let 2007 a 2008, kdy byl jako keňský prezident zvolen Mwai Kibaki. 

 

 Impulsem ke vzniku platformy Ushahidi byly nepokoje, které vznikly v důsledku 

těchto voleb. Velká část obyvatel se cítila podvedena a Kibaki byl obviněn ze zmanipulování 

voleb. V důsledku toho vypukli v zemi nepokoje a obyvatelé zakládali ohně. Během těchto dnů, 

kdy v zemi panoval chaos, násilí a vypukly nepokoje, přineslo téměř 1300 obětí a velké 

množství obyvatel bylo nuceno, vlivem situace v zemi, opustit svá obydlí. Došlo k veškerému 

přerušení živého mediálního vysílání a v zemi propuklo násilí, byť informace produkované 

vládou se situaci snažila zlehčovat a podávala nepravdivé zprávy nebo žádné.  

Jako odpověď na tuto situaci vznikla platforma Ushahidi, kdy se spojilo několik 

bloggerů a vývojářů, kteří za pár dní vytvořili a zprovoznili portál Ushahidi na podkladu Google 

Maps API. Lidé v celé zemi začali posílat ze svých mobilních zařízení textové či e-mailové 

zprávy o svých zážitcích a informace o aktuální situaci v zemi. Během pár dnů tak vznikl 

ucelený obrázek o skutečném dění. Během povolební krize se více jak 45000 uživatelů zapojilo 

do shromažďování dat, a stali se důležitým zdrojem informací pro obyvatele. Pozornost na sebe 

Obrázek 4 Mapa Ushahidi, při nepokojích v Keni 2007 (převzato z [15]) 
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společnost upoutala, díky rychlým a pravdivým mapováním informací a následnou vizualizaci 

v reálném čase zaznamenaném v mapě. [5] [16] 

3.1.4 Dílčí závěr Ushahidi 

Ushahidi se pyšní velkou základnou lidí, zkušenostmi a nasazením po celém světě. 

V současné době je nasazeno několik desítek map po celém světě, zaměřujících se zejména na 

jednotlivé státy, popřípadě kontinenty, mapující zásobování potravin, léků a dalšího zboží 

v Itálii nebo mapující ohnisko koronaviru v Nigérii, kde je možné filtrovat v kategorii 

potvrzených případů, falešné informace nebo potvrzených případů úmrtí. Vzhledem 

k účinnému využití aplikace v minulých letech, bych viděl efektivní využití nasazení map také 

ve státech, které jsou považovány za epicentra koronaviru jako jsou Čína, USA nebo Itálie a to 

z důvodů možného většího počtu nemocných a usmrcených osob, než které hlásila Čínská 

vláda.  
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3.2 Krizová mapa Česka 

Krizová mapa Česka (dále jen „KMČ“) představuje do jisté míry nástroj, který 

efektivně a účinně mapuje vývoj a průběh krizové situace. Zároveň slouží jako doplňkový 

informační kanál pro složky IZS, humanitární organizace apod. Pracuje tedy v reálném čase a 

s reálnými mapovými podklady. Autorem a koordinátorem projektu je Česká televize, 

jmenovitě Pavlína Kvapilová – výkonná ředitelka divize ČT nová média a Jaroslav Valůch – 

spoluzakladatel mezinárodní dobrovolnické komunity pro krizové mapování The Standby Task 

Force a spolupracovník Ushahidi. [6] 

3.2.1 Prvotní fáze 

Prvním impulsem pro vznik krizové mapy Česka, byl rok 2010 a to především 

povodně, které nejvíce zasáhly u nás severní Moravu a Slezsko, ale i Polsko, Slovensko a 

Maďarsko. Dalším impulsem pro vznik byla samotná aktivita diváků na sociálních sítích během 

těchto povodní. Lidé se v postižených oblastech stali sami reportéry a to tak, že projevili zájem 

sdílet informace (fotky, videa, zprávy) o situaci a dění v jejich blízkém okolí. Tyto informace 

jsou následně umístěny do mapy v reálném čase a představují tak ucelený přehled o vývoji 

krizové situace. V tomhle ohledu hraje klíčovou roli v krizovém managementu prvotní a 

aktuální informace o situaci a čas, který může ovlivnit včasnou a efektivní reakci na krizovou 

situaci. 

Před tím, než projekt Krizová mapa Česka vznikl, se uskutečnila úvodní diskuse o 

projektu. Zde byli přizváni i zástupci všech zainteresovaných stran, mezi nimi: 

 IZS – ředitel odboru operačního řízení MV – GŘ HZS ČR 

Humanitární organizace: 

 ADRA, Člověk v tísni 

 Český červený kříž 

 Protipovodňová asociace 

 Asociace záložních brigád AČR 

Zde je nutno podotknout, že krizová mapa Česka nemá za cíl nahradit nebo 

koordinovat složky IZS v případě nastalé krizové situace, ale naopak, má být pomocníkem pro 

dobře a spolehlivě fungující složky IZS. Krizová mapa taktéž nenahrazuje linky tísňového 

volání, zde by se lidé měli primárně obracet na složky IZS, a to na telefonních linkách 150, 155, 

158, nebo na lince tísňového volání 112. [6] 
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3.2.2 Struktura fungování KMČ 

Základním prvkem pro dobré fungování KMČ si Česká televize zvolila pro svoji mapu 

open-source platformu od společnosti Ushahidi. Tato mapa je považována za nejrozšířenější 

software pro krizové mapování. Další výhodou je její uživatelské rozhraní, které lze do značné 

míry upravit podle svých potřeb.  

3.2.3 Elementární prvky 

Jednou z výhod, se kterou KMČ pracuje, je metoda participativního mapování 

využívající místní znalosti, jako například geocoding, sociální sítě, open-source software, 

crowdsourcing, WMS, mashup API, atd. 

Jako podkladová mapa pro KMČ slouží Google Maps API. Česká televize chtěla 

původně použít mapu z OpenStreetMap, která je zdarma, ale posléze se domluvila se 

společností Google Česká republika, která pro potřeby KMČ umožnila jejich mapy bezplatně 

použít. Funkce mapy jsou standardní, jako je např. oddalování/přibližování mapy, měřítko, 

souřadnice, mapové vrstvy apod. 

3.2.4 Zdroje informací 

Pro správné fungování KMČ je využito informací z více zdrojů, které jsou 

prověřovány. Patří mezi ně reálné příspěvky občanů, zaznamenané přes webový formulář 

KMČ, zprávy ze sociálních sítí Twitteru a z Facebooku (zeď ČT24), e-mailu, zpráv ČT, 

webových deníků, SMS a tisku. Veškeré informace, které jsou do systému nahrány, zpracovává 

ústřední tým, ten je posílá verifikačnímu týmu, který následně určí nebo vyloučí informace, 

které se na mapě zveřejní. Uživatelé mohou přispět svými příspěvky, informacemi a dojmy, 

které chtějí sdílet, a to pomocí informačních kanálů: 
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 Prvním z nich je kanál na sociální síti Twitter. Aby systém zachytil informace o 

možných krizových situacích, je nezbytné, aby uživatel k vloženému reportu připojil 

hashtag #krizovamapa (obr. 5).  

 

 Systém neustále skenuje takto označené příspěvky a s použitím pluginu jsou 

přesměrovány do KMČ. Zde jsou přeměněny jako neověřený zdroj informací, kde 

zprávy poté převezme reportovací tým, který informace protřídí a částečně ověří. 

Zpracované informace jsou následně přeneseny do mapy. 

 Další sociální sítí je Facebook, kde uživatelé mohou vkládat a sdílet své informace, 

fotky nebo videa, a to na facebookový profil „ČT24“ (obr. 6). Princip zpracování 

příspěvků je totožný jako u Twitteru.  

Obrázek 5 Twitter – možné reporty s použitým hashtagem #krizovamapa 

(adaptováno z [4]) 
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 Existuje také e-mailová adresa report@krizovamapa.cz, kde lidé mohou zasílat 

informace, popřípadě i vložit fotografii. 

 Na webových stránkách lze také využít formulář (obr. 7), který je přizpůsoben přímo 

pro tyhle situace. Tenhle způsob je nejrychlejší, jelikož je pro jednotlivé týmy 

jednodušší na zpracování. Takhle předané informace se následně rychleji zobrazí na 

mapě. Jednoduchý formulář zobrazuje políčka, které uživatel vyplní a mapku, kde 

zaznačí místo události. Formulář obsahuje: 

o název reportu/události, 

o popis, 

o kategorie, 

o místo (vyznačením na mapě, zadání adresy, vyznačení polygonu v mapě), 

o vložení fotky/obrázky,  

o kontaktní údaje uživatele (jméno, příjmení, e-mail) – nepovinný údaj. 

Obrázek 6 Facebook (adaptováno z [3] ) 
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Obrázek 7 Formulář pro vložení reportu do KMČ (převzato z [8] ) 
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3.2.5 Pracovní tým 

Aby KMČ fungovala správně, je třeba zabezpečit pět hlavních oblastí, mezi které patří: 

sběr informací, ověřování dat, analýza dat, technické zabezpečení a v neposlední řadě 

humanitární akce a organizace. O tyto úkoly se starají pracovní týmy, které mají své role 

rozděleny následovně: 

1. Ústřední tým, tvoří členové, kteří jsou zaměstnanci divize Nových médií ČT, Standby 

Task Force a dobrovolníci z oborů např. žurnalistika, multimédia, GIS, IT atd. Většina 

členů tohoto týmu byla u vzniku KMČ již od samého počátku. Ústřední tým se dělí na 

tři podskupiny, které mezi sebou úzce spolupracují a doplňují se, byť jsou jejich úkoly 

rozdílné. Společný úkol celého ústředního týmu je pak zaučovat a dohlížet na nové 

dobrovolníky. 

 Tým monitorující tradiční a sociální média, který zodpovídá za získávání 

důležitých informací z konverzací ze sociálních médií a sociálních sítí Facebook 

a Tweeter, internetových fór a diskusí apod. Tým tak hledá, získává a následně 

zpracovává důležité informace z webu, tyto informace mohou posloužit 

k ověření lokalizace a k přiřazení do kategorie.  

 Geolokační tým zajišťuje GIS a podporu geolokace ostatním týmům. Hlavním 

úkolem geolokačního týmu je u příchozích reportů, které jim zasílá reportovací 

tým, společně s týmem monitorujícím tradiční a sociální média, řešit problémy 

s určením jejich polohy, poupravit, popřípadě tyto souřadnice zcela opravit.  

 Reportovací tým tvoří vizuální část mapy, tedy obsah, který se zobrazuje v 

KMČ. Ověřené a veřejně dostupné zprávy reportovací tým spravuje a vkládá je 

do mapy. Informace předané týmu pomocí telefonátu nebo ústní komunikací, 

tedy takové, které nejdou automaticky vložit do systému, ty musí tým zpracovat 

a je za ně odpovědný.  

2. Verifikační tým je tvořen dobrovolníky, kteří mají za úkol ověřovat zprávy. Tím je 

na mysli ověření pravosti informací, aby se předešlo informačním šumům. Tým 

pracuje s daty, které členové ústředního týmu již vložili do mapy. V první fázi jsou 

reporty v KMČ označené jako neověřené, těmi se verifikační tým zabývá a tyto reporty 

ověřuje. Pokud se informace v reportu týmu podaří ověřit, report změní stav 

z neověřený na ověřený.  



 

34 

 

3. Technický tým se stará o funkčnost KMČ, údržbu a požadované změny systémového 

hardwaru, případné nastalé problémy ihned řeší. Současně technický tým pracuje jako 

administrátor veřejných webových stránek. 

4. Analytický tým vytváří statistiky a rozbory související s KMČ. Úzce spolupracuje 

s ostatními týmy. 

5. Humanitární tým nemá za cíl nahradit funkci IZS, humanitárních a nevládních 

neziskových organizací, ani nahradit jejich fungování. Jejich úloha je ale důležitá 

v tom smyslu, že chce tyto složky podporovat a doplňovat je. Má tak zprostředkovat 

vzájemnou interakci. [10] 

3.2.6 Cvičení s možností zapojení KMČ do činnosti KŠ ORP a kraje 

„Populex 2013“. Tak se jmenovalo taktické cvičení, které připravilo HZS 

Karlovarského kraje společně s partnery orgánů krizového řízení Karlovarského kraje. Cílem 

projektu bylo ověřit možnost, zda KMČ poskytne dostatečné informace pro činnost krizových 

štábů ORP kraje, při řešení mimořádné události velkého rozsahu. KMČ byla zkoušena ve dvou 

úrovních: 

 prostřednictvím KMČ poskytnout informace občanům o situaci na území kraje, 

 efektivní využití KMČ v rámci rozhodovacího procesu orgánů KŘ. 

Nastřádané zkušenosti během cvičení budou v souladu s úkoly „Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“, při další spolupráci mezi HZS ČR, 

Českou televizí a nestátními neziskovými organizacemi dále jen „NNO“).  

Taktické cvičení proběhlo dne 30. září 2013 v 08:00 hodin v Karlovarském kraji na 

vybraných středních školách (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Cheb, ISŠTE 

Sokolov, TRIVIS Karlovy Vary a Střední průmyslová škola Ostrov) a v prostorách ČT v Praze.  

 Činnost studentů středních škol. Studenti po úvodní instruktáži zástupce HZS kraje 

byli seznámeni se způsobem práce KMČ. Následně jim byla přidělena role reportérů. 

Studenti měli za úkol zasílat reporty o situaci na vymezeném území (zatopené území, 

výška hladiny řek, dopravní nehody, požáry a neprůjezdné komunikace). Tyto reporty 

byly doplněné fotografiemi, které připravili organizátoři cvičení. Po uplynutí jedné 

hodiny, došlo k částečné změně typu reportů, kdy reporty byly doplněny o žádosti 

občanu o humanitární pomoc. Studenti svou činnost ukončili v 10:00 hodin. 
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 Tým dobrovolníků ČT začal pracovat společně se studenty středních škol, kdy začali 

první příchozí zprávy vyhodnocovat a umisťovat do KMČ. Tým ČT se dělil na dvě 

části, první část schvalovala reporty a druhá zaškolovala nové dobrovolníky a řešila 

přístupy. Vzhledem k chrlícím se nově příchozím reportům a časové tísni, došlo 

k rozdělení reportů podle času, ověřovali se najednou nové i starší reporty. Tým 

dobrovolníků měl k dispozici zvláštní telefonní linku s příslušníky HZS kraje (skupina 

řídícího cvičení), kde odpovídali na jejich dotazy. Reporty, se správně zadanými 

souřadnicemi místa události a bylo u nich jasné, že jde o popis situace (výška hladiny 

řek, neprůjezdné komunikace apod.), byly jako neověřené informace vkládány do 

KMČ okamžitě. Reporty, vážnějšího charakteru (ohrožení života nebo zdraví 

obyvatelstva, újma na soukromém nebo veřejném majetku apod.), byly do KMČ 

vloženy po jejich ověření na určité telefonní lince. Reporty, které přicházely bez 

umístění nebo s nejasným obsahem, byly smazány, zprávy týkající se domácích zvířat 

se ověřovaly později. Neprodleně a bez zbytečného odkladu se do KMČ zanesly 

reporty obdržené od Štábu HZS kraje, které přišli oficiální (e-mailovou) cestou, které 

obsahovali zprávy pro obyvatelstvo, seznam středisek výdeje a příjmu humanitární 

pomoci v jednotlivých ORP.  

 Činnost KŠ ORP. Cvičení KŠ se týkalo ORP Sokolov, Kraslice a Ostrov. Zahájení 

proběhlo v jednotlivých budovách městských úřadů v 10:00, kde byla představena 

KMČ, cíle cvičení a úvodní situace na území ORP s prvotními úkoly. Následně byla 

rozehrána situace členům KŠ, aby nastínili simulaci, kdy došlo ke skutečnému zatížení 

KŠ většího rozsahu. Cílem KŠ byla možnost využití KMČ jako ověřený zdroj 

informací v daném území ORP, ale i k informovanosti občanů prostřednictvím KMČ. 

KŠ ORP pracovali jako při reálné situaci. KŠ ORP ukončil svou činnost v 14:00.  

 Činnost štábu HZS Karlovarského kraje byla zahájena úvodním jednáním v budově 

ředitelství HZS kraje v 09:00 hodin. KŠ HZS byla představena KMČ, cíle cvičení a 

následné seznámení s prvotní situací v kraji a následnými úkony. KŠ HZS měl za úkol 

zpracovávat přijatá hlášení od jednotlivých KŠ ORP a tiskové zprávy zpracovat do 

podoby „informace o situaci na území kraje“. Dalším úkolem byla příprava oficiálních 

informací, které byly zveřejněny v KMČ (uzávěry, situace v danÉm území, evakuační 

centra apod.). KŠ HZS kraje ukončil svou činnost v 15:00 hodin. 

 Činnost zástupců NNO Karlovarského kraje (ADRA, Člověk v tísni, OS ČČK 

Karlovy Vary a Farní Charita Karlovy Vary), pracovali ve dvou rovinách. V první šlo 
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o reakci na daný scénář, kdy zástupci NNO spolupracovali při podpoře evakuačních 

center a poskytování občanům psychosociální pomoci. Ve druhé rovině probíhalo 

testování aplikace „Koordinátor“, který byl testován v terénu. Jednalo se o aplikaci 

nainstalovanou v zařízení a jednotliví zástupci NNO reagovali na přidělené úkoly 

přímo v terénu. Činnost zástupců NNO byla ukončena v 15:00 hodin. 

 Závěr cvičení. Během celého cvičení bylo do KMČ zaneseno celkem 500 reportů, 

u 60ti z nich bylo požadováno jejich ověření. Cvičení se zúčastnilo 45 studentů 

(reportérů) středních škol, 8 dobrovolníků ČT a 4 zástupci NNO v Karlovarském kraji. 

Jelikož se jednalo o cvičení a reálné situace se zúčastní zpravidla několikanásobně více 

osob (občanů, kteří reportují informace týmu KMČ, členové KŠ nebo příslušníků HZS 

ČR apod.), cvičení přineslo celou řadu otázek3 a úkolů pro hladkou integraci KMČ do 

činnosti orgánů KŘ na všech úrovních. Mezi hlavní otázky například patří: „Jaký druh 

a v jaké formě budou orgány KŘ zveřejňovat na stránkách KMČ a jakým způsobem je 

budou do KMČ zasílat (report na stránkách KMČ, dokument v el. poště, online datová 

vrstva GIS apod.), budou tyto zprávy automaticky považovány za ověřené?“ [11] 

3.2.7 Použití mapy v praxi 

Krizová mapa Česka byla poprvé spuštěna při povodních 2. června 2013, kdy 

spolupráce diváků, kteří vkládali své reporty přes sociální sítě, webový formulář nebo e-mail, 

dosáhla svého úspěchu. Jako typický příklad poslouží právě povodně v Čechách z roku 2013. 

Od začátku spuštění tým krizové mapy publikoval více než 1880 reportů (obr. 8). Celkový počet 

reportů byl zdaleka větší. Podstatnou část tvořily reporty vložené přes formulář krizové mapy, 

těch bylo 2 798 zpráv. Automaticky importovaných zpráv uživatelů přes facebookový profil 

ČT24 bylo víc než 4500. Na tweetovém účtu pod hashtagem #krizovamapa, #povodne či 

#povoden bylo vloženo více než 9 000 zpráv. Z facebookových a tweetových profilů se do 

mapy dostaly jen ty nejdůležitější. Z velké části se jednalo o duplicity, nebo zkreslené 

informace, které uvedli na pravou míru sami uživatelé. Zde se tedy potvrdil prvek 

crowdsourcingu. 

                                                 
3 Otázky lze najít ve Sborníku přednášek XIII. Ročníku mezinárodní konference, OCHRANY 

OBYVATELSTVA 2014 [11] 
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Zprávy se pro přehlednost řadí podle barev do kategorií. Nejčastěji byla krizová mapa 

využívána pro nahrávání fotek a informace o momentálním stavu vodních toků. Tyto informace 

jsou dále předávány editorům televizního vysílání, kteří je prověřují a pracují s nimi. Informace 

z map mohou dále sloužit pro složky IZS, humanitární organizace nebo samotným občanům o 

dění situace z daných nebo přilehlých vesnic. 

 

Aktivace a zpřístupnění krizové mapy Česka pro veřejnost je pouze během krizové 

situace, kdy je spuštěno mimořádné zpravodajské vysílání ČT, a to v závislosti na vyhlášení 

krizového stavu. V ostatních případech, tj. před a po krizové situaci, je krizová mapa Česka 

deaktivována v tzv. pohotovostním režimu. V tomto režimu uživateli není přístupná a není 

možné vkládat reporty přes webový formulář. [9] 

3.2.8 Dílčí závěr KMČ 

KMČ byla poprvé spuštěna v roce 2013 při povodních. Od té doby nebyla významným 

způsobem aktualizována, a tak neumožňuje např. použití aplikace v mobilním „chytrém“ 

zařízení. Aplikace by usnadnila rychlejší verifikaci vkládaných reportů, kdy by verifikační tým 

se soustředil přednostně na informace ze sociálních sítí (např. Twitter nebo Facebook). KMČ 

nebyla doposud spuštěna při vyhlášení nouzového stavu kvůli onemocnění COVID-19, tady 

Obrázek 8 Krizová mapa Česka – všechny reporty z povodní 2013 (převzato z [9]) 
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bych viděl potenciál využití mapy např.: reporty týkající se chybějících ochranných pomůcek, 

desinfekce a naopak, možné nabídky těchto ochranných pomůcek, dobrovolníků v poskytování 

služeb apod.  

3.3 Používané prostředky Ushahidi a KMČ 

 Občanská žurnalistika hraje v krizovém mapování důležitou roli. Je také známa pod 

pojmem open-source, pouliční nebo gerilová žurnalistika. Občanskou žurnalistiku 

tvoří především lidé nebo skupina lidí, kteří informace, vytvářejí, reportují a sdílí. Za 

občanskou žurnalistiku můžeme například považovat komentování již existující 

zprávy, zveřejňování fotografií/videí na sociálních sítích nebo webových stránkách 

zaměřené na občanské žurnalistice apod. S nástupem chytrých mobilních telefonů a 

možnosti připojení k internetu, je tak možné předat důležité informace během 

okamžiku do celého světa. [10]  

 Geografické informace jsou informace, týkající se přesného určení polohy místa na 

Zemi. Jde o soustavu dat, kterými můžeme vyobrazit kterékoliv místo na Zemi. Přesná 

specifikace polohy je udávána v zeměpisných souřadnicích4. Tyto data pak lze využít 

k zobrazení místa nebo události v reálném čase. Typickým příkladem může být 

navigace v mobilním zařízení. S postupem času, kdy dochází k vývoji technologií a 

aplikací pro mobilní zařízení, se po schválení uživatelem, generuje poloha automaticky 

pro geosociální služby (sociál sítě, kde uživatel má možnost sdílet svou polohu). [5] 

 Crowdsourcing vzniklo spojením dvou slov, Crowd (dav) a outsourcing (způsob 

dělby práce), tedy zapojení davu/skupiny pro společný cíl. Jedná se o proces zapojení 

jednotlivce nebo větší skupiny lidí se společným zájmem, za účelem dosáhnout co 

největších a nejlepších výsledků. Na sociálních sítích lidé přispívají nadměrné 

množství příspěvků a informací s různorodým obsahem. Crowdsourcing zaměřuje 

informace cíleně k danému problému (např. povodeň, hurikán, tornádo apod.) [12] 

 SwiftRiver je platforma, která má za úkol filtrovat informace získané právě 

z crowdsourcingu. Jedná se o open source program, umožňující v reálném čase 

předávat velké množství informací lidem. Při vzniku jakékoliv krize, lidé zahltí 

informační kanály fotkami, zprávami nebo informacemi o aktuální situaci. Tyto 

informace lidé sdílí na sociálních sítích mezi sebou. Všechny tyto informace jsou 

následně analyzovány a ověřovány pomocí verifikačních algoritmů. SwiftRiver tyto 

                                                 
4 Zeměpisné souřadnice slouží k určení polohy na povrchu Země (Zeměpisná šířka, délka a nadmořská 

výška v metrech nad mořem).  
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informace dokáže roztřídit a potřebné informace (např. geolokační informace) z nich 

získat. [5] 
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4 Krizové mapování COVID-19 

V následující kapitole se zaměřím na možnosti využití sociálních sítí jako zdroje 

informací pro krizové mapování. Krizové mapování může následně sloužit jako východisko 

k činnosti krizového štábu. Jako krizovou situaci jsem si vybral aktuální situaci globálního 

charakteru nového typu koronaviru 2019-nCoV (označeného jako SARS-CoV-2), způsobující 

onemocnění COVID-19. Jedná se o epidemii, kterou světová zdravotnická organizace (WHO) 

dne 11. března 2020 prohlásila za globální pandemii5. K mapování jsem si vybral free a open 

source softwarovou aplikaci Ushahidi, kterou produkuje nezisková organizace od společnosti 

Ushahidi Inc. Jedním z důvodu pro zvolení této aplikace je široká základna uživatelů, 

využívající tuto aplikaci a zkušenost s krizovým mapováním po celém světě. Mapování je 

zaměřeno na sběr dat ze sociálních sítí a vložených reportů přímo v aplikaci Ushahidi, které 

jsou vizualizovány do interaktivní mapy. Mapa tak zobrazuje ucelený přehled s aktuálním 

vývojem situace. Situace, na kterou se zaměřím, je shromažďování informací o potřebách 

nemocnic nebo zařízení se sociálními službami. Tím se rozumí aktuální množství nebo 

nedostatek ochranných pomůcek (respirátory, roušky, brýle, ochranné štíty, desinfekční 

prostředky apod. Jelikož aplikace nabízí vkládání více kategorií, které je možné různě 

zobrazovat, lze do mapy vkládat i další kategorie a mít tak další důležité informace v jedné 

aplikaci. 

4.1 Základní informace COVID-19 

SARS-CoV-2, původně označen jako 2019-nCoV, je novým typem koronaviru, který 

u lidí, jako původce onemocnění, nebyl dosud zachycen. Koronavirus se řadí do čeledi 

Coronaviridae, rodu Delta – coronavirus. Koronaviry nejsou žádnou novinkou. Patří do velké 

skupiny obalených RNA virů a byly objeveny v 60tých letech, patřící mezi zoonotické6 infekce. 

U lidí a zvířat vyvolávají onemocnění zejména respiračního a trávicího traktu a různý klinický 

obraz (od nachlazení po závažné respirační syndromy MERS, SARS a COVID-19). K březnu 

2020 je známo celkem 7 druhů humánních koronavirů, mezi které se řadí: 229E, NL63, OC43, 

HKU1, MERS, SARS-CoV a SARS CoV-2.  

Výskyt onemocnění byl oficiálně hlášen z Číny, města Wu-chanu, kde se 31. 12. 2019 

objevil první případ onemocnění u lidí, kteří pracovali na tržnici nebo je navštívili. Tržnice je 

proslulá prodejem živých ryb, mořskými plody, kuřaty, netopýry, svišti, ptáky aj. živočišnými 

                                                 
5 Pandemie – hromadný výskyt infekčních onemocnění zasahující více kontinentů 
6 Zoonóza – infekce, které jsou přirozeně přenosné mezi zvířaty a lidmi. [34] 
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produkty, které jsou zpracovány před zraky kupujících. Ohnisko, které vzniklo ve Wu-chanu se 

rychle rozšířilo a ovlivnilo i další částí Číny. Onemocnění se brzy dostalo i do dalších zemí, 

nejprve v Asii a Austrálii a následně do dalších zemí kontinentů Evropy, Afriky a Ameriky. 

WHO dne 30. ledna 2020 vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Následně 11. března 2020 

šíření koronaviru prohlásila za pandemii. O dva dny později WHO označila jako hlavní 

epicentrum nákazy Evropu, jako druhé ohnisko epidemie je v současnosti (30. března 2020) 

považováno USA.  

Zdroj onemocnění v současné době není identifikován. Pravděpodobným zdrojem 

prvních případů onemocnění zdroj označováno zvíře z tržnice ve Wu-chanu. Důkazy o možné 

spojitosti COVID-19 a ostatními doposud známými koronaviry narůstají v souvislosti s možnou 

nákazou cirkulující mezi netopýry (konkrétně subspecies Rhinolophus – vrápenec). Covid-19 

je respirační virus. Na člověka se přenáší po úzkém kontaktu s již infikovanou osobou při 

mluvení, kašlání nebo kýchání, kdy dochází k šíření infekčních kapének do okolí. Nynější 

studie zabývající se přežívání viru zjistila podobná přežívání COVID-19 jako u SARS-CoV-1, 

tedy ve vzduchu až 3 hodiny, na mědi až 4 hodiny, na kartonu až 24 hodin a plastu a nerezové 

oceli 2-3 dny. Mezi nejčastější příznaky COVID-19 patří horečka 88 %, následovaná suchým 

kašlem 33 %, dušnost 18 %, bolest v krku a hlavy 14 % apod. Mezi závažný symptom v boji 

proti COVID-19 patří inkubační doba, která se odhaduje na 5-6 dnů (v rozmezí od jednoho do 

14 dnů). V současné době není očkovací látka dostupná a při terapii se zkoušejí různá dostupná 

antivirotika a experimentální léky. [33] 

4.2 Počátky vývoje COVID-19 

První případy Čínští zdravotníci nahlásili WHO 31. prosince 2019. Jednalo se o 41 

případů se záhadnou pneumonií (zápalem plic). Většina pacientů byla úzce spojena s trhem 

v městě Wu-chan, na tržišti pracovala, nebo jej navštívila, kde se předpokládá výskyt nového 

typu koronaviru. Ačkoli první případy jsou hlášeny 31. prosince, vědci zjistili, že virus se mohl 

začít šířit z člověka na člověka již koncem listopadu. 1. ledna Čínské úřady uzavírají tento tzv. 

„mokrý “ trh s živými zvířaty a oznámily zákaz nákupu, prodeje a přepravu volně žijících zvířat 

po celé zemi. Dne 7. ledna Čínské úřady označily virus za nový typ koronaviru nazývaný jako 

nový koronavirus. Postupem času se koronavirus rozšířil i do dalších zemí. První případy mimo 

Čínu hlásilo Thajsko (61letá turistka) a následně USA (31letý muž). U pacientů bylo potvrzeno, 

že strávili čas v čínském městě Wu-chan.  Město Wu-chan s 11 milióny obyvatel Čínské úřady 

umístily do karantény 23. ledna. Zbytek provincie Hubei bylo umístěno do karantény o několik 
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dní později. Karanténní opatření se odhadem týkalo na 60 miliónů obyvatel. Zabývat se 

dopodrobna vývojem situace není předmětem práce. [38] 

První nákaza novým koronavirem se poprvé objevila v ČR 1. března 2020. Jednalo se 

o dva muže a jednu mladou ženu z USA, kteří přicestovali ze zahraničí. V té době bylo ve světě 

celkem potvrzených 87134 případů. První nákaza člověka, který se nenakazil ze zahraničí, byla 

potvrzena 9. března. Postupem času (obr. 9) se nákaza potvrzuje u dalších lidí a ČR zavádí 

celou řadu především preventivních opatření, aby se zabránilo šíření COVID-19. [36] [37] 

K 1. dubnu 2020 Čína nahlásila 82638 potvrzených případů a 3321 úmrtí (data 

převzata z [36]). Vzhledem k tomu, jak rychle se ohnisko rozšířilo v Itálii a USA, tyto údaje 

odborníci a místní obyvatelé Číny zpochybňují. Podíváme-li se a srovnáme vývoj situace od 

prvního potvrzeného případu v Itálii, USA a Číně (obr. 9), jako na epicentra nákazy, uvidíme, 

že data poskytnutá WHO, se mohou na první dojem jevit jako zavádějící. Zejména situace 

v Číně může mít jiný průběh v počtu potvrzených nových případů, než jaký Čína reálně uvedla. 

Příkladem mohou být pohřební služby ve Wu-chanu, které denně rodinám rozdají na 500 uren 

s popelem pozůstalého, což může do jisté míry značit, že oficiální data, která Čína uvádí, nemusí 

být reálná. [39]  

Obrázek 9 Srovnání vývoje COVID-19 v Číně, USA, Itálie a ČR (adaptováno z [36]) 
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Dalším důležitým faktorem pro sběr dat je skutečnost, že mezi potvrzenými jsou 

uváděny jen případy, u kterých se potvrdil pozitivní test na koronavirus (záleží na počtu 

provedených testů v jednotlivých zemích). Na druhou stranu takovýchto případů může být 

řádově více, a to z důvodu: 

 lehkého průběhu nemoci u lidí, kteří se normálně vyléčí, 

 lidé na základě telefonního rozhovoru s lékařem nejsou podrobeni testování, byť mají 

příznaky onemocnění COVID-19 apod. 

4.3 Implementace Ushahidi k mapování COVID-19 

Následující kapitola je zaměřena na mapování COVID-19 v aplikaci Ushahidi. 

Možnosti využití mapování je celá řada, jak mapování efektivně využít. Zmapovat všechny 

potřebné informace, které KŠ může využít k řešení situace spojené s onemocněném COVID-

19 a vytvořit tak aktivní mapy, není cílem diplomové práce. Proto se zaměřím na jednu 

z možností, jak mapování využít v praxi a tyto informace předat KŠ. Také se zaměřím a budu 

hledat odpověď na čtyři základní otázky, které by měly vést k efektivnímu využití projektu.  

1. Na jaké informace je třeba se zaměřit, které budou následně zaneseny do mapy?  

2. Pro jak velké území aplikaci nasadit?  

3. Kdo může být provozovatelem těchto map?  

4. Výměna informací mezi provozovatelem mapy a krizovými štáby. 

Důležitým krokem je vytvoření vlastní mapy. Tento program lze nalézt na stránkách 

Ushahidi.com, kde je možné program stáhnout. Samotná instalace je prováděna ve více krocích, 

které na sebe navazují a pro dosažení správného výsledku, je nutné dodržet posloupnost 

jednotlivých kroků. K tomu je na stránkách společnosti možné stáhnout manuál7, který 

uživatele provede jednotlivými kroky instalace a nastavením.  

Po úspěšném kroku vytvoření mapy, je dobré vzít v úvahu, jakou skupinu lidí je třeba 

oslovit. V našem případě se tedy jedná o provozovatele, popřípadě zástupce těchto provozoven, 

kteří mají přehled o celkovém množství ochranných prostředků, jelikož tito lidé se budou 

podílet na tvorbě mapy. Je důležité do projektu zapojit co největší množství lidí, jinak mapa 

povede k neúspěchu.  

Dále je třeba vzít v úvahu i příjem informací, tedy jakou formou budou informace 

přijímány. Informace lze získávat z více zdrojů (obr. 10), a to především prostřednictvím e-

                                                 
7 Manuál je ke stažení na stránkách Ushahidi.com [40] 
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mailových zpráv, SMS zpráv, zpráv ze sociálních sítí (Twitter, Facebook apod.) a v neposlední 

řadě formulář, který je umístěn na webu nebo v aplikaci mobilních zařízení.   

Obrázek 10 Schéma získávání dat (převzato z [41]) 

 

V první otázce, na jaké informace je třeba se zaměřit, jsem se rozhodl zaměřit na 

shromažďování informací o potřebách nemocnic nebo zařízení se sociálními službami. 

Mezi potřeby těchto zařízení můžeme zařadit např. aktuální množství nebo nedostatek 

ochranných pomůcek (respirátory, roušky, brýle, ochranné štíty, desinfekční prostředky apod. 

Po získání těchto informací a zanesení do mapy, lze z mapy získat aktuální přehled o potřebách 

nemocnic a zařízení se sociálními službami, se kterými může následně krizový štáb dále 

pracovat a případně je využít k možným opatřením. Účelem je shromážděná data roztřídit (např. 

podle dostatečného množství informací) a následně informace zaznamenat do mapy. Jelikož 

zdroje, ze kterých jsou data přijímána, nemají jednotnou formu, je dobré předem cílené skupině 

sdělit na co se zaměřit. Zaměříme-li se na mapování zdravotnických zařízení, tak nás budou 

zajímat tyto informace: 

 název, 

 typ zařízení (nemocnice, zařízení se sociálními službami apod.), 

 poznámky (mohou se uvést další důležité poznámky, jako jsou počty ochranných 

pomůcek apod.), 

 místo (vyznačení na mapě, zadání adresy, města apod.), 

 nepovinné údaje jako je kontakt na provozovatele, e-mailová adresa apod.  

Jelikož předpokládáme velké množství dat během krátké doby, je na místě si určit 

pořadí, ze kterých zdrojů budou informace zapracovány do mapy. Jako prioritní zdroj se jeví 

formulář umístěný na webu nebo v mobilní aplikaci. Jedná se o formulář, obsahující pole k 
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vyplnění potřebných údajů a informací, zaznačení polohy apod. Jelikož se mapa tvoří pro danou 

krizovou situaci, je dobré si upravit formulář tak, aby obsahoval potřebné údaje, s kterými tým 

bude dále pracovat. Upravený formulář by mohl vypadat, jak je znázorněno na obrázku 11. 

Takto přijaté informace mají veškeré náležitosti a jasnou strukturu, které jsou potřeba 

k úspěšnému mapování situace. 

Informace poskytnuté prostřednictvím SMS zpráv, e-mailu a sociálních sítí, 

neumožňuje tyto informace předat v požadované formě – v podobě formuláře. Takto přijaté 

informace musí tým zpracovat do požadované formy a následně zapracovat do mapy. U 

informací ze sociálních sítí je dobré se zaměřit na zprávy, týkající se dané problematiky, 

obsahující hashtagy např. #COVID19, #coronavirusmap, #Coronavirus, #Covid apod. 

Zpracované informace jsou následně vizualizovány do mapy, kde tvoří ucelený přehled o 

situaci. Jednotlivé příspěvky je možné zobrazovat. 

Druhou otázkou, na kterou je třeba se zaměřit, je území, pro které bude mapa 

nasazena? Vzhledem k tomu, že v ČR žije přes 10 mil. obyvatel, vidím efektivnější využití v 

rozdělení mapy na jednotlivé kraje, popřípadě pak okresy. A to z důvodu masy 

nashromážděných informací, které je potřeba rychle protřídit. Samotná mapa bude pod správou 

jednoho provozovatele (organizace). V čele celého projektu stojí Manažer projektu COVID-19. 

Přidat událost

Název

Popis

Chranné respirátory ✔

Ochranné roušky ✔

Ochranné brýle ✔

Desinfekce ✔ Ostrava Vyber

Další

Datum Čas

1.4.2020 10:00 Nepovinné údaje:

Jméno

Přidat fotografii Příjmení

Procházet e-mail

Web:

Domov pro seniory Slunovrat v Ostravě. V 

současné době nám ochranné pomůcky vystačí 

na 4 dny, desinfekce na 6 dnů. Žádáme 

organizace i jednotlivce, k teří mají ochranné 

pomůcky k  dispozici, aby nás kontaktovali.

Přidat

Domov Slunovrat - Ostrava

Potřebné ochranné pomůcky

Jakub

Plašťák

pla0045@vsb.cz

https://domov-slunovrat.ostrava.cz/

Zde napiště další potřebné pomůcky ….

Obrázek 11 Možný report přes webový formulář (zdroj autor) 
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Jednotlivé kraje pak budou přiřazeny jednotlivým koordinátorům v daném kraji. Kraje 

následně, dle náročnosti přijatých informací, mohou rozdělit svou oblast na okresy, o které se 

budou starat vedoucí jednotlivých okresů. Jako příklad mapování jsem zvolil Moravskoslezský 

kraj (jedna z možností) s rozdělením na jednotlivé okresy (obr. 12). K takovému rozdělení je 

potom potřeba velkého množství dobrovolníků.  

Rozdělení na okresy dává provozovateli mapy možnost rychleji reagovat na aktuální 

potřeby jednotlivých zařízení, popřípadě takové informace aktualizovat a vkládat je do 

interaktivní mapy. O jednotlivé okresy by se měl starat určený tým lidí nejlépe pocházející z 

daného okresu, popřípadě kraje. Důvodem toho může být předpoklad, že danou oblast zná a 

orientuje se v sociálních zařízeních v dané oblasti. Rozdělení na okresy je také závislé na počtu 

shromážděných informací. Nedostatečné množství informací není důvodem v rozdělení na 

okresy a informace tak budou shromažďovány za celý kraj – v tomhle případě se ale mapa jeví 

jako neefektivní.  

Třetí otázka, na kterou se zaměřím, je, kdo bude provozovatel mapy? Zaměříme-li 

se na počty jednotlivých zařízení (nemocnice, sociální služby apod.) jedná se o individuální 

záležitost každého okresu. Z tohohle pohledu pak nelze jednoznačně určit, kolik lidí je třeba 

nasadit v jednotlivých okresech na správu map. Mapu je možné provozovat s určitým počtem 

lidí a operativně řešit jejich personální nedostatek tzv. „za pochodu“. Jako příklad jsem zvolil 

5 osob na jeden kraj. ČR má 14 krajů, což je dohromady cca 70 lidí, kteří se aktivně podílejí na 

správě mapy, zaměřenou na shromažďování informací o potřebách nemocnic nebo zařízení se 

sociálními službami. Možným provozovatelem se s takto velkým počtem dobrovolníků mohou 

jevit nevládní neziskové organizace, čítající velké množství lidí v oblastech humanitární nebo 

sociální. Tyto společnosti mají se situacemi velkého rozsahu zkušenosti, jak u nás, tak i v 

ostatních zemích. Takových organizací je v ČR celá řada. Organizace, které by mohli přispět a 

zapojit se do mapování COVID-19 je např. ADRA. Mezi hlavní výhody organizace se řadí 

Obrázek 12 Hierarchie stát-kraj-okres (zdroj autor) 

Stát ČR

Kraj

Okres Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město

Manažer projektu COVID-19

Koordinátor kraje

Vedoucí okresu

Moravskoslezský kraj
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působení po celém území ČR nebo personální pomoc při mimořádných událostech. Organizace 

ADRA má po celé ČR celkem 14 dobrovolnických center a na 2 575 dobrovolníků8. Právě 

v působení organizace na celém území ČR bych viděl strategické rozložení zúčastněných osob, 

kteří by se podíleli na mapování informací souvisejících s onemocněním COVID-19 

v jednotlivých krajích. Možným zpracovatelem mohou být i další nevládní organizace, jako je 

třeba Český červený kříž, který má také rozsáhlou základnu v ČR.  

Poslední otázka je zaměřena na výměnu informací tzn. předání verifikovaných 

požadavků Ústřednímu krizovému štábu. Shromážděné a verifikované požadavky z 

jednotlivých zařízení jsou následně předány ÚKŠ, který tak dostane kompaktní přehled o 

aktuální situaci nedostatků ochranných pomůcek v ČR. Na základě těchto informací, může ÚKŠ 

přerozdělovat ochranné pomůcky do jednotlivých krajů a KŠ krajů pak dále do okresů. 

Komunikace mezi provozovatelem mapy a KŠ může probíhat na více úrovních. Prvním z nich 

je výměna informací na nejvyšší úrovni, tzn. předání informací pro ÚKŠ. V tomhle případě jsou 

veškeré informace z jednotlivých krajů předány manažeru projektu COVID-19, který tyto 

informace následně předá ÚKŠ. Informace mohou být exportovány např. e-mailem v 

souborovém formátu PDF. Tyto informace může přijímat a následně předkládat ÚKŠ jeden 

z členů ÚKŠ, a to v závislosti na charakteru situace. V případě onemocnění COVID-19 se jako 

korektní příjemce informací jeví náměstek ministra zdravotnictví. Výsledný vzorový seznam 

zařízení s potřebným počtem ochranných pomůcek pro jednotlivá zařízení by mohl vypadat, 

jak je znázorněno v příloze č. 3. V seznamu jsou obsaženy aktualizované požadavky 

ochranných pomůcek jednotlivých zařízení s jejich adresou a umístěním v kraji. Na téhle úrovni 

komunikace bych viděl efektivní využití pro zařízení s minimálním počtem 1000 zaměstnanců. 

Mezi takové zařízení patří např. fakultní nemocnice, městské nemocnice apod. 

Další úroveň komunikace je možná na úrovni kraje, tzn. komunikace mezi KŠ kraje a 

koordinátorem kraje. Předávání informací zde může probíhat stejným způsobem, jako na 

nejvyšší úrovni, tzn. shromážděné a verifikované informace jsou prostřednictvím koordinátora 

každého kraje, předány krizovému štábu v kraji. Seznam potřebných ochranných pomůcek by 

mohl vypadat, jak je znázorněno v příloze č. 3. V téhle úrovni komunikace bych viděl využití 

např. pro ostatní městské nemocnice (do 1000 zaměstnanců), zařízení se sociálními službami 

apod. V případě většího množství těchto zařízení, by bylo vhodné, dále jednotlivé kraje rozdělit 

na okresy, které by spravoval vedoucí okresu a komunikoval tak s jednotlivými KŠ ORP.  

                                                 
8 Údaje z výroční zprávy za rok 2018 [47] 
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Rozdělení mapy na dílčí úrovně komunikace, tj. stát, kraj, okres, dává podrobnější 

přehled o aktuální situaci a nedostatku ochranných pomůcek v dané oblasti pro potřeby KŠ. 

Výsledná mapa s názvem „informace o potřebách nemocnic/zařízení se sociálními 

službami v ČR“, která by se pak dále dělila na kategorie (jednotlivé kraje), by mohla vypadat, 

jak je znázorněno v následujícím obrázku. 

 

Přínos v zavedení map společnosti Ushahidi bych viděl především: 

 v komunikaci mezi provozovatelem mapy a krizovými štáby jak Ústředních krizových 

štábů, tak krizových štábů krajů, a to především v rychlosti komunikace, 

 rychlý sběr informací z více zdrojů, 

 ucelený přehled o potřebách v jednotlivých zařízeních v jedné přehledné mapě, 

 možné využití mapy k různým účelům. 

Naopak, mezi negativní (stěžejní) vlastnosti bych zařadil: 

 velký počet zúčastněných, kteří pracují s mapou (je potřeba velká skupina 

lidí/dobrovolníků), 

 časová náročnost aktuální situace, 

 velké území – je třeba rozdělit na dílčí části, aby se dosáhlo většího efektu, 

 jisté změny ve formulářích pro danou situaci. 

Obrázek 13 Mapa Ushahidi rozdělená na kraje (adaptováno z [48]) 
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4.4 Dílčí závěr 

Informací, které krizový štáb potřebuje, je celá řada. Záleží na tom, jaké informace 

potřebuje přímo z „terénu“, tedy ze zdrojů sociálních médií. Jedním z příkladů (zabýval jsem 

se v diplomové práci) je možné mapování a sběr informací o potřebách nemocnic nebo zařízení 

se sociálním zařízením zaměřené na ochranné pomůcky. Dalšími informacemi, které krizové 

štáby mohou využít a lze s nimi pracovat v aplikaci Ushahidi, mohou být informace o aktuální 

situaci na hraničních přechodech, především v prvním týdnu po zavedení kontrol. Takovýchto 

možností je celá řada, je třeba si stanovit jasné cíle projektu.  
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5 Závěr 

Počet mimořádných událostí na území ČR je celá řada. Události, které však přerostou 

v krizovou situaci, s vyhlášením krizového stavu, od roku 2002 čítá necelé dvě desítky. Ve 

většině případů se jednalo o povodně, které zasáhly více krajů. V současné době jde o krizovou 

situaci, pandemii globálního charakteru, která postihla bez rozdílů většinu států na naší planetě 

a které se nevyhla ani ČR. Jedná se o nový typ koronaviru 2019-nCoV, způsobující onemocnění 

COVID-19. V souvislosti s touto pandemií, byl v ČR vyhlášen nouzový stav a zavedena 

opatření ke zmírnění následků tohoto onemocnění.  

Diplomová práce byla primárně zaměřena na zhodnocení, v současné době, 

používaných sociálních sítí, které lze využít jako zdroje informací v průběhu krizové situace a 

možnostech takové informace shromažďovat a následně zaznamenat v různých free a open-

source aplikacích, které produkují neziskové společnosti. Možnými zdroji sociálních sítí se jeví 

Twitter a Facebook. Výstupem těchto aplikací vznikne mapa, která dokáže do jisté míry rychle 

a efektivně zmapovat vývoj krizové situace, což může mít jisté výhody v různých 

rozhodovacích procesech krizových štábů. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu velké 

množství dat, které lze očekávat v prvních dnech krizové situace. Tato shromážděná data je 

třeba ověřit, protřídit a následně vložit do mapy.  

V diplomové práci jsem se zaměřil na čtyři základní otázky. První z nich je zaměřena 

na informace, na jaké je třeba se zaměřit, které budou následně zaneseny do mapy. K mapování 

jsem vybral softwarovou aplikaci s otevřeným zdrojovým kódem, kterou produkuje nezisková 

organizace společnosti Ushahidi Inc. A to především díky její zkušenosti s nasazením při řešení 

krizových situací různého charakteru. Zaměřil jsem se na mapování sběru informací o 

potřebách nemocnic/zařízení se sociálními službami v ČR. Jednalo se především o ochranné 

pracovní pomůcky nebo desinfekce, které jsou v současné době nedostatkovým zbožím. 

Shromažďování informací probíhá několika způsoby. Ten nejzásadnější vidím ve webovém 

formuláři, kde je nutné přizpůsobit potřebné informace pro danou situaci. Mezi další zdroje 

informací patří e-mailové zprávy, SMS zprávy a zprávy ze sociálních sítí jako je Twitter nebo 

Facebook. 

Druhá otázka se týkala území, pro které bude mapa nasazena. Jelikož v ČR žije přes 

10. mil. obyvatel, efektivnější způsob využití mapy je rozdělení na jednotlivé kraje, popřípadě 

okresy. K rozdělení na dílčí části je zapotřebí velké množství lidí/dobrovolníků, kteří se podílejí 

na plynulém a správném provozu aplikace. 
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Třetí otázkou, na kterou jsem se v práci zaměřil, byla, kdo je možným provozovatelem 

těchto aplikací tzv. „prostředníkem“ mezi krizovou situací a krizovým štábem? Mezi takové 

prostředníky bych zařadil např. nevládní neziskové organizace, a to z více důvodů. Prvním 

důvodem jsou zkušenosti, které tyto organizace v oblastech humanitární nebo sociální mají, a 

to jak u nás v ČR, tak ve světě. Jako další důvody vidím jejich personální obsazenost a 

působnost po celém území ČR. Tady bych viděl efektivní využití mezi organizacemi a 

krizovým štábem, a to především v komunikaci a předání dalších informací. 

Poslední otázka byla zaměřena na výměnu informací mezi provozovatelem mapy a 

krizovými štáby. Díky rozdělení na dílčí části mapy stát/kraj/okres je také možná komunikace 

na těchto úrovních. Výhody komunikace na jednotlivých úrovních vidím především v rychlosti 

toku informací mezi provozovatelem mapy a krizovým štábem, popřípadě v opačném případě 

to mohou být individuální požadavky krizového štábu na provozovatele mapy. 

Další výhodou je různorodost informací, které se nacházejí na sociálních sítích. 

Vzhledem k tomu, jak se změnily počátky sociálních sítí, vidím potenciál v získávání informací 

právě z těchto zdrojů. Z takových informací lze v mapě vytvářet různá odvětví a rozšířit tak 

přehled o aktuální situaci.  

V neposlední řadě bych chtěl říct, že krizové mapování nejen v aplikaci Ushahidi bude 

efektivní jen tehdy, zapojí-li se do projektu co největší skupina lidí a bude jasně stanovený cíl 

projektu, v opačném případě takové mapování povede jen k neúspěchu a k ztrátě času.  
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WMS   Web Map Service 

WHO   World Health Organization 

www   World Wide Web 

ZaL   Záchranné a likvidační 
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Příloha č. 1 – Seznam typových plánů [44] 

 Typový plán  Gestor zpracování 

1. Dlouhodobé sucho MŽP 

2. Extrémně vysoké teploty MŽP 

3. Přívalová povodeň MŽP 

4. Vydatné srážky MŽP 

5. Extrémní vítr MŽP 

6. Povodeň MŽP 

7. Epidemie – hromadné nákazy osob MZe 

8. Epifytie – hromadné nákazy polních kultur MZe 

9. Epizootie – hromadné nákazy zvířat MZe 

10. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu MZe 

11. Narušení funkčnosti významných systémů el. komunikací ČTÚ 

12. Narušení bezpečnosti informací kritické informační struktury NBÚ 

13. Zvláštní povodeň MZe 

14. Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení MŽP 

15. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu MZe 

16. Narušení dodávek plynu velkého rozsahu MPO 

17. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu SSHR 

18. Radiační havárie SŮJB 

19. Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu MPO 

20. Migrační vlny velkého rozsahu MV 

21. Narušení zákonnosti velkého rozsahu (včetně terorismu) MV 

22. 
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého 

rozsahu 
MF 
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Příloha č. 2 – Přehled vyhlášených krizových stavů [35] 

Rok Krizový stav Důvod vyhlášení 
Kraj (pro jehož území byl 

vyhlášen krizový stav) 

2002 Stav nebezpečí Povodně JMK, VYS, USK 

2002 Nouzový stav Povodně 
HMP, SCK, JCK, PLK, KVK, 

USK 

2004 Stav nebezpečí Sesuv skalního masívu JMK 

2004 Stav nebezpečí 
Odstraňování následků 

živelní pohromy 
OLK 

2005 Stav nebezpečí Porucha vodního díla VYS 

2006 Stav nebezpečí Povodně 
ZLK, JMK, USK, OLK, PCK, 

JCK, SCK, PLK 

2006 Nouzový stav Povodně 
JCK, SCK, ZLK, JMK, OLK, 

USK, PCK 

2006 Stav nebezpečí Sesuv skalního masívu 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, ZLK, MSK, JMK, USK, 

LBK 

2013 Stav nebezpečí Povodně HMP, JCK 

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

USK, HMP 
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2014 Stav nebezpečí Sesuv půdy JMK 

2016 Stav nebezpečí Nelegální sklad NL JMK 

2017 Stav nebezpečí Africký mor prasat ZLK 

2020 Nouzový stav Pandemie – koronavirus Celá ČR 

 

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; ZLK – Zlínský kraj 
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Příloha č. 3 Vzorový seznam jednotlivých zařízení s nedostatečným množství ochranných pomůcek

Ke dni: 02.04.2020

Respirátory Roušky Brýle Ochr. štíty Desinfekce [l] Další Datum Čas

1.
Fakultní nemocnice 

Ostrava
17. listopadu 1790, 708 00 MSK Ostrava 1.000 3.000 500 300 350 XXX 01.04.2020 12:15

2.

3.

atd.

Aktualizováno
Okres

Seznam zařízení s nedostatečným množství ochranných pomůcek Počet stran 1/1

Pořadí Zařízení Kraj
Potřebné ochranné pomůcky [ks/l]

Ulice
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