
ÚVOD K PROBLEMATICE KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 
 
Od pradávna se člověk vždy snažil zachránit svůj život. Před zvířaty, před nepřízní počasí, 
před hladem. 
Současný člověk to má mnohem složitější, protože se sice nemusí bát dravých zvířat, nepřízně 
počasí a hladu, ale zato na něj doléhají „vymoženosti“ rozvinuté společnosti. Průmyslové 
havárie spojené s únikem škodlivin, živelní pohromy, nehody spojené s dopravou, civilizační 
nemoci, kriminalita, nestabilita trhu, finanční problémy, nákazy a epidemie.  
Hodně je podceňována kvalita života, kdy spěch a stres se stal našim každodenním 
průvodcem. Bohužel jak na cestách, v práci, ve stravovacích zařízeních a dokonce i doma. 
 
Je nutné si uvědomit, že existuje řada rizik, byť vzdálených, jež mohou způsobit i zánik celé 
civilizace. Nutně musíme vzít na vědomí rizika, která mohou ovlivnit vývoj ve světě a mají 
globální, nebo kontinentální působnost. Nelze opominout národní a územní rizika. Existenci 
ekonomických rizik a rizik ovlivňujících ekonomický rozvoj států, významných 
podnikatelských subjektů, ale i malých živnostníků, také nelze přehlížet. A nakonec je tu celá 
škála rizik, které mohou fatálním způsobem ovlivnit život každého člověka, rodiny, komunity. 
Rizika tu vždy byly, jsou a budou. Nelze je přehlížet, opomíjet, bagatelizovat a ignorovat. 
Kdo to dělá, nemá ujasněný přístup k životu samému. Vždyť na základě našich osobních 
zkušeností k mimořádným událostem a krizovým situacím dochází každodenně. Každý den 
nejen ve světě, ale i zde v České republice zbytečně umírají lidé, je poškozováno zdraví 
občanů, ničen majetek, narušováno životní prostředí. A to by již mělo stát za zamyšlení. 
Přesněji řečeno za hluboké zamyšlení. 
 
Slova management, krizový management, řízení rizik, riskmanagement a mnoho dalších 
podobných termínů znějí pro řadu lidí docela záhadně a mohou dokonce v nich vzbuzovat 
obavy, že něco opomenuli nebo zanedbali. Ano naše budoucnost je ohrožena – protože stále 
nedoceňujeme, že pocit bezpečí má také svůj protipól – pocit nebezpečí. A právě nebezpečí 
plně nevnímáme, neuvažujeme o něm, zcela ho opomíjíme. V řadě případů nám tak chybí pud 
sebezáchovy. Je to dáno vyspělostí společnosti a technickým rozvojem, kdy se prostě cítíme 
bezpečně a možná nebezpečí nevnímáme jako náš problém. Bohužel jen do doby, kdy 
najednou nějaká ta pohroma, neštěstí, či katastrofa nečekaně přijde. To by ovšem nemělo 
platit pro krizové manažery.  
Přesto, že o managementu byly napsány stovky knih a definic managementu jsou desítky, na 
krizový management jako by se zapomnělo. Přitom téměř denně se přesvědčujeme o opaku. 
Často a až příliš nekompromisně, nám mimořádné události a krizové situace, u nás a i ve 
světě, nastavují zrcadlo reality. Negativní jevy, události, procesy a činnosti nás pohání o 
problémech přemýšlet i přesto, že v krizovém managementu je situace stále poměrně složitá, 
protože mnohá stanoviska a názory jsou dosud ve stavu diskuse, kdy odborníci se ve svých 
názorech a závěrech velmi často neshodují. Objektivně řečeno, částečně je to dáno tím, že 
krizový management je rozsáhlý a složitý. Je jednoznačně multidisciplinární. Je prezentován 
desítkami vědních oborů. A právě „zasahování“ krizového managementu do mnoha vědních 
oborů, kde žádný není nadřazený druhému, je nezbytné, protože krizový management z nich 
čerpá data i informace nutné pro řešení mimořádných událostí a krizových situací a využívá 
tak jejich vědeckých poznatků, znalostí a teorií.  
Složitost a náročnost krizového managementu je dána dále tím, že navíc musíme často 
pracovat pouze s předpoklady, s nejastnostmi, s neurčitostmi a pravděpodobnostmi, ale také 
zejména s jevy, událostmi a procesy, se kterými nemáme a v celé řadě případů, ani nemůžeme 
mít zkušenosti. A tak hlavním problémem jsou a bohužel stále zůstávají naše neznalosti, 
nezkušenost a neexistence teorie krizového managementu. Toto „opomenutí“ problému, 



kterým bychom se měli prioritně zabývat, je způsobeno tím, že o krizovém managementu 
toho víme stále velmi málo a navíc o něm nepřemýšlíme v souvislostech. Například 
z filosofických. Nový přístup ke krizovému managementu, ale především nový „filosofický“ 
směr v této oblasti a hlubší chápání rizik a hrozeb, v souvislosti s prožíváním našeho života a 
tedy zejména s celkovou kvalitou života každého jednotlivého člověka a z toho vyplývající 
přístup k přípravě a k řešení mimořádných událostí a krizových situací je nutným požadavkem 
dnešní doby.  
Je důležité říci, že v řadě uváděných názorů krizových manažerů však nejde o nesporné 
pravdy a hotové návody, jak věci dělat, protože moderní management není a vlastně ani nikdy 
nebyl a ani nikdy nebude souborem jednou ověřených a jednoznačně sdílených pravd. Je to 
z toho důvodu, že cílevědomé, seriózní a systémové osvojování manažerských poznatků 
v oblasti krizového managementu vyžaduje samostatný a především kritický proces myšlení. 
Předpokládá to vytvářet si postupně, pracně, s nezbytným rizikem omylů svůj vlastní názor. 
Střízlivost, pochybování a snad i kousek skepse k našim poznatkům jsou v krizovém 
managementu nezbytné. Je to ochrana před chybami, před nekritickým hodnocením faktů, 
před školometským osvojováním názorů vytvořených jinými lidmi, pro jiné podmínky. 
Pochybování nás nutí klást si otázky a zároveň hledat na ně odpovědi. 
 
Krizový management jako nástroj krizového řízení a je souhrnem manažerských činností, 
procedur a vazeb uskutečňovaných orgány krizového řízení a jimi určenými státními nebo 
veřejnými institucemi, právnickými nebo podnikajícími osobami k realizaci cílů a úkolů při 
zajišťování obrany, bezpečnosti a ochrany státu a jeho obyvatelstva při přípravě a za 
krizových situací. Proto krizový management je nutné chápat jako komplex úkolů a opatření 
při zajištění ochrany zdraví a životů občanů, majetku, životního prostředí, ale také realizace 
obrany a ochrany samotného státu, tj. zajištění hospodářského a sociálního života státu, jeho 
zásahu v případě ohrožení, nebo narušení základních podmínek života, či narušení, poškození, 
či devastace kritické infrastruktury, nastartování obnovy a zajištění dalšího vývoje. 
Z tohoto pohledu byl, stále je a vždy bude krizový management pro přežití člověka 
nejdůležitější činností v jeho životě. Neustálé „vyhýbání se rizikům“ a účinná ochrana před 
hrozbami je jediný způsob, jak přežít a žít normální, spokojený a harmonický život. 
 
I přes řadu pozitivních změn za poslední desetiletí, kdy krizový management se začal zabývat 
ochranou ohroženého, či postiženého jednotlivce, nedošlo na komplexní a systémové řešení. 
Proto bohužel ani dnes není ochrana obyvatel zaměřena na celkový život člověka. Nejsou 
jednoznačně pojmenována a analyzována možná rizika a z nich vyplývající hrozby.  Možná 
pro řadu čtenářů tohoto článku bude překvapením, že nejvíc úmrtí v České republice je 
statisticky zaznamenáno v důsledku pádů, následují sebevraždy. Úmrtí v důsledku dopravních 
nehod jsou až na třetím místě. A to mluvíme pouze o stovkách případů ročně. V důsledku 
kardiovaskulárních chorob a zhoubného bujení končí v České republice každoročně smrtí 
desetitisíce případů.  
Na základě statistiky úmrtí a dle mých osobních zkušeností se asi nedá uvažovat o nějakých 
zásadních závěrech pro realizaci ochrany obyvatel. Nicméně přesto se domnívám, že je nutné 
přistupovat ke krizovému managementu s určitým nadhledem, jako k filosofii našeho života a 
začít řešit problém systémově a komplexně. Je na čase začít diskutovat o bezpečnostní vědě, 
kde jednoznačnou prioritou bude ochrana života jednotlivce a zároveň kvalita celého jeho 
života. Vždyť krizový management nejde zúžit jen na složky Integrovaného záchranného 
systému, orgány krizového řízení a legislativní řešení problematiky. V krizovém 
managementu jde o mnohem více – jde o náš život.  
Dá se říci, že starat se o druhé, pomáhat jim v případě jejich jakémkoli ohrožení je velmi 
důležité. Usilovat v krizovém managementu jen o své přežití proto nestačí. Je načase opustit 



tyto nesprávné a úzkoprsé názory. K tomu ovšem potřebujeme pevné přesvědčení, že to co 
děláme je správné. Najít spojovací články mezi naším životem a možnými jevy, které náš 
život jsou schopny omezit, ohrozit, poškodit, či zničit, je základem pro reálný přístup 
k našemu životu. Ale ani to nestačí. Každým dnem vzrůstají naše zkušenosti a poznatky a 
proto je nutné, aby každý jedinec, který úplně pozná, porozumí a pochopí to, co je škodlivé 
pro jeho zdraví a celý jeho život, ve svém každodenním životě jednal tak, aby se uvědoměle 
vyhýbal všem možným rizikům a hrozbám. Dokud toto nedokážeme, budeme muset 
konstatovat, že v celé oblasti krizového managementu, jsme vlastně nedosáhli ničeho a i 
nadále budeme muset přijímat důsledky a dopady našeho nerozumného jednání. Na druhé 
straně je důležité říci, že každá změna i když malá, je změnou. Nelze očekávat, že vše se 
změní naráz, nějakým skokem a všichni budeme dbát na své zdraví a dodržovat přísně 
pravidla silničního provozu. Nicméně každý z nás by měl mít neustále na mysli, že náš život 
probíhá kontinuálně a jakýkoli negativní jev tuto kontinuitu může vážně narušit, nebo 
dokonce fatálně ukončit. 
Ústava České republiky, Základní listina lidských práv a svobod nám zaručuje řadu práv a 
svobod, nicméně to nestačí. Morální hlediska a aktivní přístup každého jednotlivce životu 
jsou stejně důležitá i v dnešní tržní a spotřební společnosti.   
 
KRIZOVÝ MANAGEMENT musíme chápat jako naši realitu, kde mohou vznikat negativní 
jevy, události, procesy a činnosti působením přírodních sil, člověka, technologií, nebo 
společnosti. 
 
Je povinností krizových manažerů o rizicích a hrozbách neustále hovořit a objasňovat je tak, 
aby znalosti občanů o příčinách rizik a následcích hrozeb je chránili před jakýmkoli 
zbytečným rizikovým chováním, protože nikdo z nás není před mimořádnými událostmi a 
krizovými situacemi ochráněn a stále platí, že komukoli, se kdykoli, může stát cokoli.  
 
A toto je také hlavní důvod vzniku těchto nových web stránek Města Jindřichův Hradec 
o problematice krizového managementu. 
 
 
 
 


