
 
FAKTORY RIZIK A HROZEB 

Negativní jevy, události, procesy a činnosti jsou neodmyslitelnou součástí našeho života. Je 
nutné je neustále analyzovat, tzn. identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních 
částí celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti. 

Faktory rizik a hrozeb jsou veličiny, parametry, které jednoznačně objasňují podstatu 
negativního působení jevů, událostí, procesů a činností, nebo popisují okolí, okolnosti a další 
podmínky rozhodující pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

Rozdělení faktorů rizik a hrozeb: 
- příčinné faktory 
- kritické faktory 
- podmiňující faktory  
a) obecné 
b) specifické 
- dominový efekt 
- synergetické účinky 

 

PŘÍČINNÉ FAKTORY 
Jsou základem pro reálné hodnocení rizika/hrozby. V řadě případů jsou dány konkrétními 
veličinami, které nám specifikují možný rozsah, průběh a i možné následky. 
- fyzikální  (teplota, tlak, hmotnost, pohyb, objem, čas, ele. proud, ele. napětí, odpor, vodivost, 
rychlost, energie, síla, tření, hybnost, bod tání, bod varu, bod vzplanutí, tvrdost, hustota, 
těkavost, rozpustnost ..….) 
- chemické (výbušné, oxidující, hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, 
senzibilující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní 
prostředí, …….. ) 
- biologické (zdravotní, hygienické, epidemické, veterinární, karcinogenní, mutagenní, 
teratogenní, strumigenní, ….) 
- společenské (globální, politické, ekonomické, finanční, informační, elektronické, 
technogenní, environmentální, národnostní, náboženské, rasové, kriminální, sociální, 
psychické, ……. ) 

 

KRITICKÉ FAKTORY 
Jsou nejdůležitějším kritériem při hodnocení situace a rozhodování o jednotlivých opatřeních 
k řešení události/situace. 
- ohrožení/postižení zdraví občanů 
- jednotlivá úmrtí 
- hromadná úmrtí 
- ohrožení/postižení prvků kritické infrastruktury 
- zničení/nefunkčnost prvků kritické infrastruktury 
- ohrožení/poškození majetku 
- zničení majetku 



- ohrožení/poškození životního prostředí 
- devastatace životního prostředí 

 

PODMIŇUJÍCÍ FAKTORY OBECNÉ 
Mohou být pozitivní nebo negativní, podle toho jak mohou ovlivnit průběh řešení mimořádné 
události nebo krizové situace. 
- terén (pokrytost, svažitost, nadmořská výška, vodní plochy, vodní toky, ..... ) 
- urbanizace 
- kritická infrastruktura 
- roční období 
- počasí 
- denní/noční doba 
- sjízdnost/průjezdnost komunikací 

PODMIŇUJÍCÍ FAKTORY SPECIFICKÉ 
Mohou být pozitivní nebo negativní, podle toho jak mohou ovlivnit průběh řešení mimořádné 
události nebo krizové situace. Velmi důležité je posoudit intenzitu působení negativního jevu, 
události, procesu, či činnosti, která je dána časem a rozsahem události/situace. A zároveň i 
intenzitu (usilovnost) řešení události/situace složkami Integrovaného záchranného systému a 
především orgány krizového řízení. 
- čas (rychlost/pomalost působení, celková doba působení)  
- celkový rozsah události/situace (velikost ohroženého/postiženého území) 
- nefunkčnost kritické infrastruktury  
- funkčnost orgánů krizové řízení na ohroženém/postiženém území 
- dosažitelnost/nasaditelnost potřebných sil a prostředků 
- rozsah a složitost realizovaných úkolů a opatření  

 

DOMINOVÝ EFEKT 
 
Je nutné si uvědomit, že vývoj negativního jevu, události, procesu, či činnosti bývá často 
spojen s řetězením událostí/situací a tedy výsledný účinek současně působících 
událostí/situací může v řadě případů výrazným způsobem ovlivnit, většinou znesnadnit, 
zkomplikovat řešení události/situace. Je to z důvodu, že synergetický účinek několika 
současně probíhajících událostí/situací může mít záporný, nulový, nebo i kladný efekt. Je 
nutné popsat všechny možnosti a varianty působení jednotlivých efektů. 
 a) sekundární události/situace 
 b) terciální události/situace 
 c) další řetězení události/situace 
   
K popisu možného vývoje události/situace je nutné zpracovat strom (mapa) událostí/situací. 

 
 
 
 
 



 
 
SYNERGETICKÉ ÚČINKY 
 
Jsou nejsložitějším parametrem hodnocení rizik a hrozeb. 
 
 
Synergetické faktory jsou souhrnem komplexního působení všech faktorů. 
 
 
Výsledný efekt působení všech faktorů může být: 
 - ZÁPORNÝ  
 - NULOVÝ  
 - KLADNÝ  
 
Navíc se může během vývoje události/situace měnit. 
Např.: hoří les, je sucho, začne foukat vítr a potom začne pršet. 
 
Proto je tak těžké a složité situaci reálně vyhodnotit, najít účinné, efektivní řešení a potom 
ještě toto řešení realizovat při aplikaci stanovených priorit.  
  


