
 
POJMY 

V rámci přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací se často hovoří o 
nebezpečí, ohrožení, riziku a hrozbě. Vyznat se v těchto pojmech není snadné, protože ani 
odborná veřejnost není schopná se v řadě případů shodnout. V médiích, ale i v odborných 
článcích, literatuře a dokonce i v oficiálních legislativních a bezpečnostních dokumentech 
jsou tyto pojmy používány různě a mnohdy i nesprávně. 

Proto pro pochopení problematiky krizového managementu je velmi důležité a dalo by se říci 
dokonce i rozhodující, je definovat alespoň tyto základní pojmy - nebezpečí, riziko a hrozba, 
ohrožení.  

Slovník spisovného jazyka českého definuje význam "nebezpečí" jako " pravděpodobnost, 
možnost nějakého neštěstí, škody ap.". Podobně Slovník spisovné češtiny pro školu 
a veřejnost: "možnost škody, úhony, neštěstí, ohrožení". Z uvedeného lze vyvodit, že 
"riziko" představuje synonymum výrazu "nebezpečí"; tedy nebezpečí škody, poškození nebo 
nezdaru při podnikání něčeho, nebo jinak řečeno možnost škody, ztráty, nezdaru. Naproti 
tomu "hrozba" je ve významu, o který se zde jedná, vymezena ve Slovníku spisovné češtiny 
jako "hrozivá blízkost něčeho zlého". Přestože se tato definice od předešlých liší, je možné 
se domnívat, že také "hrozba" představuje synonymum "rizika" a "nebezpečí", lze ji pomocí 
těchto výrazů definovat. "Hrozba" představuje vysoké riziko, velké nebezpečí něčeho zlého; 
rozdíl mezi "hrozbou" a "rizikem/nebezpečím" není pouze kvantitativní, ale jak bylo již výše 
uvedeno hrozba je především hrozivá blízkost něčeho zlého (rizika, nebezpečí), které bude 
omezovat, ohrožovat, poškozovat, ničit, devastovat a likvidovat.  

Z pohledu pravopisu jazyka českého jsou výrazy "nebezpečí",  "riziko" a "hrozba" v běžném 
jazyce synonyma, nelze určit, který ze tří jevů, jež těmito výrazy označujeme, je primární. 
"Hrozba" je pouze silnější než "riziko". "Nebezpečí", "riziko" ani "hrozba" nemohou být 
"obecné", v textu musí být vždy specifikováno, čeho se týkají,  a zpravidla se jim tedy 
přisuzuje určitý subjekt, objekt, nebo čas, místo. Tolik tedy oficiální sdělení. 

Velmi důležité při definování pojmu je posoudit význam obsahu slova v kontextu zkoumané 
tématiky. Nezanedbatelný význam má i vývoj. Je zřejmé, že jinou "lokomotivu" si vybavil 
člověk v polovině 19. století a jinou "lokomotivu" si vybavíme nyní. Verifikace pojmu také 
předpokládá znalost zkoumané, popisované oblasti. A dlouhodobou praxi v oboru. Ale hlavně 
poznání, že objektivita tvrzení musí být úzce spjata s teorií a zároveň i s praxí. Jen tak jsme 
schopni vyslovit svůj názor podpořený objektivním racionálním poznáním. 

Pokud se budeme alespoň trochu řídit předcházejícími poznatky a závěry, pravděpodobně 
dospějeme k tomuto závěru, že: 

OHROŽENÍ  je stupeň rizika, nebo hrozby; je to pojem používaný pro určení velikosti 
nebezpečí, rizika, nebo k popsání působení hrozby. 

1. OMEZENÍ  
2. OHROŽENÍ 
3. POŠKOZENÍ 
4. NIČENÍ 
5. DEVASTACE 
6. LIKVIDACE, ZÁNIK 



Pojem „ohrožení“ se však hovorově používá ve velmi obecné rovině nějakého nebezpečí. 
Například ohrožení radioaktivními látkami, ohrožení povodní, epidemií, ohrožení krupobitím, 
námrazou, suchem, ohrožení civilizačními nemocemi, ohrožení terorismem, ohrožení 
rasovou, náboženskou, etnickou, sociální nesnášenlivostí. 

NEBEZPEČÍ  je možnost nějakého neštěstí, škody, úhony, nebo nezdaru, ztráty při podnikání 
něčeho, nebo jakékoli omezení, ohrožení, poškození, zničení, devastace, likvidace. Pojem 
„nebezpečí“ se jeví jako velmi obecný pojem pro jakýkoli negativní jev, událost, proces, či 
činnost. Je to méně odborné, spíše hovorové (lidové) označení rizika i hrozby. Je popisováno 
a bývá chápáno jako „tušení něčeho zlého“. Např. nebezpečí dopravní nehody, nebezpečí 
požáru, nebezpečí utonutí, nebezpečí epidemie, ........ 

RIZIKO  je vlastnost „nejasných,“ „neurčitých,“ „mlhavých“ jev ů, událostí, procesů a 
činností.  

RIZIKO  má dva parametry. 
Jevy, události, procesy, činnosti, vznikají s určitou pravděpodobností (míra neurčitosti) a 
zároveň mohou způsobit škody, ztráty, újmy. Tedy jsou charakterizovány možnými následky 
(velikost nebezpečí). Mají, nebo mohou mít obecnou schopnost omezit, ohrozit, ničit, či zničit 
a devastovat životy, zdraví, kritickou infrastrukturu majetek, životní prostředí, kulturní 
hodnoty.  
a) míra neurčitosti - jev, událost, proces, činnost může vzniknout s "nějakou" 
pravděpodobnost; 
podmínka: 0 % < pravděpodobnost vzniku jevu, události, procesu, činnosti < 100 % 
b) velikost nebezpečí - jev, událost, proces, činnost může mít potenciál omezení, 
ohrožení, ničení, devastace a likvidace životů, zdraví, majetku, životního prostředí, tedy 
schopnost způsobit škody, ztráty, újmy;  
podmínka: následky > 0 
Riziku obecně nelze přiřadit ani místo, ani čas, ani objekt, nebo subjekt, protože nevíme kdy a 
kde jev, událost, proces, činnost bude realizovat svou hrozbu. Například u přírodních pohrom. 
Nevíme kdy a kde budou padat kroupy, jak veliké bude zemětřesení, co všechno bude 
zničeno. Jsou ovšem vyjímky. Například u povodní jsme schopni odhadnout rozsah ohrožení 
a částečně i škod. U technologických a technogenních havárií jsme schopni namodelovat 
například šíření škodliviny, odhadnout počty ohrožených osob, vyspecifikovat další možné 
následky. Ale nikdy nevíme, kdy k mimořádné události, povodni, požáru, výbuch, úniku 
škodliviny, nebo epidemii dojde.  

Výhodou je, že při analýze rizika pracujeme s předpoklady, kdy pro potřeby modelování 
můžeme určit (namodelovat) kde k jevu, události, procesu, činnosti dojde, jaké subjekty, nebo 
objekty zasáhne, postihne a dokonce si můžeme vytvořit i jeho pravděpodobný průběh.  
Nikdy však nejsme schopni říci, kdy k jevu, události, procesu, činnosti dojde. Zda to bude 
zítra, za měsíc, příští rok. 

O riziku tedy hovoříme v případě, že potřebujeme určit, nebo popsat jeho oba parametry, 
pravděpodobnost vzniku jevu, události, procesu a jeho možné následky. Pojem riziko tedy 
používáme vždy, když hovoříme o jevu, události, procesu, který ještě nenastal, ale my ho 
potřebujeme analyzovat, popsat, promyslet opatření, připravit opatření korekce, nebo 
preventivní opatření, zpracovat postup řešení (plán), připravit řídící týmy, vytvořit potřebné 
síly a prostředky, případně zásoby, zálohy. 



Touto činností se zabývá riskmanagement, management řízení rizik, management rizik, 
management přípravy, (risk management process). 

Riziko nelze oddělit od hrozby - riziko je vlastnost hrozby. Proto nelze říci co je prioritní. 
Pojem "riziko" bychom tedy měli používat vždy, když hovoříme, nebo zkoumáme jev, 
událost, proces, či činnost, která sice ještě nenastala, ale nemůžeme na základě našich znalostí 
a zkušeností jejich vznik vyloučit. Je velmi důležité si uvědomit, že pokud hovoříme o riziku 
zkoumané jevy, události, procesy, či činnosti reálně neexistují. 

 
POZNÁMKA: jev existuje jedině v případě, že mu jsme schopni přiřadit (popsat) hmotu, 
prostor, čas. 

HROZBA  je definována jako hrozivá blízkost něčeho zlého, tedy jevu, události, procesu, 
který svými projevy, faktory, intenzitou a následky omezuje, ohrožuje, ničí, devastuje a 
likviduje životy, zdraví, majetek, životní prostředí, kulturní hodnoty.  

 
Hrozba vždy působí v konkrétním čase, na konkrétním místě, území a na konkrétní 
objekty a subjekty. 

Pojem hrozba tedy bychom měli chápat jako hrozivou blízkost něčeho zlého. Nastal první 
stupeň povodňové aktivity. Začíná foukat silný vítr a podle předpovědi víme, že se změní ve 
vichřici. Začal hořet dům. Vybuchla sopka. Praskl ventil chladícího zařízení a víme, že 
bezprostředně hrozí únik škodliviny, byla přerušena dodávka pitné vody, začaly padat kroupy, 
na dálnici jede auto v protisměru, voda se asi přelije přes hráz rybníka, neurodilo se obilí, 
anonym zavolal, že umístil bombu v nemocnici, zemětřesení zničilo komunikaci, při dopravní 
nehodě byla kontaminována půda, ....... 

Prostě vznikl, nebo je hrozivě blízko možnost vzniku negativního jevu, události, procesu, či 
činnosti, který může způsobit, nebo už dokonce způsobuje škody, ztráty, újmy. 

 
Poznámka: 
 Pokud výše uvedené pojmy budeme používat podle výše uvedených závěrů, budou 
problematice krizového managementu rozumět nejen odborníci, ale všichni. 
 

 


