
POTENCIÁLNÍ ZDROJE  
MIMO ŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ  

Potenciální zdroje mimořádných událostí a krizových situací tvoří nejrozsáhlejší seznam 
možných rizik, hrozeb a nebezpečí, které mohou významným způsobem ovlivnit náš život, 
nebo dokonce způsobit zánik naší civilizace. 

Potenciální zdroje dělíme podle jejich původu, faktorů a projevů na:  

•  PŘÍRODNÍ 
•  TECHNOLOGICKÉ, TECHNOGENNÍ, ENVIRONMENTÁLNÍ 
•  EKONOMICKÉ, POLITICKÉ, SOCIÁLNÍ A SPOLE ČENSKÉ POTENCIÁLNÍ 
ZDROJE  

- PŘÍRODNÍ   
pohyby země, pohyby vod, pohyby atmosféry, vliv kosmických sil, nákazy, epidemie 

• povodně a záplavy 
• přívalové deště, lijáky, bleskové povodně 
• nahromadění vody ucpáním řečiště (naplaveniny, ledové bariéry) 
• bahnotoky a úlomtoky (mury), pískotoky 
• krupobití 
• bouře, vichřice, orkán, větrná smršť, silné větrné poryvy 
• prachové, pískové bouře, eolická eroze 
• tornáda, downbursty, microbursty 
• tropické cyklóny, hurikány, tajfuny, tropické bou ře 
• bouřlivý příliv 
• blesky, elektrické jevy v atmosféře 
• rozsáhlé lesní požáry 
• sněhové kalamity, závěje 
• sněhové vánice, bouře 
• námrazy a náledí, ledovka 
• dlouhotrvající silné mrazy 
• lavinový splaz, sněhové laviny, sněhokamenité laviny 
• dlouhotrvající vedra a sucha 
• vysychání vodních toků, snižování (snížení) hladiny spodních vod 
• nedostatek zdrojů pitné vody a vody 
• nadměrná eroze půdy 
• rozšiřování pouští 
• dlouhodobá inverzní situace 
• seizmická činnost (otřesy, zemětřesení, destruktivní poklesy zemského povrchu, změny 
reliéfu, změny říční sítě, propady, sesuvy, trhliny, vznik sopek, cunami) 
• vulkanická činnost (výbuchy a výrony plynů, sopečných mračen, lávy) 
• svahové pohyby (sesuvy půdy a skal, mury) 
• vzedmutí moře (záplavy) 
• cunami 
• lahár (rozsáhlý bahnotok - většinou po výbuchu sopky, tropické deště) 
• působení přírodní radioaktivity, kosmické záření 
• radonové riziko 
• rizika chemického znečištění prostředí přírodními procesy 



• posuny kontinentálních desek Země, geologické katastrofy 
• supervulkány, kataklyzmatický výron magmatu, lávy na povrch Země, výrony 
sopečných mračen 
• globální katastrofa (mizení ozonové vrstvy, změna sklonu zemské osy, změna rychlosti 
otáčení Země, pokrytí Země sopečnými mračny, tání zmrzlého mořského metanu, změna 
složení atmosféry, zvýšení hladiny oceánů a moří, změna magnetického pole Země, změny 
mořských proudů) 
• dopad mimozemského tělesa, asteroidů, meteorů, komet 
• přelety komet 
• elektromagnetický impuls vesmíru 
• vliv kosmických sil (vliv Slunce, výbuch supernovy, působení černých děr, …..) 
• působení mimozemských civilizací 
• stárnutí Země 
• narušení životního prostředí, porušení biologické rovnováhy 
• změna životního prostředí, podnebí 

Hromadné postižení lidí, zvířat, rostlin: 
• zdravotní rizika populace  
• nákazy, epidemie, pandemie 
• epizootie 
• epifytie  
• přemnožení, invaze jednoho živočišného druhu 
• vymírání jednotlivých druhů flóry a fauny 
• vymírání ekosystémů 

POTENCIÁLNÍ ZDROJE  TECHNOLOGICKÉ, TECHNOGENNÍ, 
ENVIRONMENTÁLNÍ   
nehody, výbuchy, úniky, havárie, kontaminace, zamoření, nedostatek surovin, zdrojů, narušení 
služeb,  
•  požáry lokální  
•  velkoplošné požáry v zástavbě, požáry porostů  
•  závažné průmyslové havárie 
•  únik nebezpečných látek 
•  radiační havárie  
•  radiační nehoda, ztráta kontroly nad radioaktivními zá řiči, radioaktivním odpadem, 
vyhořelým jaderným palivem 
•  exploze, výbuchy 
•  velké dopravní nehody (silnice, železnice, pád letadla, pád satelitu ) 
•  havárie zdrojů energií (elektrický proud, teplo) 
•  havárie vysokonapěťového elektrického vedení, havárie plynovodů, energovodů a 
produktovodů 
•  narušení dodávek elektrického proudu velkého rozsahu 
•  narušení dodávek plynu velkého rozsahu 
•  narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu - ropná nouze 
•  narušení dodávek potravin velkého rozsahu 
•  zvláštní povodeň -  narušení hrází vodních děl poškození, destrukce (narušení hrází) 
vodních přehrad a hrází rybníků, vodních nádrží, protipovodňových hrází 
•  poškození, destrukce staveb, vícepodlažních budov, výškových konstrukcí 
•  destrukce komunikací, železnic, mostů, tunelů 
•  neprůjezdnost, nesjízdnost komunikací 



•  deformace a propady povrchů poddolovaných území 
•  důlní neštěstí 
•  narušení, zhroucení radiokomunikačních systémů 
•  narušení, zhroucení počítačových sítí, poštovních služeb 
•  narušení další kritické infrastruktury 
•  nedostatek surovin, vyčerpání zdrojů 
•  přerušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 
•  kontaminace a zamoření ovzduší 
•  kontaminace a zamoření vody 
•  kontaminace a zamoření půdy 
•  kontaminace, zamoření a znečištění moře 
•  okyselování oceánů 
•  snižování úrodnosti půdy, zasolování půd 
•  ukládání odpadů, skládky odpadů  
•  skládky nebezpečného odpadu 
•  úbytek a ničení půdy, odlesňování 
•  neřízené čerpání zdrojů surovin 
•  vysušování mokřin a mokřadů, ničení ekosystémů 
•  odstraňování vegetace, ničení deštných pralesů 
•  klonování rostlin, živých organismů, zvířat a lidí 
•  zánik druhů flóry a fauny 
•  klimatické výkyvy a změny, globální oteplování, globální ochlazování 
•  zneužití nanotechnologií  
•  zneužití vědeckých objevů 

POTENCIÁLNÍ ZDROJE  EKONOMICKÉ, POLITICKÉ, SPOLE ČENSKÉ, 
SOCIÁLNÍ 
bezpečnostní rizika, ekonomická rizika, finanční rizik, politická rizika, sociální 
rizika, informační rizika 

● narušení, nezajištění základních funkcí státu 
● narušení, nezajištění základních funkcí státu za krizových situací 
● poškození, nefunkčnost kritické infrastruktury 
● rozpad měnových systémů, narušení finančního a devizového hospodářství státu 
● zhroucení bankovního systému 
● rozpad akciových trhů 
● narušení dodavatelských a výrobních kapacit 
● dlouhodobé narušení dodávek ropy a ropných produktů 
● narušení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou 
● kolaps trhů a světové ekonomiky 
● nedostatek pitné vody 
● nedostatek potravin 
● narušení dodávek potravin velkého rozsahu 
● nezajištění základních životních potřeb (bezpečnost, ochrana, ubytování, vzdělávaní, 
lékařská a zdravotní péče, sociální pomoc, péče a služby)  
● ekologické, ekonomické, občanské, politické, národnostní, etnické, rasové, náboženské 
protesty a nepokoje 
● hladomor, chudoba 
● krize ekonomické, energetické, informační, technologické, politické, sociální, 
národnostní, etnické, rasové, náboženské 



● sociální nestabilita, nezaměstnanost 
● vymírání a zánik etnik 
● přelidnění 
● stávky 
● extrémismus 
● migrace a migrační vlny 
● fámy, panika, chaos, rabování 
● nezajištění výkonu veřejné správy (státní správy a samosprávy) 
● výtržnictví, kriminalita, žhá řství 
● narušování zákonnosti velkého rozsahu 
● destabilizace demokratického a společenského systému státu 
● organizovaná trestná činnost 
● diverzní akce a sabotáže  
● terorismus  
● CBRN terorismus (použití chemických, biologických, radioaktivních a jaderných 
látek) 
● povstání, revoluce, kontrarevoluce, gerila 
● krize mezinárodních vztahů, embarga  
● ohrožení životních zájmů státu 
● ohrožení státu  
● válka 

Poznámka:  
Potenciální zdroje mimořádných událostí a krizových situací spolu s bezpečnostními riziky a 
typy krizových situací jsou základem pro analýzu rizik. 


