
 
STUPNĚ RIZIK A HROZEB 

Stupně rizik a hrozeb jsou poměrně důležitými pojmy při analýzách, kalkulacích, rozhodování a při řešení mimořádných událostí a krizových 
situací. 
Dávají nám možnost posoudit a popsat rozsah následků mimořádných událostí a krizových situací. 

Stupně rizik a hrozeb: 
 1. stupeň - OMEZENÍ 
 2. stupeň - OHROŽENÍ 
 3. stupeň - POŠKOZENÍ 
 4. stupeň - NIČENÍ 
 5. stupeň - DEVASTACE 
 6. stupeň - LIKVIDACE (ZÁNIK) 

Z hlediska možných následků rizika a hrozby mohou být:  

OMEZUJÍCÍ negativní jev, událost, proces, činnost, která pravděpodobně neohrozí život, zdraví, majetek  
nebo životní prostředí, nevyžaduje provedení záchranných a likvidačních prací  ZANEDBATELNÁ PORUCHA 

OHROŽUJÍCÍ negativní jev, událost, proces, činnost, která může ohrozit život, zdraví, majetek 
nebo životní prostředí a vyžaduje provedení záchranných a likvidačních prací PŘIJATELNÁ NEHODA 

POŠKOZUJÍCÍ negativní jev, událost, proces, činnost, která může ojediněle způsobit ztráty, škody,  
újmy na životech, zdraví, majetku nebo životním prostředí   NEPŘIJATELNÁ NEŠTĚSTÍ 

NIČÍCÍ negativní jev, událost, proces, činnost, která může způsobit ztráty na životech, újmy  
na zdraví, škody majetku nebo životním prostředí   NEPŘÍPUSTNÁ POHROMA 

DEVASTUJÍCÍ 
negativní jev, událost, proces, činnost, která může způsobit rozsáhlé ztráty na životech,  
újmy na zdraví a škody na majetku nebo životním prostředí   ZCELA NEPŘÍPUSTNÁ KATASTROFA 

LIKVIDAČNÍ 
negativní jev, událost, proces, činnost, která mohou způsobit hromadné ztráty  
na životech obyvatel, plošné zničení majetku   FATÁLNÍ APOKALYPSA 

 
 



 
TABULKY PRO HODNOCENÍ     
jednotlivých potenciálních zdrojů mimořádných událostí a krizových situací v rámci hodnocení rizik a opatření k řešení MU/KS  
 
 

Pravděpodobnost - vyjádření možnosti vzniku jevu, události procesu, činnosti   

1 velmi malá téměř nulová nepravděpodobná 1 x za 100 let a více 0,01% - 4,99% 

2 malá nízká nízká 1 x za 10 - 100 let 5% - 29,99% 

3 střední střední střední 1 x za 2 - 10 let 30% - 59,99% 

4 vysoká vysoká vysoká 1 x za rok 60% - 79,99% 

5 velmi vysoká jistá velmi pravděpodobná několikrát ročně 80% - 99,99% 
 

Možná doba trvání - časový úsek působení negativních sil, hmot a energií 

1 velmi krátká minimální působení do 1 dne 

2 krátká nízká působení do 3 dnů 

3 střední střední působení do 1 týdne 

4 dlouhá vysoká působení do 1 měsíce 

5 velmi dlouhá maximální působení více jak 1 měsíc 

     

Územní působení - velikost území, které může být MU/KS postiženo  

1 velmi malé minimální část obce nebo OBEC  

2 malé malé obec ORP 

3 střední střední několik obcí KRAJ 

4 velké velké většina obcí ORP NĚKOLIK KRAJŮ  

5 velmi velké maximální celé ORP CELÉ ÚZEMÍ STÁTU 
 

Velikost nebezpečí - stupnice hodnocení rizik z hlediska možných následků  

1 omezení  jev, událost, která pravděpodobně neohrozí život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, nevyžaduje provedení zách.prací 

2 ohrožení  jev, událost, která může ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžaduje provedení záchranných prací 



3 poškození  jev, událost, která může ojediněle způsobit ztráty, škody, újmy na životech, zdraví, majetku nebo životním prostředí   

4 ničení  jev, událost, které může způsobit ztráty na životech, újmy na zdraví, škody majetku nebo životním prostředí   

5 devastace  jev, událost, které může způsobit rozsáhlé ztráty na životech, újmy na zdraví a škody na majetku nebo životním prostředí   

6 likvidace/zánik  jev, událost, které mohou způsobit hromadné ztráty na životech obyvatel, plošné zničení majetku   

      

Pravděpodobné působení - osoby    

1 omezení  není ohroženo zdraví ani životy lidí - jednotlivá lehká zranění  

2 ohrožení  může dojít k ohrožení a i k poškození zdraví; skupina lehce zraněných, těžká zranění jednotlivců jen vyjímečně 

3 poškození  dochází k rozsáhlému poškození zdraví a ojediněle i k úmrtí; skupina lehce a těžce zraněných, vyjímečně smrt 

4 ničení  dochází k hromadnému poškození zdraví a také k úmrtí; skupiny lehce a těžce zraněných, jednotlivá úmrtí 

5 devastace  dochází k hromadným úmrtím; skupiny těžce zraněných a mrtvých   

6 likvidace/zánik  dochází k hromadným úmrtím obyvatel na rozsáhlém území  

      

Pravděpodobné působení - zvířata    

1 omezení  zvířata jsou omezena, dochází k jejich zranění    

2 ohrožení  může dojít k úmrtí jednotlivých kusů zvířat   

3 poškození  může dojít k hromadnému úmrtí zvířat v jednotlivých chovech, nebo jednotlivým úmrtím různých druhů zvířat v jednom katastru 

4 ničení  může dojít k hromadnému úmrtí  jednoho druhu zvířat, nebo jednotlivým úmrtím různých druhů zvířat na řadě míst 

5 devastace  může dojít k hromadnému úmrtí různých druhů zvířat na rozsáhlém území   

6 likvidace/zánik  může dojít k vyhynutí jednotlivých druhů zvířat   

      

Pravděpodobné působení - majetek    

1 omezení  jsou ohroženy jednotlivé objekty, na majetku nedojde k poškození objektů, může dojít k různým omezením 

2 ohrožení  jsou poškozeny jednotlivé objekty, opravy jsou nutné  

3 poškození  majetek je lokálně poškozen a zničen, je poškozena, nebo zničena skupina objektů v jednom místě, opravy jsou nutné 

4 ničení  majetek je poškozen a zničen na řadě míst, zničeny jsou nejen jednotlivé objekty, ale i skupiny objektů  

5 devastace  majetek je plošně devastován na rozsáhlém území, jsou zničeny skupiny objektů, celé části obcí a měst  



6 likvidace/zánik  majetek je celoplošně zcela zničen na rozsáhlých územích  

      

Pravděpodobné působení - kritická infrastruktura   

1 omezení  funkce prvků kritické infrastruktury může být omezena, celkově dojde k nevýznamným výpadkům jejich funkčnosti 

2 ohrožení  jednotlivé prvky kritické infrastruktury mohou být lokálně poškozeny, celkově dojde malým škodám, funkce jednotlivých prvků KI je místně omezena 

3 poškození  lokálně jsou poškozeny, či zničeny části jednotlivých sítí kritické infrastruktury, nebo jednotlivé prvky kritické infrastruktury, KI krátkodobě je nefunkční 

4 ničení  plošně jsou zničeny jednotlivé sítě kritické infrastruktury, jednotlivé prvky kritické infrastruktury jsou nefunkční, KI je dlouhodobě nefunkční 

5 devastace  sítě i prvky kritické infrastruktury jsou zcela zničeny na rozsáhlém území  

6 likvidace/zánik  všechny prvky kritické infrastruktury jsou zcela zničeny, kritická infrastruktura neexistuje 

      

      

Pravděpodobné působení - životní prostředí    

1 omezení  následky na životní prostředí jsou rychle odstraněny bez velkých škod  

2 ohrožení  následky na životní prostředí lze odstranit    

3 poškození  na řadě míst dojde k úhynu jednotlivých druhů flóry a fauny, jejich náhrada bude dlouhodobá 

4 ničení  celoplošně dojde k úhynu druhů flóry a fauny, následky na životní prostředí jsou téměř nevratné 

5 devastace  následky na životní prostředí jsou katastrofální, jednotlivé druhy flóry a fauny již nepůjde nahradit 

6 likvidace/zánik  následky na životní prostředí jsou apokalyptické, došlo k vyhynutí řady druhů flóry a fauny 
    


