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1.3  Podstata, předmět a cíle krizového managementu

Krizový management patří do skupiny „prediktivního projektového ma-
nagementu“4. Je to soubor specifi ckých přístupů, metod a nástrojů využí-
vaných řídícími pracovníky k zajištění funkčnosti subjektu za podmínek 
působení nepříznivých vlivů vyvolaných eskalací hrozeb určitého typu. Je 
tedy specifi ckou formou (obecného) managementu, vycházejícího z potřeb 
„managementu v podmínkách kritických změn“, kterou manažeři užívají 
v případech, kdy na zvládnutí situace (krizové situace) nestačí jejich běžné 
kompetence a běžné (disponibilní) prostředky (zdroje).

Jak tedy definovat krizový management?

Podobně jako u klasického managementu existuje množství defi nic krizové-
ho managementu. Záleží na přístupu, profesním pohledu či škole manage-
mentu. Tak např. se hovoří, že krizový management je:
soubor specifi ckých přístupů, metod a nástrojů využívaných řídícími pra-

covníky k zajištění funkčnosti subjektu za podmínek působení nepřízni-
vých vlivů vyvolaných eskalací hrozeb určitého typu,

nástroj v rukách manažerů, který jim v procese rozhodování umožňuje 
využít řadu metod a postupů, které jsou vlastní jen krizovému manage-
mentu,

specifi cká forma managementu, kterou manažeři užívají v případech, 
kdy na zvládnutí krizové situace (krize) nestačí jejich běžné kompetence 
a běžné (disponibilní) prostředky (zdroje).
Vzhledem k předchozímu tvrzení, že krizový management je specifi cká 

forma obecného managementu, forma prediktivního managementu, dopo-
ručuji držet se přístupu Drucker -Vodáček a defi novat krizový management 
takto:

„Krizový management je ucelený soubor teoretických přístupů, praktic-
kých doporučení a metod, uplatňovaných v hierarchizovaném a funkčně pro-
pojeném systému orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob, jehož 
cílem je minimalizovat (zamezit) možnost vzniku krize nebo (v případě, že 

4  Prediktivní projektový management je zaměřený na aktivní předcházení problé-
mům, řízení rizik a zvládání krizí. Projevuje se vysokou vnitřní efektivností řízení 
a následnou vysokou produktivitou realizačních týmů. Tím, že problémy řešíme 
„proaktivně“, vytváříme konstruktivní prostředí, kde výjimečné jevy, krizové situa-
ce a krize nenarušují postup vpřed.
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krize již nastala) redukovat rozsah škod a minimalizovat dobu trvání kri-
ze. Důležitou součástí krizového řízení je i odstraňování následků působení 
negativních krizových faktorů, obnova systému a jeho návrat do nového (vy-
lepšeného) běžného stavu.“

V praxi se můžeme setkat s trojím významem slova „krizový manage-
ment“:
specifi cká aktivita (profese),
skupina řídících pracovníků (personifi kace pojmu),
vědní disciplína (teorie o chtění a nechtění jednat, teorie o hrozbách a pří-

ležitostech, teorie boje o přežití – zvládnu krizi, nebo podlehnu krizi).
Když už máme defi nici a význam slova „krizový management“, položme 

si otázku, kde a kdy začíná a kde a kdy končí krizový management? Od-
pověď je jednoduchá. Je to kontinuální nikdy nekončící proces.

Obr. 1.3 Kontinuální proces krizového managementu

Zdroj: autor

Kontinuitu procesu krizového managementu potvrzuje i celá jeho histo-
rie a zkušenosti, které lidstvo získalo v procesu zvládání nejrůznějších kata-
strof. Svět bez hrozeb neexistuje. Hrozby eskalují nezávisle na vůli člověka 
(zejména přírodní). Krizové situace a krize různého charakteru (přírodního, 
antropogenního, bezpečnostního či vojenského) vznikaly, vznikají a budou 
vznikat ve všech stavech „krizového prostředí“ (mír, krize, válka).

Krizové 
situace

Krize

Hrozby

Krize byly,
jsou

a budou!



27

KAPITOLA 1:  MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 

Obr. 1.4 Stavy krizového prostředí

Zdroj: autor

Stav míru (z hlediska krizového managementu) je stavem, kdy převládá relativní klid, 
reálné hrozby nepřekračují přípustnou hranici eskalace. Síly a prostředky krizového 
managementu zabezpečují úkoly prevence, korekce či protikrizové intervence. Probíhá 
proces vytváření zdrojů potřebných pro řešení možných krizových situací. Platí běžná 
legislativa a běžný systém řízení státu.

Stav krize je období, kdy jednotlivé hrozby překročily hranici přípustné eskalace, zdra-
ví, životy a majetek obyvatelstva jsou v ohrožení, běžně disponibilní síly a prostředky, 
běžně dostupné zdroje nepostačují na zvládání dané situace, běžné kompetence a le-
gislativa nevytvářejí podmínky pro efektivní zvládání krizových jevů. Aktivuje se systém 
hospodářských opatření pro krizové stavy, v platnost vstupuje krizová legislativa. Sys-
tém řízení státu (regionů) přechází na krizovou platformu (aktivují se krizové štáby). 
Jsou vyhlašována a přijímaná různá regulační a ochranná opatření. Síly a prostředky 
krizového managementu jsou zapojené do procesu zvládání krize. Úsilí všech zaintere-
sovaných krizových orgánů, sil a prostředků je zaměřeno na konečný cíl – dostat krizi 
pod kontrolu.

Stav války je období, kdy je život společnosti ochromen, demokratické vymoženosti 
jsou ohra ničeny na minimum, veškeré úsilí ozbrojených sil a ekonomiky je zaměřeno 
na dosažení vítězství. Platí válečná legislativa, je aktivován válečný systém řízení spo-
lečnosti.

Krizové napětí

Stav světa
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 – nouzový
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Pět základních funkcí a dvě úrovně krizového managementu

Celý proces krizového managementu je založen na řadě vzájemně propoje-
ných činností, kterým říkáme základní funkce krizového managementu. Jde 
o funkce prevence, korekce, protikrizové (krizové) intervence, redukce 
a obnovy.

Obr. 1.5 Pět základních funkcí krizového managementu

Zdroj: autor

Prevence spočívá v organizačním zajištění a přípravách organizace (fi rmy, úřadu, 
obce, státu) na provádění činností sloužících k zabránění eskalace hrozeb do krizových 
situací a krizí, k omezení působení jejich škodlivých a ničivých faktorů na prvky organi-
zace nebo organizaci jako celek. Je prováděná v celém kontinuu krizového prostředí.

Korekce spočívá v přijímání takových politických, správních, hospodářských a jiných 
rozhodnutí a ve tvorbě takových právních, ekonomických, sociálních a jiných norem, 
které vytvoří podmínky pro minimalizaci zdrojů krizových situací a zabezpečí připrave-
nost k řešení nejrůznějších možných krizových situací. Je prováděná v celém kontinuu 
krizového prostředí.

Protikrizová intervence zahrnuje proaktivní opatření, která mají vést k zabránění vzni-
ku krizové situace nebo alespoň její eskalaci, ke stabilizaci situace a k postupnému 
návratu do běžného stavu, aniž by došlo k výraznému působení škodlivých a ničivých 
krizových faktorů. Je součástí obou úrovní krizového managementu. Provádí se v době 
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nárůstu eskalace hrozeb a v postkrizovém období než úroveň disharmonie systému 
neklesne pod mez sladěnosti systému (přijatelnou úroveň rizika).

Redukce spočívá v aktivní realizaci opatření krizových plánů, provádění záchranných 
prací, aktivaci systému ochrany obyvatelstva, realizaci systému hospodářských opat-
ření pro krizové stavy, využití věcné a osobní pomoci právnických a fyzických osob, ale 
i pracovní povinnosti a pracovní výpomoci obyvatelstva postižených lokalit a regionů 
k redukci škod a ztrát způsobených krizovou situací a minimalizaci doby trvání krize. 
Uplatňuje se v době krize a v postkrizovém období.

Obnova spočívá v likvidaci následků působení škodlivých a ničivých faktorů krize, za-
bránění vzniku sekundárních a terciárních krizových situací a za pomoci disponibilních 
a nově akumulovaných zdrojů přivedení systému do nového (vylepšeného) běžného 
stavu. Realizuje se v období po zvládnutí krize a přispívá k návratu systému do nového 
(vylepšeného) běžného stavu.

Spojitost těchto funkcí s vývojem krizového okolí je znázorněna na ob-
rázku 1.6.

Obr. 1.6  Interakce základních funkcí krizového managementu s krizovým 
okolím

Zdroj: autor

V návaznosti na výše uvedené funkce lze proces krizového managementu 
rozdělit na dvě vzájemně propojené úrovně – proces řízení rizik (Risk Mana-
gement Process) a proces řízení krizí (Managing Crisis Process).
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