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Snahy o „barevné“ vyhodnocování míry ohrožení terorismem v mezinárodním prostředí 
 
Anotace 
 
Přinejmenším od teroristických incidentů ve Spojených státech amerických ze září 2001 se 
„vyrojila“ celá řada odhadů, snažících se poměřovat konkrétní země, regiony či aglomerace 
světa podle míry ohrožení ze strany terorismu. Zřejmě nejčastěji citovanou platformou v této 
oblasti je společnost Aon. Rozhodně se však nejedná o jediného hráče v této oblasti. Z jakých 
premis tito hodnotitelé míry ohrožení vycházejí? Jak uživatelsky vstřícné jsou jejich výstupy  
a jaká může být zpětná vazba některých zemí – včetně České republiky – na jejich 
hodnocení? To jsou otázky, na které si klade za cíl odpovědět tento příspěvek. 
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
At least since the terrorist incidents in the United States in September 2001, it is possible to 
witness numerous estimates, trying to measure the level of threat of terrorism to the 
specific countries, regions or agglomeration. Perhaps the most often cited platform in this 
area is Aon. But this is certainly not the only player in this field. Which premises are used by 
these evaluators? How user-friendly are their outcomes, an what about the feedback of 
some evaluated countries – including the Czech Republic – can be? These are questions that 
aims to answer this article. 
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Aon Corporation1 
 
Společnost Aon Corporation (Aon, případně AON, v České 
republice působící pod názvem Aon Central and Eastern Europe)2, 
je jedním ze subjektů, který reagoval na Zákon  
o protiteroristickém pojištění (Terrorism Risk Insurance Act, 
TRIA), vydaný ve Spojených státech amerických roku 2002.  

 
Cílem zákona bylo znovu nastartovat ekonomiku Spojených států amerických, rozkolísanou 
teroristickými incidenty ze září 2001. Součástí respektive rozpracováním zákona je federální 
program (původně koncipovaný do konce roku 2006), který zdůrazňuje, aby soukromé 
společnosti, které se chystají investovat v zahraničí (ve spolupráci s pojišťovnami, ale i po své 
linii), braly do úvahy, jaké je v které zemi riziko teroristického útoku (a tím pádem 
perspektiva ztráty investice atd.). 
 
Aon z tohoto důvodu která začala vydávat materiál, jehož název je přeložitelný jako 
„Expertiza pojišťování na rizika ze strany terorismu“ (Terrorism Risk Insurance Expertise). 
Poprvé byla tato zpráva vypracována roku 2003 (přičemž určité aktivity v tom směru firma 
zahájila už roku 1993). Zpráva je vytvářena každoročně a je dostupná zaregistrovaným 
předplatitelům. 
 
Autoři ze struktury Aon své výstupy presentují takto: Nabízíme sofistikovaný model, který 
pomůže klientům naší pojišťovací společnosti analyzovat riziko podnikání v jednotlivých 
zemích světa z hlediska ohrožení ze strany terorismu. Databáze Aon obsahuje „více než  
5 000“ možných cílů, „více než 20 metod útoku“ a dohromady generuje „více než 125 000 
možných scénářů“ incidentů. Na základě takto koncipovaných podkladů se konkrétní firma 

                                                 
1
 Tato pasáž rozpracovává a doplňuje starší výstupy na obdobné téma: 

KRULÍK, Oldřich. Je možné měřit míru ohrožení země terorismem? Security Magazine. 2007, leden-únor, s. 23 
až 25. ISSN 1210-8723. 
KRULÍK, Oldřich, Je možné měřit míru ohrožení země terorismem? Ministerstvo vnitra České republiky. 2007. 
[cit. 1. VI. 2012] <http://www.mvcr.cz/soubor/mereni-miry-ohrozeni-terorismem.aspx>. 
KRULÍK, Oldřich. Je možné měřit míru ohrožení země terorismem? Ministerstvo vnitra České republiky. 2007. 
[cit. 1. VI. 2012] <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/data/files/aon.pdf>. 
KRULÍK, Oldřich; MACHOVÁ, Nicole; ŠIMKOVÁ, Vlasta. Komunikace s veřejností v případě hrozby narušení 
zákonnosti velkého rozsahu. VIII. mezinárodní konference bezpečnostního managementu. ASIS International 
Česká republika. Praha, 24. V. 2011. 
2
 Platforma sama sebe definuje následujícím způsobem: „Aon je vedoucím poskytovatelem služeb na poli risk 

managementu, pojišťovacího a zajišťovacího makléřství a konzultací v oblasti lidských zdrojů.“ 
Aon v České republice. Aon. [cit. 1. VI. 2012] <http://www.aon.com/czechrepublic/>. 
Aon. [cit. 1. VI. 2012] <http://www.aon.com/>. 
Fulltextový vyhledávač v rámci internetové stránky „O pojištění“ dne 1. června 2012 obsahoval celkem 74 
příspěvků s klíčovým slovem „AON“ respektive „Aon“. O pojištění. [cit. 1. VI. 2012] 
<http://www.opojisteni.cz/fulltext/?query=aon&page=2>. 
Terorismus, stávky a politické nepokoje – hlavní hrozby pro podnikání. O pojištění. 9. VI. 2011. [cit. 1. VI. 2012] 
<http://www.opojisteni.cz/rizika/terorismus-stavky-a-politicke-nepokoje-hlavni-hrozby-pro-podnikani/>. 
Aon Risk Solutions. Aon. [cit. 1. VI. 2012] 
<http://www.aon.com/risk_management/terrorism_mitigation/terrorism_risk_map.jsp>. 
Ridge Announces Homeland Security Advisory System. White House Office of the Press Secretary. 12. III. 2002. 
[cit. 20. I. 2009] <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/03/20020312-1.html>. 
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může spolurozhodnout, zda a jak bude v které zemi (regionu či aglomeraci) investovat 
(včetně investice do bezpečí svého personálu, zabezpečení budov atd.). 
 
Aon se ostatně mimo terorismu zabývá  
i vytvářením analýz s ohledem na jiné 
nežádoucí situace (okradení, přepadení, 
únosu, podvedení, znečištění životního 
prostředí, dopad podnebí na korozi různých 
kovů či degradaci plastů atd.). 

 

 

 

Mediálně nejvděčnějším výsledkem analýz 
Aon v „protiteroristické“ oblasti je 
„známkování“ jednotlivých zemí, založené na 
škále „barevných stupňů“ míry ohrožení ze 
strany terorismu, které pro použití uvnitř 
země mezi lety 2002 až 2011 vyhlašovalo 
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených 
států amerických – to ovšem za užití jiné 
barevné škály (od šedozelené po rudou či 
sytě hnědou). Ilustrace naznačuje, že 
bezplatné části výstupů Aon nejsou obvykle 
příliš zřetelné.3 

 
Následující údaje jsou vztaženy k roku 2010 – může se 
jednat o mapy, tabulky či jinak koncipované přehledy): 

 
Značné (naprosté) riziko (rudá, případně sytě 
hnědá): Irák, Indie, Afghánistán, Pákistán, 
Izrael/Palestina, Jemen, Somálsko atd. 
Vysoké riziko (sytě oranžová): Ruská federace, 
Alžírsko, Saúdská Arábie, Egypt, Turecko, Spojené 
království atd. 
Zvýšené riziko (světle oranžová): Spojené státy 
americké, Německo, Francie, Španělsko atd. 
Riziko vyžadující ostražitost (žlutá): Kanada, 
Austrálie, Ukrajina, Švédsko atd. 
Nízké riziko (šedozelená): Česká republika, Polsko, 
Slovensko, Rakousko, Čínská lidová republika atd.  
 

Česká republika obvykle spadá do jedné ze dvou „nejméně rizikových skupin“ (případně není 
hodnocena vůbec, například s ohledem na „jiné formy „politického násilí“ než terorismus 

                                                 
3
 2005 Terrorism Risk Map. Sinarmas World Academy International School. 2005. [cit. 8. VI. 2012] 

<http://blogs.swa-jkt.com/swa/10538/files/2011/09/2005-terrorism_risk_map1.gif>. 
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– viz tabulka)4, přičemž přesun z jedné skupiny do druhé se často opírá o velmi sporné 
aspekty.5 

                                                 
4
 GHETU, Daniela. 2012 Aon's Political Risk Map: 2 Upgrades and 3 Downgrades for the CEE & CIS Countries. 

xPrimm. 14. II. 2012. [cit. 1. VI. 2012] <http://www.xprimm.com/2012-aon-s-political-risk-map-2-upgrades-and-
3-downgrades-for-the-cee-cis-countries-articol-117,123-1531.htm>. 
5
 Aon zvýšila rizikovost České republiky kvůli narkomafiím a budově RFE. ČTK. 19. IV. 2005. 

Pojišťovna Aon: Irák nejnebezpečnější zemí světa, Česká republika si pohoršila. ČTK. 19. IV. 2005. 
Česká republika podle pojišťovny už je mírně riziková. Lidové noviny. 20. IV. 2005. 
Nebezpečí terorismu je nyní v Česku vyšší. Právo. 20. IV. 2005. 
Stupeň ohrožení města není vyšší. Právo. 10. II. 2006. 
„Česká republika – bezpečná destinace“. Czech Tourism; Asociace cestovních kanceláří České republiky. 9. X. 
2011 [cit. 1. VI. 2012] <http://www.ackcr.cz/files/czt.pdf>. 
Terorismus mění postoj firem k cestování. Hospodářské noviny. 25. VIII. 2006. 
Irák je z hlediska pojišťoven nejnebezpečnější země světa. ČTK. 19. IV. 2005. 
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Konkrétně mezi roky 2004 a 2005 platforma Aon zvýšila „stupeň rizikovosti“ České republiky 
kvůli sídlu rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Praze, blízkosti hranice Ruské federace a 
vládní podpoře kampaně v Iráku. Podle Aon v roce 2004 České republice došlo  
k pěti bombovým útokům, což znamenalo 38. nejčastěji bombovými útoky zmítané místo na 
světě. Výslovně byl přitom zmíněn incident za použití granátu proti majiteli Kasina Royal 
v ulici Na Příkopě.6 
 
Zástupci bezpečnostní komunity České republiky takový výsledek zpravidla komentují pouze 
v obecném duchu, čímž vzniká prostor pro řadu spekulací. 

  
Rozměr takového rozruchu je však spíše omezený, protože výstupům Aon v rámci České 
republiky není přikládána až taková důležitost, jak by si jejich autoři patrně představovali. 
 
Mnohem emotivnější reakce na „známkování“ se týkají představitelů jiných zemí, například 
Indie.7 Zástupci země nelibě nesou rady Aon zahraničním investorům typu: “buďte 
připraveni se do 24 hodin ze země evakuovat”. Být v jedné „úrovni rizika“ s Irákem je pro 
Indii zavádějící. Vládní kruhy poukazují na skutečnost, že většina incidentů v Indii se týká 
relativně malé oblasti Kašmíru a ve zbytku státu je zpravidla klid. „Známkování“ není pro Indii 
„dobrá reklama“ a v dlouhodobém měřítku poškozuje politiku pobídek pro příchod 
zahraničních investic, akciový trh atd. 
 
Ačkoli Spojené království (stav k roku 2005) spadalo do třetí kategorie (zvýšené riziko), 
Londýn Aon řadil – podobně jako Bagdád, Jeruzalém či Kábul – do druhé nejvyšší skupiny 
(vysoké riziko).8 
 
V posledních letech je možné v rámci Aon zaznamenat určitý odklon od „uhranutí 
terorismem“ a příslušné výstupy spíše operují s pojmy „politické riziko“ (political risk) nebo 
„politické násilí“ (political violence), s poněkud modifikovanou barevnou škálou.9 

                                                 
6
 Pojem „bombový útok“ přitom statistika v České republice nezná. Každoročně je v České republice 

zaznamenáno okolo dvaceti incidentů v kategorii „výbuch“, přičemž se ve většině případů jednalo o nedovolené 
ozbrojování, nezřídka v souvislosti s přípravou silvestrovských ohňostrojů. Údaj pět výbuchů s kriminálním (tedy 
rozhodně nikoli teroristickým) podtextem za rok 2004 tak může být odpovídající. 
7
 Obdobné protesty ze strany Turecka (březen 1999) viz například:  

CHRISTOFIS, Nikos; KOLLIAS, Christos; PAPADAMOU, Stephanos; STAGIANNIS, Apostolos. Terrorism and Capital 
Markets: The Effects of the Istanbul Bombings. Economics of Security Working Paper 31. 2010. ISSN 1868-0488. 
[cit. 1. VI. 2012] 
<http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.356873.de/diw_econsec0031.pdf>. 
8
 Pojišťovna Aon: Irák nejnebezpečnější zemí světa, Česká republika si pohoršila. ČTK. 19. IV. 2005. 

HONZÁK, Radek. Londýn se na útok připravoval. Lidové noviny. 8. VII. 2005. 
HONZÁK, Radek. Británie útok očekávala. Lidové noviny. 9. VII. 2005. 
9
 Politické násilí je chápáno jako souhrnný pojem, který zahrnuje širokou škálu nežádoucích jevů, jako jsou: 

stávky, povstání, občanské nepokoje, sabotáže, terorismus, úmyslná poškozování (majetku), války, občanské 
války, povstání, revoluce, nepřátelské činy ozbrojených sil, vzpoury nebo státní převraty (risk of strikes, riots, 
civil commotions, sabotage, terrorism, malicious damage, war, civil war, rebellion, revolution, insurrection, 
hostile act by a belligerent power, mutiny or coup d'etat). 
GHETU, Daniela. 2012 Aon's Political Risk Map: 2 Upgrades and 3 Downgrades for the CEE & CIS Countries. 
xPrimm. 14. II. 2012. [cit. 1. VI. 2012] <http://www.xprimm.com/2012-aon-s-political-risk-map-2-upgrades-and-
3-downgrades-for-the-cee-cis-countries-articol-117,123-1531.htm>. 
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Pro dokreslení situace je možné uvést několik (v mezích možností) zřetelnějších map či 
přehledů, „odblokovávaných“ obvykle s určitým odstupem po vytvoření.10 
 

 
 

                                                                                                                                                         
Aon’s 2012 Terrorism and Political Violence map is Now Available. Aon. 2001. [cit. 1. VI. 2012] 
<http://www.aon.com/risk-services/terrorism-risk-map/register.jsp>. 
10

 Terrorism. Aon. [cit. 1. VI. 2012] <http://www.aon.com/risk-services/crisis-management/terrorism.jsp>. 
SAEFONG, Myra, P. Emerging-Market Rewards are Worth the Risks. Wall Street Journal. 10. II. 2011. [cit. 
1. VI. 2012] <http://articles.marketwatch.com/2011-02-10/markets/30742418_1_emerging-markets-epfr-
global-political-risk>. 
Svět v ohrožení terorismu. O pojištění. 16. IX. 2009. [cit. 1. VI. 2012] <http://www.opojisteni.cz/rizika/svet-v-
ohrozeni-terorismu/> (mapa pro rok 2009). 
Aon Publishes New Terrorism Threat Map. Sources and Methods. 27. VII. 2010. [cit. 1. VI. 2012] 
<http://sourcesandmethods.blogspot.cz/2010/07/aon-publishes-new-terrorism-threat-map.html> (mapa pro 
rok 2010). 
Terrorism, Economic, and Privacy Risk Maps. Patronus Analytical. 12. II. 2008. [cit. 15. VI. 2012] 
<http://patronusanalytical.com/files/tag-terrorism.php> (mapa pro rok 2007). 
TAKKEN, Remco, Nederlandse situatie zorgelijk, maar nog altijd in het veilige westen: Verzekeraars zien 
terrorismerisico met geografische variatie. GIS Magazine, 11. IV. 2007. [cit. 15. VI. 2012] 
<http://www.gismagazine.nl/blog/editors-desk/verzekeraars-zien-terrorismerisico-met-geografische-variatie> 
(mapa pro rok 2006, spojená s úvahou o „známkování“ Nizozemska). 
2011 Terrorism and Political Violence Map. Aon. [cit. 1. VI. 2012] <http://www.aon. com/attachments/risk-
services/2011_terrorism_political_violence_map.pdf> (mapa pro rok 2011). 
Infographic: Terrorism & Political Violence Map. Emergency Response and Planning News. 4. V. 2012. [cit. 15. 
VI. 2012] <http://www.emergency-response-planning.com/Portals/87350/images/terrorism %20map%202012-
resized-600.jpg> (mapa pro rok 2012). 
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Příklady „neteroristických“ přehledů Aon mohou být mapy „politického rizika“11, „politicko-
ekonomického rizika“12 nebo odbočka směrem ke konceptu „human security“, tedy „people 
risk map“13 koncipovaná mimo jiné jako „mix“ pravděpodobnosti a negativních dopadů 
nezaměstnanosti nebo poklesu životního standardu v poproduktivním věku. 
 

 
 

                                                 
11

 Political Risk Map 2010. Public Risk Management Organisation. 27. I. 2010. [cit. 1. VI. 2012] 
<http://www.primo-europe.eu/content/wp-content/uploads/2011/01/political-risk-map-2010-aon.jpg> (mapa 
pro rok 2010). 
12

 2008 Political & Economic Risk Map. Aon. [cit. 15. VI. 2012] <http://insight.aon.com/?elqpurlpage=983> 
(mapa pro rok 2008). 
13

 HUSDAL. Jan. Dhaka, Bangladesh: The Worst City for Relocation? Supply Chain Expert Community. 1. X. 2010. 
[cit. 15. VI. 2012] <https://community.kinaxis.com/people/janhusdal/blog?start=15>. 
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Z dílny Aon pochází i mapy a další přehledy, „šité na míru“ konkrétním regionům světa. 
Někdy se jedná o určité „ochutnávky“, jejichž cílem je získat předplatitele dalších výstupů. 
Z použitých příkladů je zřejmé, že jak „barvy“ tak „popisky“ se mohou rok od roku (nebo 
v souvislosti se specifickým zaměřením mapy či přehledu) poněkud měnit.14 

 

                                                 
14

 BOCK, Tobias. Terrorism Threat Map Shows New Difficulties in Calculating Business Risk. Atlantic Community. 
2007. [cit. 1. VI. 2012]  <http://www.atlantic-community.org/index/global_must_read_article/ 
terrorism_threat_map_shows_new_difficulties_in_calculating_business_risk>. 
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Další mapy se týkají situace v rámci Blízkého východu15 či Jihozápadní Afriky.16 
 

    
 

                                                 
15

 KÖNCKE, Frederik, C. Multinationals Face Political and Economic Risks. Atlantic-Community.com. 21. VIII. 
2008. [cit. 1. VI. 2012]  <http://www.atlantic-community.org/index/open_think_tank_article/ 
multinationals_face_political_and_economic_risks>. 
16

 RILEY, Jeff. Political Risk and the London Insurance Market. Careers Group: University of London. 11. V. 2012. 
[cit. 1. VI. 2012] <http://www.careers.lon.ac.uk/blog/development/index.php/2012/05/11/ political-risk-and-
the-london-insurance-market/>. 
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Výstupy Aon jsou nezřídka předmětem 
„převyprávění“, často formou agentur-
ního zpravodajství, za využití citací 
představitelů Aon. Jedná se tak  
o určitou formu „reklamy“ prospěšnou 
pro obě strany. V roce 2005 například 
BBC zveřejnil stručný „top ten“ zemí 
s nejčetnějšími teroristickými útoky  
(v absolutních číslech).17 
 
Další „převyprávění“ výstupů Aon se 
týká roku 2012. 

 
 
Červeně jsou zbarveny země, kde se míra „politického násilí“ zvyšuje. Zeleně naopak země, 
kde Aon konstatuje či předpokládá uklidnění situace. Zástupci Aon v této souvislosti uvádějí, 
že zhoršení situace ve sledovaných zemích (včetně České republiky) rezonuje s větším 
množstvím pouličních demonstrací a jiných perspektivně násilných vystoupení, nikoli nutně 
s otázkou terorismu.18 
 

 
 

„Konkurenční“ přehledy 
 

                                                 
17

 Jedná se o „odvozeninu“ výstupů Aon, konstatující „horší známky“ pro 31 zemí (ve srovnání let 2004 a 2005). 
V textu je přímo zmíněna Česká republika, lichotivě označená za „západní zemi“: „Other western European 
nations, including the Czech Republic and Denmark, have also moved up a grade and now face a "guarded" 
level of risk.“ 
World Terror Risk „On the Rise“. BBC. 18. IV. 2005. [cit. 1. VI. 2012]  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4457705.stm>. 
18

 AKOMAH, Chinwe. Terrorism and Civil Unrest: Risky Business. Post Online. 29. V. 2012. [cit. 1. VI. 2012] 
<http://www.postonline.co.uk/post/feature/2180738/terrorism-civil-unrest-risky-business>. 
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Dlužno podotknout, že přehledům podobného charakteru se věnuje nejenom platforma Aon. 
„Konkurenční“ mapy přitom vyznívají pro Českou republiku přinejmenším stejně příznivě. 
V obou je České republice přiřčena nejnižší možná úroveň rizika (zanedbatelné riziko  
– negligible risk). Studie přitom podle možností obsahují i údaje o povaze potenciálních 
útočníků (ideologický profil atd.), respektive snahy o „známkování“ nikoli pouze států, ale 
i regionů či měst. Mapa vytvořená v rámci World Market Analysis popisuje i povahu 
teroristických a jiných zločineckých skupin (vlevo).19 Mapa vytvořená v rámci projektu 
„Krvavé hranice“ mapuje výskyt a intensitu teroristických útoků „souvisejících s islámem“ 
mezi lety 2001 až 2006 (opět za využití určité barevné škály).20 
 

    
 
Další obdobná mapa pochází 
z roku 2003: World Market 
Research Centre Global 
Terrorism Index.21 
 

 
 

 

                                                 
19

 PATON, Richard. Risk Management's Role in Countering Global Terrorism. Risk Manager’s Forum. 3. X. 2003. 
[cit. 15. VI. 2012] <http://www.roughnotes.com/rnmagazine/2003/october03/10p104.htm>. 
20

 The Bloody Borders Project. Gates of Vienna. 3. III. 2006. [cit. 15. VI. 2012] 
<http://chromatism.net/bloodyborders/maps/small.jpg>. 
21

 RICE, David. Global Threat Analysis. World Market Research Centre. 14. VIII. 2003. [cit. 15. VI. 2012] 
<http://www.policyconcepts.com/220054.ppt>. 
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Dalším přístupem může být „žebříček“, kdy se 
několik (zde 14) nejvíce postižených lokalit 
dočkalo barevného zvýraznění a sloupku 
znázorňujícího počet incidentů.22 

 
 

                                                 
22

 Countries at Risk: Terrorists Cells. 2003. [cit. 20. I. 2012] <http://terroristcells.hostedfree.net/countries-at-
risk> (stránka je od 3. III. 2012 neaktivní pro nesplácení hostingového poplatku). 
FLANDRO, David; ALOVISI, Julian. Terrorism - Reinsurers Standing By, Part II: Risks, Threats and Exposures. CG 
Ideas. 16. VI. 2010. [cit. 1. VI. 2012] <http://www.gccapitalideas.com/2010/06/16/terrorism-reinsurers-
standing-by-part-ii-risks-threats-and-exposures/>. 
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Maplecroft 
 

Pokud je možné nějakou platformu označit za víceletou či jinak komplexnější konkurenci 
firmy Aon, pak je to zřejmě uskupení ze Spojeného království (Bath) jménem Maplecroft.23 
Tento zdroj se stává stále více citovaným ze strany významných badatelů  
a dalších autorit.24 

 

      
 

Do širšího povědomí se platforma propracovala v roce 2010, kdy se jí dostalo ocenění 
Evropský produkt roku v oblasti risk managementu (European Risk Management Product of 
2010). Za využití více než 500 indikátorů rizika vznikají desítky interaktivních map či daklších 
studií.25 
 
Příkladem retrospektivních vizuálů Maplecroft k tématu terorismu je „bodový přístup“ (pin 
method), kdy ke každému incidentu je přiřazen větší či menší tmavý bod – ať v globálním26, 
nebo menším (Sub-National Mapping of Terrorism) měřítku.27 

 

   

                                                 
23

 Reports, Analysis and Country Scorecards. Global Risk Portfolio: Countries: Czech Republic. Maplecroft. [cit.  
1. VI. 2012] <http://maplecroft.com/portfolio/countries/cz/>  
(vyhledávač podkladů o jednotlivých zemích, všechny přehledy o České republice jsou zpoplatněny).  
Maplecroft. [cit. 1. VI. 2012] <http://maplecroft.com/>. 
Maps and Indices. Maplecroft. [cit.  1. II. 2012] 
<http://maplecroft.com/portfolio/mapping/maplecroft/landing/>. 
Podnikání vás bude stát krk. Žebříček rizikových zemí. Aktuálně.cz. 12. III. 2010. [cit. 1. VI. 2012] 
<http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/business-ve-svete/clanek.phtml?id=663102>. 
24

 RENNISON, Joe. UK Top of Major Western Economies at Risk of Terrorism. International Business Times.  
4. VIII. 2011. [cit. 1. VI. 2012] <http://www.ibtimes.co.uk/articles/192259/20110804/the-uk-is-at-the-greatest-
risk-of-terrorism-of-any-western-economy-according-to-research.htm>. 
FLANDRO, David; ALOVISI, Julian, Terrorism – Reinsurers Standing By, Part II: Risks, Threats and Exposures. GC 
Capital Ideas. 16. VI. 2010. [cit. 1. VI. 2012] <http://www.gccapitalideas.com/2010/06/16/terrorism-reinsurers-
standing-by-part-ii-risks-threats-and-exposures/>. 
25

 Maplecroft Maps. Alcatel. 2008. [cit. 1. VI. 2012] <http://alcatel.maplecroft.com/loadmap?template=map>. 
26

 Localised Terrorism Intensity Index. Teak Door. 17. II. 2010. [cit. 1. VI. 2012] <http://teakdoor.com/thailand-
and-asia-news/65541-thailand-extreme-terrorist-risk.html> (komentář k hodnocení Thajska jako 9. nejohro-
ženější země světa podle podkladů platformy Maplecroft z roku 2010). 
27

 Who We Are. Maplecroft. [cit. 1. VI. 2012] <http://maplecroft.com/about/who_we_are/>. 
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Celosvětový index rizika (Global Risks Index) z dílny Maplecroft zahrnuje ale nejen 
terorismus, ale i další politické, ekonomické, sociální a environmentální aspekty (právní 
normy, zabezpečení zdrojů, náchylnost ke změnám klimatu, přírodní katastrofy, porušování 
lidských práv, chudobu a či aspekt pandemií a infekčních onemocnění), které se mohou 
odrazit například na investičním prostředí. 
 
Maplecroft označil celkem 24 zemí za extrémně rizikové. Sedmnáct z nich se nachází  
v Africe. Mezi nejvíce problematické patří Somálsko (1.), Demokratická republika Kongo (2.), 
Zimbabwe (3.) a Súdán (4.). Mezi další extrémně riskantní místa pro podnikání patří 
Afghánistán, Nigérie, Irák nebo Bangladéš. 
 

    
 
Výstupy Maplecroft se jednak snaží Aon do jisté míry napodobit (i co se týče užívání více či 
méně podobné barevné škály nebo důrazu i na jiné bezpečnostní výzvy, než pouze 
terorismus), ale zároveň si udržet jistou přidanou hodnotu (vytváření hloubkových „country 
studies“ o některých zemích, jako je Ruská federace28 a Indie) či odlišnost (v rámci 
sledovaných zemí označují obzvláště problematické regiony – terrorism hotspots – černou 
barvou). 
 

    
 

                                                 
28

 Terrorism, Corruption and Human Rights: New Maplecroft Report Rates Russia’s Risk as “High But 
Promising”. Maplecroft News. 1. IV. 2010. [cit. 1. VI. 2012] 
<http://maplecroft.com/about/news/russia_report.html>. 
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Metodologie Maplecroft je na druhou 
stranu kritizována za přílišnou 
„retrospektivnost“. Namísto snah o prog-
nózy přímo konstatuje, že se jedná  
o statistiku incidentů obrácenou do 
minulosti, obvykle za posledních 12 
měsíců.29 

 
 
Foreign and Commonwealth Office 
 
Jeden z rozměrů snah o detailnější vhled do bezpečnostní situace na území některých 
konkrétních zemí mohou představovat doporučení, které vydává „Ministerstvo zahraničních 
věcí” (Foreign and Commonwealth Office) Spojeného království. Za využití “barev semaforu” 
nebo další metodologie30 lze odstupňovat území, kam není radno vůbec cestovat, případně 
kde je doporučováno pohyb omezit na nezbytné minimum.31  
 

 

 
 
Nemusí se přitom jednat pouze o téma terorismu, svou roli mohou sehrát únosy  
(a vymáhání výkupného) nebo jiné formy násilných aktivit na tom kterém teritoriu. Tyto 
výstupy (které samy zdůrazňují, že se jedná o doporučení, ze kterých nelze vyvozovat žádné 
právní důsledky) jsou nezřídka „bez záruky“ přejímány dalšími subjekty (cestovní kanceláře, 

                                                 
29

 Countries with Greatest Risk of Terrorism. RIA Novosti. 8. VIII. 2011. [cit. 1. VI. 2012] 
<http://en.rian.ru/infographics/20110808/165625328.html>. 
30

 Může se jednat o pětici „stupňů“: Bez omezení. (No restrictions in this travel advice.), „zelená“. Pokud to není 
nezbytné, vyhněte se cestování do určitých částí země. (Avoid all but essential travel to part(s) of country). 
Pokud to není nezbytné, vyhněte se cestování do celé země. (Avoid all but essential travel to whole country.). 
Vyhněte se veškerému cestování do určitých částí země. (Avoid all travel to part(s) of country.). Vyhněte se 
veškerému cestování do celé země. (Avoid all travel to whole country). 
31

 United Kingdom FCO Travel Warnings. Chartsbin.com. [cit. 1. VI. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://cdn3.chartsbin.com/chartimages/l_1438_ef9487a06fb3394d40cc9ca8ef1ef40d> (doba vydání mapy 
není upřesněna, zřejmě se jedná o kompilaci za delší časové období). 
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internetové stránky s radami pro cestovatele a podobně). Někde vystačíte s barvou jedinou  
– příkladem může být Somálsko32 – případně jen se dvěma (Mali33). Dalšími uvedenými 
příklady jsou Filipíny34 (lokalizace konkrétního únosu) nebo kavkazská část Ruské federace.35 

 

      
 

      
 

                                                 
32

 Travel Advice by Country: Somalia. Foreign ad Commonwealth Office. 4. V. 2012.  [cit. 1. VI. 2012] 
<http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/sub-saharan-africa/somalia>. 
33

 The US State Department Advises against all Travel to all of Mali. World of Maps. 27. III. 2012. [cit. 1. VI. 
2012] <http://journals.worldnomads.com/safetyhub/story/74734/mali/mali-terrorism-and-kidnap-risk>. 
34

 Adventure Travel and Acceptable Risk: Philippines. World Nomads. 2. II. 2012. [cit. 15. VI. 2012] 
<http://journals.worldnomads.com/safetyhub/story/82666/philippines/adventure-travel-and-acceptable-risk>. 
35

 Travel Advice by Country: Russian Federation. Foreign ad Commonwealth Office. 18. V. 2012. [cit. 1. VI. 2012] 
Dostupné na internetu: 
<http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/europe/russian-federation>. 
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Další aktéři 
 
Bez zajímavosti není ani jeden z výstupů 
think-tanku RAND36, který určitou barevnou 
škálu aplikuje na New York, konkrétně 
Manhattan, kde se snaží tipovat 
„přitažlivost“ jednotlivých budov pro 
terorismus.37 
 

 
 

Poněkud jiný přístup (tentokrát na bázi čtyř barev) se věnuje tématu praní peněz a 
financování terorismu. Vyznačeny jsou země s nedostatečnou legislativou a vysokým 
potenciálem pro tyto nežádoucí jevy.38 

 

 

                                                 
36

 Center for Terrorism Risk Management Policy. RAND Corporation (Researrch ANd Development). [cit. 1. VI. 
2012] <http://www.rand.org/multi/ctrmp.html>. 
37

 EVANS, Leslie. RAND Tries to Model Risks of Terrorist Attacks. Burkle Center for International Relations. 
University of California. 25. IV. 2003. [cit. 1. VI. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=3713>. 
38

 MITCHELL, Daniel, J. Tax Havens Are Not Money Laundering Centers. Daniel J. Mitchell. 19. II. 2010. [cit. 1. VI. 
2012] <http://danieljmitchell.wordpress.com/2010/02/19/tax-havens-are-not-money-laundering-centers/>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima) 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Michal Hořejší, Snahy o „barevné“ vyhodnocování míry ohrožení terorismem 

v mezinárodním prostředí (2012_D_09), ISSN 1805-5656 

 

22 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Doslova „záplavu“ map a dalších přehledů je možné nalézt v rámci „otevřené“ knihovny 
„Virtual Threat Matrix“. Ačkoli se často jedná o výstupy, kde forma převažuje nad obsahem, 
mohou být v některých případech velmi informativní (například barevně odstupňovaná 
retrospektiva teroristických incidentů v průběhu měsíce května 2012.39 

 

 
 
Závěr 
 
Snaha o „přehledné a srozumitelné“ vyhodnocení rizik patří mezi evergreeny risk 
managementu po řadu let. Na věci nic nemění ani několikaleté vzedmutí zájmu o fenomén 
terorismu. Naopak, právě snaha „zkrotit“ obtížně předvídatelný člověkem úmyslně 
způsobený vývoj, jakoby vlila novou energii do žil tvůrcům řady přehledů, diagramů či 
map, které se – i za použití pastelových barev – pokoušejí podchytit nepodchytitelné. 
Ačkoli řadě uvedených výstupů nelze upřít určitou přidanou hodnotu, nelze je zároveň 
chápat jako všeřešící dogma a jednoznačný návod pro pohyb po řadě regionů světa. 
 
 
 
 
 
Tento text vznikl v rámci projektu „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, 
Evropě a České republice – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém České 
republiky“ (VG20102013009). 
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