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„Divoké karty“ v rozhodovacích procesech k tématu bezpečnosti v kontextu České 
republiky 

 
Anotace 
 
Příspěvek se zabývá problematikou tzv. „divokých karet“, někdy rovněž označovaných jako 
„černé labutě“. „Divoké karty“ jsou v rámci příspěvku definovány, uvedena je jejich typologie 
a některé možné příklady. 
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Summary 
 

„Wild Cards“ of the Security Decision Making with regard the Czech Republic 
 

The article deals with the “wild cards” topic, which are also known as “black swans”. First, 
the “wild cards” are defined as well as their typology and individual examples are 
mentioned. 
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Úvodní slovo k aktuálnímu bezpečnostnímu diskursu 
 
Aktuální bezpečnostní diskurs, tak jak ho vnímá většina expertní komunity a široká 

veřejnost představuje přípravu společnosti na široké spektrum nežádoucích eventualit. Velká 
pozornost je věnována zejména mimořádným událostem typu přírodních pohrom  
a průmyslových havárií, což jsou relativně často se opakující události. Značná pozornost je 
dále věnována organizovanému zločinu, nelegální migraci, extremismu, šíření zbraní 
hromadného ničení či ochraně kritické infrastruktury a s ní spojené energetické a surovinové 
bezpečnosti. Po 11. září 2001 se značně zvýšila závažnost hrozby terorismu, která je bohužel 
stále oživována (např. Madrid 2004, Londýn 2005, Norsko 2011, Paříž 2015). S nástupem  
a pokrokem moderních technologií je poslední dobou v kurzu kybernetická bezpečnost, jejíž 
narušení může rovněž znamenat vážnou bezpečnostní hrozbu. Poslední politický vývoj  
a konflikty v různých zemích v blízkosti Evropy a především na Ukrajině poukazují na to, že 
ani hrozba války rozhodně není na evropském kontinentu již překonaným fenoménem. 
 Výše zmíněné eventuality však rozhodně nejsou taxativním výčtem bezpečnostních 
hrozeb, navíc se jedná pouze o jednotlivé oblasti a pod každou z těchto kategorií se dá 
zařadit celá škála konkrétních bezpečnostních hrozeb a rizik, na které by bylo vhodné se 
v rámci zajištění bezpečnosti připravovat a být schopný na ně efektivně reagovat. Je však 
nutné předpokládat, že přes usilovnou snahu pokrýt co nejširší výčet bezpečnostních rizik  
a přípravy reakce na ně, společnost není kapacitně ani jinak schopná čelit a připravovat se na 
všechny hrozby a z nich vyplývající rizika. Příčinou jsou samozřejmě omezené, zejména ty 
finanční, zdroje. 
 V praxi tak dochází k něčemu, co se dá nazvat optimalizací bezpečnosti. Reálná 
pozornost je tak bezpečnostním aparátem věnována pouze vybraným jevům, zpravidla 
častým, opakujícím se a pravděpodobným událostem. Připravenost bývá zajišťována i na 
vybrané málo časté eventuality, nikoliv však na ty zcela ojedinělé. Minimálně do doby, dokud 
se opravdu nestanou. Otázkou zůstává, zdali je takový postup vhodný u událostí, které přes 
extrémně nízkou pravděpodobnost vzniku mohou mít v případě, že k nim dojde, extrémně 
závažné následky. A slova „extrémně“ zde mohou mít opravdu doslovný význam. 

Problematika „divokých karet“ v bezpečnostní oblasti je poměrně neprobádanou 
oblastí vědy a tak se tato studie bude snažit býti v jisté ohledu průkopnickou. Měla by 
seznámit (nejen) vědeckou obec s existencí „divokých karet“ a případně jí podnítit 
k hlubšímu bádání. Hlavním cílem studie je zvýšit povědomí o problematice tzv. „divokých 
karet“, demonstrovat nebezpečnost vybraných eventualit a rovněž poukázat na stav 
připravenosti České republiky na ně. 

 
V kontextu této studie si dovoluji stanovit následující hypotézy: 

 
1. Bezpečnostní komunita se problematice „divokých karet“ pravděpodobně komplexně 

nevěnuje. Pokud ano, tak pouze okrajově a pouze v teoretické rovině. 
2. Naopak je pravděpodobné, že existují jednotlivci (tzv. nadšenci), kteří se danou 

problematikou živě zabývají. 
3. Je možné, že na nadnárodní úrovni existují určitá cvičení orgánů krizového řízení 

věnované určitým typům „divokých karet“. Pravděpodobně se bude jednat o světové 
velmoci disponující velkým množstvím zdrojů. 
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„Divoké karty“ 
 

S pojmem „divoká karta“ či „divoké karty“ se můžeme setkat v různých oblastech. Asi 
nejznámější je pojetí tohoto výrazu z oblasti sportovní, kdy se sportovec či sportovní tým 
může díky udělení tzv. „divoké karty“ zúčastnit určitého turnaje, aniž by musel splnit 
standardní kvalifikační předpoklady1, a dále z oblasti karetních her. V některých karetních 
hrách je možno zahrát tzv. „divokou kartu“, která má stejný efekt jako jiná libovolně zvolená 
standardní hrací karta.2 Tato studie se však věnuje „divokým kartám“ z oblasti futurologické 
a spadající do bezpečnostního diskursu. Místo termínu „divoké karty“ se poměrně často 
používá i pojem „černé labutě“3, v bezpečnostních kruzích se však lze setkat  
i s jinými označeními pro tutéž problematiku (například představitelé ozbrojených sil 
Spojených států amerických mají pro tyto specifické eventuality vlastní pojem „neznámé 
neznámo“4). 
 

 
 

Ilustrace: Kužel budoucnosti.5 
 
„Divoké karty“ v oblasti našeho zájmu se dají v nejjednodušší formě chápat jako málo 

pravděpodobné události, jejichž následky mají velmi závažný dopad. Můžeme se např. 
v oblasti futurologie setkat s řadou doplňujících definic či společných vlastností6, které 

                                            
1
 Známým příkladem je případ chorvatského tenisty Gorana Ivaniševiče, který se v roce 2001 propadl až na 125. 

místo světového žebříčku a účastnit se tehdejšího ročníku Wimbledonu mohl pouze díky udělení divoké karty. 
Grand Slam následně jako historicky první hráč startující na divokou kartu vyhrál. 
2
 V karetní hře Žolíky je možné zahrát kartu „žolík“ jako jinou hráčem zvolenou kartu. 

3
 V textu tak budou používány oba pojmy, jak „divoké karty“ tak i „černé labutě“, přičemž pro účely studie bude 

jejich význam chápán jako synonymum. 
4
 TALEB, Nassim. Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí. Praha: Paseka, 2011, s. 143. ISBN 

978-80-7432-128-3. 
5
 Tobias Revell: Critical Design. Blog.tobiasrevell.com [online]. 2. 12. 2013 [cit. 2015-03-23]. Dostupné z: 

http://blog.tobiasrevell.com/2013/12/critical-design-design-fiction-lecture.html 
6
 Například podle Taleba mají „černé labutě“ 3 základní vlastnosti: nepředvídatelnost, výrazný dopad  

a zpětnou vysvětlitelnost. Podle Barbera mají „divoké karty“ rovněž 3 společné vlastnosti: přímý dopad na 
lidské podmínky, rozsáhlé a významné následky, a velmi rychlý postup. 
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„divoké karty“ splňují, v podstatě vždy se však uvádí poměr malá pravděpodobnost – vysoký 
dopad. Pro potřeby studie tak bude postačovat uvedená definice, jelikož malá 
pravděpodobnost a závažný dopad jsou z bezpečnostního hlediska ty nejdůležitější faktory. 

 
Typologie „divokých karet“ 
 
Kdybychom vzali množinu všech možných bezpečnostních hrozeb a rizik, mohli 

bychom je rozdělit na:7 
 

 aktuálně existující bezpečnostní výzvy (front buffer), 

 vynořující se problematiky (emerging risks), 

 „divoké karty“ (wild cards) či „černé labutě“ (black swans).  
 
Do první kategorie spadají bezpečnostní výzvy, kterým je politickou, bezpečnostní  

i veřejnou komunitou v současné době věnována značná pozornost a je realizována aktivní 
příprava na případný vznik daných eventualit. Druhá kategorie tzv. vynořujících se 
problematik zahrnuje jevy, jež jsou dnes zčásti rozpoznatelné, a jejich vznik je možné 
očekávat v horizontu několika let. Poslední kategorie „divokých karet“ či „černých labutí“ 
zahrnuje, jak již bylo zmíněno, v současné době velmi nepravděpodobné události, jejichž 
dopad by však v případě vzniku měl velmi závažné (negativní) dopady. 

Z bezpečnostního hlediska je kombinace nízké pravděpodobnosti a velmi závažných 
následků pochopitelně potenciální problém, jelikož nízká pravděpodobnost svádí 
k podceňování či ignorování daného jevu. Zdroje, a tedy ani rozpočty států, nejsou 
nafukovací a tak jsou i prostředky věnované zajišťování bezpečnosti limitované a zaměřené 
na (relativně) pravděpodobné scénáře mimořádných událostí, kterých je naprostá většina. 

 

 
Ilustrace: Přibližné grafické zobrazení početnosti mimořádných událostí (tečky)  

s vyznačením „divokých karet“ v závislosti na pravděpodobnosti a ničivosti.8 

                                            
7
 LINHART, Martin. Hrozby a nové výzvy pro zajišťování bezpečnosti České republiky. Bezpečnostní teorie 

a praxe. 2014, č. 4., s. 70. 
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Ilustrace: Zobrazení „divokých karet“ na grafu mimořádných událostí v závislosti  
na pravděpodobnosti a ničivosti.9 

 
Přesto nelze vývoj „divokých karet“ přes jejich nízkou pravděpodobnost zcela vyloučit 

z potenciálních scénářů vývoje budoucnosti. Nepravděpodobné se nerovná nemožnému. 
 Napříč spektrem „divokých karet“ můžeme rozlišovat eventuality s různou mírou 
pravděpodobnosti. Některé jsou vysoce nepravděpodobné, některé jsou málo pravdě-
podobné a některé jsou prostě „jen“ nepravděpodobné. Stejně tak můžeme rozlišovat i mezi 
různými stupni dopadů – od těch závažných až po ty extrémně závažné, které můžeme 
považovat za globální. 
 

 
 

Ilustrace: Typologie „divokých karet“ („černých labutí“).10 
 

Základní druhy „černých labutí“ můžeme rozlišit na pozitivní11 a negativní, přičemž 
z bezpečnostního hlediska jsou důležité především ty negativní a právě těm je věnována tato 

                                                                                                                                        
8
 SOUČEK, Vladimír a Oldřich KRULÍK. Modelování scénářů pohrom. Praha: Policejní akademie České republiky  

v Praze, 2013, s. 36 (upraveno autorem). 
9
 SOUČEK, Vladimír a Oldřich KRULÍK. Modelování scénářů pohrom. Praha: Policejní akademie České republiky  

v Praze, 2013, s. 37 (pozn. upraveno autorem). 
10

 Vytvořeno autorem. 
11

 Za pozitivní „černé labutě“ je možné považovat například naprostou většinu zásadních vědeckých objevů. 
Většina z nich byla objevena naprosto náhodou, přičemž se jejich následný význam ukázal jako převratný. Ať už 
se jednalo např. o dynamit, penicilin či mikrovlnné záření. 
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studie. Negativní „černé labutě“ mohou typologicky spadat jak mezi přírodní pohromy, tak se 
může jednat i o průmyslové havárie nebo dokonce o člověkem úmyslně způsobené události 
(ale může se jednat i o eventuality, které není možné do těchto kategorií tak snadno 
začlenit). Experti, kteří se úvahami o negativních „divokých kartách“ zabývají, často naráží na 
nepochopení nebo jsou obviňováni z přílišné fantazie. Pravdou je, že některé uvažované 
druhy „divokých karet“, které by nás mohly v budoucnu zasáhnout, nemají daleko od žánru 
science fiction. Zcela vyloučit se však nedají. 
 Přestože neexistuje žádný komplexní seznam zahrnující všechny události, které se dají 
pod „černé labutě“ zařadit12, o možnosti vzniku některých z nich dnes víme. Často bývají 
mezi nejzávažnější potenciální „divoké karty“ zařazovány srážka Země s asteroidem, erupce 
supervulkánu, extrémně silná geomagnetická bouře, přepólování Země, vznik supertsunami, 
globální jaderná válka, jaderný megaterorismus, celosvětová pandemie, příchod 
mimozemské civilizace, katastrofy vzniklé v důsledku vědeckého experimentování 
v urychlovači částic, ale třeba i rozpad Evropské Unie, islamizace Evropy či třetí světová 
válka. Kromě těchto uvedených se však „černou labutí“ může stát jakákoliv jiná událost 
s nízkou pravděpodobností vzniku a závažnými následky. „Černou labutí“ se však může 
rovněž stát i velice pravděpodobná událost (taková, na kterou se spoléhá) a ke které 
nakonec nedojde.13 
 

Vybrané potenciální budoucí „divoké karty“ 
 
Globální jaderná válka 

 
Že jaderný konflikt již lidstvu hrozil ve druhé polovině minulého století, se všeobecně 

ví. Že tato hrozba nabyla v roce 1962 během kubánské raketové krize dle tvrzení  
J. F. Kennedyho dokonce až padesátiprocentní pravděpodobnosti je podstatně méně známá 
informace.14 Přestože jaderná hrozba ze studené války byla naštěstí odvrácena, není na 
místě si myslet, že nová jaderná válka již naší planetě nehrozí. Spojené státy i Rusko mají 
stále rozmístěny tisíce jaderných hlavic, které jsou připravené ke spuštění během desítek 
minut. Zemí disponujících jadernými zbraněmi je dnes navíc více. Kromě jaderných zbraní se 
velkého rozmachu dočkalo rovněž mírové využití jaderné energie. Výsledkem je, že se na 
planetě nachází stále více míst obsahujících materiál nutný k sestrojení jaderné bomby. Tím 
se zvyšuje i pravděpodobnost, že se takový materiál může dostat do rukou radikálních 
teroristů. 
 Časopis Bulletin of the Atomic Scientists (založený na konci druhé světové války fyziky 
podílejících se na vývoji amerických atomových bomb) na své obálce každého vydání 
obsahuje hodiny, které ukazují čas, který symbolizuje aktuální bezpečnostní situaci týkající se 

                                            
12

 Ze samotné podstaty existence takového komplexního seznamu ani není možná. Velké množství „černých 
labutí“ ke kterým již v minulosti došlo, nikdy předtím nenastalo. Přestože lidstvo za poslední stovky let prošlo 
neuvěřitelným vývojem a došlo k pokroku na poli vědy i techniky, možnosti lidského poznání jsou stále 
omezené. Pořád může dojít k nové události či jevu, o jehož možnosti existence doposud není v rámci lidstva 
žádné povědomí. 
13

 TALEB, Nassim. Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí. Praha: Paseka, 2011, s. 8. 
ISBN 978-80-7432-128-3. 
14

 LEVY, Joel. Soudný den: kam může spět tento svět? Praha: Metafora, 2007, s. 35-36. 
ISBN 978-80-7359-082-6. 
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hrozby zničení civilizace nebezpečnými technologiemi, mezi něž patří především (ale nikoliv 
pouze) jaderné zbraně.15 Čím blíže je čas k půlnoci, tím větší je (podle redakce časopisu) 
riziko konce světa, například vypuknutím jaderného konfliktu. V posledních letech se hodiny 
stále blíže přibližují půlnoci, začátkem roku 2015 se ručičky hodin posunuly už na tři minuty 
před dvanáctou, což je stejná úroveň ohrožení jako v padesátých letech dvacátého století. 
Hlavními důvody této poslední změny jsou podle redakce časopisu nekontrolované změny 
klimatu, globální modernizace jaderných zbraní a předimenzované arzenály jaderných 
zbraní.16 
 

Příchod mimozemské civilizace 
 

Mimozemský život a UFO jsou vděčným námětem filmových scénáristů a obecně 
celého filmového i knižního průmyslu. Když si však uvědomíme, jak je vesmír rozsáhlý (v noci 
na obloze můžeme pozorovat asi 2500 hvězd, což je pouhá jedna sto-miliontina hvězd které 
se nacházejí v naší galaxii Mléčná dráha; galaxií je přitom ve vesmíru více jak 100 miliard!)17, 
každého asi napadne otázka „opravdu jsme ve vesmíru sami?“. Možností mimozemského 
života se již zabývalo spoustu vědců s mnoha rozdílnými názory. Přesto všechno, případný 
výskyt inteligentní formy mimozemského života, který by se zčista jasna jednoho dne zjevil 
na Zemi, by byl nepochybně „černou labutí“. Nad otázkami, jak by takoví tvorové vypadali, 
jaké by znali technologie, ale hlavně proč na Zemi přišli, by se dalo spekulovat. Co by tak 
příchod mimozemské civilizace znamenal pro suverenitu lidské civilizace na naší planetě, se 
můžeme pouze domnívat, velmi pravděpodobně by však představoval bezpečnostní hrozbu. 
Svět, jak ho známe dnes, by se dost pravděpodobně změnil a vládní garnitury by měly na 
stole nový problém k zabývání. Pokud by k němu vůbec dostaly šanci. Přestože se příchod 
„mimozemšťanů“ může někomu zdát jako naprostá „fantasmagorie“, neměli bychom 
zapomínat, že neexistence důkazu o čemkoliv (např. o inteligentním životě ve vesmíru) se 
nerovná důkazu neexistence. 

 
Katastrofa při experimentování v urychlovači částic 

 
Není to tak dávno, co byl zprovozněn největší urychlovač částic na světě, nacházející 

se na pomezí Švýcarska a Francie. Vybudovat ho nechala Evropská organizace pro jaderný 
výzkum (European Organization for Nuclear Research, CERN), aby mohla simulovat  
a studovat podmínky, za kterých vzniknul vesmír. V urychlovačích dochází k urychlování 
atomů ve vakuu na téměř rychlosti světla a poté k jejich následnému srážení. Dochází  
k  uvolňování obrovského množství energie a rozpadu atomů. Část vědecké obce vyvozuje 
obavy, zdali takovéto pokusy nemohou vést k podstatně horším následkům, než je pouhé 
rozbití atomů. 
 Teoreticky by mohlo dojít ke třem naprosto katastrofickým scénářům. Tím prvním by 
mohl být vznik miniaturní červí díry, která by pohltila vše kolem sebe. Druhou možnou 

                                            
15

 Overview. Bulletin of the Atomic Scientists. [online]. 2015 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: 
http://thebulletin.org/overview 
16

 Overview. Bulletin of the Atomic Scientists .[online]. 2015 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: 
http://thebulletin.org/overview 
17

 URBAN, Tim. The Fermi Paradox. Wait But Why. [online]. 2014 [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: 
http://waitbutwhy.com/2014/05/fermi-paradox.html 
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eventualitou by byl vznik velmi stlačeného objektu, tzv. strangeletu, který by za určitých 
okolností mohl přetvářet vše, s čím přijde do styku, v novou podivnou formu hmoty, čímž by 
přeměnil celou planetu v mrtvou kouli. Dalším možným katastrofickým scénářem by mohlo 
být nastartování tzv. fázového přechodu prostoru (pokud by dle některých fyzikálních teorií 
prostor opravdu existoval v různých fázích). Stejně jako v předchozích dvou případech by 
znamenal de facto zničení naší planety, tento jev by však měl potenciál ohrozit celý vesmír.18 
 Všechny tyto scénáře jsou krajně nepravděpodobné, podle současných fyzikálních 
teorií a různých vědeckých propočtů současný nejvýkonnější urychlovač částic ani zdaleka 
nedosahuje takového výkonu, který by byl takovýchto následků schopný. Za předpokladu, že 
jsou současné fyzikální teorie i výpočty správné však úvahu o těchto eventualitách mohou se 
vší vážností ožít poté, co díky rozvoji technologií bude možné zkonstruovat mnohem 
výkonnější urychlovače částic než nyní.19 
 

Celosvětová pandemie 
 

Další eventualitou, o jejíž možnosti vzniku se všeobecně ví i mezi širokou veřejností, je 
vznik celosvětové pandemie. V posledních letech svět vystrašily nemoci ptačí chřipky (H5N1) 
či eboly. Ani v jednom případě se naštěstí nemoc nezvrtla v pandemii. Lidstvo však již několik 
pandemií zažilo, tou nejzávažnější byla pandemie španělské chřipky z roku 1918, která si 
vyžádala na 40 milionů obětí.20 To je více než si vyžádala první světová válka. V dnešní době 
je sice lékařství a medicína na daleko vyšší úrovni než v této době a to především zásluhou 
objevu penicilinu a antibiotik s antivirotiky. To jsou však zároveň léky, na které dnešní lidstvo 
doslova spoléhá a možná je používá až v nadměrném množství. Zatím nevíme, co užívání 
antibiotik udělá s naším genomem a jestli kvůli užívání těchto léků nebudou naše budoucí 
generace nějakým způsobem negativně postiženi. Víme ale, že pokud by se objevila  
a rozšířila nová nemoc, ať už bakteriálního či virového původu, jenž by byla rezistentní vůči 
těmto lékům, pro lidstvo by to představovalo podstatný problém. Bakterie i viry se vyvíjí, 
dokážou mutovat a přizpůsobovat se podmínkám. Ke vzniku pandemie by však ani 
rezistentnost vůči těmto lékům nebyla nutná. Postačil by vznik úplně nové nemoci s delší 
inkubační dobou a nenápadnými prvotními symptomy, která by zároveň byla jak velmi 
nakažlivá tak i smrtelná. V dnešním globalizovaném, doslova propojeném světě, by vzhledem 
k rozvoji techniky a možnostem cestování představovala globální problém, který by si mohl 
vyžádat miliony obětí. 

Tento příklad „černé labutě“ je ze všech výše uvedených dost možná nejpravdě-
podobnější a bezpečnostní komunita ve světě, včetně České republiky, bere hrozbu 
pandemie vážně. 
 

                                            
18

 REES, Martin. Naše poslední hodina: přežije lidstvo svůj úspěch? Praha: Dokořán, Argo, 2005, s. 134-139. 
ISBN 80-7363-004-4. 
19

 REES, Martin. Naše poslední hodina: přežije lidstvo svůj úspěch? Praha: Dokořán, Argo, 2005, s. 137. 
ISBN 80-7363-004-4. 
20

 LEVY, Joel. Soudný den: kam může spět tento svět?. Praha: Metafora, 2007, s. 24. ISBN 978-80-7359-082-6. 
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Bezpečnostní systém České republiky a „divoké karty“ 
 

Následující kapitola se pokusí zmapovat, jak si vede český bezpečnostní systém 
v souvislosti s tématem „divokých karet“. Kapitola si neklade za cíl podrobně popsat 
fungování bezpečnostního systému České republiky, ale pouze ho nastínit a zaměřit se na 
oblasti potencionálně související s „divokými kartami“. 

Bezpečnostní systém je nutné chápat jako hierarchicky uspořádaný systém, který je 
propojením roviny politické, vojenské, vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, 
hospodářské, finanční, legislativní, právní a sociální.21 Jde o institucionální nástroj pro tvorbu 
a realizaci bezpečnostní politiky, přičemž je tvořen prvky zákonodárné, výkonné i soudní 
moci, územní samosprávy a právnickými i fyzickými osobami, mající odpovědnost za zajištění 
bezpečnosti státu. 

Bezpečnostní systém můžeme rozdělit na ústřední a územní úroveň. Ústřední úroveň 
tvoří prezident republiky, Parlament České republiky, Bezpečnostní rada státu a její pracovní 
orgány, a ministerstva a další ústřední správní úřady. Územní úroveň tvoří hejtmané krajů, 
starostové obcí, krajské úřady, obecní úřady obcí, a výkonné orgány krizového řízení 
uvedených. Mimo tuto ústřední a územní úroveň se k bezpečnostnímu systému rovněž řadí 
ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné sbory, 
záchranné služby a havarijní služby. 

Za zajištění funkčnosti celého bezpečnostního systému je zodpovědná vláda České 
republiky jakožto vrcholný orgán výkonné moci. 
 

Přehled základních právních předpisů a dokumentů týkajících se bezpečnosti České 
republiky 
 
Na úvod považuji za vhodné zde uvést přehled základních právních předpisů  

a koncepčních dokumentů, které mají souvislost se zajišťováním bezpečnosti na území České 
republiky. Všechny uváděné právní předpisy jsou chápány v platném znění. 

 
Ústavní zákony 
 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky. 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
 
Branná legislativa 
 

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 

 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

 Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). 
 

                                            
21

 Bezpečnostní strategie České republiky 2015, s. 23. 
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„Krizová legislativa“ 
 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon). 

 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona  
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy  
a o změně některých souvisejících zákonů. 

 Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro 
krizové stavy. 

 
Legislativní úprava integrovaného záchranného systému a jeho základních složek 
 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů. 

 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
záchranného systému. 

 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů. 

 Zákon č. 373/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 
 
Ostatní právní předpisy 
 

 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon). 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

 Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií. 

 Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 
plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. 

 Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních 
opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo 
skupiny B. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
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Koncepční dokumenty 
 

 Bezpečnostní strategie České republiky 2015. 

 Obranná strategie České republiky 2012. 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, 2013. 

 
Odraz „divokých karet“ v tuzemských strategických a koncepčních dokumentech 
 
Následující kapitola zodpovídá na otázku, zdali (a případně jak) tuzemské strategické 

a koncepční dokumenty týkající se bezpečnosti počítají s problematikou „divokých karet“? 
Uvažována je jak jejich obecná podoba, tak i ta konkrétní týkající se tří řešených eventualit  
– srážky Země s vesmírným tělesem, erupcí supervulkánu a geomagnetickou superbouří. 
 

Bezpečnostní strategie České republiky 
 
„Divoké karty“ v obecné podobě nejsou uvažovány. 
 
Srážka Země s vesmírným tělesem, erupce supervulkánu ani geomagnetická bouře 

nejsou konkrétně uvažovány. Jako jedna z bezpečnostních hrozeb jsou však uvedeny 
pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné události, kam se výše 
zmíněné eventuality dají podřadit.22 

 
Obranná strategie České republiky 
 
Existence „divokých karet“ v obecné podobě může být spatřena v odstavci 8, kde je 

stanoveno, že: „Zároveň nemůžeme v příštím desetiletí vyloučit výskyt náhlých  
a překvapivých událostí – strategických šoků, a to i v rámci euroatlantického prostoru nebo 
na jeho periferii, jež mohou přerůst do podoby vážné krize či konfliktu. Mohou vzniknout  
v důsledku souběhu a koncentrace procesů, které jsou jednotlivě zvládnutelné, společně však 
tvoří potenciálně výbušnou směs (např. hospodářské otřesy, vyostření sociálních, etnických či 
náboženských sporů, energetické kolapsy, masová migrace, pandemie, pohromy přírodního či 
antropogenního původu).  V krajním případě nelze zcela vyloučit destabilizaci či ochromení 
mezinárodních institucí, v jejichž rámci Česká republika definuje svoji bezpečnost a obranu. 
Situace tohoto druhu by vyžadovala zásadní přehodnocení principů obrany státu.“23 

Srážka Země s vesmírným tělesem, erupce supervulkánu ani geomagnetická bouře 
nejsou konkrétně uvažovány. 

 

                                            
22

 Bezpečnostní strategie České republiky 2015, s. 12 a 19. 
23

 Obranná strategie České republiky 2012, s. 5. 
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Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 
 
„Divoké karty“ v obecné podobě nejsou uvažovány. 
 
Srážka Země s vesmírným tělesem, erupce supervulkánu ani geomagnetická bouře 

nejsou konkrétně uvažovány. 
 

Seznam opatření pro Národní systém reakce na krize24 
 
„Divoké karty“ v obecné podobě nejsou uvažovány. 
 
Srážka Země s vesmírným tělesem, erupce supervulkánu ani geomagnetická bouře 

nejsou konkrétně uvažovány. 
 

 
 

Ilustrace: Grafické vyjádření procesů krizového řízení včetně zařazení problematiky 
„divokých karet“.25 

 

                                            
24

 Seznam opatření pro Národní systém reakce na krize není strategickým ani koncepčním dokumentem. Do 
výčtu mezi ostatní výše uvedené byl zařazen z důvodu, že se jedná dokument zásadního významu pro orgány 
krizového řízení. 
25

 Vytvořeno autorem, inspirace z přednášek na Policejní akademii České republiky v Praze. 
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Základní nástroje zajišťování bezpečnosti České republiky 
 
Mezi základní nástroje zajišťování bezpečnosti České republiky se dají považovat 

nástroje územní, „nouzové“, krizové a obranné plánování (a řízení).  Územní plánování 
vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj, včetně například vytváření územních 
podmínek pro zajištění civilní ochrany. „Nouzové“ řízení spadá do oblasti řešení 
mimořádných událostí, kde je již zpravidla nutné využít integrovaný záchranný systém.  
O úroveň výše nad „nouzovým“ řízením je krizové řízení, řešícím ještě závažnější události  
– krizové situace (nevojenského charakteru) a ochranu kritické infrastruktury. Obranné 
plánování se pak týká krizových situací vojenského charakteru. 

Lze důvodně předpokládat, že případná eventualita „divoké karty“ by byla takového 
rozsahu, že by přesahovala možnosti „nouzového“ řízení a tudíž by měla spadat do oblasti 
krizového řízení. V podmínkách státu velikosti České republiky je nezbytná rovněž 
mezinárodní spolupráce (důvodem převážně omezenost zdrojů a technických možností). 

Jedněmi z nejdůležitějších nástrojů krizového řízení jsou bez pochyby analýza 
bezpečnostních rizik (analýza ohrožení) a krizové plánování. Co se týče souvislosti s „divo-
kými kartami“ spatřuji důležitost zejména v krizových plánech a v typových plánech. Typové 
plány jsou výchozí dokumentací pro zpracování tzv. „operačních plánů“26 které jsou 
důležitou součástí krizových plánů. Dá se říci, že druhy krizových situací, které jsou v rámci 
typových plánů řešeny, zahrnují (nevojenské) bezpečnostní hrozby a rizika, na které se 
tuzemský bezpečnostní systém připravuje. 

 
Typové plány 

 

Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 295/2002 uložilo ministerstvu vnitra a ostatním 
ústředním správním úřadům vypracovat krizové plány (jejichž součástí jsou i typové plány), 
termíny pro zpracování typových plánů a ostatních částí krizových plánů. Ministerstvo vnitra 
dostalo dále za úkol zpracovat metodické pokyny ke zpracování typových plánů. 
 Na základě tohoto usnesení vydalo Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky Metodický pokyn ke zpracování typových 
plánů pro řešení krizových situací (dále jen Metodika). Podle Metodiky každý typový plán 
obsahuje: 
 

 Hodnocení krizové situace: Typ krizové situace, původce nebo příčiny krizové situace, 
scénář vývoje krizové situace, dopady krizové situace, podmínky (předpoklady)  
a překážky (omezení) pro řešení krizové situace, vazby na zachování základních funkcí 
státu a kritické infrastruktury. 

 Záměry řešení krizové situace: Doporučené typové postupy, zásady a opatření pro 
řešení krizové situace v oblasti krizového řízení, zajištění ochrany obyvatelstva, 
zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti v etapě hrozby vzniku, v době krizové situace  
a v etapě jejího řešení a likvidace následků. 

 Údaje o zpracovatelích typového plánu: Identifikační údaje odpovědných 
zpracovatelů pro případy jejich rozpracování a aktualizace. 

                                            
26

 „Operačními plány“ je myšleno rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů 
hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení. 
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  Typové plány tak mají být dokumenty, jejichž cílem je utřídění a standardizace 
informací o krizové situaci a jejím řešení pro účely krizového plánování.27 
 Podle výše zmíněného usnesení mělo být vypracováno 23 typových plánů pro  
23 druhů krizových situací. 
 

 
 

Ilustrace: Typy krizových situací a specifikace odpovědností za jejich rozpracování dle 
Harmonogramu přípravy a zpracování krizových plánu.28 

 
 Tyto typové plány byly příslušnými ústředními správními úřady za součinnosti dalších 
orgánů vypracovány. Jak vidno, krizová situace týkající se pádu asteroidu, erupce 

                                            
27

 HRIVNÁK, Ján, Lenka BURDOVÁ a Lubomír POLÍVKA. Metody a nástroje řešení krizových situací: (Metody 
a nástroje řízení bezpečnosti). Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, s. 57. ISBN 987-80-
7251-304-8. 
28

 Harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů přijatý Usnesením Bezpečnostní rady státu 
č. 295/2002. 
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supervulkánu ani geomagnetické superbouře nejsou uvedeny. Všechny tyto eventuality by 
však mohly spadat pod krizové situace č. 3 (Jiné živelní pohromy velkého rozsahu, mimo typu 
krizové situace č. 1-3). Specifické hodnocení krizové situace a záměry řešení krizové situace 
pro tyto eventuality ale obsahem tohoto typové plánu nejsou. Následky geomagnetické 
bouře by pak mohly být rovněž obsaženy zejména pod krizové situace č. 14, 19 a 20. Vyloučit 
však nelze ani druh krizové situace způsobený geomagnetickou superbouří, jenž by měla za 
následek například kombinaci krizové situace č. 3 (požáry), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 23. 
Nastává tak otázka jaká je případná kompatibilita jednotlivých druhů typových plánů, 
obzvláště v takovém rozsahu a zda by takovou situaci bezpečnostní systém byl vůbec 
schopný řešit. 

Zajímavou informací mající souvislost mezi „divokými kartami“ a bezpečnostní 
dokumentací České republiky je, že v současné době probíhá plnění úkolu "Zpracovat 
analýzu hrozeb pro Českou republiku a její závěry promítnout do metodických  
a strategických materiálů v oblasti bezpečnosti státu“, vyplývajícího z Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (úkol č. 3, termín plnění do konce roku 
2016, gestor Ministerstvo vnitra, součinnost dotčená ministerstva a jiné ústřední správní 
úřady). Dle informace poskytnuté z oddělení krizového řízení Ministerstva vnitra  
– Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky je vytvořen registr 
nebezpečí, který bude podroben bližší multikriteriální analýze. Výsledek analýzy bude sloužit 
k revizi současných typových plánu. V rámci analýzy rizik bude také řešeno nebezpečí, které 
je nepravděpodobné, ale může mít závažné následky.29 Bližší informace mi vzhledem 
k probíhajícímu výzkumu nemohly být poskytnuty. 

 
Cvičení orgánů krizového řízení 
 
Autorovi se nepodařilo zjistit žádné informace, týkající se případných cvičení 

tuzemských orgánů krizového řízení zaměřených na tři řešené druhy „divokých karty“. Na 
druhou stranu pravidelně je prováděno například cvičení ZÓNA, simulující radiační havárii 
v jaderné elektrárně.30 

 
 
 

                                            
29

 E-mailová komunikace ze dne 10. února 2015 s kpt. Ing. Petro Gebauerovou z oddělení krizového řízení 
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 
30

 Cvičení orgánů krizového řízení. Hasičský záchranný sbor České republiky . [online]. 2015 [cit. 2015-04-03]. 
Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/krizove-rizeni-a-cnp-cviceni-organu-krizoveho-rizeni-cviceni-organu-
krizoveho-rizeni.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 
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Závěr 
 

Příprava bezpečnostního systému na nežádoucí události je kontinuální a nikdy 
nekončící proces, jehož nezbytnou součástí jsou aktualizace již existujících hrozeb a rizik, 
případně zařazování nových. Problematika „divokých karet“ má určitě potenciál se do tohoto 
procesu zařadit. Na jednu stranu se může zdát, že už je v dnešní době „přeplánováno“, na 
straně druhé pokud plány přípravy řešení na specifickou hrozbu chybí, může dojít při 
případném řešení dané eventuality ke zbytečnému chaosu a tím pádem i zbytečnému 
navýšení negativních následků. Z historie řešení mimořádných událostí a krizových situací je 
patrný trend jejich retrospektivního hodnocení a přípravy na takové události. Směrnice Rady 
Evropské unie SEVESO týkající se prevence závažných průmyslových havárií byla přijata 
teprve poté, co nedaleko italského městečka jménem Seveso došlo k závažné průmyslové 
havárii. Pilotní kabiny dopravních letadel byly vůči vniknutí případných teroristů zabezpečeny 
teprve poté, co se někteří teroristé podle oficiální zprávy vyšetřování zmocnili několika 
letadel a narazili s nimi mj. do Světového obchodního centra v New Yorku. Systém varování 
proti tsunami se začal v Indickém oceánu zavádět teprve poté, co zde tato eventualita 
způsobila smrt okolo 200 000 lidí. Jinými slovy, hrozby a rizika bere lidstvo vážně a snaží se je 
řešit ve velké míře teprve poté, co se stanou skutečností. Lidstvo se učí z chyb a snaží se 
podobným událostem do budoucna předejít. Určité extrémní případy „divokých karet“ (např. 
velký asteroid) však lidstvu šanci poučit se z chyb dát vůbec nemusí. 
 

Zhodnocení připravenosti České republiky na „divoké karty“ 
 
Dá se konstatovat, že problematice „divokých karet“ se bezpečnostní orgány České 

republiky v praxi téměř nevěnují. Toto konstatování mi bylo potvrzeno i vedoucím oddělení 
krizového řízení a bezpečnostních hrozeb z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra 
České republiky JUDr. Benediktem Vangelim. Dle jeho názoru jsou tyto události 
nepredikovatelné, a je možné je reálně analyzovat jen při zpětném pohledu.  V praxi se proto 
příprava soustředí na časté a méně časté hrozby, nikoliv na hrozby zcela ojedinělé. Jak dále 
uvedl, problematika „divokých karet“ je studována, když už, tak na akademické úrovni (např. 
Středisko bezpečnostní politiky při Universitě Karlově, Masarykova univerzita a další 
pracoviště).31 

 
 Co se tak stanovených hypotéz týká, výsledky jsou následující: 

 
Hypotéza č. 1, tedy že se bezpečnostní komunita (v rámci České republiky) 

problematice „divokých karet“ komplexně nevěnuje, byla potvrzena. Fakt, že je problematika 
studována pouze na akademické úrovni potvrzuje hypotézu, že pozornost je této 
problematice věnována pouze okrajově. Na druhou stranu na mezinárodní úrovni je 
některým hrozbám „černých labutí“ pozornost věnována vládními (například Národní úřad 
pro letectví a kosmonautiku (National Aeronautics and Space Administration, NASA) 
i nadnárodními institucemi (například Evropská vesmírná agentura, Organizace spojených 

                                            
31

 Emailová komunikace ze dne 5. února 2015 s JUDr. Benediktem Vengelim, vedoucím oddělení krizového 
řízení a bezpečnostních hrozeb, odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. 
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národů). Nejviditelnější aktivity jsou realizovány a připravovány zejména v oblasti 
kosmických hrozeb a dá se předpokládat, že tato aktivita bude pokračovat. 
 

Hypotéza č. 2, tedy předpoklad, že existují jednotlivci (nadšenci), kteří se danou 
problematikou zabývají, může být rovněž potvrzena. V bezpečnostní komunitě jsem na 
odborníky intenzivně se věnující pouze této oblasti nenarazil. Nějaké odborné texty 
související s „divokými kartami“ však již byly publikovány například Střediskem bezpečnostní 
politiky. Vědecká obec se dále může pochlubit odborníky, kteří se fyzikálním a dalším 
účinkům některých konkrétních „divokých karet“ v rámci svého oboru věnují. Snaží se 
zejména pochopit mechanismus, na jehož základě konkrétní „divoké karty“ vznikají. Podobně 
jako u první hypotézy jsou výsledky těchto jedinců viditelné zejména u kosmických hrozeb. 
Významní výsledky mají na tomto poli, zejména co se objevování nových a sledování 
stávajících vesmírných těles týká, i tuzemští vědci. Česká republika je díky nim jedním z devíti 
členských států Evropské vesmírné agentury (z celkového počtu 14), které se zapojují do 
aktivit souvisejících se sledováním blízkozemních objektů.32 

Nadšence věnující se „divokým kartám“ však je zcela nepochybně možné nalézt i mezi 
širokou veřejností (zejména v zahraničí; množství těchto nadšenců – až desítky tisíc lidí  
– pochází ze Spojených států amerických). Jedná se zejména o lidi, kteří sami sebe či své 
rodiny aktivně připravují na příchod apokalyptické události. Patří mezi ně jak jedinci patřící 
do náboženských sekt, ale i v běžném životě zcela normální lidé. Zástupci z druhé uvedené 
skupiny sami sebe často označují termínem preppers (z anglického to prepare = připravovat 
se; termín by se tak dal volně přeložit jako „připravovači“). Dají se mezi nimi nalézt různé 
skupiny připravující se na různé druhy mimořádných eventualit. Obecně se učí se být 
připraveni pro případ katastrofického scénáře a stát se v takovém případě na ostatních 
nezávislí. Vytváří si a udržují velké zásoby jídla a pitné vody a učí se různým dovednostem 
jako je například sebeobrana, první pomoc, přežití v přírodě apod.33 Celkově se tak dá 
konstatovat, že pokud se nějací nadšenci vyskytují, pak se v drtivé většině jedná o jedince 
z laické veřejnosti. 

 
Hypotéza č. 3, týkající se existence nadnárodních cvičení věnovaným určitým typům 

„černých labutí“ byla potvrzena. Cvičení na dopad asteroidu již byly uskutečněny minimálně 
ve Spojených státech amerických a v Evropě. Národní úřad pro letectví a kosmonautiku 
i Evropská vesmírná agentura navíc plánuje takovéto cvičení do budoucna pořádat znovu  
a Evropská vesmírná agentura se netají záměrem rozšířit počet zúčastněných zemí. Ať už se 
jich Česká republika bude nebo nebude přímo účastnit, pravděpodobně bude možné 
z těchto cvičení vyvodit zajímavá zjištění. 
 
 Závěrem se dá konstatovat, že Česká republika není na případný výskyt „černých 
labutí“ dostatečně připravena. Co se samotných bezpečnostních hrozeb týká, ty se neustále 
mění a nikdy nebudeme schopni být efektivně připraveni na všechny z nich. Je však důležité 

                                            
32

 Watching for Hazards: ESA Opens Asteroid Centre. European Space Agency [online]. 22. dubna 2013 [cit. 
2015-04-03]. Dostupné z: http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_Situational_Awareness/ 
Watching_for_hazards_ESA_opens_asteroid_centre 
33

 What is a Prepper?. Emergency Management Degree Program Guide [online]. 2015 [cit. 2015-03-27]. 
Dostupné z: http://www.emergency-management-degree.org/faq/what-is-a-prepper/ 
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vědět, v čem jsme zranitelní bez ohledu na to, odkud nebezpečí přichází.34 Ačkoliv v České 
republice funguje systém krizového řízení a jsou zpracovány typové plány pro různé druhy 
krizových situací, pokrývající množství negativních důsledků, v případě kumulace těchto 
druhů krizových situací by měla Česká republika velmi pravděpodobně s řešením takové 
extrémní krizové situace podstatný problém. Je proto nutné zvyšovat odolnost v místech, 
kde je Česká republika nejvíce zranitelná, tedy v oblasti kritické infrastruktury (a v rámci ní 
zejména elektrické přenosové soustavy, na níž stojí a padá řada dalších systémů). 
 Lidé po celá tisíciletí pozorovali labutě a všechny byly bílé. Panovalo všeobecné 
přesvědčení, že jinou barvu opeření mít tito ptáci nemohou. Když se však po objevení 
Austrálie objevila první černá labuť, znamenalo to pro řadu lidí obrovské překvapení. „Černá 
labuť“ se může vynořit úplně stejně jako ta černá. 

                                            
34

 STEJSKAL, Libor. Bezpečnostní systém České republiky a nutnost jeho adaptace na rostoucí komplexitu hrozeb. 
Working Paper. Trendy Rizika Scénáře. 2011, 4.  [online] 2011. Dostupné z: 
http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-254-version1-TRS_WP_04.pdf 


