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Bezpečnostní rizika pro ČR z pohledu veřejného mínění 
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Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, 

věk, vzdělání 
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Otázky: PO.39a-c 
Zveřejněno dne: 29. ledna 2007 
Zpracoval:  Jan Červenka 
 

Do prosincového šetření byly zařazeny některé otázky, které zjišťovaly, 
zda a v čem česká veřejnost vidí nějaká bezpečnostní rizika pro Českou 
republiku. Nejprve byla všem dotázaným položena otázka: „Domníváte se, že 
některá z následujících skupin představuje reálnou hrozbu pro mír a bezpečnost 
v České republice?“ (dále viz tabulku 1) 
 
Tabulka 1: Rizika pro mír a bezpečnost v ČR (%) 

 velká hrozba malá hrozba žádná hrozba neví 
národnostní menšiny žijící v ČR 11 50 34 5 
uprchlíci z jiných zemí 18 53 22 7 
teroristické skupiny či jednotlivci 59 31 5 5 
mezinárodní organizovaný zločin 69 25 2 4 
Pozn.: Procenta v řádku. 
 

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že za vážnou hrozbu pro mír a 
bezpečnost v ČR občané považují zejména mezinárodní organizovaný zločin. Ten 
za „velkou hrozbu“ v šetření označily více než dvě třetiny dotázaných. Menší 
závažnost mezinárodnímu organizovanému zločinu přisuzuje jen čtvrtina 
oslovených a názor, že mezinárodní zločin nepředstavuje žádnou hrozbu pro mír 
a bezpečnost v ČR, se vyskytoval pouze sporadicky. O něco menší, i když stále 
ještě výrazně většinový byl i podíl dotázaných, kteří za „velkou hrozbu“ pro mír a 
bezpečnost v ČR považují teroristy a teroristické skupiny. V šetření se tak 
vyjádřilo asi šest z deseti respondentů. Naopak malou závažnost hrozbě 
terorismu připisují tři desetiny Čechů, jeden z dvaceti dotázaných pak soudí, že 
teroristé mír a bezpečnost v ČR vůbec neohrožují. Uprchlíky z jiných zemí nebo 
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národnostní menšiny žijící v ČR naprostá většina populace za vážnější riziko pro 
mír a bezpečnost v naší zemi nepovažuje. 

Jiná otázka šetření zjišťovala, zda je podle mínění občanů pro ČR 
v současné době reálnou hrozba případné války, epidemie nebo velké přírodní 
katastrofy.1 
 
Tabulka 2: Reálnost hrozby pro ČR v současné době (%) 

 velká hrozba malá hrozba žádná hrozba neví 
válka 13 47 35 5 
epidemie 22 60 13 5 
přírodní katastrofa 31 54 9 6 
Pozn.: Procenta v řádku. 
 

Jak ukazují výsledky v tabulce 2, jako relativně nejreálnější hrozbu pro ČR 
v současné době lidé vnímají eventuální přírodní katastrofu, kterou za „velkou 
hrozbu“ v šetření označili tři z deseti dotázaných, a dalších 54 % takovou 
eventualitu považuje alespoň za malou hrozbu, zatímco žádné ohrožení ČR 
s přírodní katastrofou nespojuje 9 % občanů. Necelá čtvrtina oslovených za 
„velkou hrozbu“ pro ČR v současné době označila také možnou epidemii, přičemž 
další tři pětiny epidemii považují za menší, ale přeci jen existující hrozbu. 
Relativně nejméně reálnou hrozbou pro ČR ze zkoumaných možností se 
z pohledu veřejnosti jeví eventuální ozbrojený konflikt. Válku za „velkou hrozbu“ 
pro ČR v současnosti považuje jen 13 % respondentů, 47 % jí připsalo menší 
závažnost a více než třetina válku za reálnou hrozbu pro ČR v současné době 
vůbec nepovažuje. 

Další dotaz pak zkoumal, zda lidé považují některý jiný stát za reálnou 
potenciální hrozbu pro mír a bezpečnost ČR. V odpovědi na otevřenou otázku2 se 
třemi možnostmi uvést některý konkrétní stát 21 % respondentů řeklo, že žádný 
jiný stát reálnou hrozbu pro mír a bezpečnost ČR nepředstavuje, dalších 24 % 
pak konstatovalo, že neví, zda nějaký jiný stát je reálnou hrozbou pro 
bezpečnost a mír ČR. Ti, kdo některou zemi jako hrozbu pro mír a bezpečnost ČR 
jmenovali, nejčastěji zmiňovali Irák (24 %) a Írán (17 %). K frekventovanějším 
zemím v tomto ohledu dále patřily Afghánistán (10 %), Severní Korea (10 %), 
Rusko (10 %), Spojené státy (9 %) a Čína (8 %). Více než jedno procento 
respondentů mezi třemi možnostmi uvedlo i Izrael (5 %) nebo Palestinu (4 %), 
Pákistán (4 %), Ukrajinu (3 %), Turecko (2 %), Německo (2 %) a Spojené 
arabské emiráty (2 %). Úroveň alespoň jednoho procenta byla dále 
zaznamenána v případě Běloruska, Kuby, Jižní Koreje, Libanonu, Saúdské Arábie, 
Vietnamu a Sýrie. Jiné státy se vyskytovaly sporadičtěji nebo se v šetření vůbec 
neobjevily. 

                                                           
1 Otázka: „Domníváte se, že v současné době představují pro Českou republiku reálnou hrozbu 
války, epidemie, přírodní katastrofy?“ 
2 Otázka: „Domníváte se, že existuje nějaký stát, který představuje reálnou hrozbu pro mír a 
bezpečnost v České republice?“ 


