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Abstrakt 

V diplomove  pra ci š na zvem Evropška  radikalizace po roce 2011 še zaby va me 

problematikou radikalizace, jejich pr í c in a take  její ho procešu u potencia lní ch 

u toc ní ku . V pra ci je da n du raz na charakterištiku a identifikaci ošame ly ch vlku , kter í  

še po roce 2011 zame r ují  zejme na na me kke  cí le typu š kolška  zar í zení , kulturní  centra 

c i na boz enške  objekty. Tito jedinci pak nejc ašte ji pa chají  u toky š na boz enšky m 

motivem, nebo še jedna  o projevy pravicovy ch extre mištu . Souc a ští  diplomove  pra ce je 

take  vy c et terorišticky ch u toku  špa chany ch na evropške m u zemí  po roce 2011 pomocí  

databa ze Global Terrorišm Index, z nichz  vybrane  u toky jšou du šledne ji rozebra ny 

a v dalš í  c a šti pra ce komparova ny. 

Jední m z cí lu  pra ce je vy c et me kky ch cí lu  na u zemí  C eške  republiky, ktere  by še mohly 

šta t objektem moz ne ho u toku. Jejich konkre tní  vy c et je rozr azen do oblaští  dle 

charakteru mí šta a take  dle jednotlivy ch kraju , coz  šlouz í  k porovna ní  a štanovení  

nejohroz ene jš í ho kraje. K potr ebne mu vy c tu me kky ch cí lu  na u zemí  C eške  republiky 

jšme ve špolupra ci š Genera lní m r editelštví m Hašic ške ho za chranne ho šboru C R 

definovali body za jmu, ktere  jšme na šledne  rozr adili do jednotlivy ch oblaští  dle kraju  

C eške  republiky. Vy šledkem tak bylo zjiš te ní , z e co še ty c e poc tu me kky ch cí lu , 

nejohroz ene jš í m krajem še šta va  Str edoc ešky  kraj, a z e není  moz ne  zajištit jejich 

ochranu pouze na za klade  aktivity šta tu. 

Metodou k dalš í mu cí li pra ce bylo nejdr í ve z celkove ho vy c tu u toku štanovit podmí nky 

k vy be ru u toku  vhodny ch pro komparaci. Na šledne  jšme u toky porovna vali za u c elem 

zjiš te ní  odchylek a štanovení , ktere  u toky jšou nejnebezpec ne jš í . Vy šledek komparace 

je zjiš te ní , z e nejnebezpec ne jš í  hrozbou je u tok pomocí  motorove ho vozidla.  

Klíčová slova 

Radikalizace, ošame ly  vlk, terorišticky  u tok, terorišmuš, me kky  cí l  



 

 

Abstract 

The diploma thešiš named “The European Radicališation after 2011” dealš with 

radicalization, itš caušeš and the procešš related to potential attackerš. The thešiš putš 

an emphašiš on the characterišticš and identification of “lone wolveš” who moštly 

focušed on šoft targetš šuch aš šchoolš, cultural centreš or religiouš buildingš after 

2011. Theše individualš moštly commit attackš with religiouš motiveš or manifešt 

right-winged extremišm. The thešiš alšo lištš terrorišt attackš committed in Europe 

after 2011 with the uše of the Global Terrorišm Index databaše. Selected incidentš were 

analyšed in more detailš and šubšequently ušed for comparišonš in the following 

šection of the thešiš. 

One of the goalš iš to provide a lišt of šoft targetš in the Czech Republic that might be 

šubject to a poššible attack. The lišted itemš are categorized bašed on the type of the 

location and the region, which makeš it poššible to compare and identify the mošt 

endangered region. In order to lišt the šoft targetš in the Czech Republicš, we worked 

with the Directorate General of Fire Rešcue Service of the CR to define pointš of 

interešt which were then categorized aš areaš according to the Czech Republic’š 

regionš. Thiš rešulted in the conclušion that regarding šoft targetš, the Central 

Bohemian region šeeš the greatešt threat and it iš impoššible to provide the protection 

only with the štate’š activity. 

Another method ušed in order to reach conclušionš waš ušing the whole lišt of attackš 

for šelecting thoše appropriate for comparišon. Subšequently, we compared the 

attackš and identified the mošt dangerouš oneš. The rešult of the comparišon šuggeštš 

that the biggešt threat iš an attack made with the uše of a motor vehicle. 

Keywords 

Radicalization, Lone wolf, Terrorišt attack, Terrorišm, Soft target 
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1 ÚVOD 

Po 11. za r í  2001 byla za nejve tš í  hrozbu povaz ova na aktivita terorišticky ch 

organizací . Rok 2011 je vš ak zlomovy  v ne kolika ohledech. V tomto roce pr iš lo Arabške  

jaro, ktere  še štalo za šadní m okamz ikem pro budoucnošt ne kolika šta tu , a to zejme na 

v nejve tš í m me r í tku pro Sy rii. Její ho ošlabení  v podobe  obc anške  va lky vyuz ila 

terorišticka  organizace, dne nazy vana  Išla mšky  šta t. V te to dobe  mnohe  terorišticke  

organizace uve domily vy hody šocia lní ch ší tí , ktere  zac aly vyuz í vat k na boru novy ch 

c lenu , a tí mto poštupem tak zaša hli i evropške  šta ty. Na za klade  tzv. online radikalizace 

tak vzroštl poc et evropšky  dz iha dištu , kter í  še zac ali od roku 2011 aktivne  c init. 

Vy razny  podí l ma  na tom i ilega lní  migrace, dí ky ktere  še mohou potencia lní  u toc ní ci 

pohybovat po evropške m u zemí . První m vy razny m incidentem nebyl vš ak u tok 

militantní ho išlamišticke ho charakteru, ale u tok pravicove ho radika la, Anderše 

Breivika. Ten švy m poštojem a c inem podpor il odhodla ní  radika lní ch jedincu  v r ada ch 

išlamišticky ch radika lu . 

Du šledkem uda loští  od roku 2011 še da  vyšledovat šouvišla  linie mezi šocia lní mi 

ší te mi, ktere  poma hají  š í r ení  radikalizace, štrategií  terorišticky ch organizací , 

ošame ly mi vlky a me kky mi cí li. Tyto organizace ši uve domily, z e pu šobit teror nemuší  

jen jimi vycvic ení  išlamište , ale i dalš í  jedinci, ktere  mohou z da lky ovlivn ovat. Pra ve  

tito jedinci, nazy vaní  ošame ly mi vlky, ši nejc ašte ji vybí rají  objekty, ktere  r adí me do 

škupiny me kky ch cí lu . 

V pošlední ch 6 letech jšme tak zaznamenali neobvykly  poc et u toku  tzv. ošame ly ch 

vlku , jejichz  problematikou še v diplomove  pra ci zaby va me. V první  c a šti pra ce še 

budeme ve novat pr edevš í m pr í c ina m radikalizace a vyvra cení m nejc ašte jš í m my tu m. 

Na za klade  te chto poznatku  pak ve nujeme c a št pra ce ošame ly m vlku m, jejich 

identifikaci a charakterištice, ktera  še od roku 2011 na šledkem de ní  hrube  zme nila.  

Vy razny  podí l pra ce bude zame r en vy c tu terorišticky ch u toku  provedeny ch na 

Evropške m u zemí  po roce 2011. Na za klade  tohoto vy c tu vybereme za šadní  terorišticke  

u toky provedene  ošame ly mi vlky, ktere  rozebereme a v prakticke  c a šti šrovna me ve 

štanoveny ch oblaštech. Souc a št diplomove  pra ce bude i vy c et me kky ch cí lu  na u zemí  

C eške  republiky, ktere  še u zce va z ou k problematice ošame ly ch vlku . 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Příčiny radikalizace  

2.1.1 Radikalizace a militantní islamismus  

 Jedena cte ho za r í  roku 2001 je pr elomovy m dnem v mnoha šme rech. Tento den 

byl c ašto špojova n še zac a tkem nove  va lky, va lky civilizací  aneb termí nem „štr et 

civilizací “, še ktery m je špojova n americky  politolog Samuel Huntington. Terorišmuš 

še tak štal celošve tovy m te matem. Po te to uda lošti adminištrativa George Bušhe 

mladš í ho pr ijala celou r adu opatr ení , ktera  zaha jila mezina rodní  boj proti išla mške mu 

terorišmu. Ješ te  pr ed zaha jení m operace „Global War on Terror“ vyvštaly ota zky typu 

„Proc  še tyto uda lošti de jí ?“, „Kdo za ne  konkre tne  zodpoví da ?“, „Co a kdo je k tomu 

navedlo?“. Odpove di na tyto ota zky ani dneš nejšou zcela jašne  zodpove zeny. Ví me jen 

to, z e za te mito u toky štojí  zejme na militantní  išlamišticke  organizace a dalš í  

zradikalizovane  ošobnošti. 

V te to kapitole bych še ra da ve novala moz ny m pr í c ina m zmin ovane  radikalizace. 

Zejme na š naru štají cí  migrací , problematikou evropšky ch dz iha dištu  a kvu li u toku m, 

za ktery mi štojí  išlamišticke  škupiny, še šta va  te ma radikalizace te ma, ktere  je c ašto 

probí rane  nejen v r ada ch expertu . 

Pro zac a tek je nutne  definovat ši uz í vane  pojmy. V te to pra ci je za terorišmuš 

povaz ova na hrozba nebo uz ití  nelega lní ho na šilí  nešta tní m akte rem k došaz ení  

politicky ch, ekonomicky ch, na boz enšky ch nebo špolec enšky ch cí lu  škrze štrach, 

donucení  nebo zaštraš ení . (The Inštitute for Economicš and Peace, 2016) 

Nejc ašte ji še v šouvišlošti š radikalizací  mušlimu  mluví  o „išla mške m 

fundamentališmu“, „išla mške m terorišmu“ c i „mušlimšky ch radika lech“. Ani jeden 

z te chto zmin ovany ch termí nu  není  vhodny , protoz e nevyštihuje špra vnou škupinu 

ošob nebo ideologii. Išla mšky m fundamentališmem v probí rane m te matu še v te to 

pra ci myšlí  ví rou v neomylnošt textu , ktere  jšou fundamentalištou povaz ova ny 

za na boz enšky pošva tne .  (Moghadam, 2013) Fundamentališmuš tedy zahrnuje veš kere  

myš lenky, ktere  jšou klí c ove  i pro akte ry, kter í  nemají  š terorišmem nic špolec ne ho. 

Pojem radikalizace popišuje proceš zí ška va ní  na zoru , ktere  lze povaz ovat za extre mní , 
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naví c u išla mu radikalizace pr edcha zí  fundamentališticke  pojetí  na boz enštví . Ope t ale 

mezi radika lní  mušlimy tedy zahrneme i ošoby, ktere  ve fundamenta lní m pr í štupu 

vyru štali, ale nepa chají  terorištickou c innošt (radika lní  pr í štup je pro ne  obvyklou 

normou). Pokud budeme tento rozdí l pr ehlí z et, zbytec ne  tí m poší lí me radika lní  anti-

mušlimške  škupiny, ktere  še podí lí  na š í r ení  štrachu hrozby terorišmu. (Githenš-

Mazer, 2010) V kontextu pra ce pojem radikalizace znamena  proceš, ktery  vede k pr ijetí  

fundamenta lní ho pojetí  išla mu a pouz ití  na šilny ch aktu  k došaz ení  cí lu . 

O terorišticke  ideologii še mluví  ne kdy jako o šalafišmu nebo wahha bišmu. Tyto pojmy 

oznac ují  fundamentališticke  pojetí  išla mu, kdy jeho vyznavatele  vyzna vají  praktiky 

první  generace mušlimu . Ac koliv jde o velmi radika lní  vy klad a inšpiraci pro Išla mšky  

šta t, zdaleka ne vš ichni šalafište  nebo wahha bište  jednohlašne  podporují  terorišticke  

u toky a na šilne  c iny. 

Aši nejc ašte jš í  termí n pouz í vaní  v šouvišlošti š terorišmem a išla mem je pojem 

„išlamišmuš“. Jedna  še o moderní  fenome n, ktery  še zac al hojne  vyškytovat pra ve  

po roce 2001. Išlamišmem še myšlí  špojení  išla mu jako ví ry a išla mške ho, politicke ho, 

ekonomicke ho a špolec enške ho šyšte mu, jehoz  hlavní  ryš je oddanošt švate mu pra vu, 

odmí tnutí  za padní ho vlivu a tranšformace ví ry v ideologii. (Pipeš, 2000) Dle 

akademika Quintaina Wiktorowicze jšou išlamište  mušlimove , kter í  ve r í , z e v ra mci 

išla mu by me li by t politicky a šocia lne  aktivní  š cí lem vytvor it išla mšky  šta t, rozš í r it 

poc et mušlimu  a prohloubit ví ru v išla m mezi jiny mi mušlimy. Hlavní  cí lem je pr itom 

vytvor it špolec nošt, ktera  še r í dí  pra vem š arí a. (Wiktorowicz, 2004) 

Pokud hleda me termí n vyštihují cí  ideologii, ke ktere  še hla ší  mušlimš tí  terorište  

šnaz í cí  še o ploš ne  pouz ití  išla mške ho pra va vc etne  takovy ch prvku , ktere  jšou 

v rozporu še za kladní mi libera lní mi principy demokraticke ho šta tu, nejvy štiz ne jš í  

oznac ení  bude „militantní  išlamišmuš“. Tento pojem obšahuje politicky  podtext 

ideologie, a to vc etne  odhodla ní  pouz ití  na šilí  k doša hnutí  cí lu  jejich pr í znivcu .  

V šouvišlošti š militantní m išlamišmem še hovor í  take  o pojmu „boj proti radikalizaci“. 

V tomto kontextu še pojmem radikalizace myšlí  proceš pr ijí ma ní  radika lní ch 

militantní ch išlamišticky ch na zoru . 
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2.1.2 Teorie vysvětlující příčiny radikalizace a její proces  

Exištuje mnoho teorií  vyšve tlují cí ch proceš radikalizace a její  pr í c iny, avš ak 

vš echny jšou velmi nepr ešne  z du vodu chybe jí cí ch prima rní ch zdroju . Do te chto zdroju  

pro toto te ma r adí me pra ve  militantní  išlamišty a take  empiricka  data zpravodajšky ch 

šluz eb. Jelikoz  poc et militantní ch išlamištu  komunikují cí ch š ver ejnoští  je minimum 

a vy šledna  data zpravodajšky ch šluz eb nejšou ver ejna , teorie tak zu šta vají  pouhy mi 

teoriemi, na ktery ch vš ak do budoucnošti mu z eme štave t vy zkum. 

V pra ci še budu ve novat tr em nejpopula rne jš í m pr í štupu m. Mezi ne  patr í  šocio-

pšychologicky  pr í štup hledají cí  patogenní  du vod k radikalizaci, da le francouzška  

šociologie zmin ují cí  identitu radikalizují cí ch še jednotlivcu  a na za ve r i teorie 

šocia lní ho hnutí , ktera  je tematicky zr ejme  nejpr ešne jš í . 

1. Z hlediška c ašu je nejpopula rne jš í  šocio-pšychologicky  pr í štup, ktery  pracuje 

š radikalizací  jako š produktem ošobní ch pobour ení  jednotlivcu  š jednou nebo ví ce 

neza višly mi pr í c inami. Proceš zac í na  u znepokojení  a pokrac uje emociona lní m 

rozhor c ení m (typy jšou da le popšane ), kvu li ktery m jednotlivec bude hledat moz na  

r eš ení . Znepokojení  mu z e pocha zet z mnoha pr í c in, u ktery ch še bude jednotlivec 

šnaz it o jejich ovlivne ní  nebo odštrane ní . Reakce na rozhor c ení  mu z e mí t pak mnoho 

podob, napr í klad ošobní  komunikace, politicky  tlak nebo i c lenštví  v militantní ch 

organizací ch, ktere  povaz uje za relevantní  vzhledem ke šve mu pobour ení . (Stern, 

2003) Tato teorie vš ak je nedoštatec na  z hlediška hlavní ch pr í c in rozhor c ení , ktere  

k radikalizaci šme rem k militantní mu išla mu neštac í . 

Nejc ašte jš í  zmin ovanou pr í c inou je zí škany  odpor k nejen hištoricky m 

imperiališticky m intencí m za padní ch zemí  šme rem k Blí zke mu vy chodu a jiz ní  Ašii. 

V hištorii nalezneme mnoho pr í c in, ktere  mohly vyvolat štejnou reakci. Pr í klad budiz  

vznik první ch išlamišticky ch štran, ktere  še podle Rona Geaveše formovaly 

jiz  v 19. štoletí , a to v Indii, v te  dobe  podle hají cí  britške mu manda tu. (Abbaš, 2007) 

Du vodu  pro tehdejš í  adopci radikališmu šme r ují cí  k išlamišmu bylo ví ce, pracuje še 

tak š ne kolika moz noštmi. První  du vod še prezentuje jako odpor proti za padní mu 

vlivu aneb reakce na modernitu. Lide  ze štr ední  ekonomicke  tr í dy na Blí zke m 

vy chode  ši uve domovali moz nošti tehdejš í  modernity, nicme ne  šcha zely jim 

proštr edky k její mu plne mu vyuz ití . Proto u nich docha zelo k jiz  zmin ovane mu 
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mora lní mu rozhor c ení . Dalš í m du vodem je reakce na za padní  poštmodernišmuš, 

ktera  še projevovala jako šnaha o ošobní  originalitu, špolec enšky  z ivot a filošofii. 

(Bayat, 2005) 

Jedna z pošlední ch vln išlamišmu probe hla na zac a tku 21. štoletí , kdy še za padní  

zeme  ope t zašadili o zme nu šituace na Blí zke m vy chode . Reakce evropšky ch mušlimu  

byla totoz na  jako v 19. štoletí  -  mušlimove  pociťovali šolidaritu š jiny mi mušlimy, coz  

u nich vyvolalo odpor vu c i nemušlimšky m zemí m, ktere  vedly invazi do mušlimšky ch 

zemí  (Ira k a Afgha ništa n). (Pape, 2006) Da le podle študie Roberta Papea 

95 % pr í padu m ze vš ech v hištorii zna my ch provedeny ch šebevraz edny ch atenta tu  

pr edcha zelo rozhor c ení  zpu šobene  zahranic ní  politikou ne ktere ho z demokraticky ch 

šta tu . Tyto u toky byly na šledne  provedene  jako na tlak na šta ty š cí lem omezit jejich 

invazivní  c innošt. Z uvedeny ch du vodu  še ve študii hovor í  o zapojení  za padní ch zemí  

do šituace na Blí zke m vy chode  jako o iniciac ní m bode . Tento du vod byl podpor en 

videem zver ejne ny m v roce 2005 išlamišty zodpove dny mi za terorišticke  u toky 

v Londy ne . (Pape, 2006) 

Co še ty c e opomí jení  jedincu  vzhledem ke škupine  a naopak, je teorii vyc í ta no 

hleda ní  špolec ny ch znaku  rozhor c ení  jednotlivcu  a škupin, ktery m na šledne  pr ic í ta  

pr í c inu radikalizace. Zapomí na  tak na jedince/škupiny, ktere  mají  štejny  du vod 

k rozhor c ení  jako militantní  išlamište , ale nedocha zí  u nich k radikalizaci, a take  

na zradikalizovane  ošoby, ktere  nešdí lejí  dany  pr í znak. (Wiktorowicz, 2004) 

Druhy  kriticky  argument zmin uje kontroverzní  dopady chova ní  za padní ch zemí . Ne 

ve vš ech zemí ch totiz  exištují  militantní  organizace vznikle  jako na šledek zahranic ní  

politiky za padní ch šta tu . Tyto škupiny totiz  v dany ch zemí ch (Afgha ništa n, Ira k, Sy rie, 

Nige rie, Pa kišta n) exištují  bez rozdí lu na vlivu chova ní  za padní ch šta tu . Navrch, 

co še ty c e terorišticky ch u toku  v roce 2013 ve vy š e zmí ne ny ch zemí ch (v kaz de  z nich 

za padní  šta ty vedou rozdí lnou politiku), 80 % z nich bylo provedeno na jejich u zemí  

a na jejich obc any. Te z ko lze tedy cha pat u toky jako c innošt proti Za padu. 

(The Inštitute for Economicš and Peace, 2014) Pokud bychom vzali v pr í klad u tok 

na evropške m u zemí , u tok na redakci vyda vají cí  magazí n Charlie Hebdo še da  

klašifikovat jako u tok na švobodu vyjadr ova ní . To nezapada  do premišy študie, ktera  



15 

 

zmin uje jako du vod rozhor c ení  vy šledek chybne  zahranic ní  politiky za padní ho šve ta. 

(Stehlí k, 2015) 

Dalš í  du vod špadají cí  do teorie o šocio-pšychologicke m pr í štupu a pr í c ina ch 

rozhor c ení  jedincu  je ekonomicka  nejištota a špolec enške  vylouc ení  (du šledky 

išlamofobie). Po roce 2001 še vztah špolec nošti k išla mu rapidne  zhorš il, coz  vedlo 

u mušlimu  k pocitu nedoštatec ne  špolec enške  reprezentace a na šledne  k zakla da ní  

politicky ch škupin vymezují cí ch še proti za padu. (Abbaš, 2011) Studie zmin ují cí  tuto 

teorii tak ví ceme ne  nabí zí  jako jedno z r eš ení  radikalizace politicke  omezení  

nena šilny ch forem išlamišticky ch organizací . V rea lne  šituaci še vš ak šituace zhorš í , 

coz  še potvrdilo u študie Johna Enteliše, ktery  na „Front Išlamique Du Dalut“ 

v Alz í ršku pouka zal na vyvola ní  šilne jš í  a militantne jš í  vlnu išlamišticke  radikalizace. 

Pokud bychom ši tedy me li vybrat z te chto dvou r eš ení , je vhodne jš í  zvolit otevr enou 

komunikaci š organizacemi z du vodu zabra ne ní  organizace opozice zaloz ene  

na militantní  štrategii. (Moghadam, 2013) 

V tomto pr í pade  je teorii pr edloz ena ekonomicka  štra nka mušlimu  z ijí cí ch v Brita nii, 

avš ak pocha zejí cí ch z Banglade š e. Jedna  še o nejchudš í  škupinu obyvatel, 

ale procento zaštoupení  v militantní ch organizací ch a v dalš í ch radika lní ch 

c innoštech je te me r  nulove . (Samuel, 2012) Samotna  ekonomicka  nejištota 

nevyšve tluje odhodla ní  k šebevraz edny m aktu m. Ani šocia lní  vylouc ení  není  

doštatec ny m argumentem pro šocio-pšychologickou teorii. Evropš tí  mušlimove  

ve tš inou nepocha zí  ze zvla š ť šegregovany ch oblaští , terorišmuš jako takovy  je 

nejve tš í  me rou proble mem zemí  š vyš š í m zaštoupení m mušlimške  populace, kde by 

mí štní  obyvatele  neme li mí t proble m š pocitem šocia lní  menš iny c i vylouc ení  

ze špolec nošti. (Finney, 2006) 

Vy šledek teorie a opozic ní  argumenty znac í , z e univerza lní  profil militantní ch 

išlamištu  nelze urc it, jelikoz  klí c ovy  du vod vedoucí  k rozhor c ení  jedincu  a na šledne  

radikalizace je u dany ch jedincu  rozdí lny . (Precht, 2007)K tomuto za ve ru napoma ha  

i fakt, z e radikalizace u šledovany ch jedincu  pokaz de  probí hala rozdí lnou dobu. 

Teorie da le nevyšve tluje, proc  by ši jedinci še štejny m du vodem pro rozhor c ení  me li 

vybrat rozdí lne  militantní  organizace. (Wiktorowicz, 2004) 
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2. Pr í štup francouzške  šociologie zmin uje radikalizaci jako du šledek krize identity 

V interpretaci študie š na zvem „š kola francouzške  šociologie“, za kterou štojí  tr i 

francouzš tí  akademici Gill Kepel, Farhad Khošrokhavar a Oliver Roy, je radikalizace 

pojata jako vy šledek hleda ní  ztracene  jedincovy identity. Mezi vybrane  jedince patr í  

zejme na evropš tí  mušlimove , kter í  patr í  do druhe  nebo tr etí  generace mušlimu  

pocha zejí cí ch z Blí zke ho vy chodu a jiz ní  Ašie. Ú pra ve  te to škupiny ošob je c ašto 

šhleda va n vnitr ní  konflikt mezi vy chovou v evropške m proštr edí  a kulturní mi 

tradicemi jejich rodic u , na kterou zmin ovane  generace evropšky ch mušlimu  

ve šrovna ní  š první  generací  nelpí . Problematicke  je vš ak i evropške  proštr edí , 

ve ktere m evropš tí  mušlimove  vyru štali, pr ešto še š ní m zcela neztotoz n ují  a vní mají  

še tak jako cizinci. Studie tuto šituaci popišuje jako pr í c inu procešu hleda ní  vlaštní  

identity, dí ky ktere mu docha zí  k radikalizaci (u c ašt v militantní ch škupina ch). Pra ve  

išlamišmuš nabí zí  dany m jedincu m vy chodiško z pocitu odlouc ení , a mimo jine  

i špolec enške , kulturní  a politicke  r eš ení  jejich proble mu . Tyto proble my jšou 

militantní mi škupinami oznac ova ny za vy šledek chova ní  rozpí nají cí ho še Za padu 

a globalizace. (Roy, 2004) Na rozdí l od šocio-pšychologicke  študie jšou zde 

zohledne ny zeme pišne  rozdí ly (mladí  mušlimove  v Evrope  i v oštatní ch mušlimšky ch 

zemí ch pr ijí mají  šilnou na boz enškou identitu, odliš nou od identity pr edchozí  

generace mušlimu , na za klade  kulturní ch ve tš inovy ch zvykloští  evropške  

špolec nošti), a interpretace teorie je aplikova na na š irš í  škupinu mušlimu , kter í  jšou 

k radikalizaci štejne  na chylní  (radikalizace jako vy šledek ne jake ho nedoštatku lze 

pouz í t i u mušlimu  ze štr ední ch ekonomicky ch vrštev, ktery m še došta va  dobre  

vzde la ní  a ekonomicke  proštr edky). (Abbaš, 2007) Pr ešto vš echno francouzške  študii 

lze vytknout chyby, napr í klad v hleda ní  pr í c in radikalizace u jednotlivcu , kter í  

radikalizaci uz  podlehli. (Gilleš Kepel, 2007) Ve študii jšou tak opomenuti jednotlivci 

trpí cí  podobnou krizí  identity, ze ktery ch še vš ak militantní  išlamište  neštali. Hlavní m 

du vodem ke kritice francouzške  š koly je u zky  vy be r pozorovany ch jednotlivcu . Studie 

je tak zaloz ena na šituaci evropšky ch mušlimu , kter í  tvor í  pouhou c a št proble mu 

militantní ho išla mu. Její  pr edpoklad diškriminace mušlimu  z ijí cí ch v mušlimšky ch 

zemí ch zu štal neošve tlen. (Spaaij, 2012) 

3. Pr í štup teorie šocia lní ch hnutí : radikalizace jako du šledek šocializace 

Teorie o šocia lní ch hnutí ch, na rozdí l od dvou pr edchozí ch študií , nevznikla za 

u c elem vyšve tlení  militantní ho išlamišmu, pu vodne  š lo o pokuš vyšve tlit du vody 

vzniku ru zny ch šocia lní ch hnutí  od 50. let 20. štoletí  (afroamericke  hnutí  za obc anška  
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pra va v ÚSA, študentške  protešty atd.). Pr edchozí  dve  študie by za poc a tek vzniku 

šocia lní ch hnutí  oznac ily iraciona lní  rozhor c ení  ne jaky m proble mem, ktery  

še dotc ení  jednotlivci šnaz í  odštranit. V teorii šocia lní ch hnutí  bylo vš ak 

vypozorova no, z e pr ed vznikem hnutí  še budoucí  c lenove  chovají  pr í šne  raciona lne , 

zvaz ují  na klady a pr í nošy šve ho chova ní  a prakticky še organizují . Dle Williama 

Gamšona a Davida Meyera še c lenove  v šocia lní ch hnutí ch mobilizují  ke kolektivní  

akci v pr í pade , z e še politicky  proštor otevr e, a naopak v pr í pade  uzavr ene ho 

politicke ho proštoru pak šetrvají  v defenzivní  pozici. (Gamšon, 1996) (Morriš, 2000) 

Za pr í c inu vzniku šocia lní ch hnutí  je povaz ova na potr eba vytvor ení  mezilidške  

šocia lní  ší te , ktera  ma  šouz it ke komunikaci mezi její mi c leny. Tento poznatek vedl 

k za ve ru študie, ktera  oznac ila za nejc ašte jš í  du vod k pr ipojení  ke škupine  ošobní  

kontakt š její mi c leny. (Olofššon 1988) (McAdam, 1993) Jelikoz  še v pošlední  dobe  

šocia lní  hnutí  rozš ir ují  zejme na pomocí  šocia lní ch ší tí , je jejich mobilizace ví ce 

horizonta lní . Socia lní  ší te  tak zašta vají  vy znam hierarchicky ch organizací , c ehoz  še 

vyuz í va  zejme na ve šta tech, kde je šocia lní  hnutí  šta tem omezeno. (McAdam, 1996) 

Du lez ity m pojmem v c innošti šocia lní ch hnutí  je ideove  ra mcova ní , ktere  oznac uje 

chova ní  šocia lní ch hnutí  pr i mobilizaci potencia lní ch c lenu . Jedna  še o proceš, kdy 

hnutí  šdí lí  ideovou štrukturu š oštatní mi c leny jiny ch škupin c i i jejich cele  ší te  

za u c elem doša hnutí  vyš š í  mobilizace. C ašto še tak jedna  o vyuz í va ní  popula rní ch 

na zoru , na boz enšky ch textu  c i kulturní ch a hištoricky ch šymbolu  a uda loští . (Morriš, 

1992) Napr í klad na šilí  je interpretova no jako pošlední  moz nošt pro boj 

š nešpravedlnoští , coz  je du vodem vzniku mnoha šocia lní ch hnutí . (Morriš, 2000) 

Ne ktere  zdroje identity (napr í klad, na boz enštví , na rodnošt, jazyk nebo i pohlaví ) 

jšou energií , ktera  mu z e by t vyuz ita proti politicke mu proble mu, pokud je dana  

identita za kladem šocia lní ho hnutí . (Tarrow, 2011) 

Teorie šocia lní ch hnutí  zmin uje proceš štruktura lní ch procešu , pr i ktery ch docha zí  

k mobilizaci a šjednocova ní  do hierarchicky ch organizací , pr ic emz  k došaz ení  cí lu  

vyuz í vají  politicke  pr í lez itošti. Mobilizace do šocia lní ch hnutí  probí ha  škrze aktivitu 

na šocia lní ch ší tí ch (šocializace še c leny hnutí ). Tento jev je rychlejš í , pokud jedinec 

š hnutí m šdí lí  ideovou štrukturu c i identitu (na rodnošt, jazyk, špolec ny  

pr í tel/nepr í tel, špolec ní  pr a tele c i dokonce rodinní  pr í šluš ní ci). Quintan Wiktorowicz 

aplikoval teorii šocia lní ch hnutí  na militantní  išlamištickou škupinu al-Muhajiroun 

ve Velke  Brita nii. Proceš mobilizace a radikalizace odpoví dal teorii: radikalizace 

zac ala u škupiny pr a tel a rodinny ch pr í šluš ní ku , kter í  šdí lí  štejnou identitu (pr a tele , 



18 

 

rodinní  pr í šluš ní ci, negativní  pohled na zahranic ní  politiku za padní ch zemí  

na Blí zke m vy chode ) a na šledne  i ideovou štrukturu š militantní  išlamištickou 

škupinou. Fa ze radikalizace probe hla škrze neforma lní  rozhovory, kdy militantní  

išlamište  jednotlivcu m podšouvali radika lní  u hly pohledu  na šve t (nešpravedlnošt 

vu c i mušlimu m v Evrope , diškriminace, odšouzení  jiny ch forem išla mu). Jakmile 

jednotlivec tyto na zory a celou ideovou štrukturu pr ijme za šve , zac lení  

še do militantní  škupiny. (Wiktorowicz, 2005) Be hem cele ho procešu probí ha  ošobní  

šbliz ova ní  mezi jednotlivcem a militantní  išlamištickou škupinou, kdy nejdu lez ite jš í m 

c la nkem je pra ve  aktivišta, ktery  radikalizuje šve  okolí  – radikalizace tedy probí ha  

v horizonta lní  u rovni. (Neumann, 2007) 

 

Studie Wiktorowicze byla potvrzena ne kolika dalš í mi vy zkumny mi študiemi. Jedna 

z nich je zaloz ena na pohovorech š išlamišty, ktere  vedli Peter Neumann a Brooke 

Rogerš v roce 2007 pod za š titou Evropške  komiše. V dalš í  študii (vyda na Change 

Inštitutem) bylo zkouma no škrze pohovory š išlamišty i š na hodny mi mušlimy, 

do jake  mí ry mají  obyc ejní  mušlimove  šklon k radikalizaci pra ve  škrze šocia lní  ší te . 

Skupina na hodny ch mušlimu  odmí tla pouz ití  na šilí  k došaz ení  nejen politicky ch cí lu , 

nicme ne  vyka zala mnoho znaku , ktere  jšou pro išlamištickou radikalizaci hledany m 

faktorem pro moz nou mobilizaci. Mezi hledane  faktory patr í  pra ve  pocit 

diškriminace a nepr a telške ho okolí , ale take  obavy o pru be h politicky ch uda loští  

v konfliktní ch oblaštech. Change Inštitut na za ve r šve  študie uvedl varova ní  

evropšky m zemí m, aby nepodnikaly opatr ení  vedoucí  k prohloubení  pocitu  

diškriminace u mušlimu , ktere  vede k moz ne  išlamišticke  radikalizaci. (Dalgaard-

Nielšen, 2010) 

 

Mark Sageman ve študii o porozume ní  terorišticke  ší ti pouka zal na špolec ne  pojí tko 

vš ech militantní ch išlamištu  – špolec na  ideologie a šocia lní  ší ť. Za pr í c inu 

radikalizace nepovaz uje tedy šocio-pšychologicke  rozhor c ení  c i krize identity, 

ale ošobní  kontakt š jiz  zradikalizovany mi jedinci, ktery m chte jí  pomoci v boji 

š nešpravedlnoští . (Sageman, 2004) Edwin Bakker ve šve  študii uva dí  ví ce nez  200 

pr í padu  jednotlivcu , kter í  byli v Evrope  odšouzeni c i obvine ni za terorištickou 

c innošt. V za ve ru študie poukazuje na du lez itošt ošobní ch pout a šocia lní ch ší tí  

v procešu radikalizace. Ve ve tš ine  pr í padu  totiz  docha zelo k radikalizaci v zemí ch, 

ve ktery ch jedinci de le pr eby vali ve škupina ch še štejnou identitou a ideovou 
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štrukturou. V te chto škupina ch še jedinci od šebe liš ili ve kem, ekonomickou 

a rodinnou šituací , vzde la ní m a i pracovní m zame r ení m. Pra ve  tato diferenciace 

podtrhuje nedoštatec nošt šocio-pšychologicky ch teorií . (Bakker, 2006) 

 

Teorie o šocia lní ch hnutí ch na rozdí l od oštatní ch pr í štupu  še neštaví  jen na 

charakteru obvine ny ch terorištu , ny brz  zahrnuje i analy zu jednotlivcu  nebo cely ch 

škupin, kter í  vykazují  vztah k militantní mu išla mu c i š ní m nemají  vu bec nic 

špolec ne ho. Tato teorie vyšve tluje i šebe-radikalizaci. Tito jedinci še nazy vají  

„ošame lí  vlci“, a i u te ch docha zí  k radikalizaci škrze komunikaci š ne ky m, kdo uz  

radika lní m je. Jedna  še o pr í pady lidí , kter í  še pr eš internet pr ipojili k šocia lní m ší tí m 

militantní ch radika lu . (Horowitz, 2014) V teorii není  ve nova n proštor pro ota zku, 

proc  še ne kter í  jednotlivci, kter í  jšou v kontaktu š radika lní mi jedinci, take  

neradikalizují . Tento proštor by vš ak mohl by t zaplne n študií  Kimem Craginem 

z RAND Corporation, ktery  zkoumal šituace, kdy k radikalizaci mu z e dojí t, avš ak 

nedojde. Z vy šledku  študie še da  vyc í št, z e na jedince, kter í  by mohli šna ze 

radikalizaci podlehnout, pu šobí  negativní  efekt ideove ho ra mce militantní ch 

išlamišticky ch škupin. Tito jedinci še zr ejme  identifikují  ví ce š anti-išlamišticky mi 

škupinami, a tudí z  še šta vají  odolní  vu c i radika lní m militantní m vlivu m. (Cragin, 

2013) 

Ze šrovna ní  vy š e uvedeny ch teorií  vyply va , z e pouze teorie šocia lní ch hnutí  pokry va  

problematiku militantní ho išlamišmu v cele  jeho š í r i. Vy šledkem študie je fakt, z e 

radikalizace probí ha  škrze komunikaci ideovy ch ra mcu , a to pomocí  šocia lní ch ší tí . 

Hlavní m faktorem, zda jedinec podlehne radikalizaci, je proštr edí  a kolektiv, ve ktere m 

z ije. Proceš radikalizace pote  probí ha  škrze podšouva ní  myš lenek ideologie 

militantní ho išlamišmu, ktere  podtrhují  propagandami, du razem na šolidaritu 

š oštatní mi mušlimy c i vyšve tlení mi du vodu  pro jejich c innošt. Vš echny tyto akty jšou 

popišova ny jako nutna  obrana a ošpravedlne ní  terorišticky ch c inu . Vy šledky teorie lze 

pouz í t k tvorbe  protiradikalizac ní m programu m. Ty by me ly by t poštaveny na omezení  

ideovy ch štruktur militantní ch išlamištu  a potí ra ní  jejich šocia lní ch ší tí , a za roven  

by me ly podporovat ideove  štruktury, ktere  še vu c i militantní mu išlamišmu vymezují . 

Protiradikalizac ní  programy by pak jednotlivcu m, kter í  jšou na chylní  k pr ijmutí  

ideovy ch štruktur militantní ch išlamištu , me ly nabí dnout jinou ideovou štrukturu, 

ktera  je lepš í  nez  radika lní  poštoj. (Wiktorowicz, 2005) 
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2.2 Pojem osamělý vlk 

2.2.1 Pojem terorismus a osamělý vlk  

Pro potr ebu te to pra ce je podštatne  ši definovat klí c ovy  pojem cele  diplomove  

pra ce: terorišmuš. Vyštihnout ovš em jeho pravou podštatu je problematicke  nejen 

v akademicke m proštr edí , ale i ve šve tove m me r í tku. Pr í c iny tohoto neu špe chu ve zí  

v jeho rozš í r ení . Problematika definice terorišmu je v akademicke  šfe r e zna me  

a diškutovane  te ma. Neu špe chy pr i šnaha ch o vytvor ení  jednotne  a vš eobecne  

uzna vane  definice terorišmu mají  ne kolik pr í c in – napr . pojem je pouz í va n v mnoha 

rozlic ny ch vy kladech (politologicky , treštne -pra vní , ver ejny ). Du lez itou pr í c inou jšou 

take  za jmy šta tu , kaz da  zeme  zaují ma  k terorišmu jiny  poštoj (u toc ní k je v jednom 

šta tu nazva n terorištou, v druhe m povštalec c i bojovní k za švobodu) a tudí z  ši pojem 

upraví  dle její  potr eby.  (Mareš  2005) Vy šledkem te chto jevu  je nejednotny  poštoj 

k problematice jako takove . V te to pra ci budeme pracovat še Strmiškovou definicí  

terorišmu: Podle Strmišky (2001) „politický terorismus představuje politicky 

motivovanou a zdůvodňovanou metodu (způsob, strategii) víceméně systematického 

používání násilí (nejčastěji ozbrojeného násilí, záměrně nerespektujícího válečné 

konvence), jejímž hlavním cílem je dosažení určitého zamýšleného psychického efektu 

svým dosahem obvykle výrazně překračujícího okruh přímých obětí či svědků útoku, 

efektu, vzhledem k jehož předpokládanému politickému významu je bezprostřední 

fyzický účinek násilné akce druhořadý. Organickou součástí tohoto psychického efektu je 

moment zastrašování, terorizování cílového publika nebo alespoň určitého sektoru 

cílového publika, což ovšem neznamená, že se jedná o součást jedinou nebo nezbytně 

dominantní“. Tuto definici povaz ujeme za vhodnou vzhledem k zdu razne ní  

pšychicke ho efektu jako cí le u toc ní ku , a to pr ešto, z e ne ktere  terorišticke  u toky 

ošame ly ch vlku  še vyznac ují  švou nešyštematic noští . 

 

Dalš í m du lez ity m pojmem jšou ošame lí  vlci. Mohlo by še zda t, z e terorišmuš 

ošame ly ch vlku  je novodoby  fenome n, nicme ne  podobnošt š tí mto druhem terorišmu 

bychom mohli nají t v anarchišticke m terorišmu v 19. štoletí , ktery  prošazoval štrategii 

Michaila Bakunina ,,propaganda c inem“. Ta byla zaloz ena na u tocí ch individua lní ch 

ošob nebo maly ch škupin proti pr edštavitelu m vla dní  tr í dy. Ve druhe  polovine  

20. štoletí  še ošame lí  vlci objevovali zejme na v šouvišlošti š rašovy mi a protivla dní mi 
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extre mišty ve Spojeny ch šta tech a zejme na še štrategií  „odporu bez vu dce“. Odpor bez 

vu dce je charakterizovany  jako na šilny  c in proti šta tu neza višly  na jake mkoliv hnutí , 

vu dci nebo ší ti, ktery mi še zaby vají  jednotlivci nebo velmi male  šoudrz ne  

škupiny.(Spaaij, 2012) 

 

Takte z  š definicí  ošame ly ch vlku  je podobny  proble m jako u pojmu terorišmuš. 

Ošame ly m vlkem jšou dle Spaaije (2010) nazy va ny „osoby, které (a) operují 

individuálně, (b) nepatří k organizované skupině nebo síti a (c) jejichž modi operandi 

jsou pojaty a řízeny jednotlivcem bez žádných přímých vnějších povelů nebo hierarchie“. 

(Spaaij, 2010) Pro doplne ní  te to definice lze vyuz í t študie think tanku COT. V te  je 

ošame ly  vlk mimo jine  popišova n jako ošoba, ktera  „a) jedná individuálně; b) nepatří 

k teroristické skupině nebo síti; c) jedná bez přímého vlivu vůdce nebo hierarchie; d) její 

taktiky a metody jsou započaty a řízeny jednotlivcem bez jakéhokoliv přímého vnějšího 

vedení či řízení“ (COT 2007). Na rozdí l od roku 2010, kdy byl vyda n c la nek obšahují cí  

definici Ramo na Spaaije, dneš jšou u toc ní ci, kter í  v dobe  pla nova ní  i v dobe  provedení  

u toku me li kontakty na militantní  radika lní  organizace, takte z  povaz ova ny za ošame le  

vlky. Tuto škutec nošt vš ak pro potr ebu pra ce zohlední me, neboť i COT zdu razn uje, 

z e nepr í šluš nošt k terorišticke  organizaci še vztahuje pouze ke konkre tní mu c inu, 

tudí z  še nevyluc uje pr í šluš nošt v u toc ní kove  minulošti. Ú toc ní k oznac eny  jako ošame ly  

vlk tedy mu z e by t šouc a ští  terorišticky ch hnutí  a projevovat še v ra mci šve ho vlaštní ho 

politicke ho aktivišmu. Pokud bychom pr ihle dli k šouc ašne  šituaci (hojny  vy škyt 

na boru a radikalizace škrze šocia lní  ší te ), da  še pr edpokla dat, z e ve tš ina ošame ly ch 

vlku  bude mí t kontakty na militantní  radika lní  organizace prošazují cí  napr í klad 

išlamištickou nebo krajne  pravicovou/levicovou ideologii. 

 

2.2.2 Všeobecný model osamělého vlka  

V pra ci Rodger A. Bateše je cí lem vytvor ení  vš eobecne ho modelu ošame le ho 

vlka. Model še škla da  ze špojení  ne kolika ideologií , c í mz  vytvor il komplexní  obraz, 

ktery  byl da le vyuz it k analy ze a tvorbe  typologie ošame ly ch vlku . Bateš uchopil 

ne kolik jednoštranny ch popišu  a zkombinoval je š oblaštmi, ktere  nejšou popišova ny 

pouze v problematice terorišmu. 

Jak jšme uva de li na zac a tku, nedoštatkem na definici ošame le ho vlka dle Ramo na 

Spaaije je nezohledne ní  chaoticke ho pr í štupu k u toku m. Bateš vš ak tento pr í štup vzal 
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v potaz a nezapomne l tedy pr idat rozde lení  vlku  na chaošove  a karie rní  typy. (Bateš 

2012, 5-6). Typicky m chaošovy m typem ošame le ho vlka je Anderš Breivik, jehoz  cí lem 

byl jeden rozša hly  u tok š prioritou co nejve tš í  deštrukce š media lní m a špolec enšky m 

dopadem. Na rozdí l od karie rní ho typu vlka, Breivik ši nede lal štarošti š jeho 

dopadení m, naopak ho vyuz il k dalš í  propagande  a vyšla ní  zpra vy nejen adreša tu m, 

ale i k jeho šympatizantu m. 

Karie rní m typem vlka mu z eme oznac it napr í klad Mohammeda Meraha, ktery  ma  na 

šve domí  šmrt ne kolika voja ku  v Toulouše a v Montabau a u tok na z idovškou š kolu 

v Toulouše. Tento typ u toc ní ka pla nuje u toky jako dlouhodobou za lez itošt, šouštr edí  še 

pr itom na ne kolik menš í ch u toku . Pr i pla nova ní  a prova de ní  u toku  ve r í , z e je natolik 

šchopny , z e doka z e uniknout bezpec noštní m šloz ka m a neby t pr i u tocí ch zabit/zrane n. 

Bateš da le š pomocí  študie napšanou Peterem J. Phillipšem pokrac uje v rozde lení  

ošame ly ch vlku  na u toc ní ky vyhleda vají cí  riziko (ozbrojene  u toky, z ha r štví , atenta ty, 

u nošy) a na ty, kter í  še mu vyhy bají . (Phillipš 2011: 18). Tito u toc ní ci še od šebe liš í  

pr eva z ne  vy be rem cí lu  i napla nova ní m u toku (vyhleda vac i rizik mají  mentalitu hra c e, 

še za jmem provokují  bezpec noštní  šloz ky, za u tokem štojí  dlouhodobe jš í  pla nova ní , 

šnaz í  še o co nejvyš š í  dopad). (Phillipš, Pohl 2012, 166-167) 

Dalš í  rozde lení  ošame ly ch vlku  vidí  Bateš v rozšahu radikalizace (škupinova  

radikalizace vš. autoradikalizace). Úrc ují cí m faktorem pro analy zu v tomto rozde lení  

jšou kontakty na extre mišticke  škupiny š radika lní m ideologicky m pozadí m. 

(Bateš 2012, 8) 

Nejdu lez ite jš í  faktor v rozde lení  ošame ly ch vlku  vidí  Bateš v motivaci (egoišticka  vš. 

altruišticka ). Mezi egoišticke  ošame le  vlky r adí  u toc ní ky š antišocia lní m charakterem, 

u toky jšou pa cha ny z du vodu u toc ní kova pocitu nadr azenošti a jedinec nošti. Naopak 

altruišticky m ošame ly m vlkem Bateš oznac uje ošobu, ktera  u tok provede z pocitu 

kona ní  „dobre ho škutku“ v prošpe ch „vyš š í ho dobra“ (šebevraz ední  atenta tní ci).  

Pr eštoz e je Batešova študie obša hla  a teoreticky kvalitne  opodštatne na, lze ji vytknout 

urc ite  nedoštatky. Hlavní m z nich je obtí z nošt rozhodnutí  a vyhodnocení  analy zy 

ošame le ho vlka (pokud tedy ma me doštupna  data), zda u u toc ní ka pr evla da  jeden 

nebo druhy  typ rozde lení , ať uz  še jedna  o motivaci, rozšahu radikalizace atd.  
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Obrázek 1 Všeobecný model osamělého vlka (zdroj: Bates 2012) 

2.2.3 Sociální a psychologické okolnosti  

Za ve ry pokušu  o vyšve tlení  pšychologicke ho pozadí  u toc ní ku  byly oznac eny 

pšychicke  poruchy za hlavní  pr í c inu u toku , coz  vš ak bylo pozde ji oznac eno pouze 

za jeden z faktoru  ovlivn ují cí  myšl u toc ní ku . Tyto pokušy še prova de ly pouze na 

c lenech terorišticky ch organizací  a ne na ošame ly ch vlcí ch. Pozde ji še na vy zkumech 

ošame ly ch vlku  (študie Gruenewalda z roku 2013) uka zalo, z e u 40 % ošob byly 

v minulošti nalezeny pšychologicke  poruchy. (Gruenewald et kol. 2013) Vy škyt 

pšychopatologicky ch jevu  (narcišticka  porucha ošobnošti, nedoštatek empatie, 

paranoia) byly uvedena i v dalš í ch vy zkumech (COT 2007). Na pšychickou štra nku 

u toc ní ku  pouka zal Raffaello Pantucci, ktery  ošame le  vlky oznac il za ošoby, ktere  mají  

problematickou charakterištiku jejich pšychiky a kter í  še hu r e šocializují  c i mají  

nedoštatky v šocia lní  interakci. Tyto faktory mohou za vyš š í  na chylnošt podlehnutí  

propagande . Du vodem pro jejich na šledne  rozhodnutí  pro ošame lou akci mu z e by t 

take  jejich nešchopnošt u špe chu nebo nezda rne  zac lene ní  v kolektivu. (Pantucci, 2013) 

(Spaaij, 2012) 
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2.2.4 Proces online radikalizace 

Problematice radikalizace a její ch pr í c in jšme še ve novali v pr edchozí  kapitole, 

nicme ne  jak uz  bylo zmí ne no, novodoby m na štrojem nyne jš í  radikalizace jšou online 

šocia lní  ší te . Proto še da le budeme ve novat hloube ji procešu radikalizace škrze 

internet. 

K odhalova ní  motivu a zdroje radikalizace u toc ní ka, a zda še jedna  o ošame le ho vlka 

nebo c lena terorišticke  organizace, docha zí  bezproštr edne  po provedene m nebo 

zmar ene m u toku. Dle Pantucciho  še c ašto na zac a tku chybne  pr ikla ní  k jednoduš š í m 

a zda nlivy m r eš ení m – napr í klad z e u toc ní k je c len terorišticke  organizace, nebo 

c ašte ji – u toc ní k je ošame ly m vlkem bez kontaktu na radika lní  a militantní  organizace. 

Ve ve tš ine  pr í padu  še na za ve r nalezne špojení  š terorištickou organizací .  (Pantucci, 

2011) 

V roce 2012 Nizozemšky  bezpec noštní  inštitut vydal zpra vu pojedna vají cí  o modelu, 

dle ktere ho probí ha  online radikalizace. Dle študie je terorišty hojne  vyuz í va n tzv. 

„neviditelny  web“ (webove  štra nky š omezeny m pr í štupem a doštupne  pouze pro 

pr ihla š ene ), jehoz  šouc a ští  jšou i fo ra militantní ch išlamištu . Skrze ne  probí ha  

radikalizace potenciona lní ch radika lu , ale i na bor novy ch c lenu  terorišticky ch 

organizací . Exištují  u štr ední  fo ra, ktera  jšou vyuz í va na k š í r ení  propagandy 

a radika lní ch myš lenek. Ty še pak da le doštanou škrze na bora r e na dí lc í  fo ra, dalš í  

šocia lní  ší te  c i blogy. (AIVD, 2012) Proceš radikalizace probí ha  štejnou ceštou, nicme ne  

z opac ne ho konce. Ošlovene  ošoby še šeznamují  š pošelštví m militantní ch radika lní ch 

organizací  ne kdy i na viditelne m webu, avš ak c ašte ji k tomu docha zí  jiz  

na zmin ovany ch neviditelny ch dí lc í ch fo rech. Jak zac ne by t jedinec radika lne jš í  

v na zorech, ktere  na webu publikuje, došta va  še blí z e k u štr ední mu online proštr edí  

(ty jšou nejradika lne jš í  a pro potenciona lní  ošame le  vlky nejví ce inšpirují cí ). Tato 

u štr ední  fo ra ši pak kladou za cí l donutit šve  c leny k u toku m, za roven  pr ina š ejí  

potenciona lní m ošame ly m vlku m inšpiraci a udrz ují  je v radika lní m šmy š lení . Po c aše 

tito c lenove  opouš tí  pu vodní  šocia lní  ší te , ktere  vyuz í vali (napr . Facebook, ktery  zac ne 

povaz ovat za nebezpec ny  a nove  zí škane  ideologii nevyhovují cí ) a štanou še pošedlí  

aktivitou na radika lní ch fo rech. (AIVD, 2012) 
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Dle modelu radikalizace išlamišticky ch terorištu  docha zí  u potenciona lní ch u toc ní ku  

ke c tyr em fa zí m radikalizace. Kaz da  fa ze nemuší  ihned navazovat na tu pr edchozí , cely  

proceš je v kaz de m momente  zvratny . První  fa ze je tzv. pr edradikalizace – do te to fa ze 

r adí me proštr edí , ošobnošt jedince a okolnošti, ktere  mají  vliv na dalš í  poštup. Druhou 

fa zí  je šebeidentifikace – proceš kdy docha zí  pr eme ne  identity. Tuto fa zi mu z eme 

pr ir adit k dobe , kdy še potenciona lní  radika l šeznamuje š pošelštví m militantní ch 

radika lní ch škupin a utva r í  ši švu j vlaštní  na zor. V tomto období  ši jedinci hledají  

informace a navazují  kontakty. Pokud podlehnou propagande , zac nou upouš te t od 

švy ch pr edchozí ch aktivit a šeznamují  še š radika lní  ideologickou komunitou. Tr etí  

fa ze še nazy va  indoktrinace. K ní  dojde v pr í pade , z e nove  proštr edí  a aktivity 

radika lní ch škupin jedinec pr ijme za šve  a povaz uje je za jedine  špra vne . 

Ú militantní ho išlamišmu lze za indoktrinaci povaz ovat pr ijetí  militantní ho dz iha du 

jako jedine ho špra vne ho r eš ení . Be hem indoktrinace jedinec tra ví  mnoho c ašu 

na radika lní ch fo rech, kde nezašta va  uz  pouze pašivní  roli, ale podí lí  še na aktivní  

propagande . Pakliz e tento štav není  pr eruš en, mu z e u ne ktery ch jedincu  na šledovat 

fa ze dz iha dizace, ve ktere  militantní  radika l uzna  roli muc ední ka jako potr ebne  

vy chodiško, a zac ne pla novat provedení  u toku. Na internetovy ch fo rech pak šbí ra  

informace a ošpravedln uje šve  pla novane  c iny. (Silber, Bhatt, 2015) Spolu š online 

radikalizací  mají  vliv na jedince tzv. radikalizac ní  inkuba tory, ktere  šamotny  proceš 

pošouvají  da le. Mezi inkuba tory mu z eme zar adit meš ity, kluby, organizace, ale i ve zení  

a internetove  štra nky. (Silber, Bhatt, 2015) 

2.3 Měkké cíle 

2.3.1 Charakteristika měkkých cílů 

Pojem me kky  cí l, tzv. „šoft target“, pr edštavuje oznac ení  mí šta š vyšokou 

koncentrací  ošob, ktere  še vyznac uje ní zkou u rovní  zabezpec ení  (c i je ho obtí z ne  

zajištit). Tato mí šta jšou pro švu j charakter c ašto vybí ra na jako mí što idea lní  

k provedení  nejen terorišticky ch u toku . Tvrde  cí le, tzv. „hard target“, mezi ktere  patr í  

napr í klad šta tní  a vojenške  objekty, jšou na rozdí l od me kky ch cí lu  dobr e chra ne ne  

a štr ez ene , proto nejšou ani v hleda c ku u toc ní ku . 

Vzhledem k vy voji terorišmu a bezpec noštní  šituace ve šve te , po roce 2011 byly 

špa cha ny zejme na deštrukc ní  u toky a šebevraz edne  atenta ty. Motivace u toc ní ku  byla 
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ru znoroda  – nejc ašte ji je zmin ovane  na boz enške  pozadí , nešmí me vš ak zapomí nat 

na ideologicky  nebo politicky  podtext, ktery  štojí  za mnoha u toky.  

Me kke  cí le še dají  rozde lit do ne kolika škupin. První  rozliš ení  je zdroj nebezpec í . Cí le 

še de lí  na ty, ktere  jšou ohroz ene  ošamoceny m aktivní m u toc ní kem bez ohledu na 

motivaci, ohroz ene  terorištickou škupinou a ohroz ene  jinou špecifickou škupinou. 

Dalš í m faktorem je jejich doc ašnošt. Exištují  cí le, ktere  jšou trvale  (venkovní  proštory 

– štadiony, trz iš te , na me ští , vnitr ní  proštory – hotely, reštaurace, š koly, nemocnice), 

a ktere  jšou doc ašne , coz  jšou pr edevš í m venkovní  akce (feštivaly, demonštrace, trhy, 

športovní  uda lošti). 

 Muzea, galerie, na kupní  centra, kina, divadla, koncertní  ša ly a dalš í  za bavní  centra, 

 S kolška  zar í zení , knihovny, koleje, 

 Cí rkevní  pama tky a dalš í  na boz enške  objekty, 

 Shroma z de ní , pru vody, demonštrace, ver ejna  šhroma z de ní , poute ,  

 Reštaurace, hotely, kluby, bary, diškote ky, 

 Parky, na me ští , u r ady, 

 Sportovní  haly, štadiony, 

 Objekty špjate  š ver ejnou dopravou (na draz í , letiš te ,…) a vy znamne  dopravní  uzle, 

 Kulturní , športovní , na boz enške  a dalš í  akce 

 Komunitní  centra 

Atraktivita me kke ho cí le pro u toc ní ky je da na ne kolika faktory. Za pouz ití  napr í klad 

SWOT analy zy mu z e u toc ní k zhodnotit, na jake  cí le je vy hodne  še zame r it. Ta šama  

analy za vš ak šlouz í  i pro štanovení  nutny ch ochranny ch zabezpec ení . V analy ze rizik 

zkoumají cí  mí ru ohroz ení  še vyhodnocuje štav objektu v pr í pade  konkre tní ch hrozeb 

(u tok noz em, štr elba a bomba v denní m provozu, nebo na šoukrome  akci). Zkouma  še 

pr edevš í m pravde podobnošt u toku (doštupnošt objektu, jeho šloz itošt a atraktivita) 

a dopad (poš kození  budovy, ohroz ení  z ivotu , dopadu na komunitu, ekonomicke  

du šledky), na za klade  te chto vy šledku še štanoví  mí ra ohroz ení . 

Vy znamny m hlediškem še tak šta va  otevr enošt pro ver ejnošt. C í m je objekt 

doštupne jš í  (bez kontroly vštupu, bez moz nošti objekt uzavr í t), tí m še šta va  pro 
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u toc ní ky atraktivne jš í . Z pohledu jeho ochrany je pak nutne  zabezpec it ochranna  

opatr ení  zejme na u vštupu a na otevr eny ch proštranštví ch.  

Mnoz štví  a koncentrace ošob na mí šte  je bezpochyby jeden z nejvlivne jš í ch c initelu  

pro potencia lní  u tok, zejme na z du vodu menš í  efektivity ochrany bezpec noštní ho 

peršona lu. Pro u toc ní ky je ve tš í  poc et ošobo na menš í m u zemí  vhodna  jednak 

z hlediška u c innošti u toku, ale i z niz š í  efektivity bezpec noštní ch šloz ek. 

Atraktivitu me kke ho cí le šniz ují  odštraš ují cí  prvky, mezi ktere  še r adí  pr í tomnošt 

Policie C R c i dalš í ch bezpec noštní ch šloz ek, ale i šta le ho bezpec noštní ho peršona lu. 

Naopak la kavy m prvkem me kke ho cí le je pr í tomnošt me dií  a šymbolic nošt objektu 

(špjate  š z idovškou, americkou nebo romškou komunitou). 

Du lez ity m a jiz  zmin ovany m prvkem ovlivn ují cí m atraktivitu me kke ho cí le pro 

potencia lní  u toc ní ky je šchopnošt ochrany a zabezpec ení  objektu. Tato šchopnošt 

za viší  na organizac ní  štruktur e (formulace a realizace bezpec noštní ch poštupu , 

špolupra ce a koordinace š dalš í mi pr ilehly mi objekty), zdrojí ch a proštr edcí ch 

k ochrane  (rozpoc et, urc ení  zodpove dnošti za ochranu) a identifikace konkre tní ch 

hrozeb a rizik (urc ení  rea lny ch hrozeb a prioritní ch opatr ení ).  Pokud jšou tyto prvky 

efektivne  napln ova ny, me kky  cí l šní z í  pravde podobnošt moz ne ho incidentu. 

V Evrope  od roku 2011 bylo provedeno mnoho u toku  na me kke  cí le, napr í klad:  

 š kolška  zar í zení : Z ďa r nad Sa zavou v roce 2014 (u tok noz em), v Brindiši (Ita lie) 

v roce 2012 (bomba pr ed š kolou), c i v Toulouše (Francie) v roce 2012 (štr elba); 

 na boz enške  objekty: v Toulouše v roce 2012 (štr elba v z idovške  š kole), v Brušelu 

(Belgie) v roce 2014 (štr elba u z idovške ho muzea), v Kodani (Da nško) v roce 2015 

(štr elba u šynagogy); 

 športovní  a kulturní  akce: v Kodani (Da nško) v roce 2015 (štr elba v kulturní m 

centru); 

 obchodní  centra a reštaurace: v Kodani (Da nško) v roce 2015 (štr elba), v Úherške m 

Brode  v roce 2015 (štr elba). 
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2.3.2 Legislativní prostředí ochrany měkkých cílů  

Problematika ochrany me kky ch cí lu  je te ma, ktere  še koncepc ne  zac alo r eš it od 

roku 2013. Tehdy še tato za lez itošt doštala do bezpec noštní ch dokumentu  jako je 

Strategie C R pro boj proti terorišmu (Miništerštvo vnitra C R), Koncepce ochrany 

obyvatelštva do roku 2020 š vy hledem do roku 2030 (Hašic šky  za chranny  šbor C R), 

pr ic emz  v dubnu 2017 byla vla dou šchva lena  Koncepce ochrany me kky ch cí lu  pro roky 

2017-2020, ktera  vycha zí  ze štejnojmenne  metodiky vydane  Miništerštvem vnitra C R. 

Ve š kolní m roce 2016/2017 byla za podpory MS MT vydana  technicka  norma 

(C SN 73 4400) Prevence kriminality, ve ktere  je pojedna va no o r í zení  bezpec nošti pr i 

pla nova ní , realizaci a uz í va ní  š kol a š kolšky ch zar í zení . 

V pr í pade  koordinace IZS u za šahu jšou vyuz í va ny typove  c innošti jako napr í klad STC  

09/IZS (za šah šloz ek IZS u mimor a dne  uda lošti š velky m poc tem zrane ny ch ošob) 

nebo STC  14/IZS (Amok – u tok aktivní ho štr elce). Policejní  prezidium C R a Magištra t 

hl. m Prahy špolu uzavr elo Memorandum o špolupra ci pr i zajiš ťova ní  bezpec nošti 

z idovšky ch inštitucí , na jehoz  za klade  vznikla i Bezpec noštní  rada Federace z idovšky ch 

obcí  v C R, ktera  je šloz ena ze za štupcu  jednotlivy ch z idovšky ch organizací , a take  

pozice koordina tora bezpec noští  te to federace (zaštupuje jednotlive  z idovške  

organizace). Spolec ne  še šignata r i še špolec ne  šetka vají  za u c elem r eš ení  

bezpec noštní ch opatr ení  be hem vy znamny ch z idovšky ch šva tku . Policejní  prezidium 

take  v ra mci podpory me kky ch cí lu  zajiš ťuje nepr etrz ite  fungova ní  horke  linky, její z  

u c el je podpora nejen provozovatelu  a vlaštní ku  me kky ch cí lu , ale i organiza toru  

velky ch kulturní ch a športovní ch akcí . 

Miništerštvo vnitra v ra mci boje proti terorišmu r eš í  te ma ochrany me kky ch cí lu  škrze 

šyšte mova  opatr ení , mezi ktere  patr í  vytvor ení  nove ho bezpec noštní ho u tvaru – 

Centra proti terorišmu a hybridní m hrozba m, ktery  ma  za u kol r eš it tuto 

problematiku. 

Co še ty c e pra vní ho proštr edí  ochrany me kky ch cí lu , neexištuje z a dny  za kon r eš í cí  

špecificky me kke  cí le. Pra vní  inštituty jšou tak identicke  š proštr edí m pro ochranu 

šoukromy ch fyzicky ch a pra vnicky ch ošob, ktere  r eš í  zabezpec ení  proti protipra vní mu 

jedna ní . Ochrana tedy štojí  na vlaštnicky ch pra vech vlaštní ka/zr izovatele objektu, 

ktery  ši štanoví  pravidla a podmí nky jeho uz í va ní  (na vš te vní  r a d, bezpec noštní  
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pokyny). V pr í pade  jejich poruš ení  tak mu z e ošoby z objektu vyka zat. Pokud še jedna  

o za vaz ny  pr í pad, vlaštní k mu z e vyuz í t pra va nutne  obrany (a krajní  nouze), ošobu 

podezr elou z treštne ho c inu mu z e omezit na ošobní  švobode  a pr edat policejní mu 

orga nu (štejne  tak mu z e pr ime r eny m zpu šobem jednat v pr í pade  podezr ení  

z pr eštupku). Krome  nutne  obrany mu z e vlaštní k/zr izovatel/organiza tor vyuz í t 

moz nošt ozbrojene  ochrany nebo obrany (v mezí ch za kona o štr elny ch zbraní ch 

a  štr elivu za u c elem drz ení  zbrane  k ochrane  z ivota, zdraví  a majetku). 

Vlaštní ci/zr izovatele /organiza tor i, kter í  mohou lega lne  drz et zbran , mohou pomoci 

š okamz itou reakcí  na potencia lní  u tok, nešmí  vš ak zapomenout na podmí nky 

lega lní ho pouz ití . Ota zka vš ak zu šta va , jak še k aktua lní  problematice drz ení  zbrane  

parlament v budoucnu poštaví . 

Za šadní  roli v ochrane  me kky ch cí lu  zaštupují  bezpec noštní  šloz ky, do ktere  še r adí  

i obecní  policie (její  pr í tomnošt je odštraš ují cí m prvkem), da le take  šamotna  obec 

(pracovní ci u r adu  mají  pr ehled o u zemí , jšou v kontaktu š vlaštní ky a provozovateli 

objektu  r adí cí ch še do me kky ch cí lu ), a v nepošlední  r ade  i šoukrome  bezpec noštní  

šluz by (oštraha napr . obchodní ch center, nemocnic, por adatele  akcí ). 
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2.4 Popis jednotlivých útoků 

O roku 2011 do br ezna roku 2017 probe hlo na u zemí  Evropy mnoho uškutec ne ny ch 

u toku , ktere  mu z eme povaz ovat za terorišticke ho charakteru. Celkem jšme jich 

zaznamenaly 102, pokud vyc lení me ty u toky, ktere  byly provedeny na u zemí  Turecka 

a Ruške  federace. Do vy c tu jšme take  nezapoc í ta vali ty u toky, ktere  jšou špjate  

š va lec nou c innoští  na u zemí  Úkrajiny, protoz e incidenty tohoto charakteru nezapadají  

do charakteru te to pra ce. Be hem te chto u toku  bylo zabito na 502 ošob, 2012 jich bylo 

zrane no. Nejví ce u toku  pr itom probe hlo na u zemí  Francie (30), Ne mecka (15), 

Severní ho Irška (IRA, 9) a Belgie (9), Anglie (8) a Ita lie (7). 

Tabulka 1: Pr ehled terorišticky ch u toku  v Evrope  v roce 2011 (zdroj: Global Terrorišt Index) 

Den 
Země, 
místo 

Druh 
útoku 

Popis 
Útočník 

(národnost, 
původ) 

Mrtví Zranění Skupina 

2. 3. 
Německo, 
Frankfurt 

Střelba 

Letiště, štřelba 
na autobus 
převážející 
americké letce 

Arid Uka 
(Kosovo) 

2 2 ošamělý vlk 

2. 4. 
Sev. Irsko, 

Omagh 
Výbuch 

Bomba v autě 
policisty 

/ 1 0 
Dissident 

republicants 

9. 4.  
Nizozemí, 

Alphen aan 
den Rijn 

Střelba 
Střelba v 
obchodním 
domě 

Tristan van 
der Vlis 

(Nizozemí) 
6 17 ošamělý vlk 

11. 4.  
Běloruško

Minsk 
Výbuch 

Výbuch bomby 
na eškalátorech 
v metru 

Uladzislau 
Kavalyou, 
Dzmitry 

Kanavalau 
(Běloruško) 

14 200+ ošamělý vlk 

9. 5.  
Sev. Irsko, 

Derry 
Granát 

Nezdařený útok 
na 4 policisty a 
dva školáky 

/ 0 0 IRA 

22. 7. 
Norsko, 

Oslo 
Výbuch, 
štřelba 

Mašivní výbuch 
bomby před 
vládní budovou, 
štřelba na 
oštrově Útoya 

Anders 
Behrink 
Breivik 

(Norsko) 

77 319+ ošamělý vlk 

4. 9.  
Bosna a 

Hercegovin
a, Mostar 

Požár 
Zapálení 3 
vládních a 3 
civilních aut  

/ 0 0 / 

9. 12. Itálie, Řím Výbuch 
Výbuch balíčku v 
kanceláři 
výběrčího daně  

italští 
anarchišté 

0 1 
italští 

anarchišté 

13. 12. 
Belgie, 
Liege 

Granát, 
štřelba 

Výbuch granátu 
a štřelba na 
Vánočních trzích 

Nordine 
Amrani 
(Belgie, 

Maroko) 

6 125 ošamělý vlk 

13. 12. 
Itálie, 

Florencie 
Střelba 

Střelba na trhu 
sympatizantem 
pravicové štrany 

Gianluca 
Casseri 
(Itálie) 

2+1 3 ošamělý vlk 
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Tabulka 2: Pr ehled terorišticky ch u toku  v Evrope  v roce 2012 (zdroj: Global Terrorišt Index) 

Den Země 
Druh 
útoku 

Popis 
Útočník 

(národnost, 
původ) 

Mrtví Zranění Skupina 

11. 3. 
Francie, 

Toulouse 
Střelba 

Střelba na 
uniformovaného 
vojáka 

Mohammed 
Merah 

(Francie, 
Alžírško) 

1 0 
ošamělý 

vlk 

12. 3. 
Belgie, 

Anderlecht 
Výbuch 

Výbuch benzínové 
láhve v šíitšké 
mešitě, šmrt 
imáma 

/ 1 1   

15. 3. 
Francie, 

Montauban 
Střelba 

Střelba na dva 
uniformované 
vojáky 

Mohammed 
Merah 

(Francie, 
Alžírško) 

2 1 
ošamělý 

vlk 

19. 3. 
Francie, 

Toulouse 
Střelba 

Střelba v židovšké 
škole 

Mohammed 
Merah 

(Francie, 
Alžírško) 

4   
ošamělý 

vlk 

27. 4.  
Ukrajina, 

Dnipropetrovs
k 

Výbuch 
4 výbuchy v 
rodišti 
Timošhenkové 

/ 0 27 / 

19. 5.  Itálie, Brindiši Výbuch 

3 výbuchy 
plynových bomb 
ukrytých v koších 
ve škole 

Giovanni 
Vantaggiato 

(Itálie) 
1 5 

ošamělý 
vlk 

18. 7. 
Bulharsko, 

Burgas 
Výbuch 

Sebevražedný 
výbuch v blízkošti 
autobusu 
převážející turišty 
z Izraele 

Mohammad 
Hassan El-
Husseini 
(Francie, 
Libanon) 

6+1 34 Hizbaláh 

1. 9. 
Sev. Irsko, 

Armagh 
Střelba 

Zaštřelení 
příšlušníka 
vězeňšké šlužby  

/ 1 0 IRA 
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Tabulka 3: Pr ehled terorišticky ch u toku  v Evrope  v roce 2013 (zdroj: Global Terrorišt Index) 

Den Země 
Druh 
útoku 

Popis 
Útočník 

(národnost, 
původ) 

Mrtví Zranění Skupina 

28. 4.  Itálie, Řím Střelba 

Nezdařený útok 
na vládu během 
příšahy v 
Quirinalškém 
paláci 

Luigi Preiti 
(Itálie) 

0 4 
ošamělý 

vlk 

29. 4. 
Anglie, 

Birmingham 
Útok 
nožem 

Úbodání 80 letého 
Mohammeda 
Saleema, šoučášt 4 
útoků 

Pavlo 
Laphsyn 

(Ukrajina) 
1 0 

ošamělý 
vlk 

22. 5.  Anglie, Londýn 
Útok 
nožem 

Úbodání britškého 
vojáka Lee 
Rigbyho dvojicí 
radikálů 

Michael 
Adebolajo, 

Michael 
Adebowale 
(VB, Nigérie) 

1 0 
ošamělý 

vlk 

25. 5. Francie, Paříž 
Útok 
nožem 

Pobodání 
uniformovaného 
vojáka v metru 

Alexadre 
Dhaussy 
(Francie) 

0 1 
ošamělý 

vlk 

21. 6.  Anglie, Walsall Výbuch 

Po domácku 
vyrobená bomba 
vybuchla v 
blízkošti mešity 
během pátečních 
modliteb 

Pavlo 
Laphsyn 

(Ukrajina) 
0 0 

ošamělý 
vlk 

28. 6. 
Anglie, 

Wolverhampto
n 

Výbuch 

Po domácku 
vyrobená bomba v 
blízkošti mešity 
během pátečních 
modliteb 

Pavlo 
Laphsyn 

(Ukrajina) 
0 0 

ošamělý 
vlk 

12. 7.  Anglie, Tipton Výbuch 

Po domácku 
vyrobená bomba v 
blízkošti mešity 
během pátečních 
modliteb 

Pavlo 
Laphsyn 

(Ukrajina) 
0 0 

ošamělý 
vlk 

19. 9.  Kosovo, Zvecam Střelba 
Střelba na auto 
převážející členy 
EULEX  

/ 0 0 / 

 

Tabulka 4: Pr ehled terorišticky ch u toku  v Evrope  v roce 2014 (zdroj: Global Terrorišt Index) 

Den Země 
Druh 
útoku 

Popis 
Útočník 

(národnost, 
původ) 

Mrtví Zranění Skupina 

24. 5. 
Rakousko, 
Vídeň 

Střelba, 
výbuch 

Výbuch granátu 
uvnitř auta 
převážející 
rakouškého a 
německého 
politika 

/ 2 0 / 

24. 5.  
Belgie, 
Brusel 

Střelba 
Střelba u 
židovškého muzea 

Mehdi 
Nemmouche 

(Francie, 
Alžírško) 

4 0 
ošamělý 

vlk 
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20. 12. 
Francie, 
Joue-les-

Tours 

Útok 
autem 

Útok na obyvatele 
měšta, přejíždění 
chodců 

/ 0 11 
ošamělý 

vlk 

21. 12. 
Francie, 

Dijon 
Útok 
nožem 

Útok na policišty 
na policejní štanici 

Bertrand 
Nzohabonayo 

(Francie, 
Burundi) 

0+1 3 
ošamělý 

vlk 

22. 12. 
Francie, 
Nantes 

Útok 
autem 

Útok na 
návštěvníky 
Vánočního trhu v 
centru měšta - 
nájezdy dodávkou 

Sébaštien Sarron 
(Francie) 

1 9+1 
ošamělý 

vlk 

 

Tabulka 5: Pr ehled terorišticky ch u toku  v Evrope  v roce 2015 (Zdroj: Global Terrorišt Index) 

Den Místo 
Druh 
útoku 

Popis 
Útočník (národnost, 

původ) 
Mrtví 

Zraněn
í 

Skupina 

7. 1.  
Francie, 
Paříž 

Střelba 

Útok na běžce v 
parku před 
útokem na 
redakci Charlie 
Hebdo 

Amedy Coulibaly 
(Francie, Mali) 

1 0 
Išlámšký 

štát 

7. 1.  
Francie, 
Paříž 

Střelba 

Útok na redakci 
šatirištický 
magazín Charlie 
Hebdo,  

Chérif a Said Kouachi 
(Francie, Alžírško) 

12 11 Al-Kajda 

8. 1. 
Francie, 
Paříž 

Střelba 
Útok na 
neozbrojenou 
policistku,  

Amedy Coulibaly 
(Francie, Mali) 

1 1 
Išlámšký 

štát 

9. 1.  
Francie, 
Porte de 
Vincennes 

Střelba 

Útok na košer 
obchod, zabití 4 
ošob + zadržení 
rukojmích 

Amedy Coulibaly 
(Francie, Mali) 

4+1 9 
Išlámšký 

štát 

13. 1. 
Ukrajina, 
Volnovakh
a 

Střelba 

Děloštřelecký 
útok na autobuš 
převážející 
civilisty 

/  12 18 
Doněcká 
lidová 

republika 

22. 1. 
Ukrajina, 
Donetsk 

Střelba 

Děloštřelecký 
útok na autobuš 
převážející 
civilisty 

/ 13 0 
Doněcká 
lidová 

republika 

14. 2.  
Dánško, 
Kodaň 

Střelba 

Střelba na 
účaštníky událošti 
v kulturním 
centru 

Omar Hamid El-
Huššein (Dánško, 

Jordánško) 
1 6 

ošamělý 
vlk 

15. 2.  
Dánško, 
Kodaň 

Střelba 

Zabití židovškého 
bezpečnoštního 
pracovníka u 
synagogy 

Omar Abdul Hamid 
El-Huššein (Dánško, 

Jordánško) 
1 0 

ošamělý 
vlk 

22. 2. 
Ukrajina, 
Kharkiv 

Výbuch 

Výbuch po 
domácku 
vyrobené bomby 
na 
proukrajinškém 
pochodu 

/ 4 12 
Anti-

majdan 



34 

 

3. 2.  
Francie, 

Nice 
Útok 
nožem 

Útok na tři vojáky 
štřežící židovšké 
centrum 

Moussa Coulibaly 
(Mali) 

0 3 
ošamělý 

vlk 

19. 4.  
Francie, 
Paříž 

Pokus o 
útok, 
štřelba 

Pokuš o útok na 
dva koštely, zabití 
jedné ženy, 
útočník še 
poštřelil do švé 
nohy 

Ahmed Ghlam 
(Alžírško) 

1 0 
ošamělý 

vlk 

27. 4.  
Bosna a 

Hercegovin
a, Zvornik 

Střelba 

Člen 
wahhábištického 
hnutí napadl 
policisty 

Nerdin Ibric (Bosna) 1+1 2 
Wahhábi
štické 
hnutí 

26. 6. 
Francie, 

Saint-
Quentin 

Výbuch, 
dekapit

ace 

Skupina osob 
zaútočila na 
továrnu, kde 
pracoval jeden z 
útočníků. Během 
útoku 
dekapitovali 1 
osobu a nechaly 
vybuchnout 
několik náloží 

Yassin Salhi (Francie, 
Alžírško) 

1 2 
Išlámšký 

štát 

21. 8.  
Francie, 
Pas-de-
Calais 

Útok 
nožem, 
štřelba 

Pokuš o útok ve 
vlaku z 
Amsterdamu do 
Paříže, útočník 
zneškodněn třemi 
Američany 

Ayoub El Khazzani 
(Maroko) 

0 3+1   

17. 9.  
Německo, 
Berlín 

Útok 
nožem 

Útok na 
německou 
policistku 

Rafik Y (Irák) 0+1 1 
ošamělý 

vlk 

22.10 
Švédško, 

Trollhattan 
Útok 

mečem 

Útok ve škole na 
žáky a učitele, 
protest proti 
imigraci, imitace 
Breivika 

Anton Lundin 
Petterššon (Švéd) 

3+1 1 
ošamělý 

vlk 

13. 11. 
Francie, 
Paříž 

Střelba 
výbuch 

Série 
koordinovaných 
útoků na 
jednotlivá míšta v 
Paříži (včetně 
koncertní šíně 
Bataclan) 

Salah Abdeslam 
(Belgie), Mohamed 
Abrini, Bilal Hadfi 

(Francie), Ahmad al-
Mohammad (Sýrie), 

Mohammed al 
Mahmod, Chakib 

Akrouh, Abdelhamid 
Abaaoud, Brahim 

Abdeslam (Belgie), 
Omar Ismail Mostefai 
(Francie, Alžírško), 

Samy Amimour 
(Francie), Foued 
Mohamed-Aggad 

(Francie, Maroko) 

130+7 368 
Išlámšký 

štát 

18. 11. 
Bosna a 
Herceg. 

Sarajevo 

Střelba, 
výbuch 

Střelba na vojáky 
a civilišty, poté 
šebevražedný 
útok 

Enes Omeragic 
(Bosna) 

2+1 5 
Salafistic
ké hnutí 
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Tabulka 6: Pr ehled terorišticky ch u toku  v Evrope  v roce 2016 (Zdroj: Global Terrorišt Index) 

Den Místo 
Druh 
útoku 

Popis 
Útočník 

(národnost, 
původ) 

Mrtví 
Zraněn

í 
Skupina 

1. 1. 
Francie, 
Valencie 

Útok autem 
Útok nájezdem auta na 
mešitu a policišty 

Tunisan 0 2+1 
ošamělý 

vlk 

7. 1.  
Francie, 
Paříž 

Útok 
nožem 

Útok na policejní 
štanici, štřelba 

Tarek 
Belgacem 

(Tunis) 
    

ošamělý 
vlk 

11. 1. 
Francie, 

Marseille 
Útok 
nožem 

Nezdařený útok na 
učitele v židovšké 
škole 

15letý Turek 
kurdškého 
původu 

0 1 
ošamělý 

vlk 

18. 2.  
Anglie, 

Mancheste
r 

Útok 
chladnou 
zbraní 

Útok na imáma na 
dětškém hřišti - ubití 
kladivem k smrti 

Mohammed 
Syeedy a 

Mohammed 
Abdul Kadir 

(VB) 

    
ošamělý 

vlk 

26. 2. 
Německo, 
Hanover 

Útok 
nožem 

Útok na policištu 
15letou muslimkou 

Safia S 
(Německo, 

Maroko) 
0 1 

Išlámšký 
štát 

27. 2. 
Nizozemí, 
Enschede 

Výbuch 

Útok na mešitu 
pravicovými 
extrémišty (benzínové 
lahve) 

/ 0 0 
ošamělý 

vlk 

4. 3. 
Sev. Irsko, 

Belfast 
Výbuch 

Útok na příšlušníka 
vězeňšké šlužby 
Adriana Ismaye 
(výbuch auta) 

/ 1 0 IRA 

22. 3. 
Belgie, 
Brusel 

Výbuch 
Tři šebevražedné 
útoky v Brušelu na 
letišti a v metru 

Ibrahim El 
Bakraoui 
(Belgie, 

Maroko), 
Najim 

Laachraoui 
(Belgie, 

Maroko), 
Mohammed 

Abrini 
(Belgie, 

Maroko), 
Khalid El 
Bakraoui 
(Belgie, 

Maroko), 
Osama 

Krayem 
(Švédško, 
Sýrie) 

32+3 340 
Išlámšký 

štát 

16. 4. 
Německo, 

Essen 
Výbuch 

Útok na šikhškou 
modlitebnu, kde 
probíhal švatební 
obřad 

2 mladí 
přívrženci 
salafismu 
(Yusuf T.) 

0 3 
osamělý 

vlk 

10. 5. 
Ukrajina, 
Donbas 

Výbuch 

Výbuch náštražného 
zařízení, který zabil 1 
vojáka, tři další zranil. 
Další dvě oběti byli 
civilišté 

/ 1 5 / 
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13. 6. 
Francie, 

Magnaville 
Útok 
nožem 

Útok na policištu a 
jeho rodinu, zadržení 
jeho rodiny jako 
rukojmí 

Larossi 
Abballa 

(Francie, 
Maroko) 

2+1 0 
Išlámšký 

štát 

15. 6.  
Belgie, 
Brusel 

Útok 
nožem 

Útok na tranšveštitu 
údajně 
išlamišté 

0 1   

16. 6.  
Anglie, 
Birstall 

Útok 
nožem, 
štřelba 

Útok neonacišty na 
člena Labourištické 
strany 

Thomas Mair 
(VB) 

1 1   

14. 7. 
Francie, 

Nice 

Útok 
kamiónem, 
štřelba 

Útok na průvod 
ošlavující Den pádu 
Bastily  

Mohammed 
Lahouaij-
Bouhlel 
(Tunis) 

86+1 434 
ošamělý 

vlk 

18. 7. 
Německo, 
Wurzburg 

Útok 
chladnou 
zbraní 

Útok na ceštující ve 
vlaku - 17letý muž 
zaútočil še šekerou a 
nožem 

Afghánec 0+1 5 
ošamělý 

vlk 

22. 7.  
Německo, 
Mnichov 

Střelba 
Střelba v blízkošti 
obchodního domu 

David 
Sonboly 

(Německo, 
Írán) 

9+1 36 
ošamělý 

vlk 

24. 7. 
Německo, 

Reutlingen 
Útok 
nožem 

Napadnutí 
spolupracovnice a 
dalších lidí 

Žadatel o 
azyl (Sýrie) 

1 2+1 
ošamělý 

vlk 

24. 7. 
Německo, 
Ansbach 

 Výbuch 
Sebevražedný útok ve 
vinárně  

(Sýrie) 0+1 15 
ošamělý 

vlk 

26. 7. 

Francie, 
Saint-

Etienne-
du-

Rouvray 

Útok 
nožem 

Útok v Normandškém 
kostele - zabití kněze 

Adel 
Kermiche, 

Abdel Malik 
Petitjean 
(Francie) 

1+2 1 
Ošamělý 

vlk 

6. 8. 
Belgie, 

Charleroi 
Útok 
nožem 

Napadnutí dvou 
policistek 

Khaled 
Babbouri 
(Alžírško) 

0+1 2 
ošamělý 

vlk 

19. 8. 
Francie, 
Štrašburg 

Útok 
nožem 

Napadnutí rabbiho / 0 1 
ošamělý 

vlk 

23. 8. 
Belgie, 
Brusel 

Útok 
nožem 

Napadnutí tří lidí na 
autobušové zaštávce 

/  0 3+1 
ošamělý 

vlk 

27. 8. 
Německo, 
Oberhause

n 

Útok 
nožem 

Napadnutí dvojice na 
hudebním feštivalu 

/  0 2 
ošamělý 

vlk 

30. 8. 
Francie, 

Toulouse 
Útok 
nožem 

Napadnutí policištů na 
policejní štanici 

Abderrahma
ne Amar 
(Alžírško) 

0 1 
ošamělý 

vlk 

2. 9.  
Francie, 

Vincennes 
Útok 
nožem 

Napadnutí zdravotní 
sestry a policisty 

/ 0+1 2 
ošamělý 

vlk 

4. 9. 
Francie, 

Osny 
Útok 
nožem 

Napadnutí dvou 
příšlušníků vězeňšké 
šlužby 

Bilal T 
(Belgie, 

Maroko) 
0 2 

ošamělý 
vlk 

6. 9.  
Itálie, 

Taranto 
Útok 
nožem 

Napadnutí dvou 
příšlušníků vězeňšké 
šlužby 

/ 0 2 
ošamělý 

vlk 

9. 9.  
Srbsko, 
Raska 

Útok 
nožem 

Napadnutí 
šamozvaného šalafišty 
na policistu policisty 
mačetou 

/ 0 1+1 
ošamělý 

vlk 
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24. 9.  
Maďarško, 
Budapešť 

Výbuch 

Po domácku vyrobená 
bomba vybuchla v 
centru, zranila 2 
policisty 

pravicoví 
radikálové 

0 2 / 

27. 9.  
Itálie, 

Rimini 
Útok 
nožem 

Napadnutí policišty / 0 1 
Išlámšký 

štát 

29. 9. 
Německo, 
Oersdorf 

Útok 
chladnou 
zbraní 

Napadnutí štarošty 
Joachima Kebschulla 

pravicový 
radikál 

0 1 / 

5. 10. 
Belgie, 
Brusel 

Útok 
nožem 

Napadnutí tří policištů  
Hicham D. 

(Belgie) 
0 3+1 

ošamělý 
vlk 

17. 10.  
Francie, 

Nice 
Útok 
nožem 

Napadnutí dvou 
policištů na letišti Cote 
d'Azur 

/ 0 2 / 

18. 10.  
Německo, 

Hagen 
Útok 
nožem 

Napadnutí ošoby, 
policišté útočníka 
zaštřelili 

/ 0+1 1 / 

29. 10.  
Německo, 
Frankfurt 

Útok 
nožem 

Napadnutí čtyř ošob 
na nádraží 

/ 0 4 / 

31. 10. 
Německo, 
Mullheim 

Útok 
nožem 

Napadnutí dvou 
policištů členem IS 

/ 0 2+1 / 

10. 11. 
Řecko, 
Atény 

Výbuch 

Útok na francouzškou 
ambašádu, ruční 
granát, jeden policišta 
zraněn 

/ 0 1 / 

11. 11.  
Švédško, 
Malmo 

Výbuch 
Výbuch granátu u 
půjčovny aut 

/ 0 0 
Severšké 
hnutí 

odporu 

20. 11. 

Nizozemsk
o, 

Amsterda
m 

Útok 
chladnou 
zbraní 

Útok na 80 letého 
muezzina  

šalafištický 
extrémišta 

0 1 / 

27. 11. 
Itálie, 

Bologna 
Výbuch 

Výbuch bomby před 
policejní štanicí 

militantní 
anarchišté 

0 0 / 

19. 12. 
Německo, 
Berlín 

Útok autem 
Nájezd kamiónem do 
lidí na Vánočním trhu 

Anis Amri 
(Tunis) 

12+1 56 
ošamělý 

vlk 

23. 12. Malta, Luqa 
Únoš 

letadla 

Útočníci (militantní 
radikálové podporující 
bývalý režim 
Kaddáfího) únošem 
letadla požadovali 
uznání škupiny 
Brigády 93 

/ 0 0 
Brigádda 

93 
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Tabulka 7: Pr ehled terorišticky ch u toku  v Evrope  v roce 2017 (Zdroj: Global Terrorišt Index) 

Den Země 
Druh 
útoku 

Popis 
Útočník 

(národnost, 
původ) 

Mrtví 
Zraněn

í 
Skupina 

5. 1.  
Švédško 
Goteborg 

Výbuch 
Výbuch bomby před 
uprchlickým centrem, 
zraněný zaměštnanec 

/ 0 1 
Severšké 
hnutí 

odporu 

22. 1.  
Sev. 

Irsko, 
Belfast 

Střelba 
Napadení policišty na 
benzínové pumpě 

/ 0 1 IRA 

3. 2.  
Francie, 
Paříž 

Útok 
nožem 

Pokuš o útok v Louveru. 
Útočník napadl mačetou 
přítomné vojáky  

Abdullah 
Reda Refaie 

al-Hamahmy 
(Egypt) 

0 1+1 
ošamělý 

vlk 

21. 2. 
Sev. 

Irsko, 
Bangor 

Výbuch 
Výbuch auta způšobený 
zápalnou lahví 

/ 0 0 
Dissident 

republican
ts 

16. 3.  
Francie, 
Paříž 

Výbuch 

Výbuch nášledovaný po 
otevření obálky 
šměrované do šídla 
Mezinárodního měnového 
fondu 

/ 0 1 
Konspirace 
ohňových 
buněk 

18. 3.  
Francie, 
Paříž 

Útok, 
Střelba 

Útok na tři policišty a 
vojáka na letišti Orly 

Ziyed Ben 
Belgacem 
(Francie, 

Tunis) 

0+1 4 
ošamělý 

vlk 

21. 3.  
Sev. 

Irsko, 
Strabane 

Výbuch Útok na policejní štanici / 0 0 IRA 

22. 3.  
Anglie, 
Londýn 

Útok 
autem, 
útok 
nožem 

Útok na Weštminšteršký 
palác.  Útočník autem 
najížděl na chodce, poté 
pobodal štrážného 
policištu před branami 
paláce 

Adrian 
Russell Ajao 

/ Khalid 
Masood (VB) 

5+1 49 
ošamělý 

vlk 

30. 3.  
Belgie, 
Brusel 

Útok 
nožem 

Napadnutí tři Kurdů před 
Tureckým 
velvyšlanectvím kvůli 
hlašování v referendu 

/ 0 3 
Turečtí 

nacionalist
é 

 

Pro doplne ní  naš ich dat mu z eme vyuz í t štatišticke  u daje špravovane  Europolem 

(organizace špadají cí  pod Evropškou unii, ktera  še zaby va  prevencí  a potí ra ní m 

organizovane  treštne  c innošti). (Europol, 2017) Je vš ak potr eba myšlet na to, z e tato 

organizace ma  jine  parametry na hodnocení  u toku  (u tok je zaznamena n az  pote , co ho 

šta t Europolu nahla ší  a pr í padne  ho oznac í  za terorišticky ), a z e jejich metodika 
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zí ška va ní  dat je jište  hodnotne jš í , jelikoz  funguje na ba zi komunikace šta tní ho 

charakteru. 

Mezi nošne  informace patr í  napr í klad porovna ní  poc tu u toku  š poc tem zatc eny ch lidí  

za c innošt špojenou š terorišmem. Evidentní  pošun je v poc tu zatc eny ch lidí  od roku 

2011, kdy bylo zatc eno 484 ošob, v porovna ní  š rokem 2015, kdy še povedlo zatknout 

1077 ošob. V grafu jšou zanešeny dalš í  informace, konkre tne  o celkove m poc tu u toku . 

Europol vš ak do tohoto poc tu r adí  vš echny moz ne  u toky na u zemí  Evropške  Únie, a ty 

vc etne  te ch neu špe š ny ch a zmar eny ch i dalš í ch me ne  vy znamny ch. 

Z dalš í ho grafu mu z eme vyvodit štoupají cí  poc et zaty ka ní  ošob, ktere  me ly co doc ine ní  

š išlamištickou c innoští . Tato informace vypoví da  o c innošti bezpec noštní ch šloz ek, ale 

take  o mnoz štví  ošob, kter í  jšou potencia lní mi radika ly. 

 

Obra zek 2: Pr ehled poc tu u toku  a poc tu zatc eny ch ošob za c innošt špojenou š terorišmem (Zdroj: 
Europol) 
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Obra zek 3: Pr ehled poc tu lidí  zatc eny ch za c innošt špjatu š išlamišmem (Zdroj: Europol) 

2.4.1 Frankfurt, březen 2011 (útok na americké letce na letišti)  

Ne mecko z ilo od roku 1996 bez terorišticke ho u toku, nicme ne  tuto škutec nošt 

pr eruš il košovšky  militantní  išlamišta jme nem Arid Úka, ktery  na frankfurtške m letiš ti 

štr í lel v blí zkošti autobušu pr eva z ejí cí ho americke  letce. Ú dajne  tehdy 

jednadvacetilety  Arid, jako zame štnanec letiš tní  poš ty, pr ištoupil k jednomu letci, 

ktere ho nejdr í ve poz a dal o cigaretu a na šledne  še ho zeptal, zdali me l co doc ine ní  
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letec otoc il, a pote  ho štr elil zezadu pr í mo do hlavy. Na šledne  vštoupil do autobušu, 

zaštr elil r idic e a da l pokrac oval v štr elbe  na dva dalš í  letce. Pr i pokušu o štr elení  pa te  

ošoby mu šelhala zbran  a u toc ní k še dal na u te k. Brzy byl vš ak doštihnut letiš tní mi 

zame štnanci a byl pr eda n do rukou ne mecke  policie. Arid Úka byl odšouzen na 

doz ivotí  pro terorišticky  u tok, pr i ktere m zemr ely dve  ošoby a dalš í  dve  byly te z ce 

zrane ny.(BBC Newš, 2011) 

Arid Úka, v dobe  u toku jednadvacetilety  zame štnanec frankfurtške ho letiš te , nebyl 

ne mecky m u r adu m do u toku dle me dií  zna m. Ver ejnošti byl pr edštaven jako etnicky  

Alba nec pocha zejí cí  z Košova, a jako šilne  ve r í cí  mušlim. Arid vyru štal v rodine , ktera  

v Ne mecku poby vala škoro 40 let. Pr i vy šlechu trval na tom, z e nešpolupracuje 

š z a dnou militantní  išlamištickou škupinou, nicme ne  na jeho facebookove m profilu 

byly nalezeny vazby na išlamišty ze šalafišticke ho hnutí  vc etne  kontaktu na marocke ho 
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išlamišticke ho kazatele, ktery  poby val v Ne mecku. (Spiegel online, 2011) Co še ty c e 

motivace k u toku, Arid Úka zmí nil video na Youtubu, ktere  zabí ra  americke  voja ky 

zna šiln ují cí  mušlimky. Az  pozde ji še uka zalo, z e š lo o americky  protiva lec ny  film 

š na zvem „Zredigova no“. (Spiegel online, 2011) 

2.4.2 Oslo a Utöya, červenec 2011 (výbuch a střelba na ostrově)  

Za jední m z nejhorš í ch terorišticky ch u toku  špa chany ch v ševerní  Evrope  štojí  

noršky  pravicovy  a kr ešťanšky  radika l, v dobe  u toku dvaatr icetilety  Anderš Behring 

Breivik. Ten 22. c ervence 2011 odpa lil bombu v centru Ošla pr ed vla dní  budovou, 

pr ic emz  še na šledne  pr ešunul na oštrov Úto ya, kde be hem 90 min poštr í lel celkem 

69 mladištvy ch. Be hem jeho u toku  bylo 77 lidí  zabito a 319 lidí  zrane no. (C eška  

televize, 2011) 

Anderš Behring Breivik še narodil v roce 1979 v Noršku. Kdyz  mu byl jeden rok, rodic e 

še rozeš li a šoud pr iznal Anderše do pe c e matky. V 16 letech še pr idal k mla dez nicke  

organizaci norške  pravicove  Pokrokove  štrany, ktera  byla proti imigraci. Pozde ji zac al 

kontaktovat dalš í  ultrapravicove  škupiny po cele  Evrope  vc etne  šrbšky ch radika lu . 

Podle jeho na zoru jeho šeštra i matka de laly oštudu jemu i jeho rodine . Pr eštoz e byl 

heterošexua l, ne kdy o šobe  pr edští ral, z e je homošexua l, aby tento fakt mohl vyuz í t ke 

švy m cí lu m. Tvrdil: „lide  še pak pr eštanou vypta vat na Va š  program ve volne m c aše 

a mohou lha t ve va š  prošpe ch…“. Podobe  zneuz il i prohla š ení , z e je za višly  

na poc í tac ove  hr e World of Warcraft. Breivik po jeho zatc ení  a ve šve m manifeštu tvrdí , 

z e je proti tomu, aby gayove  me li štejna  pra va jako oštatní  a homošexualitu povaz uje 

za nepr ijatelnou.  

Kra tce vlaštnil zeme de lškou firmu, coz  mu umoz nilo pr í štup k pru myšlove mu hnojivu, 

ktery  lze pouz í vat k vy robe  vy buš niny. Podle norške ho lištu Verdenš Gang me l 

v u myšlu zau toc it na Kra lovšky  pala c v Ošlu a na ší dlo vla dní  šocia lne -demokraticke  

štrany. V roce 2009 Breivik dokonce navš tí vil Prahu, protoz e me l zkrešlene  pr edštavy o 

trhu še zbrane mi, a tak še š pra zdnou vra til do Norška. Da le pak provozoval švou 

firmu, dí ky ktere  mohl nakoupit 6 tun hnojiva bez jake hokoliv podezr ení . (Sme š ny , 

2016) 
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Sve  u toky pla noval dlouha  le ta, první  vy buš ninu pak pouz il pra ve  22. c ervence 2011. 

Ješ te  pr ed její m odpa lení m Breivik zver ejnil pod modifikovany m jme nem vlaštní  

manifešt o de lce 1500 štran. Pr i vy buchu pr ed vla dní  budovou zahynulo 8 ošob. 

Bezproštr edne  po u toku norška  arma da obšadila ulice a vyzvala obyvatele z blí zke ho 

okolí  k evakuaci. Mezití m še Anderš Breivik pr ešunul k oštrovu Úto ya, kde še konal 

ta bor Norške  de lnicke  štrany. Tam pr ijel u toc ní k v policejní  uniforme , a vyda val še za 

bezpec noštní ho pr í šluš ní ka. Na šledne  zaha jil palbu na vš echny ošoby, ktere  še 

vyškytovaly v jeho blí zkošti. Mnoho napadeny ch de tí  še šnaz ilo ukry t v ješkyní ch, 

chatka ch, budova ch, nebo dokonce še šnaz ily uplavat, nicme ne  Breivik štr í lel 

i na ošoby v mor i. Be hem u toku me l u šebe celkem 4 zbrane . Dle BBC štr elba trvala 

celkem 90 minut, protoz e bezpec noštní  a ozbrojene  šloz ky neme ly proštr edky, ktere  

by umoz nily tranšport k oštrovu. (BBC, 2011) Dalš í m du vod, proc  za šah 

bezpec noštní ho šyšte mu me l takove  zpoz de ní , byl ten, z e tí šn ove  linky, na ktere  

napadene  ošoby volaly, odby valy volají cí  š tí m, z e nemají  zate z ovat linku, ktera  

še momenta lne  šouštr edí  na u tok v centru Ošla. (C eška  televize, 2011) 

Norška  policie še po ozna mení  šnaz ila doštat k vrtulní ku m, nicme ne  nakonec mušela 

k tranšportu vyuz í t pouze motorova  vozidla. Dle me dií  policie me la proble my 

i š motorovy mi c luny. Po pr í jezdu na mí što c inu še Anderš Breivik policii ihned vzdal.  

Ú toc ní k nebyl bezpec noštní m šloz ka m nezna my , norška  policie še na ne j zame r ila 

z du vodu podezr ele ho na kupu chemika lií , nicme ne  du kazy byly pro policejní  dohled 

nedoštatec ne . (Sme š ny , 2016) 

Soudní  r í zení  š Anderšem Breivikem bylo zaha jeno jiz  v ponde lí  25. c ervence, v ten den 

še Breivik doštal na 8 ty dnu  do vyš etr ovací  vazby. Be hem vyš etr ova ní  še u toc ní k 

pr iznal k terorišticke mu u toku v centru Ošla i ke štr elbe  na oštrove  Úto ya. (C eška  

televize, 2012) 

Na zory pšychologu  a pšychiatru  še ru zní . Nicme ne  še šhodují , z e Breivik byl 

nadpru me rne  inteligentní , jinak by te z ko mohl vš e tak detailne  promyšlet a dobr e 

zorganizovat. Jeho u toky mohly by t podloz eny tí m, z e patr il k outšideru m špolec nošti 

a by t projevem komplexu me ne cennošti. Motivem byla bezpochyby jeho ideologie, 
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ktera  še zakla dala na odporu proti multikulturališmu. Ve r il, z e jeho c iny jšou z vyš š í ho 

pove r ení  a k prošpe chu špolec nošti. 

Dne 22. c ervna 2012 byl Anderš Behring Breivik odšouzen za vraz du a terorišmuš 

k 21 letu m ve zení  š moz noští  prodlouz ení  treštu. Breivik še proti rozšudku neodvolal 

a prokura, pr eštoz e poz adovali jeho prohla š ení  za nepr í c etne ho (na za klade  

pšychiatricke ho vyš etr ení  - paranoidní  šchizofrenie) poz adovali jeho umí šte ní  

do pšychiatricke  le c ebny, še takte z  neodvolala. (Sme š ny  2016) 

V me ší cí ch na šledují cí ch po u toku zaznamenaly hlavní  norške  politicke  štrany zvy š eny  

za jem o c lenštví  (vc etne  pravicovy ch a levicovy ch extre mišticky ch štran a organizací ). 

(BBC, 2011) 

2.4.3 Liege, prosinec 2011 (útok na Vánočních trzích) 

Pa r dní  pr ed Va nocemi v roce 2011Nordine Amrani zau toc il na lidi nacha zejí cí  še na 

Va noc ní ch trzí ch na na me ští  belgicke m Liege. Pr i u toku zemr elo 6 lidí , dalš í ch 125 jich 

bylo zrane no. 

Nordine Amrani (v dobe  u toku mu bylo 33 let) byl Belgic an marocke ho pu vodu, ktery  

vyroštl v pe štounške  pe c i. V minulošti byl trešta n za nelega lní  drz ení  velke ho mnoz štví  

zbraní , nelega lní  pe štova ní  marihuany, na šilí , obchodova ní  š kradeny m zboz í m 

a šexua lní  obte z ova ní . Celkem ši ve ve zení  odšede l škoro 5 let. Policii byl zna my  jako 

velky  fanatik do zbraní . Motiv u toku není  pr ešne  zna m, nicme ne  dle belgicke  policie še 

Nordine Amrani uz  nechte l znovu vra tit do ve zení  a trpe l šilnou nena viští  vu c i vš em 

lidem z jeho okolí . (BBC Newš, 2011) 

Pa r dní  pr ed u tokem pošlal veš kere  šve  pení ze na u c et jeho pr í telkyne . Ra no pr ed 

u tokem pak vyla kal šoušedovu uklí zec ku do šve ho bytu, kde ji zavraz dil. Její  te lo ukryl 

a vydal še še zbrane mi do centra me šta. (The Telegraph, 2011) Kra tce po poledni pak 

Nordine Amrani odhodil na na me ští  a k autobušu 4 grana ty, a ze štr echy pekar štví , kde 

še ukryl, zac al štr í let do lidí . Policie zaša hla do de ní  velice rychle, na me ští  bylo brzy 

vyklizeno. Ú toc ní ka vš ak uz  zneš kodnit neštihla, Nordine Amrani še mezití m zaštr elil. 

(BBC Newš, 2011) 
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Na hodnou, v ten šamy  den še štal podobny  terorišticky  u tok na u zemí  italške  

Florencie, kde Gianluca Caššeri zau toc il na 3 Senegalce a dalš í  tr i zabil. I v tomto 

pr í pade  še pachatel po u toku zaštr elil. (The Guardian, 2011) 

2.4.4 Toulouse a Montauban, březen 2012 (střelba na vojáky, útok na 

školu) 

Str elba ve francouzšky ch me štech Toulouše a v Montauban v br eznu 2012 byla 

še rie u toku  špa cha na tehdy tr iadvacetilety m Mohammedem Merahem. Prvne  zau toc il 

na voja ky francouzške  arma dy, pozde ji na z a ky a uc itele v z idovške  š kole. Celkove  ma  

na šve domí  z ivot šedmi ošob, dalš í ch 5 va z ne  zranil. Po tr icetihodinove m 

prona šledova ní  byl pachatel zaštr elen. Tyto uda lošti na šledne  ovlivnily vy šledek 

francouzšky ch prezidentšky ch voleb.  

Mohammed Merah byl francouzšky  obc an š alz í ršky mi pr edky, ktery  byl odšouzen za 

me ne  za vaz nou krimina lní  c innošt. Ve ve zení  u dajne  konvertoval k šalafišmu, pr ic emz  

po ošvobození  podnikl ceštu do Afgha ništa nu a Pa kišta nu. 

První  u tok probe hl 11. br ezna ve me šte  Toulouše, kde Merah zaštr elil uniformovane ho 

francouzške ho vy šadka r e išla mške ho vyzna ní . Ú dajne  ho le c kou vyla kal na domluvene  

mí što (Mohammed me l od vy šadka r e odkoupit motocykl). Pr i šetka ní  (Mohammed 

pr ijel na motocyklu) byl francouzšky  voja k štr elen do hlavy. Dalš í  dva francouzš tí  

uniformovaní  voja ci išla mške ho vyzna ní  byli zaštr eleni (tr etí  voja k byl va z ne  zrane n) 

15. br ezna 2012 u obchodní ho domu v Montauban (me što 50 km od Toulouše). 

Mohammed Merah na ne  zau toc il ze šve ho motocyklu u bankomatu, kde ši voja ci 

vybí rali hotovošt. Tr etí  u tok probe hl 19. br ezna brzy ra no v Toulouše ve š kole 

šdruz ují cí  de ti z idovške ho vyzna ní  od 11 do 17 let. Ú toc ní k pr ijel ope t na šve m 

motocyklu a zaha jil štr elbu uz  na š kolní m dvor e ihned po pr í jezdu. První  obe tí  še štal 

rabbi, mí štní  uc itel, ktery  chra nil šve  dva šyny. I ti byli na šledne  zaštr eleni. Ze dvora 

da le naha ne l štr elbou lidi do budovy. V budove  štr í lel po zame štnancí ch, rodic í ch 

a študentech. Na šledne  še rozhodl prona šledovat ven na dvu r ošmiletou holc ic ku 

(šhodou okolnoští  dceru r editele š koly), kterou po dobe hnutí  vyzdvihl za vlašy 

do vy š ky a chte l zaštr elit. Zašekla še mu ale zbran , proto ji vyme nil za jinou a štr elil 

dí vku z bezproštr ední  blí zkošti do její ho špa nku. Na šledne  ušedl na švu j motocykl 
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a odjel pryc . Po tomto u toku francouzška  vla da okamz ite  vyhla šila nejvyš š í  štav 

oštrahy v regionu. Po dopadení  Mohammeda Meraha byla zver ejne na informace, z e 

Merah v den u toku na z idovškou š kolu me l napla novany  u tok na dalš í ho voja ka 

v Toulouše, ale jelikoz  še zpozdil a voja ka nezaštihl, rozhodl še pro alternativní  pla n. 

V de jina ch Francie še jedna  o nejbruta lne jš í  u tok ve š kole, ktery  byl kdy proveden. 

Zahynul pr i ne m jeden došpe ly  muz , tr i de ti byly zabity na mí šte . (BBC Newš, 2012) 

V dobe  19. - 22. br ezna probe hlo jedno z nejve tš í ch francouzšky ch pa tra ní  – byly 

zatarašeny vš echny šilnice vedoucí  z Toulouše ven, naví c še po cele  Francii zabezpec ily 

z idovške  a mušlimške  š koly. Vzhledem k etnicke  identite  vš ech obe tí , byli nejdr í v 

podezr í va ní  neonacište .(Haaretz, 2012) Mohammed Merah vzhledem ke šve  mí rne  

minulošti nebyl zpoc a tku povaz ova n za podezr ele ho. Naví c byl vz dy velmi du šledny  

pr i c iš te ní  na bojnic a za šobní ku  od otišku  DNA. Policie še na ne j zame r ila ve chví li, kdy 

še Mohammedu v bratr v pu jc ovne  motocyklu  vypta val, jak še vypí na  GPS loka tor. 

Provozovateli še tato šituace štala podezr ela  a kontaktoval proto francouzškou policii. 

Policie ši tuto informaci špojila dohromady š vy šledky hleda ní  IP adrešy, ze ktere  

Mohammed Merah pšal šve  první  obe ti, od ktere  chte l pod za minkou šetka ní  koupit 

motocykl. (The Jerušalem Pošt, 2012) Za tah na Mohammeda Meraha byl velmi 

zdlouhavy , na roc ny , pod tlakem me dií  a neobeš el še bez dalš í ch zrane ny ch na štrane  

zašahují cí ch. Nakonec be hem vpadnutí  elitní  protiterorišticke  šloz ky do bytu, kde še 

ukry val, byl Mohammed poštr elen. Mohammed v pošlední ch šekunda ch ješ te  vyškoc il 

z okna, nicme ne  policejní  odštr elovac  ho štihl štr elit do hlavy. V byte  a aute  

Mohammeda še na šledne  naš lo velke  mnoz štví  zbraní , nechybe ly ani vy buš niny. 

Z dalš í ch zdroju  na ver ejnošt pronikly informace, z e Mohammed me l v pla nu zau toc it 

na dalš í  konkre tní  francouzške  voja ky. Be hem oble ha ní  take  Mohammed mluvil 

o vazbe  na terorištickou škupinu Al-Kajda, tyto informace še vš ak nepodar ily potvrdit. 

Hodinu pr ed zac a tkem oble ha ní  jeho bytu, Merah volal francouzške mu televizní mu 

novina r i, ktere mu vyšve tlovat du vody šve ho pr edchozí ho chova ní . C iny 

ošpravedln oval obranou išla mu. Mštil še pry  za u c ašt francouzšky ch voja ku  ve va lce 

v Afgha ništa nu. Ú tok na z idovškou š kolu vyšve tlit jako pomštu za šmrt paleštinšky ch 

de tí . V rodine  Merahu  nebyl Mohammed jediny , kdo podlehl radika lní m hnutí m. Take  

jeho bratr, ktery  še vypta val na vypnutí  GPS loka toru, byl pr í znivcem šalafišticke  formy 

išla mu. Co še ty c e de tštví  Mohammeda, u dajne  rodina vyru štala v chudobe , bez otce 

a v atmošfe r e plne  rašišmu a nena višti. (BBC Newš, 2012) (CNN, 2012) 
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Kra tce po u toku še uda l dalš í  podobny  u tok. Dne 25. kve tna byl poboda n uniformovany  

voja k Cedric Cordie r, tentokra t v par í z ške m metru.  

2.4.5 Londýn, květen 2013 (útok na vojáka Lee Rigbyho) 

Dne 22. kve tna 2013 ve c tvrti Woolwich, ktera  še nale za  v jihovy chodní  c a šti 

Londy na, byl bruta lne  zavraz de n britšky  voja k, Lee Rigby. Za u tokem štojí  dvojice 

muz u  š britško-nigerijšky m pu vodem, kter í  z kr ešťanštví  konvertovali k išla mu - 

Michael Adebolajo (28 let) a Michael Adebowale (22 let). (BBC Newš, 2013) V Brita nii 

pracovali v bezpec noštní  šluz be , a oba dva byli ne kolikra t zatc eni za na šilne  protešty. 

Starš í  z u toc ní ku , Michael Adebolajo, byl naví c na šeznamu nebezpec ny ch ošob, 

ne kolikra t podnikl ceštu do konfliktní ch oblaští  a byl zna m jako radika lní  išlamišta. 

(BBC Newš, 2013) Ú tok probe hl v dobe , kdy še Lee Rigby vracel ze šluz by. Voja ka 

Rigbyho nejdr í ve u toc ní ci šrazili v padeša ti kilometrove  rychlošti autem, pote  

vyštoupili a ušmrtili ho pomocí  noz e a šeka c ku (pr eštoz e u šebe me li štr elne  zbrane ). 

Na šledne  te lo voja ka dota hli doproštr ed ulice, kde zu štali az  do pr í jezdu policie. 

Bezproštr edne  po u toku k jiz  mrtve mu muz i pr išpe chalo ne kolik ošob š u myšlem 

poškytnout mu první  pomoc, v domne ní , z e še štala dopravní  nehoda. Na šledne  oba 

u toc ní ci lidem oznamovali, z e mrtve ho voja ka u myšlne  zabili. Ne kolik dalš í ch ošob 

uda lošt natoc ilo na mobilní  telefon. V jednom za be ru je zr etelne , co u toc ní ci 

k v povzda li šledují cí m ošoba m šde lovali. „Jediný důvod, proč jsme dnes zabili tohoto 

vojáka, je ten, že rukama britských vojáků dennodenně takto umírá nespočítaně 

muslimů. A my jsme zabili pouze jednoho britského vojáka. U Alláha, přísaháme, že nikdy 

s vámi nepřestaneme bojovat, dokud nás nenecháte na pokoji. No a co, že chceme 

v našich zemích žít dle práva šaría? Proč nás hned musíte pronásledovat, zabíjet a 

nazývat nás extrémisty? Co si myslíte, že koho zabijete, když na našem území shodíte 

bombu? Jednoho člověka? Nebo celou rodinu? Několik pasáží Koránu nás učí, že máme 

bojovat s nepřáteli stejně, jako oni bojují s námi. Omlouvám se této ženě, která se dnes 

stala svědkem této události, ale v našich zemích jsou ženy těmto útokům také neustále 

vystavovány. Vy, lidé, vy nikdy nebude v bezpečí. Zbavte se této vlády, oni se o vás 

nestarají. Myslíte si, že David Cameron vyjde do ulic bránit vás, až proti vám vytasíme 

zbraně? Domníváte se, že politici jsou ochotni za vás zemřít? Ne, budou to obyčejní 

odvážní muži, jako jste vy nebo vaše děti. Zbavte se vlády. Donuťte je vojáky stáhnout 

zpět do vlasti, odejděte z naší země a budete žít v míru.“ (The Telegraph, 2013) Po 
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pr í jezdu neozbrojene  policie, ktera  zatarašila moz ne  u nikove  cešty, dvojice u toc ní ku  

zau toc ila i na c leny za šahovy ch jednotek. Na šledne  byli oba muz i be hem štr elby 

poštr eleni a odvezení  kaz dy  do jine  nemocnice.(The Economišt, 2013) Po jejich 

zotavení  probe hla vyc erpa vají cí  šoudní  r í zení , na jejichz  za ve ru 26. u nora 2014 byl 

Michael Adebolajo odšouzen na doz ivotí  a nad Michaelem Adbowalem byl vyr c en 

45lety  trešt. (BBC Newš, 2014) Be hem vyš etr ova ní  uda lošti bylo na šledne  zatc eno 

dalš í ch ošm lidí , pr ic emz  š ešt z nich bylo propuš te no na kauci a dalš í  dve  ošoby odeš li 

bez obvine ní . Po te to uda lošti še štrhla r ada vyhroceny ch proteštu , ktere  še neobeš ly 

bez na šilny ch c inu . Na jedne  štrane  š lo o protimušlimške  demonštrace, avš ak objevily 

še i radika lní  poštoje obhajují cí  c iny u toc ní ku . David Cameron še vyja dr il k šituaci 

na šledovne : “Kdyz  še z mladých a v Británii narozených mužů stávají zradikalizovaní 

zabijáci, musíme si položit otázku, co se v naší zemi právě odehrává. Je tu nějaký vliv, 

který mladé muže zradikalizoval skrze otrávené myšlenky plné zvrácených nápadů. 

Musíme to z naší společnosti vymýtit, a to zejména ze základní a středních škol, univerzit, 

z internetu, z vězení a dalších, kde tento vliv našel své místo. Tato země si bude dál přísně 

stát za svým protiextremistickým a stanoviskem a dál bude bojovat proti terorismu. 

Tento násilný akt byl zradou vůči islámu a muslimským komunitám, které toho tolik naší 

zemi dávají. Porazíme tento násilný extrémismus tím, že budeme stát při sobě. 

Nedopřejeme si odpočinku, dokud událost důsledně nevyšetříme. Útočníci jedné 

z přihlížejících žen řekli, že tímto v Londýně započala válka. Ona na to odpověděla, že 

prohrají, neboť ve válce jsou jenom Oni proti Nám všem. Tímto se k situaci vyjádřila za 

nás za všechny.“ (BBC Newš, 2013) Te me r  dva roky po u toku na Lee Rigbyho byl 

19. u nora 2015 byl obvine n z pr í pravy terorišticke ho u toku devatena ctilety  Brušthom 

Ziamani, ktere ho še na ulici v Londy ne  podar ilo zatknout v dobe , kdy me l u šebe 

dlouhy  nu z , kladivo a dz iha dištickou vlajku. Ziamani na šledne  vypove de l, z e me l 

v u myšlu zau toc it na ne ktere ho z voja ku , jako kdyši zau toc il v jeho oc í ch hrdina 

Michael Adebolajo. O rok pozde ji byl odšouzen k vy konu treštu odne tí  švobody 

na dvacet dva let. (BBC Newš, 2015) Podobne  byl ošmna ctilety  Kazi Išlam odšouzen 

na ošm let za pr í pravu vraz dy dvou voja ku  a za pr í pravu vy roby bomby. V šouvišlošti 

š vraz dou Lee Rigbyho byl take  odšouzen š eštadvacetilety  extre mišta Zack Davieš, 

ktery  z rašišticky ch du vodu  zau toc il v šupermarketu mac etou a kladivem na šikhške ho 

zubar e. Pr i šoudní m r í zení m še obhajoval tvrzní m, z e š lo o pomštu za vraz du Lee 

Rigbyho. (BBC Newš, 2013) 
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Kra tce po u toku na Lee Rigbyho byl napaden dalš í  voja k. Dne 25. kve tna 2013 byl 

poboda n uniformovany  voja k Cedric Cordie r, tentokra t v par í z ške m metru. Ú toc ní k byl 

jednadvacetilety  Francouz Alexandre Dhauššy, pu vodne  kr ešťan, ktery  konvertoval 

k išla mu. 

2.4.6 Brusel, květen 2014 (útok na židovské muzeum) 

Dalš í  terorišticky  u tok še štal na pu de  ší dla Evropške  unie. V odpolední ch 

hodina ch 24. kve tna 2014 pr ijel k z idovške mu muzeu deve tadvacetilety  Mehdi 

Nemmouche (Francouz š alz í ršky m pu vodem) a zaha jil štr elbu, pr i ktere  ušmrtil 4 

ošoby. Ú toc ní k byl zatc en az  o 6 dní  pozde ji v Maršeille. Mehdi Nemmouche še narodil 

ve me šte  Roubaix, ktere  lez í  na hranicí ch š Belgií . Byl vychova va n v neu plne  rodine , 

jeho nejbliz š í m rodinny m pr í šluš ní kem byla jeho babic ka. Vyru štal v takzvany ch 

škupinovy ch domovech pro mladištve . Ješ te  pr ed u tokem na z idovške  muzeum špa chal 

ne kolik treštny ch c inu , za ktere  byl pošla n do ve zení  – ozbrojena  loupez , kra dez  auta, 

vandališmuš. Pra ve  ve ve zení  me lo u dajne  dojí t k jeho radikalizaci, neboť po jeho 

opuš te ní  odeš el do Sy rie, kde štra vil jeden rok v dobe  šyrške  obc anške  va lky (2012). 

(BBC Newš, 2014) (CNN, 2014) Po jeho zadrz ení  v Maršeille policište  u Mehdiho objevili 

video, kde neše vlajku ISILu. Toto video pošlouz ilo pozde ji k obvine ní  ze špolupra ce 

š c leny terorišticke  organizace. (Le Monde, 2014) z jeho pobytu v Sy ri še take  podar ilo 

zjištit, z e po na vratu do Par í z e me l v pla nu zau toc it na šva tek Dobytí  Baštily, ktery  

pr ipada  na 14. c ervence. Pr eštoz e nakonec zau toc il o dva me ší ce dr í ve, jedna  še 

o první ho evropške ho dz iha dištu, ktery  po na vratu z konfliktní ch oblaští  špa chal 

terorišticky  c in. Pozde ji še take  zjištilo, z e Mehdi Nemmouche byl take  v kontaktu 

š Abdelhamidem Abaaoudem, ktery  ma  na šve domí  še rii terorišticky ch u toku  v Par í z i 

v lištopadu 2015 (4 bombove  u toky a 6 štr elecky ch u toku  vc etne  u toku v koncertní  ší ni 

Bataclan, pr i u tocí ch zemr elo 130 ošob, 350 jich bylo zrane no). 

V den u toku pr iš el Mehdi Nemmouche ke vchodu muzea, z braš ny ši vyndal zbran  

a poštr elil 4 ošoby. Pote  ope t odeš el, u tok byl velice rychly  - trval aši 90 vter in. (CNN, 

2014) Incident byl zaznamena n na kamery muzea, štejne  jako Mohammed Mera ši 

Mehdi opatr il bašeballovou c epici a na hruď ši pr ipevnil švou vlaštní  kameru. (Fox 

Newš, 2014) Mezi obe ti patr ili dva Izraelci, jeden Belgic an a jeden Francouz.  
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2.4.7 Dánsko, únor 2015 (útok na kulturní centrum a synagogu) 

Ve dnech 14. az  15. u nora 2015 byly zaznamena ny tr i šamoštatne  u toky štr elnou 

zbraní  v da nške  Kodani. Celkem byly zabity tr i ošoby (vc etne  pachatele) a pe t policištu  

utrpe lo zrane ní . 

Pachatelem byl Omar Abdel Hamid El-Huššein, ktere mu v dobe  u toku bylo 22 let. 

Narodil še v obci Vordingborg v Da nšku jorda nško-paleštinšky m rodic u m, vyru štal 

v Kodani a Jorda nšku. Kdyz  byl na za kladní  š kole, rodic e še rozvedli a Omar da le z il še 

švou matkou, ktera  ho ve 12 letech pošlala na tr i roky do Jorda nška. Po na vratu do 

Da nška me l proble my ve š kole i še za konem. Dvakra t byl odšouzen za na šilí , nelega lní  

drz ení  zbrane  a haš iš e (v roce 2013). V lištopadu 2013 byl hleda n policií  pro u tok 

noz em na štrojvedoucí ho pr í me štške ho vlaku v Kodani.  Zatc en byl v lednu 2014. 

V obave  z jeho na boz enšky fanaticke ho chova ní  vedení  ve znice podalo zpra vu Da nške  

zpravodajške  šluz be . Propuš te n byl na zac a tku roku  2015. CNN ozna milo, z e „pr í šahal 

ve rnošt vedoucí mu ISIS Abu Bakr al-Bagda dí mu ve vyší la ní  zver ejne ne m na jeho 

facebookove  štra nce te šne  pr ed ví kendovou štr elbou“ (CNN, 2015) 

Prvne  pachatel zau toc il na kulturní  centrum Krudttonden, kde me la probe hnout 

uda lošt pod taktovkou Larše Vikše. S ve dšky  karikaturišta Larš Vikš byl obe tí  vy hru z ek 

šmrtí  od išla mšky ch extremištu  v du šledku šporu  o jeho krešba ch Mohameda uz  od 

roku 2007. Dne 14. u nora 2015 odpoledne še v kulturní m centru Krudttonden ve me šte  

Ošterfælled Torv uškutec nila uda lošt š na zvem „Úme ní , rouha ní  a švoboda projevu“, 

jednalo še pr edevš í m o diškuši, kterou por a dal Larš Vilkš na te ma lednovy  u tok proti 

francouzške mu šatiricke mu ty dení ku Charlie Hebdo. Ozbrojeny  muz  še pokouš el 

doštat do kulturní ho centra a za roven  še chte l vyhnout hlavní mu vchodu. Ú vchodu še 

šetkal š 55tilety m filmovy m rez iše rem Finnem Norgaardem, ktery  še ho pokouš el 

zaštavit, ale byl zaštr elen. Ú toc ní k pak vypa lil 27 ran z te z e zbrane  škrze okno 

kulturní ho centra a zranil tr i policejní  du štojní ky. Tr i da nš tí  policište  špolu še dve ma 

š ve dšky mi du štojní ky z Vilkšovy ochranky ope tovali palbu a u toc ní k utekl. V okne  

štr ediška bylo vide t nejme ne  30 pru štr elu .  

Kra tce po pu lnoci dne 15. u nora 2015 še uškutec nil druhy  u tok, a to ve Velke  šynagoze 

na Kryštalgade v centru Kodane . Na tomto mí šte  še konal obr ad mitzvah, ktere ho še 
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zu c aštnilo 80 lidí . Str elec pr edští ral, z e je opily , aby še pr iblí z il k cí li, aniz  by vyvola val 

poc a tec ní  podezr ení , nac ez  vyštr elil a zaša hl Danea Úzana, 37lete ho c lena z idovške  

komunity v bezpec noštní  šluz be  do hlavy. Ú toc ní k take  štr elil a zranil dva du štojní ky 

da nške  bezpec noštní  a zpravodajške . Ú toc ní k unikl, aniz  by vštoupil do budovy a nebyl 

zrane n. Policište  evakuovali nedalekou štanici Norreport, nevytí z ene jš í  z eleznic ní  uzel 

v zemi a neumoz nili, aby tam zaštavovaly vlaky. Bezpec noštní  šloz ky zpozorovaly 

štr elce na bezpec noštní ch kamera ch. V ranní ch hodina ch 15. u nora še blí z il muz  

k obytne  budove , šledovane  policií . Kdyz  na ne j zavolali, zac al štr í let.  Pr i pr eštr elce ho 

pak policie zaštr elila. 

Pr edšeda vla dy Helle Thorning-Schmidt odšoudil "cynicky  akt teroru" a uvedl: 

„Nezna me motiv k u toku m, ale ví me, z e exištují  ší ly, ktere  chte jí  poš kodit Da nško, ktere  

chte jí  znic it naš i švobodu projevu, naš i ví ru ve švobodu. Nejšme v boji mezi išla mem 

a Za padem, není  to boj mezi mušlimy a nemušlimy.“ (Haaretz, 2015). Da nšky  

velvyšlanec v Izraeli Ješper Vahr vyzval da nške  Z idy, aby neopuštili Da nško a r ekl: 

„Uděláme vše, co je v našich silách, aby se židovská komunita v Dánsku cítila bezpečně.“ 

Rabí  Ja la Melchior ze šynagogy uvedl: „Teror není důvod k přesunu do Izraele. Doufejme, 

že [policie] bude konat svou práci, přičemž náš život musí pokračovat přirozeně. Cílem 

teroru je změnit náš život, a to my neuděláme. Ztratili jsme drahého člena komunity 

a teď musíme pokračovat v tom, co dělal, co nám pomáhá pokračovat v běžném životě 

Židů v Dánsku. To je skutečná odpověď na tento zlý, krutý a zbabělý teroristický čin.“ 

(The Guardian, 2015)  

Da nška  išla mška  rada tento u tok odšoudila a r ekla: „Da nška  išla mška  rada vyzy va  

vš echny, aby še v da nške  špolec nošti špojili v boji proti extremišmu a terorišmu.“ 

2.4.8 Švédsko, říjen 2015 (útok ve škole Trollhattan) 

22. r í jna 2015 v dobe  u toku 21lety  Anton Lundin Petterššon zau toc il ve š kole 

Kronan v Trollhattanu ve S ve dšku mec em. Zabil vyuc ují cí ho ašištenta a študenta, bodl 

jine ho z a ka a uc itele a zemr el pozde ji na štr elne  porane ní . Druhy  uc itel, ktery  byl 

zrane n, zemr el v nemocnici š ešt ty dnu  po u toku. Tento u tok byl první m šmrtí cí m 

u tokem ve S ve dšku na š kolu od roku 1961, kdy byla zabita jedna ošoba a š ešt zrane no. 

Byl to take  nejnebezpec ne jš í  u tok na š kolu ve š ve dšky ch de jina ch. Poc a tec ní  policejní  
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vyš etr ova ní  došpe lo k za ve ru, z e Petterššon byl motivova n rašišmem a z e ši vybral 

š kolu jako švu j cí l kvu li šve  poloze v oblašti š vyšoky m podí lem imigrantu  v populaci. 

Petterššon vštoupil do š koly v ne mecke  helme  z druhe  šve tove  va lky a mašce, jakou 

noší  poštava z hve zdny ch va lek Darth Vader. Zpoc a tku oc ití  šve dci ve r ili, z e še jedna  

o Halloweenovšky  z ert. Úc itel ve tr í de , do ktere  u toc ní k vštoupil, nar í dil, aby 

Petterššon odštranil mašku a prošil študenty, aby utekli. Petteršon mezití m zau toc il na 

jednoho študenta, Kurda pocha zejí cí ho z Ira ku, ktery  tak zemr el na mí šte . Petterššon 

pote  napadl i dalš í ho študenta, 15lete ho študenta narozene ho v Soma lšku.  Haššan 

na šledkem zrane ní  zemr el v nemocnici. Jeden šyršky  migrant štejne ho ve ku byl 

napaden a škonc il v nemocnici take .  Petterššon byl poštr elen policií , pr ic emz  zemr el 

v nemocnici na na šledky zrane ní . 

Ra no 23. r í jna š ve dška  policie a me dia potvrdily, z e u tok me l "rašišticky  motiv" a z e to 

byl "zloc in z nena višti". Nicolaš Hallgren, š e f policie me šta, uvedl, z e vš echny obe ti byly 

tmave  pleti. Vedoucí  vyš etr ova ní  Thord Haraldššon uvedl, z e za be ry bezpec noštní ch 

kamer ukazují , z e Petterššon uš etr il z ivot študentu  š bí lou ku z í . (The Dailymail online, 

2015) Nazir Amšo, dalš í  uc itel, ktery  še vyškytoval na pu de  š koly be hem incidentu, byl 

bodnut a zemr el na zrane ní  v nemocnici.  

Anton Nicolaš Lundin Petterššon (v dobe  u toky mu bylo 21 let) pravidelne  navš te voval 

štra nky pravicove  extremišticke  škupiny podporují cí  Adolfa Hitler a nacišticke  

Ne mecko. Take  še pr ipojil ke škupine  na Facebooku, ktera  chce zaštavit 

pr ište hovalectví  do S ve dška.  Petterššon neme l za znam v treštní m rejštr í ku a nebyl 

c lenem z a dne  politicke  organizace, ale podpor il petici š ve dšky ch demokratu  k zaha jení  

referenda o pr ište hovalectví .  Zanechal v jeho dome  ruc ne  pšany  vzkaz, v ne mz  

prohla šil, z e je tr eba ne co de lat š pr ište hovalectví m a z e nec ekal, z e pr ez ije jeho 

napla novany  u tok. (The Guardian, 2015) 

Pr edšeda vla dy Stefan Lofven odceštoval do Trollhattanu po zpra va ch o u toku a nazval 

jej "c erny m dnem".  Kra l Carl XVI. Guštaf r ekl, z e kra lovška  rodina obdrz ela zpra vu 

š velky m zde š ení m a šmutkem. Ve dnech na šledují cí ch po u toku še objevily zpra vy 

o ošoba ch, ktere  nošily podezr ele  oblec ení  nebo zbrane , jake  noší  lide  ošlavují cí  

Halloween. Policie varovala ver ejnošt, aby nede lala imitace zbraní  švy mi 
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Halloweenovy mi košty my, aby še vyhnuli potencia lní m nebezpec ny m 

nedorozume ní m.  S kola zu štala uzavr ena az  do 2. lištopadu, kdy še znovu otevr ela š 

vyš š í m zabezpec ení m. (The Local, 2015) 

2.4.9 Essen, duben 2016 (útok na Sikhskou svatbu) 

Bombovy  u tok na šikhškou švatbu v za padone mecke m Eššenu špa chali dva ne mec tí  

mladí ci š ira cky m pu vodem, Yušuf T. a Mohammed B. Chlapci še hla šili k šalafišmu, 

a jejich c in byl vyš etr ova n jako projev na boz enške ho teroru. Vy buch benzí nove  lahve 

zranil tr i ošoby.  

Jeden z mladí ku  še po zhle dnutí  fotografie, na ktere  byly zachyceny oblic eje pachatelu , 

dobrovolne  pr ihla šil policii. Soud rozhodl o pošla ní  do vazby tr í  mladí ku , a to az  

na šedm let (tr etí  mladí k, Tolga I., še neu c aštnil pr í mo u toku, ale podí lel še na jeho 

pla nova ní ). (The Guardian, 2016)  

Motivem pro u tok bylo pr ešve dc ení  mladí ku , z e Sikhove  jšou neve r í cí . Dle doštupny ch 

informací  še u toc ní ci zradikalizovali pr eš šocia lní  ší te . Matka Yušufa T. po uda lošti 

napšala knihu š na zvem „Mu j šyn, šalafišta“, kde vyšve tluje, jak vypadal proceš 

radikalizace (Yušuf T. še zac al uc it arabšky, zac al mluvit ve verš í ch, zac al šledovat 

ka za ní  arabšky ch duchovní ch, oz enil še š dí vkou noší cí  burku,…) (The Local, 2016) 

2.4.10 Nice, červenec 2016 (nájezd kamionu do průvodu lidí)  

V ra mci ošlavy Dne pa du Baštily, ktere  še konalo jako vz dy 14. c ervence, išlamišticky  

radika l pu vodem z Tunišu, Mohammed Lahouaij-Bouhlel, zau toc il v Nice na pru vod 

lidí . Vyuz il k tomu kamion, ktery m zabil 86 ošob a 434 jich zranil. Došud panují  

dohady, zda še jedna  o u tok ošame le ho vlka, nebo radika la konají cí ho pr eva z ne  na 

rozkaz dalš í ch radika lu  a organizací . (BBC, 2016) 

Ú toc ní k, Mohammed Lahouaij-Bouhlel, pocha zel z Tunišu, avš ak od roku 2005 z il ve 

francouzške  Nice. Dle rodiny pr ed odšte hova ní m do Francie podštoupil pšychiatrickou 

le c bu. V Nice pote  z il še švou manz elkou, še kterou vychova val tr i de ti. Po c aše še š ní  

rozvedl, du vodem bylo pr edevš í m jeho na šilne  chova ní .(BBC, 2016) Dle zpra v 

a informací  pr ed Lahouaij-Bouhlel byl nepraktikují cí  mušlim, ktery  nevykazoval z a dne  
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išlamišticke  znaky, a proceš radikalizace probe hl velice rychle (3 me ší ce). V jeho 

poc í tac i še po u toku naš lo mnoho videí , fotek a dalš í ch dokumentu  odkazují cí ch na 

Išla mšky  šta t a militantní  išlamišty. Na u tok še intenzivne  pr ipravoval ne kolik dní , 

mí što ši pec live  objí z de l v pu jc ene m na kladní m aute . (The Telegraph, 2016) 

Dne 14. c ervence 2016 pak pr ijel k zaparkovane mu na kladní mu autu na kole, aby 

nebudil pozornošt pr ihlí z ejí cí ch a bezpec noštní ch šloz ek. Z jeho mobilní ho telefonu 

pozde ji policie zaznamenala c etnou konverzaci š dalš í mi ošobami, a to zejme na v dobe  

pr ed šamotny m u tokem. V pu l jedena cte  pote  vyrazil k hlavní  tr í de  v Nice, kde pra ve  

procha zel pru vod ošlavují cí ch ošob. Cely  u tok trval celkem 5 min, be hem ktery ch 

Lahouaij-Bouhlel nají z de l na ošoby vyškytují cí  še na bulva ru. Ne kolik ošob še ho 

šnaz ilo v pru be hu zaštavit, nicme ne  u toc ní k na ne  vyta hl zbran  a štr í lel. Po ujete m 

1,7 kilometru še ho podar ilo zneš kodnit francouzške  policii. Be hem te chto 5 minut 

zranil 434 ošob a 86 zabil. (BBC Newš, 2016) 

Po tomto u toku na šledoval tr í denní  šta tní  šmutek (16. -18. 7. 2016) a byl prodlouz en 

štav pohotovošti. Policie še take  zame r ila na ošoby, še ktery mi Mohammed Lahouaij-

Bouhlel udrz oval v pošlední m roce kontakt. Zadrz eli tak mnoho ošob vc etne  jeho 

manz elky, nicme ne  vš ichni byli po kra tke  dobe  propuš te ni. (BBC Newš, 2016) 

2.4.11 Berlín, prosinec 2016 (útok na Vánočních trzích) 

Dalš í  u tok, ktery  byl cí len na Va noc ní  trhy, še tentokra t štal v Berlí ne , ope t pa r dní  

pr ed Va nocemi. Pr i tomto u toku byla zabita i jedna C eš ka. Za tí mto incidentem šta l 

24lety  Aniš Amri, pu vodem z Tunišu, ktery  ukradl polške mu r idic i kamion 

a v podvec erní ch hodina ch zau toc il na lidi nacha zejí cí  še na na me ští . 

Aniš Amri v roce 2011 utekl z Tunišu pr ed vy konem treštu (kra dez  na kladní ho auta) 

na oštrov Lampeduša. Tam byl pr er azen do ta bora pro doc ašne  umí šte ne  uprchlí ky, 

kde še pr idal k jedne  z na šilny ch bune k, ktera  v ta bor e zavinila poz a r. Aniš Amri byl 

za poz a r a kra dez  odšouzen na 4 roky, ktere  ši odšede l na Sicí lii. Be hem vy konu treštu 

byl ne kolikra t napomí na n za š ikanu, š patne  chova ní , ne kolikra t byl proto pr eloz en do 

jiny ch ve znic. (Reuterš, 2016) Po vykona ní  treštu še u r ady šnaz ily Amriho pošlat zpe t 

do Tunišu, nicme ne  byl odmí tnut a Amri byl propuš te n na švobodu. Pote  še (2015) 

vydal do Ne mecka, kde ši poz a dal o azyl pod 14 ru zny mi jme ny (jako obc an Sy rie, 
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Egypta, Libanonu atd). (CNN, 2017) Od zac a tku še poštavil do role rekruta 

potencia lní ch terorištu . Jednou še dokonce pokouš el odkoupit zbran  od utajene ho 

policišty. Pr eš vš echny jeho c iny vš ak nebyl uve zne n, neboť u r ady ho povaz ovaly za 

„neš kodne ho chlapce“. Ne mecka  tajna  šluz ba v br eznu 2016 informovala u r ady, aby 

Aniš Amriho deportovali pro podezr ení  z u myšlu špa cha ní  šebevraz edne ho u toku. 

Ú r ady toto doporuc ení  vš ak zamí tly. Aniš Amri še v Ne mecku z ivil pr edevš í m 

prodejem drog, policie še po ne m zac ala šha ne t po podezr ení  z ublí z ení  na zdraví  

v ra mci rvac ky v baru, nicme ne  Amriho  nedoštihla. Ve šnaz ení  o deportaci ne mecka  

tajna  šluz ba pokrac ovala i nada le, nicme ne  chybe l jim šouhlaš Tunišky ch u r adu , ktere  

popí raly fakt, z e Aniš Amri je jejich obc anem. Jeho pr ijetí  potvrdily dva dny pr ed 

u tokem. (CNN, 2017) 

V Berlí ne  v den u toku Aniš Amri za u c elem kra dez e auta zabil polške ho r idic e (kolem 

16:30 – 17:30). Ve 20:02 Amri pr eš chodní k vjel š kamionem naloz eny m ocelí  do davu 

lidí  na adventní ch trzí ch. Dí ky automaticky m brzda m, ktere  še aktivují  pr i na razu, 

kamion zaštavil po pome rne  kra tke  dra ze, pr ešto zemr elo 12 ošob a 48 jich bylo 

zrane no. (C eška  televize, 2016) Dve  minuty po u toku tí šn ove  linky zaznamenaly první  

vola ní , na mí što vyrazili vš echny šloz ky integrovane ho za chranne ho šyšte mu. 

Obyvatelu m Berlí na bylo doporuc eno nevycha zet z domovu , ne ktere  polikliniky 

vyhla šily nouzovy  štav, aby mohli povolat le kar e do šluz by. Miništerštvo zahranic í  pa r 

dní  po u toku potvrdilo, z e be hem incidentu zemr ela i jedna C eš ka dlouhodobe  z ijí cí  

v Berlí ne  – jedna  še tak o první  u mrtí  C echa zavine ne  terorišticky m u tokem na u zemí  

Evropške  Únie. (Aktua lne .cz, 2016) Be hem prvotní ho vyš etr ova ní  še poc í talo 

i š moz noští , z e š lo o nehodu. Policie še zprvu zame r ila na faleš ne ho u toc ní ka, provedla 

ne kolik razií  v ubytovna ch a v uprchlicky ch centrech, kde vyšly chala podezr ele  

Afgha nce, Pa kišta nce a dalš í . V kabine  kamionu še na šledne  nalezly dokumenty patr í cí  

tuniške mu Ahmedovi A., coz  byla jedna z identit Amriho. Policie po ne m dva dny 

po u toku zac ala pa trat, dokonce na ne j byla vypšana  odme na ve vy š i 100 tiší c eur. Pr ed 

u tokem varovala marocka  tajna  šluz ba, ktera  potvrdila vazby Amriho š Išla mšky m 

šta tem. Aniš Amri byl dopaden o 4 dny pozde ji v mila nške m Sešto San Giovanni, kde 

ho policie pr i kontrole dokladu  zaštr elila (Aniš Amri poštr elil policištu a dal še na 

u tek). (C eška  televize, 2016)  
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Aniš Amri dle šve  rodiny nebyl praktikují cí m ve r í cí m, odda val še alkoholu a droga m, 

a z il nezr í zeny m z ivotem. K radikalizaci zr ejme  docha zelo po cely  z ivot Amriho – 

zac ala v Tunišu a pokrac ovala ve ve zení  na Sicí lii. Aniš Amri še take  povaz oval za 

evropške ho „emí ra“ vš ech dz iha dištu “, ovlivn oval tak ne kolik dalš í ch ošob vc etne  šve  

rodiny. Ne kolikra t še be hem pobytu v Ne mecku hla šil jako dobrovolní k pro 

šebevraz edny  atenta t. Po u toku vyš lo najevo, z e Aniš Amri jednal take  dle inštrukcí  

Išla mške ho šta tu. (iDneš.cz, 2016 

2.4.12 Londýn, březen 2017 (útok na Westminsterský palác) 

Dne 22. br ezna byl ope t špa cha n terorišticky  c in išlamišticke ho charakteru, 

ope t za ní m šta l ošame ly  vlk, militantní  išlamišta Adrian Ruššell Ajao (Khalid Mašood), 

ktere mu v dobe  u toku bylo 52 let (pro evropške  dz iha dištu  atypicke ). (The Guardian, 

2017) Be hem u toku bylo zabito 5 ošob a 49 jich bylo zrane no. 

Adrian Ajao še narodil ve Velke  Brita nii. V mla dí  byl za višly  na droga ch, dokonce byl 

dvakra t uve zne n, pokaz de  za na šilny  u tok bodnou zbraní . Nedlouho po jeho 

propuš te ní  pry  Adrain Ajao konvertoval k išla mu (a zme nil ši jme no na Khalid 

Mašood), tudí z  še pr edpokla da , z e proceš radikalizace zapoc al pra ve  ve ve zení . Jako 

druha  moz nošt še nabí zí  jeho pobyt v Saudške  Ara bii, kde štra vil jako uc itel anglic tiny 

dva roky. (The Guardian, 2017) PO jeho na vratu še o jeho ošobu zají mala MI5, nicme ne  

nakonec nebyl vyhodnocen jako potenciona lní  hrozba. (The Guardian, 2017) 

Khalid Mašood ši pronajal den pr ed u tokem v Birminghamu auto, druhy  den pak 

kolem 14:40 dorazil do centra Londy na. Pote  še rozjel pr eš Weštminšteršky  mošt, kde 

doša hl rychlošti az  120 km/hod, a šra z el kolemjdoucí  ošoby. Na šledne  na konci ulice 

narazil do za bradlí  hradí cí  Weštminšteršky  pala c, vylezl z auta a be z el ke vštupu 

pala ce, ktery  hlí dal neozbrojeny  policišta. Toho Mašood šmrtelne  pobodal, avš ak 

mezití m k u toc ní kovi dorazila ozbrojena  policie a Mašooda zaštr elila. (BBC Newš, 

2017) 

Ihned po u toku byla evakuova na britška  premie rka Thereša May, ktera  še nacha zela 

v dolní  šne movne . Oštatní  pošlanci a novina r i byli po ne jaky  c aš uzamc eni v budove . 

(BBC Newš, 2017) Policie na šledne  zaha jila vyš etr ova ní , a v jeho ra mci zatkla ne kolik 

ošob, ktere  byly pozde ji propuš te ny.  
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3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

Pr edme tem diplomove  pra ce je zhodnocení  aktua lní  šituace na poli radikalizace 

evropške  špolec nošti. Ke zpracova ní  te to problematiky jšme ši za cí l urc ili komparaci 

vypracovane ho a ucelene ho pr ehledu konkre tní ch terorišticky ch u toku  provedeny ch 

na evropške m u zemí  po roce 2011. Rozbor je pr itom podloz en c í šelny mi vy štupy, 

pr í c inami u toku  a take  dopady na špolec nošt. Dalš í m cí lem je (na za klade  

vypracovane ho pr ehledu) identifikace a kvantifikace me kky ch cí lu  na u zemí  C eške  

republiky, ktere  jšou nejc ašte jš í m cí lem ošame ly ch vlku . Pro doplne ní  te to oblašti jšou 

take  štanoveny aktua lní  moz nošti ochrany me kky ch cí lu  na fyzicke  a mechanicke  

u rovni, ale i v legišlativní m proštr edí . 

Pro potr ebu te to pra ce a zvolene  problematiky jšme ši štanovili dve  hypote zy, ktere  še 

vztahují  k vybrany m terorišticky m u toku m, ale i k me kky m cí lu m na u zemí  C eške  

republiky. 

V pošlední ch letech byly zaznamena ny jako nejc ašte jš í  metody u toku  a) štr elba, 

b) na jezd pojí zdny m vozidlem, c) vy buch. Dle naš eho na zoru je u tok štr elnou zbraní  

nejnic ive jš í  zpu šob, neboť v krimina lní m proštr edí  není  obtí z ne  zí škat zbran . 

Hypotéza č. 1: Ašpon  polovina zkoumany ch u toc ní ku  ši ke šve mu u toku vybrala 

štr elnou zbran , a doša hla tak v pru me ru vyš š í ho poc tu obe tí  nez  pachatele , kter í  

pouz ili jinou metodu u toku. 

Vzhledem k poc tu obyvatel a potr eby poškytova ní  šluz eb še domní va me, z e na u zemí  

hlavní ho me šta Prahy bude nejví ce objektu , ktere  mu z eme povaz ovat za me kke  cí le. 

Hypotéza č. 2: Nejve tš í  poc et me kky ch cí lu  v C eške  republice bude na u zemí  hlavní ho 

me šta Prahy. 
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4 METODIKA 

Jak jšme pšali v pr edeš le  kapitole, cí lem diplomove  pra ce je šrovna ní  jednotlivy ch 

u toku  špa chany ch ošame ly mi vlky v Evrope  po roce 2011. V na vaznošti na tuto 

problematiku jšme ši zvolili jako dalš í  cí l diplomove  pra ce štanovení  vy c tu me kky ch 

cí lu  na u zemí  C eške  republiky, protoz e pra ve  tyto mí šta jšou vy š e zmí ne nou škupinou 

jedincu  nejví ce ohroz ena. 

Pro šrovna ní  jednotlivy ch oblaští  vybrany ch u toku  jšme ši vybrali takove  u toky, ktere  

špln ovaly dalš í  podmí nky mimo urc eny  c aš a polohu. Na jejich za klade  jšme provedli 

pec livou analy zu vš ech provedeny ch u toku , a to zejme na š pomocí  internetu. Hlavní  

inštrument byla šve tova  databa ze terorišticky ch u toku  Global Terrorišm Index 

a databa ze Europolu, ktera  vš ak byla pouz ita jen pro doplne ní  informací , jelikoz  

funguje podle vnitr ní ch pravidel pro urc ova ní  terorišticky ch u toku . Pro vykona ní  

komparace jšme ši štanovili ne kolik oblaští , mezi ktere  patr í  hodina u toku , cí l 

u toc ní ku , adreša t u toc ní ku , ve k a pohlaví  u toc ní ku , mí što u toku, zpu šob u toku , typ 

zbrane  vybrane  pro u tok, motiv u toc ní ka, pu vod u toc ní ka, jeho radikalizace a napojení  

na terorišticke  organizace, jejich minulošt, poc et zrane ny ch a mrtvy ch š ohledem na 

typ u toku, typ radika la, aktivita IZS a dopady na zašaz enou špolec nošt. 

Pro štanovení  pr ešne ho vy c tu me kky ch cí lu  jšme ši nejdr í ve urc ili typy objektu  

a uda loští , ktere  špln ují  definici me kky ch cí lu , a ktere  odpoví dají  i rea lny m moz noštem 

k jejich c í šelne  identifikaci a potr ebe  diplomove  pra ce (napr . – do naš eho vy be ru 

me kky ch cí lu  jšme nezar adili vlakove  šoupravy). V tomto u kolu jšme še obra tili na 

Genera lní  r editelštví  Hašic ške ho za chranne ho šboru C R, š jehoz  špoluprací  jšme ši 

definovali dane  cí le. Objekty byly vyhleda va ny a identifikova ny pomocí  na štroju , ktere  

na m dovolují  vy šledky zver ejnit. Mezi tyto na štroje patr í  zejme na katalog objektu 

ZABAGED a technicka  dokumentace špolec nošti CEDA. Tyto na štroje jšme da le pro 

zpe tnou kontrolu doplnili daty z C eške ho štatišticke ho u r adu. Úve domujeme ši, z e 

nejde o na štroje, ktere  by na m pr inešly pr ešne  vy šledky, nicme ne  pro potr ebu pra ce 

na m tyto hrube  informace štac í .  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Měkké cíle a jejich ochrana 

5.1.1 Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017 - 2020 

Tak jako mnoho dalš í ch šta tu , i C eška  republika patr í  mezi zeme , ktere  še 

aktua lne  ve nují  prevenci terorišticky ch u toku  a jiny ch za vaz ny ch na šilny ch c inu  

špa chany ch na tzv. me kky ch cí lech. Jední m z c erštvy ch dokumentu , ktere  vla da 

šchva lila, je Koncepce ochrany me kky ch cí lu  pro roky 2017 – 2020. Jedna  še o du lez ity  

dokument uz  z toho du vodu, z e štanovuje jište  body prevence, ale i dalš í  konkre tní  

kroky. Dle miništra vnitra Milana Chovance z a dna  jina  evropška  zeme  nema  podobne  

zpracovany  dokument, ktery  by štanovil vš eobecne  poštupy prevence a chova ní  

dotc eny ch šubjektu  v pr í pade  terorišticke ho u toku. Du vodem pro vytvor ení  koncepce 

je mimo jine  take  zvyš ují cí  še intenzita u toku  na doštupna  mí šta bez zajiš te ne ho 

zabezpec ení  (Od roku 1998 do 2014 bylo 55 % terorišticky ch u toku  v Evrope  

provedeno na me kke  cí le). Mezi její  principy ochrany špada  uve dome ní  ši, z e 

bezpec nošt me kke ho cí le še doty ka  vš ech dotc eny ch šubjektu , da le proaktivní  pr í štup 

k ochrane  šubjektu, špolupra ce a kooperace mezi vlaštní ky, špra vci, bezpec noštní mi 

šloz kami a obcemi v lokalite  šubjektu a na za ve r take  naštavení  komunikac ní ch 

procešu  a organizace a koordinace c innoští . (C eška  televize, 2017) 

Jak uz  jšme še zmin ovali v pr edchozí ch kapitola ch, pojem me kky  cí l, tzv. „šoft target“, 

pr edštavuje oznac ení  mí šta š vyšokou koncentrací  ošob, ktere  še vyznac uje ní zkou 

u rovní  zabezpec ení  (c i je ho obtí z ne  zajištit). Tato mí šta jšou pro švu j charakter c ašto 

vybí ra na jako mí što idea lní  k provedení  nejen terorišticky ch u toku . 

Mezi me kke  cí le r adí me pr edevš í m: 

 Muzea, galerie, na kupní  centra, kina, divadla, koncertní  ša ly a dalš í  za bavní  centra, 

 S kolška  zar í zení , knihovny, koleje, 

 Cí rkevní  pama tky a dalš í  na boz enške  objekty, 

 Shroma z de ní , pru vody, demonštrace, ver ejna  šhroma z de ní , poute ,  

 Reštaurace, hotely, kluby, bary, diškote ky, 

 Parky, na me ští , u r ady, 

 Sportovní  haly, štadiony, 

 Objekty špjate  š ver ejnou dopravou (na draz í , letiš te ,…), 
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 Kulturní , športovní , na boz enške  a dalš í  akce 

 Komunitní  centra 

Co še ty c e pr í štupu k ochrane  me kky ch cí lu , v Koncepci ochrany me kky ch cí lu  je 

vyzdvihova n pr í štup „public private partneršhip“, ktery  zmin uje du lez itošt vlaštní ho 

za jmu o ochranu objektu a špoluodpove dnošti vlaštní ka/zr izovatele/špra vce 

(mnoz štví  me kky ch cí lu  je neu me rne  k moz noštem kapacity ochrany ze štrany šta tu). 

Nešmí me vš ak opomenout, z e mezi vlaštní ky objektu  patr í  napr í klad i kraje, me šta 

a obce. K u c ašti na ochrane  šubjektu ma  i ekonomicke  du vody – pokud še zr izovatel 

pojiští  ve šmyšlu š kody zpu šobene  terorišticky m u tokem, zajiští  ši tí m financ ní  krytí  

pr í padny ch ztra t. 

Smyšlem opatr ení , ktere  jšou v Koncepci uvedeny, není  nahrazova ní  bezpec noštní ho 

šyšte mu, ale jeho doplne ní . Není  totiz  moz ne  na na šilne  u toky c ekat a reagovat na ne  

ve chví li, kdy pr ijdou, ale je potr eba še na ne  pr ipravovat dlouhodobe  a šyštematicky 

(pr ic emz  iniciativa muší  pr ijí t ze štrany zr izovatele). Do pr í pravy patr í  pr edevš í m 

funkc ní  komunikac ní  kana ly, dí ky ktery m še mu z e zr izovatel a zašahují cí  šloz ky 

vza jemne  obezna mit o naštale  šituaci a špolupracovat. Zvy š ení m odolnošti cí le še 

nemyšlí  pouze inveštice do techniky a materia lu, du lez ity m ašpektem je take  naštavení  

komunikac ní ch procešu , organizace a koordinace ošob a take  jejich pr í prava na 

moz nou mimor a dnou uda lošt. 

Mezi konkre tní  kroky k zvy š ení  ochrany me kky ch cí lu , ktere  jšou v Koncepci zmí ne ny, 

patr í  napr í klad vytvor ení  še rie vzde la vací ch kurzu  k ochrane  me kky ch cí lu . Tyto kurzy 

budou poškytova ny ver ejnošti, pr ic emz  jejich cí lem je rozš í r ení  za kladní ch znaloští  

zr izovatelu  objektu  z oblašti ochrany me kky ch cí lu . Dalš í m bodem je vytvor ení  

dotac ní ch programu  pro jednotliva  miništerštva, ktere  by me ly motivovat zr izovatele 

k reakci na moz ne  terorišticke  u toky. První m takovy  program jiz  funguje od roku 2014, 

a to pod za š titou Miništerštva š kolštví , mla dez e a te lovy chovy. 

V ra mci podpory komunikace a špolupra ce bude dle Koncepce vytvor en šta ly  poradní  

šbor Miništerštva vnitra pro ochranu me kky ch cí lu . Ten ma  by t šloz eny  ze šta ly ch 

c lenu  a dobrovolny ch c lenu  vybrany ch z odborne  ver ejnošti. Jeho u kolem bude 

zejme na vy me na uz itec ny ch informací  pro zlepš ova ní  ochrany a štandardizace 

bezpec noštní ch pla nu  me kky ch cí lu . Da le še bude zaby vat vytvor ení  expertní  
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konzultac ní  platformy pro problematiku me kky ch cí lu . V pr í pade  mimor a dne  uda lošti 

pak zaštoupí  koordinac ní  roli pro tuto problematiku (u zka  špolupra ce mezi u zemne  

šamošpra vny mi celky a vybrany mi šoukromy mi akte ry). Dalš í m bodem podporují cí m 

komunikaci je vytvor ení  na vrhu šyšte mu zaší la ní  varova ní  o bezpec noštní  šituaci 

c i ne ktery ch bezpec noštní ch incidentech, ktere  by me ly obdrz et vybrane  šubjekty. 

Za me rem je zvy š ení  efektivity, rychlošti pr ijí ma ní  bezpec noštní ch opatr ení  a poší lení  

informovanošti o naštale  šituaci. 

Pošlední  zmin ovany m opatr ení m je aktivní  pr í štup Policie C eške  republiky k ochrane  

me kky ch cí lu . Role PC R je v tomto pr í pade  nezaštupitelna . Ú koly Policie jšou jednak 

v oblašti pr í pravy opatr ení  (funkce odborne ho poradce) tak i v oblašti realizace 

opatr ení  (v pr í pade  potr eby je moz na  špolupra ce š Arma dou C R). (Miništerštvo vnitra 

C eške  republiky, 2016) 

5.1.2 Metoda stanovení vhodných opatření  

Za u toky na me kke  cí le štojí  ru zne  typy jedincu  a škupin š rozliš nou motivací . 

Abychom tedy zajištili efektivní  ochranu objektu, je potr eba poštupovat šyštematicky 

a na za klade  zí škany ch znaloští  o objektech a moz noštech u toku . Z bezpec noštní  teorie 

vycha zejí  kroky, ktere  je potr eba podniknout v pr í pade  šnahy o zabezpec ení  

jake hokoliv objektu. Prvne  je potr eba ši uve domit, co chceme chra nit (ošoby, majetek, 

informace), nac ez  našta va  ota zka, proti komu nebo c emu objekt chra ní me. Na za klade  

znalošti moz ny ch u toc ní ku  pak mu z eme štanovit moz ny  poštup u toku (moduš 

operandi) a analy zu hrozeb a rizik. Az  v te to c a šti teprve našta va  proštor pro urc ení  

štrategie a metod zabezpec ení , jejich vymezení  a aplikace. Aby tyto poštupy fungovaly, 

muší  by t štanoven zpu šob jejich kontroly a r í zení . Nejc ašte ji še pak štanoví  ty m 

pracovní ku , jejichz  na pln  pra ce je pra ve  bezpec noštní  management. Ten špoc í va  

v ujašne ní  ši c ašove  ošy a štanovení  jednotlivy ch opatr ení  v konkre tní  c aš. První  oblašt 

je c aš pr ed incidentem, kdy je potr eba ve novat še prevenci a odštraš ení  moz ny ch 

u toc ní ku . Tato opatr ení  vedou ke šní z ení  pravde podobnošti vy škytu u toku, nebo 

zvy š ení  rychlošti a efektivity reakce (a zmí rne ní  na šledku ). Po c aš zac a tku incidentu je 

hlavní  u kol co nejrychleji detekovat naruš ení  chra ne ny ch zo n a okamz ita  reakce 

bezpec noštní ch pracovní ku  dle zpracovany ch pla nu . V c aše po mimor a dne  uda lošti je 

potr eba poštupovat dle pr ipraveny ch pla nu  a štanoveny ch priorit (napr . rychla  obnova 

c innošti organizace). Exištují  i metodicke  na štroje, ktere  teštují  u c elnošt 
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bezpec noštní ch opatr ení  nebo r eš ení  hrozeb. Za zmí nku štojí  metoda OORZ 

(odštraš ení , odhalení , reakce, zmí rne ní  dopadu), ktera  šlouz í  jako doplne ní  k analy ze 

a vyhodnocení  potencia lní ch u toku . Po jejich šlouc ení  jen oteštujeme, zda navrz eny  

bezpec noštní  šyšte m zahrnuje r eš ení  šituace ve fa zi pr ed, be hem i po u toku. 

Okamz itou reakci mohou zajištit pouze bezpec noštní  šloz ky, ktere  jšou šchopny 

mimor a dnou šituaci vyr eš it (eliminace u toc ní ka, za chrana ohroz eny ch ošob), vc ašna  

reakce a zmí ne ní  dopadu je vš ak ota zkou preventivní ch opatr ení . Pouc ení  lide  mohou 

pr ivolat pomoc, ochra nit kolemjdoucí , varovat dalš í  jedince a pomoct oštatní m 

ošoba m, ochra nit objekt jeho uzavr ení m c i zlikvidovat u toc ní ka vlaštní mi šilami. 

(Miništerštvo vnitra C eške  republiky, 2016) 

Na za klade  vy šledku  databa ze Global Terrorišm Databaše Marylandške  univerzity byly 

urc eny nejc ašte jš í  a prioritní  zpu šoby provedení  u toku . Prvne  zmin ovany  zpu šob je 

u tok š pouz ití m vy buš niny, a da le na šleduje šebevraz edny  u tok š pouz ití m vy buš niny, 

pouz ití  vy buš niny v poš tovní  za šilce, pouz ití  vy buš niny v zaparkovane m aute , na jezd 

auta š vy buš ninou a šebevraz edny m u toc ní kem, z ha r šky  u tok, u tok štr elnou zbraní , 

braní  rukojmí  a barika dova  šituace, napadení  chladnou zbraní , napadení  me kke ho cí le 

davem a u tok na jezdem vozidla. (The Softešt of Targetš, 2009) 

Pro pla nova ní  ochrany me kky ch cí lu  je take  potr eba bra t v potaz poznatky, ktere  

vyplynuly z jiz  provedeny ch terorišticky ch u toku . Napr í klad – v pr í pade  mimor a dne  

uda lošti je nutne  vzí t na ve domí , z e u toky by vají  koordinovane , z toho du vodu je 

potr eba myšlet na ochranu i dalš í ch blí zky ch me kky ch cí lu  (v rozšahu me šta). 

Nejc ašte jš í m povedení  u toku  je vyuz ití  vy buš niny, proto je du lez ite  nauc it peršona l 

a dalš í  ošoby, jak še chovat a poštupovat v pr í pade  nalezení  podezr ele ho pr edme tu. 

To šouviší  i š nauc ení m reakcí  na probí hají cí  u tok. Lide  vyškytují cí  še v ohroz ene m 

objektu by me li mí t moz nošt na cviku reakce na zjevne  i neobvykle  uda lošti bez ohledu 

na nejašnošt šituace (štr elba, vy buch, zvuk pyrotechniky, panika davu). 

Co še ty c e chova ní  u toc ní ku , je nutne  uve domit ši, z e tito jedinci ši vybí rají  jednoduche  

cešty – první  oteví ratelne  dver e. Proto není  nutne  vš echny dver e vyme nit za jine  

š nejvyš š í  bezpec noštní  tr í dou. Ú toc ní ci by vají  v dobe  u toku nabuzení  alkoholem 

a drogami, nebo jde o pšychicky nemocne  jedince, tudí z  není  moz ne  zcela pr edví dat 
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jejich reakce a poc í tat š pravde podobnoští  vyjedna va ní . (Miništerštvo vnitra C eške  

republiky, 2016) 

5.1.3 Způsoby ochrany měkkých cílů 

Za kladní  rozde lení  bezpec noštní ch opatr ení  obšahuje prvky fyzicke , elektronicke  

a mechanicke  bezpec nošti. Pro patr ic ne  zabezpec ení  objektu je idea lní  kombinace 

te chto opatr ení , ktere  mušejí  by t u c elne  a kompatibilní . 

Fyzicky mi prvky bezpec nošti še pr eva z ne  myšlí  bezpec noštní  pracovní ci a dalš í  

peršona l. Bezpec noštní  pracovní ci, ať uz  še jedna  o zame štnance organizace c i 

šoukromou bezpec noštní  šluz bu, mohou vykona vat napr í klad vštupní  kontrolu, 

obšluhu velí nu, pochu zkovou c innošt a dalš í  c innošt špjatou š technologiemi 

zajiš ťují cí ch bezpec nošt. Tyto ošoby jšou nejlepš í m moz ny m na štrojem pro zajiš te ní  

reakce na mimor a dnou uda lošt, neboť jšou šchopny vc ašne  c i okamz ite  reakce, pu šobí  

pr i odštraš ení  a mohou zabra nit va z ny m dopadu m. Jejich c innošt vyply va  

z pr ipraveny ch pla nu  urc ují cí ch poštupy jedna ní  v jednotlivy ch fa zí ch zabezpec ení  

objektu. Ve fa zi prevence še jedna  o štereotypní  poštupy, ale i o takticke  na cviky na 

pr í padnou uda lošt. Dalš í  peršona l pohybují cí  še v okolí  objektu je v pašivní  roli 

zabezpec ení  ochrany. Jedna  še pr edevš í m o š kolní ky, vra tne , por adatele akcí , uc itele, 

dobrovolní ky c i uklí zec e. Tyto prvky zabezpec ení  by me ly by t šouc a ští  ochrany ve tš iny 

me kky ch cí lu , ať uz  še jedna  o š kolška  a nemocnic ní  zar í zení , muzea, štadiony nebo 

hotely a reštaurace. Minima lní  zabezpec ení  by me lo probe hnout na u rovni š kolení  

zame štnancu  a dalš í ch pravidelny ch jedincu  nacha zejí cí ch še v objektu. Velice 

špecificke  jšou š kolní  zar í zení . Ú toky na š koly jšou ve špolec nošti bra ny za jedny 

z nejhorš í ch z du vodu pr í tomnošti de tí . V minulošti probe hlo ne kolik u toku , za 

ktery mi šta li i šamotní  z a ci, proto je nutne  pr ištupovat k ochrane  š koly špecificky m 

zpu šobem. Co še ty c e preventivní ch opatr ení , me la by probe hnout š kolení  urc ena  pro 

zame štnance i z a ky, ktera  by byla zame r ena  na rozpozna ní  podezr ely ch šituací , ale 

i ošob, zavazadel, vozidel c i za šilek. V programu š kolení  by neme lo chybe t pouc ení  

o zpu šobech chova ní  a poštupech v pr í pade  za vaz ne ho incidentu. Z a ci, ale 

i pedagogicky  peršona l, by me l ume t reagovat na za vaz nou šituaci. 

Dalš í  kategorií  jšou prvky elektronicky ch opatr ení , do ktery ch špada  zejme na 

kamerovy  šyšte m, poplachove  zabezpec ovací  a tí šn ove  šyšte my, dohledove  
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a poplachove  pr ijí mací  centrum, vnitr ní  rozhlaš, rentgen, detektory kovu  a vy buš nin, 

pr í štupove  a docha zkove  šyšte my, c tec ky dokladu , šyšte my š í r ení  varova ní  a take  

ošve tlení . 

Kamerovy  šyšte m še vyuz í va  zejme na k zajiš te ní  neušta le ho pr ehledu 

na frekventovany ch mí štech a tam, kde mu z e dojí t k potencia lní mu incidentu. 

Neju c inne ji šyšte m funguje ve špolupra ci š fyzickou obšluhou, ktera  funguje jako 

rozhodovací  prvek o na šledne  reakci v pr í pade  podezr ele  šituace. Mnoho kamerovy ch 

šyšte mu  je nyní  vybaveno analytickou funkcí , ktera  vyhodnocuje objekty, ktere  

zaznamena . Mu z e tak rozpoznat podezr elou aktivitu, oblic eje u toc ní ku  atd. 

Poplachovy  zabezpec ovací  a tí šn ovy  šyšte m šlouz í  zejme na k ohla š ení  naruš ení  vštupu 

do chra ne ne  zo ny. Exištuje ne kolik druhu  šyšte mu  dle jejich moz noští  – pr edme tove , 

pla š ťove , proštorove  a take  perimetricke . Tyto šyšte my obvykle poškytují  detekci 

pohybu, tr í š te ní  škla, pr elezení  plotu c i pouhe  otevr ení  oken a dver í . Informace 

o naruš ení  proštoru jšou pr eda va ny u štr edne  objektu, pomocí  telefonicke  zpra vy na 

mobilní  telefon nebo dohledove mu a pr ijí mací mu centru. Toto centrum šlouz í  jako 

centrum pro šbe r dat z hlí dany ch objektu  a jako da lkovy  štr ez í cí  a kontrolní  prvek. 

Tento šyšte m je na roc ny  nejen z financ ní ho hlediška, ale take  z pohledu zajiš te ní  šta le  

obšluhy, za roven  vš ak funguje i na ochranu proti vandališmu. Z hlediška u c elnošti še 

šyšte m hodí  do velky ch a c ašto navš te vovany ch objektu  jako jšou obchodní  centra, 

muzea, pr í padne  vybrane  š koly a u r ady. 

Vy znamny  prvek zabezpec ení  je vnitr ní  rozhlaš, škrze ktery  je umoz ne no informovat 

o nebezpec í  a vyzy vat k urc ite mu chova ní  (evakuace, uzamc ení  objektu  a mí štnoští ). 

Podobne  fungují  i šyšte my š í r ení  varova ní , ktere  fungují  na ba zi aplikací  a šmš bra ny. 

Zpra vy obšahují cí  vc ašne  varova ní  jšou dištribuova ny ošoba m v dane  lokalite  nebo 

organizace, c í mz  še pr edejde pr í padne mu ohroz ení  ošob v nebezpec ny ch zo na ch, nebo 

še zamezí  š í r ení  paniky. Pr ednoštmi te chto šyšte mu  je pr edevš í m financ ní  a peršona lní  

na roc nošt. Obe  dve  šloz ky vyz adují  minima lní  na klad a obšluhu, dají  še ovla dat 

da lkove  a jšou vhodne  do vš ech typu  me kky ch cí lu , vc etne  š kol, nemocnic, hotelu , 

reštaurací , na draz í , letiš ť, ulic atd. 
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Detektory kovu , vy buš nin a rentgen nejšou bezpec noštní mi opatr ení mi jen na letiš tí ch 

a ve vla dní ch budova ch, ale i v dalš í ch vy znamny ch objektech (pru myšlove  area ly atd.) 

Slouz í  pr edevš í m ke kontrole zavazadel, ale i šamotny ch jedincu . Jejich u c elem je 

rozpozna ní  zbrane , bomby, vy buš niny, kovovy ch c a ští  atd. Jejich u c innošt je 

podmí ne na obšluhou zauc ene  ošoby, ktera  mu z e kontroly prova de t i nama tkove , coz  

še šamozr ejme  projeví  na financ ní  na roc nošti por í zení  a obšluhy zabezpec ení .  

Pro ochranu pr ed vštupem do objektu neopra vne ny mi ošobami šlouz í  pr í štupove  

a docha zkove  šyšte my a c tec ky dokladu . Tyto šyšte my jšou vš ak u c inne  pr i ochrane  

proti be z ny m krimina lní m c inu m jako je napr í klad vandališmuš. V pr í pade  u toku 

aktivní ho štr elce tyto prvky nezabra ní  u toc ní kovi pohybovat še po area lu, pr ešto še 

hodí  napr í klad do š kolšky ch zar í zení , ktere  jšou urc eny pro špecifickou škupinu 

obyvatelštva, a do dalš í ch organizací  jako jšou obchodní  centra a letiš te . 

Nejjednoduš š í m elektronicky m prvkem je zajiš te ní  ošve tlení , ktere  šlouz í  jako 

efektivní  na štroj pro odštraš ení . Tento šyšte m funguje na ba zi fotoc idla, nebo 

pohybove ho c idla. Dí ky jednoduchošti zar í zení  je umoz ne no por í zení  vš em typu m 

me kky ch cí lu , zejme na jšou doporuc ova na do okolí  me kky ch cí lu , kde še nic jine ho 

nenacha zí  a vybí zí  še tí m k potencia lní m krimina lní m c inu m. 

Aktua lne  nejpouz í vane jš í mi mechanicky mi prvky zabezpec ení  jšou bezpec noštní  

dver e a okna, turnikety, šloupky, betonove  bloky a ploty. Bezpec noštní  dver e zabran ují  

na šilny m vštupu m a za roven  zajiš ťují  poší lení  ochrany cele ho objektu. Dver e jšou 

c ašto konštruova ny tak, aby odolaly vy buchu m nebo štr elbe . Patr í  mezi dopln kove  

na štroje k pr í štupovy m a docha zkovy m šyšte mu m, ktere  šlouz í  k zabra ne ní  vštupu 

neautorizovany m ošoba m. Idea lní  forma zabezpec ení  pomocí  dver í  je jejich zapuš te ní  

do pr ilehly ch šte n, coz  je ovš em u hištoricky ch štaveb problematicke . Stejne  tak 

fungují  bezpec noštní  okna, jejichz  u c elem je ochrana pr ed štr elbou, vy buchem nebo 

vhození  nebezpec ne ho pr edme tu. I u oken je potr eba myšlet na jejich inštalaci – 

idea lní  je ope t moz nošt jejich ukotvení  do pr ilehly ch šte n. Tento prvek šyšte mu  še hodí  

do ve tš iny uzavr eny ch objektu , ať uz  še jedna  o banky, š koly, poš ty, u r ady nebo muzea 

a galerie. 
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Turnikety jšou interní m i externí m bezpec noštní m prvkem, ktery  mimo jine  dopln uje 

ochranu objektu š pomocí  bezpec noštní ch dver í . Jejich pr í tomnošt zamezí  rychle mu 

pr í chodu, ale zejme na odchodu z budovy, c ašte  je tak jejich doplne ní  c tec kou ošobní ch 

dokladu . Turnikety mušejí  by t inštalova ny tak, aby jejich pr ekona ní  bylo obtí z ne , 

pr í padne  nemoz ne  bez povš imnutí  bezpec noštní ho peršona lu. Kombinace turniketu  

a bezpec noštní ch dver í  je vhodna  zejme na pro š kolní  zar í zení , športovní  haly 

a štadiony, u r ady, poš ty a ne ktere  c a šti bank. 

Po terorišticky ch u tocí ch v Nice a v Berlí ne  v roce 2016 še zac aly ope t hojne  vyuz í vat 

šloupky a betonove  bloky, ktere  by me ly zabra nit parkova ní  c i na jezdu vozidel. Stejne  

jako u dalš í ch mechanicky ch prvku , i u nich je du lez ity  pouz ity  materia l, ukotvení  

a jejich rozmí šte ní . Jejich umí šte ní  še doporuc uje do bezproštr ední ho okolí  me kky ch 

cí lu , zejme na pak u velky ch na me ští , u r adu , š kol, muzeí , letiš ť atd. 

Kaz dy  prvek šlouz í cí  k zabezpec ení  ma  šva  pozitiva i negativa, kaz dy  še hodí  do jine ho 

proštr edí  a pro jiny  objekt. Pro špra vny  vy be r bezpec noštní ch zabezpec ení  c i jejich 

poší lení  je nutne  ši zprvu ujašnit, co potr ebujeme tedy prima rne  chra nit, rešpektive 

kde objektu hrozí  nejva z ne jš í  du šledky v pr í pade  mimor a dny ch uda loští . K tomu 

šlouz í  pr edevš í m analy za rizik a dalš í  metody rozpozna ní  hrozeb. Po rozpozna ní  rizik 

je potr eba štanovit ši moz ne  prvky, ktere  by riziko me ly eliminovat, a zva z it jejich šilne  

a šlabe  štra nky. Spolec ne  š urc ení m konkre tní ch rizik je potr eba uve domit ši šce na r e 

mimor a dny ch uda loští , a az  na jejich štanovení  aplikovat bezpec noštní  prvek. Jak uz  

jšme zmin ovali vy š e, nejefektivne jš í m bezpec noštní m na štrojem jšou lide , tudí z  

bychom na ne  neme li zapomí nat pr i tvor ení  bezpec noštní ho šyšte mu. Vhodny m 

bodem je tedy zaš kolení  peršona lu a dalš í ch dobrovolní ku  do preventivní ch opatr ení , 

ktere  by me ly zahrnovat i takticke  na cviky k vc ašne  reakci a ke zmí rne ní  dopadu  

incidentu . Pra ve  prevence a zmí rne ní  dopadu  incidentu  jšou oblašti, ktere  mu z eme 

napr í mo ovlivnit, k dalš í m c innoštem jšou vyhrazeny bezpec noštní  šloz ky. Mezi 

preventivní  opatr ení  platí  napr í klad ove r ova ní  na vš te v, kontrola dokladu  nebo reakce 

na neobvykle  šituace. Nutny m pr edpokladem k zajiš te ní  bezpec nošti je na cvik 

evakuace, a to jak dovnitr  (v pr í pade  štr elby, pr epadení ), tak i ven z objektu. V pr í pade  

vyškytnutí  mimor a dne  šituace je nutna  rychla  reakce, ale jelikoz  jšou tyto šituace 

na roc ne  na pšychiku zu c aštne ny ch, nemu z eme špole hat na pouhe  na cviky. Je potr eba 
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ši jašne  štanovit a rozde lit u koly, za ktere  budou dane  ošoby zodpove dne  a budou je 

koordinovat. 

V oblašti zabezpec ení  objektu  mu z ou zr izovatelu m pomoci i bezpec noštní  šloz ky, 

zejme na Policie C R. S její  špoluprací  mu z e by t došaz eno kvalitní ho zhodnocení  

ochrany, na jehoz  za klade  mu z eme ochranu objektu poší lit (napr í klad ochrana okolí  

me kke ho cí le). Spolupra ce vš ak nemuší  probí hat pouze še šloz kami IZS, ale i š dalš í mi 

zr izovateli me kky ch cí lu , zvla š te  pak v pr í pade , kdy jšou dva me kke  cí le 

v bezproštr ední  blí zkošti. 

5.2 Metody řešení incidentů 

Nejc ašte ji vyuc ovany  model urc eny  nejen pro š kolška  zar í zení  zní : Našlouchej 

a pokuš še zmí rnit konflikt → varuj oštatní  a zabran  pr í štupu k incidentu → utí kej → 

šchovej še a zamkni še → bojuj. V pr í pade  paniky nebo nejašne ho incidentu by 

zu c aštne ní  neme li r eš it, co še štalo, ale pr edevš í m jednat – rozhodnou še, kde je 

bezpec ne ji (venku nebo vevnitr ), navigovat oštatní  do bezpec ne jš í ho proštoru, da t 

o šobe  ve de t ošoba m zajiš ťují cí m oštrahu, bezpec noštní m šloz ka m nebo jiny m 

nadr í zeny m ošoba m. Pokud naštaly  incident bude charakteru verba lní ho u toku, 

jedinci by še me li nejprve pokušit o uklidne ní  šituace a az  pote  ji r eš it. Za roven  by me li 

informovat bezpec noštní  peršona l. C ašty m typem incidentu je fyzicky  konflikt o ní zke  

intenzite . V tomto pr í pade  by me li jedinci poštupovat na šledovne : Informovat oštrahu, 

pr í padne  kontaktovat Policii C R, izolovat od konfliktu  oštatní  ošoby, zva z it zapojení  še 

do r eš ení  šituace š ohledem na ší lu a šchopnošti. Pokud še jedinec doštane do šituace, 

kdy fyzicky  konflikt nabyde ozbrojene ho charakteru, jeho první  reakcí  by me l by t u te k 

a varova ní  oštatní ch. Da le by me l nají t proštor, kde še mlz e šchovat, zamknout 

a lehnout ši. Pokud není  moz nošt u te ku nebo šchova ní  še, nezby va  mu nic jine ho, nez  

bojovat. Ozbrojeny  u tok mu z e mí t i povahu hrozí cí ho vy buchu. V tuto chví li by še 

ohroz ene  ošoby me ly pr edevš í m kry t dle pravidla „zeď je dobra , šklo š patne “. 

Mimor a dna  šituace mu z e naštat z pr í c iny technicke  hava rie. Pravidla chova ní  

v pr í pade  te to šituace zní : dbej na vlaštní  bezpec nošt, informuj bezpec noštní  peršona l, 

varuj oštatní  a ukaz  jim bezpec ny  proštor. 
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5.3 Výčet měkkých cílů na území České republiky  

Dne 23. dubna 2017 vyštoupili v ra mci por adu na C T24 Ota zky Va clava Moravce 

pošlanec Alexandr C erny  a miništr vnitra Milan Chovanec. V reakci na šchva lení  

Koncepce ochrany me kky ch cí lu  pro roky 2017 – 2020 zmí nili, z e není  v moz noštech 

C eške  republiky napr í mo ochra nit vš echny me kke  cí le, tudí z  zodpove dnošt za jejich 

ochranu špada  i na hlavy zr izovatelu  a vlaštní ku . Du vodem je zejme na jejich poc et 

a šta tní  rozpoc et, ktery  by nedoka zal pokry t vy daje na jejich ochranu. (Ota zky Va clava 

Moravce, 2017) Pr ešna  identifikace me kky ch cí lu  není  momenta lne  ver ejny  u daj, a to 

z principu jejich ochrany. Pro pr edštavu o jejich mnoz štví  jšme ve špolupra ci 

š Genera lní m r editelštví m Hašic ške ho za chranne ho šboru C eške  republiky vybrali 

oblašti me kky ch cí lu , dí ky ktery m jšme mohli štanovit jejich konkre tní  poc et 

v jednotlivy ch krají ch. Pokud bychom chte li by t naprošto pr ešní , mušeli bychom vyuz í t 

technologicky a procešne  na roc ny ch šyšte mu , ktere  špadají  nejen pod šta tní  u tvary, ale 

i dalš í  celošve tove  organizace. Abychom vš ak zí škali ašpon  ne jakou pr edštavu o poc tu, 

vyuz ili jšme doštupny ch na štroju  (katalog objektu  Zabaged, technicka  dokumentace, 

dokumentace C eške ho štatišticke ho u r adu, rejštr í ky). Da le jšme ši urc ili charakter 

objektu , ktere  špadají  do naš eho za jmu a škrze vy š e zmí ne ne  na štroje vyhledali jejich 

poc et. Pro jejich urc ení  jšme nehlede li na du vod c i motivaci k u toku, ktery  nemuší  

nutne  špadat do kategorie militantní ho išlamišmu. V C eške  republice ma me 

zkuš enošti špí š e š aktivní mi štr elci a u toky pšychicky nemocny ch jedincu  (u tok ve 

š kole v Z ďa ru nad Sa zavou v roce 2014), coz  jšme zahrnuli do rozhodova ní  o typech 

me kky ch cí lu . 

Do první  kategorie me kky ch cí lu  jšme zar adili objekty špjate  š dopravou. Do te to 

oblašti špadají  autobušova  na draz í , zašta vky metra, letiš te , z eleznic ní  štanice a velke  

z eleznic ní  štanice (na draz í ). V pošlední ch letech probe hlo ne kolik u toku  na ploš e vy š e 

zmin ovany ch objektu , napošledy napr í klad na par í z ške m letiš ti Orly, kde u toc ní k 

zau toc il na policištku š cí lem zí škat zbran . 

Z analy zy poc tu  dany ch objektu  vycha zí , z e nejví ce autobušovy ch na draz í  še nacha zí  

v Jihoc eške m kraji, nejme ne  pak v Praze. V poc tu letiš ť a z eleznic ní ch štanic, první  

pozici zaují ma  Str edoc ešky  kraj. Nejví ce velky ch z eleznic ní ch štanic je pak 
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v Jihomoravške m a v Jihoc eške m kraji. Co še ty c e štanic metra, Praha nema  

konkurenta. 

V dalš í  kategorii še nacha zejí  u r ady, poš ty, banky, na me ští  a parky, š kolška  

a nemocnic ní  zar í zení . S kolška  zar í zení  jšou povaz ova ny z hlediška vy š e dopadu  

incidentu za jedny z nejohroz ene jš í ch objektu . Na u zemí  Evropy probe hly i terorišticke  

u toky na š kolška  zar í zení  (napošledy ve S ve dšku v roce 2015), š u tokem jšme še šetkali 

i v C R (Z ďa r nad Sa zavou, 2014). Nejví ce u r adu , poš t, na me ští  a parku  še nacha zí  na 

u zemí  Str edoc eške ho kraje. Praha vede pr ed oštatní mi v poc tu bank. Co še ty c e 

š kolšky ch zar í zení , nejví ce jich je v ope t v Str edoc eške m, Jihomoravške m 

a Moravškošlezške m kraji. Ú poc tu nemocnic ní ch zar í zení  je markantní  rozdí l mezi 

Moravškošlezšky m krajem (103 zar í zení ) a oštatní mi kraji (25-71 zar í zení ). 

Do tr etí  kategorie byly zar azeny hotely a reštaurace, muzea, divadla a dalš í  kulturní  

centra, na boz enške  objekty, obchodní  centra, športovní  haly, štadiony a por a dane  

kulturní  akce. Tato kategorie objektu  je špecificka  pro jejich minima lní  zabezpec ení , 

v minulošti byly ne kolikra t cí lem terorišticky ch u toku  (napr í klad štr elba v reštauraci 

v Úherške m Brode  v roce 2015). Obdobne  jako obchodní  centra, športovní  haly nebo 

muzea, jšou ohroz ene  i hotely, ktere  jšou vyuz í va ny napr í klad jako mí što por a da ní  

konferencí  a dalš í ch vy znamny ch akcí . Du vodem pro u tok na tyto mí šta mu z e by t 

i ošobnošt zr izovatele nebo vlaštní ka, coz  še štalo napr í klad pr i u toku v koncertní  ší ni 

Bataclan v Par í z i.  

Vy znamny  prvek, ktery  poštra da  doštatec nou u roven  zabezpec ení , jšou na boz enške  

objekty. V te chto mí štech v minulošti probe hlo ne kolik incidentu , napr í klad u tok 

v Kodani v u noru 2015 nebo ve Francii v c ervenci 2016. Na tyto objekty, nejc ašte ji 

z idovške , u toc í  išlamištic tí  a pravicoví  extre mište . Ochrana te chto objektu  štojí  

zejme na na bezpec noštní m peršona lu, ktery  by me l zaruc it vc ašnou reakci (varova ní  

ošob, navigace do bezpec ne ho proštoru, eliminace incidentu), a take  na mechanicke m 

zabezpec ení  (bezpec noštní  dver e a okna). V minulošti probe hlo ne kolik u toku , jejichz  

dopad mohl by t zmí rne n, pokud by objekty byly vybaveny pra ve  zmin ovany mi dver mi 

a okny. 
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Z vy šledku  mu z eme urc it Prahu jako kraj š nejve tš í m poc tem hotelu , reštaurací  

a obchodní ch center. Na u zemí  Str edoc eške ho kraje je nejví ce muzeí , divadel, 

kulturní ch center. Nejví ce na boz enšky ch objektu  nalezneme v Jihoc eške m kraji, 

športovní ch hal a štadionu  zaše v Jihomoravške m kraji. Olomoucky  kraj je regionem 

š nejví ce por a dany mi kulturní mi akcemi. 

Tabulka 8: Pr ehled poc tu me kky ch cí lu  v C R v kategorii 1 (zdroj: vlaštní ) 

  

Autobusová 
nádraží 

Letiště 
Železniční 

stanice 

Velké 
železniční 

stanice 

Zastávky 
metra 

Hl. m. Praha 8 4 29 10 58 
Str edoc ešky  kraj 27 16 165 51 0 
Jihoc ešky  kraj 38 7 110 64 0 
Plzen šky  kraj 19 9 83 36 0 
Karlovaršky  kraj 15 4 58 20 0 
Ú štecky  kraj 26 7 121 45 0 
Liberecky  kraj 26 3 58 25 0 
Kra love hradecky  kraj 30 9 71 41 0 
Pardubicky  kraj 25 9 62 36 0 
Kraj Vyšoc ina 24 6 60 33 0 
Jihomoravšky  kraj 32 6 98 62 0 
Olomoucky  kraj 25 8 85 34 0 
Zlí nšky  kraj 20 3 48 18 0 

Moravškošlezšky  kraj 32 4 86 27 0 

Celkem 347 95 1134 502 58 
 

Tabulka 9: Pr ehled poc tu me kky ch cí lu  v C R v kategorii 2 (zdroj: vlaštní ) 

  
Úřady Pošty Banky 

Náměstí 
a parky 

Školy 
Nemocniční 

zařízení 

Hl. m. Praha 75 104 371 240 968 41 
Str edoc ešky  kraj 1167 465 195 571 1557 71 
Jihoc ešky  kraj 649 260 150 212 760 31 
Plzen šky  kraj 539 232 114 156 622 50 
Karlovaršky  kraj 142 108 62 101 315 19 
Ú štecky  kraj 386 242 135 239 930 40 
Liberecky  kraj 232 156 83 106 560 25 
Kra love hradecky  kraj 464 251 121 207 802 64 
Pardubicky  kraj 482 200 104 138 705 62 
Kraj Vyšoc ina 727 223 94 136 676 42 
Jihomoravšky  kraj 743 352 213 301 1431 66 
Olomoucky  kraj 444 231 107 181 926 68 
Zlí nšky  kraj 329 156 101 118 685 48 
Moravškošlezšky  kraj 375 313 210 192 1374 103 
Celkem 6754 3293 2060 2898 12311 730 
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Tabulka 10: Pr ehled poc tu me kky ch cí lu  v C R v kategorii 3 (zdroj: vlaštní ) 

  

Hotely, 
restaurace 

Muzea, 
divadla, 
kulturní 

centra 

Náboženské 
objekty 

Obchodní 
centra 

Sportovní 
haly, 

stadiony 

Kulturní 
akce 

Hlavní  me što 
Praha 6749 97 208 50 80 745 

Str edoc ešky  kraj 5607 119 1040 29 160 1865 

Jihoc ešky  kraj 4356 53 1165 19 52 702 

Plzen šky  kraj 3039 37 646 13 34 896 

Karlovaršky  kraj 2436 27 228 11 21 85 

Ú štecky  kraj 3861 51 652 30 53 1237 

Liberecky  kraj 3097 42 330 15 32 376 
Kra love hradecky  
kraj 3052 72 498 14 63 852 

Pardubicky  kraj 2105 35 469 13 67 289 

Kraj Vyšoc ina 2067 46 680 14 76 223 
Jihomoravšky  
kraj 5540 74 770 25 170 1828 

Olomoucky  kraj 2885 63 719 20 75 3211 

Zlí nšky  kraj 2738 39 359 12 86 193 
Moravškošlezšk
y  kraj 4772 58 676 34 88 403 

Celkem 52304 813 8440 299 1057 12905 

 

Celkovy  poc et me kky ch cí lu  po šec tení  vš ech vy šledku  c iní  106 000. C ašty m 

argumentem ne ktery ch obyvatel C R je na zor, z e šta t by me l ne št plnou zodpove dnošt 

za ochranu vš ech ošob na jeho u zemí . Tyto hrube  vy šledky vš ak poukazují  na 

abšurdnošt tohoto tvrzení , neboť za pr edpokladu, z e neju c inne jš í  na štroj pro ochranu 

je fyzicka  ochrana a okamz ita  reakce, mušel by šta t nabrat dalš í ch 60 tiší c policejní ch 

nebo arma dní ch pr í šluš ní ku , coz  odpoví da  160% navy š ení  šta vají cí ho poc tu 

policejní ch pr í šluš ní ku  (pro porovna ní , PC R k 1. u noru 2016 zver ejnila poc et 

policejní ch pr í šluš ní ku , ktery  c inil 40 077 jedincu . Me štška  Policie tento poc et o moc 

nenavy š í , napr . hl. m. Praha dišponuje o ne co ma lo ví c nez  dve ma tiší ci štra z ní ku ). 

Proto jedinou moz nou ceštou k zabezpec ení  ochrany objektu  je aktivní  špoluu c ašt 

jejich zr izovatelu  a vlaštní ku . 

Zají mavy m vy šledkem hypotézy č. 2 je fakt, z e nejví ce me kky ch cí lu  není  na u zemí  

hlavní ho me šta Prahy, ale ve Str edoc eške m kraji. Je to prima rne  da no rozlohou a jeho 
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charakterem. Regionem š nejmenš í m poc tem me kky ch cí lu  še štal Karlovaršky  kraj, 

ktery  je po hlavní m me šte  Praze a Liberecke m kraji z hlediška rozlohy nejmenš í . Pro 

jeho c lenitošt je pochopitelne , z e še na jeho u zemí  nenacha zí  tolik mí št, ve ktere m by 

še lide  volne  šdruz ovali. Hypote za tí m tedy nebyla potvrzena, neboť v poc tu me kky ch 

cí lu  je hlavní  me što Praha az  na tr etí m mí šte  a rozhodují cí m faktorem bude prvne  

rozloha a az  pote  charakter regionu. 

Tabulka 11: Pr ehled poc tu me kky ch cí lu  v jednotlivy ch krají ch (zdroj: vlaštní ) 

Pořadí Kraj 
Počet měkkých 

cílů 

1. Str edoc ešky  kraj 13105 

2. Jihomoravšky  kraj 11711 

3. Hlavní  me što Praha 9837 

4. Olomoucky  kraj 9082 

5. Moravškošlezšky  kraj 8747 

6. Jihoc ešky  kraj 8628 

7. Ú štecky  kraj 8055 

8. Kra love hradecky  kraj 6611 

9. Plzen šky  kraj 6525 

10. Liberecky  kraj 5166 

11. Kraj Vyšoc ina 5127 

12. Zlí nšky  kraj 4953 

13. Pardubicky  kraj 4801 

14. Karlovaršky  kraj 3652 
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5.4 Komparace vybraných útoků 

Ke komparaci u toku  po roce 2011 jšme vybrali celkem 12 rozliš ny ch u toku , ktere  

špln ovaly na šledují cí  podmí nky. Jednotlive  u toky byly popša ny v pr edchozí  kapitole. 

1) Ú tok byl proveden na u zemí  Evropy (mimo Turecko a Ruškou federaci), 

2) Ú toc ní k/u toc ní ci byli jedinci povaz ova ni za ošame le  vlky, 

3) Ú tok byl terorišticke ho charakteru, 

4) Ú tok byl za vaz ne ho nebo ojedine le ho charakteru (znac ny  poc et u mrtí , zrane ní , 

nebo š lo o unika tní  zpu šob u toku). 

Seznam vybraných útoků: 

1) Ne mecko 2011 – u tok na letiš ti 

2) Norško 2011 – bombovy  u tok a štr elba na oštrove  Úto ya 

3) Belgie 2011 – Va noc ní  trhy v Liege 

4) Francie 2012 – štr elba a u tok na z idovškou š kolu  

5) Anglie 2013 – vraz da Lee Rigbyho 

6) Belgie 2014 – štr elba u z idovške ho muzea 

7) Da nško 2015 – štr elba v kulturní m centru a šynagoze 

8) S ve dško 2015 – u tok ve š kole 

 9) Ne mecko 2016 – u tok na šikhškou švatbu 

10) Francie 2016 – u tok na pru vod v Nice  

11) Ne mecko 2016 – u tok na Va noc ní ch trzí ch v Berlí ne  

12) Anglie 2017 – u tok u Weštminšterške ho pala ce 

 

Jiz  z uvedene ho pr ehledu je vide t, z e vš echny u toky byly provedeny na u zemí  za padní  

a ševerní  Evropy. V pr í pade  ševerní  Evropy byly u toky provedeny na za klade  

politicke ho motivu a šocia lní  nena višti (antišemitišmuš, xenofobie), v za padní  Evrope  

š lo pr itom pr eva z ne  o na boz enšky  a ideologicky  motiv. Tento rozdí l je velice podštatny  

v te me r  vš ech zkoumany ch oblaštech (motiv, typ u toku , radikalizace pachatele). 

Pokud budeme bra t ohled na c aš, kdy u toky probí haly, je zají mavoští , z e az  na 

3 vy jimky vš echny incidenty byly špa cha ny v odpolední ch hodina ch. Dny a me ší ce 

ve tš inou neme ly z a dne  odu vodne ní , nebo šouvišely š charakterem u toku (letní  ta bor, 
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Va noc ní  trhy), pr í padne  š vnitr ní mi okolnoštmi u toc ní ku  (jejich ští ha ní , c i pšychicke  

rozpoloz ení ) 

V pr í pade  na mi vybrany ch u toku  není  v pohlaví  u toc ní ku  z a dny  rozdí l, za vš emi 

incidenty šta li muz i. Pokud bychom rozš í r ili vy be r u toku  na vš echny evropške  

terorišticke  u toky bez rozdí lu na typ radika lu  (ošame ly  vlk/terorišticka  organizace), 

vy šledek by dopadl obdobne . 

Mezi zkoumane  ryšy patr í  i ve k u toc ní ku . Tato zkoumana  oblašt še šilne  va z e na 

pr í c iny šamotne  radikalizace. Ú kapitoly, ktera  še ve nuje teorií m radikalizace, jšme 

zmin ovali ne kolik faktoru  ovlivn ují cí  poštoje jednotlivcu , nicme ne  jako hlavní  a obecny  

c initel byl jmenova n šocia lní  ší ť a ošobní  vazby. Ty še nejc ašte ji navazují  ve š kola ch, 

ru zny ch organizací ch, ale zejme na ve ve zení . Tyto objekty jšou nejc ašte ji navš te vova ny 

jedinci v niz š í m ve ku, ve ktere m jšou i le pe ovlivnitelní . K mlade mu ve ku še take  va z e 

ve tš í  ela n, ale i naivní  idea ly zpu šobene  menš í m mnoz štví m zkuš enoští . 

Ú na mi vybrany ch u toku , te me r  vš em jedincu m bylo v dobe  incidentu do 33 let 

(ve tš ine  pr itom bylo do 30 let), pouze v pr í pade  na jezdu autem u Weštminšterške ho 

pala ce bylo u toc ní kovi 52 let. Pru me rny  ve k u toc ní ku  u šrovna vany ch u toku  je pr itom 

27 let, a pokud bychom vynechali u toc ní ka Adriana Ruššela Ajaoa, šní z il by še dokonce 

na 25 let. Pokud bychom brali ohled na u zemí , kde še u toky šrovna valy, za incidenty 

v ševeršky ch zemí ch štojí  mladš í  u toc ní ci (krome  32lete ho Anderše Breivika bylo 

u toc ní ku m 16 a 21 let) nez  v za padní ch zemí ch (ve k u toc ní ku  še pohybuje kolem 25 let). 

Jední m ze špolec ny ch faktoru  u toc ní ku  je jejich pu vod. Dešet z dvana cti u toc ní ku  

pu vodem z mušlimšky ch zemí , vy jimku tvor í  Anderš Breivik (narozen ve Velke  

Brita nii, norške  obc anštví ) a Anton Petteršon (S ve dško). Tito u toc ní ci še vy razne  liš í  

pra ve  švy m jašny m evropšky m pu vodem, az  na Nordina Amraniho, jehoz  rodina 

pocha zí  z Maroka. V pu vodu militantní ch išlamištu  jšou vy razne  zaštoupeny 

mušlimške  zeme  - zejme na Tuniš (Aniš Amri, Mohammed Lahouaij-Bouhlel), Alz í rško 

(oba dva še narodili ve Francii, nicme ne  jejich rodiny pocha zí  z Alz í rška), Jorda nško 

(Omar Abdul Hamid El-Hussein), Ira k (Yušuf T., Mohamed B.), Nige rie (Michael 

Adebolajo, Michael Adebowale – oba narozeni ve Velke  Brita nii, pu vod mají  v Nige rii), 
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Maroko (Nordine Amrani – narozen v Belgii, pu vod z Maroka), Košovo (Arid Úka). 

Na rozdí l od  

Z vybrany ch dvana cti u toku  lze 9 u toc ní ku  povaz ovat za militantní  išlamišty, pouze 

3 pachatele  neu toc ili š išlamišticky m motivem - Anderš Breivik, Nordine Amrani 

a Anton Lundin Petterššon. Breivik a Petteršon jšou velmi podobní  pachatele , jedna  še 

o pravicove  radika ly, ktere  špojuje nena višt k odliš ny m raša m. Ani jeden pr itom nebyl 

v minulošti trešta n. V pr í pade  Nordina Amraniho jde o krimina lní ho recidivištu, ktery  

pod tlakem špolec nošti, šta tu a pšychicky ch proble mu  zvolil jako vy chodiško ze šloz ite  

šituace u tok nehlede  na z ivoty nevinny ch civilištu . Oštatní  u toc ní ci jednali ve jme nu 

radika lní ho dz iha du š cí lem odplaty za chova ní  za padní ch šta tu  c i z nena višti vu c i 

oštatní m na boz enštví m. Vš echny u toc ní ky špojuje proceš radikalizace, pr ic emz  

8 z 9 militantní ch išlamištu  štra vili urc itou c a št šve ho z ivota ve ve zení  nebo byli 

v u zke m kontaktu š ošobami z Blí zke ho vy chodu (pokud šami v te chto zemí ch 

nepoby vali). 

Zpu šob radikalizace je ope t dalš í m faktorem potvrzují cí  vy znamny  rozdí l mezí  u toky 

militantní ch išlamištu  a dalš í ch u toc ní ku . Breivik ani Petteršon nebyli dr í ve ští ha ni 

nebo jinak trešta ni, jedna  še pr edevš í m proto o autoradikalizovane  u toc ní ky, v pr í pade  

Petterššona hra ly vy znamny  vliv šocia lní  ší te . Ú Anderše Breivika še jednalo 

pr edevš í m o pšychickou poruchu špjatou š vy chovou a jeho mla dí m. Odliš nou 

škupinou jšou militantní  išlamište , kter í  me li pr ed u tokem š ve zení m zkuš enošt 

(krome  Yušufa T. a Mohameda B., a Arida Úky), ne kter í  dokonce škonc ili ve ve zení  

opakovane . Ne kter í  akte r i dokonce na ne jakou dobu vyceštovali do mušlimšky ch zemí  

(Mohammed Merah) nebo kontaktovali terorišticke  a dalš í  radika lní  organizace 

(Michael Adebolajo), avš ak nejve tš í  vliv na radikalizaci jedincu  me l zr ejme  pobyt ve 

ve zení . 

Ú novodoby ch uda loští  še neušta le pr ešve dc ujeme, z e ošame lí  vlci mí vají  zpravidla 

vazby š dalš í mi radika ly nebo extre mišticky mi organizacemi, a to buď škrze šocia lní  

ší te , nebo še jedna  i o ošobní  kontakt. Ne ktere  teorie dokonce uva de jí , z e cí lem 

ne ktery ch extre mišticky ch organizací  uz  není  formova ní  škupin, ktere  provedou 

terorišticky  u tok, ale naopak podne cova ní  jednotlivcu  bez pr í my ch vazeb na organizaci 

k reakci na aktua lní  šituaci. Tuto teorii mu z eme nepr í mo potvrdit naš imi vy šledky. 
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Ú poloviny u toc ní ku  še potvrdily vazby na radika lní  organizace jako je tr eba Englišh 

Defence League, Strana pokroku (Breivik), ale i Išla mšky  šta t (Nemmouche), al-Nušra 

(Mohammed Lahouaij-Bouhlel), al-Muhajiroun (Adebolajo) c i al-Kajda a dalš í  

išlamišticke  a šalafišticke  hnutí .  

Cí l šrovna vany ch u toc ní ku , potaz mo ošame ly ch vlku , byl pokaz de  štejny  – lide . Celkem 

u toc ili na ne kolik škupiny ošob š rozdí lny m ašpektem – obyc ejní  civilište , 

bezpec noštní  pracovní ci, ošoby odliš ne  rašy c i pu vodu, ošoby odliš ne ho na boz enštví , 

ošoby levicove  orientovane . Obyc ejní  civilište  byli cí lem militantní ch išlamištu  (Aniš 

Amri, Nordine Amrani, Mohammed Lahouaij-Bouhlel), ale i pravicove ho radika la 

(Anderš Breivik). Policište  a arma dní  pr í šluš ní ci še štali obe ťmi pouze u u toku  

militantní ch išlamištu  (Arid Úka, Mohammed Merah, Adrian Ruššell Ajao, Michael 

Adebolajo), ošoby vyznac ují cí  še odliš nou rašou nebo pu vodem a ošoby levicove  

orientovane  by vají  obe ťmi špí š e pravicovy ch radika lu  (Petteršon). Na boz enšky  

podtext pak mohou mí t u toky prova de ne  zejme na militantní ch išlamištu  (Mohammed 

Merah, Yušuf T. a Mohamed B., Mehdi Nemmouche, Omar Abdul Hamid El-Huššein), 

ovš em mohou k nim dojí t i u pravicovy ch a dalš í ch extre mní ch radika lu . Mezina rodní  

adreša t (ví ce zemí ) 

Ú terorišticky ch u toku  je potr eba zr etelne  odliš it cí l u toku a adreša ta, ktere mu je 

„zpra va“ pošla na. Napr í klad u u toku Arida Úky byli cí lem americ tí  letci, ale adreša t je 

vla da ÚSA, ktera  še podí lela na va lka ch v Ira ku a Afgha ništa nu. Adreša ty mu z eme 

rozde lit do c tyr  škupin. První  škupina je tvor ena vnitrošta tní mi adreša ty. Jedna  še tak 

nejc ašte ji o vla du dane  zeme . Druha  škupina je mezina rodní  adreša t – pošelštví  je 

mí r eno k ví ce zemí m, napr . za padní  zeme . Do tr etí  škupiny patr í  ošoby še špolec ny m 

pojí tkem – na boz enštví , raša, pu vod. Ne ktere  u toky še vyznac ují  kombinací  adreša tu , 

napr í klad u toky Mohammeda Meraha – adreša ty še štali Z ide , ale i francouzška  vla da. 

Takzvaní  šocia lní  u toc ní ci, jako je napr í klad Anderš Breivik, Anton Petteršon c i 

Nordine Amrani, šve  pošelštví  škrze u tok šme rovali k vla da m a lidem v dane  zemi. Do 

te to škupiny ši da  c a štec ne  zar adit i u tok na voja ka Lee Rigbyho, nicme ne  z projevu  

u toc ní ku  lze rozpoznat, z e pošelštví  je mí r eno vš em za padní m šta tu m. Do první  

škupiny lze zar adit i u toky Omara Abdul Hamid El-Huššeina a Mohammeda Meraha, 

jak jšme zmin ovali vy š e. Do druhe  škupiny patr í  u tok napr í klad Aniše Amriho nebo 

Mohammeda Lahouaij-Bouhlela (u toky š mezina rodní mi adreša ty nejšou tak c ašte ). 
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Tr etí  škupinu tvor í  u toky proti ošoba m š odliš nou rašou nebo vyzna vají cí  jine  

na boz enštví . Proti te mto ošoba m u toc il napr í klad Mohammed Merah, Anton Petteršon 

nebo Mehdi Nemmouche. Obecne  lze r í ci, z e ošame lí  vlci nejc ašte ji mí r í  proti 

jednotlivy m vla da m a škupina m odliš ny ch ošob. 

Jedna z na mi štanoveny ch hypote z byla zame r ena na pome r obe tí  a zrane ny ch 

vzhledem k zvolene mu zpu šobu u toku . Z uvedeny ch dat vycha zí , z e nejví ce ošob 

zemr elo be hem u toku , kdy pachatele  vyuz ili na kladní  nebo jine  motorove  vozidlo 

(3 u toky, 104 ošob zabito, 539 zrane no). Ihned v za ve šu jšou u toky štr elnou zbraní  

(6 u toku , 91 mrtvy ch, 143 zrane ny ch) a u toky bombove ho charakteru. Hypotéza č. 1 

tak byla potvrzena pouze z poloviny, neboť škutec ne , pra ve  polovina zkoumany ch 

u toc ní ku  ši vybrala pro u tok štr elnou zbran , nicme ne  nedoša hli pru me rne  vyš š í ho 

poc tu obe tí  v porovna ní  š te mi u toc ní ky, kter í  ši pro švu j u tok vybrali motorove  

vozidlo. Pokud bychom vš ak brali ohled na vš echny u toky provedene  na Evropške m 

u zemí  od roku 2011, u tok štr elnou zbraní  pr evaz uje nad jaky mkoliv jiny m zpu šobem 

u toku. Nutno podotknout, z e z a dny  ze zkoumany ch u toc ní ku  nepodnikl napr í mo tzv. 

šebevraz edny  atenta t. 

Dalš í  faktor vybrany  pro komparaci je mí što, ktere  ši pachatele  pro švu j u tok vybrali. 

Jednalo še o letiš te , proštranštví  pr ed vla dní mi budovami, de tšky  ta bor, trhy, š koly, 

ulice, obchodní  domy, kulturní  centra, na boz enške  objekty, kulturní  akce atd. Az  na 

vla dní  budovy (Anderš Breivik, Adrian Ruššell Ajao) jde o vš echno o me kke  cí le, ktere  

je na roc ne  chra nit. Co še ty c e incidentu  špa chany ch u vla dní ch budov, jedna  še zr ejme  

pr edevš í m u tok nepoliticke ho charakteru. Pr í pad ty kají cí  še u toku na Weštminšteršky  

pala c není  ješ te  uzavr en a informace nejšou zcela potvrzene , proto ho v tomto pr í pade  

nemu z eme jednoznac ne  hodnotit. V pr í pade  incidentu Anderše Brevika byl u tok na 

vla dní  budovu špí š e za šte rkou a odla ka ní m pozornošti od jeho dalš í ch pla nu , pr ešto 

vš ak zapada  do jeho ideologicke ho motivu. Pokud bychom brali ohled i na drobne jš í  

u toky, c ašto še vyškytují  incidenty, kdy ošame lí  vlci u toc í  na policejní  štanice, jednotky 

a dalš í  pr í šluš ní ky. Za ve rem tedy lze r í ci, z e nejpravde podobne jš í m cí lem ošame ly ch 

vlku  jšou me kke  cí le typu š kola, na me ští  a dalš í  por a dane  akce. 

Faktor dopadení  u toc ní ku  odpoví da  c ašto pr í c ina m rozdí lu  u motivace u toc ní ku . 

Napr í klad šouc a št pla nu Anderše Breivika bylo nechat še zatknout, neboť i ve ve zení  
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mohl nada le pokrac ovat v š í r ení  šve  radika lní  ideologie, a šta t še tak šymbolem 

pravicove ho extre mišmu (poc í tal š moz noští  š í r ení  extre mní ch na zoru  

a š ovlivn ova ní m oštatní ch ve zn u ). Ú u toc ní ku  š ideologicky m a na boz enšky m 

podtextem je evidentní  šnaha buď zemr í t jako „muc ední k“ nebo „bojovní k“ 

(Mohammed Merah, Mohammed Lahouaij-Bouhlel, Michael Adebolajo, Michael 

Adebowale), nebo o u te k do bezpec í , kde by še mohli bez ští ha ní  bezpec noštní ch 

šloz ek nada le pokrac ovat v š í r ení  radika lní  ideologie a za roven  by t její m šymbolem 

(Mehdi Nemmouche, Aniš Amri).   

Ne vš ak u vš ech še tato šnaha naplnila, napr í klad u u toku na autobuš pr eva z ejí cí  

americke  piloty še podar ilo u toc ní ka (Arid Úka) zadrz et bez šmrtelny ch zrane ní . 

Podobne  tak dopadl Mehdi Nemmouche, ktery  špa chal u tok na z idovške  muzeum 

v Brušelu. Ota zkou šamozr ejme  zu šta va , zda še pla ny u toc ní ku  v pru be hu incidentu 

(zejme na pr ed ní m a po ne m) nezme nily. 

Vy šledkem te to komparace je zjiš te ní  vy znamne ho rozdí lu  v u tocí ch pravicovy ch 

extre mištu  a militantní ch išlamištu , a to v mnoha ohledech. Nejvy znamne jš í  rozdí l je 

v dopadu na špolec nošt, ktera  je v pr í pade  u toku pravicovy m extre mištou ví ce 

paralyzova na, a to zejme na z du vodu pocitu, z e v zemi poby vají  jedinci, kter í  mají  

odliš ne  hodnoty, pr eštoz e še jedna  o pu vodní  obyvatele. K u toku m špa chany m 

militantní m išlamištou pr ištupují  obyvatele  špí š e š rozhor c ení m, ale nevní mají  je jako 

tak za šadní , neboť še c ašto jedna  o u toc ní ky, kter í  mají  mimoevropšky  pu vod. Take  

u toky pravicovy ch extre mištu  mají  odliš ny  vliv na politickou šituaci, naví c zpu šobují  

poší lení  te chto radika lní ch extre mišticky ch uškupení , jak jšme še mohli pr ešve dc it po 

u toku Anderše Breivika. 
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6 DISKUZE 

Vzhledem k aktua lní mu te matu, ktere mu še v diplomove  pra ci ve nujeme, nebylo 

lehke  nají t dalš í  podobne  študie. V C eške  republice še na m nepovedlo nale zt blí zke  

akademicke  pra ce, še ktery mi bychom mohli porovnat naš e vy šledky, mušeli jšme tedy 

hledat ašpon  minima lní  zmí nky v pr í buzny ch te matech.  V ra mci reš erš e jšme narazili 

na diplomove  pra ce, ktere  še ve nují  analy ze me kky ch cí lu  ve Zlí nške m kraji a na 

Morave , kde bylo pozoruhodne  šledovat štanovení  krite rií  pro me kke  cí le, dle ktery ch 

še na šledne  analyzovala šouc ašna  ochrana vybrany ch objektu . Na za klade  te chto 

vy šledku  jšme mohli porovnat doporuc ení  autoru  pro zabezpec ení  objektu  š naš imi 

doporuc ení mi. 

Jan Sedla r  še ve šve  pra ci š na zvem Analy za bezpec nošti vybrany ch me kky ch cí lu  

Zlí nške ho kraje (2016) zaobí ral vy be rem me kky ch cí lu , jejich šouc ašne  ochrany a na 

za klade  analy zy navrhl dodatec ne  zabezpec ení .  

Na rozdí l od naš í  pra ce, kde jšme me kke  cí le štanovili dle Koncepce ochrany me kky ch 

cí lu  vydane  Miništerštvem vnitra C R, Sedla r  je štanovil dle na šledují cí ch krite rií . První  

zmin uje pr í štup do objektu, kde objekty de lí  na nepr í štupne  objekty, objekty 

š omezeny m pr í štupem, ver ejne  pr í štupne  objekty š omezeny m poc tem lidí  

š pr í štupem, ver ejne  pr í štupne  objekty. Da le zar adil polohu š pr edpokladem, z e ve 

ve tš í m me šte  špí š e mu z e dojí t k u toku nez  na vešnici. Na šledují cí  krite rium je da no 

vy znamnoští  objektu, kdy Sedla r  v pra ci rozliš uje objekty, jako jšou u r ady, letiš te  

c i objekty špadají cí  pod kritickou infraštrukturu. Ope t i zde jim pr ir azuje hodnotu dle 

jejich vy znamu (letiš te  Va clava Havla je vy znamne jš í  objekt nez  letiš te  v Milovicí ch). 

C tvrty m krite riem je dle autora mnoz štví  lidí , ktere  še v objektu be z ne  pohybuje 

(ve š kolce jich bude me ne  nez  ve velke m na kupní m centru nebo v nemocnici). 

Pr edpošlední m krite riem je zabezpec ení  objektu, kde Sedla r  rozde luje cí le na objekty 

bez zabezpec ení , š elektronicky m zabezpec ovací m šyšte mem, š elektronicky m 

zabezpec ovací m šyšte mem a kamerovy m šyšte mem, š elektronicky m zabezpec ovací m 

šyšte mem dohromady š kamerovy m šyšte mem a fyzickou ochranou beze zbrane  a še 

zbraní ). Do pošlední ho krite ria zahrnuje Sedla r  vš echny oštatní  faktory jako je tr eba 

štruktura objektu.  



79 

 

Sedla r  take  ve šve  pra ci konkre tne  identifikuje me kke  cí le. Zar adil do nich štadiony, 

nemocnice, na boz enške  objekty, muzea, u r ady, univerzitní  budovy a dalš í  š kolška  

zar í zení , obchodní  domy, objekty špjate  š dopravní mi komunikacemi, kulturní  du m 

a zoologickou zahradu. Az  na zoo ma me v naš í  pra ci zahrnuty vš echny objekty, na 

ktere  še Sedla r  ve šve  pra ci zame r il. V dalš í ch kapitola ch še ve noval c tyr em vybrany m 

objektu m, ktere  pec live  zhodnotil z hlediška jejich zabezpec ení  proti vš em moz ny m 

treštny m c inu m. Vybral ši konkre tne  Laboratorní  centrum Úniverzity Toma š e Bati ve 

Zlí ne , obchodní  centrum Zlate  Jablko, zlí nškou polikliniku a du m kultury. Po pec live m 

analyticke m zhodnocení  doš el k za ve ru, z e nejví ce ohroz ene  je obchodní  centrum Zlate  

Jablko, ktery m denne  projde velke  mnoz štví  lidí . Obchodní  centrum je take  velky m 

la kadlem pro potencia lní  zlode je, naví c je ver ejne  pr í štupny , a to hned z ne kolika 

vchodu . Nejme ne  ohroz eny m objektem je dle autora zlí nška  poliklinika, coz  je da no 

pr edevš í m její m charakterem, ktery  nepr edštavuje pro u toc ní ky idea lní  cí l. Nemocnice 

není  ani mí štem, ktere  by bylo la kave  z hlediška moz ne ho obohacení . Vy znamny m 

cí lem mu z e by t vš ak pro pšychicky naruš ene  jedince, kter í  vš ak c ašte ji ubliz ují  šami 

šobe  nez  oštatní m. Sedla r  take  doporuc uje pro jí m vybrane  objekty moz ne  

zabezpec ení . Zlí nške  poliklinice doporuc il elektronicky  zabezpec ovací  šyšte m špolu 

š kamerovy m šyšte mem a fyzickou ochranou, a take  nabí dl jako moz ny  ochranne  

opatr ení  obranne  proštr edky pro zame štnance polikliniky. Ú obchodní ho domu Sedla r  

doporuc il poší lit fyzickou ochranu a vybavit je u c inny mi proštr edky a šní z it poc et 

vchodu . V naš í  pra ci jšme u obchodní ch domu  doporuc ili take  podobne  objekty vybavit 

bezpec noštní mi dver mi a okenicemi. Ú Laboratorní ho centra doporuc il objekt 

dovybavit omezení m pr í štupu. V naš í  pra ci jšme navrhli pro podobne  objekty c tec ky 

ošobní ch dokladu  špolec ne  š turnikety a bezpec noštní mi dver mi. Na za ve r Sedla r  

hodnotí  Zlí nšky  kraj jako ma lo vy znamny  z hlediška me kky ch cí lu , a to na za klade  

kriminality. Z naš eho hlediška, ktere  še zakla da  na poc tu me kky ch cí lu , mu z eme jeho 

tvrzení  potvrdit. (Sedla r , 2016) 

Lucie Blahu š ova  še ve šve  pra ci š na zvem Analy za me kky ch cí lu  na Morave  (2016) 

ve nuje jako podobny m te matu m jako Jan Sedla r , tedy zejme na urc ení m me kky ch cí lu . 

Mezi ne  zar adila obchodní  domy, mezina rodní  hotely, športovní  akce, kulturní  

a na boz enške  akce, š koly, dopravní  ší te  a nemocnice. V naš í  pra ci jšme do vy c tu 

me kky ch cí lu , ktere  jšme v C eške  republice vyhleda vali, napr í mo nezar adili športovní  

akce, neboť jejich c í šelna  identifikace by byla velice problematicka . Naopak autorce 
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chybí  zmí ne ní  takovy ch objektu , jako jšou poš ty, u r ady, banky, muzea a galerie, 

reštaurac ní  zar í zení , športovní  haly, na me ští  a parky. Autorka ve šve  pra ci zmin uje 

charakter me kky ch cí lu , a take  moz ne  analyticke  metody jakoz to na štroje identifikují cí  

hrozby. Vy znamnou c a št ve nuje metode  CARVER, ktera  še hodí  pr i zjiš ťova ní  

rizikovy ch mí št, coz  me kke  cí le rozhodne  jšou. Metoda ma  ne kolik oblaští , ktere  še 

zkoumají , a na jejich za klade  še štanovuje mí ra ohroz ení . Mezi tyto faktory patr í  

kritic nošt, pr í štupnošt, obnovitelnošt, zranitelnošt, vliv na obyvatelštvo 

a rozpoznatelnošt. Tato metoda je dle Blahu š ove  uz itec na  zejme na pr i štanovení  

analy zy rizik a štanovení  zabezpec ovací ch opatr ení . Autorka še da le ve nuje identifikaci 

me kky ch cí lu  na Morave . Zmin uje pr itom dva ru zne  pr í štupy, ktere  dopoma hají  k jejich 

urc ení  – 1) z pohledu šta tu, 2) z pohledu u toc ní ka. Autorka ši zvolila druhou moz nošt, 

pr i ktere  še r í dila na šledují cí mi ota zkami: Co vede u toc ní ka k tomu, z e ši zvolí  dany  

objekt? Jaky m zpu šobem provede u tok na vybrany  objekt? Ktere  faktory jej ovlivn ují ? 

Pošlední  ota zku v pra ci ví ce rozvedla tí m, z e urc ila dane  faktory. Mezi ne  zar adila 

faktor pr í štupnošti a mí ry zabezpec ení , obnovitelnošti, zranitelnošti, vlivu na z ivot 

obyvatelštva, rozpoznatelnošti, detekce, atraktivity (šymbolic nošti), frekvence, c ašu 

reakce IZS, faktor potr eby c ašu k provedení  u toku. Na za klade  te chto faktoru  pak 

zvolila nejohroz ene jš í  me kke  cí le ve Zlí nške m kraji, do ktery ch zar adila kulturní  akce 

konane  na ver ejne m proštranštví , obchodní  centra, divadla a multikina, vyšoke  š koly, 

nemocnice, kulturní  centra, zoologickou zahradu a zimní  a fotbalove  štadiony. 

V porovna ní  š naš imi vy šledky autorka zar adila naví c zoologickou zahradu, jinak 

še naš e vy šledky šhodují . (Blahu š ova , 2016) 

Martin Herman še zaby val podobnou te matikou jako dva pr edchozí  autor i, v jeho pra ci 

š na zvem Analy za zabezpec ení  me kky ch cí lu  Zlí nške ho kraje (2016) še ve noval 

zejme na identifikaci me kky ch cí lu  a odhalova ní m jejich šlaby ch mí št v oblašti jejich 

zabezpec ení . 

Na zac a tku zac al š celkem problematickou definicí  me kky ch cí lu , kde do definice 

zar adil podmí nku šoukrome ho vlaštnictví . Dle naš í  diplomove  pra ce me kke  cí le 

nemuší  by t v šoukrome m vlaštnictví , neboť še jedna  i o takove  objekty jako jšou š koly 

na me ští , u r ady a dalš í  šta tní  objekty. Dalš í  podmí nkou dle Hermana je blí zkošt 

k tvrde mu cí li. Bohuz el nedoka z eme r í ci, co autora vedlo k její mu štanovení , neboť 

v dane  c a šti pra ce še neodkazuje na z a dny  zdroj. Co še ty c e bliz š í ho urc ení  me kky ch 
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cí lu , autor do te to oblašti zar adil š koly, na boz enške  objekty, nemocnice, obchodní  

centra, na me ští , reštaurac ní  zar í zení  a športovní  a kulturní  uda lošti. Naopak 

v porovna ní  š naš imi vy šledky mu chybí  takove  objekty, jako jšou hotely, u r ady (ty r adí  

mezi tvrde  cí le), poš ty a objekty špjate  š dopravní  infraštrukturou. Martin Herman še 

v šve  pra ci da le ve nuje metoda m technicke  ochrany me kky ch cí lu , ktere  v porovna ní  

š naš imi vy šledky ví ce rozebral a zar adil i takove  na štroje, ktere  v naš í  pra ci 

nezmin ujeme. Autor v te to šouvišlošti uva dí  poplachove  šyšte my, poplachove  

zabezpec ovací  a tí šn ove  šyšte my, dohledove  kamerove  šyšte my, šyšte my kontroly 

vštupu, šyšte my pr ivola ní  pomoci, tí šn ove  šyšte my, poplachove  pr enošove  šyšte my 

a zar í zení  a kombinovane  a integrovane  šyšte my. Naví c še konkre tne  ve nuje vy hoda m 

takovy  na štroju , jako jšou PIR detektory (fungují  na principu porovna va ní  teplot te leš 

šní mane  šce ny), magneticke  detektory a detektory tr í š te ní  škla. Co še ty c e hodnocení  

ochrany me kky ch cí lu  a jí m vybrany ch konkre tní ch objektu , autor še r í dil faktorem 

dopadu u toku na me kky  cí l, umí šte ní  me kke ho cí le, indexu kriminality, doštupnoští  

informací  a faktorem šouc ašne ho zabezpec ení . V naš í  pra ci zmin ujeme take  faktor 

štruktury objektu, jeho došaz itelnošti, atraktivity a obnovitelnošti. Pro analy zu 

ochrany objektu ši Martin Herman vybral budovu Max32 ve Zlí ne , knihovnu Úniverzity 

Toma š e Bati ve Zlí ne , obchodní  akademii Toma š e Bati ve Zlí ne  a moderní  komplex 

Harmony Medical & Wellnešš v Krome r í z i. Dle jeho analy zy zabezpec ení  te chto 

objektu  mu vyš lo, z  nejle pe zabezpec ene  je moderní  komplex Harmony 

Medical & Wellnešš v Krome r í z i, avš ak jedna  še o objekt, ktere mu nejme ne  hrozí  

potencia lní  u tok. Nejví ce ohroz ena  je knihovna Úniverzity Toma š e Bati ve Zlí ne  

a obchodní  akademie Toma š e Bati ve Zlí ne , oba objekty jšou dle vy šledku  analy zy 

autora nejme ne  zabezpec ene . (Herman, 2016) 

Dalš í  pra ce, š její mi vy šledky mu z eme porovna vat, byla napšana  Jarošlavem Liš kou 

v roce 2016 (Vy voj a pu šobení  terorišticky ch škupin š ohledem na šituaci po roce 2001). 

Autor hned v u vodu pra ce poukazuje na nebezpec í  ošame ly ch vlku  a dalš í ch levicovy ch 

a zejme na pravicovy ch extre mišticky ch škupin. Zmin uje pr itom proceš radikalizace, 

kdy z prvotní  pouhe  nešna š enlivošti mu z e jedinec pr ejí t k terorišticky m c inu m. 

Odkazuje še pr itom na pra vní  dokumenty, ktere  tuto problematiku r eš í  (Strategie boje 

proti terorišmu a Na rodní  akc ní  pla n boje proti terorišmu). Da le še zame r il moz nou 

hrozbu pro C R pocha zejí cí  z mušlimške  komunity. Liš ka zmí nil, z e za klad pro 

išlamišticky  terorišmuš mu z e by t ušazen u dlouhodobe  z ijí cí ch mušlimu  v C R, kter í  še 
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cí tí  fruštrovaní  a šve  neu špe chy šva de jí  na tlak špolec nošti. Ve šve  pra ci še autor take  

zame r il na šta ty, ktere  jšou neví ce ohroz eny terorišticky m u tokem na boz enške ho 

charakteru, zar adil mezi ne  pr itom Belgii, Francii, Ne mecko, Ita lii, Da nško, S ve dško, 

Velkou Brita nii, a take  Rakouško a Nizozemško. To take  odpoví da  vy c tu vš ech 

terorišticky ch c inu  provedeny ch v Evrope  po roce 2011, ve zmí ne ny ch zemí ch byly dle 

naš ich vy šledku  provedeny nejza šadne jš í  terorišticke  u toky provedene  ošame ly mi 

vlky. Jarošlav Liš ka take  ve noval c a št šve  pra ce moz ny m pr í c ina m radikalizace, kde 

oznac il jako hlavní  faktory naru štají cí  projevy rašišmu, xenofobie, odmí tnutí  

za padní ch hodnot, vyš š í  nezame štnanošt, niz š í  vzde lanošt a jazykove  barie ry. 

Za vy znamny  faktor povaz uje vliv ne ktery ch ima mu  a uc itelu  kora nu, vyší la ní  

išla mšky ch televizní ch štanic, na vš te vu ne ktery ch propagandišticky ch webovy ch 

štra nek a c etbu radika lní ch tiškovin. Tyto faktory jšme v naš í  pra ci oznac ili špí š e za 

projevy jiz  zapoc ate ho procešu radikalizace. Liš ka take  zmin uje mí šta, kde še lide  

nejc ašte ji radikalizují  do podoby militantní ho išla mu. Mezi takova  mí šta dle Liš ky patr í  

zejme na ve znice a ne ktere  vyšoke  š koly, kde uc í  extre mište . S uvedeny mi mí šty še 

šhodují  i vy šledky naš í  pra ce, zejme na pak muší me podtrhnout ve znice, kde nejc ašte ji 

dle naš ich vy šledku  doš lo k zapoc etí  procešu radikalizace ošame ly ch vlku . Potvrzení  

naš ich vy šledku  take  nacha zí me v rozhovoru š docentem Marianem Brzybohaty m, še 

ktery m Liš ka vedl oborny  rozhovor. V jedne  ota zce še Jarošlav Liš ka pta , jake  mí što c i 

objekt v C R vní ma  jako nejví ce pravde podobne  pro špa cha ní  pr í padne ho 

terorišticke ho u toku. Docent Brzybohaty  mu na to odpoví da : „Česká republika má pro 

tento případ vypracovaný seznam možných cílů teroristických útoků. Myslím si, že by se 

případným terčem teroristického útoku mohl stát kterýkoliv cíl, který má symbolickou 

hodnotu. Mohly by to být cíle, které vyvolají strach ve společnosti, objekty kritické 

infrastruktury, ale i například náměstí či obchodní domy. V ČR existují stovky až tisíce 

potenciálních cílů, které však nelze všechny chránit.“ Tato odpove ď pr ešne  vyštihuje na š  

za ve r analy zy me kky ch cí lu  – a to tedy, z e exištují  tiší ce mí št, ktere  nelze ochra nit, a z e 

provozovatele  te chto objektu  še mušejí  podí let na jejich zabezpec ení . Na štejnou 

ota zku take  Liš kovi odpoví da  Mgr. Oldr ich Krulí k, Ph.D. Ten štejne  jako pr edeš ly  

rešpondent zmin uje zranitelnošt me kky ch cí lu , zejme na pak turišticke  a na kupní  

centra, kritickou infraštrukturu a volne  štojí cí  objekty. Doktor Krulí k v rozhovoru take  

poukazuje na nebezpec í  špí cí ch bune k a ošame ly ch vlku , kter í  še hla ší  k ideologií m 

Išla mške ho šta tu a dalš í ch terorišticky ch organizací . Na Liš kovu ota zku, kdo by 

pr í padne  mohl terorišticky  u tok prove št, doktor Krulí k odpoví da , z e moz ny mi 
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pachateli jšou fruštrovaní , neorganizovaní  a nešpokojení  jedinci, kter í  nešdí lí  šouc ašne  

na zory C R jako celku napr í c  cely m špektrem. Na pr í klad uva dí  problematiku „š í leny ch 

štr elcu “, kter í  mohou mí t ru zne  motivy k uškutec ne ní  u toku. Mezi nejbe z ne jš í  motivy 

pr itom zmin uje krome  nešpokojenošti a zviditelne ní  i šympatie š militantní mi 

išlamišticky mi ideologiemi. (Liš ka, 2016) 

Jir í  Toma nek še ve šve  pra ci š na zvem Problematika ochrany me kky ch cí lu  pr ed 

terorišticky m u tokem (2016) ve noval typu m terorišticky ch u toku  a rozboru ochrany 

ne ktery ch me kky ch cí lu . Jako konkre tní  objekt ši vybral vyšoke  š koly, kde hodnotil 

u roven  vydany ch metodik pro ochranu objektu. Metodiky hodnotil pomocí  metody 

CARVER a SWOT analy zy, v za ve ru pak pouka zal na jejich vyšokou u roven . V dalš í  c a šti 

jeho pra ce še ve noval konkre tní m me kky m cí lu m ve Zlí nške m kraji, zar adil mezi ne : 

š kolška  zar í zení , kulturní  centra, štadiony, na boz enške  objekty, me štške  la zne  

a koupališ te , hotely, nemocnice, na me ští , šupermarkety, za mky, hrady a poutní  mí šta. 

Krome  šupermarketu  koupališ ť, za mku , hradu  a poutní ch mí št še naš e vy šledky 

šhodují  š vy šledky Toma nka. Autor take  aplikoval na vybrane  objekty metodu CARVER, 

aby zjištil šlaba  mí šta objektu  a vyhodnotil jejich u roven  zabezpec ení . Vy šledkem jeho 

š etr ení  pouka zal na nejvyš š í  ohroz enošt objektu , ktere  jšou bez ochranne ho zajiš te ní  

a jšou charakterišticke  vyšokou koncentrací  lidí . Te mto objektu m autor doporuc il 

našazení  protiterorišticky ch pozorovatelu , kter í  by me li ume t rychle eliminovat 

potencia lní ho u toc ní ka. (Toma nek, 2015) 

V diplomove  pra ci š na zvem Evropška  unie a problematika mezina rodní ho terorišmu 

(2016) Jolana Paštyr í kova  uva dí  šouvišlošt mezi šta ty š nejve tš í m poc tem 

terorišticky ch u toku , ktere  jšou za roven  šta ty š nejve tš í m poc tem evropšky ch 

dz iha dištu  (Belgie, Francie, Ne mecko, Velka  Brita nie). Tato šouvišlošt nepr í mo 

dokazuje teorii o šocia lní ch hnutí ch, dle ktere  je pr í c inou radikalizace ošobní  kontakt 

še zradikalizova ní mi jedinci.  Stejne  tak še jedna  o šta ty, kde nejc ašte ji u toc í  ošame lí  

vlci. Stejne  tak uva dí  ne kolik teorií  k pr í c ina m radikalizace, z nichz  nejví ce vyzdvihuje 

teorii o šocia lní ch hnutí ch. Da le uva dí  pozadí  ne ktery ch u toc ní ku . Zmin uje ošobní  

a z ivotní  neu špe ch, pocit odcizení , hleda ní  identity, pšychicke  proble my, za višlošti 

na alkoholu a droga ch, nešta le rodinne  za zemí , jako mí šta š nejve tš í  pravde podobnoští  

radikalizace oznac uje ve zení  a internet. Vy š e zmí ne ne  pr í c iny radikalizace a mí šta 
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š nejvyš š í  pravde podobnoští  radikalizace odpoví dají  za ve ru m naš í  diplomove  pra ce. 

(Paštyr í kova , 2016) 

Jan Sedla r  ve šve  pra ci krome  identifikace me kky ch cí lu  ve nuje proštor 

i nejpravde podobne jš í m typu m u toku  a typu m u toc ní ku . Za nejve tš í  riziko pro me kke  

cí le oznac uje u tok c love ka š motivem nena višti vu c i objektu a š na boz enšky m 

motivem. (Sedla r , 2016)Jeho za ve ry tak korešpondují  š naš imi za ve ry, kdy nejnic ive jš í  

u toky byly zpu šobeny nena viští  vu c i jiny m raša m c i šymbolu m jine  ideologie. 

Kater ina Prokopova  ve šve  pra ci š na zvem Charakterištika aktivit extre mišticky ch 

škupin a jejich prevence (2013) popišuje charakter ne ktery ch pravicovy ch extre mištu . 

Dle autorky še jedna  o ošoby, ktere  še cí tí  švy m okolí m ohroz ení , jšou pr ešve dc ení  

o kaz dodenní m boji š tí m, z e pr ez ije jen ten nejšilne jš í . Tyto jedinci dle Prokopove  

povaz ují  na šilí  za be z nou formu r eš ení  špolec enšky ch konfliktu , mají  kataštrofickou 

vizi na roda, jejich fruštrace vyu šťuje v demonštraci ší ly, povaz ují  še za vyvolene  

štra z ce na roda a podle toho take  jednají . Prokopova  take  uva dí , z e še c ašto jedna  

o ošoby š ní zky m vzde la ní m a intelektem, coz  vš ak neodpoví da  Anderšovi Breivikovi, 

ktery  je vyšoce inteligentní  a na u tok še dlouhodobe  pr ipravoval. Autorka uva dí  take  

typy pachatelu  z r ad pravicovy ch extre mištu  – ideologicky motivovany  pachatel (coz  

odpoví da  naš í m vy šledku m o Anderšovi Breivikovi) a xenofobní  pachatel (odpoví da  

naš í  charakterištice Petterššona). Celkove  vy šledky Prokopove  še šhodují  š vy šledky 

na mi provedene  analy zy a komparace. (Prokopova , 2013) 

Jan Hlavinka v pra ci š na zvem Analy za šouc ašny ch hrozeb terorišmu v C R 

(2016)uva dí  nejpouz í vane jš í  terorišticke  na štroje, do ktery ch zar adil faleš nou hrozbu, 

u nošy lidí  a braní  rukojmí , šebevraz edne  u toky, bombove  u toky, pouz ití  biologicky ch 

a chemicky ch zbraní , kyberneticke  u toky a z ha r štví . Dle naš ich vy šledku  naví c 

uva dí me take  u toky pomocí  auta, chladny ch a štr elny ch zbraní , ktere  jšou v pošlední ch 

letech nejpopula rne jš í . (Hlavinka, 2016) 

Pro potr ebu diplomove  pra ce jšou zr ejme  nejpr í nošne jš í  vy šledky pra ce Davida Mrvy, 

ktery  ve šve  študii š na zvem Krajne  pravicoví  „ošame lí  vlci“ uva dí  du lez ite  ašpekty 

z ivotu  ošame ly ch vlku . Zmin uje napr í klad c aštou ošobní  krizi, kterou ši u toc ní ci kra tce 

pr ed u tokem proš li. Dle naš ich vy šledku  tato teze odpoví da  ve tš ine  na mi zkoumany ch 

u toc ní ku  (drogova  za višlošt, neštabilní  rodinne  za zemí , ošobní  krize, deportace). 
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Takte z  poukazuje na c ašte  pšychicke  proble my u toc ní ku  (Breivik, Merah, Adebolajo, 

Petteršon, Amri). Autor ši ve šve  pra ci za hypote zu štanovil pr edpoklad, z e ve tš ina 

terorišticky ch u toc ní ku  jšou štr elci, coz  v za ve ru potvrdil. Toto tvrzení  mu z eme 

potvrdit i u vy šledku  naš í  pra ce, kde jšme ši u toky k analy ze vybrali dle dany ch 

podmí nek, nicme ne  i pokud bychom brali ohled na terorišticke  u toky špa chane  

v Evrope  po roce 2011, štr elci zaují mají  pr ední  mí šta. Mrva take  poukazuje na u c innošt 

štr elby a vy buš niny. V pr í pade  štr elecke ho u toku ušmrtí  nebo zraní  me ne  ošob, nez  

v pr í pade  bombovy ch u toku , nicme ne  vy buš nina je me ne  špolehliva . (Mrva, 2012) 

V naš em pr í pade  jšme šrovna vali štr elbu š u tokem pomocí  motorove ho vozidla. 

V tomto pr í pade , šehnat motorove  vozidlo je ješ te  šnazš í  nez  šehnat zbran , naví c doba 

u toku špolu š reakcí  IZS še tí m o došt prodlouz í . V porovna ní  še štr elbou je tedy 

nic ive jš í , du kazy z pošlední ch dvou let naš e tvrzení  potvrzují .  

 



86 

 

7 ZÁVĚR 

C eška  republika je, co še ty c e bezpec nošti v mezina rodní m me r í tku, povaz ova na za 

tranzitní  zemi, ale i u zemí m pro kra tkodoby  pobyt, tedy potencia lní  terc . Vzhledem 

k tomu, z e naš e zeme  je aktivne  zainterešovana  do celošve tove ho protiterorišticke ho 

boje, muší me poc í tat š moz noští  terorišticke ho u toku nejen ze štrany militantní ch 

išlamištu , ale i jiny ch radika lu . S pr ihle dnutí m k šouc ašne  migrac ní  krizi tuto 

problematiku není  radno podcenit, coz  ši uve domila i vla da Bohušlava Sobotky, ktera  

v dubnu šchva lila Koncepci ochrany me kky ch cí lu  pro roky 2017-2020. Vy znam te to 

hrozby byl potvrzen i ve vy roc ní  zpra ve  Bezpec noštní  informac ní  šluz by, ve ktere  je 

zmí ne na hrozba evropšky ch dz iha dištu . Tato hrozba nezu štala pouze na papí r e, 

i v C eške  republice jšme zaznamenali pr í pad C echa, ktery  še chte l vydat do Sy rie, 

u dajne  za u c elem pr ipojení  k tzv. Išla mške mu šta tu. 

V pra ci jšme še ve novali komparaci terorišticky ch u toku  špa chany ch a u zemí  Evropy 

po roce 2011. Vy šledkem te to komparace je vy znamny  rozdí l mezi u toky militantní ch 

išlamištu  a pravicovy ch radika lu  – v pu vodu u toc ní ka, motivu, zpu šobu u toku a take  

v dopadech na špolec nošt. Spolec nošt zašaz ena  u tokem pravicove ho radika la vní ma  

incident mnohem hu r  nez  incidenty špa chane  militantní mi išlamišty, neboť jde 

o u toc ní ky, kter í  vyru štali v jejich proštr edí  š evropšky mi hodnotami. Dalš í m 

vy šledkem pra ce je akutní  potr eba zajiš te ní  ochranny ch opatr ení  pro pr í pady u toku  

pomocí  motorovy ch vozidel, ktere  mají  kataštrofa lní  du šledky. 

Dle vy šledku  diplomove  pra ce muší me pouka zat na potr ebu ochrany me kky ch cí lu , 

ktere  še šta vají  nejc ašte jš í m cí lem nejen terorišticky ch organizací , ale zejme na 

ošame ly ch vlku . Jejich zabezpec ení  vš ak vzhledem k poc tu (pr eš 106 000, nejví ce 

ve Str edoc eške m a Jihomoravške m kraji) a financ ní m moz noštem šta tu nelze 

zabezpec it pouze z aktivit šta tu, ale i ze šil a proštr edku  jejich provozovatelu  

a zr izovatelu . Pevne  ve r í m, z e šta t bude pokrac ovat v ochrane  me kky ch cí lu  dle nove  

šchva lene  Koncepce ochrany me kky ch cí lu  pro roky 2017-2020, ktera  uva dí  konkre tní  

kroky k podpor e ochrany vybrany ch objektu  a jejich zr izovatelu . Pokud 

ši provozovatele  me kky ch cí lu  uve domí  du lez itošt zabezpec ení  jejich objektu , pak 

dopad potencia lní ho u toku nebude tak drtivy . 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

C SN – vy znam zkratky: C eška  technicka  norma 

IS – Išla mšky  šta t 

IZS – Integrovany  za chranny  šyšte m 

MS MT – Miništerštvo š kolštví , mla dez e a te lovy chovy 

MV C R – Miništerštvo vnitra C eške  republiky 

PC R – Policie C eške  republiky 

STC  – Spolec na  typova  c innošt 
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