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Abstrakt 

Práce se věnuje analýze rizika vzniku teroristického útoku na území České republiky. Obsahuje 

vymezení pojmů, které se týkají terorismu. Jsou zde popsány teroristické organizace, které v 

současnosti působí nebo působily na území Evropské unie nebo Spojených států amerických 

a z toho důvodu jsou potencionální hrozbou pro Českou republiku vzhledem k jejímu členství 

v mezinárodních organizacích. 

Popisuje současný stav, co se týče aktivity teroristických skupin. Vzhledem k členství České 

republiky v mezinárodních organizacích, práce zmiňuje uskutečněné teroristické útoky mimo 

území České republiky, a to zejména na území Evropské unie. Zabývá se také migrační krizí 

z pohledu ohrožení České republiky terorismem. 

Obsahuje SWOT analýzu, která stanoví míru nebezpečí vzniku teroristického útoku na území 

České republiky. Výstup této analýzy je diskutován a následně doporučuje možná opatření 

k minimalizaci rizika terorismu na území České republiky. 

Klíčová slova 

terorismus, teroristický útok, analýza nebezpečí, SWOT analýza  



 

 

Abstract 

 The thesis deals with analysis of the risk of a terrorist attack on the territory of the Czech 

Republic. It contains definitions of terms relating to terrorism. Terrorist organizations that currently 

operate or have operated in the territory of the European Union or the United States of America 

and are therefore a potential threat to the Czech Republic due to its membership in international 

organizations are described. 

 

 The current activities of the terrorist groups are outlined. Due to the membership of the 

Czech Republic in international organizations, this paper details terrorist attacks carried out outside 

the territory of the Czech Republic, particularly in the territory of the European Union. It also deals 

with the migration crisis from the perspective of the terrorist threats to the Czech Republic. 

 

 The thesis contains a SWOT analysis that determines the level of risk of a terrorist attack 

on the territory of the Czech Republic. The outcome of this analysis is discussed, and possible 

recommendations are made to minimize the risk of terrorism in the Czech Republic. 
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1 ÚVOD 

Téma ohrožení České republiky a jejího obyvatelstva terorismem je v současnosti 

aktuální. Vzhledem k členství České republiky v mezinárodních organizacích, 

které s terorismem bojují, a to jak bezpečnostními opatřeními a zamezení jeho financování 

tak hlavně přímým nasazením ozbrojených sil proti takovým skupinám, a to převážně na 

území Blízkého východu a Afriky. Z toho důvodu nelze vyloučit, že se cílem takového 

útoku stane i Česká republika. 

V teoretická části práce popisuje současný stav bezpečnostní situace v České republice 

a dále pak související informace, které jsou dále využívány ke zpracování SWOT analýzy 

obsažené v této práci, v části praktické. Jsou popsány způsoby financování a fungování 

skupin, organizací a jednotlivců, kteří by mohli mít zájem na provedení teroristického útoku 

na našem území. Současně jsou popsána opatření jak legislativní, tak bezpečnostní, 

které v České republice působí jako preventivní opatření proti vzniku takové události a také 

jako rekce na její vznik. 

V praktické části je pak vypracována SWOT analýza rizika nebezpečí vzniku 

teroristického útoku, jejíž výstup vede k vytvoření opatření, která jsou v rovině prevence 

a řešení teroristického útoku. V závěru práce jsou pak výstupy diskutovány za použití 

vlastních názorů autora na danou situaci. Hlavním cílem práce je stanovení míry ohrožení 

České republiky terorismem a připravenost na teroristický útok, jak obyvatelstva, 

tak bezpečnostních sborů.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

V současnosti lze konstatovat, že území České republiky je pouze transitním prostorem, 

přes který lze sledovat pohyb osob, které následně na území Evropské unie spáchaly 

teroristický útok. Některé zdroje současně uvádějí, že na území postsovětských zemí 

jsou nakupovány ilegální zbraně a ty jsou pak přes Českou republiku transportovány do zemí, 

kde je teroristický útok spáchán nebo je připravován. Aktivita organizací páchající 

teroristické útoky přímo necílí na Českou republiku. Nelze však říct, že se Česká republika 

nemůže stát terčem takového útoku. 

Vzhledem k faktu, že se Česká republika řadí mezi nejbezpečnější země světa a nebyla 

doposud dějištěm teroristického útoku, jehož původ by byl ze skupiny islámských 

extremistických skupin, je možnost, že se na základě této skutečnosti tak v budoucnu stane. 

Záměrem islámských extremistických skupin je destabilizace západních kulturních hodnot, 

které Česká republika representuje, a proto by případný teroristický útok na jejím území byl 

cennou vizitkou pro islámské extrémistické skupiny.  

Jako reakci na mimořádné události, které se událi v zemích Evropské unie, schválila vláda 

České republika usnesením vlády číslo 63 ze dne 25. ledna 2016 stupnici uhrožení 

terorismem. O vyhlašování stupňů ohrožení terorismem rozhoduje vláda České republiky 

na návrh zpravodajské skupiny Výboru pro zpravodajskou činnost Bezpečnostní rady státu. 

V případě, kdy vyhlášení nesnese odkladu je oprávněn k vyhlášení stupně ministr vnitra 

a na následujícím zasedání vlády toto vyhlášení potvrdí nebo jej zruší. Při vyhlašování stupňů 

ohrožení terorismem je dbáno na to, aby přijatá opatření byla přínosná a vhodná pro danou 

situaci. V rámci jednoho stupně lze přijímat i rušit určitá opatření, což poskytuje vládě citlivě 

řešit danou situaci.  V ideálním případě platí nulový stupeň, tedy takový, při kterém lze říci, 

že není známá konkrétní hrozba a ani obecná hrozba teroristického útoku na území České 

republiky. Jedná se o stav, kdy nejsou uváděna v praxi žádná opatření, doporučení 

ani varování ve vztahu s terorismem.  

První stupeň ohrožení terorismem. Tento stupeň je vyhlášen v případě, kdy je existence 

obecného ohrožení terorismem, ale není známa konkrétní hrozba teroristických aktivit 
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na území České republiky. Toto ohrožení pak pramení z příslušnosti České republiky 

k Euroatlantickému uskupení a mezinárodních aktivit České republiky. Při tomto stavu 

je třeba dbát obecné všímavosti. Jsou přijata dlouhodobá bezpečnostní opatření, o jejichž 

rozsahu rozhoduje vláda České republiky. Jedná se o dlouhodobý stav vzhledem 

k bezpečnostní situaci v Evropské unii.  

Druhý stupeň ohrožení terorismem již upozorňuje na existenci zvýšené 

pravděpodobnosti ohrožení terorismem. Nelze však přesně předpovědět blízké okolnosti 

útoku, a to včetně načasování. Je vyhlašován v případě získání informací o hrozbě 

teroristického útoku. 

Třetí stupeň je pak vyhlašován ve chvíli, kdy je zcela konkrétní hrozba na cíl v České 

republice nebo již tato hrozba byla naplněna a teroristický útok se již odehrál a je třeba 

přijmout opatření k zamezení pokračování takového činu, jeho opakování nebo minimalizaci 

škod.1 

Česká republika je stále ve stavu prvního stupně ohrožení pro vznik teroristického útoku. 

Její bezpečnostní mechanismy jsou nastaveny na prevenci teroristického útoku, například 

se jedná o kontroly při vstupu do země, které se týkají mezinárodních letišť. Dále jsou pak 

bezpečnostní složky schopny preventivních opatření v případech velkého shromáždění osob 

na jednom místě. Jedná se především o křesťanské svátky, jako jsou svátky vánoční, 

kdy jsou obyvatelé ve větších koncentracích na veřejně přístupných místech s nízkým 

stupněm ochrany. 

                                                 

1 Ministerstvo vnitra České republiky. Stupně ohrožení terorismem. Praha, 2018. 
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3 ZÁKLADNÍ POJMY 

Naprosto základním pojem v oblasti terorismu je ustanovení vlastního významu tohoto 

slova. Terorismus je chápán jako použití síly nebo odstrašujících metod ke zničení, zastrašení 

nebo destabilizaci protivníka. V současné době je terorismus spojován výhradně 

s radikálními islamistickými skupinami, například Islámský stát nebo Al-Káida. Nesmíme 

ale zapomenout i na politická uskupení, která byla aktivní ještě začátkem 21. století. 

Jmenujme například Irskou republikánskou armádu, která sice svou oficiální činnost ukončila 

v roce 1922, ale neoficielně byla aktivní i nadále. Dále pak ETA neboli Baskická 

separatistická organizace, která svou činnost ukončila v roce 2017. 

3.1.1  Legislativa 

V současné době nemá Česká republika přímo protiteroristický zákon, který je zaveden 

například ve Francii. Nicméně problém terorismu a jeho postihování je řešen v Trestním 

zákoně číslo 40/2009 Sb. A to zejména § 311 Teroristický útok, §312 Teror, §227 Obecné 

ohrožení, §290 Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem 

a pevnou plošinou, §292 Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, §341 

Sabotáž, §140 Vražda, §147 Braní rukojmí, §175 Vydírání, §279 Nedovolené ozbrojování, 

§280 Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků, §281 Nedovolená výroba 

a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky, §282 Nedovolená výroba a držení 

jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu, §312 Teror, §312a Účast na teroristické 

skupině, §312d Financování terorismu, §312e Podpora a propagace terorismu, §312f 

Vyhrožování teroristický činem,  §357 Šíření poplašné zprávy a trestné činy verbální 

jako Nebezpečné vyhrožování. 

Na vládní úrovni je pak terorismus řešen v ústavním zákoně číslo 110/1998 Sb. 

O bezpečnosti ČR, dále pak v zákoně číslo 2/1969 Sb. Kompetenční zákon a v zákonech číslo 

240/2000 Sb. O krizovém řízení a zákon číslo 241/2000 Sb. O hospodářských opatřeních 

v krizovém stavu.  

Problém terorismu řeší pak pracovní orgán vlády Bezpečnostní rada státu, který řeší 

problematiky bezpečnosti v ČR a připravuje návrhy na opatření k jejímu zajištění. Současně 
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se na zajištění bezpečnosti podílí Ministerstvo vnitra, pod které spadá Policie České 

republiky, která se řídí zákonem 273/2008 Sb., o Policii České republiky. V rámci struktury 

Policie se terorismem zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu služby 

kriminální policie a vyšetřování, jejíž sekce terorismu a extremismu je vytvořena na základě 

pokynu policejního prezidenta číslo 103/2003. Dále pak Národní kontaktní bod 

pro terorismus, který zabezpečuje mechanismus výměny informací mezi jednotlivými 

složkami policie a zpravodajskými službami České republiky. 

3.1.2 Bezpečnostní politika České republiky  

Jedním z vládních dokumentů týkajících se vymezení směru k zajištění bezpečnosti 

v České republice je Bezpečnostní strategie České republiky. Tento dokument 

je vypracováván v rámci spolupráce vlády České republiky, Kanceláří Prezidenta republiky 

a zástupců státní i nestátní sféry bezpečnostní komunity České republiky. Jeho podstatou 

je Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod a ústavní zákon 110/1998 Sb. 

O bezpečnosti České republiky. Zahrnuje však i mezinárodní smlouvy s organizacemi, 

jejichž je Česká republika členem, a to Severoatlantické aliance, Evropské unie, Organizaci 

spojených národů a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.  

Hlavní náplní je vymezení bezpečnostních cílů České republiky v rámci vnitřní 

bezpečnosti a současně bezpečnosti v rámci zahraniční politiky.2 Definuje pojmy 

jako východiska bezpečnostní politiky, bezpečnostní zájmy ČR, bezpečnostní prostředí 

a strategie bezpečnostních zájmů ČR. Za jednu z hlavních hrozeb uvádí terorismus.  

„Hrozba terorismu jako metody násilného prosazování cílů je trvale vysoká. 

Charakteristickým rysem je existence nadnárodních sítí propojených skupin, které i bez 

jednotného velení sdílejí ideologii, cíle a plány k jejich naplnění, finanční zdroje a informace. 

Jsou schopny přímo ohrozit lidské životy a zdraví, ale také kritickou infrastrukturu.“3 

                                                 

2 Vláda České republiky. Bezpečnostní strtegie České republiky. Praha , 2011. 978-80-7441-005-5. 
3 Vláda České republiky. Bezpečnostní strtegie České republiky. Praha, 2011. 978-80-7441-005-5. str. 9 
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3.1.3  Druhy terorismu 

Terorismus probíhá v poslední době velmi silným vývojem. Vývoj závisí na sociálních, 

ekonomických, kulturních, politických a dalších podmínkách. Současně ho ovlivňuje 

i společenské poznání a technologický vývoj. Terorismus můžeme dělit do několika 

základních skupin. 

Mezinárodní terorismus – takto označujeme terorismus, jehož podstatou je mezinárodní 

zapojení zemí. Jedná se o financování teroristické organizace jiným státem za účelem 

destabilizace třetího subjektu, ať už církve nebo státu. Pokud se obětí terorismu stane skupina 

obyvatel, která obsahuje rozdílné národnosti, tak také hovoříme o mezinárodním terorismu. 

Vnitrostátní terorismus – taková forma terorismu nepřesahuje hranice daného státu. 

Je do něho zapojeno separatistické nebo neonacistické hnutí. V takovém terorismu jsou 

dotčeny zájmy pouze jednoho státu a občanů tohoto státu. 

Státní terorismu – znamená používání teroristických metod v zájmu státní moci za účelem 

zničení oponentů. Směřuje například proti národnostním menšinám nebo občanům s jiným 

politickým smýšlení, než jaké má státní moc. 

Subverzivní – tento druh terorismu jsme mohli vidět v období studené války. 

Je to terorismus, při kterém jsou využívány instituty jako špionáž, sabotáž infrastrukturních 

prostředků země nebo propaganda.  

Sociální terorismus –  je výsadou teroristických organizací s krajně levicovým zaměřením. 

Vychází ze špatné sociální a ekonomické situace, která vyústí v sociální napětí. 

Ekonomický terorismus – použití finančních prostředků zemí, vládou nebo organizací 

k destabilizaci a oslabení protivníka. Cílem je oslabení politické moci a následně její rozpad. 

Extremistický terorismus – je doménou krajně pravicových, krajně levicových 

nebo náboženských skupin. Tyto skupiny bojují proti jiným skupinám na základě rasové, 

ideologické nebo náboženské nesnášenlivosti. 
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Kriminální terorismus – sleduje kriminální cíle s jasným zásahem do politické sféry. 

Elektronický terorismus – snaha o politickou destabilizaci za použití informačních 

technologii, s jejichž pomocí lze ochromit počítačové sítě nebo sítě využívajících 

internetovou sít. Jejich význam se prohloubil v poslední době. 

Super terorismus – použití zbraní hromadného ničení jako jsou bomby s jaderným nebo 

biologickým materiálem pro zasažení velkého množství osob nebo majetku. 

Konvenční terorismus – v současné době nejvyužívanější způsob teroristických útoků, 

a za použití konvenčních prostředků k zabíjení nebo zastrašování obyvatelstva nebo k ničení 

majetku.4 

Islámský terorismus 

Islámské právo Šaría – základem je Korán a jasné vymezení, co muslim smí a nesmí. Lze 

si ho představit jako teologicko-právnické právo. Obsahuje současně i tresty za porušení 

Koránu. Tyto tresty jsou dost často velmi kruté. Obsahuje tresty smrti velmi trýznivým 

způsobem nebo tresty, které lze přirovnat k mučení. Současně je v něm zakotven i přístup 

k ženám jako podřadné části společnosti muslimského světa. Změna víry se trestá smrti. 

Při migraci muslimů do Evropy dochází ke kolizi tradičního práva západních zemí, a právě 

práva Šaría. 

Džihád – Svatá válka. Povinností každého muslima je podle Koránu účast ve svaté válce. 

Válce proti nevěřícím. V koránu nalezneme několik částí, ve kterých je jasně dáno, 

že nevěřící v jediného Boha mají být vyhledáni a zničeni. K tomuto je však potřeba doplnit, 

že teroristické útoky páchají jen extrémistické organizace. Korán si lze vyložit různými 

způsoby, stejně jako křesťanskou Bibli. Nelze tedy říct, že se nejedná o muslima, pokud 

nezabíjí osoby, které neuznávají jako jediného boha Aláha.  

                                                 

4 Kolektiv autorů. Terorismus a my: základy sebeobrany. Praha : Computer Press, 2001. 80-7226-584-9.. 
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3.1.4 Radikalizace 

„Radikalizace je pojmem označujícím proces, při kterém dochází ke změnám v chování 

jednotlivce nebo skupiny. Tyto změny mají znaky nekompromisnosti, ochotou přijímat krajní 

řešení a ochotou páchat násilí.“5 Tyto vlastnosti pak jedinec užívá jako nástroj k dosažení 

svých cílů. Zpravidla se jedná o změnu ve společnosti nebo vyvolání strachu u skupiny, vůči 

které je radikální chování mířeno.  

3.1.5 Integrace cizinců 

Pro potřeby integrace cizinců příchozích do České republiky zřídilo Ministerstvo práce 

a sociálních věcí v roce 2011 portál www.cizinci.cz.6 Tento web uvádí počty cizinců 

na našem území v roce 2017. K 31.7.2017 bylo na našem území 295 374 příslušníků třetích 

zemí, což je 58 % cizinců z počtu 510 900 na území České republiky. Nejčastějším účelem 

pobytu je zaměstnání a sloučení rodin. V rámci integrace cizinců je platná spolupráce 

několika ministerstev, jako je Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zdravotnictví a školství.  Dále se pak 

do integrace zapojují státem zřízené organizace, neziskové organizace, soukromé subjekty 

a příspěvkové organizace.  

Koncepce, tak jak jí představuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zaměřena 

na několik základních bodů. Znalost češtiny pro odbourání jazykové bariery, ekonomická 

soběstačnost cizince, orientace ve společnosti a vztahy cizinců s majoritní společnostní. 

Cílovou skupinou pro programy integrace jsou ve většině případů občané třetích zemí, což 

znamená občany zemí, které nejsou součástí Evropské unie.  

Na dodržování tzv. migrační a azylové politiky České republiky dohlíží Ministerstvo práce 

a sociálních věcí společně s Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem vnitra, 

                                                 

5 Ministerstvo vnitra České republiky. Strategie České republiky pro boj proti terorismu. Praha, 2013. str. 

24 
6 Cizinci v České republice. Integrace cizinců v ČR. [Online] 31. 3 2018. [Citace: 31. 3 2018.] 

http://cizinci.cz/cs/2017-cizinci-ze-tretich-zemi-v-cr-k-31-cervenci-2017. 
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a to prostřednictvím Cizinecké policie ČR. V jejich gesci jsou pobytové kontroly, kontroly 

občanů třetích zemí, odhalování padělaných nebo pozměněných cestovních dokladů 

nebo dokladů totožnosti a také krátkodobá povolení k pobytu na území České republiky. 

Integrace cizinců je financována z finančních prostředků Evropského fondu, Státního 

rozpočtu a dotací krajů a obcí. Dále se na financování podílejí zahraniční a české nadace 

a nadační fondy. 

3.1.6 Definice cílů terorismu 

Kritická infrastruktura – kritickou infrastrukturu definuje zákon číslo 240/2000 Sb. 

O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). „Rozumí se jím prvek 

kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury; narušení, jehož funkce by 

mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb 

obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.“7 Prvkem kritické infrastruktury se pak 

označují objekty, které splňují nařízení vlády 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvků 

kritické infrastruktury. 

Měkké cíle – Termín měkké cíle (soft targets) označuje označení místa s vysokou 

koncentrací osob, která nejsou vybavena pro obranu před násilným útokem. Termín však 

přesnou definici nemá. V současné době je v rámci boje proti terorismu snaha bezpečnostních 

složek tyto měkké cíle chránit. Zejména ochranou bezpečnostními složkami, jako je nasazení 

policistů do nákupních center nebo monitorování míst s vysokou koncentrací osob. 

Tvrdé cíle – v podstatě opak měkkých cílů. Jsou to cíle, které jsou nějakým způsobem 

chráněny. Jedná se o vojenské objety, věznice, policejní stanice, vládní budovy. 

 

                                                 

7 Zákon číslo 240/2000 Sb. Zákon, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
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3.2 Teroristické skupiny ohrožující Českou republiku 

3.2.1 Islámský stát 

V současné době na území státu Blízkého východu operuje organizace Islámský stát, která 

využila sesazení diktátorských vůdců v zemích jako je Sýrie a nestabilní vlády v Iráku. Tato 

organizace v době, kdy byla na vrcholu svého vlivu, operovala na území osmi státu. 

Konkrétně se jednalo o Irák, Sýrii, Libanon, Libyi, Egypt, Nigérii, Afghánistán a Jemen. 

Byla jednou z nejvýdělečnějších teroristických organizací na světě. Její příjem pramenil 

z prodeje nerostných surovin z území, na kterém operovala, a dále z obchodu se zbraněmi. 

Byla založena v roce 2014, ale již před tímto datem fungovala od roku 1999 pod jiným 

jménem. Tato organizace se přihlásila k několika teroristickým útokům na území Evropské 

unie a Severní Ameriky. Několik dalších teroristických útoků provedla na území Egypta 

a Tunisu. V těchto zemích mířila na turisty z Evropy a současně Ruska. Je obviňována, 

že na ovládaném území páchá genocidu na civilním obyvatelstvu. Provádí vraždy v přímém 

přenosu, které mají za úkol zastrašit západní kulturu. Tato teroristická organizace na svém 

území vynucuje výkon práva Šaría. 

Islámský stát byl označován, v době, kdy ovládal největší území ve své historii, 

za nejbohatší teroristickou organizaci, a to s příjmem 50 miliard amerických dolarů. 

V současnosti byl Islámský stát poražen během války s terorismem. Aktuálně tato skutečnost 

vyvolává případné nebezpečí pro Evropskou unii, a to z důvodu, že poražení bojovníci 

Islámského státu se mohou pohybovat v zemích jako Itálie, Německo nebo Francie. Tato 

situace je zapříčiněna přílivem uprchlíků ze zemí postižených válkou proti terorismu. 

Islámští bojovníci samozřejmě mohou této situace využít a v nastalém chaosu a snaze 

rychlému vyřízení příjmu uprchlíků do zemí EU, se mohou do Evropské unie dostat. Dále 

pak panuje obava, že tito bojovníci mohou z hostitelských zemí pokračovat v cestování 

po Schengenském prostoru, kde může být ztracen přehled o jejich pohybu.8 

                                                 

8 Černoch, M. iDNES. [Online] 31. 5 2015. [Citace: 10. 4 2018.] 

https://cernoch.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=464188. 
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3.2.2 Al- Káida 

Vznik této teroristické organizace lze datovat od vpádu Ruských vojsk do Afganistánu 

v roce 1979. V této době byli mudžáhidové bojující proti Ruským okupantům vyzbrojováni 

z území Pákistánu za podpory USA. Po ukončení okupace ruskými vojsky se mudžáhidové 

spojili s Usámou bin Ládinem. Člen prominentní Saudsko-Arabské rodiny, který jako 

mudžáhid bojoval v Afghánistánu. Po vytvoření organizace však svůj boj otočil proti USA. 

Tato organizace stojí za zničením Mezinárodního obchodního centra, útoky na Americké 

ambasády v několika zemích a sebevražedném útoku na americkou loď kotvící v jemenském 

přístavu.  

Cílem této organizace je vytvoření kompletně muslimského státu na Arabském 

poloostrově a dále pak šíření islámské víry do dalších zemí včetně Evropy. Současně viní 

západní státy z krádeže nerostného bohatství arabského národa. V rámci práva šari´a tato 

organizace ospravedlňuje ztráty na životech osob nevěřících v islám. Al-Káida má velice 

důmyslně propracovaný systém organizace, který zamezuje její infiltraci, která je potřebná 

pro zjištění zpravodajských informací o připravovaných útocích. Jedná se o systém malých 

teroristických buněk a jejich spojení zajišťují pouze vedoucí této buňky. Dále pak není 

výjimkou tak zvaná spící buňka, která se začlení do společnosti, nevyvíjí žádnou 

teroristickou aktivitu až do chvíle, kdy dostane příkaz k její aktivaci. Tento systém 

je podporován velmi kvalitním zázemím, co se týče moderních technologii pro komunikaci. 

 

3.3 Terorismus v České republice 

Aktuální situace v České republice z pohledu evropského regionu i celosvětového 

pohledu se dá hodnotit jako klidná. V historii samostatné České republiky je pouze několik 

málo událostí, které lze hodnotit jako teroristický útok. Nebyl však nikdy prokázán politický 

úmysl nebo napojení na nějakou teroristickou organizaci. Samozřejmě tento stav může být 

pouze dočasný. Vzhledem k politickým vztahům České republiky s jinými zeměmi 

a současně členství v organizacích jako je EU (Evropská unie) nebo NATO (Severoatlantická 



20 

 

aliance) nelze vyloučit, že mezinárodní teroristické organizace si za cíl vezmou obyvatelstvo 

nebo infrastrukturu na území České republiky.  

Pokud se podíváme do zahraničí, tak zničení budov World Trade Center v americkém New 

Yorku je jasným signálem, že k teroristickému útoku může být užito jakéhokoliv prostředku 

a cílem může být v podstatě cokoliv. Pokud zmiňuji události z 11. září 2001, je třeba říci i to, 

že tento čin odstartoval mezinárodní boj s terorismem. Změnil od základu pohled 

na terorismus, geopolitickou a bezpečnostní situaci prakticky po celém světě. Například 

kontroly na odletech a příletech na letištích v rozsahu tak, jak je dnes známe, jsou právě 

zapříčiněny touto událostí. 

Jsou to právě takové události, které jsou pomyslnou startovací čárou k předcházení 

terorismu. Otázkou je, jestli široká veřejnost je ochotna obětovat svou svobodu a zachování 

intimity ve prospěch své bezpečnosti. Když to vezmu hodně zjednodušeně, jsem ochoten 

přijmout, že každý můj krok je sledován, obsah mých zavazadel je skenován a následně 

kontrolován? Jsem ochoten podstoupit ponižující bezpečnostní prohlídku a dotyky cizích lidí 

na letištích výměnou za možnost cítit bezpečí? 

3.3.1 Možné zdroje ohrožení našeho území terorismem  

Hlavní ohrožení lze rozdělit do tří základních skupin. Jsou jimi mezinárodní vztahy 

a účasti v zahraničních vojenských misích vyplývajících z členství v mezinárodních 

vojenských organizacích, jak je Severo-atlantická aliance nebo Evropská unie. Dalším 

směrem, ze kterého lze pociťovat hrozbu, je extremismus, a třetí skupinou jsou osoby 

s patologickými poruchami chování, mezi něž lze zařadit i osoby z kriminální scény.  

 

3.3.2 Mezinárodní vztahy 

Z tohoto směru lze očekávat nejvyšší stupeň nebezpečí vzniku teroristického útoku. Česká 

republika se v rámci operací NATO podílí na šíření demokracie do zemi, jako jsou Irák, 

Afghánistán, nebo zajišťování míru v době války v Jugoslávii. Při těchto operacích došlo 
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ke změnám ve státním zřízení dané země. Jednalo se o svržení diktátorského režimu 

jednotlivce nebo v případě Afghánistánu teroristické organizace Al-Kaida.  

3.3.3 Kyberterorismus 

Pokud se podíváme na vývoj globálních síti, je třeba počítat i s útokem v tomto prostředí. 

Bohužel problémem tohoto prostředí je jeho rozloha a současně jeho neprozkoumanost 

co se týče možností útoku. Jedná se o útoky, kdy jednotlivci nebo skupiny pachatelů získají 

neoprávněně informace o obyvatelstva v podobě jejích osobních údajů, které lze zneužít pro 

získání finančních prostředků vydíráním, nebo přístupu k jejich osobním financím. Ve výčtu 

možných scénářů útoků lze pokračovat sledováním pohybu osob pomocí globálních sítí 

a ukončit ho lze odpojením společnosti nebo orgánů státní správy a moci od přístupu 

k internetu a znemožnění jeho fungování.  

Je však otázkou, jestli tyto útoky musejí být pouze dílem teroristických organizací. 

V minulosti prokazatelně takové útoky provedly organizace nebo jedinci i na území České 

republiky. Jedním z těchto incidentů byl neoprávněný přístup na servery českého 

ministerstva zahraničí, kde bylo odcizeno několik přístupových údajů osob, ale hlavním 

problémem bylo získání přístupu do korespondence Ministerstva zahraničí, kde se nacházeli 

citlivé informace. O teroristický útok se však nejednalo, bylo vysloveno podezření na akt 

špionáže vedené odněkud z Asie. 

Problémem kyberterorismu je naprostá anonymita osob v prostředí sítě. Jednoduchý 

program, volně stažitelný přes internet, dokáže zabezpečit nevystopovatelnost pachatele. 

Je schopen za sebou dokonalým způsobem zahladit stopy nebo zmást instituci, která po něm 

pátrá. V České republice byla pro tyto záležitosti zřízena odnož Národního bezpečnostního 

úřadu, která se kybernetickou bezpečností státu zabývá, a v rámci Policie České republiky 

pak byla zřízena pracoviště, která se zabývají kybernetickou kriminalitou.   
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3.4 Terorismus na území Evropské unie 

Dle zprávy TE-SAT 20169 evropské organizace Europol z roku 2016 bylo na území 

Evropské unie v roce 2015 realizováno nebo připravováno a zároveň zamezeno 211 útokům 

se znaky terorismu. Při těchto akcích bylo zadrženo 1077 osob. Podle zprávy se jedná o nárůst 

takové aktivity oproti roku 2013, kdy bylo připravováno nebo realizováno 152 útoků 

a při nich bylo zadrženo 535 osob.6 Jedná se o terorismus, který zahrnuje jak džihádistické 

skupiny nebo jednotlivce, tak anarchistické skupiny, nacionalistické skupiny a terorismus 

jednotlivců. 

Z této zprávy vyplývá, že medializované teroristické útoků jsou pouhým zlomkem 

skutečného počtu připravovaných nebo realizovaných teroristických útoků. Z těchto čísel pak 

na území České republiky neproběhla žádná příprava na teroristický útok a ani realizace. 

Na našem území byla zadržena jedna osoba podílející se na přípravě terorismu.  

Z medializovaných teroristických útoků je pak třeba zmínit bombové útoky 

ve španělském Madridu, kdy bylo 11. března 2004 použito třináct nástražných výbušných 

systémů, které vedly k útokům na cestující ve vlacích. Bylo zabito 191 osob. 

7. července 2005 se stal teroristický útok v Londýně. Nástražné výbušné systémy 

ve veřejných dopravních prostředcích. 52 zabitých osob. 

V noci z 13. na 14. listopadu 2015 série teroristických útoků ve francouzské Paříži za užití 

nástražných výbušných systémů a útočných pušek. Bylo zabito 130 osob. 

19. prosince 2016 nájezd nákladním vozem do účastníků Vánočních trhů v Německém 

Berlíně. Zabito 12 osob. 

V provedení teroristických útoků je zjevný vývoj. První teroristické útoky muslimských 

džihádistů na území EU byly provedeny pomocí nástražných výbušných systémů. Následně 

však v rámci spolupráce zemí Evropské unie bylo třeba získat přehled nad prodejem 

chemických látek, ze kterých lze vyrobit nástražný výbušný systém. Proto je dnes prodej 

většího množství takových látek pouze po ztotožnění zákazníka nebo je prováděn na firmu, 

                                                 

9 Europol. European union terorismus situation and trend report 2016. Haag : Europol, 2016. 
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která je oprávněna s takovou látkou nakládat. Z tohoto důvodu však teroristé začali užívat 

ručních palných zbraní. Tyto zbraně jsou dováženy ze zemí východní Evropy, ze zásob 

postsovětských zemí, které je získali po pádu Sovětského svazu. V současné době je hrozba 

dovozu zbraní ze zemí bývalé Jugoslávie, kde probíhala válka a jsou zde zásoby zbraní, 

které se dostávají na černý trh. Poslední teroristický útok v Německu však ukázal, že zbraní 

se může stát i dopravní prostředek. Konkrétně nákladní automobil. 

Terorismus má však za cíl i jinou stránku, a to je vzbuzování strachu mezi obyvatelstvem 

Evropské unie. Pokud bychom se vrátili zpět před útoky na World Trade Center v New Yorku 

v roce 2001, nikoho by tenkrát nenapadlo, že by bylo možné, aby za téměř dvacet let Evropa 

žila v pomyslném strachu z terorismu a že budou obyvatelé mít obavy při každém letu 

nebo návštěvě kulturní akce. Toto je cíl teroristů, vzbudit povědomí o nebezpečí a strach mezi 

obyvatelstvem. 

3.5 Ochrana obyvatelstva 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru vydalo dokument s názvem Koncept 

ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. V tomto dokumentu 

jsou vymezeny cíle bezpečnostních složek v problematice ochrany obyvatelstva.  

Zapojení občanů do příprav na možný teroristický incident formou výchovy a vzdělání 

obyvatelstva v problematice sebeochrany. Tento cíl je stanoven z důvodů, aby obyvatelstvo 

samo předcházelo škodám na životech, zdraví a majetku. Dalším cílem je snížení samotné 

zátěže bezpečnostních složek při řešení mimořádné události. Realizace tohoto cíle by měla 

probíhat stanovením práv a povinností, pravidel, úkolů a rolí zainteresovaných subjektů, 

včetně občana. 

Zvýšení odolnosti a ochrany prvků kritické infrastruktury. Navýšení ochrany proti možným 

rizikům a současně zapojení subjektů kritické infrastruktury do procesu přípravy na mimořádné 

události. „Vytvořit a právně ukotvit systém ochrany kritické infrastruktury, který bude vycházet z 

poznatků získaných v procesu určování prvků kritické infrastruktury a zpracování potřebných 

plánovacích dokumentů. Dále zohlednit výsledky bezpečnostního výzkumu získané při realizaci 

jednotlivých projektů zaměřených na další rozvoj konkrétních požadavků na ochranu prvků kritické 
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infrastruktury. Vzhledem ke strategickému významu určených prvků kritické infrastruktury pro 

bezpečnost ČR, je nezbytné jednoznačně stanovit dostatečná a závazná pravidla pro realizaci 

konkrétních oblastí ochrany kritické infrastruktury (fyzická, kybernetická, personální atp.). Dále pak 

přizpůsobit systém efektivnější formě spolupráce mezi subjekty kritické infrastruktury a orgány státní 

správy a tím napomoci dalšímu rozvoji této nové oblasti.“10 

Důvěra veřejnosti ve schopnosti složek IZS. V tomto odvětví není třeba zásadnějších 

změn, a to z důvodů, že složky IZS pracují na veřejnosti a ta jejich práci vnímá. Pouze je třeba 

současnou důvěru nepoškozovat.  

Finanční prostředky jsou v současnosti rozdělovány v závislosti na vyhodnocení 

mimořádných události. Což znamená, že v době, kdy se neřeší mimořádné události, 

tak jsou finanční prostředky omezovány. Tento trend je však nastaven špatně. Restrikce 

finančních prostředků má za následek, že složky IZS se nemohou v době, kdy neřeší 

mimořádné události, připravovat na jejich budoucí příchod. Zejména se jedná o vybavení. 

Finance jsou poskytovány až po vzniku mimořádné události jako rekce. Měly by však 

být poskytovány jako prevence. 

Zvýšení odpovědnosti provozovatelů právnických subjektů za ochranu obyvatelstva, 

které využívá jejich služeb. V rámci terorismu se jedná o navýšení podílu zapojení 

provozovatelů kulturních nebo obchodních center na zajištění bezpečnosti obyvatelstva, 

které jeho služby využívá. Konkrétně se jedná o zvýšení bezpečnosti v obchodních domech, 

koncertních halách a jiných prostorách s vysokou koncentrací civilního obyvatelstva. 

Současně pak připravenost personálu na možné řešení mimořádné události v rámci jejich 

možností. 

3.6 Financování terorismu 

Financování terorismu je proces, při němž teroristé nebo teroristické organizace získávají 

finanční prostředky určené na přípravu a samotné spáchání teroristického útoku. Teroristické 

                                                 

10 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Koncept ochrany obyvatelstva do roku 2020 s 

výhledem do roku 2030. Praha, 2013. 
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organizace ve své podstatě ilegality mohou finanční prostředky opatřovat opět ilegální 

činností a tyto finanční prostředky následně legalizují tak zvaným praním špinavých peněz. 

Finanční prostředky získávají obchodem. Například se jedná o roupu, těženou na území, 

které organizace ovládá. Dalším zdrojem je obchod s lidmi nebo výkupné z únosů a obchod 

s drogami a vojenským materiálem. Současně je možnost financování takových organizací 

na úrovní státu, kdy přes fiktivní společnosti jsou teroristické organizace tajně financovány 

samotným státem. Toto se děje v rámci mezinárodního obchodu, který je velice zranitelný 

v důsledku propojení ekonomik států.  

Podrobně je rozebráno financování Islámského státu, který získává finanční prostředky 

z ovládaného území, a to formou daní a poplatku obyvatelstva ovládaného území s to Iráku 

a Sýrie. Tento způsob získávání finančních prostředků pro terorismus je velkým problémem, 

a to ze dvou důvodů. Prvním problémem je, že obyvatelstvo je v tíživé finanční situaci ještě 

zatíženo dalšími finančními požadavky a není možná zaručit, že se případná humanitární 

pomoc se těmto obyvatelům nakonec dostane a nebude zabraná Islámským státem. Dalším 

problémem je, že k ukončení tohoto způsobu získávání finančních prostředků je přímý boj 

a opětovné získání ovládaného území. Konkrétně se jedná o poplatky týkající se importu 

a exportu mimo hranice Islámského státu. Daně jsou paušálními poplatky v procentech 

ze zisku jednotlivých společnostní. Tyto paušální poplatky jsou nazývány jako paušální daň 

za elektřinu, vodu nebo bezpečnost. Co se týče daní pro jednotlivce je zavedena daň 

pro křesťany tzv. jizyah. Touto daní křesťané platí za bezpečnost. V praxi to pak znamená, 

zaplať nebo zemřeš.  Nejdůležitějším zdrojem příjmů je pak pašování a obchod s ropou, 

kterou získává na území Sýrie. Rozsáhlými vojenskými akcemi koaličních vojsk 

pod vedením USA však došlo k razantnímu snížení tohoto zdroje příjmu, a to konkrétně 

obsazením nebo úplným zničením ropných polí. Islámský stát získává také finanční 

prostředky z drancování ovládaného území. Prodejem ukradených věcí, Prodejem 

historických památek, archeologických nálezů a různými jinými artefakty. Boj proti těmto 

způsobům financování je velice náročný.11 

                                                 

11 Klíma, J. Financování terorismu. americkykongres.cz. [Online] 2016. [Citace: 15. 4 2018.] 

https://americkykongres.cz/wp-content/uploads/VZK-financování-terorismu-1.pdf 
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3.7 Bezpečnostní opatření Policie České republiky 

Policie ČR jako ozbrojený bezpečnostní sbor je věci možného teroristického útoku 

klíčovou složkou. Její funkci bych rozdělil do tří skupin. První je prevence, kdy probíhá sběr 

a vyhodnocování informací v rámci všech součástí Policie. V tomto bych uvedl například 

kontroly pobytu osob, kontrola pohybu vojenského matriálu nebo sledování nákupu 

prekurzorů pro výrobu nástražného výbušného zařízení. Druhá skupina činností je příprava 

na samotný zásah. Policisté jsou v rámci střelecké a psychické přípravy připravování 

k zásahu při teroristickém útoku. Třetí skupina činností je pak samotné vyšetřování v případě 

vzniku teroristické útoku a pak následné zadržení pachatelů a osob podílejících se na přípravě 

útoku. 

Vzhledem k mé příslušnosti k Policii České republiky mohu uvést vlastní zkušenosti 

s bezpečnostními opatřeními a přípravou policisty, které Policie České republiky 

v současnosti přijímá jako prevenci teroristického útoku. Z taktických důvodů nemohu 

uvádět podrobné informace o postupu zákroku nebo opatření ale lze nastínit cíle takových 

opatření.  

3.7.1 Cvičení AMOK, AKTIVNÍ STŘELEC 

Policie České republiky jako člen integrovaného záchranného systému provádí 

součinnostní cvičení ve spolupráci s dalšími složkami IZS. Jedná se o cvičení AMOK 

a AKTIVNÍ STŘELEC. Tato cvičení jsou v současnosti prováděny v rámci krajských 

ředitelství jednotlivých složek IZS. Na modelové situaci, kde jsou přítomni figuranti z řad 

Policie ČR, se nacvičují jednotlivé fáze situace, kdy osoba s úmyslem páchat škody 

na lidských životech drží na veřejném místě větší počet rukojmí a na místě jsou již zraněné 

nebo mrtvé osoby. Cílem takových akcí je aby si složky IZS zautomatizovali svůj postup 

v dané situaci a následně při reálné situaci pak nemuseli nad základními úkony přemýšlet 

a dělali je s maximální efektivitou a to i v situacích po vysokou dávkou stresu, kterou tato 

situace zcela jistě vyvolá. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že stres při nácvikové situaci 

je vysoký, a to se jedná o pouhé nacvičování, samozřejmě za předpokladu, že je situace na 

místě figuranty vytvořena byť jen částečně reálně. 
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Stres na místě zásahu je právě tím, co se tato cvičení snaží odbourat a to z důvodu, že stres 

může v reálné situaci postup složek zpomalovat a čas v takové situaci je velmi důležitý. 

V případě pomalého postupu mohou být ohroženy další lidské životy a tomu je třeba předejít.  

3.7.2 ATAK 

V roce 2018 zpustilo Krajské ředitelství Policie Praha přednášku ATAK. Jedná 

se o projekt, kterého se musejí povinně účastnit všichni příslušníci Policie, kteří slouží 

na území hlavního města Prahy. Cvičení se skládá z tříhodinové přednášky instruktora 

služební přípravy a psychologa Policie ČR. Přednáška obsahuje informace o způsobu 

provedení teroristických útoků na území Evropské unie. Výstupem přednášky je jednak 

poukázání na vývoj způsobu provedení teroristického útoku proti měkkým cílům a současně 

psychologická příprava na možnost vzniku takové události v přítomnosti policisty ale také 

má výcvikový efekt v tom, že se policista dozví, čeho se v dané situaci všímat a jak 

postupovat. Součástí přednášky je pak střelecký nácvik policistů zaměřený na taktiku použití 

zbraně proti případnému teroristickému útočníkovi. 

3.7.3 Reakce Policie ČR na teroristický útok na území Evropské unie  

Policie České republiky v rámci reakce na vznik teroristického útoku na území Evropské 

unie zavádí rychlá bezpečnostní opatření, týkající se ochrany měkkých cílů. V praxi taková 

činnost znamená, že v případě takové události je ihned nařízen přesčas příslušníkům vnější 

služby policie tedy oddělení pořádkové policie. Tito příslušníci jsou zařazeni na ochranu 

měkkých cílů, která je prováděna zpravidla na místech s vysokým výskytem neozbrojených 

osob, jako jsou například obchodní domy nebo trhy v prostoru náměstí. Tito policisté provádí 

hlídkovou službu se zaměřením na kontrolu podezřelých osob a dopravní kontroly vozidel. 

Tato činnost má dva aspekty. Jedním je prevence vzniku teroristického útoku, 

kdy přítomnost uniformovaných policistů může odradit případného pachatele teroristického 

útoku od jeho úmyslu takový čin spáchat. Dalším aspektem je psychická podpora 

pro obyvatelstvo, kdo obyvatelstvo kladně vnímá přítomnost policistů a cítí se v daném místě 

bezpečně. Samozřejmě doprovodné výsledky má i Policie České republiky, která v rámci 
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těchto akcí odhalí přestupkové jednání, popřípadě i pokusy o trestné činy, což opět má vliv 

na veřejné mínění. 
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4 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je analýza rizika vzniku teroristického útoku na území České republiky. 

Vymezení možných nebezpečí, která Českou republiku ohrožují. V současném stavu 

byly popsány organizace nebo skupiny jednotlivců, kteří mohou mít za cíl spáchání 

teroristického útoku na našem území. Často se jedná o útok na takzvané měkké cíle, tedy útok 

směřovaný na obyvatelstvo s cílem působit škody na lidských životech, se snahou zastrašit 

a destabilizovat společnost. Tyto organice ale mohou útočit na cíle kritické infrastruktury, 

jako jsou zařízení pro dodávky elektrické energie nebo zařízení, která jsou pro dnešní společnost 

důležitá (např. komunikační uzly, servery pro šíření globální sítě internet apod.).  Tyto útoky 

mohou být vedeny formou kybernetických útoků, což je velice mladé odvětví a jeho možnosti 

se neustále rozšiřují. 

Výstupem této práce bude označení možných cílů a analýza, jak silnému nebezpečí útoku 

mohou čelit. Pomocí SWOT analýzy tato práce stanovuje míru nebezpečí, rozsah takového 

nebezpečí, a současně ukazuje, jaká ze zmiňovaných forem je pravděpodobnější. 
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5 METODIKA 

Pro analýzu rizika je využito SWOT analýzy, která označuje rizikové faktory, které mohou 

přispět ke vzniku teroristického útoku. Do protikladu jsou stavěny opatření, nebo spíše 

faktory, které toto riziko snižují. Dále je pak obsahem diskuze oficiálních zpráv vydaných 

Ministerstvem vnitra, do jehož gesce spadá ochrana území před vznikem teroristického 

útoku. Hlavním tématem diskuze je, zdali je společnost připravena chránit sama sebe 

nebo jestli se výhradně spoléhá na kroky bezpečnostních sborů.  

5.1  SWOT Analýza 

Před začátkem SWOT analýzy je třeba definovat SWOT analýzu jako takovou. Jedná 

se o analýzu založenou na komparaci čtyř fragmentů. Spočívá v hodnocení jednak 

současného stavu, ve kterém se hodnocený subjekt nachází a tento stav se nazývá vnitřní 

prostředí. Toto prostředí může subjekt svou funkcí ovlivnit. Dalším prostředím, které je třeba 

do SWOT analýzy zahrnout, je současný stav prostředí vnějšího. Pro potřeby tohoto druhu 

analýzy se jedná o prostředí, ze kterého vychází rizika pro subjekt, která nelze svým jednáním 

ovlivnit, ale pouze se na ně připravit a přijmout potřebná opatření. Její jméno pochází 

z anglických slov S – Strengths – Silné stránky, W – Weaknesses – Slabé stránky, 

O – Oportunities – Příležitosti a T – Threats – Hrozby.  Silné a slabé stránky řadíme do 

vnitřního prostředí subjektu a hrozby a příležitosti patří do vnějšího prostředí.  

 Analýza čerpá hlavně z informací zveřejněných v Auditu národní bezpečnosti z roku 

2016, který je posledním zveřejněným dokumentem k bezpečnostní situaci na našem území. 

Dokument deklaruje, že na jeho vzniku se podílela řada bezpečnostních expertů, jejichž cílem 

bylo identifikovat hrozby a reakce na ně. Dále pak z vlastního pohledu na věc jako občana 

České republiky. 

5.2 Silné stránky 

1. Pružná a rychlá reakce bezpečnostních složek na dění mimo území České republiky. 

Spáchání teroristického útoku na území Evropské unie (ale i mimo ni) vždy vyvolá 

rychlou reakci tuzemských bezpečnostních složek. Například zpřísnění kontrol 
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v tranzitních prostorech letiště. Dále se pak jedná o zvýšení bezpečnosti obyvatelstva 

přijetím bezpečnostních opatření v ulicích měst, zejména zvýšení bezpečnosti 

v místech, kde lze předpokládat výskyt většího počtu obyvatel. Jedná se o hromadné 

akce, například koncerty, sportovní utkání nebo zabezpečení obchodních center. 

2.  Strategie boje proti terorismu. Jedná se o implementaci legislativy Evropské unie 

do prostředí České republiky s ohledem na možnosti a hrozby.  

3. Mezinárodní spolupráce na úrovní bezpečnostních složek České republiky s jejich 

protějšky mimo hranice České republiky. Jedná se jak o preventivní opatření, 

tak pátrání po osobách, mapování pohybu nebezpečných osob, sledování obchodu 

se zbraněmi a jiným nebezpečným materiálem. V případě vzniku teroristického útoku 

pak jejich podílení se na vyšetřování takového činu, kdy jsou tyto informace 

využívány k odhalení způsobu přípravy a následnému předcházení opakovaného 

provedení teroristického útoku. Současně se informace používají pro vypátrání 

pachatelů teroristických útoků anebo osob, které se na takový čin připravují. 

4. Funkce Integrovaného Záchranného Systému. Jeho připravenost na vznik takové 

situace, jako je teroristický útok, je dle mého názoru stále v trendu mající směr 

trvalého zlepšování. Je to jednak i vůlí zákonodárců ke změnám v legislativě 

rozšiřující možnosti složek Integrovaného Záchranného Systému. Zejména se jedná 

o zefektivňování činností těchto složek, jejíž nedílnou součástí je příprava na vznik 

takové události. V poslední době jsem zaznamenal i průlom v oblasti, 

kdy je do přípravy na takovou činnost zapojována i veřejnost. Jedná se například 

o projekt Policie ČR Utíkej, schovej se, Bojuj. Jedná se o videospot, ve kterém 

je názorně veřejnosti ukázáno, jak se má chovat v případě útoku tzv. aktivního střelce. 

V případě zmínky této mimořádné události je třeba dále říci, že se složky 

integrovaného záchranného systému současně komplexními cvičeními připravují, 

a to v rozsahu od oznámení, spolupráce složek při řešen události až po zajišťování stop 

na místě činu. 

5. Integrování muslimské komunity vyskytující se na našem území. Vzhledem 

k nízkému počtu osob vyznávající muslimskou kulturu je poměrně jednouché 

sledování takových skupin. Dalším pozitivním faktorem této otázky je, že muslimové 

na našem území nevytvářejí sociálně vyčleněné lokality a zřejmě nejsou 

ani radikalizovaní. V naprosté většině se jedná o osoby, které do České republiky přišli 
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za vzděláním a s úmyslem vést řádný život se snahou se začlenit do naší společnosti. 

Je třeba podotknout, že nejsou součástí současné migrační vlny. 

6. Občané České republiky v současnosti nejsou zapojeni jako bojovníci v zemích 

Blízkého východu nebo Africe. V případě, kdyby tomu tak bylo, hrozila 

by radikalizace dalších osob na našem území a následně možné vytvoření teroristické 

buňky, která by mohla plánovat teroristický útok. 

7. Neatraktivnost České republiky a slabé zázemí pro činnosti teroristických skupin. 

Tento bod je spojen s bodem číslo 5, kdy na našem území je velmi malá možnost 

využití skupin radikalizovaných muslimů, kteří by se do případné přípravy 

nebo realizace teroristického útoku mohli zapojit. 

8. Systémová opatření. Jedná se o přijetí protiteroristického balíčku a dalších 

legislativních opatření za účelem zlepšení reakce na útoky směřované proti měkkým 

cílům. Hlavními důvody přijetí těchto opatření byli události v Paříži, Bruselu, střelba 

v Uherském Brodě a útok ve Žďáru nad Sázavou. V případě českých útoků se jednalo 

o selhání systému, kdy v jednom případě bylo vydáno povolení vlastnit zbraň osobě 

s duševní poruchou, a ve druhém případě pak propuštění duševně nemocné 

a nebezpečné osoby ze zdravotnického zařízení určeného k léčení takových osob. 

 

5.3 Slabé stránky 

1. Nelze předpovědět teroristický útok jedince. V případě, že útočník jedná sám za sebe, 

ze svého vlastního pohnutí mysli, nelze takový útok předvídat. Tohoto útočníka nelze 

odhalit na základě sbírání informací vzhledem k tomu, že žádné nevytváří. Jediná 

možnost, jak zjistit, že jedinec plánuje teroristický útok, je zachytit informace o tom, 

že dává dohromady prostředky k realizaci útoku. Ovšem jedná se o tak široké pole 

možností, jak prostředky může získat, že toto nelze vystopovat. 

2. Nízká míra zkušeností s řešením teroristického útoku. Ačkoliv Česká republika 

spolupracuje se zahraničními bezpečnostními složkami, což poskytuje možnost 

získání informací, jak připravovaný teroristický útok odhalit nebo řešit, chybí 

bezpečnostním složkám zkušenosti s řešením takovéto situace na našem území. 
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Konkrétně v podmínkách naší legislativy, podmínkách společnosti a spolupráce 

bezpečnostních složek České republiky. 

3. Mezinárodní vztahy. Jak již bylo v této práci zmíněno, Česká republika je členem 

mezinárodních společenství jako je Evropská unie nebo Severo-atlantická aliance. 

Nemůže tedy přímo ovlivnit situace, které mohou vést k uskutečnění teroristického 

útoku na naše území. Hlavním problémem je destabilizace Blízkého východu a Afriky. 

Navazující událostí je pak migrační vlna, která zasáhla Evropu na základě 

nedostatečné ochrany vnějších hranic zeměmi jako je Řecko a Itálie. 

4. Radikalizace společnosti. Spolu s demokracií přichází i svoboda. Svoboda ve smyslu 

volnosti myšlenek. Demokratickými prostředky lze jen těžce potlačit sílicí xenofobii, 

která ale může vést k radikalizaci společnosti. Ve své podstatě je jedno, jestli 

většinovou nebo menšinovou částí. 

5. Finance. V současné době je ekonomika České republiky na strmém vzestupu. 

Ale v poměrně nedávných dobách se celá Evropa, v závislosti na finanční krizi 

ve Spojených státech amerických, ocitla v recesi. Tato situace se nevyhnula ani České 

republice a v důsledku opatření na ochranu české ekonomiky se snižovali finanční 

prostředky určené k prevenci a zvládání teroristických útoků. V současné době 

je ale snaha tento nedostatek odstranit a dohnat. 

6. Omezený vliv České republiky v rámci Evropské unie v souvislosti s terorismem. 

Právě nezkušenost s terorismem je pro Českou republiku omezující při diskuzích 

na téma terorismus v Evropě. Je však nutné ho řešit v rámci celé Evropské unie. Jedině 

jednotný postup Evropské unie proti těmto hrozbám je cestou k jejich potlačení. 

Bohužel současný rozkol v Evropské unii, zapříčiněný migrační vlnou, momentálně 

odsouvá jednotný postup všech zemí do pozadí. 

7. Medializace islamofobních výroků ze strany politických představitelů České 

republiky. V současné politické kultuře se objevují politická uskupení, která v rámci 

populismu jsou ochotna ve svých veřejných prohlášeních hovořit velice ostře směrem 

k islámu. Pokud si toto propojíme do širšího kontextu, je zřejmé, že takové jednání 

může popudit či dokonce radikalizovat muslimy směrem k České republice. Česká 

republika má pověst islamofobní země v době, kdy je potvrzeno tajnými službami, 

že do Spolkové Republiky Německo proniklo kolem 50 radikalizovaných muslimů. 
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8. Nedostatečné technické vybavení pro zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti 

a řešení krizových situací. Jednoduše řečeno, Česká republika vybudovala skvěle 

fungující Integrovaný záchranný systém, ale bohužel pro tento systém chybí podpora 

technologii. Jedná se o absenci technologii ulehčující odhalení možného vzniku 

teroristických útoků a nízká úroveň vybavenosti složek, které budou mimořádnou 

událost řešit. Tento problém souvisí s bodem číslo 5. Bohužel nedostatek finančních 

prostředků přišel v době, kdy bylo potřeba tyto technologie zajistit. 

5.4 Příležitosti 

1. Přebírání zkušeností od států, které mají s terorismem zkušenosti. V současné době 

je situace na našem území, po stránce terorismu, klidná. Tato doba je ideální 

na přípravu bezpečnostních opatření a postupů v případě reakce na teroristický útok. 

Pokud se podíváme na okolní země v rámci Evropské unie a jejich zkušenosti 

převezmeme a implementujeme do naší společnosti, získáme výhodu pro případný 

teroristický čin na našem území. 

2. Omezení financování organizací, které by se mohly radikalizovat a následně páchat 

teroristické útoky. Tato opatření jsou na úrovní vládních nařízení a opatření. 

3. Příležitost zlepšení ochrany kritické infrastruktury, a to včetně zaměření 

na kyberterorismus. Novodobé války se jíž nebojují na bitevním poli, ale jedná 

se o špionáže pomocí sítě, odcizování identit veřejnosti, ale i destabilizace státní 

správy jejím odpojením od připojení nebo krádeží dat z takového systému 

nebo dokonce zcizení utajovaných informací. Pokud se některé teroristické skupině 

podaří takový útok provést, může napáchat srovnatelné škody jako když poškodí 

fyzický prvek kritickou infrastrukturu, jako je třeba například důležitý železniční uzel 

nebo elektrárna. 

4. Být konstruktivní ve vztahu k Evropské unii.  V současné rozpolcené Evropě 

je důležité, aby Česká republika vystupovala jednotně s cílem prosadit své potřeby 

a zájmy týkající se nebezpečí terorismu. V současné době se jedná o migrační krizi. 

5. Snaha o mezinárodní spolupráci ve směru stabilizace zemí Blízkého východu a Afriky. 

Dokud budou probíhat v zemích jako je Irák, Sýrie nebo Libye boje mezi jednotlivými 
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islámskými frakcemi a západní státy budou z této situace těžit pouze finanční 

prospěch, bude terorismus stále velkou hrozbou. 

6. Předejít radikalizaci islámských skupin a jejich případnému vyloučení na okraj 

společnosti. Pokud by se tato situace preventivně neřešila, byla by pravděpodobnost 

teroristického útoku mnohem větší. Když se podíváme do západních zemí, tak teroristé 

útočili z vyloučených radikalizovaných skupin. Tyto skupiny jim poskytují zázemí 

a možnosti, jak útok provést. 

7. Zlepšení komunikace mezi státní správou a majiteli zařízení, kde se může vyskytovat 

větší počet osob jako měkkých cílů. Jedná se o to, aby majitelé obchodních center, 

sportovních center, ale i jiných prostor pro hromadné zdržování osob, vyzkoušeli 

postup při vzniku teroristického útoku. Další věcí je pak otevření dialogu, do jaké míry 

je stát schopen v takových prostorách pomoci s prevencí terorismu. 

5.5 Hrozby 

1. Jako jednu z hlavních hrozeb bych označil útok jednotlivce, teroristy. Tyto útoky nelze 

předvídat a když, tak velice těžko. Pokud se jedinec, ať s duševní poruchou nebo pouze 

radikalizovaný muslim, rozhodne, že provede teroristický útok, je pravděpodobné, 

že se mu to povede. 

2. Radikalizace muslimů na území České republiky v důsledku xenofobních nálad 

a populismu spojeným s děním v západní Evropě a migrační krizí. Pokud budeme 

muslimům na našem území stále tvrdit, že jsou teroristé jen pro jejich víru, stane 

se nakonec to, že z nich teroristy uděláme my sami.  

3. Nebezpečí útoku na měkké cíle. Jedná se konkrétně o útoky na obyvatelstvo v místech, 

kde je vysoký výskyt osob, jako jsou například obchodní domy, koncertní sály, kluby 

nebo veřejná prostranství s vysokým výskytem turistů.  

4. Útoky na exponované objekty a osoby. Vzhledem k povaze teroristického útoku 

jako nástroje ke vzbuzování strachu mezi obyvatelstvem, je útok na známé objekty 

nebo osoby vhodným cílem k provedení teroristického útoku. 

5. Zahraniční bojovníci. Vzhledem k migrační krizi je možnost, že se v rámci migrace 

osob současně do Evropy dostanou nepozorovaně osoby, které jsou napojeny 

na teroristickou organizaci a mají za cíl spáchat teroristický útok. V náporu osob 
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přicházejících do Evropy pak mohou užít falešné cestovní doklady, což zapříčiní, 

že uniknou sledování bezpečnostních složek. 

6. Využití zbraní hromadného ničení, jako jsou výbušniny, a dále pak biologický materiál 

s potenciálem usmrtit vysoký počet osob. 

7. Migrační krize. Tuto hrozbu bych v současnosti označil za velice aktuální. Jak již bylo 

řečeno, jedná se jak o vstup do prostoru Evropské unie, tak i o následný pobyt na území 

Evropské unie, jakož i území České republiky jako její součásti. Pokud by na naše 

území přišlo více migrantů na jedno místo, hrozí jejich vyčlenění ze společnosti, 

vytvoření vyloučené skupiny a následná radikalizace těchto osob. Současně pak hrozí 

radikalizace majoritní společnostní vůči této skupině. 

8. Politický extrémismu a terorismus. Nelze označit útok islámskými radikály 

za výhradní možnost. Je třeba dále brát zřetel na extremistické skupiny nebo jiné 

teroristické organizace, které mohou chtít způsobit teroristické útoky na našem území. 

5.6 Výstup 

Výstupem z této analýzy je doporučení pro přijetí opatření na snížení nebezpečí vzniku 

teroristického útoku. Řešení otázek terorismu je zásadní pro udržení bezpečnosti občanů 

České republiky.  

Začlenění islámských obyvatel do české společnosti. Tento proces je dlouhodobého 

charakteru a je třeba na něm intenzivně pracovat. Vytvořením sociálního systému pro tyto 

osoby tak, aby se osoby sami chtěli začlenit do české společnosti. Pokud se podíváme 

do minulosti, je s integrací osob jiné národnosti v České republice problém. Xenofobní 

nálada majoritní společnosti, stejně tak i nedokonalý sociální systém, je příčinou špatné 

integrace Romské menšiny. Současně je potřeba, aby osoby přicházející do České republiky 

bez jakýkoliv výjimek respektovali právní systém hostitelské země. 

Zabránění radikalizace islámských skupin na našem území. Tyto skupiny by neměly 

pociťovat křivdy ze strany majoritní společnosti. Po rozšíření vlivu Islámského státu v oblasti 

Blízkého východu vyšlo najevo, že někteří bojovníci Islámského státu jsou zradikalizovaní 

islamisté z Evropské unie. Momentální situace, kdy Islámský stát přichází o svá území 
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na Blízkém východě, je možnost, že tito radikálové budou zůstávat přímo v zemích, 

kde jsou rekrutováni a budou zde páchat nebo alespoň spolupracovat na teroristických 

útocích. 

 Dalším prostředím, ve kterém je nebezpečí radikalizace osob s islámskou vírou, 

je výkon trestu odnětí svobody. Osoba uzavřená v prostředí, kde je na ní vyvíjen psychický 

tlak, má k radikalizaci a utvrzení nepřátelského postavení vůči demokratickým hodnotám 

naší společnosti větší tendenci. Pokud je ve výkonu trestu v dané věznici více osob stejného 

vyznání, bývají zpravidla vězněny společně z důvodů stejného přístupu k těmto osobám. 

Současně ale tato situace umocňuje možnost radikalizace. Tyto osoby vzájemně sdílí své 

rozhořčení namířené vůči společnosti. Po propuštění z výkonu trestu následně pro tyto osoby 

nastává situace, kdy je třeba se opět začlenit zpět do společnosti. Osoby jsou sice 

pod dohledem probační a mediační služby, ale po propuštění z výkonu trestu jsou znovu 

frustrovány situací, že jsou bez prostředků, s možným dluhem za výkon trestu a sníženou 

šancí na nalezení pracovní příležitosti z důvodů záznamu v trestním rejstříku. Tato osoba 

je ideálním kandidátem na radikalizaci, s potenciálem nastřádaných křivd. 

Co se týče cílů teroristických útoků, vycházejí jako nejohroženější měkké cíle. Pokud 

se podíváme do zahraničí, šlo vždy o působení co největších ztrát na civilním obyvatelstvu. 

Najíždění nákladními vozidly do davu osob, střelba do neozbrojených osob na kulturní akci 

a v restauraci, útok na víceposchoďovou kancelářskou budovu s předpokladem zasažení 

civilních osob. Dále pak útok na prostředky hromadné dopravy, jako jsou vlaky nebo 

podzemní dráha, nebo útoky na letiště. Bezpečností složky České republiky mají s útokem 

na měkké cíle zkušenost. Oficiálně se nejednalo o teroristický útok, ale průběh byl velice 

podobný. Řeč je o útoku v Uherském brodě. Tato situace prověřila připravenost České 

republiky na útoky na měkké cíle. Vyhodnocení této situace však Českou společnost 

rozdělilo. Minimálně tato situace nevzbudila ve veřejnosti pocit bezpečí. 

Neklid v České společnosti pramenící z obav týkajících se teroristických útoků na našem 

území. V současné době na našem území žijí azylanti ze zemí bývalé Jugoslávie, ale i právě 

Afrických zemí nebo zemí Blízkého východu. Tyto osoby vyznávají islámskou víru, 

ačkoliv na našem území žijí již řadu let (dá se říci, že od doby, kdy probíhala válka 
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v Jugoslávii). Nemají nic společného s migrační krizí, ale jsou nyní označovány za migranty 

a jsou pod drobnohledem společnosti. V rámci toho dochází k jejich vyčleňování 

ze společnosti, do které integrování byli. Tento stav opět může vyvolat radikalizaci bohužel 

i u osob, které byly součástí společnosti. 

V současné době probíhá velice rychlý rozvoj kybernetiky a propojení světa kybernetiky 

se světem klasickým. Proces začleňování výpočetní techniky do běžného života 

a elektronizace státního aparátu přináší nebezpečí, které nelze opomenout při hodnocení 

rizik. Nejedná se však pouze o stát, ale i o organizace, u kterých by důsledky kybernetického 

útoku mohli ohrozit lidské životy. Jedná se například o nemocnice, nebo prvky kritické 

infrastruktury, které lze ovládat pomocí kybernetického prostředí. 

Dle mého názoru se bezpečnostní složky na případný teroristický útok připravují 

v dostatečné míře. Navzdory personálnímu nedostatku osob pro přímý výkon služby 

probíhají rozsáhlá součinnostní cvičení v rámci složek IZS a dále pak příprava Armády České 

republiky pro případné nasazení při ochraně bezpečnostní obyvatelstva. Nelze však v případě 

teroristického útoku říci, že jsou připravení. Na veškeré aspekty teroristického útoku 

se zřejmě nelze nikdy připravit. Pokud by tomu tak bylo, tak by k nim vlastně ani nemohlo 

docházet. Toto bych označil asi za cíl bezpečnostních složek, předcházení a včasné odhalení 

teroristického útoku. 

5.7 Opatření 

Podpora bezpečnostních složek mající za cíl včasné odhalování nebezpečí terorismu 

a mezinárodní spolupráci v rámci boje proti terorismu. Současně pak sledování možných 

hrozeb pramenících z činností teroristických organizací, popřípadě jednotlivců. 

Legislativní změny týkající se zjednodušení přístupu k informacím vedoucím k zajištění 

bezpečnosti obyvatelstva České republiky a prvků kritické infrastruktury. Toto opatření 

se zejména týká přístupu k osobním údajům jak občanů České republiky, ale i přístup 

k informacím o osobách v mezinárodním měřítku. Dalším bodem legislativních změn 

by mělo být nastolení spravedlivého a efektivního sociálního systému, napomáhajícímu 
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k jednodušší integraci případných příchozích migrantů do České republiky a předcházení 

jejich radikalizaci. 

Dostatečné sledování rizikových skupin obyvatel a trvalá snaha o předcházení jejich 

radikalizace. V tomto ohledu je myšleno sledování sociálně vyloučených skupin obyvatel, 

a to na základě barvy pleti, náboženského vyznání nebo jiným odlišnostem od majoritní 

společnosti. Dále pak sociálně slabé nebo jinak znevýhodněné skupiny obyvatel. Tato činnost 

by měla být spojena se sociální intervencí státních organizací v podobě nabídky sociálních 

služeb s následnou kontrolu její účinnosti. 

Sledování vývoje způsobu provedení, přípravy a cílů terorismu. Zejména adaptace 

na začátek užívání informačních technologii v rámci páchání terorismu nebo samotného 

spáchání teroristického útoku. Analyzovat provedení teroristických útoků v zahraničí 

a následně podniknout kroky ke snížení rizika vzniku na našem území na základě těchto 

analýz.  

Zachování připravenosti složek IZS na možnost vzniku teroristického útoku na našem 

území a nadále tuto připravenost prohlubovat. Tuto připravenost prezentovat veřejnosti 

v míře, která by neohrozila bezpečnost vyzrazením taktických postupů bezpečnostních 

složek při řešení těchto situací.  

Zapojení veřejnosti do příprav na možnou mimořádnou událost se znaky terorismu, 

a to z důvodu, aby veřejnost byla schopna na takovou situaci alespoň částečně adekvátně 

reagovat do příjezdu složek IZS nebo adekvátně reagovat v případech velkého rozsahu 

takové situace. Především se jedná o nastínění vhodného chování na místě, kde probíhá 

nebo proběhl teroristický útok, a následných činností, jako první pomoc obětem. 
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6 DISKUZE 

Tato práce několikrát zmiňuje migrační krizi, která je momentálně v Evropské unii. 

Jak již bylo řečeno, představuje bezpečnostní problém, kvůli možnému přílivu potencionálně 

nebezpečných osob bez dostatečné kontroly. Současně se objevují i názory, že tento příliv 

obyvatel může mít i jiný rozměr, a to opětovné zavlečení nakažlivých chorob do prostředí 

Evropy, kde tyto choroby byly systémem proočkování vymýceny a z toho důvodu 

se již neočkují, ale příchozí osoby ze zemí blízkého východu a Afriky opět mohou tyto 

choroby rozšířit. Samozřejmě v rámci České republiky existují bezpečnostní mechanismy 

určené k zastavení šíření nakažlivých chorob. Pokud se pak bavíme o integraci a boji proti 

radikalizaci těchto skupin obyvatel, nelze pominout určité obavy, které obyvatelstvo 

samozřejmě má. Jednak je jejich strach živen sdělovacími prostředky, které mnohdy 

tendenčně vzbuzují v obyvatelstvu strach a nenávist vůči migrantů, a to v rámci honby 

za exkluzivitou. Nelze však popřít, že bezpečnostní riziko pocházející z migrační krize 

je opravdové.  

Co se týče bezpečnostních složek, tak jak tato práce uvádí, jsou v rámci svých současných 

možností připraveny na možnou mimořádnou událost. Dle mého názoru však chybí 

propojenost obyvatelstva s bezpečnostními složkami. Ve společnosti sleduji nechuť sdělovat 

informace nebo se jakkoliv účastnit příprav na mimořádné události. Vezmu-li například 

nevoli s výskytem průmyslových vidokamer ve městech, tak musím soudit, že obyvatelstvu 

se na jednu stranu nelíbí, že je sledováno na každém kroku, ale současně požaduje 

bezvýhradnou bezpečnost. Část populace bere Polici a jiné bezpečnostní sbory jako svého 

nepřítele, který provádí šikanu obyvatel z pozice moci. Kontroly na kulturních akcích 

a letištích bere jako druh obtěžování. Zkráceně řečeno, pokud mají bezpečnostní složky 

zajistit bezpečnost obyvatel, kterou obyvatelé sami chtějí, je nutné, aby si obyvatelstvo samo 

uvědomilo, že k dosažení cíle je nutné nelpět na svých právech v takové míře. Bezpečnostní 

sbory jsou sbory pracující s informacemi a ty musejí získávat k tomu, aby mohli pracovat. 

Samozřejmě při jejich shromažďování pak musí zajistit, aby tyto informace nebyly 

zneužívány jinými subjekty. 
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V současné době je téma terorismu výhradně spojováno s Araby. Pokud přijde 

v rozhovorech téma na Araba, ihned je označován za příslušníka teroristické organizace. Tato 

situace je ale nešťastná. Nelze paušálně tvrdit, že co Arab, to potencionální bombový útočník, 

řidič nákladního vozu s úmyslem v brzké době najet do davu osob nebo člověk s úmyslem 

s ruční zbraní střílet na bezbranné osoby. Tato situace je ovlivněna veřejným míněním. Pokud 

se zeptáte Araba vyznávajícího islám na jeho pohled na terorismus, tak zjistíte, že jeho pozice 

je stejná jako pozice člověka, který odmítá násilí proti bezbranným lidem a vůbec násilí 

celkově. Také je ale v pozici člověka, který je automaticky označován jako terorista. Veřejné 

mínění ale utváří sdělovací prostředky. Veřejnost přejímá názory sdělovacích prostředků, 

a to v případě, že informace je neustále opakována. Je zde opomíjeno základní poslání 

sdělovacích prostředků, a to je nestranné podávání informací tak, aby si mohl čtenář, divák 

nebo posluchač udělat svůj vlastní názor na věc. Samozřejmě veřejnoprávní sdělovací 

prostředky v honbě za sledovaností tuto skutečnost opomíjejí a veřejnost svou rétorikou tlačí 

do přijetí názoru, který vynese větší sledovanost, a tedy i finance. Výsledkem je pak frustrace 

arabské populace, která je v bezvýchodné situaci a má sklony k radikalizaci v rámci svého 

islámského náboženství. Ano, islám opravňuje ve jménu Aláha bojovat s nevěřícími, 

ale nepíše o bombových útocích na bezbranné obyvatele. 

Kde se vůbec terorismus ze strany islámských extrémistů vzal? Jak potvrdili dnes 

již bývalí představitelé Amerických bezpečnostních agentur, existuje napojení Amerických 

tajných služeb například na Al-Kajdu nebo Saddáma Husajna. Americké tajné služby 

využívali jejich služeb k dosažení svých cílů a následně, po ukončení jejich financování, 

se rozhodly bojovat proti Americe. Amerika reagovala nasazením koaličních vojsk a rázem 

vtáhla do svého problému veškeré státy se západní kulturou. Po útoku 11. září v New Yorku 

byla v Afghánistánu nasazena koaliční vojska Severoatlantické aliance za účasti Ameriky, 

Německa, Francie, Španělska, Velké Británie, České republiky a dalších zemí. Vojska 

v Afghánistánu bojovala v přímém nasazení proti příslušníkům hnutí Talibán, 

které bylo součástí Al-Kaida. Následně tato organizace začala páchat teroristické útoky 

v rámci Evropy. 

Následně během Arabského jara došlo opět za asistence Spojených státu k destabilizaci 

Blízkého východu, což mělo za následek zformování Islámského státu, který ovládal nemalé 
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území. Tento problém následně řeší celá Evropa a tentokrát již včetně Ruska a Turecka. 

V závislosti na tom byla Evropa destabilizována migrační krizí. Následující myšlenku lze 

označit za konspirační teorii, ale není tato činnost Spojených států cílena na Evropu, 

která v současnosti ztrácí rozkolem mezi členy EU svou atraktivitu pro investory, 

které Amerika potřebuje, aby se definitivně dostala z recese, která jí neustále hrozí? Tuto 

situaci jsem do diskuse zařadil z důvodu dokreslení politické závislosti České republiky 

na mezinárodních společenstvích a současně nebezpečí, která z nich plynou, s minimální 

možnosti ji ovlivnit vzhledem k velikosti a finančních možností České republiky. 

Migrační krize je v současné době tématem číslo jedna. Každý den některý ze sdělovacích 

prostředků přináší informaci problémech minulých, současných nebo budoucích spojených 

s migrační krizí. Jedná se jak o příchod milionů lidí od Evropy, statisíců čekajících na příchod 

a očekávané další vlny v budoucnu. Dále pak o trestnou činnost páchající uprchlíky na území 

Evropy. Tyto zprávy jsou prokládány informacemi o postoji německé kancléřky Angely 

Merkel, která příchod přistěhovalců vítá a Jean-Claude Junckera, který vyzývá země 

Evropské unie k solidaritě a příjmem uprchlíků dle kvót vydaných Evropskou unii, 

což některé země odmítají s tím, že je to narušování jejich suverenity. Otázkou je, s kým májí 

tyto země být solidární. S uprchlíky a bezpečnostním rizikem s tím spojeným, neboť jak již 

bylo zmíněno, bezpečnostní kontroly příchozích osob jsou nedostatečné, anebo solidární 

se samotným Německem, které ač v dobré myšlence přecenilo své možnosti. Tato situace 

se měla řešit přímo na územích, odkud uprchlíci přicházejí, a to zřízením uprchlických táborů 

financovaných jak z EU, tak z OSN. Odtud měl do Evropy být vpuštěny pouze osoby, 

u kterých bylo možné provést stoprocentní ztotožnění a nepředstavují bezpečnostní riziko. 

Došlo k situaci, kdy je Evropská unie rozdělena na dva tábory, kdy silnější vyhrožují slabším, 

že když nepřijmou uprchlíky, tak zastaví dotační programy na jejich rozvoj. 

V současném světě výpočetní techniky je jednou z velkých hrozeb zmíněný 

kyberterorismus. Problémem tohoto prostředí je jeho rozsáhlost a jeho možnosti. Běžného 

uživatele, který má emailovou schránku, přístup do elektronického bankovnictví 

a je registrován k několika společnostem jako například e-shopy, diskuzní weby a jiné, 

nenapadne, že on by se mohl stát obětí kyberterorismu a podle toho se taky v prostředí sítě 

chová. Zabezpečení jeho prostředku ke vstupu na síť, tedy počítače nebo smartphonu, 
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je nulové. Z důvodů finančních úspor, nebo lépe řečeno nastavení životních priorit, užívá 

základní postupy pro svou ochranu. Antivirový program fungující na podstatě free licence, 

kdy tento není schopen odhalit útok, odcizení identity nebo jinou obdobnou formu počítačové 

kriminality. Používá jedno heslo ke všem přístupům a mnohdy včetně elektronické 

bankovnictví. Sděluje na síti informace mající soukromou povahu, a to prostřednictvím 

sociálních sítí. Lidé by si měli uvědomit, že síť je nástroj, který je velmi nebezpečný, pokud 

se s ním špatně zachází. Nelze asi říci, že by teroristé primárně mířili na jednotlivce 

v kyberprostoru, ale lze říct, že lidé svou nevědomosti a lhostejností poskytují teroristickým 

organizacím informace. Současně pak je možné, že dochází i k financování terorismu touto 

cestou, kdy nepozorní lidé odešlou finanční prostředky na základě podvodných emailů. 

K tomu by ale nedošlo, kdyby tyto organizace neměli přístup k velkému množství 

nestřežených informací. 
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7 ZÁVĚR 

V současné době je nebezpečí vzniku teroristického útoku v České republice na nízké 

úrovni. Vzhledem k výsledku analýzy rizik zpracované v této práci, jsou hlavním 

nebezpečím selhání integrace nově příchozí cizinci z třetích zemí, a to konkrétně Blízkého 

východu a Afriky. Dále pak osoby překročující státní hranici na základě dohod 

Schengenském prostoru, tedy volném pohybu osob zemí Evropské unie, které jsou napojeny 

na teroristické organizace. Pokud se ale jedná o integraci osob přicházejících do České 

republiky, vychází jejích integrace v současnosti dobře. Dalším nebezpečím je pak jedinec 

nebo skupina, která do České republiky přicestuje již s úmyslem spáchat teroristický útok. 

V takovém případě pak nastupují bezpečnostní složky. Nejdříve organizace, které se zabývají 

odhalováním příprav terorismu, a v tom nejkrajnějším případě pak složky IZS, které budou 

řešit již vzniklou mimořádnou událost. 

Připravenost těchto složek je na dobré úrovni a současně dobře spolupracují 

se zahraničními složkami, včetně vyměňování zkušeností z již realizovaných mimořádných 

událostí. Důležitým aspektem k zachování tohoto stavu je udržení nebo navýšení finančních 

prostředků na tuto problematiku a také vytvářet legislativní opatření umožňující rozvíjení 

vnitrostátní i mezinárodni spolupráce všech dotčených bezpečnostních složek. 

Situace veřejného povědomí o terorismu je ve stavu čerpání informací pouze 

ze sdělovacích prostředků, které mnohdy zprávy podávají tendenčně. To se týká 

i informování o činnosti bezpečnostních složek. Informovanost veřejnosti využívají i političtí 

zástupci společnosti, kteří velice často v rámci populismu bezpečnostní situaci mohou 

zhoršovat při vyhrocených veřejných vystoupení proti příslušníkům menšin, přicházejících 

do Evropy, a tedy i České republiky, nebo menšin již na našem území žijícím. Veřejnost 

by měla mít jistotu v bezpečnostní složky a měla by se aktivně podílet na své vlastní 

ochranně. Měla by dostávat informace zakládající se na faktech, v nezkreslené podobě. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČR   Česká republika 

EU  Evropská unie 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

OSN Organizace spojených národů 
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