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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je analyzovat vybrané útoky aktivního útočníka, 

které se odehrály na území Evropské unie za období let 2012–2017. V teoretické části 

je blíže definován pojem aktivní útočník, jeho charakteristika a nejznámější útoky, 

které se v minulosti odehrály. Je zde popsán možný motiv útočníka a jeho 

osobnostní profil. Dále jsou uvedena místa možného útoku, rozdělení na měkké a 

tvrdé cíle a popsána metodika, která se touto problematikou zabývá na území České 

republiky.  

Praktická část je rozdělena do tří části. V první části jsou statisticky vyobrazena 

data z útoků, ke kterým došlo v EU za dané období, a je popsána metoda sběru dat. 

Druhá část je věnována samotnému výzkumu, kdy jsou za pomocí FMEA analýzy a 

analýzy souvztažnosti rizik vyhodnocena nejpravděpodobnější místa útoku. Třetí 

část řeší možnosti, jak danému útoku předejít, nebo snížit jejich četnost a jsou 

navržena opatření, která povedou k naplnění těchto cílů. 

Klíčová slova 

Aktivní útočník, terorismus, měkké cíle, útok, FMEA analýza.  

  



Abstract 

The subject of this diploma thesis is to analyze selected attacks of active attackers, 

which have taken place on the European Union’s territory between 2012 and 2017. In 

the theoretical part the concept of an active attacker, its characteristic and most 

famous attacks that have occurred in the past are defined.  It describes the potential 

motive of the attacker and his personality profile. Further, it describes locations of 

the possible attacks, the division into soft and hard targets and the methodology, 

which deals with this issue in the territory of the Czech Republic. 

The practical part is divided into three parts. The first part describes the data 

statistically presented from attacks that have taken place on the EU’s territory for a 

certain period of time and the method used for collecting the data. The second part 

is devoted to the research itself, in which are the most probable locations of the attack 

evaluated by using the FMEA analysis and risk analysis. The third part deals with 

the possibilities how to prevent or reduce the frequency of attacks and proposes 

measures how to achieve these goals. 
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Active attacker, terrorism, soft targets, attack, FMEA analysis.  
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1 ÚVOD 

Aktivní útočník nebo aktivní střelec je pojem, který před pár lety mnoho lidí 

neznalo, nikdy o něm neslyšeli, proto v nich nevzbuzovalo žádnou obavu nebo 

nebezpečí. Pokud se někdo s tímto pojmem setkal, tak v souvislosti s útokem někde 

daleko za „velkou louží“, jelikož v USA útoky zejména na školách zaznamenali, kdy 

tu a tam nějaký pachatel vnikl do budovy školy, kde začal bezhlavě pálit na 

spolužáky a učitele, což mělo za následek mnoho mrtvých a zraněných. Ovšem 

Spojené státy americké jsou daleko, lidé jsou tam jinak vychovávaní než v Evropě a 

přístup ke zbraním tam má skoro každý už od osmnácti let. V této iluzi mnoho 

obyvatel Evropy žilo, dokud takových útoků nezačalo strmě přibývat i na našem 

kontinentu. 

Evropa se po tzv. „Africkém jaru“, kdy došlo k uvolnění diktátorských režimů 

v Arabské části světa, dostala do problémů s narůstající migrací obyvatel z Afriky a 

Asie, která vyústila v obrovskou migrační vlnu v roce 2014 v souvislosti 

s vyhlášením Chalifátu tzv. Islámského státu na obsazených částech Sýrie a Iráku. 

Tamní obyvatelé začali nekontrolovatelně překračovat hranice Schengenského 

prostoru a mezi nimi i tací, kteří neprchali před tamním terorem, ale takový teror se 

snažili rozpoutat v Evropě. Mezi takové patřily útoky v Paříži v roce 2015, a to útok 

na vydavatelství časopisu Charlieho Hedbo a série šesti útoků během jediného dne, 

kdy k obrovskému masakru došlo hlavně během koncertu metalové kapely v klubu 

Bataclan. Nelze také opomenout útok v Nice, kdy pachatel usmrtil nákladním 

vozidlem 86 osob a 433 zranil. 

Ne všechny útoky lze přisuzovat Islámským teroristům, jelikož ne každý útok je 

vedeny z politických nebo náboženských důvodů. Českou republikou od útoku 

Olgy Hepnarové nejvíce otřásl incident, který se odehrál v roce 2015 v Uherském 

Brodě, kde místní obyvatel Zdeněk Kovář vešel ozbrojen do restaurace Družba, kde 

zastřelil osm lidí. Taktéž nelze opomenout útoky Michelle Sudků a Barbory Orlové.  
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Evropa si je jistě v této době vědoma existujícího nebezpečí, které od takových 

útočníků hrozí a snaží se všemi dostupnými prostředky útokům předejít a v případě 

že nastane, tak vymyslet opatření, která omezí ztráty na životech. Z těchto důvodů 

jsou vydávány různé metodické pokyny a nařízení, jak určitá místa zabezpečit nebo 

jak se v případě útoku zachovat. I přes veškerou snahu těchto institucí nelze zcela 

takový útok eliminovat. Jelikož jsem jako pracovník jedné ze složek IZS povinen 

v případě takového útoku čelit jeho následkům, pokusím se ve své práci vybrané 

útoky analyzovat a navrhnout opatření, která mohou takovým útokům předejít 

nebo zmírnit jejich dopady. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Pojem aktivní útočník 

Aktivní útočník neboli aktivní střelec je pojem, se kterým se v poslední době 

setkáváme poměrně často. Přesná definice pojmu aktivní střelec vychází z 

katalogového souboru typové činnosti IZS STČ – 14/IZS. Zde je uveden jako 

„nebezpečný pachatel, který volil použití zbraně proti jiným osobám k dosažení svých cílů. 

Obvykle jde o jednotlivce, může se ale také jednat o skupinu pachatelů. Nemá zábrany pro 

jakékoliv chování s cílem zabít nebo zranit co největší počet osob“. [1] 

Základní charakteristikou aktivního útočníka je především skutečnost, že se 

jedná o nebezpečného pachatele. Může zaútočit jak v akutní stresové reakci, tak s 

podrobně promyšleným plánem realizace vlastního útoku. Nemívá však zpravidla 

následný plán ústupu, není připraven vyjednávat o jakýchkoli podmínkách a 

většinou se nehodlá vzdát. Jeho cílem bývá usmrtit co nejvíce osob ještě předtím, 

než bude zastaven policií nebo ukončí svůj život sebevraždou. 

Dále se můžeme setkat s pojmem „šílený střelec“, kdy se však nejedná o odborný 

termín. Takovéto označení vytvořila především média. V praxi a zejména ve 

forenzní psychologii se jedná o pojem masového vraha, který je převzat 

z klasifikačních schémat FBI.  Z pohledu kriminalistů FBI jde o pachatele, který na 

jednom místě usmrtí více jak čtyři osoby, avšak dle forenzních psychologů je 

masovým vrahem již od tří obětí. [2] 

2.2 Charakteristika aktivního útočníka 

Aktivní útočník je v prvé řadě ozbrojený útočník, jehož cílem je usmrcení co 

největšího počtu osob bez ohledu na skutečnost, zda při tomto útoku sám zahyne. 

Vybírá si místa s velkou koncentrací osob, která jsou veřejnosti snadno dostupná, 

s nízkou ochrannou zabezpečení, tzv. „měkké cíle“. Ozbrojen nemusí být jen 
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střelnou zbraní, nožem nebo jiným útočným předmětem, jelikož v poslední době 

jsme zaznamenali několik útoků, při kterých byl jako zbraň použit dopravní 

prostředek. (Mohemed Lahouaiej Bouhlel dne 14. 6. 2016 ve večerních hodinách ve 

francouzském městě Nice vjel do davu lidí oslavujících státní svátek. Zahynulo 86 

osob. Anis Amri dne 19. 12. 2016 najel s kamionem na vánočním trhu v centru Berlína 

do davu lidí, útok si vyžádal celkem 12 obětí.) 

Aktivní útočník po sobě může zanechat více obětí na různých místech v krátkém 

souvislém časovém úseku. Jedná se o tzv. vražednou vlnu, což je jedno ucelené dění, 

které má svůj začátek a konec. (Anders Behring Breivik, 22. 7. 2011, nejprve ve vládní 

čtvrti v Oslu odpálil nálož, při které zahynulo osm lidí, následně se přesunul na 

ostrov Utöya, kde na táboře sociálnědemokratické mládeže usmrtil dalších 69 osob.) 

„Šílení střelci“ splňují znaky masového vraha, jsou však natolik vyhraněným a 

extrémním jevem, že se neustále hledá uspokojivější a hlubší vysvětlení. V drtivém 

případě se jedná o muže různého věku, který v minulosti nebyl nijak trestně stíhaný 

či jinak prošetřován orgány činnými v trestním řízení, s průměrným někdy až 

nadprůměrným intelektem. 

2.3 Nejznámější útoky 

Zapátráme-li v historii, tak jako jeden z mediálně nejznámějších útoků aktivního 

útočníka na našem území byl útok Olgy Hepnarové. Tato žena dne 10. 7. 1973 vjela 

zapůjčeným nákladním automobilem Praga RN na třídě Obránců míru v Praze na 

chodník do skupiny asi dvaceti pěti osob čekajících na tramvajové zastávce. 

V důsledku srážky zahynulo celkem osm osob, dalších jedenáct bylo těžce 

zraněno. [3] 

Fenomén šílených střelců byl dříve spojován především se Spojenými státy, avšak 

v posledních letech se pomalu přesouvá z USA do Evropy a Asie. Dá se 

předpokládat, že v dlouhodobém horizontu budeme takovýto jev pozorovat častěji 
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spolu s tím, jak se bude zvyšovat frustrace některých jedinců, ať už vlivem 

společenské exkluze, finanční situace nebo jejich osobních problémů. Zdaleka 

nejrychleji rostoucím fenoménem jsou útoky na školách, o kterých slýcháme 

v médiích, zejména v souvislosti s USA.  

Ani České republice se však tento jev nevyhnul. Dne 14. 10. 2014 na obchodní 

akademii ve Žďáru nad Sázavou zaútočila nožem Barbora Orlová na studentku této 

střední školy. Spolužáka Petra Vejvodu, který spolužačce přispěchal na pomoc, 

bodla nožem do oblasti hrudníku, čemuž podlehl. Na místě zůstaly dvě zraněné 

dívky a policejní vyjednavač. [4] 

Jeden z největších útoků, který se odehrál na území ČR v nedávné minulosti, byla 

střelba v Uherském Brodě. Dne 24. února 2015 vešel v 12:30 hod. ozbrojený 

třiašedesátiletý Zdeněk Kovář do restaurace Družba, kde následně zastřelil osm 

osob. Mezitím telefonicky kontaktoval redaktora zpravodajství televize Prima, 

kterému si stěžoval na lhostejnost úřadů a šikanu. O necelé dvě hodiny později, při 

zásahu policejní zásahové jednotky, spáchal sebevraždu. [5]  

V současné době se setkáváme nejčastěji s útoky spojené s islámským 

terorismem. Tyto útoky souvisejí s celkovou demografickou proměnou Evropské 

unie, zejména migrací obyvatel z Afriky a Asie do Evropy. Média neustále přinášejí 

nové zprávy o útocích napříč celou Evropskou unií, kdy tito aktivní útočníci zaútočí 

samostatně nebo ve skupině na veřejně přístupných místech, v danou chvíli 

s vysokým počtem osob. 

2.4 Motiv útočníků 

Útočníky je možné rozdělit do dvou základních skupin. Do první skupiny 

můžeme zařadit útočníky motivované politickými či náboženskými cíli. Politické 

cíle je možné také následně rozdělit na pravicové, levicové, nacionálně separatistické 
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a environmentální útoky. Do druhé skupiny řadíme kriminální terorismus a 

psychopatologický terorismus. 

Teroristické útoky mohou probíhat na základě různých motivací, různými 

prostředky a zaměřovat se na různé cíle. Obecně však platí, že za každým 

teroristickým činem ať dokonaným, či ve fázi přípravy, je motivace. Ani takové 

rozdělení však není jednoznačné, neboť politickou a náboženskou složku 

mnohokrát nelze striktně oddělit. 

2.4.1  Politický terorismus 

Politický terorismus se vyznačuje především ideologií nebo určitým politickým 

programem, k jehož naplnění je třeba provedení teroristického činu. Z hlediska 

ideologií ho dělíme na pravicový a levicový. Pravicový se opírá zejména o ideologie 

fašismu a nacismu. Zvláštní skupinou je v tomto směru nacionálně separatistický 

terorismus, který vzhledem k hodnotám, jaké prosazuje, lze řadit k terorismu 

pravicovému. Levicový terorismus řadíme mezi ideologie vyznávající komunismus 

nebo anarchii. [7] 

2.4.2 Pravicový terorismus 

Jde o druh terorismu, který je velice pestrý, jelikož do této skupiny spadají 

hodnoty jak fašismu a nacismu, tak i rasově motivované útoky a fenomény jako je 

„bílý terorismus“ a xenofobie až po antikomunismus. Lidé vyznávající tyto hodnoty 

se často řadí mezi spořádané občany bránící zájmy společnosti, zejména před 

národnostními menšinami. Útoky takových skupin nebo členů různých organizací 

nejsou časté, ovšem ne zcela zanedbatelné. Příkladem může být útok z roku 2016 

z německého Mnichova, kde 18letý Němec iránského původu zastřelil devět lidí, 

přičemž si za své oběti vybíral přistěhovalce a vykřikoval během útoku, že je Němec 

a příslušník Árijské rasy. 
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2.4.3 Levicový terorismus 

Stejně jako terorismus pravicový je i levicový ideově poměrně široký. Základní 

proud však usiluje o naplnění myšlenek Vladimíra Iljiče Lenina a Karla Marxe, kteří 

se za pomocí revolučních hodnot snažili svrhnout kapitalistický režim. Levicový 

terorismus, který se nejčastěji vyskytoval mimo území bývalého Sovětského svazu, 

patří mezi nejvýznamnější motivační prvky 20. století. Do druhé skupiny, řadící se 

mezi levicový terorismus, patří anarchisté, kteří staví na myšlenkách Pierra-Josepha 

Proudhona, Mikhaila Bakunina a Sergeye Nachayeva, kteří v roce 1879 založili 

organizaci Svoboda národa. Tato organizace později zavraždila carskou rodinu 

Alexandra II. Levicoví teroristé byli nejviditelnější v minulém století, a to zejména 

s nástupem studené války. V současné době již tento motivační prvek nehraje tak 

významnou roli ve společnosti. [6]   

2.4.4 Nacionálněseparatistický terorismus 

Motivem lidí zařazených do této kategorie je nacionalismus a boj za sebeurčení 

národa. Hodnoty, které vyznávají, jsou pro většinu politologů pravicové, i když 

v některých zemích, zejména jihoamerických, mohou být i levicové. Tito lidé často 

vystupují proti nadvládě a útisku centrální vlády. Usilují o nezávislost na 

koloniálních mocnostech nebo o území s odlišnou identitou obyvatel v rámci 

nějakého státu. Příkladem může být Španělsko, kde obyvatelé Katalánska usilují o 

nezávislost na Španělsku, nebo Velká Británie a Severní Irsko. 

2.4.5 Environmentální terorismus 

Jedná se o specifickou formu terorismu zaměřenou na ochranu životního 

prostředí. Cílem takových skupin se stávají společnosti, které v souvislosti se svou 

podnikatelskou činností ohrožují životní prostředí. Útoky jsou vedeny často na 

zničení techniky nebo na dělníky a jejich zázemí. Jednání těchto osob často 

připomíná spíše vandalské útoky. 
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2.4.6 Náboženský terorismus 

V dnešní době se jedná o velice zastoupenou kategorii, kterou lze rozdělit na 

terorismus fundamentalistický, který usiluje o inkorporaci náboženství do státních 

zřízení nebo náboženskou odplatu, a terorismus eschatologický, který zpravidla 

usiluje o naplnění různých proroctví. Eschatologický terorismus je spíše okrajovou 

záležitostí nepřesahující okruh sekt. [8] 

Z dnešního pohledu je zdaleka nejvýznamnější terorismus fundamentalistický, 

který lze dělit podle jednotlivých náboženských směrů. Ač v dnešní době se nejvíce 

setkáváme s terorismem islamistickým, neznamená to, že křesťanský či židovský 

terorismus neexistuje. Dnes se s křesťanským terorismem můžeme setkat zejména 

v oblastech, kde dochází ke střetu náboženských hodnot v kontextu rozdělených 

společností. Například v Ugandě a Kongu operuje Boží armáda odporu, což je 

teroristická organizace usilující o vybudování teokratického státu založeného na 

Bibli. Ve jménu této organizace bylo jen v roce 2009 zmasakrováno více než 1200 

civilistů. [8] 

Taktéž židovský neboli sionistický terorismus nelze považovat za zcela 

zanedbatelný. Již po vzniku samostatného státu Izraele v roce 1948 se mladý stát 

musel vypořádat s řadou teroristických organizací, které útočily proti Arabům, 

sionismu, nebo které se snažily prosazovat radikální náboženská vyznání. Aktivity 

židovského terorismu nejsou omezeny pouze na území Svaté země, neboť např. 

v USA již od roku 1968 působí radikální krajně pravicová organizace zřízená za 

účelem ochrany Židů proti projevům antisemitismu, Židovská obranná linie. [9] 

Náboženský terorismu je z dnešního pohledu bezpečnosti souvisejícího s útoky 

aktivních útočníku asi jedno z nejdůležitějších témat. Zatímco terorismus 

křesťanský a židovský jde stranou světových médií, islámský je hojně medializován. 

Souvisí to především se současnou uprchlickou krizí a taktéž válkou proti 

Islámskému státu (IS) na územích Sýrie a Iráku. Tato radikální islámská teroristická 
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organizace si nárokuje nadvládu nad všemi muslimy na světe. Cílem IS bylo obnovit 

chalífát na územích Iráku a Levanty, což bylo dřívější označení geografického území 

zahrnující Palestinu, Libanon, Jordánsko a Sýrii. Přestože v současné chvíli státy 

bojující proti IS hovoří o její porážce, tak je zcela zřejmé, že se jedná o porážku pouze 

územní, ne však o porážku ideologie radikálního islámu. 

2.4.7 Psychopatologický terorismus 

Jedná se o terorismus, který není páchán z politických důvodů nebo 

náboženského přesvědčení, ale vychází z potřeb duševně nemocného jedince, 

kterého tento akt uspokojí. Nalézt odpověď na otázku, kde se takováto potřeba 

v člověku bere, není zcela jednoduché. Přestože se touto otázkou zabýváme již 

několik desítek let a existuje zde řada teorií, žádná z nich nemůže sloužit jako 

jednoznačný model pro vysvětlení extrémního násilí. Přesto však lze takové 

teroristy do jisté míry rozlišit, a to do čtyř základních skupin v závislosti na tom, co 

kterého jedince uspokojuje. [7] 

Může se jednat o činy z pomsty vůči určitému publiku za účelem jeho zastrašení, 

vědomí slávy a uznání, které hodlá svým činem získat. Dále je to radost z vlastních 

schopností šířit hrůzu, psychická nemoc nebo vnitřní pocit nutnosti šířit 

terorismus. [10] 

2.4.8  Kriminální terorismus 

Terorismus, u kterého se opět můžeme zabývat otázkou, zda se vůbec o 

terorismus jedná, jelikož zde stejně jako u předchozího typu postrádáme politický či 

náboženský prvek. V případě kriminálního terorismu je hlavním motivem zisk, a 

proto je zde zřejmá souvislost s organizovaným zločinem. Mezi doprovodné znaky 

zde často patří kontrola určitého teritoria a monopolizace trestné činnosti, jako je 

výroba a distribuce drog. 
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S narkoterorismem je spojována řada teroristických organizací, které si 

prostřednictvím obchodu s narkotiky zajišťují zdroj svého financování. Tady je 

možné zařadit např. džihádistické organizace jako Al-Kajda nebo hnutí Taliban, 

které obchodují s opiem a heroinem. Nejrozšířenější jsou zde organizace působící 

v Kolumbii, mezi které patří Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) či Národně 

osvobozenecká armáda Kolumbie (ELN). [11] 

2.5 Osobnostní profil útočníka 

Masové vraždy byly vždy součástí dějin lidské civilizace, avšak především 

v posledních třiceti letech vzniká velká potřeba této specifické formě násilí lépe 

porozumět, správně ji definovat a pokusit se jí předcházet. Masová vražda jako 

taková může mít mnoho podob, a i proto se řada odborníků pokusila o přesnější 

specifikaci subtypů masových vrahů a klasifikaci základních rozdílů. [2]  

Existuje mnoho odborných názorů na rozdělení těchto vrahů jako např. rozdělení 

na základě biosociopsychologických odlišností, kdy v roce 1974 provedl Warren Will 

sledování čtyřiceti vrahů, které následně rozdělil do deseti subtypů: depresivní, 

psychotický, na podkladu organického poškození mozku, psychopatický, pasivně 

agresivní, alkoholický, hysterický, jubilejní, mentálně retardovaný a sexuálně 

agresivní.[12] Další rozdělení masových vrahů dle typologie vnesl P.E.Dietze v roce 

1986, kdy již tyto faktory propojuje s prostředím, ve kterém pachatel vraždí. Masové 

vrahy dělí na tři subtypy: vrah z rodinného kruhu, který útočí v domácím prostředí 

na členy vlastní rodiny a příbuzenstvo, dále pseudovoják, který je fascinován 

zbraněmi a žije ve vlastním světě fantazie, a na vrahy ze zálohy, kteří inklinují 

k hromadné vraždě s velkými následky, neváhají užít jakékoliv prostředky, avšak 

sami nechtějí být nikterak ohroženi na životě. [2] 
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2.5.1 Kompilovaná typologie masových vrahů 

Všechny výše uvedené osobnostní typy byly později dále rozšířeny a staly se 

v roce 1994 základem kompilované psychologie masových vrahů. 

Vrah z rodinného kruhu – jedná se o člověka, který zavraždí členy rodiny a 

většinou následně spáchá sebevraždu. 

Vrah motivovaný ziskem – který vraždí z důvodu vlastního materiálního 

profitu. 

Vražda motivovaná sexem – jedná se o poměrně vzácný jev motivovaný 

sexuálním mučením. 

Pseudo Commando – jedinec je silně fascinován zbraněmi a je posedlý 

představou neohroženého vraždícího vojáka. 

Vrah ze zálohy – jedná se o člověka, který k vraždě užije jed či ukládá výbušniny 

na veřejná místa, přičemž sám se snaží po útoku utéct. 

Psychotický vrah – jedinec s vážným duševním onemocněním, u kterého je 

charakteristické selhávání myšlenkových procesů, sníženou schopností vnímat 

emoce a reagovat na ně. Projevuje se sluchovými halucinacemi, paranoidními či 

bizarními bludy nebo zmatenou řečí a myšlením. Má taktéž rozsáhlou sociální nebo 

pracovní dysfunkci. 

Vrah z profesního kruhu – jedná se o jedince, který se mstí za křivdy ze strany 

zaměstnavatele nebo spolupracovníků. 

Vrah učedník – je označení masových vrahů, kteří páchají na příkaz další osoby, 

nejčastěji charismatického vůdce. 



23 

 

Ideologický vrah – je dominantní osoba, často charismatický vůdce, který je 

schopen přesvědčit ostatní, aby spáchali sebevraždu. 

Genocida – skupina nebo jedinec páchající vraždu z poslušnosti ke svému vůdci. 

Vídáme ho v podobě genocidy, náboženského fanatismu či etnických čistek [2]. 

2.5.2  Komprehenzivní typologie masových vrahů 

Masové vrahy můžeme dělit také nezávisle na kompilované typologii, dle 

statistických dat, zejména vražd páchaných na veřejných místech za období od roku 

1965 až do současnosti. Podle této typologie je masová vražda postavena na dvou 

základních motivačních faktorech, a to na vzteku a pomstě. 

Vztek a odplata zaměřená na konkrétní osobu – jedná se o situaci, při které se 

pachatel snaží pomstít konkrétním lidem od kterých pociťuje křivdu, přičemž se 

pokusí nezranit další nevinné lidi.  

Vztek a odplata se zaměřením na specifické místo – zde se pachatel upne na 

konkrétní místo, které má pro něho symbolický význam, např. firma nebo autorita, 

která s tímto jedincem přímo souvisí. 

Vztek a odplata difuzního typu – představuje situaci, kdy si pachatel nevybírá 

jasnou a konkrétní oběť, ale zaměřuje se spíše na určité skupiny nebo kategorie lidí, 

ke kterým pociťuje nenávist. 

Vztek náhodného typu – situace, při které pachatel útočí na oběti, které jsou 

zrovna na místě jako vhodný cíl, bez konkrétního motivu z hlediska výběru. 

Vztek vyvolaný konfliktem v rodinném prostředí –  pachatel útočí na rodinné 

příslušníky, většinou na manželku nebo bývalou ženu a poté na ostatní členy rodiny. 

Vztek je obvykle způsoben nakumulováním stresu v kombinací s aktuálním 



24 

 

konfliktem. Co se četnosti týče je takový způsob masových vražd nejčastějším v 

USA. 

Vztek vyvolaný odmítnutím – představuje situaci ve které byl pachatel 

opakovaně odmítnut osobou, které vyjadřuje své city, nebo nechtěl pokračovat ve 

vzájemném vztahu. Obětmi se v tomto případě mohou stát přátelé nebo kolegové 

oběti. 

Vztek vyvolaný náhlým interpersonálním konfliktem –  pachatel začne vraždit 

během konfliktu, většinou s neznámou osobou, kdy jako spouštěč slouží většinou 

banální spor s jedincem s vysokou pohotovostí k agresi. 

Masová vražda jako součást jiného zločinu – pachatel vraždí důsledkem ztráty 

kontroly nad situací nebo se snaží odstranit svědky svého předchozího zločinu, 

většinou loupeže. 

Masová vražda jako součást války gangů – vykonavatelem vraždy je v tomto 

případě člen nebo členové určitého gangu, který se na základě aktuálního konfliktu 

snaží odstranit konkurenci. 

Masová vražda s ideologickým motivem – jedná se o vraždu, při níž je pachatel 

motivován politickým či náboženským postojem, který je neslučitelný s jeho 

představou o společnosti. Nejčastěji jde o teroristické útoky. 

Masová vražda s nespecifickým motivem – situace, kdy motiv vraždy je nejasný, 

neznámý a nepochopitelný. Pachatelé nejčastěji trpí dlouhodobě psychickými 

problémy nebo duševním onemocněním. [2] 

2.5.3 Osamělý vlk 

S trochou nadsázky lze říci, že se jedná o novou formu terorismu, která vstupuje 

a vnáší strach do každodenního života. Terorista působí jako osamělý vlk, což 
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způsobuje zpravodajským službám velký problém. Příkladem mohou být 

teroristické útoky v Bostonu, Londýně, Paříži nebo v Sydney. Tyto čtyři smrtící 

útoky nebyly v režii žádné teroristické organizace. Jejich aktéři i způsob provedení 

pouze připomínají vražedné výpady osamělých vlků. 

Obvykle se jedná o osoby žijící na okraji společnosti, v bezvýchodné situaci, bez 

perspektivy a společenského uplatnění. Vyloučit však nelze ani dobře maskovaného 

fanatika z dobře situované rodiny a prestižní univerzity. Může se tedy jednat o 

kohokoliv, kdo má doma internet a jakýkoliv nástroj, kterým lze usmrtit člověka. 

Dle BIS až sedmdesát procent případů, kdy lidé podléhají indoktrinaci radikálním 

islámem, lze připsat internetovým serverům s džihádistickou ideologií. Takové 

webové stránky nabízejí jasné a konkrétní návody, kde zaútočit a jak útok 

provést. [13] 

Exemplárním příkladem konceptu „osamělého vlka“ je případ norského občana 

Anderse Breivika a jeho útoku na civilní obyvatelstvo v roce 2011. Před samotným 

útokem uveřejnil na internet svůj manifest, kde popisuje své záměry, přípravy na 

útok, ideologii a výběr cílů. Terčem byla tehdejší vládní strana, která byla dle jeho 

slov zodpovědná za otevřenou multikulturní politiku v Norsku. Záměrem krajně 

pravicového Breivika bylo potrestat tento politický subjekt a svými činy deklarovat 

své poselství a názory veřejnosti. [16] 

Problém s identifikací takového jedince je zejména s jeho odhalením. 

Zpravodajské služby mají velice ztíženou situaci, jelikož osamělý útočník prakticky 

nezanechává stopy. Co připravuje, je pouze v jeho mysli a o svých plánech se 

nikomu nesvěřuje. Jedinou pomocí jsou informační systémy státních a 

mezinárodních institucí a vyčkávat, zda takovýto člověk udělá nějakou chybu, která 

by pomohla s jeho identifikací. Možnost stát se terčem útoku osamělého vlka velmi 

ztěžuje život a fungování euroatlantické civilizace, jelikož nastává dilema vybrat si, 

zda omezíme osobní svobody každého z nás na úkor bezpečí. [13] 
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2.6 Místa možného útoku 

Asi nejzákladnějším dělením míst, na které je možné vést útok, je rozdělení na 

měkké a tvrdé cíle. Jedná se o pojmy, které jsou užívané v mezinárodně 

bezpečnostní politice poměrně krátkou dobu. V ČR byl poprvé použit v dokumentu 

vydaném Ministerstvem vnitra ČR v roce 2016 nazvaném Základy ochrany měkkých 

cílů – metodika. Jedná se o rozdělení potencionálních míst útoku, kdy jako tvrdý cíl 

bývá označen objekt nebo místo s vysokým stupněm ochrany proti napadení a 

neoprávněnému vniknutí. Můžeme zde zařadit vojenské objekty, důležité státní 

objekty, objekty bezpečnostních služeb a také některé komerční objekty. Taková 

místa jsou veřejnosti nepřístupná a podléhají určitému stupni zabezpečení, dle své 

významnosti. Z tohoto důvodu lze potencionálnímu útoku na tyto objekty poměrně 

účinně zabránit. 

Naproti tomu měkký cíl je místo obecně s vysokou koncentrací osob a nízkou 

nebo žádnou mírou zabezpečení proti případnému útoku, a zároveň nepatří mezi 

prvky kritické infrastruktury. Taková místa patří mezi vyhledávané cíle 

potencionálních útočníků.  

2.6.1 Měkké cíle 

Členění objektů na měkké a tvrdé cíle je důležité z hlediska zabezpečení těchto 

objektů. „Jako měkké cíle se označují objekty, prostory nebo akce charakterizované 

shromažďováním většího počtu osob, absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti násilným 

útokům a nezařazením mezi objekty kritické infrastruktury.“ [14] 

 

Měkké cíle lze dle tohoto klíče rozdělit do následujících skupin. 

• Školská zařízení, koleje, menzy, knihovny; 
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• církevní památky a místa určené k uctívání; 

• nákupní centra, tržiště a obchodní komplexy; 

• kina, divadla, koncertní sály, zábavní centra; 

• shromáždění, průvody, demonstrace; 

• bary, kluby, diskotéky, restaurace a hotely; 

• park a náměstí, turistické památky a zajímavosti, muzea, galerie; 

• sportovní haly a stadióny; 

• významné dopravní, vlaková a autobusová nádraží, letištní terminály; 

• nemocnice, polikliniky a další zdravotnická zařízení; 

• veřejná shromáždění, průvody, poutě; 

• kulturní, sportovní, náboženské a další akce; 

• komunitní centra. [15] 

V souvislosti s bezpečnostní situací v EU a teroristickými útoky, které poslední 

dobou ochromují naši společnost, se stále častěji setkáváme s násilnými útoky 

nikoliv ideologicky motivovanými, avšak stejně jako ty teroristické, útočí na měkké 

cíle s úkolem zranit či usmrtit co nejvíce přítomných osob.  

Takové útoky jasně poukazují na skutečnost, že měkké cíle jsou z hlediska útoku 

ideálním místem a není ve standartních možnostech napadených subjektů se 

zabezpečit a bránit. Důsledky napadení často bývají fatální, mají dopad na širší okolí 

nebo vyžadují koordinaci při nastavení protiopatření. Je zřejmé, že subjektů 

možného napadení v ČR je mnoho a stát, zejména veřejná správa není schopna 

všechny dostatečně a účinně proti těmto útokům chránit. Řada měkkých cílů je navíc 

schopna vymyslet účinná protiopatření sama, jelikož důvěrně zná prostředí, má 

lepší finanční prostředky a znalost lidí. [15] 

2.6.2  Nejčastější měkké cíle 

Atraktivitu a výběr měkkého cíle pro útočníka může zvyšovat přítomnost a 

kvalita bezpečnostního personálu na místě, koncentrace osob, přístupnost PČR, 
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nebo obecní policie, přítomnost médií a symboličnost místa. Taktéž při výběru 

záleží, jestli se jedná o venkovní prostory jako jsou stadiony, různá sportoviště, popř. 

tržnice, nebo o prostory vnitřní, jako jsou vzdělávací zařízení, nákupní centra nebo 

kulturní střediska. 

Výběr místa lze taktéž posuzovat z hlediska počtu osob na daném místě v určitém 

časovém nebo ročním období. V tomto případě hovoříme o tzv. „peak time“, tedy o 

době, kdy v danou dobu, čase a místě je nejvyšší koncentrace osob. Může se tedy 

jednat o dopravní špičku v MHD, úřední hodiny ve veřejných institucích nebo čas 

oběda ve stravovacích zařízeních. [17] 

2.6.3 Útoky na školách 

K útokům v prostředí vzdělávacích institucí dochází na celém světě a jsou 

statisticky nejrychlejším subfenoménem masových vražd. Nejčastěji jsou tyto útoky 

spojovány s USA, kde představují téměř 34 % všech masových vražd provedených 

na veřejném místě. ČR není výjimkou a v posledních 15 letech jsme zaznamenali 

narůstající křivku těchto násilných trestných činů. Co se týká EU, k největšímu 

nárůstu došlo ve Finsku a v Německu. [2] 

FBI vypracovala, na základě analýzy šesti konkrétních případů útoků na školách, 

orientační profil pachatele. 

• Chybějící podpora rodiny (pachatelům chyběla podpora rodiny, a nebo se 

toto domnívali); 

• narcistické založení (pachatelé zastávají narcistické postoje, úspěchy 

považují za samozřejmost, stres a neúspěch vnímají jako nespravedlnost); 

• pocit újmy (pachatelé se vžívají do pocitu oběti až skutečných či 

domnělých ústrků a hledají odplatu za skutečné nebo smyšlené zlo); 

• možnost ozbrojení (pachatelé mají snadný přístup ke zbraním); 
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• vazba na satanistické nebo jiné agresivní kultury (sledují filmy a písně 

glorifikující násilí); 

• nevýrazní samotáři (pachatelé jsou sociálně nevyzrálí, bývají samotářští); 

• verbalizace agresivních témat (pachatelé často mluví o násilí, ventilují 

přání někoho zavraždit); 

• pocit bezmoci (pachatelé se často cítí bezmocní, násilí vnímají jako 

prostředek moci); 

• absence pocitu viny (po činu neprojevují žádnou lítost). [18] 

 

Vyprofilovat jednoznačného pachatele masakru ve vzdělávacím zařízení, není do 

dnešního dne možné. Výzkumy těchto pachatelů jsou po metodologické stránce 

problematické vinou vysoké sebevražednosti těchto pachatelů a nespolehlivosti 

údajů, které se dostávají již zprostředkovaně. Psychopatologické a biologické 

pokusy jsou brány s rezervou a velikost psychopatologické zátěže u pachatelů se 

nedá přesně určit. U některých se tyto poruchy mohou vyskytnout u jiných nikoliv. 

Shoda nastává pouze v tom, že určitá osobnost představuje nepřehlédnutelný 

rizikový faktor pro spáchání masové vraždy, avšak pouze někteří takto disponovaní 

jedinci tento čin dokonají. [18] 

V roce 2002 se pokusil tým odborníků z mnoha organizací vyprofilovat pachatele 

masových útoků na školách pro americké ministerstvo školství jako statistický 

model četnosti výskytu vybraných jevů na základě analýzy 37 útoků mezi léty 1974–

2000. 

 

Základní data 

• 85 % útočníků bylo ve věku 11–21 let 

• 76 % bylo bílé pleti, 12 % černé pleti a 5 % žluté pleti 
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Rodinné zázemí 

• 63 % bylo z rodiny se dvěma rodiči 

• 19 % vyrůstalo pouze s jedním biologickým rodičem a 2 % ve střídavé péči 

• 5 % žilo v pěstounské péči 

Studijní výsledky 

• 41 % mělo výborné studijní výsledky, 15 % průměrné, 22 % dostatečné a 

pouze 5 % ve škole zcela selhávalo 

Sociální adaptabilita 

• 41 % bylo vnímáno jako člen mainstreamu, tedy sociálního průměru a 

hlavní skupiny 

• 27 % bylo vnímáno jako člen okrajové skupiny 

• 12 % nemělo žádné blízké přátele 

• 34 % bylo vnímáno jako samotáři 

• 44 % se účastnilo školních i mimoškolních aktivit 

Problémy s chováním 

• 63 % nevykazovalo žádné problémy s chováním spojené se školou 

• 10 % bylo vyloučeno pro problémy s chováním ze školy 

• 83 % bylo známo tím, že se velmi těžko vyrovnává s obtížemi, neúspěchem 

a ztrátou 

Období před útokem 

• 44 % vykazovalo náhlé zhoršení studijních výsledků 

• 27 % ztratilo zájem o své přátele 

• 41 % ztratilo zcela zájem o školu 
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• 32 % vykazovalo náhlé problémy s chováním 

• 95 % postupně a dlouhodobě rozvíjelo myšlenku a záměr někoho poškodit 

• 93 % konkrétní útok naplánovalo 

• 51 % plánovalo konkrétní masový útok více než měsíc před incidentem 

• 81 % z nich pociťovalo nějakou křivdu před útokem a 66 % se o této křivdě 

někomu svěřilo 

• 59 % z nich mělo již dříve zkušenost s užitím střelné zbraně a 15 % 

s výbušninami 

Neslyšené varování 

• 81 % útočníků popsalo svůj záměr a plán útoku minimálně jedné osobě, 

přičemž 93 % těchto osob představovali sourozenci nebo blízcí přátelé 

Pravděpodobný motiv 

• 61 % z nich se chtělo pomstít 

• 34 % z nich chtělo vyřešit útokem nějaký konkrétní problém 

• 27 % z nich chtělo z pocitu zoufalství spáchat rozšířenou sebevraždu 

• 24 % toužilo získat pozornost a uznání 

• 54 % mělo k útoků více motivů a důvodů 

• 44 % bylo k útoku motivováno a ovlivněno někým jiným (např. zhlédli 

nějaký jiný masový útok v médiích, ve kterém se idealizovali) 

Selfreport 

• 71 % z nich se cítilo být pronásledováno, šikanováno, vydíráno, opakovaně 

napadáno a zraněno 

• 61 % tvrdilo, že dlouhodobě prožívá velmi depresivní a zoufalý život 

• 98 % bylo přesvědčeno, že zažilo nějakou zásadní osobní ztrátu, přičemž 

66 % pociťovalo nějaké významné osobní selhání a ztrátu sociálního 
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postavení a 51 % prožilo ztrátu blízké osoby nebo rozpad významného 

vztahu 

Anamnéza 

• 78 % mělo sebevražedné myšlenky nebo se již pokusilo o sebevraždu 

• 24 % zneužívalo alkohol nebo jiné návykové látky 

• 34 % bylo již v minulosti psychologicky nebo psychiatricky vyšetřeno 

• 17 % mělo už nějakou diagnózu ze spektra duševních onemocnění nebo 

poruch chování 

• 31 % bylo fyzicky agresivní k okolí 

• 27 % bylo v minulosti vyšetřováno pro nějaký trestný čin 

• 44 % projevovalo patologickou fascinaci zbraněmi 

• 32 % projevovalo zájem o výbušniny 

• 12 % již dříve mučilo nebo zavraždilo nějaké zvíře 

Vztah k násilí 

• 59 % projevovalo již před útokem zvýšený zájem o násilnou tématiku 

• 27 % mělo v oblibě filmy o násilí, 24 % knihy o násilí, 12 % počítačové hry 

s násilnou tématikou (v Německu 57,1 %) 

• 37 % projevovalo zájem a vztah k násilí ve svých vlastních povídkách [2] 

Je potřeba tedy rozdělit tyto útoky na takové, kdy pachatel má přímou vazbu na 

danou instituci, ať už jako student, rodič, či vyučující, a na útoky, ke kterým může 

dojít bez zjevné souvislosti s daným prostředím, jako jsou teroristické útoky, kdy 

pachatel nebo pachatelé vniknou do této instituce pouze z důvodu mediálního 

zviditelnění a snadného cíle. Proto je také nutné individuálně přistupovat ke 

způsobu ochrany takových budov. 
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2.6.4 Obchodní centra 

Jedná se o jeden z typických měkkých cílů vzhledem k jejich obtížnému 

zabezpečení a vysokému počtu osob. Jak v minulosti tak v současné době jsou 

vyhledávaným cílem útočníků nejen z řad islámských teroristů, pro které 

symbolizují západní styl života, ale i pro zcela náhodné jedince trpící duševní 

poruchou, ve kterých může návštěva takového místa vyvolat amokový stav. Jako 

příklad můžeme uvést duševně nemocnou třiatřicetiletou Michele Sudků, která  1. 

června 2016 v pražském obchodním centru na Smíchově ubodala náhodnou ženu 

nebo incident který se odehrál 20. října 2017 v Polsku ve městě Sztalowa Wola, kdy 

27 letý muž pobodal deset lidí, přičemž jedna žena na následky zranění později 

zemřela. [19] 

2.6.5 Hromadné dopravní prostředky 

    Útok na dopravní prostředky a dopravní sítě může zasáhnout nejen značné 

množství osob, ale i ochromit dopravní infrastrukturu. Veřejná dopravní síť 

propojuje důležité instituce a obchodní centra a je tedy možné takovýmto útokem 

ochromení ještě znásobit. V těchto případech hraje taktéž významnou roli tzv. peak 

time, tedy čas, kdy nastává dopravní špička. V minulosti jsme se mohli setkat 

s takovýmito útoky například v roce 1995 v tokijském metru nebo bombový útok 

v londýnském metru z 15. září 2017.  

2.6.6 Sportovní a kulturní akce  

Tyto akce vzhledem k velkému počtu návštěvníků, mediální atraktivitě a 

rizikovému místu vyžadují stále častěji důslednou bezpečnostní přípravu. 

Typickým pro ČR jsou bezesporu fotbalová a hokejová utkání nebo řada různých 

koncertů a hudebních festivalů. Na takováto místa jsou ve většině případů již 

preventivně vyslány složky IZS, které dohlíží na průběh akce. I přes důkladnou 

bezpečnostní kontrolu při vstupu však nelze útok zcela eliminovat. Příkladem 
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takového útoku je střelba v pařížském klubu Bataclan, kdy tři útočníci ozbrojeni 

útočnými puškami AK-47 a ručními granáty vnikli 13. listopadu 2015 na koncert 

metalové kapely, které se účastnilo cca 1500 lidí a začali střílet. Na místě zemřelo 89 

lidí. [20] 

2.6.7 Náměstí a veřejná shromáždění 

     Veřejná shromáždění, demonstrace nebo např. velikonoční trhy můžeme řadit 

mezi tzv. dočasné měkké cíle. Tyto akce jsou většinou pořádány na dobře 

dostupných místech v centrech měst, popř. před významnými institucemi. Je zde 

volný přístup osob a složky IZS jsou zpravidla přítomny. Akce mají stanovený 

začátek, tudíž peak time je všem dobře známý. Takovýto prostor je co do zajištění 

bezpečnosti proti útoku aktivního útočníka pro bezpečnostní složky velice 

problematický. Jako příklad z nedávné minulosti je útok, ke kterému došlo 14. 

července 2016 ve francouzském městě Nice. Zde během oslav státního svátku najel 

útočník Mohamed Lahouaiej Bouhlel nákladním vozidlem do davu lidí, při kterém 

zahynulo 86 osob. [20] 
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3  METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ 

V souvislosti se stále narůstajícími bezpečnostními opatřeními a ochranou před 

útoky aktivních útočníků, byla i ČR nucena na tyto bezpečnostní hrozby reagovat a 

vydat pokyny jak pro složky IZS, tak pro jednotlivé instituce, jak se v případě 

takovéhoto útoku chovat. Jedním z hlavních dokumentů je Katalogový soubor 

typová činnost složek IZS při společném zásahu STČ 14/IZS Amok – útok aktivního 

střelce. Tento byl vydán 1. ledna 2014 a má číslo jednací MV-68191/PO-IZS-2013. 

Mezi další dokumenty zabývající se problematikou útoků patří Metodika – 

Základy ochrany měkkých cílů vydaná Ministerstvem vnitra v červnu 2016, která 

definuje měkké cíle a zabývá se jejich ochranou. Dále je to pak Koncepce ochrany 

měkkých cílů pro roky 2017–2020 vydaná MV v dubnu 2017, Metodika MV pro 

aplikaci nové technické normy ČNS 73 4400, Prevence kriminality – řízení  

bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení do praxe. Ta 

se zabývá bezpečností školských zařízení, identifikací a analýzou jejich rizik. Dále 

jsou to plány k rychlému nasazení sil a prostředků a jejich koordinaci na místní 

úrovni jednotlivých Krajských ředitelství PČR. 

Na základě spolupráce FBI a DHS vznikla v USA strategie pod zkratkou RUN – 

HIDE – FIGHT, neboli UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ. Tato strategie je do jisté míry 

inspirována evoluční strategií stresového managementu a představuje jisté 

doporučení, jak se zachovat v případě masového útoku vedeného jedním, případně 

více útočníky. Je součástí metodik pro případ útoku aktivního útočníka v celé EU, a 

i když se někteří snaží vyvrátit její proveditelnost za všech okolností, může jedinci i 

ostatním zachránit život. Z této strategie vychází také celá řada metodik a pokynů, 

které v souvislosti s ochranou svých zaměstnanců vypracovávají soukromé firmy a 

instituce, které je takto implementují do svých vnitřních bezpečnostních řádů. 
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3.1  STČ 14/IZS – Amok – útok aktivního střelce 

Katalogový soubor typové činnosti složek IZS při společném zásahu vydaném 

pod označením STČ 14/IZS (viz. Příloha 1), se zabývá problematikou útoku aktivního 

útočníka a vymezuje úkoly jednotlivým složkám IZS během společného zásahu. Byl 

vydán 1. ledna 2014 pod číslem jednacím MV-68191/PO-IZS-2013. Vedení tohoto 

souboru provádí MV – generální ředitelství HZS ČR, odbor IZS a výkonu služby. 

V úvodní části je uveden obsah jednotlivých listů složek IZS a list změn. [1] 

3.1.1 Společný list složek IZS 

V této části, jehož gestorem je Policie České republiky a list je veden pod číslem 

jednacím PPR-4336/ČJ-2013-990111, je uveden společný list složek IZS.  Jsou zde 

vymezeny jednotlivé související pojmy. 

• Aktivní střelec; 

• amok; 

• bezpečnostní uzávěra; 

• eliminace aktivního střelce; 

• kontrolní stanoviště; 

• nástupní prostor složek IZS; 

• nebezpečná zóna; 

• vnější zóna. 

3.1.2 Charakter mimořádné události 

Zde je uveden postup jednotlivých složek IZS při MU, při níž došlo k násilnému 

útoku aktivním útočníkem s následkem zranění nebo smrti, kdy je takovýto pachatel 

pravděpodobně stále na místě a pokračuje v útoku. Je zde jasně vymezena činnost 

při řešení MU, která je rozdělena do dílčích etap. 

• Eliminace aktivního střelce; 
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• vyžádání součinnosti složek IZS v rámci eliminace aktivního střelce; 

• záchranné a likvidační práce (zpravidla až po eliminaci střelce); 

• psychosociální pomoc osobám zasažených MU; 

• předání místa zásahu orgánům činným v trestním řízení. 

Dále jsou zde vymezeny charakteristické zvláštnosti, kde je uvedeno, že eliminaci 

takového útočníka zabezpečuje výhradně PČR, má nejvyšší prioritu a nesnese 

odkladu. Příslušníci PČR v takovémto případě využívají všech zákonných 

prostředků proti nebezpečnému pachateli a dbají přiměřené opatrnosti vůči 

přítomným osobám. Jsou zde taktéž uvedeny události, které lze v souvislosti se 

zákrokem očekávat, a to především vznik paniky a stresového chování osob 

zasažených MU, mediální zájem, vysoké nároky na zasahující pracovníky složek IZS 

v souvislosti s délkou zásahu a vysokými nároky na poskytnutí psychosociální 

pomoci. 

PČR si v rámci takového zásahu může vyžádat součinnost složek IZS, jako je 

zapůjčení výškové techniky pro potřeby odstřelovačů, osvětlení apod., je však 

povinna zabezpečit těmto složkám ochranu před aktivním útočníkem. Taktéž si 

složky IZS mohou vzájemně zapůjčit adekvátní ochranné pracovní prostředky 

potřebné pro zásah a odpovídající stupni nebezpečnosti. [1] 

3.1.3 Řízení zásahu a organizace místa zásahu 

V této části je jasné rozdělení rolí během řízení zásahu. Je zde stanoveno, že 

velitelem zásahu složek IZS je v tomto případě vždy policista, který na místo MU 

dorazí jako první, přičemž v průběhu zásahu může dojít k jeho vystřídání. Takovýto 

policista musí být vždy viditelně označen.  

Na operační úrovni řízení spolupracují operační střediska IZS a jejich činnost 

během řešení MU koordinuje integrované operační středisko krajského ředitelství 

policie daného kraje. Na taktické úrovni řízení velitel zásahu úzce spolupracuje 
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s vedoucím zdravotnické složky poskytovatele zdravotnické záchranné služby a 

velitelem jednotek požární ochrany. Pokud je zřízen štáb velitele zásahu, jsou zde 

tito vedoucí složek zahrnuti a s ohledem na bezpečnost zasahujících jsou složkám 

IZS poskytovány informace o bezpečnostních rizicích a dalších důležitých 

okolnostech. 

PČR stanovuje v místě zásahu vnější a nebezpečnou zónu, kterou postupně 

k eliminaci aktivního střelce uzavře a dále si dle potřeby zřídí obvyklá stanoviště 

vnější zóny zásahu. [1] 

3.1.4 Úkoly Policie ČR na místě zásahu 

Jak již bylo řečeno, PČR je řídící složkou IZS v místě takovéto MU. Významnou 

roli mají v takovémto případě integrovaná operační střediska PČR. Tato jsou zřízena 

v rámci jednotlivých krajských ředitelství a jejich úkoly jsou stanoveny 

v samostatném typovém listu. 

1. Operační úroveň 

Úkolem operačního střediska je vyslat na místo zásahu všechny dostupné hlídky 

PČR a předat jim příslušné instrukce. Tyto hlídky na jejich pokyn okamžitě přeruší 

svou dosavadní činnost a bez prodlení se vydají na místo MU. Policisté jsou následně 

instruováni, aby před příjezdem na místo použili dostupnou balistickou ochranu a 

zasunuli náboj do nábojové komory, využívali předem určený kanál radiostanice a 

nepoužívali zvukové výstražné zařízení. Po příjezdu na místo zanechali u prvního 

vozidla zapnuté modré výstražné světlo, které slouží pro označení místa, ze kterého 

byla zahájena eliminace aktivního střelce. Poté co prvosledová hlídka získá 

poznatky zejména o pohybu aktivního střelce, způsobu útoku, případně získá jeho 

popis, tyto informace neprodleně poskytne operačnímu středisku. 
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Hlídky, které jsou na místo vyslány jako posily, tzv. v druhém sledu, jsou nuceny 

použít základní vybavení policisty společně s dostupnou balistickou ochranou a 

také případně využít i dostupný zdravotnický materiál. Taktéž je potřeba, aby 

takováto hlídka vzala zbraň skupinového vyzbrojení, což jsou dlouhé palné zbraně. 

Po příjezdu na místo, aby používala určený kanál radiostanice a nepoužívala 

zvukové výstražné zařízení ani výstražné modré světlo. Na místě by se měla 

orientovat podle vozidla se zapnutým výstražným modrým světlem a ohlásit se 

veliteli zásahu. Od prchajících osob se pokusila zjistit popis aktivního střelce, pokud 

není znám, přičemž musí dbát na to, aby se mezi prchajícími osobami nenacházel 

také pachatel. 

Mezi další základní úkoly patří instrukce pro složky IZS, zejména pro výjezdové 

skupiny poskytovatele ZZS a jednotky PO, které již na místě zásahu jsou nebo pro 

ty, které budou přijíždět a instrukce pro osoby, které jsou v napadeném objektu a 

dovolají se na tísňovou linku některého z operačních středisek základních složek 

IZS. 

V další části jsou vymezeny úkoly jednotlivých operačních středisek, jako je 

místně příslušné operační středisko krajského ředitelství policie, operační středisko 

operačního odboru Policejního prezidia ČR, zdravotnické operační středisko 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby, operační a informační středisko 

Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

operační středisko obecní (městské) policie a operační střediska ostatních složek IZS 

a dispečinky velkých dopravců, kteří jsou vyzváni k poskytnutí sil a prostředků. [1] 

2. Taktická úroveň 

Při příjezdu první hlídky na místo se provádí vizuálně prvotní průzkum místa 

MU a průběžně se komunikuje s IOS KŘP. Vybere se místo pro odstavení vozidla, 
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které se ponechá s rozsvíceným modrým světlem jako orientačním bodem pro 

následné hlídky.  

Následně se vydá pokyn k neprodlenému zahájení zákroku, případně se krátce 

vyčká, řádově max. 2-3 min., na dojíždějící prvosledové hlídky. O této skutečnosti 

informuje IOS KŘP. Dle situace se zřídí zásahový kanál pro výlučnou komunikaci 

s policisty, kteří provádějí zákrok k eliminaci útočníka. Velitel zásahu, popř. 

prvosledová hlídka souběžně s akcí stanoví nebezpečnou zónu jako opatření 

k zamezení přístupu nepovolaných osob. Velitel zásahu řídí zákrok dle stanovených 

taktických zásad pro činnost prvosledových hlídek. 

• Vždy nejméně dva policisté; 

• vykrývaní prostorů; 

• střelba pouze při vizuálním kontaktu s pachatelem; 

• minimální rádiový provoz; 

• ohrožené osoby odesílat do bezpečných propátraných prostor, případně 

ven z objektu; 

• postup proti směru útěku ohrožených osob nebo dle sluchovému vjemu 

střelby; 

• při případném vzniku barikádové situace vyžádání vyjednavače a 

specialistů. 

Po případné eliminaci aktivního střelce prvosledovou hlídkou toto velitel zásahu 

ověří a oznámí to IS KŘP a kontaktuje ostatní velitele složek IZS. Dále velitel zásahu 

po domluvě s vedoucím zdravotnické složky stanoví místo pro shromáždění a 

třídění raněných v co nejkratší transportní vzdálenosti od místa, kde se nachází 

ranění a zároveň od místa příjezdu a odjezdu vozidel ZZS. Nařídí zahájení třídění 

metodou START, pokud vedoucí zdravotnické složky o to požádá. Velitel zásahu 

zůstává na místě až do předání místa zásahu orgánům činných v trestním řízení, 

kteří se zabývají následným vyšetřováním celé události. [1] 



41 

 

3.1.5 Úkoly zdravotnické záchranné služby v místě zásahu 

Hlavním úkolem ZZS je poskytnutí přednemocniční neodkladné péče osobám 

zasažených MU. Zdravotnické operační středisko ZZS určí vedoucího zdravotnické 

složky, který na místě koordinuje činnost této složky. Do doby, než dojde k eliminaci 

aktivního střelce, jsou síly a prostředky ZZS ustaveny v nástupním prostoru složek 

IZS a poskytují přednemocniční neodkladnou péči pouze ve vnější zóně. V případě, 

že se jedná o místo MU s hromadným neštěstím osob, může vedoucí zdravotnické 

složky organizovat činnost v rámci třídících skupin, skupin PNP a skupiny odsunu. 

Vedoucí zdravotnické složky si cestou zdravotnického operačního střediska 

vyžaduje další výjezdové skupiny a materiální zabezpečení dle charakteru situace. 

Dále si může vyžádat pomoc poskytovatelů zdravotnické dopravní služby pro 

transport postižených osob do zdravotnických zařízení a po předchozí dohodě 

s vedoucím zdravotnické složky mohou členové výjezdových skupin ZZS na výzvu 

velitele zásahu také vstoupit do nebezpečné zóny, avšak pouze v doprovodu 

policistů, kde mohou následně poskytnou PNP postiženým osobám. 

Tato typová činnost neobsahuje samostatný List zdravotnických záchranných 

služeb a z tohoto důvodu vedoucí zdravotnické složky postupuje v souladu 

s postupy, které jsou uvedeny v souboru typové činnosti složek IZS při společném 

zásahu STČ 09/IZS u MU s velkým počtem raněných a obětí. [1] 

3.1.6  Úkoly jednotky požární ochrany 

V ranné fázi MU jsou síly a prostředky jednotek PO ustaveny pouze v nástupním 

prostoru a zajišťují činnost pouze ve vnější zóně. Hlavním úkolem jednotek je 

v takovémto případě zejména spolupráce a součinnost se složkami Policie ČR a ZZS. 

Velitel jednotky PO je po celou dobu v kontaktu s velitelem zásahu a na jeho 

vyžádání poskytují v nebezpečné zóně prostředky a techniku, která je nutná 
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k eliminaci útočníka. Dále mohou dle potřeby ve spolupráci se ZZS pomáhat při 

třídění postižených osob. [1] 

3.2 Metodika – Základy ochrany měkkých cílů 

Tato metodika byla vydána Ministerstvem vnitra v červnu roku 2016 a jejím 

autorem je tým Soft Targets Protection Institute, z.ú. pod vedením Ing. Zdeňka 

Kalvacha. Cílem tohoto dokumentu je seznámit veřejnost s problematikou ochrany 

měkkých cílů a pomoci soukromým osobám nebo institucím s ochranou fyzických 

osob samotných. Jelikož bezpečnostní opatření měkkých cílů je přijímáno především 

dobrovolně jejich vlastníky nebo správci, bylo nutno poskytnout ucelený soubor 

informací, který by napomohl k realizaci takovýchto opatření. 

Metodika kromě základních informací o tom, co jsou měkké cíle a kdo by mohl 

být potencionálním útočníkem, poskytuje informace o bezpečnostních prvcích, které 

je možno využít k ochraně měkkých cílů. Dává určitý návod jak reagovat na hrozící 

či právě probíhající útok, jak takovýmto útokům předcházet nebo jak detekovat 

nebezpečí útoku. 

V případě, že k útoku již došlo, poskytuje instrukce jak kontaktovat složky IZS, 

jak s nimi komunikovat v případě, že jsme v blízkosti útočníka a ohrozilo by to naši 

bezpečnost a jaké informace těmto složkám podávat. Dále poskytuje doporučené 

postupy při bezpečnostních incidentech jako jsou reakce na nález podezřelého 

předmětu, vozidla či zásilky. Tato metodika může být implementována do 

bezpečnostních plánů mnoha institucí a firem při jejím spojení s konkrétními 

bezpečnostními hrozbami, které jsou pro každou skupinu specifické. [15] 

3.3 Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020 

Úkol zpracovat tuto koncepci dostalo Ministerstvo vnitra a vyplývá z usnesení 

vlády č. 711 ze dne 27. července 2016 k Protiteroristickému balíčku. Tato koncepce 
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uceleně shrnuje problematiku měkkých cílů a připravuje základy pro budování 

dobře fungujícího systému ochrany měkkých cílů. 

Cílem bylo vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, díky 

kterému bude možné pružně a rychle reagovat na narůstající bezpečnostní hrozby 

související s útoky na měkké cíle pramenící ze situací jak v zahraničí, tak v České 

republice. Dále je cílem této koncepce pomoci národnímu systému ochrany 

měkkých cílů docílit stavu, kdy značná část potencionálních měkkých cílů v ČR 

bude připravena na něj reagovat, čímž budou případné škody menší než v situaci, 

kdy by na ně nebyly připravené. 

Tento koncept dále informuje o zřízení nového organizačního útvaru na 

Ministerstvu vnitra, který byl zřízen k 1. lednu 2017 pod názvem Centrum proti 

terorismu a hybridním hrozbám, který se mimo jiné intenzivně zabývá ochranou 

měkkých cílů. [17] 

3.4 Strategie RUN – HIDE – FIGHT 

UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ, tak zní překlad strategie, která vznikla ve 

spolupráci FBI a Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických. Na 

základě analýz, které vycházely z dosavadních průběhů útoků v USA, bylo zjištěno, 

že zhruba u poloviny z nich proběhl celý vražedný incident ještě před příjezdem 

policie, tedy během prvních třech minut. Tato strategie je tedy do jisté míry evoluční 

strategií stresového managementu a představuje určitý návod či doporučení, jak by 

se měl člověk zachovat v případě útoku vedeného jedním nebo více pachateli. 

Situace, kdy je člověk vystaven náhlému ohrožení života nebo se stane přímo 

rukojmím, je velice stresující a náročná. U většiny jedinců se jejich tělo, mozek a 

smysly konfliktem aktivizují k prakticky k okamžité reakci. Tyto reakce mají také 

řadu odlišností, ale nejčastěji se jedná o odpověď známou jako BOJUJ NEBO UTEČ, 

případně BUĎ PŘÍTELEM. Tyto reakce jsou zcela odlišné, avšak vnitřně podmíněné, 
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neboť se jedná po mnoho tisíce let se vyvíjející nástroj sebeobrany. Lidé již v dnešní 

době nejsou v neustálé pohotovosti a připravenosti na útok a spoléhají se, že nás 

někdo ochrání. Ostatně i v případech masových útoků se v minulosti doporučovalo 

heslo „nic nedělej a zavolej policii“. 

Strategie RUN – HIDE – FIGHT vznikla proto, aby nám dala srozumitelný a jasný 

návod, který krok za krokem, jejichž pořadí je velmi důležité, jasně stanoví postup, 

který nám v mnoha případech může zachránit život. I když se najde mnoho 

odpůrců, kteří tvrdí, že není proveditelná za všech okolností, jako třeba ve škole, 

nebo školce, kde je mnoho malých dětí, tak jde jednoznačně o nepochopení této 

strategie. Tyto tři úkoly není totiž nutné pro záchranu provést všechny, ale je 

důležité vybrat takový, který je pro danou chvíli nejvýhodnější a ten plně a aktivně 

vykonat. 

Je důležité, aby nejenom na českých školách, ale ve všech institucích, kterým 

vzhledem ke svému začlenění do kategorie měkké cíle, byly prováděny nácviky 

ochranných strategií. Pouze tyto nácviky mohou v případě útoku aktivního 

útočníka předejít chaosu a minimalizovat ztráty na životech. V zahraničí za tímto 

účelem vzniklo několik preventivních a akčních plánů jako je EAP (Emergency 

Action Plan), což je písemný dokument, který byl vypracován za účelem 

připravenosti zaměstnanců na mimořádné události a usnadnění řízené evakuace 

z pracoviště, nebo program 3 ECHO pro koordinaci záchranných složek. [23] 
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Obrázek 1 Modifikovaná strategie RUN-HIDE-FIGHT [23] 
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4 VYBRANÉ ÚTOKY V LETECH 2012-2017 

Dle Globální teroristické databáze, která analyzuje teroristické útoky po celém 

světě, bylo za období let 2012–2016 v rámci Evropské unie evidováno 747 incidentů, 

které spadají do kategorie teroristických útoků jak ve stádiu pokusu, tak 

dokonaných. Tato databáze však nezahrnuje útoky psychopatologické, které 

neeviduje. Z této databáze je patrné, že nejvíce útoků se odehrálo v letech 2012 a 2013 

a poté došlo k výraznému nárůstu na přelomu roku 2015 a 2016. Databáze je 

v současné době dostupná pouze do konce roku 2016. [20] 

Obrázek 2 Vývoj teroristických útoků za období 2012-2016 [20] 

Pokud se zaměříme na počty útoku v jednotlivých členských státech EU, tak 

k nejvíce útokům během této dekády došlo ve Velké Británii, následované Francií a 

Irskem. I přestože Velká Británie zaznamenala největší počet útoků, následky nejsou 

tak fatální jako ve Francii. Zde jen během let 2015-2016 došlo k útokům, během nichž 

zahynulo 256 osob a dalších 896 bylo zraněných. Tyto počty jsou samozřejmě 

mnohem vyšší, pokud bychom přičetli útoky, které neměly jednoznačný teroristický 

podtext. 
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Graf 1 Počty útoků v EU 

Dále jsem pokusil získat data o počtech útoků nezahrnujících pouze útoky 

teroristické, ale i útoky, kde pachatel jedná z jiných než politických či náboženských 

důvodů, a proto jsem se obrátil na Policejní prezidium České republiky s dotazem, 

zda jsou takovéto statistiky k dispozici v rámci ČR nebo EU, a zda mi je mohou 

poskytnout.  Bylo mi ovšem sděleno, že Policie ČR ani Europol takovéto statistiky 

neeviduje, a proto jsem byl nucen čerpat pouze z veřejně dostupných zdrojů. 

Z těchto důvodů, jsem se pokusil vybrat takové, u kterých je dostatek 

věrohodných informací, a u kterých došlo k úmrtí či ke zranění osob. Zaměřil jsem 

se na státy, které dle údajů Globální teroristické databáze figurují na předních 

místech v počtech incidentů za období let 2012-2017 a taktéž na Českou republiku. 

4.1 Francie 

Tento stát se řadí za posledních šest let mezi země EU, kde došlo k největšímu 

počtu úmrtí a zranění, které byly způsobeny aktivními útočníky. I když ve Velké 

Británii bylo zaznamenáno více útoků, následky nebyly takto fatální. Každému se 

vybaví útok na vydavatelství satiristického časopisu Charlieho Hedbo, střelbu 
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v klubu Bataclan nebo mnoho mrtvých a zraněných po srážce s nákladním vozem 

v Nice. Francie jako taková, je země multikulturní a na jejím území žije mnoho 

národnostních menšin. V průběhu svých dějin zažila Francie množství 

přistěhovaleckých vln, což se také odráží v demografickém složení obyvatel. Poté co 

začala migrační krize v EU, značná část těchto lidí zamířila na francouzské území, 

jelikož kulturní začlenění zde bylo mnohem snazší. Možná právě proto se zde 

snadněji utvářel základ pro činnost různých teroristických organizací, zejména pod 

záštitou IS a bylo snadné vyvolat v některých rodilých Francouzích sympatie k této 

organizaci. 

4.1.1 Útok v Toulouse 

Dne 19. 3. 2012 došlo k útoku na nedělní náboženskou školu v Toulouse, při 

kterém byly zavražděny tři malé děti a jejich učitel, rabín Jonathan Sandler. 

Útočníkem byl fanatický muslim Mohammed Merah. Tento nejprve 1. 

března zastřelil vojáka v Toulouse, 15. března za pokřiku Allahu Akbar zavraždil v 

nákupním centru v Montauban dva uniformované vojáky a jednoho vážně zranil. 

19. března vyjel vyzbrojen puškou do Toulouse před nedělní náboženskou školu. 

Počkal si, až se otevřou dveře a začal pálit na malé děti. Vraždění natáčel na kameru 

GoPro. K nahrávce přidal islámské verše z Koránu, vyzývající k džihádu a odeslal je 

arabské zpravodajské agentuře Al Džazíra, aby se pochlubil. Tři dny po vraždění v 

Toulouse byl dopaden a zastřelen. Útočník byl radikál IS a byl monitorován 

zpravodajskými službami. Po vraždách prohlásil, že nesnáší Francii kvůli zákazu 

nošení burek, prohlásil „Židé zabili naše bratry a sestry v Palestině“ a vraždami 

hodlá „obhájit čest islámu“.  Podle jeho staršího bratra byli v rodině odmala 

vychováváni k náboženské nenávisti a antisemitismu. Jejich matka jim, tak jako jiné 

muslimské matky ve Francii vštěpovala, že se narodili proto, aby nenáviděli 

Židy. [24] 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/11/12/abdelghani-merah-a-piege-sa-s-ur-pour-denoncer-l-antisemitisme-de-sa-famille_1789463_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/11/12/abdelghani-merah-a-piege-sa-s-ur-pour-denoncer-l-antisemitisme-de-sa-famille_1789463_3224.html
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4.1.2 Útok na časopis Charlie Hedbo 

Dne 7. 1. 2015 v 11:20 hod. byla pracovnice satiristického časopisu Charlie Hedbo 

se sídlem v Paříži Corine Rey při návratu do redakce napadena dvěma muži a 

donucena k zadání bezpečnostního kódu vstupních dveří. Útočníci takto vnikli do 

budovy časopisu, kde začali střílet. V redakci následně usmrtili 12 osob a 10 zranili, 

přičemž během útoku vykřikovali hesla Allahu Akbar. Mezi mrtvými byli také dva 

zakročující policisté, z nichž jeden byl muslimského vyznání. K útoku byly použity 

samopaly české výroby vz. 58 a 61 Škorpion, dále brokovnice, pistole Tokarev a 

granátomet. Pachatelé po incidentu odjeli v předem připraveném automobilu, které 

řídil další muž. Jako útočníci byli identifikováni dva bratři, Said Kouachi a Chérif 

Kouachi. Dne 9. 1. 2015 byli oba pachatelé zabiti speciální jednotkou severně od 

Paříže. Následně bylo zjištěno, že Chérif Kouachi byl již v minulosti odsouzen jako 

terorista a odpykal si trest ve francouzském vězení za organizaci a nábor muslimů 

pro tábory al-Kajdy. [20] 

4.1.3 Útok v klubu Bataclan 

Noc z 13. listopadu na 14. listopadu 2015 se černým písmem zapsala do dějin 

Francie. V tento den došlo k sérii útoků v Paříži, kdy teroristé provedli šest útoků 

střelnými zbraněmi a čtyři sebevražedné bombové útoky. K největšímu útoku došlo 

během koncertu americké rokové kapely Eagles of Death Metal, který si přišlo do 

koncertní haly Bataclan v centru města poslechnout cca 1500 diváků. Do budovy 

vnikli v cca 21:40 hod. tři útočníci vyzbrojeni útočnými puškami AK-47 a ručními 

granáty. Následně začali střílet do davu fanoušků. Během útoku bylo usmrceno 90 

lidí a dalších 132 bylo zraněno. V cca 00:15 hod. zahájily francouzské bezpečnostní 

jednotky zásah, jelikož se objevily informace, že útočníci začali popravovat rukojmí. 

Během zásahu byli všichni tři útočníci zneškodněni. Jeden zemřel po zásahu 

z pistole, když explodovala jeho vesta naplněna trhavinou, zbylí dva se odpálili 

sami. Později bylo zjištěno že budova, v níž se koncert odehrál patřila židovským 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Said_Kouachi&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A9rif_Kouachi&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A9rif_Kouachi&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A9rif_Kouachi&action=edit&redlink=1
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majitelům, kterým bylo již dříve vyhrožováno. Kapela taktéž v minulosti 

koncertovala v Izraeli. [25] 

4.1.4 Útok v Nice 

K tomuto útoku došlo 14. 6. 2016, kdy tento den připadá ve Francii na státní svátek 

Dobytí Bastily. V jihofrancouzském městě Nice na Promenade des Anglais ve 

večerních hodinách sledovalo cca 30 tis. lidí ohňostroj na počest pádu Bastily. 

Přibližně v 22.45 hod. vjel nákladní vůz tovární značky Renault Midlum do davu 

stojící na promenádě a v úseku přibližně dvou kilometrů cíleně najížděl do lidí. 

Během této jízdy usmrtil 86 lidí a 433 zranil. Jednomu z přihlížejících se podařilo 

naskočit do kabiny řidiče, čímž došlo ke zpomalení vozu a následně se policistům 

podařilo útočníka zneškodnit. Pachatelem tohoto zločinu byl později 

ztotožněn Mohamed Lahouaiej Bouhlel, který pocházel z tuniského města Msaken 

nedaleko Súsy, odkud odjel do Francie v roce 2005. Ten byl již dříve trestán pro 

majetkovou trestnou činnost, napojení na teroristické sítě nebylo prokázáno. Došlo 

k zadržení také třech spolupachatelů, a přestože se k útoku přihlásila IS, motiv nebyl 

zcela jistě prokázán. [26] 

4.2 Německo 

Spolková republika Německo není tak multikulturní zemí jako Francie, avšak 

významná turecká menšina žijící na jejím území, může působit jako určité zázemí 

nejen pro migranty prchající z oblastí zasaženými válečnými konflikty, ale také jako 

prostředník k radikalizaci občanů této země s islámskými kořeny. Po nástupu 

migrační vlny v roce 2015 a nedostatečných nebo dokonce žádných kontrol těchto 

lidí vstupujících do Schengenského prostoru, kteří v počátcích mířili do Německa, 

vznikl pro tamní bezpečnostní složky velký problém v tom, že nevěděly, kdo se na 

jejich území nachází a zda a jaké množství lidí může představovat bezpečnostní 

riziko pro tuto zemi. A právě na přelomu roku 2014-2015 byl zaznamenán prudký 

nárůst útoků ze strany zradikalizovaných obyvatel. [27] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Promenade_des_Anglais
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4.2.1 Útok v nákupním centru 

K útoku došlo v Mnichově dne 22. července 2016 v cca 17:52 hod. Útočník později 

identifikovaný jako Ali David Sonboly, osmnáctiletý rodilý Němec iránského 

původu své oběti nalákal prostřednictvím smyšleného facebookového profilu, kde 

vystupoval jako žena, do restaurace McDonald’s, která se nacházela v nákupním 

centru Olympia-Einkaufszentrum v městské části Moosach. Své oběti vybíral 

náhodně, přičemž cílil na mladé lidi pod 21 let. Prostřednictvím internetu si pořídil 

pistoli Glock ráže 9 mm a ihned po vstupu začal střílet. Na místě zůstalo 9 mrtvých 

a 27 zraněných včetně dětí. Osm z devíti obětí byli lidé mladší 21 let. Útočník neměl 

žádný politický či náboženských motiv a trpěl depresemi. Svědkům se přiznal, že 

jeho motivací je pomsta za šikanu, které byl po sedm let obětí. V minulosti 

vyhrožoval spolužákům smrtí a v roce 2015 byl dva měsíce léčen na psychiatrii kvůli 

sociálním fóbiím a neklidu. Během domovních prohlídek byly zajištěny materiály 

související s útoky šílených střelců a masových vrahů. Sonboly byl sympatizantem 

Andreje Breivika, jeho podobiznu si umístil na účet WhatsAppu. Dále během 

vyšetřování vyšlo najevo, že útočník byl rasistickým příznivcem krajní pravice a 

nesnášel německé migranty. Byl hrdý, že se narodil ve stejný den jako Adolf Hitler 

a stejně tak byl hrdý na svůj íránský původ, jelikož Irán byl považován za kolébku 

árijců. Během střelby vykřikoval hesla proti Turkům. Po útoku našla policie jeho tělo 

nedaleko obchodního centra, kde spáchal sebevraždu. [27] 

 

4.2.2 Útok na vánoční trhy 

Dne 19. prosince 2016 v 20.02 hod. došlo k útoku na vánoční trhy v Berlíně na 

náměstí Breitscheidplatz u Pamětního kostela císaře Víléma ve čtvrti 

Charlottenburg.  Jako prostředek útoku byl použit kamión s návěsem naložený 

ocelí. Útočník nejprve náměstí obkroužil a následně přejel chodník a vysokou 

rychlostí najel do prostor vánočních trhů, kde se v danou chvíli nacházelo množství 
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lidí. Davem jel dalších přibližně 80 metrů, než zastavil na kraji Budapešťské ulice. 

Poté z kamionu utekl. Na místě zůstalo 12 mrtvých a 48 zraněných. Mez mrtvými 

byla později ztotožněna také česká občanka. Následným šetřením se podařilo 

vypátrat pachatele, kterým byl Anis Amri, pocházející z Tuniska. Ten během 

Arabského jara v roce 2011 připlul na Sicílii, kde se vydával za nezletilého a používal 

jinou identitu, jelikož byl v nepřítomnosti v Tunisku odsouzen k pěti letům odnětí 

svobody za loupež. V Itálii žil nejprve v centru pro nezletilé a poté pokračoval 

v trestné činnosti. Po zapálení školy si odpykal tříletý trest, během kterého se 

radikalizoval. Po propuštění byl deportován zpět na tuniské území, ale jelikož se 

nepodařilo včas prokázat jeho identitu, podařilo se mu dostat zpět do EU a následně 

se usadil v Německu. Marocká tajná služba dvakrát varovala německou Spolkovou 

zpravodajskou službu, jelikož podle Maročanů měl Amri kontakty s IS a byl 

připraven spáchat teroristický útok. Kamión si opatřil v den útoku, přičemž zastřelil 

řidiče tohoto vozidla. Amri byl zastřelen 23. prosince 2016 ve tři hodiny v noci, 

během kontroly hlídkou italské policie u Milána, na kterou zaútočil se zbraní v ruce, 

přičemž jednoho policistu zranil. [28] 

4.3 Česká republika 

Počty útoků v naší zemi nejsou zdaleka tak vysoké jako v jiných členských státech 

EU, neznamená to však, že se nám tato bezpečnostní rizika zcela vyhýbají nebo že 

k takovému útoku zde nemůže dojít. Vzhledem k demografickému umístění ČR a 

zejména odmítání kvót pro přijímání uprchlíků, jsme považování spíše za tranzitní 

zemi a útoky ze strany islámských radikálů jsme zde zatím nezaznamenali. Dle 

výroční zprávy BIS za rok 2016 je situace kolem české muslimské komunity dobrá a 

jejich umírněný charakter byl doposud zachován. BIS zaznamenala pouze několik 

jednotlivců, kteří se inspirovali myšlenkami vycházejících z islámské ideologie. 

Nositelé těchto myšlenek však zůstali osamocení. [29] I přes tuto skutečnost však 

v ČR k útokům došlo, ale politický nebo náboženský motiv zde byl vyloučen. 
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4.3.1 Střelba v Uherském Brodě 

K útoku došlo dne 24. února 2015 v restauraci Družba v Uherském Brodě, kde 

v 12:30 hod. vešel ozbrojený místní obyvatel Zdeněk Kovář. Ihned po vstupu do 

restaurace započal střelbu z pistole ráže CZ 75B a revolveru Alfa vzor 820. V 12:38 

hod. obdržela PČR prvotní informaci o střelbě od člověka, kterému se podařilo 

uniknout zadním vchodem. V 12:47 hod. se na místo dostavila první hlídka PČR. 

V 12:50 hod. hlídka vnikla do budovy, kde pachatel na policisty začal střílet. Hlídka 

nebyla schopna rozeznat, zda lidé, které viděla, jsou mrtví nebo zranění a rozhodla 

se zavolat posily a z budovy se stáhla. V 12:56 hod. útočník kontaktoval linku Krimi 

zpráv TV Prima, kde se představil, stěžoval si na své problémy a oznámil 

redaktorovi, že situaci vyřeší po svém a že má pistoli. Uvedl taktéž náměstí, kde se 

nachází, avšak ne jméno restaurace. Po 13:00 hod. dorazila na místo Krajská 

zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Tomu se podařilo navázat kontakt 

s pachatelem, který tvrdil, že jsou všichni v restauraci živí. V 14:23 hod. zásahová 

jednotka vnikla do restaurace, kde zjistila, že pachatel se během akce zastřelil. Na 

místě bylo nalezeno osm mrtvých a jeden těžce zraněný. 

Pachatel byl doposud trestně bezúhonný, v období před činem asi 10 let 

nezaměstnaný, dříve pracoval jako elektrikář. Dle výpovědi místních obyvatel byl 

pachatel i jeho žena psychicky labilní. Několikrát byli řešeni pro páchání přestupku 

proti veřejnému pořádku. Střelec byl však držitelem zbrojního průkazu a obě zbraně 

legálně vlastnil. [5] 

4.3.2 Útok na střední škole 

Dne 14. října 2014 došlo k tragickému útoku na Obchodní akademii ve Žďáru nad 

Sázavou. Kolem 7:30 hod. vnikla do této školy Barbora Orlová, která se u vstupu 

vmísila mezi studenty, a i přestože neměla čipovou kartu nutnou pro vstup do 

budovy, podařilo s jí dostat dovnitř. V prostoru šaten poté zaútočila replikou 

vojenského nože s čepelí o délce 21 cm na jednu ze studentek. Postižené přispěchal 
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na pomoc student Petr Vejvoda, kterého však také napadla a poranila ho v oblasti 

hrudníku. Následně opět začala útočit na studentku, kterou pronásledovala a 

přitom kolem sebe rozstřikovala pepřový sprej. Dívce se podařilo utéct, Orlová si 

proto vybrala jinou studentku, která procházela okolo. Té zasadila bodnou ránu do 

oblasti břicha, a odtáhla ji do šaten, kde ji dále držela jako rukojmí. K budově školy 

se v tu chvíli začali sjíždět vozidla ZZS a také policejní vyjednavač Petr Gruber. Ten 

se s útočnicí dohodl, že se vymění za rukojmí, aby ošetřili její krvácející ránu. Orlová 

souhlasila, později se díky zásahu policisty převlečeného za zdravotníka pachatelku 

podařilo zneškodnit za pomocí taseru, došlo však ke zranění i policejního 

vyjednavače. Ten utržil řeznou ránu v oblasti obličeje. Napadaný Petr Vejvoda útok 

nepřežil. 

Pozdějším šetřením bylo zjištěno, že Barbora Orlová neútočila poprvé. V roce 2012 

napadla učitelku v mateřské škole v Havířově, která bránila děti. Orlová trpící 

schizofrenií, byla po tomto útoku umístěna do ústavního léčení, ze kterého ji však 

soud po několika měsících propustil. Útočnice si školu vybrala náhodně 

prostřednictvím internetu, když se rozhodla, že bude útočit na střední škole. Během 

útoku vykřikovala, aby byla přivolána zásahová jednotka a ta ji zastřelila. [30] 
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4 CÍL PRÁCE  

Teoretická část této práce si kladla za cíl analyzovat vybrané útoky v Evropské 

unii za období let 2012–2017, osobnostní profil útočníka, motiv a způsob provedení 

útoků.  Byla vyselektována nejčastější místa útoku a jejich rozdělení z pohledu 

zabezpečení. Následně byly popsány současné metodické postupy a strategie, které 

se zabývají problematikou aktivního útočníka a jsou v dnešní době využívány. Dále 

byly popsány vybrané útoky, které se v daném období odehrály na území Evropské 

unie a ze kterých je patrné, kdo, kde, jak a proč útočil. 

Cílem praktické části této diplomové práce bylo pokusit se zjistit za pomocí 

veřejně dostupných zdrojů, veškeré informace o doposud uskutečněných útocích 

aktivního útočníka zejména o místech útoků, použité zbrani a následkům na území 

Evropské unie za období let 2012–2017. Následně měly být tyto útoky 

prostřednictvím FMEA analýzy a analýzy souvztažnosti rizik vyhodnoceny a na 

základě těchto výsledků navrhnuta opatření ke snížení četnosti a následků útoku.  
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5 METODIKA 

Práce byla rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické 

části byly použity informace z odborné literatury, internetových zdrojů a z platné 

legislativy, která se zabývá problematikou aktivního útočníka. Byly zde pospány 

motivy, které mohou vést pachatele k provedení vražedného útoku, dále rozdělení 

místa útoku na měkké a tvrdé cíle a jejich možné ohrožení. Taktéž byl popsán čas, 

který se v danou chvíli jeví pro útočníka jako nejvíce vhodný k dosažení největšího 

smrtícího účinku. V neposlední řadě byly popsány metodické pokyny a doporučení, 

které jsou zakotveny v legislativě pro případ útoku aktivního útočníka na území ČR. 

Teoretická část byla zakončena vybranými útoky, které se odehrály v EU v letech 

2012–2017 a které měly významný dopad na celou evropskou společnost. Informace 

o těchto útocích byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů, zejména z tiskových 

konferencí vyšetřujících orgánů daného státu a byly zde zahrnuty komplexní 

informace o motivu pachatele, způsobu provedení, místech útoků a následcích. 

Praktická část byla věnována analýze dat získaných zejména prostřednictvím 

Globální teroristické databáze, která však zahrnuje informace o útocích pouze do 

roku 2016. K těmto informacím byly dále přiřazeny takové, které databáze 

neposkytuje, a to z důvodu, že motivem útočníka byl jiný než politický či 

náboženský úmysl. Takové informace jsem se pokusil získat prostřednictvím veřejně 

dostupných zdrojů, zejména tiskových zpráv a článků z internetu. Taktéž jsem 

kontaktoval Policejní prezidium ČR s žádostí o pomoc při zpracování diplomové 

práce, kde jsem se dotazoval na možné informační zdroje, které se věnují útoku 

aktivního útočníka. V odpovědi mi bylo sděleno, že Policie ČR ani Europol 

neeviduje statistiku takovýchto útoků a byl jsem odkázán pouze na statistiku 

jednotlivých trestných činů, která byla pro potřebu této diplomové práce 

nepoužitelná. 
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Informace, které se podařilo nashromáždit z výše uvedených zdrojů, byly 

následně rozděleny na jednotlivé státy EU, ve kterých byl útok aktivního útočníka 

zaznamenán. Zde byly zaznamenány do přehledných tabulek, ze kterých je patrné, 

kolik útoků se v daném státě odehrálo, na jakém místě, jaká byla použita zbraň a jaké 

byly následky těchto útoků. Globální teroristická databáze poskytuje i údaje 

o činech, které byly ve stádiu pokusu a byly včas bezpečnostními složkami odhaleny 

a taktéž údaje, při kterých nedošlo k úmrtí ani zranění. Jelikož jsou tyto informace 

neúplné a není je možné náležitě zapracovat do diplomové práce, rozhodl jsem se 

využít pouze takové události při kterých došlo ke zranění nebo úmrtí osoby. 

Poté, co takto získané údaje poskytly informace o místech útoků v EU za 

předmětné období, byla tato místa za pomocí FMEA analýzy vyhodnocena. Na 

základě získaných údajů bylo upuštěno od analýzy souvztažnosti rizik, jelikož byla 

shledána jako nevhodná a pro tyto účely nepoužitelná. Výsledkem byla zjištění 

nejpravděpodobnějšího místa možného útoku dle hodnocení rizik. Na základě takto 

získaných údajů byla navržena opatření, která by mohla pomoci snížit četnost, a 

hlavně následky takových útoků.  
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6 VÝSLEDKY 

Dle údajů Globální teroristické databáze a dohledáváním prostřednictvím 

internetové sítě došlo v celé EU k incidentu, který lze zařadit do kategorie útoku 

aktivního útočníka v období od roku 2012–2017 ve čtrnácti státech. Zde byly 

chronologicky tyto incidenty zaznamenány od nejvyššího počtu po nejnižší. 

V každé zemi, která byla takovouto událostí zasažena, byly uvedeny počty útoků, 

úmrtí a zranění, nejčastější motiv útočníka, typ zbraně, která byla použita a místo 

útoku. 

6.1 Velká Británie 

Ve Velké Británii bylo evidováno celkem 42 útoků, kdy došlo k úmrtí či zranění 

osob. Většina byla připisována nacionálně separatistickým organizacím působícím 

v Irsku, avšak od roku 2016 narůstá počet takových, které jsou vyšetřovány 

v souvislosti s islámským extremismem. K útokům ve většině případů došlo na 

veřejných prostranstvích, zejména v ulicích měst, avšak nelze vynechat ani útok 

před budovou britského parlamentu a na hudebním koncertě, který si vyžádal 

nejvíce zraněných. 

Tabulka 1 Přehled útoků ve Velké Británii 

Úmrtí 46 osob 

Zranění 176 osob 

Zbraň 30 x střelná zbraň, 1 x mačeta, 2 x nůž, 5 x vozidlo, 4 x NVS 

Celkem 42 útoků 



59 

 

 

Graf 2 Místa útoků ve Velké Británii 

6.2 Francie 

Ve Francii bylo zaznamenáno celkem 26 událostí, které měly za následek úmrtí 

nebo zranění osob. I při takto zdánlivě malém počtu útoků je jejich následek 

obrovský. Přestože statistice vévodí útok střelnou zbraní, tak nejvíce postižených 

osob bylo evidováno při útoku vozidlem. Motivem útočníků byl ve většině případů 

islámský terorismus nebo jiný náboženský důvod. 

Tabulka 2 Přehled útoků ve Francii 

Úmrtí 257 

Zranění 889 

Zbraň 23 x střelná zbraň, 4 x NVS, 2 x vozidlo, 2 x nůž,  

Celkem 26 útoků 
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Graf 3 Místa útoků ve Francii 

6.3 Německo 

V Německu bylo v předmětném období dohledáno 25 útoků s újmou na zdraví 

nebo životě osob. V této zemi je znát stoupající napětí mezi uprchlíky a místními 

obyvateli. Útoky lze téměř z poloviny rozdělit na motivované islámským násilím a 

na útoky pravicových nacionalistů. Lze si také všimnout strmého nárůstu útoků 

s noži. Na tento fenomén již mnohokrát upozorňovala i německá média. 

Tabulka 3 Přehled útoků v Německu 

Úmrtí 31 osob 

Zranění 144 osob 

Zbraň 13 x nůž, 1 x sekyra, 1 x baseballová pálka, 4 x střelná zbraň, 3 x 

NVS, 2 x beze zbraně, 3 x vozidlo, 1 x zápalná láhev 

Celkem 25 útoků 
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Graf 4 Místa útoků v Německu 

6.4 Řecko 

V Řecku se podařilo dohledat 12 útoků, při kterých bylo evidováno úmrtí nebo 

zranění osob. Je to jediná země EU, kde je zaznamenáno nejvíce útoků směřujících 

na vládní instituce na tzv. tvrdé cíle. Útočníky byly ve většině případů různá 

anarchistická a revoluční uskupení. 

Tabulka 4 Přehled útoků v Řecku 

Úmrtí 3 osoby 

Zranění 15 osob 

Zbraň 3 x NVS, 1 granát, 4 x střelná zbraň, 3 x beze zbraně, 1 x zápalná 

láhev 

Celkem 12 útoků 
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Graf 5 Místa útoků v Řecku 

6.5 Irsko 

V této zemi bylo zaznamenáno 6 útoků, při kterých bylo zraněno šest osob, z toho 

dvě osoby následkům podlehly. Byl zde také evidován útok beze zbraně, kdy 

pachatel napadl pěstmi režii v budově televizního studia během vysílání a 

dožadoval se splnění svých podmínek. Motivem těchto útoků byl podobně jako ve 

Velké Británii nacionální separatismus. 

Tabulka 5 Přehled útoků v Irsku 

Úmrtí 2 osoby 

Zranění  6 osob 

Zbraň 3 x střelná zbraň, 2x NVS, 1 x beze zbraně 

Celkem 6 útoků 
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Graf 6 Místa útoků v Irsku 

6.6 Itálie 

V Itálii se podařilo dohledat 6 útoků, při kterých došlo ke zranění či úmrtí osob. I 

přestože se Itálie nachází v samém epicentru současné uprchlické krize, zdá se, že 

počet útoků není nijak velký. Jeden z důvodů může být skutečnost, že Itálie se na 

rozdíl od Británie, Belgie či Francie liší v tom, že zde žije jen malý počet imigrantů 

druhé generace, kteří by se mohli radikalizovat, a za druhé je to zřejmě precizní 

práce italské policie, která má letité zkušenosti z boje s tamní mafií a pravicovými i 

levicovými politickými teroristy v předchozích dekádách. Z šestice dohledaných 

útoků vyšlo najevo, že jen jeden útok souvisel s islámským terorismem, zbylé útoky 

měli na svědomí političtí aktivisté. Mezi nejčastější místo útoku patřilo veřejné 

prostranství a jeden útok byl zaznamenám na prefektuře, což je obdoba našeho 

krajského úřadu. 
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Tabulka 6 Přehled útoků v Itálii 

Úmrtí 1 osoba 

Zranění 6 osob 

Zbraň 3 x střelná zbraň, 1 x nůž, 1 x bez zbraně, 1 x NVS 

Celkem 6 útoků 

 

 

Graf 7 Místa útoků v Itálii 

6.7 Belgie 

V Belgii bylo zaznamenáno 6 útoků z nichž k nejvážnějšímu došlo v roce 2016 a 

to během jednoho dne, kdy útočníci zaútočili na letišti a v metru pomocí 

sebevražedných atentátníků. Bylo zjištěno, že mimo tyto útoky útočníci cílili 

zejména na příslušníky bezpečnostních sborů a motivem jim byla především 

spojitost s džihádisty. 
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Tabulka 7 Přehled útoků v Belgii 

Úmrtí 41 osob 

Zranění 277 osob 

Zbraň 2 x NVS, 1 x granát, 1 x střelná zbraň, 1 x mačeta, 1 x nůž 

Celkem 6 útoků 

 

 

Graf 8 Místa útoků v Belgii 

6.8 Švédsko 

Průzkum Národní rady Švédska pro prevenci kriminality ukázal, že od roku 2016 

čelilo 15,6 % obyvatel jednomu nebo více trestným činům. Toto jsou historicky 

nejvyšší čísla této v minulosti bezproblémové země. Souvislost s tímto nárůstem lze 

spojit především s uprchlickou krizí a počtem migrantů směřujících právě do této 

země. V daném období se podařilo dohledat 4 útoky, z nich jeden se odehrál na 

základní a střední škole, kde útočník použil meč, přičemž usmrtil čtyři osoby. 
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Protestoval tak proti migrační politice státu. K druhému vážnému útoku došlo 

v roce 2017, kdy útočník najel nákladním vozem do davu lidí, přičemž pět usmrtil. 

Jednalo se o Uzbeka sympatizujícího s džihádisty. 

Tabulka 8 Přehled útoků ve Švédsku 

Úmrtí 9 osob 

Zranění 18 osob 

Zbraň 1 x meč, 1 x pistole, 1 x vozidlo, 1 x NVS 

Celkem 4 útoky 

 

 

Graf 9 Místa útoků ve Švédsku 

6.9 Španělsko 

Ve Španělsku se za dané období podařilo dohledat tři útoky, které mají na 

svědomí aktivní útočníci. Mezi nejvýznamnější patří útok z roku 2017, kdy útočník 
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najel dodávkou do lidí v Barceloně na třídě La Rambla. Na místě zemřelo 13 osob a 

dalších 50 bylo zraněno. K útoku se přihlásil Islámský stát. 

Tabulka 9 Přehled útoků ve Španělsku 

Úmrtí 13 osob 

Zranění 55 osob 

Zbraň 1 x beze zbraně, 1 x vozidlo, 1 x NVS 

Celkem 3 útoky 

 

 

Graf 10 Místa útoků ve Španělsku 

6.10 Dánsko 

V této zemi byly zaznamenány tři útoky v daném období, přičemž dva ze tří 

útoků spáchal jeden pachatel. Nejprve zaútočil během debaty v kulturním středisku 

a následně před synagogou v dánské metropoli. Jednalo se dánského občana, který 
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se narodil palestinským rodičům. Třetí incident se odehrál na ulici, kdy Islámský 

extrémista zahájil palbu na hlídku policie, během níž byl zneškodněn. 

Tabulka 10 Přehled útoků v Dánsku 

Úmrtí 3 osoby 

Zranění 8 osob 

Zbraň 3 x střelná zbraň 

Celkem 3 útoky 

 

 

Graf 11 místa útoků v Dánsku 

6.11  Česká republika 

K největšímu útoku došlo v ČR v roce 2015 v Uherském Brodě v restauraci 

Družba, kdy pachatel usmrtil osm osob a jednu těžce zranil. K dalšímu útoku došlo 

ve žďárské škole, zde pachatelka usmrtila jednoho žáka a další tři osoby zranila. 
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Poslední útok se odehrál v nákupním centru v Praze, na místě zůstala jedna mrtvá 

žena. 

Tabulka 11 Přehled útoků v ČR 

Úmrtí 10 osob 

Zranění 4 osoby 

Zbraň 1 x střelná zbraň, 2 x nůž 

Celkem 3 útoky 

 

 

Graf 12 Místa útoků v ČR 
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6.12 Ostatní země EU 

Mezi další dotčená místa v EU, při kterých došlo ke zranění nebo úmrtí osob 

v souvislosti s útokem aktivního útočníka, řadíme Kypr, kde v roce 2016 došlo ke 

střelbě v restauraci, při které byly usmrceny čtyři osoby, motivem střelců bylo 

zřejmě vyřizování účtu v podnikatelském prostředí. Dále byl zaznamenán útok 

v Bulharsku, kde se sebevražedný útočník odpálil v židovském autobusu, při 

kterém zahynulo sedm osob a dalších třicet bylo zraněno. Dva incidenty byly 

zaznamenány v Holandsku, kdy při jednom útočníci napadli mešitu. Zde pěstmi a 

tyčemi zranili dvě osoby. Při druhém se útočník pokusil podpálit kancelář Grey 

Wolves, kdy při tomto útoku jedna osoba přišla o život a jedna utrpěla zranění. I 

když se motiv útoků nepodařilo prokázat, oba byly připisovány Kurdské dělnické 

straně. Útoky v jiných zemích se nepodařilo dohledat. 

6.13 Místa útoků v EU celkem 

Zde je uveden celkový přehled míst, kde došlo k útoku aktivním útočníkem za 

období mezi léty 2012–2016. 

Tabulka 12 Celkové přehled míst útoků v EU 

Místo útoku Počet 

Ulice 39 

Nákupní centrum 16 

Restaurace 11 

Kulturní akce 10 

Náměstí 9 

Komerční objekty – ostatní 6 

Škola 5 

Parky 5 
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Kostel, mešita, synagoga 5 

Úřady 4 

Nádraží 3 

Poslanecká kancelář 3 

Policejní stanice 3 

Úřad pro azylanty a ubytovny 2 

Vlak 2 

Média 2 

Soud, Letiště, Metro, Velvyslanectví, Parlament, Věznice po 1 útoku 

 

6.14 FMEA Analýza 

Tato analýza byla použita pro stanovení nejpravděpodobnějšího místa útoku a 

stanovení míry rizika. Místa útoku byla sestavována na základě dat, která se 

podařila získat z Globální teroristické databáze a dohledáváním útoků v internetové 

síti. Na základě těchto výsledků bylo vyselektováno 29 nejpravděpodobnějších míst, 

kde byl v EU doposud útok aktivního útočníka zaznamenán.  

Všechna tato místa byla následně rozdělena číselnou škálou 1–5, kde byly 

hodnoceny pravděpodobnost útoku (P), závažnosti následků (S) a doba potřebná 

k zamezení útoku (D). Na základě těchto údajů byla stanovena výsledná míra rizika 

(R).  
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Tabulka 13 Stanovení hodnot rizik 

R Výsledná míra rizika P Pravděpodobnost útoku 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 
Velmi nepravděpodobné 

místo 

4-10 Přijatelné riziko 2 
Málo pravděpodobné 

místo 

11-50 Mírné riziko 3 Pravděpodobné místo 

51-100 Nežádoucí riziko 4 
Velmi pravděpodobné 

místo 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Trvalá hrozba 

S Závažnost následků D Zamezení útoku 

1 
Smrt jednotlivých osob, 

nebo pouze zranění 
1 

Zamezení ihned v době 

vzniku 

2 
Smrt do 10 osob a 

zranění do 20 osob 
2 

Zamezení během pár 

minut od vzniku 

3 
Úmrtí do 30 osob a 

zranění do 50 osob 
3 

Zamezení do hodiny od 

vzniku 

4 
Úmrtí do 70 osob a 

mnoho zraněných 
4 

Zamezení po více než 

jedné hodině 

5 
Úmrtí 70 a více osob a 

mnoho zraněných 
5 Nezamezitelné 

 

Tabulka 14 Hodnotící škála rizika 

Výsledná míra rizika [R] Slovní klasifikace výsledné míra rizika 

1 bezvýznamné riziko 

2 - 8 přijatelné riziko 

9 - 27 významné riziko 

28 - 64 vysoké riziko 

65 - 125 nepřijatelné riziko 
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Tabulka 15 Hodnocení rizik 

  Cíle útoků 
Pravděpodobnost 

útoku [P] 

Zamezení 

útoku                              

[D] 

Závažnost 

následků 

[S] 

Výsledná 

míra rizika 

[R] 

1 Ulice 4 2 5 40 

2 Náměstí 3 2 4 24 

3 Parky 2 2 2 8 

4 Nákupní centra 3 3 3 27 

5 Tržnice 3 2 3 18 

6 Restaurace 3 3 3 27 

7 Bary 3 3 3 27 

8 Hotely 2 3 2 12 

9 Školská zařízení 3 3 3 27 

10 Kulturní akce  3 2 4 24 

11 Sportovní akce 3 2 4 24 

12 Kina 2 3 3 18 

13 Divadla 2 3 3 18 

14 Muzea 2 3 3 18 

15 Církevní budovy 2 2 2 8 

16 

Azylové a 

uprchlické 

objekty 

2 3 3 18 

17 Nádraží 2 2 3 12 

18 Metro 2 2 3 12 

19 Letiště 2 2 3 12 

20 
Veřejné dopravní 

prostředky 
2 2 2 8 

21 
Soukromé 

objekty 
2 3 2 12 

22 

Nemocnice a 

zdravotnická 

zařízení 

2 3 3 18 

23 Média 2 3 2 12 

24 
Veřejné úřady a 

kanceláře 
2 3 2 12 

25 Policejní stanice 1 1 1 1 

26 Věznice 1 1 1 1 

27 Armádní objekty 1 1 1 1 

28 Velvyslanectví 1 1 1 1 

29 Justiční budovy 1 1 1 1 
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Tabulka 16 Hodnocení rizik dle výsledku 

kumulativní 
četnost 

Cíle útoků 

ČÍSLENÉ 

OZNAČENÍ 

RIZIKA 

Výsledná 

míra rizika              

[R] 

kumulativní 
četnost % 

relativní 
četnost 

9% Ulice 1 40 9 40 

15% Nákupní centra 4 27 16 67 

21% Restaurace 6 27 21 94 

27% Bary 7 27 26 121 

34% Školská zařízení 9 27 31 148 

39% Náměstí 2 24 36 172 

44% Kulturní akce 10 24 41 196 

50% Sportovní akce 11 24 46 220 

54% Tržnice 5 18 49 238 

58% Kina 12 18 52 256 

62% Divadla 13 18 55 274 

66% Muzea 14 18 58 292 

70% 

Azylové a 

uprchlické 

objekty 

16 18 
61 310 

74% 

Nemocnice a 

zdravotnická 

zařízení 

22 18 
64 328 

77% Hotely 8 12 67 340 

80% Nádraží 17 12 69 352 

83% Metro 18 12 71 364 

85% Letiště 19 12 74 376 

88% 
Soukromé 

objekty 
21 12 

76 388 

91% Média 23 12 79 400 

93% 
Veřejné úřady a 

kanceláře 
24 12 

81 412 

95% Parky 3 8 83 420 

97% 
Církevní 

budovy 
15 8 

88 428 

99% 

Veřejné 

dopravní 

prostředky 

20 8 
90 436 

99% Policejní stanice 25 1 92 437 

99% Věznice 26 1 93 438 

100% 
Armádní 

objekty 
27 1 

94 439 

100% Velvyslanectví 28 1 98 440 

100% Justiční budovy 29 1 99 441 
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 Na základě výsledku analýzy rizik byl vygenerován Paretuv diagram, který 

byl dále doplněn o Lorenzovu křivku, znázorňující kumulativní četnost. Z tohoto 

diagramu je patrné, že ačkoliv Lorenzova křivka má definovat kritická místa, kde 

kumulativní významnost dosahuje 80 %, je zde z výsledku patrné, že takto 

významných míst je 16. Takto získaná data poměrně přesně potvrzují statistické 

údaje, které se podařilo nashromáždit v EU za období let 2012–2017.  

 

Graf 13 Paretuv diagram s Lorenzovou křivkou 

 

6.15 Analýza souvztažnosti rizik 

Tato analytická metoda byla do diplomové práce zařazena z důvodu potvrzení či 

vyvrácení výsledků FMEA analýzy a utvrzení výsledných hodnot. Po shromáždění 

a zakomponování získaných dat do předchozí analýzy jsem došel k závěru, že 

všechna místa útoků, tedy veškeré měkké cíle, jsou v tomto případě potencionálně 

nebezpečné a analýza souvztažnosti je v daném případě nevhodná a byla by 

neúčelná. Z těchto důvodů jsem se rozhodl této analýzy nevyužít. 
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7 DISKUZE 

V této části budou diskutovány hrozby, které jsou dle výsledů empirické části 

diplomové práce označeny mírou rizika 27–40. Je zde konfrontován současný stav, 

který byl blíže popsán v teoretické části práce s možnostmi, které jsou využívány 

v jiných zemích. Dále jsou zde navržena opatření nebo zlepšení, která mohou 

pomoci odvrátit útok a lépe připravit obyvatele na hrozící nebezpečí. Tato opatření 

mohou být aplikovatelná i na jiná místa než na ta, která nejsou zařazena ve výše 

uvedeném číselném rozmezí. 

7.1 Ulice 

Na základě výsledků FMEA analýzy bylo vyhodnoceno jako potencionálně 

nejvíce nebezpečné místo ulice. Ulice jako otevřený prostor bez možnosti ukrytí, 

v méně zastavěném místě nelze dostatečně zabezpečit jakýmikoliv zabezpečovacími 

prvky. Je zde pouze možnost dohledu dobře pracujícím a výkonným kamerovým 

systémem ve městech a obcích. Riziko útoku stoupá přímo úměrně s narůstající 

zástavbou a s počtem osob pohybujících se na takovém místě.  Zásadní vliv na 

zvýšenou hrozbu rizika má pořádání jakýchkoliv kulturních a společenských akcí, 

a tzv. peak time, kdy se v daném místě v určitý čas nachází nejvíce osob. V případě 

pořádání hromadných akcí na ulici, která je ohraničena urbanistickou zástavbou, je 

možné využít betonových zátarasů, které se v dnešní době hojně využívají. Otázkou 

zůstává, do jaké míry jsou účinné. Účinností těchto zátarasů se zabývala společnost 

Dekra. Ta testovala nejtěžší betonové zátarasy, které jsou momentálně k dostání na 

německém trhu. Použitý typ vozidla během testování odpovídal tomu, se kterým 

byl proveden útok v Nice. Byl tak menší než auta použitá při útocích v Berlíně a 

Stockholmu. Test zkoušel odolnost 2,4 tuny těžkých betonových bloků. Proti nim se 

v obou případech rozjelo rychlostí 50 kilometrů za hodinu naložené nákladní auto 

o celkové hmotnosti deseti tun. V prvním testu stály zábrany 1,5 metru od sebe a 

kolmo na silnici, auto tedy do nich narazilo čelně. V druhém případě byly zábrany 
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postaveny s 0,8 metru širokými rozestupy a v třicetistupňovém úhlu vůči silnici, vůz 

do nich tedy najel mírně ze strany. Oba dva testy prokázaly, že daná vozidla tyto 

zátarasy prorazí. [31] 

Další riziko může nastat v případě zásahu složek IZS. Pokud v daném místě bude 

nutný zásah hasičské či jiné nákladní techniky, bude obtížné provést zásah včas, i 

přestože jsou zátarasy mobilní a dají se odstranit. V tomto případě se jeví jako 

nejúčinnější řešení celková uzavírka dané lokality a úplný zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel pro danou oblast.  

V případě útoku střelnou, bodnou či sečnou zbraní, je možnost předejít takovému 

útoku nemožné. Snížit následky takového útoku je možné pouze v dostatečném 

posílení bezpečnostních složek v případě ohlášených akcí pořádaných na ulicích. 

Nelze se však spoléhat pouze na ochranu ze strany státu, ale každý občan by měl za 

pomocí všech prostředků takovému útoku zabránit, pokud mu to okolnosti dovolí. 

7.2 Nákupní centra 

Jako další pravděpodobné místo útoku bylo vyhodnoceno jako rizikové nákupní 

centrum. Toto místo vzhledem ke své povaze je velice dobře monitorováno 

kvalitními kamerovými prostředky a ostrahou nákupních center. Jsou zde taktéž 

vysílány hlídky PČR a Městské policie a je zde dostatečný počet únikových východů. 

Každá taková budova má svůj evakuační plán pro případ požáru nebo jiné havárie. 

Tyto plány by bylo možné taktéž doplnit pro případ útoku aktivního útočníka, kde 

by byly jasně stanoveny úkoly bezpečnostních agentur, které by se podílely na 

evakuaci návštěvníků společně se zaměstnanci, dle daných zón v případě velkého 

nákupního centra. Je zde taktéž vhodné využití strategie RUN – HIDE – FIGHT, 

která se v těchto prostorech vybízí. Všechna tato opatření jsou možná jen v případě 

dostatečné osvěty, školení a nácviků. 
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7.3 Restaurace a bary 

Restaurace a bary jsou vhodné k útoku pro svou poměrně malou rozlohu a 

kumulaci osob. V takovém místě je poměrně složité útoku čelit a taktéž uprchnout, 

pokud nelze například kuchyní nebo jinou chodbou takový prostor opustit. Pokud 

není restaurace napojena na pult centralizované ochrany, je důležité, aby kdokoliv 

z napadených prostřednictvím mobilního telefonu alarmoval policii. Dále opět 

doporučuji využití strategie RUN – HIDE – FIGHT. 

7.4 Vzdělávací zařízení 

Školská a vzdělávací zařízení jsou zcela specifická místa, jelikož se jedná o 

instituce, ve kterých se nachází osoby nízkého věku a jejich schopnost takovému 

útoku čelit je do jisté míry limitována. Zde je vhodné vycházet ze zkušeností, kterou 

mají úřady v USA. Vzhledem k četnosti útoků, které se na jejich území odehrály, 

vypracovalo tamní Ministerstvo školství ve spolupráci s Úřadem pro národní 

bezpečnost příručku s názvem K – 12 (viz. Příloha 2), kde jsou jasně stanoveny 

bezpečnostní pokyny pro školy. Jsou zde definovány role a odpovědnosti, možnosti 

evakuace, uzamčení a komunikace atd. Tento dokument je vypracován nejen pro 

případ útoku aktivního útočníka přímo v instituci, ale i pro případ žhářství, 

výbuchu NVS nebo při použití biologických či chemických zbraní.  

Přestože i v našich vzdělávacích institucích dochází k jisté osvětě pro případy 

takového útoku, považuji současný stav za zcela nedostačující. Chybí totiž úplná 

absence nácviku na krizové situace ve vzdělávacích institucích. Pouze pravidelným 

nácvikem dokážeme vštípit žákům, jak se mají za daných okolností chovat, kde se 

případně ukrýt nebo jak zabezpečit třídu, aby měl útočník znemožněn přístup do 

místnosti. Pouze tyto automatizmy dokáží v případě útoku snížit počty úmrtí nebo 

zranění.  
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Další možnosti nám nabízí zabezpečovací zařízení instalovaná při vstupu do 

budov. I přesto, že většina školských zařízení je vybavena uzamykatelnými dveřmi, 

čipy a jinou technikou, není možné se spoléhat pouze na toto vybavení. Příkladem 

může být útok na střední škole ve Žďáru nad Sázavou, kde se útočník zapletl do 

ranního davu žáků, kteří vstupovali do budovy, a i bez bezpečnostního čipu prošel. 

Zde je nutné zpřísnit dohled nad těmito vstupy a zajistit, aby nebylo možné vstoupit 

skupinově bez ověření totožnosti. Samozřejmě tímto nemůžeme eliminovat útok ze 

strany žáka dané školy a vybavit vstupy do škol bezpečnostními rámy, jako 

v některých školách v USA je v našich podmínkách prozatím nereálné. Přesto je 

nutná určitá obezřetnost, všímavost a včasná reakce na jakékoliv netypické chování 

osob okolo sebe. 

7.5  Souhrn opatření 

Většina těchto opatření jsou aplikovatelná pro všechny instituce, ať státní nebo 

soukromé. Záleží jen na způsobu jejich aplikovatelnosti mezi jednotlivce nebo 

skupiny osob. Je třeba si uvědomit, že přestože ČR není centrem dění nebezpečných 

útoků, nelze „usnout na vavřínech“. Je nutné, aby nejen stát, ale i fyzické a právnické 

osoby přestaly spoléhat na to, že je v případě útoků někdo ochrání, ale je třeba vzít 

část odpovědnosti i sám na sebe. 

Návrhy opatření:   

• Kampaně na zvyšování bezpečnosti; 

• Výcvikové kurzy; 

• Školní cvičení a workshopy; 

• Granty a dotace pro tyto účely; 

• Včasné varování (hlášení podezřelých aktivit – studenti, zaměstnanci školy 

atd.); 



80 

 

• Vydat příručku, která bude poskytovat pracovníkům vzdělávacích 

institucí, PČR a ostatním institucím návody k vytváření plánu prevence 

zaměřených na násilí. 
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8 ZÁVĚR 

Na útoky aktivního útočníka je třeba nahlížet komplexně, jelikož jejich narůstající 

počet nelze přisuzovat jen událostem, které mají souvislost s džihádisty, 

nacionálními separatisty nebo s jinými radikálními skupinami. Vše má taktéž 

spojitost se směřováním celé naší společnosti.  Nůžky, které se rozevírají mezi 

sociálními vrstvami, strach z neúspěchu a pocit zklamání, to vše má vliv na každého 

z nás. Je jen pak otázkou času, kdy jedinec takovou tíhu neunese a rozhodne se 

společnosti pomstít. Je proto nejen třeba takové útoky odvracet po jejich vzniku, ale 

zejména jim předcházet. I když vymyslíme jakékoliv důmyslné bezpečnostní 

opatření, nikdy tuto hrozbu zcela neeliminujeme.  

Cílem teoretické části této práce bylo zjistit důvody, které útočníky vedou k tomu, 

aby útok spáchali, seznámit se s místy možného útoku a popsat metodiku, která má 

přispět ke zlepšení současného stavu. Byly zde také vybrány největší útoky, které se 

na území Evropské unie odehrály v letech 2012–2017 a jejichž motiv a způsob 

provedení byl zcela odlišný.  

Praktická část práce byla zaměřena na analýzu a sběr dat, kdy tato data byla 

z velké části čerpána z Globální teroristické databáze, kterou vytvořila University of 

Maryland v USA a která byla doplněna o informace získané z internetových zdrojů, 

tiskových zpráv a tiskových konferencí.  Následně byla tato data za pomocí FMEA 

analýzy vyhodnocena. Na základě těchto výsledků byla místa pravděpodobného 

útoku rozdělena na číselné škále od nejrizikovějšího místa po nejméně riziková. 

V rámci diskuze byla místa s největší mírou rizika popsána a byla navržena možná 

opatření, která mohou snížit četnost a následky těchto útoků. Cíl práce byl tedy 

splněn. 

 Přesto, že tato diplomová práce není zaměřena na konkrétní místo, určitý typ 

útočníka nebo zbraň, poskytuje určité vodítko k tomu, jakou cestou bychom se měli 
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vydat, nečekat až k útoku dojde a poté řešit, co jsme kde zanedbali a co bychom pro 

příště udělali lépe. V zájmu ochrany naší společnosti si je třeba uvědomit, že i přesto, 

že svoboda a demokracie jsou základem evropské kultury, tak bez určitých prvků 

omezení a „nesvobody“, nebude možné společnost dostatečně účinně chránit. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

IS – islámský stát 

BIS – Bezpečnostní informační služba 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

PČR – Policie České republiky 

FBI – Federal Bureau of Investigation (Federální úřad pro vyšetřování) 

IZS – integrovaný záchranný systém 

MV – Ministerstvo vnitra 

DHS – U.S. Department of Homeland Security (Ministerstvo vnitřní bezpečnosti          

Spojených států amerických) 

MU – mimořádná událost 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

PO – požární ochrana 

IOS KŘP – integrované operační středisko krajského ředitelství policie 

PNP – přednemocniční neodkladná péče 

USA – Spojené státy americké  
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