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Bc. Veronika Doskočilová 
 
Protiteroristická politika a protiteroristická opatření ve Spojeném království:  
Inspirace pro Českou republiku 
 

Anotace 
 
Spojené království je zemí, která si, naněštěstí, nemůže stěžovat na nedostatek zkušeností  
s fenoménem “domácího” či nadnárodního terorismu. Příspěvek si klade za cíl uvažovat  
o tom, zda a nakolik se Česká republika, země z hlediska terorismu zatím naštěstí “v závětří” 
může od svého většího protějšku inspirovat a kde případně leží hranice možných modifikací 
zahraničních vzorů. 
 
Klíčová slova 
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Summary  
 
The United Kingdom is a country which, unfortunately, can’t complain about the lack of 
experience with the phenomenon of "home" or transnational terrorism. This article aims to 
reflect whether and to what extent the Czech Republic, the country that is, in terms of 
terrorism, yet fortunately "in the lee", can be inspired from its larger counterpart, as well as 
where are the limits of the possible modification of foreign models. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

 CESES – Centrum pro sociální a ekonomické strategie. 

 CONTEST – Counter-terrorism Strategy of United Kingdom (Protiteroristická strategie 
Spojeného království). 

 CPNI – The Centre for Protection of National Infrastructure (Centrum pro ochranu 
národní infrastruktury). 

 CTIRU – Counter Terrorism Internet Referral Unit (Protiteroristická internetová 
jednotka). 

 CTLPs – The Counter-Terrorism Local Profiles (Místní protiteroristické profily) 

 DCLG – Department for Communities and Local Government (Ústav pro společenství  
a místní samosprávy) 

 GCHQ – Government Communications Headquarters (Vládní komunikační ústředí) 

 INSTINCT – Innovative Science and Technology in Counter-Terrorism (Inovativní věda 
a technika v boji proti terorismu) 

 MPU – Marine Police Unit (Námořní policejní jednotka) 

 NaCTSO – The National Counter-Terrorism Security Office (Národní protiteroristický 
bezpečnostní úřad) 

 NAP – Národní akční plán (České republiky) boje proti terorismu. 

 NOMS – National Offender Management Service (Národní služba pro kontrolu 
provinilců, obdoba “probační služby”) 

 NTFIU – The National Terrorist Financial Investigation Unit (Národní teroristická 
vyšetřovací jednotka)  

 OBP – Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky 

 OSCT – Office for Security and Counter-terrorism (Kancelář pro bezpečnost  
a protiteroristické záležitosti) 

 PSSI – Prague Security Studies Institute (Pražský institut bezpečnostních studií) 

 RICU – Research, Information and Communications Unit (Jednotka pro výzkum, 
informace a komunikaci) 

 SIS – The Secret Intelligence Service (Tajná zpravodajská služba) 

 SOCA – Serious Organised Crime Agency (Agentura pro závažný organizovaný zločin) 

 TA – The Terrorism Act (Protiteroristický zákon) 

 TPA – Prevention of Terrorism Act (Zákon o prevenci terorismu) 

 TPIM – Terrorism Prevention and Investigation Measures Act (Zákon o prevenci  
a vyšetřovacích opatření boje proti terorismu) 

 UKBA – United Kingdom Border Agency (Britská hraniční agentura) 

 VSAT – Vulnerability Self Assessment Tool (Nástroj k vyhodnocení vlastní 
zranitelnosti) 
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Kdo je kdo v boji proti terorismu v rámci Spojeného království 
 
Za výkon protiteroristické politiky nese zodpovědnost především ministerstvo vnitra, do 
jehož působnosti spadají další subjekty, které zodpovídají za různé agendy boje proti 
terorismu. Takový orgán představuje Úřad pro bezpečnost a protiteroristickou politiku 
(Office for Security and Counter-terrorism, OSCT), který koordinuje aktivity vládních těles, jež 
se týkají právě problematiky terorismu, a z tohoto důvodu je primárně zodpovědný za 
vytváření protiteroristické politiky státu. Do jeho působnosti spadá vytváření a inovování 
bezpečnostní strategie CONTEST (viz níže) z hlediska právní, finanční stránky, její struktury, 
vedení, atd. Další náplň práce představuje navazování kontaktu a spolupráce s ministerstvem 
vnitra a Bezpečnostní službou MI5, vedení bezpečnostního programu týkajícího se 
Olympijských her v Londýně 2012, apod. Do kompetence OSCT patří i administrativní dohled 
nad informačními složkami a s tím i spojeným dodržováním regulí, která jsou ustanovená 
v různých legislativních aktech.1 
 
Úřad pro bezpečnost a protiteroristickou politiku zahrnuje Výzkumnou, informační  
a komunikační jednotku (Research, Information and Communications Unit, RICU) založenou 
v roce 2007. Jejím cílem je zajištění bezproblémového předávání zpráv a informací týkajících 
se právě otázky terorismu mezi vládou, policií a jinými subjekty. Jednotka svou činností 
podporuje stanovy ukotvené ve strategii CONTEST.2 
 
Významnou roli pod hlavičkou ministerstva vnitra sehrává Národní protiteroristický 
bezpečnostní úřad (the National Counter-Terrorism Security Office, NaCTSO), jenž je 
sponzorován samotným ministerstvem vnitra (Home Office), nicméně svou činnost vykonává 
pro OSCT. Tento policejní subjekt je umístěn pod Centrem pro zabezpečení kritické 
infrastruktury (The Centre for Protection of National Infrastructure, CPNI), s kterým velmi 
úzce spolupracuje v oblasti ochrany národní infrastruktury. Úřad pomáhá dodržovat cíle 
ustanovené v Bezpečnostní strategii CONTEST, především ve fázích „ochrany a přípravy“. To 
zahrnuje ochranu zalidněných míst, zajištění bezpečnosti před použitím nebezpečných látek 
a jejich substancí, zapojení se do zabezpečení kritické infrastruktury. V oblasti zajištění 
bezpečné dopravy se úřad věnuje jak té pozemní, tak námořní i letecké dopravě. Jeden 
z úkolů tvoří i odborné poradenství v otázkách chemického průmyslu zahrnující patogenní  
a radiologické látky a další toxické látky, jejichž použití by mohlo nést katastrofické důsledky. 
Poradenství se taktéž týká minimalizace rizika teroristického útoku napáchaného právě 
v oblasti kritické infrastruktury či oblasti s vysokou koncentrací osob.3 Rady a následná 
doporučení jsou postupována jak soukromým subjektům, tak především vládě.  

                                                 
1
 Patří sem dohled nad Zákonem o zpravodajských službách z roku 1994, Bezpečnostní zákony (MI5) z roku 

1989 – 1996.  
About the Office for Security and Counter-Terrorism; in: Home Office. 
<http://www.homeoffice.gov.uk/counter-terrorism/OSCT/>. 
2
 About RICU; in: Office For Security and Counter-Terrorism. 

<http://tna.europarchive.org/20100419081706/http://security.homeoffice.gov.uk/about-us/our-
structure/about-ricu/>. 
3
 Who We Are and What We Do?; in: NaCTSO. <http://www.nactso.gov.uk/default.aspx>. 

“Crowded places – tedy stručně řečeno místa koncentrace velkého počtu osob (přeplněná místa), představují  
v současné době rozvoje nových forem terorismu jednu z nejdůležitějších bezpečnostních výzev. Z hlediska 
protiteroristických opatření ve vztahu k celé řadě možných míst a vhodných lokalit, které mohou být 
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NaCTSO doposud vydalo mnoho publikací, které podávaly podrobné a odborné instrukce, jak 
dosáhnout maximálního zabezpečení v určité oblasti bezpečnosti. V odvětví zajištění dopravy 
se jednalo o tyto dokumenty: A Public Realm Design Guide for Hostile Vehicle Mitigation, 
PAS 68: 2010 Impact test specifications for vehicle security barriers, PAS 69: 2006 Guidance 
for the selection, installation an use of vehicle security barriers. Dále byly vydány příručky: 
Secure in the Knowledge: Building a Secure Business, Expecting an Unexpected: Business 
continuity in Uncertain World, Counting the Cost: Managing Risk, Insurance and Terrorism.4 
Veškeré zmiňované dokumenty jsou volně dostupné široké veřejnosti na internetových 
stránkách úřadu. Poslední poznámkou ve spojení s protiteroristickým bezpečnostním 
úřadem je, že pod jeho záštitou byly vytvořeny projekty typu Argus, VSAT či EuroProject, 
přičemž některým z nich bude věnovaná pozornost v kapitole strategie a dokumenty 
protiteroristické politiky Spojeného království. 
 
Ministerstvo vnitra dále zodpovídá za vládní program INSTINCT (Innovative Science and 
Technology in Counter-Terrorism), který byl zřízen v roce 2009 za účelem využívání vědy a 
nejnovějších technologií v boji proti terorismu. Program má dále za cíl rozšířit porozumění 
inovačním technologiím a jejich vlivu, a také přispět ke správnému rozdělování investic do 
oblasti výzkumu v protiteroristické agendě.5 Tento program je vázán na strategii CONTEST, 
zde podporuje její cíle pomocí technologického přístupu. INSTINCT zahrnuje různé oblasti 
vývoje technologií. V roce 2009 program vytvořil strategii věnující se tzv. crowded places, 
neboli místům s vysokou koncentrací obyvatel. Využitím inovativních prostředků cílil zajistit 
bezpečnost míst, jakými jsou obchodní nákupní centra, dopravní prostředky, sportovní 
zařízení, apod.6 O dva roky později, v roce 2011, se program věnoval otázce bezpečného 
letectví skrze program TD2 Showcase, jenž se zaměřil na využití nových technologií k zajištění 
bezpečnosti při odbavování cestujících a obecně ve všech náležitostech, které zaručují 
bezpečnou dopravu.7 Další oblastí bezpečnosti, kterou program zohledňoval, bylo odvětví 
explosiv a jejich odstraňování. Program dále poskytuje sponzorství rozličným projektům 
podporujícím vývoj techniky v oblasti bezpečnosti.8  
 
Do boje proti terorismu přispívají i policejní síly na ostrovech. Policejní složky mají na starosti 
vyšetřování teroristických útoků. Policie disponuje tzv. protiteroristickým komandem SO15 
(Counter-Terrorism Command) založeným s cílem zabezpečit hlavní město Londýn před 
nebezpečím plynoucím z teroristického útoku. Tento útvar vznikl sloučením dvou policejních 
subjektů Special Branch SO12 a Anti-Terrorism Branch SO13 v roce 2006 jakožto reakce na 

                                                                                                                                                         
vyhodnoceny jako potenciální cíl teroristického útoku, představuje zajištění ochrany a bezpečnosti všech 
přítomných osob shromážděných na těchto místech kruciální hledisko prováděných bezpečnostních opatření. 
KRČÍLEK, Pavel, Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded 
places“ a jeho praktické využití; in: The Science for Population Protection, 2/2012. 
<http://www.population-protection.eu/attachments/041_vol4n2_krcilek.pdf>. 
4
 Publications; in: NACTSO. <http://www.nactso.gov.uk/publications>. 

5
 INSTINCT: Innovative Science and Technology in Counter-Terrorism, Her Majesty Government. 

<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100418065544/http:/security.homeoffice.gov.uk/science-and-
technology/innovative-science-tech/>.  
6
 Case study: INSTINCT Crowded Places Technology Demonstrator”; in: BAE Systems Detica.  

<https://www.baesystemsdetica.com/resources/INSTINCT-TD1>. 
7
 TD2 Showcase, INSTINCT, Her Majesty Government.  

<http://www.td2-airportexperience.com/instinct-td2.html>. 
8
 Takové projekty představují: Who Do you Think You Are? RCUK Global Uncertainties Programme, United 

Kingdom Visual Analytical Consortium či další. 



Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima), Bc. Veronika Doskočilová, Protiteroristická politika  
a protiteroristická opatření ve Spojeném království: Inspirace pro Českou republiku (2012_D_08), ISSN 1805-5656 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

5 

teroristický útok v Londýně předešlého roku. Náplní práce této jednotky je shromažďování 
relevantních informací, vytváření analýz, vedení vyšetřování, rychlé reaktivní jednání s cílem 
zamezit teroristickému útoku, a spolupráce se zpravodajskými jednotkami a dalšími 
policejními útvary nejen na území státu.9 Dalším subjektem spadající do kompetence policie 
je Národní vyšetřovací jednotka proti financování terorismu (The National Terrorist Financial 
Investigation Unit, NTFIU) odhodlaná spolupracovat společně s dalšími investigativními 
policejními subjekty, vládními orgány a zpravodajskými složkami k odhalení finančních aktiv 
teroristických uskupení.10 
 
Samotná policie podrobně informuje na svých webových stránkách o problému terorismu. 
Podává rady, jak v dané situaci postupovat, zodpovídá otázky kladené širokou veřejností  
a nabízí možnost tzv. horké linky, kam mohou obyvatelé zavolat v případě podezření 
z teroristického útoku. Upoutávka na toto telefonické spojení má příhodný název: „It’s 
probably nothing, but…“, v překladu tedy: „Pravděpodobně o nic nejde, avšak...“11 Již 
samotný titul vyzývá občany k ostražitosti a zapojení se do této kampaně boje proti 
terorismu. Zde je nutno podotknout, že jednotlivé regionální policejní složky mají agendu 
terorismu taktéž ve své kompetenci a vzájemně spolupracují s širokou veřejností skrze 
programy typu Argus, Griffin, Pegasus, VSAT.  
 
Home Office rovněž řídí Hraniční agenturu Spojeného království (UK Border Agency, UKBA), 
která má na starosti kontrolu hranic, jejich zabezpečení, dále migrační otázku a udělování víz. 
Z té bezpečnostní stránky spolupracuje s Asociací policejních ředitelů Anglie, Walesu  
a Severního Irska (The Association of Chief Police Officers of England, Wales & Northern 
Ireland), jež vzájemnou kooperací usilují o zkvalitnění zabezpečení hranic, nejen těch 
pozemních, ale především vzdušných a vodních. Dále společně monitorují stav 
přistěhovalectví v zemi a snaží se zabránit ilegální imigraci. Nástroje typu získávání  
a předávání citlivých informací, užívání mechanismu stupně ohrožení, pomoc při jakémkoliv 
hraničním vyšetřování, disponibilita odbornými informacemi a tréninkem a podpora 
strategie CONTEST, mají vést k potlačení rizika teroristického útoku pramenícího 
z nežádoucího překračování hranic.12  
 

                                                 
9
„Counter-Terrorism Command“, Metropolitan Police. 

<http://content.met.police.uk/Article/Counter-Terrorism-Command/1400006569170/1400006569170>. 
10

 Freedom of Information Act, Metropolitan Police Service, December 2006, s. 13. 
<http://content.met.police.uk/Article/Freedom-of-Information-Act/1400005849334/1400005849334>. 
11

 Counter Terrorism Security Bulletin, Metropolitan Police, č. 4, February 2013, s. 1, 20. II. 2013. 
<http://content.met.police.uk/cs/satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=contenttype&blobheadername
2=contentdisposition&blobheadervalue1=application%2fpdf&blobheadervalue2=inline%3b+filename%3d%226
64%2f708%2fctsb+00004.pdf%22&blobkey=id&blobtable=mungoblobs&blobwhere=1283600915575&ssbinary
=true>. 
12

 Memorandum of Understanding, Home Office; United Kingdom Border Agency; The Association of Chief 
Police Officers of England, Wales & Northern Ireland“, April 2008, s. 1 až 6. 
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Strategie a projekty v boji proti terorismu 
 
Strategie CONTEST 
 
Protiteroristická politika Spojeného království se posledních téměř deset let zrcadlí na pozadí 
strategického dokumentu CONTEST, který spatřil světlo světa v roce 2003. Doposud vznikly 
celkem čtyři strategie, ačkoliv až poslední tři byly vydány veřejně, v tištěné verzi a především 
jsou k dispozici laické veřejnosti. Vzhledem k faktu, že prvotní dokument není dostupný, 
pozornost bude v nadcházejících řádcích věnována pouze strategiím z roku 2006, 2009  
a především s důrazem na nejaktuálnější dokument z roku 2011.  
 
Před tím, než se text zaměří na jednotlivé strategické plány, je nezbytné pohovořit  
o hlavních atributech strategií, které jsou společné, klíčové a s dalšími inovacemi zůstávají 
v nepozměněné formě. Za nejvíce relevantní náležitost dokumentu lze považovat jeho 
členění do čtyř fází, dle kterých se odvíjí celková taktika boje proti terorismu Spojeného 
království. Členění je téměř totožné s evropskou protiteroristickou strategií, která se stala 
inspiračním elementem při vytváření britského protějšku. Jednotlivé prvky tvoří prevent, 
pursue, protect and prepare, v překladu se tedy jedná o fázi prevence, stíhání, ochrany a fázi 
příprav. Každá oblast zahrnuje náležitosti, které již procházely obměnami, přičemž vždy byl  
a stále je kladen důraz na první etapu, tedy fázi prevence. Dalším shodným znakem je úvodní 
seznámení čtenáře s aktuální bezpečnostní hrozbou, kterou pro tuto zemi terorismus 
v daném období představuje. Každá strategie disponuje výčtem rizik, jež jsou nutná brát 
v potaz a především jim čelit.  
 
Countering International Terrorism: The United Kingdom’s Strategy, 2006 
 
Dokument obsahuje 38 stránek a v roce 2006 byl uveden stručnou deskripcí náležitostí, které 
obsahoval. Na tuto úvodní část navazovala kapitola definující nebezpečí, které 
reprezentovaly v tomto strategickém plánu islamistické teroristické organizace s odkazem na 
7/7 2005. Dokument vyzdvihoval hrozbu internacionálního terorismu a problematiku 
radikalizace ve spojitosti s muslimskou minoritou žijící na území Spojeného království.13 
Následující kapitola „odezva“ se již věnovala jednotlivým fázím. 
 
Oblast prevence odkazovala v prvé řadě na problematiku radikalizace (vysvětlení pojmu, její 
příčiny a následky), kde nabídla možnosti řešení tohoto negativního jevu (vzájemný dialog, 
komunikace, integrace, soudržnost, podpora jednotlivých komunit, atd.).14 V tomto oddílu 
byly také představeny mechanismy, které byly mířeny proti terorismu, jednalo se  
o legislativní akty, TA 2000 a TA 2006.  
 
Fáze stíhání zdůrazňovala význam zpravodajských složek a nezbytnost jejich vzájemné 
koordinovanosti MI5, SIS, GCHQ. Důraz byl zde kladen na kooperaci s policejními subjekty  
a protiteroristickým komandem, které sehrává dílčí roli v oblasti vyšetřování. Do fáze stíhání 
byla taktéž začleněna oblast trestního řízení, deportace, omezených příkazů, zajištění 

                                                 
13

 Countering International Terrorism: The United Kingdom’s Strategy, Her Majesty Government, July 2006, s. 3 
až 8. <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm68/6888/6888.pdf>. 
14

 Countering International Terrorism: The United Kingdom’s Strategy, Her Majesty Government, July 2006,  
s. 10 až 11. <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm68/6888/6888.pdf>. 
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finančních aktiv teroristických organizací, proskripce a to vše s odkazem na TPA 2005, TA 
2006 a mezinárodní dimensi.  
 
Následnou etapu představovala ochrana zranitelných míst, která byla dle strategie tvořena 
místy s vysokou koncentrací obyvatel, kritickou infrastruktura a státními hranicemi. Zde se 
pozornost obracela ke hraničním kontrolám, spolupráci s dopravním sektorem, sdílení 
biometrických informací, atd.  
 
Poslední stádium strategie tvořila tzv. připravenost na možné následky, při kterých by dle 
dokumentu vláda měla disponovat dostatečným množstvím policejních, zdravotních  
a jiných záchranných oddílů, dále plán poukázal na dokument Preparing for Emergencies  
– What You Need to Know, který měl za cíl seznámit veřejnost s tím, jak se v případě 
nebezpečí zachovat.15 
 
V závěrečné části se strategie zmiňovala o otázce financování protiteroristické politiky, do 
roku 2008 bylo plánováno vynaložit na tuto agendu kolem 2 miliard liber a dále zde byl 
uveden výčet subjektů, které se podílely na protiteroristickém úsilí. Poslední zmínkou 
v dokumentu byl odkaz na širokou veřejnost, jak pomoci a zapojit se.16 
 
CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism 2009 
 
Strategie z roku 2009 se rozrostla o úctyhodných 140 stran a prodělala významných změn. 
V otázce struktury byla celkově rozdělena do pěti dílčích oddílů – úvodní části (předmluva, 
představení strategie, stručný přehled), strategického kontextu, samotného jádra strategie 
(pursue, prevent, protect, prepare), subjektů zodpovědných za řízení a provádění strategie  
a nakonec do oblasti komunikace. Dokument se změnil nejen obsahově, což bude doloženo 
vzápětí, ale i co se týká grafické stránky, která byla vzhledově propracovanější,  
a text na jedné stránce byl rozložen do dvou sloupců.  
 
První část plánu byla deskriptivního charakteru a věnovala se poměrně podrobnému popisu 
problematiky terorismu na historickém pozadí Spojeného království se zaměřením na 
teroristické struktury Al-Qáida a Hizballáh. V této části dokument nabízel příčiny jednání 
teroristických uskupení (konflikt a nestabilita, ideologie, technologie, radikalizace) a dále 
neopomíjel ani vazbu na Spojené království, kde definoval rizika, která zemi hrozila. Na 
prvním místě figurovala Al-Qáida a přidružená teroristická uskupení s ohledem na změnu 

                                                 
15

 Countering International Terrorism: The United Kingdom’s Strategy, Her Majesty Government, July 2006,  
s. 26. <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm68/6888/6888.pdf>. 
Preparing for Emergencies: What You Need to Know, Her Majesty Government. <http://www.direct.gov.uk/ 
prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_176618.pdf>. 
Vyznění publikace bylo často zmiňováno v souvislosti s novou érou v informování veřejnosti o možných 
ohroženích. Po roce 2001 již nedochází k aktualizaci série brožur „Chraňte se a přežijte“ („Protect and Survive“), 
které od roku 1976 přinášely informace o způsobu ochrany v případě jaderného konfliktu. 
Protect and Survive, Central Office of Information, London 1980. ISBN 0-11-340728-9. 
16

 Countering International Terrorism: The United Kingdom’s Strategy, Her Majesty Government, July 2006, 
s. 27 až 36. <http://www.iwar.org.uk/homesec/resources/uk-threat-level/uk-counterterrorism-strategy.pdf>. 
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mezinárodního systému. V této části byl členěn systém hrozeb, který přestože byl zaveden již 
v roce 2006, nebyl do předchozího plánu zahrnut.17 Systém je následující: 
 

 Nízký (Low) – útok je velmi nepravděpodobný. 
 Mírný (Moderate) – útok je potenciální ale nepravděpodobný. 
 Značný (Substantial) – útok je značně možný. 
 Závažný (Severe) – útok je výrazně pravděpodobný. 
 Kritický (Critical) – útok je bezprostředně očekáván. 

 
Setkat se lze taktéž s čtyřbarevnou škálou18, která označuje závažnost určitého rizika. Tento 
způsob značení lze mapovat u některých dokumentů Home Office. Nicméně toto barevné 
značení není považováno za oficiální. Oficiálně je využíván nebarevný model. 19 
 

 

                                                 
17

 CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism 2009, Her Majesty Government, March 
2009, s. 7 až 51. <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97994/ 
contest-summary.pdf>. 
18

 Working Together to Protect Crowded Places. Home Office, 2010.  
<https://vsat.nactso.gov.uk/sitecollectiondocuments/areasofrisk/working-together-crowded-places.pdf>. 
19

 KRULÍK, Oldřich, Informace o aktuální brožuře civilní obrany ve Spojeném království, Ministerstvo vnitra 
České republiky, odbor bezpečnostní politiky, Praha 2004, s. 64 až 65. 
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Ohrožení (Threat level) Reakce (Response level) 

Kritické ohrožení 
Výjimečná 
(Exceptional) 

Maximální opatření ve snaze co nejvíce 
minimalizovat negativní dopady konkrétního 
scénáře – včetně jaderného útoku. 

Vážné ohrožení 
Zvýšená 
(Heightened) 

Dodatečná opatření ve vztahu 
k přepodkládané formě útoku, lokalitě nebo 
povaze možného cíle. Podstatné ohrožení 

Střední ohrožení 
Normální (Normal) Rutinní bezpečnostní opatření. 

Nízké pohrožení 

 
Druhá část, jak již bylo zmíněno, odkazovala na jednotlivé etapy strategie. Před tím, než byly 
jednotlivé fáze popsány, byl v dokumentu reflektován vývoj daných etap  
a celkového plánu. Pozoruhodnou skutečností bylo, že prvotní stupeň nepředstavovala 
„prevence“, nýbrž „stíhání“. Nicméně obdobně jako v předešlém plánu, byl důraz kladen na 
roli zpravodajských složek, jejich vzájemnou spolupráci a především dialog s policejními 
útvary. Výsledkem této kooperace bylo založení nového programu nazvaného Rich Picture 
k usnadnění porozumění samotnému terorismu ve spojitosti se záležitostmi radikalizace.20 
Tato část se dále věnovala jednotlivým pravomocem policejních útvarů, mechanismu 
omezených příkazů, finanční otázce teroristických uskupení, spolupráci se zahraničními prvky  
a v neposlední řadě odkazovala na legislativní rámec (TA 2000, ACTA 2001, PTA 2005, TA 
2006).  
 
Po fázi stíhání nadcházela již oblast samotné „prevence“, která se opět věnovala především 
otázce radikalizace a zmínila některé programy na její potlačení: Preventing Violent 
Extremism: Winning Hearts and Minds, Prevent Strategy (viz níže), dále poměrně obligátně 
nabídla výčet autorit mající problematiku radikalizace a extremismu ve své kompetenci. Dále 
poukázala na rizikový jev, což představovalo užívání internetových zdrojů k šíření 
radikalizace. Nesmí být opomenuta zmínka o prognostice pravděpodobného budoucího 
vývoje, obdobně jak tomu bylo v předešlém plánu.  
 
Část nazvaná „ochrana“ zavedla nové členění objektů nutné ochrany: komunikace, 
záchranné služby, energetika, finanční sektor, stravování, vládní sektor, oblast zdravotnictví, 
dopravy a vodních zdrojů.21 Velmi podrobně se věnovala zajištění zalidněných míst, jakékoliv 
veřejné dopravy, hranic a s tím i souvisejícím mechanismům, které byly k efektivnímu 
zabezpečení nutné (hraniční kontroly, biometrická víza, spolupráce se zahraničními 
protějšky, neustálé doplňování znalostí a dovedností personálu, sdílení informací atd.).  
 
Finální fází nebylo nic jiného než „příprava“ na minimalizování dopadů teroristických útoků 
skrze disponibilitu dostatečným množstvím záchranného, policejního personálu, krizového 

                                                 
20

 KRULÍK, Oldřich, Informace o aktuální brožuře civilní obrany ve Spojeném království, Ministerstvo vnitra 
České republiky, odbor bezpečnostní politiky, Praha 2004, s. 65.  
21

 KRULÍK, Oldřich, Informace o aktuální brožuře civilní obrany ve Spojeném království, Ministerstvo vnitra 
České republiky, odbor bezpečnostní politiky, Praha 2004, s. 106.  
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managementu, apod. Zde byla celá jedna kapitola věnována chemickým, biologickým  
a radiologickým látkám a výbušným zařízením jakožto alarmujícímu nebezpečí.  
 
Předposlední úsek strategie 2009 nabízel seznam subjektů a jejich úkolů k naplňování cílů, 
které byly stanoveny v předešlých částech, jednalo se o různé vládní rezorty, přidružené 
agentury, tělesa a také zahraniční protějšky. Pozornost byla ovšem soustředěna i na 
Olympijské hry v Londýně 2012, které se stávaly stále diskutovanějším tématem napříč 
bezpečnostní politikou Spojeného království. Na závěr CONTEST hovořila a zdůrazňovala 
význam vzájemné komunikace bezpečnostních složek a jiných subjektů v protiteroristické 
agendě Spojeného království. 
 
CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism 2011 
 
Nejnovější bezpečnostní strategie CONTEST z roku 2011 reprezentuje 128-stránkový 
dokument, který se podobá své předchozí verzi, a to co se týká jak své struktury, tak  
i propracovaného grafického ztvárnění. Avšak tato verze navíc zahrnuje vysoké množství 
různých grafů, diagramů, mapek, které čtenářům slouží k snadnějšímu porozumění či 
jednodušší orientaci v textu. Obsahově je strategický plán zkomponován pouze ze tří 
majoritních částí: strategického kontextu, samotné fáze reakce a oblasti implementace 
nástrojů uvedených v dokumentu s vazbou na zahraniční subjekty. Úvodní část téměř 
identicky jako předchozí strategie popisuje náležitosti dokumentu a odkazuje na předešlé 
dva plány jakožto relevantní prvky boje proti terorismu. 
 
Část první nazvaná strategický kontext poukazuje na jednotlivé hrozby na území nejen 
Spojeného království, ale i na půdě Evropské unie a celkově globálně ve světě. Značné 
nebezpečí opět představuje teroristická síť Al-Qáida, přestože již není brána jako alarmující 
riziko, jak tomu bylo doposud. Vedle platformy Al-Qáida své místo zaujímá i teroristické 
uskupení Taliban a jiné přičleněné teroristické skupiny.22 Dokument nadále zmiňuje 
problematiku malých formací, které operují nezávisle na teroristických organizacích 
globálního charakteru (Al-Qáida, Taliban). Dále se s obavami začíná opět hovořit o irském 
nacionalistickém terorismu, neboť v roce 2010 byl zaznamenán 90% nárůst zatčených osob 
v souvislosti s irskou otázkou.23 Poslední zmínka z oblasti hrozeb je věnována pravicově 
motivovanému terorismu, který za rok 2010 významně dominoval. Tento úsek obdobně 
jako předešlý dokument poukazuje na riziko moderních technologií, ideologie a radikalizace 
ve spojitosti s teroristickou činností. 
 
Klíčovou pasáží by se dala nazvat druhá část strategie CONTEST zahrnující jednotlivé fáze. 
Před samotným rozborem všech oddílů se dokument věnuje presumpci vývoje terorismu 
jako fenoménu do roku 2015.24 Poté plán již rozebírá samotnou fázi „stíhání“, která líčí 
stanoviska ukotvená v CONTEST 2009, čeho bylo dosaženo, o co je usilováno, a co by v této 

                                                 
22

 Takovými skupinami jsou: Shabaab v Somálsku, Boko Haram z Nigérie, indonéská Jammah Islamiya, atd.  
23

 CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism 2011, Her Majesty Government, July 
2011, s. 26. <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97994/contest-
summary.pdf>. 
24

 Důraz je zde kladen na síť Al-Qáida, o které se ale nehovoří jako o teroristické organizaci nýbrž již jako  
o teroristickém hnutí, dále strategie presumuje zvýšení úsilí organizací k získání nejnovějších kybertechnologií  
a užití internetu jako součást taktiky.  
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fázi mělo být do budoucna inovováno (zlepšení uplatňování práva, deportace, navýšení 
kapacit, spolupráce).25 Dále je zde zahrnut mechanismus TPIM26, který v dané době ještě 
nebyl implementován, nicméně nyní lze říci, že strategie dostála svých závazků, neboť hovoří 
o jeho implementaci do konce roku 2011, k čemuž také došlo. Pozornost je věnována 
samotnému stíhání a vyšetřování skutkové podstaty teroristického činu a to především 
v koexistenci s principy základních lidských práv. Samozřejmě v dokumentu nechybí odkaz na 
financování terorismu, disponibilitu řádnou legislativou, sběr, vyhodnocování a sdílení dat  
a problematiku předběžného zadržení. 
 
Oblast „prevence“ je nadále označena za stěžejní a pozornost se zde opět soustřeďuje na 
oblast vzájemné komunikace, informování široké veřejnosti o daném problému, monitoring 
míst a institucí inklinujících k nárůstu radikalizace, neustálého doplňování nových znalostí a 
dovedností za účelem minimalizovat projevy extremismu a radikalismu. Značná část je 
věnována protiteroristické agendě ve spojitosti s užíváním internetové sítě, neboť 
teroristická hnutí ji využívají k propagandě, radikalizaci a nabírání nových členů, vzájemné 
komunikaci a k plánování možných útoků. Zmínka je zde věnována i doposud 
nepravděpodobnému kyber útoku. Toto je relevantní součást preventivních opatření,  
a proto odhalení a zpřetrhání vzájemného spojení teroristických skupin představuje 
signifikantní cíl. CONTEST zde odkazuje na legislativu TA 2000 a TA 2006.  
 
Úsek věnující se „ochraně“ si do roku 2015 dává za cíl zdokonalit zabezpečení hranic, 
zredukovat zranitelnost dopravní sítě na minimum, zlepšit reaktivnost britské infrastruktury  
a především zajistit místa se zvýšenou koncentrací občanů.27 Co se týká dopravy, tak zvláštní 
důraz je kladen na onu leteckou přepravu a mimořádné zabezpečení je adresováno i na účet 
významných osob, které by se mohly vzhledem ke svému postavení stát terčem útoku. 
 
Čtvrtá část „přípravy“ si opět do roku 2015 stanovuje cíle navyšování počtu krizového 
personálu a zlepšení jejich vzájemné kooperace. Adresuje se zde i obligátní otázka předávání 
informací. Aktuálně je do této kapitoly zahrnuta bezpečnost Olympijských a paralympijských 
her v Londýně v roce 2012, které jsou zde označeny za největší sportovní událost v britské 
historii. Strategie zde odkazuje na nezbytnost vyvíjet maximální nasazení v oblasti ochrany 
všech zúčastněných osob. 
 
Třetí kapitola, jak již bylo zmíněno, je namířena ke správné implementaci všech nástrojů, 
které byly popsány výše. Ta je založena na řádné administrativní a mezivládní spolupráci 
s ohledem na zahraniční partnerské vazby – Spojené státy americké, Evropská unie. Zde 
nesmí být opomenuta převážně oblast financování, dle které se odvíjí jednotlivé 

                                                 
25

 CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism 2011, Her Majesty Government, July 
2011, s. 48. <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97994/contest -
summary.pdf>. 
26

 TPIM – Terrorism Protection and Investigation Measure tedy investigativní opatření na ochranu před 
terorismem byla přijata v dubnu 2011. TPIM se nese ve znamení zahájení systému omezovacích příkazů za 
předpokladu, že u dané osoby dochází k důvodnému podezření z teroristické činnosti. Podmínky uložení TPIM 
jsou ustanoveny v Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011.  
27

 CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism 2011, Her Majesty Government, July 
2011, s. 80. <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97994/contest -
summary.pdf>. 
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mechanismy. Závěrečná část celého dokumentu nabízí seznam jednotlivých státních subjektů 
sehrávajících neodmyslitelnou roli v celém strategickém plánu. 
 
Strategie PREVENT 
 

    
 
Jak již bylo v předchozích řádcích zmíněno, fáze prevence je považována za stěžejní součást 
celkové protiteroristické strategie Spojeného království. Z tohoto důvodu byla v roce 2011 
vypracována samostatná strategie prevence, která reagovala na neefektivní vývoj programu 
prevence z předešlého roku v konfrontaci s extremistickou ideologií a problémem 
radikalizace.28 Tento 116-ti stránkový text je konstruován do jedenácti oddílů, přičemž první 
čtyři části jsou tvořeny předmluvou, shrnutím aspektů, o kterých celý dokument pojednává. 
Klíčový úsek lze mapovat až od páté kapitoly představením signifikantní hrozby pro Spojené 
království s důrazem kladeným na teroristickou organizaci Al-Qáida a na pravicově 
motivovaný terorismus, to celé ve spojitosti s otázkou radikalizace.29 
 
Šestá část popisuje hlavní princip fáze prevence, který představuje zamezení vzniku 
teroristických organizací, ochrana jedinců před začleněním se do teroristických uskupení  
a jejich následné zneškodnění. Značná část je adresována právě problematice extremismu  
a jeho potlačení či celkovému vymýcení. Tato pasáž odkazuje na právní rámec a skutkové 
podstaty trestního činu terorismu implementovaného v právních protiteroristických 
instrumentech (TA 2006, TA 2000). Zásadním prostředkem zamezení šíření extremismu  
a radikalizace jsou programy pro integrování muslimských komunit mezi občany Spojeného 
království. Dále je vyzdvižena role mechanismu The Counter-Terrorism Local Profiles (CTLPs), 
který byl vytvořen v roce 2009 za účelem sdílení vzájemných informací policejních útvarů  
a jejich partnerů v otázce monitorování nebezpečí pramenícího z šíření extremistické 
činnosti.30 Tato sekce také obsahuje otázku financování, která je relevantním faktorem 
ovlivňujícím efektivitu celé strategie. Za tímto oddílem následuje část nazvána Nová strategie 
prevence, která shrnuje obecné myšlenky a principy fáze prevence a odkazuje na novou 
konkrétní strategii prevence, která je popsána v osmé, deváté a desáté části dokumentu. 

                                                 
28

 Prevent Strategy, Her Majesty Government, July 2011, s. 8. <https://www.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf>. 
29

 Prevent Strategy, Her Majesty Government, July 2011, s. 16-18. <https://www.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf>. 
30

 Prevent, Counter-Terrorism Local Profiles, Scribd.com. 
<http://www.scribd.com/doc/29365471/Prevent-Counter-Terrorism-Local-Profiles-CTLPs>. 
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Citováno samotnou strategií, klíčovou část představují následující tři oddíly, jež se věnují 
bezpečnostním rizikům. Dále je pozornost soustředěna na deskripci stávajících aktivit 
majících za cíl těmto rizikům zamezit a v neposlední řadě predikci možného budoucího 
vývoje extremistické činnosti, na jehož základě jsou stanoveny priority.  
 
Nyní se text blíže zaměří na jednotlivé oddíly. V první části je za značné riziko opět označena 
Al-Qáida a její radikální interpretace islámského práva s ohledem na její historický vývoj. Zde 
jsou shrnuty aktivity předešlých let. Je poukázáno na významnou roli vzájemné komunikace 
orgánů činných v protiteroristické agendě, roli komunit integrujících muslimské 
přistěhovalce, jejich snadné začlenění s důrazem na vzdělání a vzájemnou spolupráci. Další 
významnou aktivitu představuje důraz na správnou interpretaci islámu a zamezení jakékoliv 
chybné interpretaci či dokonce radikální propagandě ideologie.  
 
Následující druhá část je namířena na ochranu jedinců, kteří mohou inklinovat 
k extremistické činnosti. K tomu účelu byl vytvořen tzv. Channel mechanismus, partnerství 
mezi policejními složkami a jinými orgány a agenturami zabývajícími se evaluací jedinců, kteří 
tíhnou k radikalizaci či jiné kriminální činnosti.31 Primárním posláním je nejen evaluace 
samotná, ale především ochrana a prevence dětí a teenagerů před pácháním trestné činnost. 
Program velmi úzce spolupracuje s OSCT. 
 
Poslední třetí pasáž se věnuje monitoringu a zajištění míst, které jsou považovány za 
semeniště radikalizace. Za taková místa jsou dle strategie v prvé řadě označeny mešity, 
internetové sítě a vzdělávací zařízení. Zvláštní důraz je kladen na dospívající ve věku od 15 do 
25 let. Strategie zde rozvíjí různé programy zabraňující radikalizaci: “Prevent, Police and 
Schools”, “Act Now”, “Watch Over Me”, “the Islam and Citizenship Education Project”, “The 
Young Muslims Advisory Group”. Tyto programy mají za úkol přiblížit dospívajícím 
problematiku extremismu a terorismu, seznámit je se správným pojetím islámu a dále je 
integrovat do občanské společnosti skrze různé aktivity.32 Dalším podstatným preventivním 
nástrojem strategie je protiteroristická jednotka specializující se na monitorování 
internetových odkazů (Counter Terrorism Internet Referral Unit, CTIRU). CTIRU bylo založeno 
v roce 2010, podléhá ministerstvu vnitra a policejním útvarům a vedle důsledné kontroly 
uživatelů internetu se specializuje na jejich vzdělávání a snaží se skrze spolupráci s jinými 
internetovými portály (Youtube) zamezit a včas odhalit nežádoucí odkazy či komunikaci skrze 
počítačové sítě. Do oblasti prevence spadá i řádná vězniční a probační služba, která brání 
šíření radikalizace a extremistické ideologie ve vazebních zařízeních. Za tímto záměrem 
figuruje Multi-Agency Public Protection Arrangements (MAPPA) a National Offender 
Management Service (NOMS), tělesa dohlížející na výkon řádné probační služby, na osoby 
opouštějící věznice a na jejich zpětné integrování do společnosti.  
 
Na zmiňované tři majoritní části navazuje výčet autorit, které nesou zodpovědnost za výkon 
preventivních opatření. Jsou jimi vládní sektory a jim podřízené subjekty v boji proti 
terorismu (UKBA, OSCT) a policejní orgány (Channel coordinators). V celém dokumentu 
významně figuruje Oddělení pro společenství a místní samosprávu (Department for 

                                                 
31

 Prevent Strategy, Her Majesty Government, July 2011, s. 53. <https://www.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf>. 
32

 Prevent Strategy, Her Majesty Government, July 2011, s. 68 až 70. <https://www.gov.uk/government/ 
uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf>. 
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Communities and Local Government, DCLG), jenž má v kompetenci dohled nad vytvářením 
bezpečné, sociální a spravedlivé lidské základny. Strategie je zakončená malým slovníčkem 
pojmů, které jsou používány v celém plánu, aby čtenářům usnadnily porozumění celkového 
textu.  
 
Strategie Argus 
 

 
 
Poměrně unikátní projekt protiteroristické politiky se skrývá pod názvem Argus, který vznikl 
v roce 2007 iniciován NaCTSO. Tento program je součástí rozsáhlé preventivní agendy boje 
proti terorismu. Iniciativa Argus byla vyvinuta s cílem odhalit a zabránit teroristickému útoku 
na půdě obchodních společností, řetězců, korporací ale i jiných soukromých subjektů 
(nákupní centra, hotely, zábavná zařízení, apod), které se mohou lehce stát cílem pro 
teroristické organizace především skrze jejich umístění v zalidněných oblastech či velkých 
sídelních aglomeracích. Projekt je založen na multimediální simulaci teroristického útoku 
právě na půdě subjektů zmíněných výše. Hlavním účelem této strategie je odhalit slabá  
a zranitelná místa objektů, pomoci je zabezpečit a celkově připravit daný subjekt na 
nežádoucí situaci, která může kdykoliv nastat.33 
 
Iniciativa Argus funguje na bázi spolupráce s širokou veřejností využívající služeb tohoto 
programu. Lidé pracují samostatně či jsou rozděleni do skupinek a skrze rozličné otázky  
a úkoly jsou podněcovány reagovat na možné nebezpečné situace. Tyto poznatky jsou 
následně evaluovány a skrze odborné poradenství jsou firmám či jedincům navrhnuta taková 
opatření, která korespondují se zabezpečením onoho objektu. Mezi takové rady se řadí, jak 
správně komunikovat s policií v případě napadení, či jak zajistit klíčová místa budov za 
účelem zabránit pohybu pachatelů. Služby programu Argus jsou nezpoplatněné a volně 
přístupné široké veřejnosti.34 Konají se v různých městech Spojeného království a setkání 
jsou z pravidla pořádána v časovém horizontu od 9 hodin do 1 hodiny odpolední. Od svého 
založení do roku 2009 bylo vytvořeno zhruba 700 scénářů hrozeb pro soukromé sektory a to 
v různých lokalitách Spojeného království.35 

                                                 
33

 „Project Argus“, National Counter-Terrorism Security Office. 
<http://www.nactso.gov.uk/OurServices/Argus.aspx>. 
34

 Protecting Crowded Places: Design and Technical Issues, Home Office, January 2012, s. 48. <https://www. 
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97992/design-tech-issues.pdf>. 
35

 The Contest: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism, Her Majesty Government, July 2011, s. 
107. <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97995/strategy-
contest.pdf>. 
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Strategie Griffin 

 

Mezi škálu protiteroristických aktivit se řadí projekt s názvem Griffin. Jeho primární funkce 
spočívá ve vzájemné komunikaci a spolupráci mezi policejními složkami a členy jiných 
bezpečnostních subjektů zodpovídajících za bezpečnost obyvatel či jiných ohrožených 
subjektů. Hlavním cílem je podnítit zájem těchto subjektů o problematiku terorismu, 
zlepšení informovanosti o této oblasti a konečně navázat kooperaci s policejními složkami za 
účelem ochránit své zaměstnance či klienty před hrozbou teroristického útoku.36 Vznik 
projektu byl podnícen Metropolitními policejními oddíly města Londýn, postupně se 
k projektu přidávaly další nejen lokální policejní složky ale i letištní policejní oddíly. Po 
britském vzoru v dnešní době funguje Griffin i v Austrálii či Kanadě.37 
 
Operativní rámec strategie se skládá ze tří majoritních úkolů. V pořadí první velmi 
významnou aktivitou jsou tzv. Awareness Days, což by mohlo být přeloženo jako dny 
ostražitost, bdělosti či informovanosti. Tato činnost probíhá formou seminářů, které cílí bližší 
představení projektu, včetně podání informací, jak se efektivně zapojit. Každému policejnímu 
regionálnímu oddílu jsou během účasti na tomto semináři poskytnuty informace či instrukce 
týkající se především těchto otázek: aktuální stav systému hrozeb, současné trendy 
kriminality a metody či činnosti jeho zvládání, nepřátelské rekognoskace, scénář krizového 
řízení, apod. Tato témata jsou dále podrobně zanalyzována a obrázkové simulace či videa 
mají participanty motivovat k vyššímu porozumění této problematice, zapojení se a následné 
spolupráci.38 Druhou součástí strategie představuje poskytování Online Refresher Module, 
neboli opakovacího či doplňovacího balíčku, který zajistí, aby účastníci Awareness days byly 
informováni a zvládali nové postupy zabezpečení i dvanáct měsíců po absolvování daného 
dnu. Tento balíček se skládá z řady scénářů a modulů, ze kterých musí participant zvolit onen 
správný a dokázat tak své odborné znalosti a mapování bezpečnostní situace v dané 
oblasti.39 Poslední nástroj iniciativy Griffin je možnost (Bridge Calls) skrze telefonní zařízení, 
konferenční hovory, či jiné výdobytky dnešní komunikační technologie získávat nejnovější 
informace o současném stavu teroristické, extremistické činnosti či jiných kriminálních 
aktivitách na území Spojeného království. 
 
Participovat na projektu může kterákoliv osoba, jež má v kompetenci bezpečnost jakýchkoliv 
oblastí (podnikání, budov, obchodních společností, atd.). K zapojení se do iniciativy je v prvé 
řadě nutné zjistit, zda lokální policie je součástí projektu, pokud tomu tak není, daná 
společnost se musí obrátit přímo na protiteroristického koordinátora. V současné době je 
součástí projektu bez mála 40 policejních oddílů a složek Spojeného království.40 

                                                 
36

 „Protecting Our Communities“, Project Griffin. <http://www.projectgriffin.org.uk/>. 
37

 „Project Griffin“, City of London Police. 
<http://www.cityoflondon.police.uk/CityPolice/Departments/CT/ProjectGriffin/>. 
38

 „Protecting Our Communities, Project Griffin. <http://www.projectgriffin.org.uk/pages/procedures.php>. 
39

 „Protecting Our Communities, Project Griffin. <http://www.projectgriffin.org.uk/pages/procedures.php>. 
40

 „Protecting Our Communities“, Project Griffin. <http://www.projectgriffin.org.uk/map/participants.php>. 
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Projekt Kraken 
 

 
 
Projekt Kraken je policejním nástrojem namířeným proti šíření kriminality potažmo  
i teroristické aktivity na území Spojeného království. Jak již samotný název napovídá, projekt 
se zaměřuje na zajištění bezpečnosti především v oblasti mořského a vodního prostředí. 
Kraken má za cíl odhalit kriminální činnost využívající výhody mořské dopravy, či předejít 
útoku na citlivou mořskou dopravu ve spolupráci s UKBA a SOCA. Iniciativa zajišťuje 
bezpečnost říčních i přímořských přístavů, toků a pobřežních pásů.41 Projekt předpokládá 
úzkou spolupráci s širokou veřejností a to na základě vzájemného získávání a předávání 
informací. Pro tyto účely byla zřízena linka 101, kterou by měly kontaktovat osoby mající 
podezření či důkaz, že v dané lokalitě dochází k páchání trestné činnosti.42 Na projektu 
participuje Mořská policejní jednotka (Marine Police Unit, MPU), která monitoruje stav řeky 
Temže protékající hlavním městem. MPU se stará o pravidelný monitoring situace na řece, 
zajištění její bezpečnosti a jakékoliv získané informace postupuje dalším subjektům, jež se 
podílejí na zamezení kriminální či teroristické činnosti.43 Vedle MPU se do programu zapojují 
i jiné městské policejní oddíly, např. Northumbria Police, Lincolnshire Police, Dorset Police, 
Sussex Police, Northern Constabulary Police a mnoho dalších, přičemž počet se každým 
rokem navyšuje. 
 
Zde je nutné dodat, že důraz na zapojení obyvatelů je signifikantní, jelikož bez spolupráce  
s veřejností by projekt nemohl být efektivním. Proto Metropolitní policie města Londýn  
a další regionální policejní složky vytvořily letáky, plakáty a demonstrativní videa, jež mají za 
úkol upoutat pozornost obyvatel a apelovat na jejich zapojení. Některé policejní obvody 
vydávají i bulletiny, které poskytují informace o stavu daného vodního toku za určité časové 
období. Stavem je myšleno, kolik zásahů bylo nutno provézt, do jaké míry široká veřejnost 
participovala na projektu a jaké potenciální hrozby do budoucna ohrožují daný vodní tok. 
Bulletiny dále informují, jak se zachovat v případě nebezpečí, či nabízejí souhrn aktivit  
a náznaků, které by mohly vést k teroristické činnosti. Občané by měli na základě těchto 
znaků informovat policejní složky.  

                                                 
41

 „Project Kraken“, Norfolk Constabulary. 
<http://www.norfolk.police.uk/safetyadvice/preventingterrorism/projectkraken.aspx>. 
42

 Project Kraken – Working Together to Protect London’s Waterways, leták.  
43

 Takové subjekty v tomto případě představují: Port of London Authority, Kent and Essex Police, Special 
Branch, Customs and Excise, Immigration, London Coastguard, RNLI, London Fire Brigade and the Port Health 
Authority.  
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Projekt Pegasus 
 

 
 
Další úzce vyprofilovanou iniciativou protiteroristické politiky Spojeného království je projekt 
Pegasus, který obdobně jako předešlá strategie Kraken, může svým názvem mnohé 
napovědět o náplni své činnosti. Pegasus funguje na velmi obdobné bázi jako předešlý 
projekt, až na ten rozdíl, že pole působnosti není na moři, ale ve vzduchu. Pegasus 
reprezentuje národní strategii mající dohled nad bezpečností vzdušného prostoru a letišti 
Spojeného království. Nejpodstatnějším záměrem je zamezit páchání trestné činnosti 
zahrnující terorismus, organizovaný zločin, ilegální přistěhovalectví a pašování nežádoucích 
předmětů do Spojeného království. Fungování projektu je založené na spolupráci 
jednotlivých regionálních policejních oddílů dohlížejících na vzdušné zabezpečení leteckého 
prostoru nad jejich regionem, a samozřejmě na kooperaci s místním obyvatelstvem.44  
 
Základním atributem projektu je sběr a výměna informací, které pomohou odhalit  
a zamezit trestnému činu. Z tohoto důvodu Pegasus obdobně jako projekt Kraken apeluje na 
zapojení široké veřejnosti, která by měla předat policejním subjektům veškeré informace, 
které získala o páchání trestné činnosti v oblasti vzdušné dopravy. Jednotlivé policejní 
součásti Spojeného království informují o projektu skrze své internetové stránky, 
demonstrativní videa, tištěné letáky a plakáty. Tyto nástroje obsahují podrobný popis toho, 
jak se lidé mají zachovat v takové situaci a koho kontaktovat, mechanismy mají dále za cíl 
vzbudit v široké veřejnosti větší smysl pro zapojení se. 
 

                                                 
44

 Project Pegasus – Strengthening Our Borders, Sussex Police, leták.  
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Vulnerability Self Assessment Tool (VSAT) 
 

 
 
VSAT představuje protiteroristický nástroj pro posouzení zranitelnosti míst se zvýšenou 
koncentrací obyvatel. Zranitelnými místy jsou, dle televizního spotu vytvořeného speciálně 
pro účely propagace VSAT, míněna místa, kde dochází ke zvýšené kumulaci  
a setkávání obyvatel – restaurační zařízení, hotelové komplexy, zábavná a zdravotní zařízení, 
obchodní centra, sportovní stadiony, apod.45 Za jeho provádění je zodpovědné středisko 
NaCTSO, které mu dalo vznik v roce 2009. VSAT byl vytvořen za účelem spolupráce  
s jedinci, kteří mají na starosti zabezpečení jednotlivých zalidněných míst, lokalit či subjektů. 
VSAT takovému subjektu poskytuje odborné poradenství na základě osvědčených postupů, 
možnost spolupráce s bezpečnostními experty tělesa CTSA a vzdělávací příležitosti. VSAT 
vypracuje podrobnou zprávu s posouzeními a doporučeními zahrnující oblasti fyzické 
bezpečnosti, personálního zabezpečení, zabezpečení informací a řízení rizik.46  
 
Sousloví „self-assessment“ neboli sebehodnocení není v názvu projektu obsaženo náhodně. 
Podstata projektu se skrývá v pouhém internetovém vyplnění třiceti dvou otázek, které musí 
provézt každý zájemce o dané hodnocení. Na základě zodpovězených dotazů je vygenerován 
výsledek, který odhalí klientova zranitelná místa, jež je nutná zabezpečit. K této evaluaci jsou 
také udělena doporučení, jak dané objekty nejefektivněji zajistit. Pro snadnější porozumění 
vygenerovaný výsledek obsahuje barevné grafy znázorňující priority žádající zvýšení 
zabezpečení.47 K zapojení se do této iniciativy stačí pouze kontaktovat regionální CTSA či 
policejní sbor dané lokality, který následně vygeneruje unikátní kód a emailovou adresu, jež 
klient po celou dobu používá. Jak již z předešlé věty vyplývá, na projektu participují, obdobně 
jako tomu bylo v předešlých projektech, regionální policejní oddíly, které taktéž vydávají 
informační plakáty a letáky a podrobně informují o možnosti, kterou VSAT nabízí. Nutnou 
podotknout, že veškeré služby jsou bezplatné.  
 

                                                 
45

 „Counter-terrorism – Vulnerability Self Assessment Tool,“ Youtube. 
<http://www.youtube.com/watch?v=EN3JERgarLs>. 
46

 Vulnerability Self Assessment Tool, National Counter Terrorism Security Office, 31. V. 2012. 
<http://www.nactso.gov.uk/OurServices/VSAT.aspx>. 
47

 Vulnerability Self Assessment Tool, National Counter Terrorism Security Office, 31. V. 2012. 
<http://www.nactso.gov.uk/OurServices/VSAT.aspx>. 
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Aplikace opatření Spojeného království na příkladu České republiky 
 
V této části jsou vybrána protiteroristická opatření na území České republiky, která by si 
zasloužila nové a inovativní přístupy, jež jsou čerpány a inspirovány protiteroristickými 
opatřeními Spojeného království. Dále je nezbytné zmínit, že některé nástroje, které se ve 
Spojeném království osvědčily, v České republice doposud neexistují či již v nějaké formě 
existovaly. Z tohoto důvodu práce nabízí navržení takového mechanismu, který by byl 
aplikovatelný a v případě České republiky realizovatelný a to především s ohledem na 
finanční prostředky, kterými České republika disponuje. Je zřejmé, že realizace některých 
navržených postupů bohužel není natolik pravděpodobnou, a to vzhledem k odlišnosti 
v mnoha aspektech, jež budou evaluovány v závěru práce. Proto se mohou některé 
segmenty praktické části zdát pouhou úvahou nad ideálním vytvořením mechanismu a jeho 
fungováním. Nicméně i úvaha o možném řešení problému je zásadní, neboť samotné 
vnímání problému a následné uvažování nad jeho řešením je prvním krokem k jeho změně. 
Dále je nezbytné zdůraznit, že veškerá navržená opatření jsou kapitolou, které by mohla být 
věnována samostatná studie či celá diplomová práce vzhledem k jejich náročnosti a obsahu. 
Tato část má tedy poukázat na problematická místa agendy a možnosti jejich řešení. 
Jakékoliv další bližší vypracování konkrétního protiteroristického mechanismu může být 
tématem další studie.  
 
V České republice lze mapovat pokusy zapojit širokou veřejnost do tvorby legislativních 
předpisů. Jedním takovým pokusem bylo postoupení NAP 2007 – 2009 občanům, kteří měli 
možnost připomínkovat a hodnotit vypracovaný dokument. Jako forma spolupráce byla 
zvolena veřejná diskuse, která probíhala na internetových stránkách ministerstva vnitra  
a taktéž na Portálu veřejné správy. V rámci iniciativy byla zřízena e-mailová adresa  
– nap@mvcr.cz, na kterou mohli zájemci posílat své podněty. Diskuse probíhala po dobu 
celého října roku 2007. Za tu dobu bylo zaznamenáno 24 reakcí (1 poslanec, 9 právnických 
osob, 14 fyzických osob).48 Z diskuse vzešly především negativní ohlasy a většinu z poznámek 
nebylo možné vůbec chápat jako připomínky v pravém slova smyslu, neboť došlo k pouhému 
konstatování stavu a ne k formulování možného budoucího nového postupu.49 Výsledky byly 
vyhodnoceny až pět měsíců po vytvoření dotazníku, což bylo předmětem kritiky. Dalším 
poměrně negativním aspektem byla protiteroristická agenda sama o osobě, která je 
předmětem utajované povahy, tudíž spolupráce s širokou veřejností v tomto problému byla 
komplikovanou.   
 

                                                 
48

 Zpráva o vyhodnocení pilotních projektů pro ověření funkčnosti metodiky pro zapojování veřejnosti do 
přípravy vládních dokumentů: Pilotní projekty pro ověření funkčnosti metodiky pro zapojení veřejnosti do 
přípravy vládních dokumentů, prosinec 2008, s. 5. 
49

 Zpráva o vyhodnocení pilotních projektů pro ověření funkčnosti metodiky pro zapojování veřejnosti do 
přípravy vládních dokumentů: Pilotní projekty pro ověření funkčnosti metodiky pro zapojení veřejnosti do 
přípravy vládních dokumentů, prosinec 2008, s. 6. 
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Inovace Strategie boje proti terorismu 
 
Doporučení č. 1: Aby byla problematika ohrožení terorismem a nutnosti zvýšení 
připravenosti na tuto eventualitu vyšší, je třeba o této otázce komunikovat více 
proaktivním přitažlivějším způsobem. Zde se přímo nabízí postup Spojeného království, 
kde strategické dokumenty nezřídka existují ve dvou mutacích: „dlouhá pro experty“ 
a stručná, obrázková, pro širší okruh veřejnosti.50 
 
Strategie boje proti terorismu 2010 – 2012 a dokument CONTEST jsou strategické koncepty 
mající za cíl informovat širokou veřejnost o aktivitách, které daný stát činí za účelem 
minimalizování hrozby teroristického útoku. Nicméně na rozdíl od svého britského protějšku 
česká laická veřejnost ve většině případů ani neví, že nějaký takový strategický dokument 
existuje. Vzhledem k minimální medializaci strategie, není vnímána jako relevantní 
dokument pro občany České republiky.  
 
Pokud se hovoří o grafických stránkách strategií, tak se CONTEST vyznačuje znatelně lepším  
a propracovanějším grafickým ztvárněním. Ačkoliv se podoba dokumentu může zdát 
zanedbatelnou, není tomu tak. Pro laického čtenáře, který se seznamuje s jemu doposud 
neznámou problematikou, je jistě zajímavější a čitelnější publikace obsahující grafy, mapy, 
tabulky a veškerá barevná znázornění, jejichž cílem je danou problematiku nejen přiblížit, ale 
především učinit atraktivnější vedle sáhodlouhého textu. Přestože Strategie boje proti 
terorismu 2010 – 2012 prošla změnou a v porovnání s předchozími dokumenty obsahuje 
grafické prvky, není pochyb, že jakékoliv další barevné úpravy, které by tvořily koncept pro 
čtenáře atraktivnějším, jsou žádoucí. Z tohoto důvodu se nabízí navržení zařazení více grafů  
a mapek barevně korespondujícími s celkovým barevným ztvárněním dokumentu. 51 
 
Co do obsahu se strategie poměrně nedostatečně věnuje hrozbě teroristického útoku na 
území České republiky. Podle vzoru CONTEST by bylo příhodné zdůraznit, proč je daná 
strategie nezbytná s ohledem na historické aspekty a jaké skutečnosti zapříčiňují to, že je 
předmětné, aby se České republika obávala teroristického útoku. Čtenář musí ihned 
zpočátku vzít na vědomí fakt, že strategie je v současné době relevantním a nezbytným 
dokumentem.  
 
Doporučení č. 2: Strategie si žádá větší nadčasovost, tedy pokusit se o predikci možného 
dalšího vývoje. Přestože se strategie týká pouze České republiky, České republika je 
členským státem Evropské unie, proto by strategie měla nabízet i stručné údaje o stavu 
terorismu v ostatních státech, či celkově v rámci Unie. 
 
V úvodní kapitole by bylo vhodné více vyzdvihnout situaci v zahraničí za určitý periodický 
úsek. Bezesporu by měla obsahovat statistické údaje na území Evropy za předcházející rok  
a také údaje pokrývající horizont předcházejících 5 – 10 let. Součástí by jistě mělo být 
konstatování současné situace, což strategie pokrývá, ale již se nevěnuje predikci jako její 
britský protějšek. Strategie by měla být schopna predikovat vývoj situace nadcházejících let. 
Zde se nabízí oslovení řady akademiků, kteří se věnují možným scénářům vývoje 

                                                 
50

 Tyto snahy ostatně v rámci České republiky již v minulosti byly, nicméně nebyly prozatím realizovány. 
51

 V době práce vznikala nová Strategie boje proti terorismu od roku 2013, nicméně veškerá komparace tohoto 
textu se vztahuje na pro tu dobu aktuální strategii pro rok 2009 – 2012.  
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bezpečnostní politiky. Dále se nabízí možnost spolupráce s různými think tanky52 působící na 
území České republiky věnující se bezpečnostním otázkám. Takový subjekt reprezentuje 
Prague Security Studies Institue (PSSI)53, či Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)54, v nichž 
působí řada významných českých odborníků pro oblast bezpečnosti. Vhodným subjektem 
může být i Ústav mezinárodních vztahů spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. V rámci ústavu vychází mnoho publikací odkazujících na vývoj české zahraniční 
politiky, která s bojem proti terorismu značně souvisí. Významnou roli v odborné publikační 
činnosti sehrává i Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) fungující v rámci 
Univerzity Karlovy.55 Nutno podotknout, že s CESES již jistá spolupráce probíhá, nicméně se 
prozatím jedná o neformální bázi kooperace.  
 
Je zřejmé, že taková predikce je velmi náročným úkolem, jelikož teroristické činy se vyznačují 
momentem překvapení. Nicméně je reálné vytvořit jistou predikci s ohledem na současný 
stav migrace na území státu, zainteresovanosti země v zahraničních otázkách, postavení 
České republiky v mezinárodním systému, stavu policejních složek, zločinu páchaného na 
území státu a jiných relevantních trendech nezbytných k prognostice. Takovou prognózu 
současně vytváří Útvar pro zahraniční styky a informace, který nejen získává a shromažďuje 
informace relevantní pro zajištění bezpečnosti České republiky, ale vyhodnocuje a pokouší se 
nabízet obraz možného budoucího vývoje. 
 

                                                 
52

 Think tank představuje odborný výzkumný ústav, který je nezávislý. Zaměstnanci takového ústavu se zabývají 
politickými otázkami, které se snaží analyzovat či zodpovídat. Cílem takového subjektu je především vzdělávat 
veřejnost a nabízet poradenství státním činitelům.  
53

 PSSI je nezisková nevládní organizace založena v roce 2002. PSSI se zaměřuje na bezpečnostní problematiku 
skrze pořádání nejrůznějších konferencí, letních vzdělávacích škol či studijních programů.  
54

 AMO je nevládní organizace, která se zabývá otázkami mezinárodní vztahů, snaží se nabízet hlubší 
porozumění oboru, rozvíjet vzdělanost, dialog a poskytovat vlastní náhled na určitou problematiku.  
55

 CESES je pracoviště, které se specializuje na sociálně-vědní výzkum. Zaměřuje se nejen na ekonomické 
otázky, ale také na oblast bezpečnosti a zahraniční politiky. 
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Doporučení č. 3: Navržení inovativního vzhledu strategie56 
 

 
 
 

                                                 
56

 Vzhled nové Strategie boje proti terorismu je navržený autorkou, text použitý vychází ze Strategie boje proti 
terorismu pro léta 2009 – 2012.  
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Větší spolupráce a zapojení široké veřejnosti 
 
Spolupráce veřejnosti s policejními a bezpečnostními složkami státu je nezbytným aspektem 
k dosažení efektivity v boji proti jakékoliv bezpečnostní hrozbě. Mnohá protiteroristická 
opatření Spojeného království jsou založena na spolupráci s veřejností. Příkladem mohou být 
projekty Kraken či Pegasus, jež fungují na bázi získávání informací od samotných občanů. 
Nicméně vždy se nemusí nutně jednat o osoby, které bezprostředně ohrožují lidskou 
bezpečnost. Tedy podezřelou osobou nemusí být vždy jednotlivec, který se pohybuje, 
například, na letišti a jeho chování je nějakým způsobem velmi podezřelé. V České republice 
prozatím není terorismus alarmující hrozbou, tudíž se nepředpokládá, že by občané státu 
nutně pozorovali kolemjdoucí a snažili se v jejich chování nalézt prvky nedůvěryhodného 
počínání. V České republice by pravděpodobně taková kooperace fungovala jinak. Jak již bylo 
v práci nejednou zmíněno, na území České republiky se pohybuje množství osob, jež 
představují živnou půdu pro teroristická uskupení. Tyto osoby se podílejí na pašování 
dokladů, praní špinavých peněz, obchodování se zbraněmi, drogami, atd. Role široké 
veřejnosti by měla spočívat v předávání jakýchkoliv informací, které se týkají na příklad výše 
zmíněných trestných činů. Nalezení drogové dealera nemusí, avšak může, znamenat 
odhalení řetězce, který vede k machinacím teroristické organizace, jež využívá prodej drog 
jako zdroj svého příjmu. Tudíž jakákoliv zpráva, ač se může zdát banální v boji proti 
terorismu, může sehrát klíčovou roli. 
 
Bohužel tato idylická představa o spolupráci policejních sborů a občanů České republiky se 
v současné době zdá být velmi málo pravděpodobnou. Problém spočívá v komunistické 
minulosti státu, kdy součástí „komunistické víry“ bylo udávání a donášení na své 
spoluobčany. Důsledkem komunistického režimu jakákoliv informativní spolupráce 
s policejními složkami vyvolává v občanech České republiky představy o udavačství či 
„práskačství“. Což je vzhledem k minulosti pochopitelné.  
 
Nicméně demokratický režim je v zemi nastolen již více než 20 let, tudíž by mělo dojít 
k jistému posunu ve smýšlení jeho obyvatel. Vzhledem k bující trestné činnosti a stále se 
zhoršující bezpečnostní situaci je spolupráce s veřejností relevantním aspektem 
bezpečnostní politiky. Občané by si měli uvědomit, že komunikace s policií již nemá nic 
společného s udavačstvím, neboť kdo, je svědkem trestného činu a zatajuje jej, je i jeho 
spoluviníkem.  
 
Otazníkem visícím ve vzduchu zůstává, jak přesvědčit občany, že se skutečně nejedná  
o udávání, a tudíž nemorální čin. Bohužel v tomto případě se jedná o rys, který je zakořeněn 
v myslích občanů státu, a tudíž změnu názoru nesou v sobě pouze a jen občané samotní. 
Komunismus v zemi převládal přes 40 let a zde se tedy nabízí otázka, zda je 20 let vlády 
demokracie dostatečná doba na změnu uvažování občanů? Je bezesporu, že dlouhodobé 
změny se dějí pomalu, tedy i přetvoření vnímání občanů České republiky se neodehraje přes 
noc, naopak si bude žádat delší dobu. Občan (obyvatel) sám musí pochopit, že se doba 
změnila a že důvěra a spolupráce s policií již není nemorální ale naopak žádoucí. 
 
 Ačkoliv primárně může být situace přetransformována především veřejností jako takovou, 
mohou existovat prostředky, které by změnu mohly podnítit. V prvé řadě by mělo dojít 
k zlepšení komunikace občanů s policejními sbory. Policejní síly by měly veřejnosti dávat 
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najevo relevanci jejich poznatků a důvěru v jejich informace. Dále by mělo dojít 
k přesvědčení obyvatel, že spolupráce s bezpečnostními složkami není pouze záležitostí lidí 
bez morálky či důchodců, kteří nemají na práci nic jiného, než sledovat a donášet na své 
spoluobčany. Toto je mylná představa, která by měla být vypuzena z myslí veřejnosti. 
Bohužel tento úkol má v rukou pouze garnitura České republiky, jež by měla přesvědčovat 
občany o jeho opaku. Součástí změny přesvědčení obyvatel nemusí být vedeno pouze 
prostřednictvím prohlášení Vlády České republiky či jednotlivých politiků. Nápomocná 
mohou být vytváření různých apelujících videí, letáků a plakátů. Do tohoto procesu by měla 
být zapojena i vzdělávací zařízení, jejichž úkolem by mělo být seznámení dětí a studentů 
s problematikou terorismu, potažmo zločinu obecně. Tyto aktivity by měly vyzdvihovat roli 
policejních složek ve spolupráci právě s širokou veřejností. Relevantní roli zde i hraje vztah 
s médii. 
 
V souvislosti se zapojením široké veřejnosti je nezbytné zmínit některé pokusy z minulosti 
dosáhnout větší spolupráce a zainteresovanosti občanů. V České republice existuje občanské 
sdružení Centrum pro bezpečný stát o. s., které spolupracuje s Hasičským záchranným 
sborem České republiky, Komorou záchranářů zdravotnických záchranných služeb České 
republiky, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, atd. Centrum se zaměřuje na informování 
studentů a mladistvých, jak jednat v krizových situacích. Sdružení má na svém kontě řadu 
projektů57, kampaní58, televizních spotů59, výukových programů, jež vybízejí studenty k větší 
obezřetnosti a opatrnosti. Na portálu www.ochranaobyvatel.cz sdružení podává veškeré 
informace o své činnosti a vybízí studenty k zapojení se do jednotlivých projektů. Další 
kampaní, kterou bylo možné v minulosti zaznamenat, bylo „Štěstí přeje připraveným” 
zaštiťující Institutem ochrany obyvatelstva.60 V rámci tohoto projektu vzniklo mnoho různých 
videí, která se věnovala různorodým nepředpokládatelným situacím. V rámci bezpečnosti se 
jednalo o následující spoty: Umělé dýchání, Kapsáři, Nehoda, Požár v domě, Tísňová volání, 
Krizová situace v zahraničí a Resuscitace.  
 
Následujícím projektem vyzývajícím ke spolupráci s občany byla kampaň 112 iniciovaná 
Hasičským záchranným sborem České republiky v roce 2008. Informování probíhalo formou 
vyvěšení letáků a plakátů61 v dopravních prostředcích a na reklamních plochách v dopravních 
stanicích. Kampaň se zabývala tématy jako „Bezpečné cestování“, „Co dělat v případě 
požáru“, „Postup při nálezu podezřelého zavazadla“, apod. Agentura STEM pořádala výzkum, 
který evaluoval spokojenost veřejnosti s kampaní. Ohlasy byly velmi pozitivní, neboť 93 % 
respondentů hodnotilo kampaň jako efektivní, jež přináší užitečné informace, 85 % 

                                                 
57

 Výzkumný projekt roku 2008 zaměřen na analýzu hrozeb vzniku krizových situací a připravenost obyvatelstva 
v různých oblastech.  
58

 Na jaře roku 2012 centrum uvedlo nový portál Co dělat, který funguje jako elektronická skripta a radí, jak 
jednat v krizových situacích. Možno nalézt na internetovém odkazu: „http://www.codelat.cz“. 
59

 Vytvoření následujících spotů: „Špatně zaparkovaná auta brání v průjezdu vozům Hasičského záchranného 
sboru České republiky", "Průjezd vozidel integrovaného záchranného systému", "Co dělat", Spot o krizových 
linkách. 
60

 Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč spadá pod Ministerstvo vnitra, konkrétně Generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky. Ve své kompetenci má oblast vzdělávání a výcvikové činnosti, 
vědecké činnosti, informační činnosti a specializované činnosti, která zahrnuje konzultační činnost, dohled, 
poradenskou činnost a mnoho dalších. 
Odborné vymezení, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. <http://www.ioolb.cz/ioo_vymezeni.php>. 
61

 „Kampaň bezpečné cestování“, Hasičský záchranný sbor České republiky. 
<http://www.hzscr.cz/clanek/kampan-bezpecne-cestovani-715823.aspx>. 

http://www.ochranaobyvatel.cz/
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ohodnotilo velmi vydařené grafické ztvárnění. „Z uvedeného výzkumu vyplynulo, že lidem do 
značné míry chybí informace o tom, jak se mají zachovat při mimořádné události. Plná 
polovina respondentů uvedla, že se v tomto necítí být dostatečně informována. To jen 
potvrzuje smysluplnost této kampaně, která má za cíl zvýšit míru informovanosti 
obyvatelstva.“62 
 
Nutno podotknout, že ani přes výše zmiňovaný úspěch kampaně 112, nic není zdaleka tak 
ideální. Problém je možné spatřovat v množství jednotlivých kampaní, které se mohou 
vzájemně tříštit a duplikovat. Právě samotná duplikace rad občanům je závažným 
problémem, která může v občanech vzbuzovat pochyby či nedůvěru. Prozatím neexistuje 
autorita, která by jednotlivým subjektům vytvářejícím tyto projekty diktovala směr  
a zaměření dané kampaně. Takový subjekt by překonal problém mnoha nekonzistentních 
kampaní, které pouze matou společnost. 
 

 
 
Doporučení č. 4: Vytvoření unifikovaných propagačních materiálů, které varují veřejnost 
před nežádoucím nebezpečím a které současně seznamují s danou problematikou.  
 
Aby vůbec došlo k zintenzivnění spolupráce s veřejností, musí být dostatečně informována o 
rizicích, která jí hrozí. Ve Spojeném království je stupeň informovanosti značný. Existuje 
nesčetně letáků, propagačních materiálů, videí, které seznamují občany s hrozbou terorismu. 
Na příklad projekty Argus, Pegasus a systém VSAT mají svá videa, která podávají velmi 
podrobné informace o jejich poslání. Videa mají výhodu v tom ohledu, že zájemce získává 
informace pasivně, aniž by se musel nořit do textů, které jsou mnohdy sáhodlouhé 
a nepřehledné. Takové video by nemělo být příliš dlouhé, ideálním časem jsou 2-3 minuty, 
aby nebylo nudné a neodpoutávalo pozornost. Příklad zdařilého videa může demonstrovat 
„Argus Introduction“ trvající dvě minuty a dvacet pět sekund. Video zahajuje muž pokládající 
sérii otázek, na něž si pozorovatel může zkusit hned v úvodu odpovědět. Tato taktika upoutá 

                                                 
62

 „Zpravodajství srpen 2008“, Hasičský záchranný sbor České republiky. 
<http://www.hzscr.cz/clanek/vyzkum-spolecnosti-stem-obcanum-se-libi-kampan-bezpecne-cestovani.aspx>. 
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jeho pozornost a dále vzbudí zvědavost k nalezení odpovědí v daném videu. Dále spot nabízí 
řadu míst a situací z denního života, které mohou být podrobeny teroristickému útoku. Celé 
video je podbarveno hudbou, což přidává na jeho dynamičnosti. Přes jeho krátkost je spot 
velmi působivý. Video je volně přístupné na portálu Youtube. Vytvoření varovného videa na 
území České republiky by mohlo vzbudit větší pozornost mezi občany. Takový spot by 
nemusel být zaměřen pouze na problematiku terorismu, ale spíše by v obecném duchu měl 
varovat proti kriminální činnosti celkově. 
 
Problém bohužel nastává ve finanční otázce. Východiskem z této situace by mohlo 
být navázání spolupráce se studenty filmových škol, mezi kterými by bylo 
vyhlášeno výběrové řízení. Výhodou této vzájemné kooperace by nebyla pouze finanční 
otázka, ale také mladistvý invenční přístup studentů. Nejen že by výběrové řízení na daný 
spot upoutalo pozornost veřejnosti, ale mělo by i edukační význam, neboť by zájemci byli 
nuceni se s danou problematikou blíže seznámit a důkladně ji zanalyzovat. Tento způsob 
vzniku videa lze považovat za příhodný, neboť by došlo k vyvarování se problematice 
zadávání veřejných zakázek a vynakládání značné částky na vytvoření takového videa.  
V neposlední řadě je možné spatřovat výhodu ve spolupráci s mladými lidmi, kteří by 
takovou možnost spolupráce jistě vítali. 
 
Za další efektivní informování britské veřejnosti lze pokládat vytvoření krátkých informačních 
letáků o projektu Pegasus, které předkládají základní principy jeho fungování. Jednotlivá 
městská policejní oddělení si vytváří vlastní leták, kterému je ale vždy společné logo 
projektu, zdůraznění tísňových linek a důraz je kladen na vybízení ke spolupráci občanů 
s policejními divizemi. Takovými letáky disponuje i projekt Kraken. V českých poměrech by 
jistě nemělo smysl, aby každá okresní policejní stanice vytvářela své vlastní informativní 
letáky. Dostačující by mohlo být vytvoření jednotného plakátu či letáku pro celý stát, který by 
informoval o kriminální činnosti na území České republiky, seznamoval by občany 
s jednotlivci, kteří představují na území České republiky bezpečnostní riziko, apeloval by na 
spolupráci občanů s policejními složkami a v neposlední řadě by zdůrazňoval tísňové linky, 
kam se obrátit v případě nebezpečí či podezření. Takové letáky by mohly být vyvěšené 
v metrech, na autobusových zastávkách, informačních tabulích, či by mohly být publikovány 
v tištěných sdělovacích prostředcích. 
 
Doporučení č. 4.1: Vytvoření stupňů varování 
 
Česká republika by se jistě mohla zařadit po bok Spojeného království ve vytváření stupňů 
varování (stupňů ohrožení). Doposud v České republice takové řešení přijato nebylo. Takový 
systém by mohl být na území České republiky účinný v mnoha případech: 
 

 Přítomnost zahraničního státníka/ků. 
 Pořádání významného summitu či jiné mezinárodní akce. 
 Obdobný případ nepokojů, které se konaly na severu Čech v září roku 2011.63 
 Při útěku nebezpečného delikventa či při podezření, že se na území České republiky 

pohybuje nežádoucí osoba, která představuje bezpečnostní riziko pro občany. 

                                                 
63

 Na podzim roku 2011 se v Boru na severu Čech uskutečnily rasové protesty příznivců krajní pravice proti 
romským občanům. Protiromských akcí se zúčastnily desítky příznivců, kteří museli být rozehnáni vodními děly 
či pomocí slzného plynu.  
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Ve všech výše zmiňovaných případech se nejedná čistě o teroristickou hrozbu, jelikož stupeň 
ohrožení se netýká pouze terorismu, ale všech aspektů, které lidskou bezpečnost jistým 
způsobem ohrožují. Všechny výše zmiňované případy a ještě více takovýchto situací si žádá 
zvýšenou pozornost bezpečnostních složek a občanů. Aby si občané uvědomili míru 
nebezpečí, byly by stupně ohrožení ideálním prostředkem. Bohužel i v tomto případě není 
systém ideální. Většinou, a to i v případě Spojeného království, dochází k následující 
negativní skutečnosti. Na příklad, na území státu přetrvává stupeň ohrožení závažný (útok je 
vysoce pravděpodobný) a i přes tento fakt si veřejnost postupem času na tento stupeň 
zvykne a počáteční obezřetnost zmizí, jelikož se z původní opatrnosti stane rutinní záležitost. 
Poté dochází k situaci, kdy příslušná tělesa zodpovídající za vytváření stupňů ohrožení 
nemohou v případě většího ohrožení daný stupeň zvýšit, jelikož by mohlo být dosaženo 
maximálního stupně, ke kterému, by v případě trvání ohrožení, byli občané opět apatičtí  
a v případě ještě většího ohrožení by se již nenabízel žádný vyšší stupeň ohrožení. Naopak 
v případě snížení daného stupně by se obyvatelům snížila obezřetnost, což by mohlo nést 
negativní důsledky. Proto se stává, i v případě Spojeného království, že stupeň hrozby je 
několik let raději neměnný. Přes problém, s kterým se princip stupňů ohrožení potýká, lze 
stále zastávat názor, že ve výše jmenovaných případech by bylo vhodné disponovat určitým 
mechanismem, který by občany upozorňoval na možné nebezpečí. Za tento princip by 
zodpovídala Vláda České republiky ve spolupráci s Bezpečnostní informační službou, která 
má v kompetenci monitoring bezpečnostní situace v zemi. Dostačující alternativou by mohlo 
být znázornění připomínající semafor se třemi barvami – zelenou, oranžovou a červenou. 
Zelená barva by vypovídala o klidné situaci v zemi, oranžová barva by signalizovala zvýšené 
nebezpečí, na příklad propuštění většího počtu vězňů, různé nepokoje, stávky a protesty. 
 
A na konec červená barva by byla znamením takové situace, která si ze strany občanů 
zasluhuje zvláštní obezřetnost (přítomnost významných státníků, pořádání význačných 
summitů, akcí). Tento systém by se většinou vztahoval ke konkrétní události či situaci, tudíž 
by došlo k vyvarování se problému se snížením daného stupně. Stupeň by byl automaticky 
snížen po ukončení dané události či akce.  
 
Doporučení č. 4.2: Komunikace se soukromým sektorem 
 
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je stěžejní při ochraně obyvatel státu. Lidé 
denně navštěvují soukromé vzdělávací instituce, nakupují v nákupních střediscích, využívají 
dopravní prostředky, navštěvují zábavná zařízení, restaurační zařízení, apod. Je tedy v zájmu 
provozovatelů jednotlivých objektů, aby zaručili ochranu svých klientů. 
 
Doporučení č. 5: Vytvoření obdoby projektu Griffin na území České republiky 
 
Spojené království spustila policejní protiteroristický projekt Griffin, který je k dispozici 
soukromému sektoru. Výhodou je, že se do programu může přihlásit kterákoliv osoba  
a k přihlášení je nutné pouze kontaktovat policejní sbor obvodu, kde se objekt nachází. Není 
tedy nutná žádná složitá procedura, která by zájemce mohla odradit. V poměrech České 
republiky by tento projekt mohl být funkční. Na úvod by mohlo být dostačující pouze 
pořádání dnů bdělosti (viz výše). Vzhledem k menší rozloze České republiky, v porovnání se 
Spojeným královstvím, by se projekty konaly pouze v Praze a Brně a zájemci by si dle 
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dostupnosti vybrali místo konání. Akce by se zpočátku mohla konat pouze dvakrát do roka  
a dle zájmu by byly časové intervaly buď zintenzivněny či zredukovány. Profesionálně školení 
policisté by zájemcům podávali informace o současném stavu terorismu, trendech kriminální 
činnosti, metodách a protiteroristických opatřeních. Výhodou tohoto projektu je osobní 
kontakt, a tudíž rychlejší zpětná vazba v poradenství.  
 
Prozatím nelze s jistotou říci, zda je v současnosti reálné zavedení tzv. doplňkového balíčku 
(viz výše), který by během následujícího roku proškoloval účastníky dnů bělosti. Problém je 
spatřován ve finanční otázce, v poměrech České republiky není možné, aby byl daný balíček 
pro zájemce zdarma. Nabízí se řešení ve zpoplatnění daného balíčku, nicméně je 
nepravděpodobné, že vzhledem k finanční situaci, by provozovatelé soukromého sektoru 
považovali toto opatření za nutné. Naopak jistou efektivitu by mohla vykazovat tzv. Bridge 
calls (viz výše), která by prostřednictvím internetu podávala informace o současné 
bezpečnostní situaci v České republice. Tento nástroj by byl v kompetenci ministerstva 
vnitra, konkrétně odboru bezpečnostní politiky (OBP), který by provozoval portál, na kterém 
by zpracovával soudobou otázku bezpečnosti ve státě. Portál by byl zpočátku aktualizován 
měsíčně či dvakrát do měsíce dle potřeby.  
 
Obligátní otázku opět představuje problém finančních prostředků, kterými Ministerstvo 
vnitra České republiky disponuje. V současné době finančních úspor je evidentní, že 
ministerstvo nedisponuje dostačujícímu prostředky k vytvoření podobného projektu. Proto 
se nabízí následující řešení. Na Bridge Calls by se mohli velkou měrou podílet stážisti OBP, 
které odbor přijímá. V jejich kompetenci by byl pravidelný monitoring současné 
bezpečnostní situace na území České republiky i s ohledem na zahraniční situaci. Práce 
stážistů by po důkladné kontrole byla publikována na internetovém portále, který by byl 
zpřístupněný zájemcům o dané informace.  
 
Větší problém naopak představuje odborně proškolený personál, který by participoval či 
pořádal dny bdělosti. Jako východisko z dané situace se nabízí spolupráce ministerstva vnitra 
s vysokým školstvím České republiky. V České republice existuje Policejní akademie České 
republiky v Praze či mnoho fakult, které nabízí studium mezinárodních vztahů či přímo 
bezpečnostních studií. Studenti těchto oborů se mimo jiné zabývají otázkou bezpečnosti  
a u mnoha z nich se očekává, že se právě v budoucnu budou v oblasti bezpečnosti 
pohybovat. Proto lze navrhnout, že by se studenti doktorandského studia v rámci své 
povinné odborné publikační činnosti podíleli na tomto projektu, kde by přednášeli soudobou 
otázku bezpečnosti na základě jimi vytvořených analýz. Taková práce by byla prospěšná na 
obou stranách. Pro studenta by to znamenalo zisk praxe, zároveň splnění svých studijních 
povinností a především práci v oboru, kde by v budoucnu mohli i získat zaměstnání. 
Ministerstvo by vynaložilo minimální náklady na vytvoření tohoto projektu a navíc by 
poskytlo praxi studentům, u kterých je v dnešní době praxe nezbytným předpokladem 
k úspěchu na pracovním trhu.  
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Doporučení č. 6: Vytvoření obdoby projektu VSAT v rámci České republiky 
 
Vulnerability Self Assessment Tool se v poměrech České republiky jeví jako možné  
a proveditelné protiteroristické opatření. Celý princip VSAT zahrnuje vytvoření dotazníku, 
kam by zájemci soukromých subjektů zadali údaje o provozování svého objektu. Program by 
na základě jeho vyhodnocení zmapoval bezpečnost daného objektu a navrhl by opatření pro 
zvýšení jeho bezpečnosti. K vytvoření tuzemského VSAT je potřeba zhotovit počítačový 
program zahrnující otázky, na základě kterých je možné určit zabezpečení určitého objektu.  
 
Zde se nepředpokládá, že by vytvoření tohoto opatření bylo příliš nákladné. Zkonstruování 
takového programu, který na základě odpovědí ano či ne, vygeneruje automatickou 
odpověď, není v dnešní době nic složitého. Finančně náročné by však bylo zprostředkování 
následného poradenství na základě vygenerovaných otázek. To vyžaduje osoby, které 
disponují odbornými informacemi o zajištění kritické infrastruktury. V tom lze shledávat 
jediné negativum. Nicméně i tento problém by mohl být řešitelný prostřednictvím studentů 
doktorandského studia, kteří by pro ministerstvo vnitra vypracovávali doporučení daným 
subjektům. Dalším a jistě efektivnějším řešením by bylo pověření touto agendou 
specializované osoby (speciálně školené policisty), bohužel vzhledem k restriktivním 
finančním opatřením se tato možnost zatím jeví jako neproveditelná. 
 
V případě tuzemské obdoby projektu Griffin a VSAT vzniká otázka, zda by provozovatelé 
soukromých subjektů měli zájem o toto opatření vzhledem k tomu, že jejich zabezpečení 
mají v kompetenci soukromé bezpečnostní agentury. Dokud nedojde k vypracování analýzy 
týkaje se zájmu o toto opatření, otázka bude stále viset ve vzduchu s nejasnou odpovědí. 
Jako řešení se nabízí donucení soukromých subjektů skrze legislativní předpis. Vzhledem 
k tomu, že žádný zákon o zajištění a zabezpečení soukromých subjektů a infrastruktury 
doposud neexistuje, není kam vložit doplnění o povinnosti provozovatelů soukromých 
subjektů podstoupit projekt VSAT či Griffin. Není ani pravděpodobné, že by vznikl zákon, 
který by se této otázce věnoval. Z tohoto hlediska doposud není možné, aby soukromé 
subjekty byly ze zákona povinny participovat na vládním programu VSAT, přestože by to pro 
ně bylo užitečné. 
 
Doporučení č. 7: Iniciování průzkumu zjišťující faktický zájem o vytvoření tuzemské obdoby 
mechanismu VSAT v poměrech České republiky 
 
Tato kapitola polemizuje s možností iniciovat průzkum a možný následný vznik projektu 
VSAT v poměrech České republiky. Tato polemika má za cíl rozebrat veškeré aspekty  
a náležitosti, které jsou nezbytné učinit, aby došlo k vytvoření skutečného výzkumu, který by 
zjistil zájem o daný projekt a vedl k jeho uskutečnění. Cílem je taktéž poukázat na 
problematické stránky celého projektu, které by mohly jeho vznik limitovat. V případě 
pozitivních ohlasů může tato iniciativa vést ke skutečné české obdobě VSAT. 
 
K vytvoření projektu VSAT, jak již bylo zmíněno, je nezbytné iniciovat vznik dotazníku, který 
by měl za cíl zjistit faktický zájem ze strany soukromých subjektů o tento projekt. V prvé řadě 
je nezbytné oslovit vysoký počet subjektů, které se řadí do kategorie tzv. soft targets64, aby 

                                                 
64

 Soft targets je označení pro místa, která se vyznačují zranitelností (s ohledem na možné teroristické či jiné 
útoky), dostupností, nižším stupněm zabezpečení a často i vysokou koncentrací osob.  
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odpovědi na dotazník byly relevantní. Průzkum se zaměřuje na objekty v rámci hlavního 
města Prahy a počet, který je považován v tomto případě za relevantní, je minimálně patnáct 
subjektů. Vybrané objekty představují převážně velká nákupní centra, rozlehlé nemocniční 
zařízení, hotelové komplexy a jiná zábavná zařízení s vysokou koncentrací obyvatel na jeho 
ploše. K oslovení byly vytipovány následující objekty, u kterých byl brán zřetel na velikost, 
strategickou polohu, počty občanů pohybujících se v daném objektu, atd.: Nákupní centrum 
Palladium, Obchodní centrum Chodov, Obchodní centrum Nový Smíchov, Nákupní centrum, 
Pankrác, Obchodní centrum Šestka, Nemocnice Motol, Hotel Intercontinental, Hotel Hilton, 
Hotel Corinthia Tower, Hotel Marriott, Divadlo na Vinohradech, O2 Arena, Balance Club, 
Brumlovka, Komerční banka, Autobusové nádraží Florenc. 
 
Problematickou záležitostí může v této chvíli být kontaktní osoba vybraného subjektu. 
Většina z vytipovaných platforem disponuje svou soukromou bezpečnostní agenturou, která 
má v kompetenci zajišťování bezpečnosti a veškeré náležitosti související s jejím 
zabezpečením. Nabízí se tedy možnost kontaktovat přímo dotyčnou agenturu. Nicméně 
významnou roli ve jmenovaných subjektech sehrává samozřejmě majitel či provozovatel 
daného objektu. Problém může pravděpodobně nastat v situaci, kterou z platforem se 
podaří zrovna kontaktovat a která bude ve skutečnosti zmocněná rozhodovat  
o bezpečnostních otázkách. Je nutné, aby oslovené subjekty byly totožné za účelem dosažení 
relevance odpovědí.  
 
Po vytipování subjektů a kontaktních osob následuje předání dotazníku, který by měl za cíl 
zjistit jejich zájem o projekt. Dotazník by obsahoval některé z níže uvedených otázek (viz 
tabulka) jako ukázku dotazů, které mohou být položeny ve skutečném projektu. V projektu  
i předběžném dotazníku by se jednalo o otázky zohledňující převážně velikost 
 a zabezpečení subjektu, disponibilitu speciálně školenými pracovníky, zdravotnickým 
personálem, nouzovými plány, subjektivní pocit ohrožení apod. Dotazy jsou položené tak, 
aby respondenti mohli převážně využít odpověď ano či ne. Projekt by se zaměřoval na 
následující otázky: 
 
1. Jste si vědomi jakékoliv hrozby ze strany teroristických organizací? ANO x NE 

2. Domníváte se, že by právě Váš subjekt mohl být terčem teroristického úroku? ANO x NE 

3.  
Je Vaše organizace zásadní pro kontinuitu základních nebo veřejných služeb, 
infrastruktury ve Vašem okolí? 

ANO x NE 

4. Měl by útok na Vaši organizaci sociální, ekonomické či psychologické důsledky? ANO x NE 

5. 
Je Váš personál dostatečně seznámen s bezpečnostními hrozbami, které Vašemu 
objektu hrozí? 

ANO x NE 

6. Absolvoval Váš personál školení, jak zvládat krizovou situaci (bombový útok, apod.)? ANO x NE 

7. Je ve Vašem objektu prováděno evakuační cvičení? ANO x NE 

8. Kolik osob se denně pohybuje v objektu?  

9. Kolika metry čtverečními objekt disponuje, kolika je podlažní, apod.?  

10. Disponuje objekt psaným havarijním/pohotovostním plánem? ANO x NE 

11. Obsahuje Váš plán typy krizí, které jsou pro Váš objekt nejpravděpodobnější? ANO x NE 

12. Jsou Vaši zaměstnanci seznámeni s plánem? ANO x NE 

13. 
Už jste se pokoušeli definovat kritická místa či fungování Vašeho objektu a máte plán 
na jejich řešení? 

ANO x NE 

14. Disponujete plánem na pokračování provozu při mimořádné události? ANO x NE 

15. Disponujete týmem pro zvládání krizových situací? ANO x NE 

16. Pokud takový tým máte, pořádáte jeho pravidelné tréninky a semináře? ANO x NE 

17. Disponuje objekt externím osvětlením kritických míst? ANO x NE 
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18. 
Jsou kritické značky (nevstupovat, neoprávněný přístup) dostatečně zveřejněné 
v kritických částech objektu? 

ANO x NE 

19. Jsou v objektu kritická místa, která by mohla být zneužita k vloupání? ANO x NE 

20. 
Nachází se ve Vašem objektu nebezpečné materiály, výbušiny nebo jiné kritické 
předměty? 

ANO x NE 

21. 
Skladujete biologické, radiologické či jiné chemické látky, které by mohly být zneužity 
v rukou teroristů jako zbraň? 

ANO x NE 

22. Máte systém kontroly přístupu k nebezpečným látkám ve Vašem objektu? ANO x NE 

23. Mohly by Vámi skladované materiály způsobit vysoký počet obětí? ANO x NE 

24. Můžete ovládat přístup vysoko rychlostních vozidel do Vaší budovy? ANO x NE 

25. Disponujete kontrolou přístupu parkoviště? ANO x NE 

26. 
Disponujete kamerovým systémem či jiným dohledem, který by Vám zajistil důkladný 
monitoring parkoviště a ostatních míst budovy? 

ANO x NE 

27. Disponujete dohledem nad dodávkovými službami do Vašeho objektu? ANO x NE 

28. 
Probíhají dodávky v běžné otevírací době nebo je pro tuto činnost vyhrazena speciální 
doba a budova je jiným osobám uzavřena? 

ANO x NE 

29. Máte zabezpečené komunikační sítě? ANO x NE 

30. 
Disponujete záchranným oznamovacím systémem, který komunikuje s pohotovost-
ními službami (horké linky, speciální tísňové tlačítko) 

ANO x NE 

31. Jsou Vaše systémy pravidelně kontrolovány? ANO x NE 

32. 
Je pohotovostní personál v blízkosti Vašeho objektu seznámen se zařízením Vašeho 
objektu? 

ANO x NE 

33. 
Závisí provoz Vašeho objektu na komunikačních technologiích, jako představuje 
počítač a internetové připojení? 

ANO x NE 

34. Jsou informace uložené ve Vašich počítačových serverech cenné? ANO x NE 

35. Jsou Vaše záložní data bezpečně uložena? ANO x NE 

36. 
Máte již zkušenosti s napadením Vašich počítačových serverů viry či jinými 
nežádoucími útoky? 

ANO x NE 

37. Disponujete antivirovými programy? ANO x NE 

38. Máte speciálně vyškolené zaměstnance pro sledování bezpečnostních varování? ANO x NE 

39. Disponujete plánem počítačové bezpečnosti v případě bezpečnostní hrozby? ANO x NE 

40. Máte konkrétní postupy či plány, jak zacházet s podezřelou poštou? ANO x NE 

41. 
Disponujete bezpečným místem, kam můžete v případě obdržení podezřelé 
komunikace tuto zásilku uložit? 

ANO x NE 

42. Disponujete zdravotním plánem či zdravotním personálem? ANO x NE 

43. 
Jsou Vaši zaměstnanci školeni v rozeznání klinických symptomů u obětí způsobených 
biologickými či chemickými materiály? 

ANO x NE 

44. Máte dekontaminační zařízení? ANO x NE 

45. Disponují zaměstnanci znalostmi nouzového provozu? ANO x NE 

46. 
Vedete seznam všech Vašich zaměstnanců s jejich domovními adresami a jinými 
kontaktními adresami? 

ANO x NE 

47. Disponujete kontaktním plánem pohotovostního personálu v případě ohrožení? ANO x NE 

48. Disponujete léčivy a jinými zdravotnickými prostředky při mimořádné události? ANO x NE 

49. Přemýšlíte o využití dobrovolníku z jiných oblastí zařízení při mimořádné události? ANO x NE 

50. Máte plán, jak využít dobrovolníky z jiných oblastí a zařízení při mimořádné události? ANO x NE 

 
Na základě odpovědí na dotazník následuje vyhodnocení, zda vybrané subjekty mají skutečný 
zájem o služby projektu VSAT na území České republiky. Pokud alespoň deset z patnácti 
oslovených subjektů vyjádří ochotu spolupracovat a odpovědět na dotazy obsažené 
v projektu, je na místě přemýšlet o vytvoření VSAT. Nejproblematičtější pro oslovené 
subjekty může být projevení jejich ochoty odpovědět na položené otázky. Vzhledem k tomu, 
že otázky jsou položené tak, aby odpověď zněla převážně ano či ne, nedochází tedy 
k poskytování citlivých informací, které by mohly odradit subjekty od jejich zodpovězení. Je 
samozřejmé, že celý projekt by nakládal s informacemi diskrétně a tak, aby nedošlo k jejich 
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odcizení a zneužití. Nalezení důvěry v tento projekt, jeho poskytovateli a klientech je 
klíčovou podmínkou, bez které by projekt nemohl řádně fungovat, a tudíž splnit svůj účel. Za 
účelem zvýšení důvěry by prvotní kontakty se subjekty probíhaly na osobní bázi. 
Potenciálním klientům by byl celý projekt osobně a podrobně vysvětlen s promítnutím 
britského propagačního videa, aby klienti mohli lépe porozumět jeho celému kontextu. 
 

Co se týká celkové kapitoly komunikace se soukromým sektorem, je důležité zmínit projekt 
na zlepšení zabezpečení soukromých subjektů, který se již uskutečnil v rámci České 
republiky. V České republice působí společnost Institute for International Research, který se 
zabývá dodatečným vzděláváním odborníků z mnoha oblastí lidského působení. Institut 
pořádá edukativní semináře, workshopy, tréninky a konference.  
 
 

 
 

Jedním takovým byl trénink s názvem Certifikovaný Business Continuity Manager (BCM) 
pořádaný v září roku 2012. Primárním cílem bylo seznámit zájemce s předcházením možných 
katastrof, minimalizováním rizika nebo dopadu na společnost. Riziko představoval náhlý 
požár, povodeň či jiné nestandardní situace, mezi které byla zařazena i hrozba teroristického 
útoku. Klíčovým aspektem celého tréninku bylo představení právě projektu Business 
Continuity Planning, tedy strategie řešení krizových situací.65 Tento mechanismus je založen 
na britských standardech, které byly představovány, zdůrazňovány a byly inspiračním 
prvkem pro tuzemské protějšky.66 Projekt byl určen především pro ředitele krizového 
managementu, specialisty bezpečnostních dat, členy vedení firem, ředitele a manažery 
z oblasti bezpečnosti, atd. V rámci tréninku si účastníci mohli otestovat pravděpodobnou 
účinnost jejich BCM mechanismu.  
 
Tento projekt poukazuje na to, že lze skutečně čerpat z britské zkušenosti se 
zabezpečováním nejen široké veřejnosti, ale i soukromých subjektů a organizací. Právě 
britská letitá praxe a britské mechanismy jsou vhodným inspiračním prvkem menším zemím, 
které prozatím nečelí hrozbě takového měřítka jako Spojené království. Nutno podotknout, 
že samotná příprava, tedy prevence, je esenciálním aspektem. Z tohoto důvodu lze 
uskutečněný seminář považovat za dobrý krok kupředu, jak se preventivně připravovat na 
možné krizové situace na poli soukromých subjektů, kde pracují desítky lidí a na jejichž 
chodu jsou stovky jedinců závislými.  
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 Strategie řešení krizových situací je interní záležitostí soukromých subjektů, která identifikuje jednotlivé 
hrozby, potenciální dopady, možné ztráty, snaží se predikovat možné budoucí scénáře a vytvářet postupy, které 
by zajistily kontinuitu klíčových činností či projektů subjektu.  
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 Koncept BCM je založen na britských standardech BS 25999 vydaným British Standards Institute. Základním 
principem normy je ukládání požadavků pro oblast řízení kontinuity činností organizace. Na základě této normy 
je poté systém BCM aplikován v jednotlivých soukromých subjektech a organizacích za účelem zlepšení jejich 
zabezpečení a odolnosti.  
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Doporučení č. 8: Vytvoření tzv. Public Private Partnership, neboli zvláštního partnerského 
vztahu mezi soukromými subjekty, veřejným školstvím a státní správou.  
 
Toto doporučení vzniklo na základě realizování projektu Asociace hotelů a restaurací České 
republiky, která publikovala v roce 2006 manuál Prevence kriminality a terorismu 
v hotelovém provozu.67 Materiál byl vytvořen z finančních prostředků Evropského sociálního 
fondu a Magistrátu hl. m. Prahy. Manuál byl nabízen všem hotelovým a restauračním 
zařízením v České republice, které o něj projevily zájem. Skutečný zájem o materiál dokazuje, 
že tato spolupráce je více než žádoucí. Přestože doposud nebyla vytvořena obdobná 
vzdělávací příručka, lze manuál považovat za jakousi první vlaštovku vzájemné kooperace 
mezi veřejným a soukromým sektorem. Je velice pravděpodobné, že vytvoření centrálního 
manuálu by platilo nejen na oblast pohostinství a hotelnictví, ale mohl by vzbuzovat zájem 
všech provozovatelů veřejných míst se zvýšenou koncentrací obyvatel, neboť právě oni 
zodpovídají za bezpečnost svých zákazníků.  
 

 
Na vzniku edukačních materiálů by mohla participovat tzv. „Koalice ochotných“, tedy opět 
Ministerstvo vnitra České republiky prostřednictvím svých stážistů, pro které by práce mohla 
být velmi zajímavou. Dále se spolupráce nabízí i s Policejní akademií České republiky v Praze 
či se studenty jiných vysokých škol v rámci doktorandského studia a jejich publikační 
činnosti. Je bezpochyby, že soukromé subjekty by vznik obdobných projektů uvítaly, jelikož 
by je provozovatelé nemuseli vytvářet sami. Velkou výhodou by byla totožnost pro všechny 
zprostředkovatele či provozovatele jistého druhu zařízení, tudíž by nikdo nebyl zvýhodňován 
či naopak znevýhodňován. Takovým příkladem by mohl být manuál pro hotely či nákupní 
centra, jak nakládat s výhružnými telefonáty, které jsou v rámci České republiky poměrně 
častou událostí.  
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 STÁREK, Václav, Vzdělávací program – Prevence kriminality a terorismu v hotelovém provozu, Asociace 
hotelů a restauračních zařízení, Praha 2006. 


