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FYZICKÁ OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY A KLÍČOVÝCH AKTIV 
 
THE PHYSICAL PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURES AND KEY ASSETS 

 
Dokument, Fyzická ochrana kritické infrastruktury a klíčových aktiv, zveřejněný v únoru 
2003, který přetváří a inovuje dlouhodobou národní politiku s ohledem na kritickou 
infrastrukturu a ochranu klíčových subjektů. Prezentovaná (obrázková) brožura je svým 
způsobem popularizační sumarizaci „balíku opatření“ (jejichž plné změní je obsahem 
několika zákonů a prováděcích opatření). Jejím adresátem je středně vzdělaný občan 
Spojených států amerických, respektive novinář. Pro získání vhledu do americké úpravy 
problematiky materiál rozhodně postačuje. Rozpracování dokumentu se – podobně jako  
u jiných materiálů tohoto druhu – zaměřuje na oblast kompetencí a financování uváděných 
opatření.  
 
Úvod 
 
Motto: „Pokud otočíme vypínačem, očekáváme, že se rozsvítí světlo; pokud zvedneme 
sluchátko telefonu, předpokládáme, že uslyšíme ohlašovací tón; když otočíme kohoutkem 
vodovodu, předpokládáme, že poteče pitná voda.“1 
 
Uvedená věta se stala zaručenou samozřejmostí, a právě v tom tkví nebezpečí ze selhání 
infrastrukturu, ať již z důvodu teroristického útoku, či z důvodu jakékoli nehody či selhání. 
Kolaps kritické infrastruktury může ohrozit samu produkci potravin, vytápění, výrobu, 
pohodlný způsob života. Útok na Spojené státy americké přitom dopadne i na celý svět, 
který je s ekonomikou Spojených států amerických propojen (zejména pak na sousedy: 
Kanadu a Mexiko). 
 
Pokud zajištění základních funkcí selže, znovu si uvědomíme jejich důležitost a budeme chtít 
znát důvod, proč se tak děje a proč odpovědně orgány tomuto neštěstí nezabránily. 
 
Klíčové infrastrukturní či jiné objekty v zemi by jako potenciální terče útoku znamenaly ne 
vždy (pouze) velké ztráty na životech a majetku (jaderná elektrárna, přehrada), ale i škody 
morální či emocionální (objekty s dominující symbolickou hodnotou: památníky) nebo by 
vedly k dezorganizaci společnosti jako celku (sídla ústředních orgánů, kde by zahynuli 
nejvyšší představitelé země, poškození sítě zdravotních zařízení, čističek odpadních vod, sítě 
zásobování).2 Úspěšné útoky by nalomily sebevědomí veřejnosti, jejich vůli k obraně 
„amerických“ a civilizačních hodnot vůbec. 

 
Ostražitost obránců země, která se projevuje zejména u tzv. „tvrdých cílů“ (hlídaných bodů  
– sídla úřadů, velvyslanectví, vojenské objekty, atd.) nutí teroristy hledat cíle jiné, „měkké“, 
a těmi mohou být právě cíle infrastrukturní, ležící stranou od civilizace, jejichž zničení či 
poškození může být přitom z hlediska terorismu vysoce efektivní (přerušení vedení elektřiny, 
zničení ropovodu). 
                                                 
1
 When we flip a switch, we expect light. When we pick up a phone, we expect a dial tone.When we turn a tap, 

we expect drinkable water.  
2
 Takřka ideálním cílem pro teroristu tak bylo právě Světové obchodní centrum. 
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Pro teroristu moderní doby (superteroristu) je kritická infrastruktura možná dokonce 
lákavějším cílem (high-value target) než výše uvedené cíle „tvrdé“.3 

 
Infrastruktura Spojených států amerických je přitom vysoce zranitelná, velmi propojená 
(navzájem i se světem) a nezbytná pro chod postindustriální společnosti 21. století. Teroristé 
dokázali, že jsou schopni koordinovaných útoků ve stejný čas na mnoha místech. Pokud se 
jim něco nepovede napoprvé, trpělivě to zopakují, až ostražitost obrany ochabne (viz první 
útok na Světové obchodní centrum v New Yorku z roku 1993). Druhý útok se poučí z chyb 
prvního. Nepovede-li se útok na silně střežený cíl, je zvolen cíl jiný, méně chráněný. Jakákoli 
zranitelnost je teroristy potrestána bez milosti. Nelze vyloučit i použití zbraní hromadného 
ničení. Teroristé či jiní útočníci plánují dlouho dopředu, obhlížejí cíl i několik let, zvažují 
všechny faktory (ne všechny systémy či prvky jsou stejně důležité – dopad útoku na jeden cíl 
může být celostátní, jindy jen lokální), aby „minimalizovali námahu a maximalizovali zisk“. 
Pokud bude frontální útok na konkrétní infrastrukturní systém či prvek  teroristy 
vyhodnocen jako akce s minimálním rizikem a velkým dopadem4, je jen otázka času, kdy 
k němu dojde. 

 
Při ochraně infrastruktury přitom nelze vystačit s dosavadními postupy, zejména v tak 
technizované zemi, jako jsou Spojené státy americké. Proto nelze protiopatření podcenit. 
Vláda se musí problematice ochrany infrastruktury plně věnovat a občan (obyvatel) to musí 
– i za cenu nákladů a snížení svého pohodlí – pochopit. 
 
Nedávné události jasně ukazují, jak je západní civilizace zranitelná. Útok, včetně užití zbraní 
hromadného ničení, nelze stoprocentně vyloučit. Pokusme se ale možnost útoku 
minimalizovat, jeho provedení maximálně znesnadnit a zároveň zajistit, aby byl dopad 
takového útoku, pokud k němu přeci jen dojde, co nejmenší a nejméně ničivý. To se však 
podaří jen tehdy, bude-li náš přístup komplexní. 
 
Snížení zranitelnosti Spojených států amerických je úkolem dlouhodobé povahy a uvedený 
dokument je milníkem v tomto úsilí. V souladu s dalšími dokumenty (konkrétně je uvedena 
Národní strategie pro vnitřní bezpečnost) je třeba jasně stanovit cíle, rámec a principy úsilí, 
zaměřeného na zvyšování bezpečnosti. To lze dosáhnout pouze pokud bude struktura, 
pověřená tímto cílem, dostatečně standardizovaná, unifikovaná, v jejím rámci bude 
existovat jasné určení konkrétních úkolů a dělba odpovědnosti za nastolení a dodržování 
dílčích opatření.  

 
Zranitelnost, vyplývající z povahy otevřené společnosti, je – při uchování demokracie  
a svobody – třeba vyvážit řadou systémových opatření. Na nich se musí podílet všechny 

                                                 
3
 Zjednodušený a patrně již neudržitelný rozdíl výkladu mezi pojmy „terorista“ (klasický) a „super-terorista“ je 

ten, že „klasický terorista“ usiluje o podíl na moci, publicitu, strach veřejnosti, atd., o to, „aby co nejvíce lidí 
přihlíželo jeho konání“. „Superterorista“ oproti tomu neusiluje o to, aby si na mocných vynutil „přisednutí ke 
stolu“, ale chce stůl zničit i s těmi, kteří sedí okolo něj. Nejde mu a priori o publicitu, ale o to, aby co nejvíce 
nepřátel zemřelo. Jeho zbraněmi mohou být chemikálie či infikovaný hmyz, což z mediálního hlediska 
pokulhává za efektními záběry výbuchů, uváděnými v prime-time. 
4
 Vedle ztrát na životech jsou ve hře i konotace politické (nedůvěra vládě), hospodářské (ochromení ekonomiky) 

a psychologické (šok, panika). 
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loajální složky společnosti: federální úroveň, jednotlivé státy Unie, obce; veřejný i soukromý 
sektor. V oblasti kritické infrastruktury, která je často v soukromých rukou, toto obecné 
doporučení platí dvojnásob. 
 
Předkládaný materiál je výsledkem mnoha měsíců práce, na které se podílela řada osob ve 
veřejném a soukromém sektoru, na federální, státní a obecní úrovni, stejně jako 
reprezentantů provozovatelů služeb, majitelé konkrétních provozů, vědci, výzkumníci i jinak 
neangažovaní občané v celé zemi. Dokument proto: 
 
 jasně definuje, klasifikuje a katalogizuje jak možnosti a povahu potenciálních útoků, tak 

jejich potenciální cíle na území Spojených států amerických a popisuje jejich 
specifičnost; 

 vysvětluje důležitost jejich ochrany z hlediska nutnosti zachování důležitých funkcí 
společnosti (samo přežití obyvatelstva, udržení chodu hospodářství, možnost 
efektivního výkonu státní moci, udržení pohodlí pro obyvatelstvo, udržení pozitivního 
ducha ve společnosti, což se odráží ve formulování veřejného mínění); 

 popisuje souhrn vedoucích principů, aplikovaných ve snaze o zabezpečení infra-
struktury; 

 přehledně popisuje kroky, které je s cílem udržení bezpečnosti třeba udělat; 
 nastiňuje sjednocující organizační rámec (kdo, jaký subjekt či část společnosti bude za 

plnění kterých úkolů odpovědná), se zvláštním důrazem na položení základů pro 
vytvoření a udržení prostředí spolupráce, ve kterém veřejný i soukromý sektor, stejně 
jako jednotliví občané mohou uvědoměle nést konkrétní díl odpovědnosti (ostražitosti) 
nezbytné k tomu, aby bylo zamýšlenou ochranu možné provádět efektivně a účelně.; 

 konkretizuje možnosti získání zdrojů (jasně dané kompetence, finance, lidské kapacity) 
pro dosažení kladených cílů. 

 
Povaha možných útoků na infrastrukturní cíle je obecně trojí:  
 
 Přímý útok na infrastrukturu: Útok je veden s cílem zničit samo zařízení (budovy, 

vedení, vozidla, mosty, přehrady, jiná zařízení, aby nemohly sloužit státu). 
 Nepřímý dopad útoku (dopad na infrastrukturu): Cílem je hospodářství a veřejnost, 

které se zničením infrastruktury sníží kvalita života (není světlo, teplo, kanalizace, 
televizní vysílání, nelze cestovat, protože most je stržen nebo letiště zničeno – zde se 
může jednat i o planý poplach typu „na letišti je bomba“, což zdrží dopravu, nestihne se 
přípoj, atd.) 

 Zneužití infrastruktury pro jiný útok: Příkladem je 11. září 2001 kdy byla nedostatečně 
střežená civilní letecká technika užita jako zbraň. 

 
Co je cílem teroristy? 
 
 Znemožnit vládě vykonávat činnost (např. obranu země, chod zdravotnictví); 
 Znemožnit poskytování veřejných služeb (distribuce zboží, atd.).  
 Podkopat morálku veřejnosti. 
 Celkově dosáhnout negativního dopadu na hospodářství země (výroba, vývoz, burza, 

kurs měny, akcie).  
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Co je to kritická infrastruktura? 
 
Pro zjednodušení můžeme hovořit o “systému systémů“ (“system of systems”). Legislativa 
Spojených států amerických (konkrétně tzv. „Patriot Act“) kritickou infrastrukturu definuje 
jako “systémy a položky, hmotné i virtuální, do té míry životně důležité pro Spojené státy 
americké, že jejich zneprovoznění nebo zničení by s sebou neslo destabilizující dopad na 
bezpečnost, hospodářskou bezpečnost, veřejné zdraví  nebo kombinaci těchto dopadů“.5  
 
Co konkrétně (jaké skupiny systémů či položek) do kritické infrastruktury spadá, jaká jsou 
specifika jejích konkrétních částí a proč je kritická infrastruktura pro bezpečnost  
a fungování země tak důležitá popisuje samostatná příloha (tabulka). 
 
Konkrétně se jedná o následujících 13 sektorů, ke kterým se vztahují i následující konkrétní 
údaje a odpovědné subjekty: 
 

Sektor konkrétní údaje subjekt, odpovědný za ochranu 
sektoru 

1) Zemědělství  
a potravinářství 

ve Spojených státech amerických 
existuje asi 1 912 000 farem  
a 87 000 „potravinářských 
provozů“ všeho druhu 

zemědělství a masný průmysl: 
Ministerstvo zemědělství  
ostatní potravinářství: 
Ministerstvo zdravotnictví 

2) Vodohospodářské 
provozy 

ve Spojených státech amerických 
existuje asi 1 800 federálních 
zdrojů vody a 1 600 čističek 
odpadních vod, spravovaných 
městy, 170 000 veřejných 
vodorozvodných systémů  
a vodojemů, nespočet přehrad, 
zdymadel, hrází, čerpadel, 
akvaduktů, studní a zavlažovacích 
rozvodů; patří sem rovněž 19 500 
systémů na čištění odpadních vod 
a 800 000 mil stok 

Agentura pro ochranu životního 
prostředí 

3) Sektor zajišťování 
veřejného zdraví 

5 800 certifikovaných 
zdravotnických zařízení 

Ministerstvo zdravotnictví 

                                                 
5
 „Systems and assets, whether physical or virtual, so vital to the United States that the incapacity or 

destruction of such systems and assets would have a debilitating impact on security, national economic 
security, national public health or safety, or any combination of those matters.” 
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4) Pohotovostní 
oddíly (policie, 
požárníci, 
záchranáři) 

87 000 služeben Ministerstvo vnitřní bezpečnosti 

5) Vládní funkce 
státu – fungování 
ústředních orgánů 
státní správy 

3 000 vládních budov nebo budov, 
kde je vykonávána činnost pro 
vládu 

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti 
ve spolupráci se všemi 
ústředními orgány státní správy6 

6) Obranný průmysl 250 000 firem v 215 lokalitách Ministerstvo obrany 

7) Telekomunikace 2 miliard mil kabelů Ministerstvo vnitřní bezpečnosti  

8) Energetika 2 800 elektráren a 300 000 
zařízení průmyslu ropy a zemního 
plynu, zásoby strategických 
surovin pro případ nouze 

Ministerstvo energetiky 

9) Doprava 5 000 veřejných letišť, 120 000 mil 
železnic, 590 000 mil dálnic, 
2 miliony mil ropovodů, 300 
přístavů, 500 přepravních 
společností 

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti 
v tomto ohledu ze zákona 
dozoruje nad činností 
Ministerstva dopravy; 
Ministerstvo dopravy samo je 
odpovědné za bezpečnost 
provozu a pasažérů 

10) Bankovnictví 
a finance 

26 600 certifikovaných institucí Ministerstvo financí 

11) Chemické 
provozy a místa, 
kde se nacházejí 
nebezpečné látky 

66 000 chemických provozů Agentura pro ochranu životního 
prostředí 

12) Poštovní služby 
a zásilková služba 

137 milionů doručovacích míst Ministerstvo vnitřní bezpečnosti 

13) Další potenciální 
cíle („položky“, 
„assets“): zejména 
národní památníky 
(monumenty), 
jaderné elektrárny, 
přehrady a klíčové 
komerční objekty 

5 800 historických budov, 
památníků a objektů či přírodních 
útvarů; 104 jaderných elektráren 
v soukromých rukou; 80 000 
přehrad; 460 mrakodrapů 
v soukromých rukou 

Za ochranu národních památníků 
odpovídá Ministerstvo vnitra; 
ochrana ostatních subjektů závisí 
od konkrétního provozovatele či 
vlastníka 

 
U jednotlivých části kritické infrastruktury se zvlášť zvažuje, proč je důležitá, z jakých důvodů 
může být pro teroristu přitažlivá a lukrativním kde jsou její slabá místa, jaké dokumenty  
a strategie se pro její ochranu již vytvářely a kde je potřeba co nejdříve napnout síly. V řadě 
případů je třeba zaujmout k věci „průřezový postoj“, kdy jsou jednotlivé části infrastruktury 
natolik propojeny, že se nejde na jednotlivé aspekty jejich bezpečnosti zaměřit izolovaně. 

                                                 
6
 Každý resort vytvořil svůj vlastní operační plán (COOP – Continuity of Operations Planning), pro zajištění 

dalšího výkonu vlády (COG – Continuity of Government) v případě katastrofy. 
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Jaké cíle a úkoly si Strategie klade? 
 
Žádoucího stav, který by měl být v rámci Spojených států amerických dosažen, lze definovat 
následovně: 
 
 Identifikace nejdůležitější a nejpotřebnější infrastruktury v zemi, zajištění její trvalé 

ochrany; 
 připravenost na případnou operativní ochrana těch dalších částí infrastruktury či jiných 

objektů, které se (např. na základě informací zpravodajských služeb) stanou 
potenciálním cílem nějaké konkrétní hrozby; 

 postupem času docílit stavu, kdy celá komunita, která pečuje o infrastrukturu jako 
celek, na všech úrovních trvale spontánně vyhodnocuje všechna rizika a spontánně 
kontroluje a zkvalitňuje kroky k jejich minimalizaci. 

 
Důležitost dělby práce mezi jednotlivými subjekty 
 
Při příležitosti prezentace dokumentu Národní strategie pro vnitřní bezpečnost (16. červenec 
2002) president Bush znovu zdůraznil, že pro úspěch je třeba, aby se země více 
centralizovala, protože žádný stát Unie (nebo další relevantní subjekt) si nesmí dovolit svými 
nedostatečnými opatřeními ohrozit celou Unii. 
 
Po 11. září 2001 je zřejmé, že rostoucí ohrožení vyžaduje koordinaci (namísto rivality složek) 
na celostátní úrovni, ale bez zapojení místní úrovně – včetně soukromých subjektů – není 
dosažení cíle také možné. 
 
Potenciálních cílů je v zemi nesmírně mnoho, nelze je všechny trvale střežit specializovanými 
útvary. Sebevíc úspěšně se snažíme analyzovat cíle a předvídat chování útočníka, vždy 
zůstává řada eventualit nepokryta. Význam kritické infrastruktury pro společnost je přitom 
zřejmý: zajišťuje chod státu, hospodářství, obrany, vůbec každodenního života, resp. 
životního standardu. 
 
Udržení bezpečnosti je celonárodním posláním, a je jej třeba dosáhnout, například za užití 
„sousedských hlídek“ (“keeping our neighborhood safe”), které se však mohou vykládat  
i globálně (tedy jako důvod pro intervence Spojených států amerických ve světě). 
 
Existují vlastně dva trendy, dva procesy, nad kterými je třeba se zamyslet a dát je do 
souladu, respektive postarat se, aby nebyly v protikladu:  
 
 Spojené státy americké jsou federalizovanou a v řadě ohledů vysoce decentralizovanou 

zemí7, v některých ohledech zároveň společností atomizovanou, hyper-individualis-
tickou, vysoce industrializovanou, respektive post-industriální, ve které jednotliví lidé, 

                                                 
7
 Ve Spojených státech amerických existuje více než 87 000 zdrojů exekutivy respektive zákonodárství. To může 

v extrému znamenat 87 000 standardů pro ochranu infrastruktury, z nichž některé mohou být krajně 
nedostatečné.  
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ale ani malé či větší obce, nejsou zcela soběstační, existuje zde vzájemná závislost 
(interdependence)8, lidé, města i firmy delegují svůj život na poskytovatele služeb. 

 Dojde-li u infrastruktury kvůli teroristickému útoku či přírodní katastrofě k poškození 
většího charakteru, které se pro svou specifičnost nedá opravit či překlenout svépomocí 
a je potřeba specializovaný zásah, jsou lidé často bezmocní. I když se zdráhali 
poskytnout státu více pravomocí, více peněz na daních a uskromnit se ve svých 
svobodách, nyní chtějí, aby za ně stát („federál“) všechno vyřešil. 

 
Cílem Strategie je proto dosáhnout jednotnějšího, koordinovaného a vzájemně se 
doplňujícího systému (i s přesahem na zahraniční spolupráci), který bude znamenat méně 
svobody jedince, obce či státu Unie co se týče jeho volby, do jaké míry a jak konkrétně se 
bude starat o svou bezpečnost, ale zároveň přinese řešení jistější, levnější, protože namísto 
duplikací řady funkcí může konkrétní zdroje či postupy využívat jednou, ale důkladně. 
 
Financování protiopatření 
 
Cíle federální úrovně, států Unie, obcí, jedinců, soukromých subjektů atd., jsou v oblasti 
zachování bezpečnosti stejné. Bylo by smutné, kdyby dosahování cílů, na kterých se všichni 
tak snadno shodnou, mělo ztroskotat na omezeních federálního rozpočtu. 
 
Je to podobné jako u výdajů na životní prostředí. Tržní reflexy a rivalita firem by tu měla 
ustoupit. Firmy by měly státu nabídnout bezpečnostní know-how a produkty levně, zdarma 
či za výrobní cenu nebo se o náklady nějak podělit. Podobně by se o náklady měla dělit 
města či státy Unie (dělat projekty dohromady, složit se na ně, namísto toho, aby každý dělal 
svůj vlastní projekt od začátku do konce). 
 
Pokud některá firma, město, přístav, letiště, atd., podcení opatření nebo na ně nebude mít 
dost prostředků, může dojít právě tam k útoku, který poškodí celou zemi, všechny občany  
a všichni na to doplatí (zničený most nebude moci využívat nikdo, bude váznout obchod; 
zničením přehrady v jednom státě se zaplaví výrobní oblasti ve státě jiném,  
 
Ani v tak tržně orientované zemi se nevyhneme plánování. Je třeba se shodnout na 
minimálním standardu ochrany, na shodné legislativě, a vytvořit celostátní průřezový (mezi-
agenturní, cross-agency) orgán, který nad dohodnutými standardy bude vykonávat dozor  
a bude vynucovat jejich plnění, včetně koordinace a přerozdělování kapacit (osob, financí 
atd.), nutných k zajištění dohodnuté úrovně ochrany 
 
Krátkodobá úspora a komparativní výhoda těch, kteří do ochrany neinvestovali (a mohli tak 
prodávat svoje výrobky levněji, nebo umístit své rozpočty jinak) se může v delší perspektivě 
ošklivě vymstít (zničením výroby, ztrátou kontraktů, poklesem ceny akcií). Je to jako 
v pojišťovnictví – dáváme dlouhou domu malou částku stranou, a když přijde krize (a ta 
spojitost s pojmem „kritická infrastruktura“ se tu přímo nabízí), jsou naše škody menší. 
 

                                                 
8
 Podobná závislost existuje v planetárním měřítku mezi státy a dalšími subjekty (mezinárodní organizace, velké 

korporace). 
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Podobně v globálním měřítku – žádný stát se nemůže cítit bezpečný, protože terorismus jde 
cestou nejmenšího odporu a zaútočí právě na zemi, která se bude veřejně „chvástat“ tím, že 
do protiteroristických opatření nijak neinvestovala. 
 
Pokud stát věnuje v rozpočtu na bezpečnost málo, s tím, že ty prostředky je podle něho lepší 
investovat než do ochrany infrastruktury do stavby infrastruktury nové, další, přijde nakonec 
i o infrastrukturu stávající. 
 
Zahraniční firma investuje do ochrany málo, a může tak v mezinárodním obchodě 
dosáhnout nižších cen a dumpingu. Na to je třeba v podmínkách Spojených států amerických 
pamatovat a snažit se tento faktor eliminovat. Apelovat na zahraniční firmu či stát se může 
minout účinkem. Musíme se tedy snažit, aby naše náklady na bezpečnost byly sice 
maximální možné, ale aby se přitom neplýtvalo. Proto by stát a firmy měly solidárně sdílet 
své zkušenosti (best practices, guidelines) a  technologie, ušetří tak za jejich vývoj. Na 
zvážení je i vytvoření solidárního fondu na pořizování bezpečnostních technologií a na 
pokrývání nákladů na zvýšení bezpečnostního standardu ...9. 
 
1) ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Zemědělství Spojených států amerických je jedním z nejefektivnějších na světě a sektor je to 
vysoce konkurenceschopný. Sektorem se rozumí všechno od plodin na poli po potraviny na 
stole (from farm to table). Patří sem ochrana osiva, sklízecích strojů, sýpek, skladišť, 
mrazíren, kamionů, distribuční síť, restaurace, atd. – celý řetězec, převoz potravin a jiných 
surovin na dálku a jejich distribuce. Tady všude může terorista zaútočit. Útok je 
nejpravděpodobnější u vstupů a výstupů, uzlů v distribuci (někdo vydírá, že otráví potraviny 
v samoobsluze, atd.), nikoli přímo na poli, i když ani tam to nelze vyloučit. 
 
Existuje zde úzká spojitost se sektorem vodohospodářství, zdravotnictví a dopravy, viz níže. 
 
Specifikace protiopatření: 
 
 laboratorní výzkum (detekce látek, jedů); 
 personální kroky a školení kvalifikovaného personálu (veterináři, chemici), schopného 

odhalit, zastavit či zpomalit případný útok či pokus o útok; 
 navýšení rozpočtu pro vykonávání inspekcí, nákup detekční techniky a laboratorního 

vybavení (vytváření celých nových nemobilních i mobilních laboratoří) a pořádání 
školení; 

 zvýšená opatření při transitu a distribuci potravin. 
 

                                                 
9
 Příkladem může Evropský fond na zvýšení bezpečnosti civilního letectví, do kterého je zapojena i Česká 

republika. 
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Pokud něco zjistíme, je třeba jednat rychle a raději utrpět hospodářskou ztrátu a riskovat 
paniku, než riskovat šíření nákazy a lidská úmrtí (preventivní zabíjení potenciálně 
nakažených zvířat).  
 
Další dokumenty, na které v této souvislosti Strategie odkazuje, respektive které 
doporučuje inovovat: 
 
 The US. National Animal Health Emergency Management System – každoroční zpráva  

o zdravotním stavu hospodářských zvířat; 
 Animal a Plan Health Inspection report: Safeguarding American Plant Resources  

– inovovaný dokument z roku 1999; 
 The Animal Health Safeguarding Review: Results a Recommendations, říjen 2001; 
 Public Health Security a Bioterrorism Preparedness a Response Act of 2002 

(Bioterrorism Act) – 12. červen 2002. 
 
Orgány, odpovědné za ochranu sektoru, jsou:  
 
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy (rizika při 
přepravě komodit), Služba pro lidské zdraví (Health and Human Services – HHS), orgány 
hraniční, letištní  resp. přístavní kontroly (proti zavlečení chorob ze zahraničí), místní úřady  
a soukromé subjekty (konkrétní zemědělci, distributoři). 
 
2) VODOHOSPODÁŘSKÉ PROVOZY 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Sektor zajišťuje pitnou vodu a vodu pro průmyslové využití, stejně jako se stará o čistění 
odpadních vod. Spadají sem i protizáplavová díly a záchytové systémy proti přívalovému 
dešti. Ve Spojených státech amerických existuje mnoho konkrétních vodních rozvodů, které 
se velmi liší: někdy je odběratelem jedna továrna, někdy milionová města. Systém někdy 
provozuje továrna, jindy město, jindy jiný subjekt. 
 
Specifikace protiopatření: 
 
 Vytvoření výstražného (varovného) systému pro případy zamoření sítě (detekce na 

elektronické, chemické či fyzikální bázi) 
 Zajištění náhradního zásobování v případ dokonaného útoku (otrávení, zničení) 
 Náhradní řešení pro čistění vod, pokud je cílem útoku čistička (výsledkem zničení 

čističky může být i epidemie nakažlivých chorob, přemnožení komárů, atd.). 
 Zabránit kybernetickému útoku – protože systém je zpravidla řízen automaticky. 
 Zabránit fyzickému zničení zařízení – přehrady, hráze, rozvodná síť. 
 Zabránit následkům záplavové vlny, která by vznikla útokem na hráz či přehradu, nebo 

tyto následky zmírnit, nebo zvládnout evakuaci zaplavené oblasti (a mít evakuované lidi 
kam umístit). 

 Kroky v oblasti výcviku personálu, aby byl na uvedená rizika připraven. 
 Kroky v oblasti výzkumu a vývoje. 
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 Organizační kroky 
 Postupy, umožňující, jak jednou otráven vodu detoxikovat, odmořit. 
 
Další dokumenty, na které v této souvislosti Strategie odkazuje, respektive které 
doporučuje inovovat: 
 

 Zákon o bezpečnosti veřejného zdraví a připravenosti a odpovědi na bioterorismus. 
Public Health Security a Bioterrorism Preparedness a Response Act – 2002.10 

 
Orgány, odpovědné za ochranu sektoru, jsou:  
 
   Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency – EPA)  

a Ministerstvo vnitřní bezpečnosti. 
 
3) SEKTOR ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Sektor má obvykle pomáhat při epidemii (která by vznikla například útokem v zemědělském 
nebo vodohospodářském sektoru), ale co když se bude jednat o sektor, který je sám 
zasažen, pokud není přímo sám zdrojem nákazy (to by zapříčinil útok, zaměřený na krádež 
kultur chorob – např. SARS, Antrax, atd.). 
 
Sektor sestává ze státních a nestátních zařízení (nemocnice, kliniky, psychiatrická zařízení, 
ubytovny zdravotnického personálu, krevní banky, laboratoře, márnice, lékárny, továrny na 
výrobu léčiv, místa, kde jsou skladovány a zkoumány kultury chorob). 
 
Mnoho těchto zařízení se nicméně nyní otevřeně potýká s platební neschopností, protože 
systém zdravotního pojištění je v krizi. Omezené rozpočty nutí zařízení šetřit, a i pokud by 
sebevíce chtěly zlepšit své zabezpečení, nemohou, protože musí primárně investovat do 
mezd a bazálních provozních nákladů. 
 
Specifikace protiopatření: 
 
 Apriori zvážit systémové kroky v reformě zdravotnictví. 
 Zatím je třeba situaci v nejkritičtějších případech (skladiště kultur chorob jsou priorita) 

jednorázovými finančními příspěvky na zvýšení zabezpečení provozoven. 
 Zajistit kapacity pro případné nouzové poskytování zdravotní péče (v okamžiku po útoku 

je – a musí být – lhostejné, u které pojišťovny je kdo pojištěn, zda státní, či soukromé 
a které konkrétně). 

 Personální kroky – výcvik personálu, aby byl schopen čelit novým rizikům. 

                                                 
10

 Public Health Security a Bioterrorism Preparedness a Response Act. U.S. Food and Drug Administration. 2002. 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/FoodDefense/ucm
111086.htm 
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 Budovat kapacity pro karanténu (”immune buildings”) s oddělenou klimatizační 
cirkulací. 

 
Další dokumenty, na které v této souvislosti Strategie odkazuje, respektive které 
doporučuje inovovat: 
 
 The Emergency Medical Treatment a Active Labor Act.11 
 
Orgány, odpovědné za ochranu sektoru, jsou:  
 
Služba pro lidské zdraví (Health and Human Services – HHS), respektive její centra pro 
kontroly chorob a jejich prevenci (Centers for Disease Control and Prevention), Národní 
institut zdraví (National Institutes of Health), a Národní strategická zásobárna léčiv (National 
Strategic Stockpile). 
 
4) POHOTOVOSTNÍ ODDÍLY (PUBLIC SAFETY AND SECURITY NET = POŽÁRNÍCI, ZÁCHRANÁŘI  
A JEJICH LOGISTICKÉ ZÁZEMÍ) 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Sektor, v případě nouze, přejímá funkce exekutivy a orgánů vynucování práva, provádí 
opatření k ochraně životů, majetku, včetně zabránění případnému rabování; zajišťuje 
distribuci základních potravin, vody, léčiv, přikrývek, budování a provozu nouzových 
přístřeší, atd. Dle povahy situace musí operativně reagovat, snažit se např. znovu zprovoznit 
telekomunikační vedení, potrubí všeho druhu, zabránit jeho dalšímu poškození a ničení, 
vystopovat šíření nákazy, atd. 
 
Specifikace protiopatření: 
 
Jedním z klíčových předpokladů je povědomí občanů, na koho se v případě komplikací 
obrátit – rozcestníkem je zde jediné telefonní číslo (ve Spojených státech amerických 911,  
v České republice respektive Evropské unii 112). Důležitá je tu: 
 
 mobilita (rychlost přesunů); 
 kompatibilita týmů (hadice požárníků na sebe často nenavazují); 
 organizační zdatnost (nikoli chaos); 
 nutnost předvídat chování případného útočníka; častá teroristická i zločinecká taktika 

bývá: odlákat všechny na jedno místo a udeřit jinde (provést útok, vyloupit banku ...); 
 schopnost kvalitněji provozovat a koordinovat výcvik dobrovolných hasičů na obecní 

úrovni (tak aby byli schopni reagovat na aktuální rizika); 
 více sjednotit právní postavení požárníků v jednotlivých okresech a státech Unie (pro 

případy přejíždění na větší akce mimo svůj rajon); 
 prosadit jednotné povely a slovník. 

                                                 
11

 The Emergency Medical Treatment and Active Labor Act. National Center for Biotechnology Information;  
United States National Library of Medicine. 2001. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1305897/ 
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Orgány, odpovědné za ochranu sektoru, jsou:  
 
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (klíčová koordinační role, nutnost prosadit uvnitř komunit  
a mezi komunitami uzavírání nových a zkvalitňování existujících smluv o vzájemné pomoci  
– mutual aid agreements).  
 
5) VLÁDNÍ FUNKCE STÁTU – FUNGOVÁNÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Před událostmi z 11. září 2001 se za hlavní riziko pro státní (federální)  budovy považovaly 
výbušniny (viz případ Oklahoma City – 1995). Proto řada budou změnila své stavební plány, 
budovala perimetry, zátarasy, aby nebylo možné dojet automobilem (rozhodně ne 
nákladním) k „nervovým centrům“   vládních zařízení. Ale dnes je zřejmé, že stavební úpravy 
rozhodně nestačí. Moderní teroristické organizace jsou stále vynalézavější.  
 
Problém působí zejména skutečnost, že v řadě vládních objektů jsou soukromé restaurace, 
tělocvičny,  jejichž zřizovatelé byli k jejich vybudování původně pobízení, aby se zde 
pracujícím úředníkům zpříjemnil život ... Bylo by tedy vysloveně unfair tyto subjekty plošně 
vystěhovat. 
 
Je to i „demokratické dilema“: má být výkon vlády chráněn, nebo má být vláda co nejblíže 
občanovi a má mu být co nejpřístupnější (viz „dny otevřených dveří“)? Kompromisem patrně 
budou opatření, kdy se využije již existujícího federálního zákona, který zakazuje vstup do 
prostor, patřících federální vládě, se zbraní. Proto budou provedeny stavební úpravy, do 
uvedených areálů bude jen jeden nebo několik málo vchodů, a zde se bude provádět 
kontrola pomocí rámů na kov, zda někdo nevnáší do prostoru zbraň. To není v rozporu 
s žádným existujícím zákonem ani to občana neomezuje ve výkonu jeho politických práv. Je 
ovšem otázkou, jak zvládnout detekci radiačních látek, chemikálií, natož bakterií. 
 
Orgány, odpovědné za ochranu sektoru, jsou:  
 
 Administrace všeobecných služeb (General Services Administration – GSA) – agentura, 

odpovědná za provoz vládních zařízení (i pozemků, atd.), včetně řady objektů 
Ministerstva obrany a Ministerstva pro záležitosti veteránů. Agentura objekty 
provozuje, nakupuje, pronajímá je (jako celek nebo částečně). 

 Federální ochranná služba (Federal Protective Service), což je odnedávna součást HSD. 
Mimo jiné analyzuje bezpečnostní rizika, která by mohla vyvstat z některých smluv  
o pronájmu svých prostor a pozemků, které stát uzavírá. 
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6) OBRANNÝ PRŮMYSL 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Obranný průmysl vytváří řadu spletitých propojení mezi Ministerstvem obrany  
a kontraktanty ze soukromého sektoru. Bez soukromého sektoru je zbrojní výroba na 
dominantní světové kvalitě nepředstavitelná. Tržní hospodářství umožňuje rychlé změny ve 
výrobě (v objemu i v položkách) i ve výzkumu. 
 
Přitom je třeba zdůraznit, že vojenský průmysl tu není jen od toho, aby armádu vybavil na 
vojenské mise, ale že armáda musí reagovat na případy, kdy přímo ve vlasti, v případě 
katastrofy, v kritických, polních podmínkách, přebírá funkce zdravotnického sektoru, 
požárníků, policie. Tržní aspekt jde někdy stranou a je třeba rychle produkovat komodity pro 
přímou spotřebu (oblasti postižené hurikánem, atd.). 
 
Vojenští specialisté musí, dnes ještě pečlivěji než kdy předtím, prověřovat své civilní 
zaměstnance, specialisty, které přizývají k práci na konkrétních projektech. Zadávání 
výzkumných projektů bude – ve spolupráci s Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost  
– koncipováno tak, aby co nejvíce vycházelo vstříc aktuálním potřebám ochrany země. 
Ministerstvo obrany se se soukromými vývojovými kapacitami zaměří na aktuální hrozby pro 
kritickou infrastrukturu a těmto potřebám přizpůsobí jim aktuální vývojové a výrobní 
programy. 
 
Samotná vojenská výzkumná a výrobní zařízení musí vytvářet a provozovat plány na svou 
vlastní ochranu před útoky, na nakládání s utajovanými skutečnostmi, a to i s ohledem na 
jejich vyzrazení prostřednictvím zahraničních subjektů, které jsou do konkrétních akcí 
zapojeny (zahraniční dodavatelé surovin, atd.). 
 
7) TELEKOMUNIKACE 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Do sektoru řadíme jak hmotné předměty (budovy, servery, sklady, družice, kabely, vysílače) 
tak věci nehmotné, data, kyberprostor v užším smyslu slova. I veřejný (vládní) kyberprostor 
je přitom hluboce závislý na přenosu po soukromých linkách a dalších soukromých službách. 
Náskok v technologii znamená i nesmírný nárůst mobility, výhodu ve výrobě, obchodu, ale  
i ve výkonu vládních funkcí a v soukromém životě jednotlivých lidí. Svět se díky 
telekomunikacím radikálně zmenšil a telekomunikační technologie patří mezi jednoznačné 
tahouny moderního hospodářství. Selhání telekomunikací, ať již způsobené technickou 
poruchou, přírodní katastrofou, lidským selháním či cíleným útokem, by nutně přivodilo 
široké spektrum komplikací. 
 
Důležitými riziky jsou možnost sabotáže on-line po modemu, kdy cílem je informační 
infrastruktura sama o sobě, nebo jiné zařízení, na této infrastruktuře závislé. Teroristé 
mohou zároveň strukturu využit (internet, e-mail, mobilní síť) k provedení útoku. 
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Křehkost sítě a její závislost na řadě vlivů je způsobena podceněním nebezpečí v minulosti, 
položilo se mnoho kabelů, křížem krážem přes sebe, z důvodu úspor se ale příliš nehledělo 
na bezpečnost. Málo se hledělo na zálohování a na spolupráci providerů. 
 
Cílem protiopatření je alespoň minimum infrastruktury udržet v chodu. Dobrým příkladem 
alespoň částečné snahy je např. Partnerství pro národní informační zabezpečení (National 
Information Assurance Partnership – NIAP).12 
 
NIAP je vládní iniciativa, fungující od roku 1997, která si za cíl klade testování. zkvalitňování  
a vycházení vstříc potřebám jak výrobců, tak uživatelů informačních technologií. Hlavními 
institucemi, zapojenými do NIAP jsou Národní institut pro standard a technologie (National 
Institute of Standards and Technology – NIST) a Národní bezpečnostní úřad (National 
Security Authority – NSA). Právní rámec jejich spolupráce obsahuje Computer Security Act 
z roku 1987. Z konkrétnějších deklarovaných partnerství cílů jmenujme zvýšení kompatibility 
sítí a přístrojů, zvýšení důvěry uživatelů v bezpečnost certifikovaných zařízení, atd. 
 
Další dokumenty, na které v této souvislosti Strategie odkazuje, respektive které 
doporučuje inovovat: 
 
The Telecommunications Act of 1996 – zákon otevřel sektor telekomunikací standardním 
tržním mechanismům; nabídka na trhu se obrovsky zvětšila, co do pestrosti – zároveň se 
však snížila úroveň ochrany bezpečnosti. 
 
Orgány, odpovědné za ochranu sektoru, jsou:  
 
 Ministerstvo vnitřní bezpečnosti – v roli koordinátora mezi soukromými subjekty 

(poskytovatelé služeb, výzkumné subjekty) a státní sférou ve snaze zaměřit se na 
projekty zdvojování či ještě širšího zálohování komunikačních linií; 

 Presidentská poradní rada pro národní bezpečnost telekomunikací (President’s National 
Security Telecommunications Advisory Committee); 

 Výbor pro ochranu kritické infrastruktury (Critical Infrastructure Protection Board  
– PCIPB); 

 Rada pro odpovědnost a vzájemnou propojitelnost sítě (Network Reliability and 
Interoperability Council); 

 jednotliví poskytovatelé Internetových služeb (Internet Service Providers – ISPs); 
 jednotlivá centra síťových operací (Network Operation Centers – NOCs). 
 
8) ENERGETIKA 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Pro potřeby uvedené Strategie lze sektor dělit na elektrárenství a průmysl paliv. 
Elektrárenství znamená poskytování elektřiny zhruba 130 milionům cílových stanic 

                                                 
12

 NIAP Oversees Evaluations of Commercial IT Products for Use in National Security Systems. 
https://www.niap-ccevs.org/ 
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(domácnosti, instituce – školy, továrny, obchody ...) o objemu 3.6 trilionů kilowatt hodin 
(roku 2001). Fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina, atd.) se těží na 300 000 místech 
ve Spojených státech amerických, z toho na 4 000 platformách v moři; spadá sem okolo 600 
provozů na čistění zemního plynu, 153 rafinerií ropy a řada dalších subjektů (cílové čerpací 
stanice, přečerpávající subjekty, reservní zásobníky strategických surovin na nouzové 
situace).  
 
Kolaps distribuce elektřiny a paliv by ochromil výboru, obchod, vzdělávání, degradoval široce 
chápanou kvalitu života, zejména co se hygieny týče (lidé se nemohou sprchovat – anebo jen 
studenou vodou, potraviny shnijí v nefunkční ledničce, záchody nesplachují, nefunguje 
klimatizace, nemůžete vyprat prádlo: to ukázaly právě výpadky proudu v rámci Spojených 
států amerických roku 2003). Nefungovaly by nemocnice, obnova země, kterou by způsobily 
případné útoky, by se fatálně ztížila, ne-li zcela znemožnila. 
 
Při výrobě energie vzniká mnoho odpadu (toxické materiály) a jejich neutralizace, transport 
a skladování znamená další riziko, v případě, že bude zneužito teroristy (kteří tyto látky 
vypustí do přírody, nebo je jinak cíleně použijí jako zbraně). Strategie hovoří o tom, že 
dobrou pojistkou systému je propojení energetické sítě Spojených států amerických se 
sousedními zeměmi – Kanadou a Mexikem ... Stejně jako nahrazování fosilních paliv 
obnovitelnými zdroji. Fosilní paliva jsou totiž často dovážena ze zemí Blízkého východu, kde 
jakákoli nestabilita znamená odraz na cenách ropy (to je jeden z argumentů „nukleární 
lobby“ ve Spojených státech amerických):13 
 

  
 

Leták nukleární lobby, hovořící o nutnosti 
nahradit dováženou ropu jádrem. 

 
Leták GreenPeace, hovořící o tom, že jaderná 

energie znamená více negativ, než pozitiv. 
 

                                                 
13

 Ilustrace byly koncipovány jako inzerce v časopise Fortune. 
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Soběstačnost je velké politikum, Spojené státy americké operují s 20 % známých světových 
zásob zemního plynu, s ropou je situace horší, na Aljašce se nachází strategická rezervní 
ložiska surovin, ale president Bush jejich těžení částečně povolil již dnes. 
 
Strategie doslova uvádí výpadek proudu, který roku 1965 zasáhl 10 velkoměst včetně New 
Yorku. Aby se něco podobného neopakovalo, byla – ve spolupráci s Kanadou  
– vytvořena Severoamerická rada odpovědnosti za elektřinu (North American Electric 
Reliability Council – NERC)14 koordinující dobrovolně zapojené soukromé subjekty 
z elektrárenského sektoru.  
 
Tržní vztahy a soutěživost však podle všeho převážily nad snahou posilovat bezpečnost sítí. 
Síť je nyní značně zranitelná, a nemusí se jednat o útok, ale např. o přírodní katastrofu, 
selhání lidského faktoru, či prosté přetížení sítě zvýšenou poptávkou (klimatizace v době 
velkých veder). 
 
Průmysl ropy a zemního plynu je velmi propojen. Oba segmenty se stávají z prospekce 
(hledání nových zdrojů), těžby (i pomocí platforem na moři), zušlechťování (rafinerie – 150 
rafinerií ropy různé kapacity, od 5 000 do 5 000 000 barelů denně) vytěžené suroviny,  
přepravy (160 000 mil potrubí ropovodů; 278 000 mil dálkových plynovodů, 1 119 000 mil 
potrubí pro rozvod plynu k lokálnímu uživateli – např. pro vytápění; tankery, kamiony), 
přečerpávání a distribuce. Do procesu je zapojeno množství subjektů. 
 
Mnoho zařízení je starých desetiletí a dosluhuje, ale na opravy nejsou prostředky, mnoho 
dílů se už nevyrábí, neexistuje tu standardizace, jednalo se často o jednotliviny, elektrárny či 
jiné systémy, postavené na klíč. Ačkoli segment spadá zároveň pod pojem „doprava“ 
mobilita tu není absolutní, jednou položené potrubí nejde jen tak vykopat, přeložení trasy je 
nesmírně drahá záležitost. 
 
Zvláštní režim platí pro jaderné elektrárny a další zařízení, nakládající s jadernou technologií 
a materiály (viz níže). 
 
Další dokumenty, na které v této souvislosti Strategie odkazuje, respektive které 
doporučuje inovovat: 
 

 An Approach to Action for the Electric Power Sector – jedná se o bezpečnostní manuál, 
vztahující se k fyzické a elektronické ochraně uvedených zařízení;  

 Research and Development Guidelines – jedná se o manuál pro výzkum a vývoj, 
vypracovaný Federální radou odpovědnosti za elektřinu (Federal Energy Regulatory 
Commission, FERC);15 

 National Grid Study – text, který vypracovalo Ministerstvo energetiky, obsahuje 
doporučení, vztahující se ke zvýšení fyzické a elektronické ochrany přenosového 
systému. 

                                                 
14

 V současnosti se jedná o North American Electric Reliability Corporation. 
http://www.nerc.com/Pages/default.aspx 
15

 Federal Energy Regulatory Commission. http://www.ferc.gov/ 
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9) DOPRAVA 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Sektor sestává z řady částí: letectví, námořní a říční doprava, železnice, ropovody, dálnice, 
různé formy přepravy kontejnerů, atd. 
 
Dnešní věk je bez nadsázky nazýván věkem mobility a mobilita je předpokladem rozvoje, ať 
již jí myslíme doprava osob, nebo surovin, z místa těžby ke zpracování, a dalšímu 
zobchodování. 
 
Železnice přepravuje 40 % objemu „meziměstského“ nákladu, zejména pak uhlí. Na  
20 milionů osob železnicí denně cestuje z města do města za prací. 45 milionů osob denně 
využívá vlaky v rámci městských aglomerací. Ve Spojených státech amerických je  
361 mezinárodních námořních přístavů. Každoročně dojde k 9,5 miliardy cest městskou 
hromadnou dopravou. Bez prostředků hromadné dopravy ve velkoměstech zejména metra, 
by byla doprava nemyslitelná. Lidé mohou přestat létat do zahraničí, to je přeci jenom 
„luxus“, ale jak se vyhnout používání hromadné dopravy ve městě? 
 
Existuje možnost částečně náhrady linií (je-li poškozena železnice, lze použít autobusy  
a kamiony), ale např. kolektory nebo produktovody jsou často zabudovány pod zemí, v jedné 
linii se nacházejí silnice, železnice, elektrický a vodní rozvod, ropovod. Jeden útok tak 
poškodí lokální výrobu, závislou např. na ropě, či jiné komoditě. 
 
Vzhledem k tomu, že „opadla chuť“ cestovat, zejména létat – doma natož do zahraničí, je 
třeba najít kompromis mezi důkladnou prohlídkou cestujících (která by je mohla omezovat a 
přimět necestovat) a zajištěním bazální bezpečnosti (nové metody prohlídky, které scanují 
procházející osoby a zavazadla, aniž by muselo dojít k osobní prohlídce). Nezbytné je  
i omezit zpoždění, zapříčiněné jakkoli. Přitom je třeba upozornit, že: 
 
 Řada zakázek má smysl jen tehdy, je li přepravena „hned“ a dlouhá a důkladná 

bezpečnostní kontrola by smysl zakázky anulovala. 
 Mnohá letiště, nádraží atd., si zakládají na pohodlí klienta, na tom, že může dojet vozem 

až k terminálu. To pochopitelně znamená velké riziko útoku pumou v automobilu 
(příkladů je celá řada). 

 Obavy lidí z útoků se rozplynuly, už si nedají vysvětlit, že jejich vlastní bezpečnostní 
prohlídka je pro jejich dobro. 

 Klesá i disciplina cestujících na palubách letadel – např. i zapnutý notebook či mobil 
může způsobit havárii. 

 Dopravní zařízení a prostředky jsou v převážné míře soukromými provozy, kde stát 
může spíše pouze doporučovat. Vysoké standardy jsou nastoleny pouze v letectví, jinde 
příliš nikoli. 
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Specifikace protiopatření: 
 
Je nezbytné: 
 
 stanovit a sjednotit minimální standard ochrany dopravní kritické infrastruktury (je 

zřejmé, že všechno se neuhlídá, respektive by takové hlídání bylo značně nákladné); 
 na celostátní úrovni sjednotit pravidla pro transport nebezpečných látek; 
 upravit standardy pro kontejnerovou přepravu; 
 klást velký důraz na přepravu a skladování spoluzavazadel, včetně ošetření proble-

matiky “neidentifikovaných zavazadel odložených bez dozoru“ v přestupních stanicích; 
 klást velký důraz na taková klíčová místa dopravy, jakou jsou mosty, tunely, křižovatky, 

zdymadla, zařízení pro náklad a výklad zboží; 
 zvážit a provozovat program „Sea Marshalls“, tedy ozbrojený doprovod na lodích;  
 zavést periodické hlídky, kontrolující bezpečnost vnitrozemských sladkovodních cest;  
 zaúkolovat ve výše uvedených případech výzkumné týmy (několik projektů 

rozpracovává tzv. Transit Cooperative Research Program).16 
 
Orgány, odpovědné za ochranu sektoru, jsou:  
 

 veřejná sféra: Ministerstvo dopravy, Pobřežní stráž (United States Coast Guard), 
Imigrační a naturalizační úřad (s ohledem na pašování osob do země); 

 soukromá sféra: konkrétní provideři, pojišťovny, atd.; 

 mezinárodní rozměr: Organizace spojených národů, respektive Mezinárodní námořní 
organizace (International Maritime Organization). 

 
10) BANKOVNICTVÍ A FINANCE 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Finanční sektor sestává ze zařízení hmotné (banky, trezory) i nehmotné povahy (virtuální 
peníze, existující pouze v databázích kyberprostoru), stejně jako ze specificky vzdělaného 
lidského kapitálu. Pod pojmem ochrana banky si tedy nelze představovat pouze bodyguardy 
u vchodu, firewally na počítačové síti a zálohy dokumentů v ohnivzdorné skříni. 
 
Rizika, která pro sektor ze strany zločinu a terorismu plynou, jsou velmi rozmanitá: 
 
 terorismus se často uchyluje ke krádežím peněz pro nákup zbraní (může se jednat  

i o krádeže on-line); 
 dopad krize, způsobené terorismem, na bankovní sektor a veřejné finance (kurs měny) 

je zpravidla dalekosáhlejší, než samotná škoda na místě útoku. 
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Orgány, odpovědné za ochranu sektoru, jsou:  
 
Ministerstvo financí vytvořilo Radu pro finanční a bankovní informační infrastrukturu 
(Financial and Banking Information Infrastructure Committee – FBIIC), v jejímž rámci je 
zastoupeno 13 federálních či státních finančních institucí.17 
 
11) CHEMICKÉ PROVOZY A MÍSTA, KDE SE NACHÁZEJÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Vznik nebezpečných látek je odvrácenou stranou rozvoje v jiných částech života. Bez 
chemikálií by plodiny na poli napadli škůdci, méně by se urodilo, chlor je nutný pro 
desinfekci vody, plastické láhve jsou praktické a lehké, mnoho jedovatých odpadů vzniká ve 
zdravotnictví a při výrobě léčiv. Ale uvědomte si, že chemický průmysl je jedním 
z nejprogresivnějších odvětví výroby a že se podílí na exportu Unie asi 10 %. Některé 
chemické provozy spadají zároveň do kapitoly o klíčových cílech (”key assets”). 
 
Chemický průmysl je velmi náročný na dodávky elektřiny, ropy, zemního plynu, uhlí a dalších 
surovin. 
 
Provozy spotřebují množství vody a značně zatěžují kapacity čističek odpadních vod  
a skládek. Hromadění některých látek ve vodních plochách má za následek jejich zamoření 
silicemi. Hnojiva umožňují velké výnosy z hektaru, ale ukládání hnojiv v půdě je značným 
problémem. 
 
Licensovaní výrobci a distributoři musí splňovat předpisy pro nakládání s uvedenými látkami. 
U řady produktů existují zvláštní předpisy pro přepravu. To se ale ne vždy daří. Mnoho 
dnešních provozů, kde se nachází a kde se pracuje s chemickými látkami, byly vybudovány 
před řadou desetiletí a nesplňují dnešní nároky na elementární bezpečnost. Proto se množí 
případy havárií, které mohou znamenat velké riziko pro lidské zdraví. 
 
12) POŠTOVNÍ SLUŽBY A ZÁSILKOVÁ SLUŽBA 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Každý den projde systémem pošt v Unii asi 670 milionů klasických zásilek, systém obsahuje 
749 000 poštovních doručovatelů na plný úvazek, 300 000 poštovních vozů, několik desítek 
tisíc poštovních úřadů, několik set tisíc poštovních schránek a 137 milionů cílových adres. 
Poštovní služba Spojených států (United States Postal Service, USPS) dosahuje obratu  
60 miliard dolarů ročně. Další, soukromé doručovatelské subjekty k tomu přidávají dalších 
asi 140 miliard. 
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 Financial and Banking Information Infrastructure Committee. https://www.fbiic.gov/ 
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Propojenost a vzájemná závislost sektoru s další infrastrukturou (telekomunikace, doprava) 
je zřejmá. Řada poštovních zařízení se nachází na nádražích, na letištích či v přístavech  
a útok na uvedená zařízení by zasáhl i poštu. 
 
Sektor může být jak cílem útoku, tak se může jednat o prostředek jeho šíření (viz antrax, či 
jiné případy, kdy poštovní zásilka obsahuje bombu, posílání chemikálií, toxinů, drog, zbraní 
pro potřeby teroristů a jiných zločinců, atd.). Poštovní zřízenci se tak stali obětí antraxové 
vlny roku 2001. Rizikem je i zavlečení – i neúmyslné – chorob ze zahraničí. 
 
Specifikace protiopatření: 
 
Nelze, a ani se neplánuje, hlídat všechny poštovní schránky. Spíše se zaměřujeme na 
schopnost pošty detekovat (rentgenovat) výše uvedené předměty a látky v zásilkách na 
sběrných poštách. Pokud bude nějaká zásilka odhalena, je třeba s ní sejmout otisky prstů  
a snažit se vystopovat jejího odesílatele (podle záznamů z kamer na poštách, atd.). Zkvalitnit 
je třeba i zázemí pro přepravu pošty přes hranici (hraniční přechody, letiště). 
 
Orgány, odpovědné za ochranu sektoru, jsou:  
 
 Poštovní služba Spojených států amerických  (United States Postal Service – USPS); 
 Kancelář Bílého domu pro vědeckou a technologickou politiku (White House Office  

of Science a Technology Policy), vývoj a výzkum detektorů; 
 Celní služba Spojených států amerických (United States Customs Service), opatření na 

hranicích. 
 
13) DALŠÍ POTENCIÁLNÍ CÍLE (NÁRODNÍ PAMÁTNÍKY, JADERNÉ ELEKTRÁRNY, PŘEHRADY, 
KLÍČOVÉ KOMERČNÍ OBJEKTY) 
 
Stručná charakteristika sektoru: 
 
Konkrétní monumenty mohou hrát větší roli, než bychom mohli racionálně předpokládat, 
protože ztělesňují určité emoce a pocity, vztahující se k historii země, jejímu kulturnímu 
dědictví, ztělesňují současnou politickou, obchodní a hospodářskou moc či technologickou 
úroveň státu, jedná se o turistické atrakce, body mediálně často presentované, atd. Všechny 
tyto body znamenají velkou výzvu pro teroristy a obratem tak rovněž i pro bezpečnostní 
komunitu. 
 
 Místa, kde je skladován nebezpečný materiál, paliva a chemikálie. 
 Jaderné elektrárny (to je 20 % energetické výroby Spojených států amerických, 

104 zařízení v 31 státech Unie – a ačkoli jaderné elektrárny patří mezi neojodolnější 
stavby v zemi, navržené tak, aby odolaly hurikánům a zemětřesením, nelze jejich 
ochranu odbývat formálně). Ostraha jaderných provozů je ve svých opatřeních vysoce 
napřed a její kvalifikovaný personál již nyní učí ostatní. 

 Přehrady (ve Spojených státech amerických se jedná asi o 80 000 subjektů ve veřejném 
či soukromém vlastnictví, jejichž úkolem je výroba elektřiny a – nebo – 
vodohospodářské či rekreační využití. Řada z nich slouží jako rezervoáry pitné vody. 
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V některých případech se jedná o národní technické památky. Většinou jsou to menší 
stavby, jejichž zkáza by nebyla velkou katastrofou, ale asi v 10 % případů jsou to velké 
subjekty, jejichž zkáza by s sebou nesla mnoho negativního (ztráty na životech, velké 
hospodářské škody). Je proto třeba vytvářet fungující systém výstrahy pro případ 
protržení hráze či otrávení vody, ať již byla jeho příčina jakákoli. 

 Lokality symbolické hodnoty (tzv. „icons“, památníky, historická místa, kde se 
koneckonců nejen při významných výročích shromáždí velké množství lidí, tedy 
potenciálních obětí útoku). 

 Národní parky. 
 Turistické atrakce (Disneyland a další). 
 Místa, demonstrující technologickou sílu (muzeum Národního úřadu pro letectví  

a kosmonautiku; National Aeronautics and Space Administration, NASA; kosmodrom 
Cape Canaveral); 

 Místa, demonstrující ekonomickou sílu Spojených států amerických (to byl mimo jiné 
případ zničeného Světového obchodního centra). 

 Místa konání dočasných vysokých koncentrací osob (olympijské hry, atd.). 
 
Specifikace protiopatření: 
 
Ostraha takového množství cílů je obrovsky personálně náročná. Návštěvníky je třeba 
monitorovat, kontrolovat, a zároveň chránit. To vyžaduje zapojení co nejkvalitnějšího  
a nejvyškolenějšího personálu a přesunutí co nejvíce odpovědnosti na místní úroveň. 
 
Orgány, odpovědné za ochranu sektoru, jsou:  
 
Ministerstvo vnitra (jehož role je ale jiná než v České republice a ve Spojených státech 
amerických se stará takřka výhradně jen o památky a národní parky). 
 
Úkoly, odpovědnost a náklady jednotlivých sektorů (resortů a dalších subjektů) v oblasti 
ochrany kritické infrastruktury je třeba rozumně zorganizovat (hlavním cílem je snížit námahu 
a náklady státního rozpočtu) 
 
Uvedené úkoly, gestory a termíny je třeba jasně stanovit a celou aktivitu náležitě 
zorganizovat. Své místo tu mají: 
 

 Federální úroveň: 
 

- Bílý dům (president a jeho nejbližší spolupracovníci). 
- Ministerstvo vnitřní bezpečnosti. 
- další ministerstva. 
- další ústřední orgány státní správy (ve Spojených státech amerických zpravidla je 

užíván pojem ”agentury”). 
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 Úroveň jednotlivých států Unie. 

 Úroveň lokální (radnice). 

 Nevládní (neziskové) organizace. 

 Soukromé ziskové subjekty (firmy, továrny atd.). 

 Akademická obec (školy, výzkumné ústavy). 

 Jednotlivci (každý občan). 

 Celý svět (nutnost zahraniční spolupráce – státy, mezinárodní organizace). 
 
Materiál chce celou agendu patrně rozhodně centralizovat, ale situace autory nutí užívat 
rétoriku, neustále opakující úctu k ústavnosti, federálnímu systému, soukromému vlastnictví 
a svobodě jednotlivce. 
 
Všichni (všechny úrovně, sektory, subjekty, jednotlivci) by se měli (musí) do aktivit na 
ochranu infrastruktury zapojit, poskytnout, bude-li to třeba, své kapacity (finance, 
nemovitosti, čas, personál, vědomosti). Je totiž v zájmu naprosto všech, aby se zranitelnost 
společnosti snížila. Úsporami v oblasti bezpečnosti a ignorováním rizika nikdo nezíská. 
Alespoň dlouhodobě ne. Subjekt (např. továrna), který se bude vyhýbat zapojení se do 
aktivit, se může vysoce pravděpodobně stát cílem útoku. A není to přitom jenom „jeho věc”, 
protože takový útok poškodí mnohem širší okruh (jeho subdodavatele, okolní, město, stát 
Unie, vznikne pořád, povodňová vlna, vznikne oblak toxického odpadu, přestane fungovat 
sektor služeb, atd.). 
 
Je v zájmu všech Američanů, aby bylo dosaženo uspokojivého standardu ochrany, 
založeného zejména na široce pojatém veřejno-soukromém partnerství (public-private 
partnership).  
 
Cílem federální vlády není útok na lidská práva, svobody a soukromí. Nechceme je poškodit, 
naopak nastíněný postup je jedinou možností, jak je efektivně uchovat. Prostě popisujeme 
situaci takovou, jaká je. Je třeba plánovat dlouho dopředu, nebýt krátkozrací. Nechceme 
poškodit trh, pouze popravdě konstatujeme, že ztrátou jednoho ztratí všichni. Na ignorování 
bezpečnostních opatření nevydělá nikdo.  
 
Je to jako když po skončení prodejní doby jdete domů a nezamknete vaši prodejnu a doufáte, 
že stát bude hlídat, aby do ni přes noc někdo neoprávněně nevnikl. 
 
Terorista neútočí jen na veřejnou sféru, útočí plošně, respektive se soukromému vlastnictví 
nevyhýbá. Nezajímají ho hranice států Unie ani hranice mezinárodní. 
 
Dobrým modelem pro koordinaci protiopatření jsou organizační plány pro případy 
přírodních katastrof, které za určitých situací ukládají úkoly veřejným i soukromým 
subjektům na různých úrovních a dávají státu možnost úkolovat pracovníky a subjekty dle 
potřeby, s cílem odvrácení nebezpečí či minimalizace škod. 
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ODPOVĚDNOST JEDNOTLIVÝCH AKTÉRŮ 
 
Federální úroveň 
 
Vedle výhradní role (monopolu) federálu na oblast použití vojenské síly, zpravodajských 
služeb, diplomacie a celní služby, je třeba popsat další úkoly federální úrovně: 
 
 zajistit svou akciovou přítomnost v klíčových, důležitých či vysoce ohrožených 

provozech; 
 zajistit, že státní, místní a soukromé subjekty spolupracují při ochraně kritických 

zařízení, systémech a funkcí, na jejichž udržení má eminentní zájem (respektive jejichž 
napadení by mohlo přinést zkázu celostátního dopadu); 

 zajišťovat celostátní výstražný systém, a v jeho rámci i kontrolovat a zajišťovat chod 
jeho státních, místních či sektorálních, veřejných či soukromých, dílčích složek;  

 vytvářet průřezové a celostátní strategie, manuály, k tématu bezpečnosti infrastruktury, 
a vyhodnocovat jejich plnění; 

 zkoumat potenciální možnosti navazování partnerství mezi subjekty z veřejného 
a soukromého sektoru a navazování takových spojenectví přímo vybízet; 

 vyvíjet manuály a standardy ochrany napříč státy Unie a jednotlivými resorty (sektory); 
 podílet se na výměně “best practices”, vztahujících se ke zvyšování bezpečnosti kritické 

infrastruktury; 
 uvádět ve známost demonstrativní (příkladné) projekty a pilotní programy; 
 urychlovat zavádění progresivních technologií; 
 identifikovat vlastní (vládní) kritickou infrastrukturu a zajistit její ochranu a alespoň 

minimální fungování, nutné pro chod státu, v případě útoku; 
 podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany kritické infrastruktury; 
 trvale kontrolovat, zda nejsou prováděná opatření v rozporu se základními principy 

soukromých a ústavních svobod; 
 provádět aktivní politiku v oblasti právo tvořící; 
 rozsoudit případné kompetenční spory jakéhokoli druhu. 
 
Tajemník pro vnitřní bezpečnost (Secretary of Homeland Security) 
 
Prostřednictvím mapování hrozeb a zranitelných míst ve Spojených státech amerických 
vytváří celostátní a všechny subjekty zahrnující koordinační a integrační plán pro ochranu 
infrastruktury. podle situace vydává obecné či konkrétní varovné zprávy pro ohrožení 
subjekty, území či resorty. 
 
Kancelář pro vnitřní bezpečnost (Office of Homeland Security – OHS)  
 
Jedná se o poradní orgán presidenta pro oblast výkonných pravomocí při zajišťování 
bezpečnosti země. OHS úzce spolupracuje s Kanceláří pro management a rozpočet (Office  
of Management and Budget – OMB), což jim umožňuje operativně přeskupovat finanční 
zdroje pro řešení nenadálých ohrožení bezpečnosti země či pro potřeby jednotlivých 
subjektů v rámci bezpečnostní komunity.  
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Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Homeland Security Department, HSD) 
 
Jedná se o relativně nedávno (březen 2003) vytvořené ministerstvo, jehož primárním 
posláním je koordinace agentur státu, které se nějakým způsobem podílí na různých 
aspektech zajišťování vnitřní bezpečnosti. Resort hraje i roli meziresortního, mezi-
agenturního a meziregionálního koordinátora bezpečnostních opatření 
 
V novém organizačním schématu, zaměřeném i na teroristické útoky, Ministerstvo vnitřní 
bezpečnosti slouží jako primární prostředník pro usnadnění spojení a spolupráce mezi 
zainteresovanými subjekty (federální agentury, agentury států Unie, místní samospráva, 
soukromý sektor). Ministerstvo vnitřní bezpečnosti je odpovědné mimo jiné za to, že: 
 

 klíčové části Strategie budou skutečně implementovány; 

 bude vytvořen rámcový plán pro ochranu kritické infrastruktury Spojených států 
amerických; 

 v případech potřeby zajistí technickou pomoc, poradenství 

 vykonává organizační a koordinační roli (dá dohromady ostatní aktéry, buduje “red 
teams” k nasazení v místech nenadálých krizí); 

 provozuje výstražný centrální bod 

 alokuje a zajistí finanční podporu pro žádoucí aktivity (výzkum, školení atd.) 
 
Jiná federální ministerstva a agentury  
 
Tyto subjekty v rámci své specializace musí poskytovat specializovanou odbornou součinnost 
(pomoc, podporu) ostatním resortům a agenturám s cílem zvýšit ochranu země před 
nebezpečím. Protiopatření často zahrnují mezinárodní komponenty, proto resorty musí mít 
povědomí o svých protějšcích v dalších zemích a musí být připraveny s nimi uzavírat 
odpovídající formální smlouvy o spolupráci, sdílet relevantní informace a podnikat konkrétní 
společné kroky. Samozřejmostí je provádění relevantního výzkumu a vývoje v odpovídající 
oblasti činnosti resortu. 
 
Ministerstvo financí a jeho agentury je odpovědné za oblast boje proti financování 
terorismu, atd.; Ministerstvo zahraničních věcí je odpovědné za navázání a podepsání 
mezinárodních smluv o spolupráci v boji proti napadání infrastruktury. Konkrétní zapojení 
resortů a agentur upřesňují aktuální zákony, například: 
 

 Vlastenecký zákon, Patriot Act – 2001; 

 Enhanced Border Security and Visa Reform Act – 2002; 

 National Construction Safety Team Act. 
 
V sektorech (resortech) hrají důležitou roli tzv. „vůdčí agentury” (”Lead Agency”) či odbory, 
které se v konkrétním resortu na ochranu infrastruktury zvláště zaměřují. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Fyzická ochrana kritické infrastruktury a klíčových aktiv (2014-2015_D_12) 

 

 
26 

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

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

Další ústřední orgány státní správy (Federal Lead Departments and Agencies) 
 
Každý ústřední orgán státní správy musí provozovat úřad styčného důstojníka pro ochranu 
kritické infrastruktury, který musí mít povědomí o svých protějšcích v dalších úřadech  
a v odpovídajícím sektoru soukromé sféry.  
 
Odpovědnost jednotlivých států Unie a místních samospráv 
 
Spojené státy americké jsou “federace federací”, tedy zemí, kde funguje 87 000 místních 
legislativ. V oblasti vnitřní bezpečnosti je tato pestrost velkým rizikem. Místní úroveň, 
narozdíl od vzdáleného hlavního města, přitom může případná nebezpečí bezprostředně 
rozpoznat a ihned na ně v mantinelech svých pravomocí reagovat. Co je třeba sjednotit, je 
minimálně skutečnost, aby: 
 
 státy Unie vyčlenily kapacity pro odpovídající prevenci a reakci na případné útoky; 
 zejména to platí pro Národní gardy jednotlivých států; 
 byly k dispozici odpovídající analytické týmy a nástroje pro vynucování práva 

v nestandardní situaci; 
 nikdo nečekal, co jim kdo z Washingtonu pošle, zařídí nebo poradí a v případě pohromy 

ihned reagoval, zachraňoval životy a hodnoty. 
 
Odpovědnost soukromého sektoru 
 
Je nabíledni, že veřejný sektor není s to ochránit celou kritickou infrastrukturu. A ani 
nemůže. Soukromý sektor totiž obhospodařuje lví podíl kritické infrastruktury a klíčových 
objektů v zemi. Ačkoli soukromé firmy provozují risk management a investují do různých 
forem ochrany své bezpečnosti, domníváme se, že tyto aktivity je třeba akcelerovat.  
 
Všichni jsou propojeni, všichni profitují z existence externalit kritické infrastruktury. Je tedy 
třeba,  aby všichni nesli svůj díl nákladu a odpovědnosti. Banky, továrny, firmy, akademické 
subjekty – i sebevíc malé – mohly a mohou díky existenci Internetu snížit určitý díl nákladů. 
 
Často zmiňované riziko ztráty intelektuálního vlastnictví je podle našeho názoru menším 
zlem, než ztráta toho nejcennějšího – a totiž důvěra zákazníka. 
 
Dynamická povaha teroristické hrozby dneška dělá z rozumné míry investic do bezpečnosti 
nezbytnost. Ostatně každý občan do své bezpečnosti investuje a více si všímá dění ve svém 
okolí. Je v zájmu každého občana, aby se zapojil do vzdělávacích programů a “věděl kam jít” 
pro radu i do úkrytu. 
 

 
Příkladem toho, jak jsou náměty a best practices pro zlepšení ochrany kritické infrastruktury 
– bez vládní “cenzury” – vzájemně prezentovány, je adresa: http://www.pcis.org 
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To, co platí pro organizační a personální stránku, platí i pro náklady: 
 
Na rozpočtový rok se ve federálním rozpočtu pro zajištění bezpečnosti kyberprostoru 
vyčlenilo o 64 % financí více, než pro rok 2002 (suma neuvedena). Přitom je jasné, že dosud 
se jednotlivé položky věnovaly bezpečnosti obecně, ale nyní byly jednoznačně zaměřeny na 
kyberprostor a nebude je možné alokovat jinak. 
 
Úkoly v oblasti kritické infrastruktury 
 
Ochranu infrastruktury je třeba stanovit jako jednoznačnou prioritu pro bezpečnost státu. Je 
nutné jasně stanovit odpovědnost za zajištění ochrany konkrétních provozů, poskytnout 
zdroje pro vykonávání této ochrany a hledět dopředu ve výzkumu, vývoji a zajištění lidských 
zdrojů. 
 
Základní (bezprostřední) úkoly: 
 
V součinnosti federální i lokální úrovně veřejné správy i soukromé sféry – je třeba 
katalogizovat a klasifikovat potenciální infrastrukturní cíle teroristického útoku na území 
Unie (a na místech působení Spojených států amerických v zahraničí – posádky, 
velvyslanectví, atd.) podle toho, jaká škoda jejich vyřazením vznikne. Na základě toho se 
definují cíle nejzranitelnější, nejdůležitější, kterým bude úměrně jejich důležitosti věnována 
pozornost. Již nyní jsou stanoveny konkrétní sektory (resorty) – celkem 13 skupin značně 
propojených odvětví a potenciálních cílů – a je třeba situaci dále zpřehledňovat, mezi 
sektory a konkrétními cíli vybírat, které je nutné chránit, jak chránit, kolik do jejich ochrany 
investovat, jakým způsobem ochranu provádět – a naopak, u kterých cílů nezbývá, z důvodu 
omezenosti zdrojů či z jiných důvodů – riziko případného útoku podstoupit.  
 
Vytvořená celostátní metodologie bude platná i do budoucna, bude neustále 
vyhodnocována, zkvalitňována a aplikována na nové možnosti a nově budovaná 
infrastrukturní zařízení. 
 
Je třeba výčet subjektů přizpůsobit případným poznatkům služeb (pokud se dozví, že ten  
a ten sektor či konkrétní cíl by mohl být zasažen, je třeba zvážit přeskupení sil a pozornosti, 
nutných k jeho ochraně). 
 
Každý sektor (resort) či stát Unie či jinak definované území či soukromá iniciativa je vybízen 
k vytváření vlastních obdobných metodologií a od nich odvozených opatření. 
 
Databázi, obsahující průběžně se měnící výsledky uvedeného vyhodnocování, bude 
spravovat a užívat Ministerstvo vnitřní bezpečnosti. 
 
Na základě výše uvedené metodologie je třeba zajistit ochranu vybraných cílů. Stát sám není 
schopen ubránit všechny cíle a tak je zapojení soukromého sektoru naprosto nezbytné. 
Jakmile budou tyto dva nejdůležitější cíle uspokojivě dosaženy, je prostor pro dlouhodobý 
proces. 
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Úkoly dlouhodobé povahy 
 
Nastolení samovolné kooperativní atmosféry (mezi veřejným a soukromým sektorem na 
všech úrovních, se zapojením jednotlivých občanů), která “samospádem” vyhodnocuje 
rizika, přeskupuje zdroje, vyvíjí místně či jinak koncipované iniciativy pro ochranu 
infrastrukturních cílů. Tento “úkol”, respektive “vytvoření návyků”,  je, stejně jako oba výše 
uvedené, trvalé povahy. 
 
Dílčí aspekty uvedených záměrů 
 
Analytická práce 
 
Podstatou analýzy, ve stručnosti, je schopnost: 
 
 efektivně získávat a třídit relevantní informace; 
 odlišit balast od podstatného a balast pro jistotu uschovat, ale dále už nikomu neposílat; 
 nepřehlédnout to podstatné a rychle to srozumitelně převyprávět a poslat dál, 

vhodnému adresátovi; 
 vědět, co utajit a co sdílet; 
 vědět přesně komu co poslat; 
 vědět, jak informace seřadit, aby to podstatné nebylo přehlédnuto (to nejdůležitější 

raději v textu třikrát zopakovat různými slovy);  
 najít vhodný poměr mezi rychlostí a kvalitou; 
 neduplikovat údaje; 
 šetřit papírem, pokud možno vše digitalizovat; 
 všechno raději několikrát zálohovat. 
 
Spadá sem i oblast brainstormingu, analýz, pořádání strategických her, snahy vcítit se do 
nepřítele, modelování i těch nejnepravděpodobnějších kritických situací atd. 
 
Ješitnost zde nemá místo, jde o bezpečnost státu. I státní analytický tým slovutných 
akademiků se může cítit být zesměšněn adolescentem ze “skunk týmu”18 malé soukromé 
firmy, který ještě neztratil schopnost užívat “selský rozum”. Analýzy je třeba vytvářet na 
základě všemožných konzultací se všemi relevantními (i nerelevantními) subjekty, a to  
i mezinárodně. 
 

                                                 
18

 Skunk tým (skunk team) je výraz, používaný pro experta nebo experty „zvenku” který je přizván (kteří jsou 
přizváni) k vyjádření se k nějaké problematice, se kterou nebyl zatím vůbec konfrontován. Cílem je zjistit, zda 
nedokáže najít vůbec nějaké, nebo nějaké lepší řešení konkrétního problému, než zavedený tým, který onu 
záležitost řešil od začátku nebo po delší dobu. Příklad: IBM přizval tým na problematiku ventilace serveru. 
„Stabilní tým“ navrhoval klimatizaci za 400 000 dolarů, “skunk team” po 10 minutách seznamování se se situací 
navrhl a ihned úspěšně zrealizoval vyvrtání otvoru do stěny serveru a použití malého sériově vyráběného 
větráčku za 1,40  dolaru. 
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Oblast výzkumu a vývoje  
 
Specializovaná zařízení by měla sladit veřejný a soukromý výzkum, čímž se může předejít 
tomu, že by dva dělali zbytečně totéž, zbytečně by se plýtvalo s prostředky na identické 
výzkumy na opačných koutech Unie. Pro zefektivnění výzkumné práce by bylo vhodné celý 
proces racionalizovat, badatelům zadávat již přímo konkrétní problémy (například v oblasti 
zajištění vzájemné kompatibility infrastrukturních systémů). 
 
Oblast ochrany soukromí a základních lidských práv 
 
Materiál na řadě míst zdůrazňuje, nakolik mu všechny formy svobody jednotlivce či jakkoli 
definované skupiny, leží na srdci. Zúžení svobod by bylo jednou z forem vítězství terorismu 
nad svobodnými lidmi. Svoboda je integrální součástí amerického charakteru. Přitom je však 
důrazně připomínáno, že mezery (neadekvátní “tajnůstkaření”) při sdílení informací by 
mohly znamenat rizika, na které by doplatili všichni. 
 
Mezinárodní spolupráce 
 
Po 11. září 2001 Spojené státy americké zřetelně viděly, které země světa jsou jejich přáteli, 
a které nikoli. Zejména je zmíněna nutnost pevných kontaktů se sousedy, Kanadou 
a Mexikem, a to minimálně z důvodů vzájemné propojenosti infrastrukturních stí a z toho 
vyplývající vzájemné závislosti všech tří ekonomik.  
 
Oblast inženýrské povahy 
 
Už samo budování (stavební záměr) nových budov a nové infrastruktury je třeba bez výjimky 
nahlížet i z hlediska bezpečnosti. Projekt se musí zaměřit na to, aby výsledek byl co 
odolnější, méně zranitelný, byt to s sebou ponese dříve nezvyklé dodatečné náklady. Je lépe 
od začátku počítat s nejhorším, neboť ušetřit na zabezpečení se nevyplácí (výslovně je 
zmíněna možnost útoku chemikáliemi či bakteriemi skrze garáže, ventilaci, jiné rozvody či 
přistavení dodávkového vozu s výbušninou u vnější zdi komplexu). 
 
Lidské zdroje a personální politika 
 
Najímaný personál, zapojený do provozu a ochrany kritické infrastruktury, musí být:  
a) vzdělaný, vyškolený (tedy nikoli “diletanti”); b) prověřený (tedy nikoli osoby rizikové  
– případy, kdy útok provede “insider” jsou relativně časté). Je třeba budovat v předstihu 
lidský kapitál, školit ho, aby nebyl případným teroristickým útokem zaskočen, aby tyto osoby 
znaly zásady prevence, aby rozeznaly symptomy nebezpečí, aby zvládly evakuaci, atd. 
Federální úroveň poskytne soukromým provozům osobní údaje osob, které zaměstnává, 
nebo se chystá najímat ... aby se zabránilo tomu, že tam budou zaměstnání teroristé či jiní 
zločinci. I brigádníky a dočasné pracovníky je třeba důkladně prověřit. Personál je třeba 
školit a prověřovat neustále, nelze si dovolit rutinní nedbalost. I dlouholeté zaměstnance u 
vstupu na pracoviště podrobte kontrole a scanování, zda na pracoviště nevnášejí nebo 
z něho neoprávněně nevynášejí to, co není povoleno vnášet či vynášet. 


