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Měkké cíle – aktuální problematika v boji proti terorismu1 
 
Anotace 
 
Stručný příspěvek popisuje aktuální vývoj, týkající se takzvaných měkkých cílů v České 
republice (včetně škol a školských zařízení) a jejich ochrany. Téma jako důležité vidí  
i asociace soukromých bezpečnostních služeb. 
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Summary 
 
A brief paper describes recent developments regarding the so-called soft targets in the 
Czech Republic (including schools and other educational facilities) and their protection. Topic 
is important also for the individual associations of private security services. 
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1
 Příspěvek byl vytvořen v rámci výzkumného projektu „Potencionální hrozba růstu rizik vzniku konfliktních 

situací popřípadě teroristických aktů ve školním prostředí inspirovaných v zahraničí pod vlivem informací 
v médiích“, č. VF20152016042. 
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Měkké cíle – aktuální problematika v boji proti terorismu  
 
Měkké cíle jako pojem 
 
V roce 2013 přijala vláda České republiky dokument „Strategie České rpeubliky pro boj proti 
terorismu“, ve kterém se uvádí že „Výzvou dneška je téma ochrany tzv. měkkých cílů“.2  
 
Termín „měkké cíle“ (soft targets) není nikde přesně definován, toto označení je 
bezpečnostní komunitou používáno pro označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou 
úrovní zabezpečení proti násilným útokům, která jsou pro tuto svou charakteristiku 
vybírány zejména v poslední době jako cíl takovýchto útoků, typicky útoků teroristických. 
Tím se liší měkké cíle od tzv. hard targets, tvrdých cílů, kterými jsou dobře chráněné  
a střežené objekty útoků (např. některé státní objekty, vojenské objekty, objekty dalších 
bezpečnostních složek, ale i některé dobře chráněné či střežené nestátní či komerční 
objekty).3  
 
To znamená, že jsou to obecně všechna místa s velkou koncentrací osob (hypermarkety, 
kulturní a sportovní akce, turistické destinace, dopravní uzly, hromadné dopravní prostředky, 
židovská centra nebo židovské památky atd.)4. Tento výčet “měkkých cílů“ vyzdvihuje 
význam širšího a hlubšího zapojování soukromého sektoru v otázkách bezpečnosti  
a prohlubování všestranné spolupráce mezi veřejným a soukromím sektorem v této oblasti.  
 
V červnu roku 2016 vypracoval odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality 
Ministerstva vnitra metodiku „Základy ochrany měkkých cílů“, jako dokument pro ochranu 
„měkkých cílů“ před závažnými násilnými útoky, tj. primárně ochrana samotných fyzických 
osob. Tato metodika se prioritně zaměřuje na prevenci útoků a omezování jejich dopadů, 
kdy zásah proti útočníkovi je většinou přenechán do gesce profesionálních státních, 
obecních, výjimečně soukromých složek. 
 
Bezpečnostní opatření, ochrany měkkých cílů jsou opatřeními přijímanými primárně 
dobrovolně samotnými správci/vlastníky měkkých cílů. Smyslem těchto opatření není 
jakkoliv nahrazovat, ale synergicky doplnit systém ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti 
nastavených státem prostřednictvím právních předpisů.5 

                                                           
2
 Strategie České republiky pro boj proti terorismu od roku 2013, Ministerstvo vnitra České republiky. Praha 

2013. 
3
 Základy ochrany měkkých cílů Metodika. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha, červen 2016. 

4
 Strategie České republiky pro boj proti terorismu od roku 2013. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha 

2013. 
5
 Základy ochrany měkkých cílů Metodika. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha, červen 2016. 
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Můžeme si položit otázku, „z čeho vyplývá potřeba ochrany měkkých cílů pro vytváření 

vlastních postupů pro závažné bezpečnostní incidenty?“ Dá se říci, že ze dvou skutečností:6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostní situace se z pohledu terorismu a extremismu v Evropě zhoršuje a přibývá  
i terorismu podobných, nikoliv ideologicky motivovaných, násilných útoků vedených stejně 
jako ty teroristické právě na měkké cíle s cílem zranit náhodně přítomné osoby. Byť se České 
republice doposud teroristické útoky ve smyslu práva vyhýbaly, i u nás se můžeme setkat 
s některými formami útoků na skupiny obyvatel.7  
 

                                                           
6 Ad 1) Příkladem může být havárie školního autobusu se zraněním dětí nebo zvýšení bezpečnostní hrozby 

lokálního charakteru. 
7 Jako příklady můžeme uvést žhářský útok na dům obývaný romskou rodinou ve Vítkově (2009), ale i s druhou 

skupinou „neideologických“ útoků, jako například střelba v restauraci v Uherském Brodě (2015) a útok nožem  
a braní rukojmí ve škole ve Žďáru nad Sázavou (2014).      

1) 1) Některé incidenty svou závažností  
a rozsahem nesplňují parametry pro 

přijetí opatření ze strany systému 
ochrany veřejného pořádku  

a bezpečnosti, avšak pro samotný měkký 
cíl představují natolik závažný zásah do 
rutinního chodu, že je vhodné aplikovat 

postupy pro závažné bezpečnostní 
incidenty. 

2) Bezpečnostní (krizové) plány měkkého 
cíle mají svou zásadní funkci v rámci 

prevence (zejména zvýšení 
bezpečnostního povědomí a přípravy 

personálu) a při vzniku bezpečnostního 
incidentu do převzetí kontroly nad situací 

složkami integrovaného záchranného 
systému. Jak prokazují teroristické útoky 

a další případy aktivních střelců, první 
minuty a připravenost na ně hraje zásadní 

roli pro zmírnění dopadu incidentu. 
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Ilustrace: Statistika k tématu teroristických incidentů v Evropě.8 
 
Vzhledem k tomu, že uvedené příklady útoků přesahují rámec možností a schopností 
samotných subjektů účelně zabezpečit a bránit útokům na úrovni běžné kriminality, musí 
veřejný sektor pomoci soukromému. Tato pomoc se organizuje od centrální úrovně 
bezpečnostních složek až po úroveň lokální (regionální). Pro stát je taktéž velice významný 
fakt, že měkkých cílů je velké množství. 
 

                                                           
8
 Zajištění bezpečnosti měkkých cílů je povinností především jejich majitelů a provozovatelů. ASIS.cz.  

4. XI. 2016. http://www.asiscz.org/novinka/111/ 
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Ilustrace: Statistika k tématu teroristických incidentů v Evropě.9 
 
Proto jako významný krok zahájení této spolupráce můžeme označit „Kulatý stůl“ za účasti 
zástupců odborníků na ostrahu, Ministerstva vnitra, Policejního prezidia, Hasičského 
záchranného sboru České republiky, pojišťoven a hlavně Správců a majitelů obchodních 
center pod záštitou ASIS International Czech Republik dne 8. září 2016 a symbolicky 
uskutečněném v prostorách obchodního centra Galerie Nové Butovice. 
 
Toto pracovní zaměstnání bylo rozděleno na dva základní bloky. První blok se zabýval 
krátkým souhrnem teroristických útoků za uplynulé dva roky, teoretickými aspekty pojmu 
„měkké cíle“, možnostmi zabezpečení ochrany obchodních center (OC), vyhodnocení 
měkkých cílů z pohledu soukromích bezpečnostních služeb. Jiný pohled představil zástupce 
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, který účastníky 
tohoto jednání seznámil s pilotními projekty Obchodního centra Černý most a Obchodního 
centra Chodov z pohledu ochrany obyvatelstva a požární ochrany. Na závěr tohoto bloku 
vystoupil ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky 
s konkrétními možnostmi spolupráce Policie České republiky a soukromých bezpečnostních 
služeb zajišťujících bezpečnost obchodních center.  
 

                                                           
9
 Zajištění bezpečnosti měkkých cílů je povinností především jejich majitelů a provozovatelů. ASIS.cz.  

4. XI. 2016. http://www.asiscz.org/novinka/111/ 
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Druhý blok byla řízená diskuse, kde se postupně přecházelo k jednotlivým připraveným 
tématům, jakými byla například: 
 

 dojezdové časy složek integrovaného záchranného systému k obchodním centrům; 

 používání zbraní soukromími bezpečnostními službami v obchodních centrech; 

 výcvik personálu; 

 vzdělávání obyvatelstva v sebeochraně a reakce na vzniklé nežádoucí situace; 

 součinnost jednotlivých soukromých bezpečnostních služeb v rámci jednotného zásahu 
(podřízenost jedné řídící službě v rámci obchodních center); 

 materiálně technické zabezpečení ostrahy obchodních center (technické prostředky jako 
například rámy, detekce výbušnin, balistická deka a jiné). 

 
Z diskuse vyplynulo, že hlavní problémem je úzká spolupráce soukromých bezpečnostních 
služeb a Policie České republiky v metodické přípravě pracovníků soukromých bezpeč-
nostních služeb na splnění úkolu ochrany „měkkého cíle“, na problematiku nošení a použití 
zbraně, a na vytváření podmínek pro utlumení následků útoku ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem České republiky.  
 
Dalším bodem, který vyplynul z diskuse, byla otázka přípravy nezainteresovaných osob/ 
civilistů na uvedený typ nežádoucích situací. Zde se potvrdilo z praktických zkušeností, že stát 
je v otázkách ochrany obyvatelstva schopen připravit studující mládež a částečně  
i seniory, ale příprava pracovně aktivního obyvatelstva je během na velice dlouhou trať, byť 
toto vzdělávání řešila tzv. Koncepce ochrany obyvatelstva s výhledem do roku 2030. Co však 
současná bezpečnostní situace ukazuje, je zvyšování povědomí chování se v těchto situacích 
u všech kategorií obyvatel a to v důsledku nově se vynořujících bezpečnostních rizik. 
 
Diskutovalo se velice fundovaně a ze znalosti problematiky a i vyčleněný čas nepostačoval  
a byl prodloužen v mezích možnosti organizátora. Na závěr předseda ASIS Česká republika. 
Poděkoval všem přítomným a všechny pozval na XII. Mezinárodní konferenci bezpečnostního 
managementu dne 13. listopadu 2016. 
 


