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místa velké koncentrace osob 

 
Anotace 
 
Studie pojednává o problematice zabezpečení míst velké koncentrace osob proti 
teroristickým útokům a jinému protiprávnímu jednání, jejíž řešení je aktuální bezpečnostní 
výzvou. Autorka v rámci studie definuje místa velké koncentrace osob (crowded places), 
která jsou považovaná za tzv. měkké cíle. Další část je věnovaná zahraničním přístupům 
k této problematice. Jsou zde popsány aktivity Evropské unie a především je prostor věnován 
Spojenému království a jeho pojetí konceptu crowded places. Následující kapitola 
charakterizuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru jako zásadu úspěšné ochrany 
míst velké koncentrace osob. Text je zakončen bezpečnostními úvahami v rámci České 
republiky a praktickou částí koncipovanou, jako příručka s doporučeními týkající se zajištění 
crowded places. 
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Abstract 
 
Recommendations for Private Firms, Regarding  the Criminal Activity, with Special 
Emphasis to Crowded Places 
 
The study deals with issues of protecting crowded places from terrorist attacks and other 
crime. The author defines crowded places, which are consider to be soft targets. Another 
part of the work devotes to international approaches to these problems. There is description 
of European Union activities and mainly is paying attention to the concept of crowded places 
by The United Kingdom. Another chapter describes the cooperation between the public and 
private sectors as a principle for the successful protection of places of mass gathering. The 
end of the study is about securities consideration within the Czech Republic. Practical part 
conceived as a guide to provides advice on increasing the protection of crowded places. 
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Úvod  
 
Předkládaná studie „Doporučení pro soukromé firmy, týkající se prevence 

protiprávního jednání, s důrazem na místa velké koncentrace osob“  se věnuje problematice, 
jejíž důležitost prudkým způsobem roste. Evropská otevřená společnost stojí do určité míry 
před dilematem, zda a jak se vymezit vůči eventualitám incidentům, spojených právě s takto 
pojatým prostředím (jako příklad lze uvést velká nákupní střediska, kulturní a sportovní 
akce).  
 Nemusí se přitom jednat pouze o zátěžové situace, související s mediálně vděčným 
tématem terorismu. Místa velké koncentrace osob se mohou stát „pastí“  i v případě davové 
paniky, požáru či jiné eventuality (viz například Love Parade v Duisburgu, kde roku 2010 
zahynulo 17 osob). Specifickou výzvu pak může představovat divácké násilí během 
sportovních utkání (například fotbalový zápas v egyptském Port Saídu roku 2012, kde 
zahynulo 74 osob a okolo 1 000 dalších bylo zraněno). 
 Terorismus je nicméně tématem, které je v současnosti akcentováno nejvíce,  
a příslušná protiopatření pak mohou být využita „neutrálně“. I zde platí obecní konstatování, 
že připravenost na některé výzvy zvyšuje připravenost obecně. 

Autorka se v této studii pokouší blíže nastínit problematiku ochrany  
a zajištění míst velké koncentrace osob, které se v rámci bezpečnostní terminologie řadí mezi 
tzv. měkké cíle. Definuje tato místa a vymezuje jejich specifické znaky, které souvisí s jejich 
zranitelností.  

Další část textu je věnovávaná dosavadním zahraničním snahám tuto otázku řešit. 
Jsou zde přiblíženy aktivity Evropské unie, které mají mezinárodní charakter  a zabývají se 
především otázkou zajištění a ochrany významných událostí s velkým počtem osob. Největší 
prostor zabírá detailní popis přístupu Spojeného království k této problematice. Je zde 
charakterizován institucionální rámec spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem  
v rámci boje proti terorismu a ochrany míst velké koncentrace osob. Dále je zmíněno několik 
projektů a výstupů, určených soukromým subjektům, které se starají o bezpečnost a provoz 
těchto míst v souvislosti  se zvýšením jejich odolnosti proti teroristickým aktivitám.  
 Využití partnerství veřejného a soukromého sektoru pro vytvoření úspěšného 
systému ochrany veřejných míst s velkým počtem osob je téma, kterému se věnuje další část 
studie. Jsou zde vyjmenovány určité výhody, které plynou oběma stranám, ale i možné 
překážky, které by se mohly v rámci takové spolupráce naskytnout. Zakončení této kapitoly 
je v pozitivním duchu, jelikož uvádí řadu fungujících příkladů možné spolupráce veřejného  
a soukromého sektoru v zahraničí. 

Poslední kapitola se věnuje bezpečnostním úvahám týkajících se zabezpečení míst 
velké koncentrace osob v rámci České republiky. Autorka popisuje současný nastavený 
systém ochrany potenciálně měkkých cílů v České republiky, a pak dále přemítá o možnos-
tech jeho vylepšení. 
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V rámci práce jsou stanoveny následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: V rámci České republiky je téma míst velké koncentrace osob spíše 

zbytkovou kategorií, která není v oficiálních právních předpisech a dalších podkladech příliš 
pokryta (například ve srovnání s prvky národní kritické infrastruktury, kde existuje ucelený 
formální přístup k jejich ochraně).  

 
Hypotéza č. 2: Organizátoři, provozovatelé, vlastníci a další osoby či orgány, které 

jsou odpovědné za provoz míst, kde dochází k velké koncentraci osob, by uvítaly více aktivní 
přístup státu k této problematice (manuály, poradenství). 

 
Hypotéza č. 3: Spolupráce veřejného a soukromého sektoru akceleruje obvykle po 

určitém incidentu. S odstupem času ale může polevit. 
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1. Ochrana míst velké koncentrace osob jako bezpečnostní priorita 
 

V současné době prochází bezpečnostní prostředí výraznými dynamickými změnami. 
Kvůli globalizaci a stále intenzivnější provázanosti ekonomik, kultur  a politik celého světa 
vznikají relativně nové bezpečnostní výzvy, na které je třeba reagovat. Následky ozbrojených 
konfliktů mají, rychleji než kdy dříve, dopad i na relativně vzdálené nebo na první pohled 
nezúčastněné strany. Dochází také k růstu  a vlivu nadnárodních subjektů, které nerespektují 
státní hranice a vymykají  se kontrole vlád suverénních států. Prolínají se vnitřní a vnější 
hrozby a stírají se rozdíly mezi nimi.  To se projevilo především nárůstem mezinárodního 
terorismu1   a zločinu a dalšími negativními jevy. 
 Velkým trendem v rámci nových forem terorismu a jiné trestné činnosti jsou útoky 
směřované proti civilním nechráněným cílům. Terminologicky je označujeme jako tzv. měkké 
cíle ang. soft targets. Jedná se většinou o místa velké koncentrace osob (v angličtině crowded 
places), přičemž se může jednat o hypermarkety, restaurace, modlitebny, kulturní  
a sportovní akce, hotely atd.). 

Problém nalézáme v apriorní otevřenosti těchto prostor (obvykle bez kontrol na 
vstupu), relativně menšímu zabezpečení a velkému počtu pohybujících se osob na jednom 
místě. Útok na takový cíl, je tedy snazší a díky své menší sofistikovanosti klesá 
pravděpodobnost, že bude odhalen.2  

 Dalším významným faktorem je obrovské množství těchto potenciálních cílů, které 
lze případně napadnout a jejich vzájemnou zaměnitelnost. Pokud možný útočník 
„nepochodí“ u jednoho supermarketu (například pokud zde zaznamená určité bezpečnostní 
opatření), přesune se k dalšímu.  

Především z hlediska boje proti terorismu tvoří problematika zajištění těchto míst 
jednu z nejvýznamnějších bezpečnostních výzev dnešní doby. Klíčový faktor,  
z hlediska protiteroristických opatření, představuje zajištění ochrany a bezpečnosti všech 
přítomných osob, které se mohou nacházet na řadě míst a lokalitách vyhodnocených jako 
možné potenciální cíle útoků. 

                                                
1 Podle Terminologického slovníku pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu z roku 2009 
vydaného Ministerstvem vnitra České republiky, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality 
představuje ´terorismus´: „Organizované použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti 
nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím mají být splněny politické, náboženské 
nebo ideologické požadavky jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním měřítku. “ 
2 Teroristy přitahují měkké cíle. Úřad pro zahraniční styky a informace. [online]. 2006 [cit. 2016-01-23]. 
Dostupné z: http://www.uzsi.cz/cz/teroristy-pritahuji-mekke-cile.html 
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1.1  Stěžejní milníky ve vnímání ohrožení míst velké koncentrace osob 
 
Do povědomí se problematika ohrožení míst velké koncentrace osob dostala 

především po konkrétních teroristických útocích nebo jiných incidentech. Ilustrativní jsou 
například tyto: 

 

 bombové útoky v příměstské dopravě v Madridu z roku 2004; 

 sérii bombových útoků v dopravních prostředcích v centru Londýna, 2005; 

 masakr v keňském nákupním centru z roku 2013 (67 obětí); 

 útoky v Paříži, 20153 
 

Tyto události získaly značnou mediální publicitu, která upozornila na relativní 
snadnost provedení útoku na měkké cíle a naopak rozsáhlost způsobených škod na životech  
i majetku a z toho plynoucího šoku, který je schopen ochromit chod státu bez nutnosti 
zasažení strategicky důležitých cílů.  

Nejedná se rozhodně pouze o teroristické útoky. Soukromé firmy mohou být často 
oběťmi také vandalismu a jiného protiprávního jednání jako například vydírání. Jako vzorový 
příklad můžeme uvést útoky proti řetězci IKEA z roku 2011, které měly přesah až na území 
České republiky.4 Tyto a některé další případy budou v případě potřeby specificky zmíněny 
v dalším textu. 
 

1.2   Snahy o definování a vymezení pojmu místa velké koncentrace osob 
 
 Ministerstvo vnitra pro Anglii a Wales (Home Office, s dílčí působností po celém 
území celého Spojeného království) definuje místa s velkou koncentrací osob (crowded 
places nebo také place of mass gathering) jako: „místa nebo prostředí, která jsou snadno 
přístupná veřejnosti a která mohou být považována za potenciálně náchylná k teroristickému 
útoku na základě velké koncentrace osob, které se zde nacházejí.“5 Na základě těchto znaků, 
jako je přístupnost a velká koncentrace lidí  v určitém prostoru, lze zařadit mezi crowded 
places široké spektrum veřejných míst  a prostranství, kterým by mohlo hrozit zvýšené riziko 
teroristického útoku.  

                                                
3 V lednu 2015 dva islámští radikálové ozbrojení automatickými zbraněmi vnikli do budovy sídla satirického 
deníku Charlie Hebdo, kde usmrtili 12 lidí. Na ně napojený radikál pak o několik dní později zastřelil 4 osoby 
v obchodě s košer potravinami v Paříži. Další vlna útoku se v Paříži odehrála na sklonku tohoto roku, kdy 
islámští radikálové hlásící se k tzv. Islámskému státu zaútočili palebnými zbraněmi a ručními granáty na několik 
restaurací, fotbalový stadion a koncertní sál Bataclan. Tyto útoky si vyžádaly kolem 130 mrtvých a desítky 
zraněných. 
4 Řetězec IKEA se ve svých pobočkách, během roku 2011, potýkal s řadou explozí a nastražených výbušnin. 
Nálože byly nastražené v obchodech v Německu, Belgii, Nizozemsku, Francii a Česku. Na základě těchto útoků 
byla společnost vydírána o šest miliónů eur. 
Policie dopadla podezřelé z útoku na řetězec IKEA. Česká televize. 7. X. 2011. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1239092-policie-dopadla-podezrele-z-utoku-na-retezec-ikea 
5 Překlad definice autorem z publikace RIBA Guidance on Designing for Counter-Terrorism, Royal Institute  
of British Architects. 2010. 
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Jedná  se například o:  
 

 nákupní centra, tržiště a obchodní komplexy, 

 bary, kavárny a restaurace, noční kluby, hotely, 

 kina a divadla, koncertní sály, zábavní centra, 

 parky a náměstí, turistické památky a zajímavosti, muzea, galerie, 

 sportovní haly a stadióny, 

 významné dopravní uzly, vlaková a autobusová nádraží/zastávky, letištní terminály, 

 nemocnice, polikliniky a další zdravotnická zařízení, 

 školská zařízení, koleje, menzy, knihovny, 

 církevní památky, modlitebny, místa určená k uctívání 
 

 Crowded places  tvoří rozsáhlou a různorodou skupinu subjektů, které se od sebe 
značně liší jak počtem návštěvníků, tak jejich hustotou. Může se jednat například  
o modlitebnu nebo menší koncert v music clubu s pár set návštěvníky stejně jako o festivaly 
nebo sportovní akce s několika stovkami tisíc lidí. Z hlediska hustoty je důležitá blízkost 
značného počtu lidí.6  
 Při bližším zamyšlení je jasné, že počty lidí a jejich koncentrace na těchto místech není 
permanentně stejná a značně se mění. Záleží na mnoha faktorech jako denní doba, roční 
období nebo jestli jde o jedno rázovou událost, jako jsou například hudební festivaly.  
 Při další specifikaci bychom mohli crowded places rozřadit do dvou kategorií na 
základě dočasného nebo trvalého shromáždění osob na daném místě.  
 
 Místa trvalých shromáždění zahrnují: 

 venkovní prostory (stadiony, dostihová závodiště, sportovní komplexy), 

 vnitřní prostory (metro, arény, divadla, koncertní sály, výstavní, kongresová a nákupní 
centra, noční kluby). 

 
 Místa dočasných shromáždění mají většinou podobu venkovních akcí, které mají 
krátkého trvání ať už na veřejném nebo soukromém prostranství, zahrnující například:7 
 

 dočasné placené akce (festivaly, exhibice, výroční setkání),  

 dočasné akce s volným vstupem (průvody, silniční závody, výstavní akce). 
 
 Z výše uvedeného vyplývá, že do této otázky je zainteresována řada subjektů, které 
mají často přesah do jednotlivých prvků infrastruktury. Pokud bychom chtěli  crowded places 
vsadit do určitého metodologického rámce mohli bychom o nich hovořit jako o specifickém 
prvku kritické infrastruktury a stejně tak o „zbytkové kategorii“ infrastruktury veřejné (viz. 
graf). 

                                                
6 RIBA Guidance on Designing for Counter-Terrorism (kapitola Architecture). Royal Institute of British Architects. 
[online]. London, 2010 [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: 
https://www.architecture.com/files/ribaholdings/policyandinternationalrelations/policy/counterterrorism/riba
designingforcounterterrorism.pdf 
7 KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti (se zaměřením na Prahu 
11). Praha, 2011. Policejní akademie České republiky v Praze. Vedoucí práce Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
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 Ilustrace: Vymezení pojmu crowded places z hlediska infrastruktury.8 
 

 
 

Značný nárůst nové podoby terorismu 21. století, který se zaměřuje na útoky na 
měkké cíle9 nebo jinak řečeno na místa s velkou koncentrací osob, donutil bezpečnostní 
experty k řešení nových otázek týkajících se zabezpečení těchto míst. V rámci České 
republiky nebylo doposud konceptu ochrany crowded places věnováno zvláštní pozornosti  
a právní předpisy nenabízejí formální přístup k řešení této otázky. Bylo by dobré, aby na 
základě společných specifických znaků jednotlivých skupin objektů crowded places byl 
vytvořen komplexní přístup jako je tomu například u objektů patřících mezi národní prvky 
kritické infrastruktury.10 
 

1.3  Místa velké koncentrace osob jako měkké cíle 
 
Události posledních let potvrzují tendence teroristů vybírat si pro své útoky 

nechráněná místa s vysokým počtem osob a to často bez ohledu na to, zda jde o místa 
politicky či nábožensky symbolická.  
 „Aktuální vývoj v terorismu tedy směřuje k útokům na civilní obyvatelstvo na 
veřejných místech (tzv. měkké cíle) za použití pokud možno co nejjednodušších nástražných 
improvizovaných zařízení, konstruovaných podle snadno dostupných návodů na internetu, za 
co nejnižších nákladů.“11 

Tato místa jsou profesní komunitou obecně nazývána jako „měkké cíle“ (soft targets). 
Podle Oxfordského slovníku pojem soft target představuje: „Osobu nebo věc, která je 

                                                
8 KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded 
places“ a jeho praktické využití: 1 Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a České 
republice – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR. In: Středisko bezpečnostní politiky 
[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2012 [cit. 2016-01-29]. Dostupné z:  
http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-254-version1-xwp_18.pdf 
9 Problematika měkkých cílů je blíže popsána v další kapitole. 
10 KRULÍK, Oldřich, Ochrana objektů strategického významu. In: Bezpečnost objektu ve světle moderních 
technologií. (Jaromír KYNCL ed.). Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky. Praha 2014. ISBN 
974-80-260-7118-0. Kapitola 12.1, s. 287 až 314. 
11 Terorismus. Bezpečnostní informační služba. [online]. Praha [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: 
 https://www.bis.cz/terorismus.html 
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relativně nechráněná nebo zranitelná, a to zejména ve vztahu k vojenskému nebo 
teroristickému útoku.“  

Pro účely této studie za měkké cíle považujeme pouze místa s vysokou koncentrací 
osob (crowded places) nebo objekty s nízkou úrovní odpovídajícího zabezpečení, čímž se 
stávají náchylnější zejména k teroristickým útokům. Oproti tomu tvrdé cíle (hard targets) 
vnímáme jako místa či objekty, které jsou dobře zabezpečeny, střeženy jako například vládní 
budovy, ambasády, vojenské základny nebo jaderné elektrárny, a které mají často strategický 
význam pro fungování celé společnosti nebo státu. Z pohledu teroristů či jiných útočníků je 
podstatně těžší zasáhnout takový „terč“. Z hlediska plánování jde o velmi složitý a zdlouhavý 
proces, který si žádá sofistikovaný přístup. Čím delší doba plánování takového útoku tím 
větší šance, že dojde k odhalení plánů útočníka. Právě v této přípravné fázi útoku je 
potenciální útočník nejzranitelnější a je největší šance, že bude jeho plán zpravodajskými 
službami demaskován.12  

Míra zabezpečení a dosažitelnosti potencionálního cíle je tedy jedním ze stěžejních 
rozhodovacích faktorů a má zásadní vliv na rozhodování útočníka při plánování útoku. Je 
zřejmé, že pokud by se museli teroristé nebo jiní útočníci rozhodovat mezi několika cíli, které 
mají z jejich hlediska stejnou hodnotu, logicky se rozhodnou pro ten, který je 
nejzranitelnější.13 Z tohoto pohledu je tedy preference útočníků pro měkké cíle rozhodně 
větší. Paradoxně tak nastává situace, že čím účinněji dochází k zabezpečování tvrdých cílů, 
tím více roste riziko útoku na měkké cíle.14  

Kromě snadné dostupnosti, nízké míře adekvátního zabezpečení ochranu měkkých 
cílů ztěžují jejich specifické potřeby, které souvisí s jejich činností a funkcí jednotlivých 
subjektů. Přísnější bezpečnostní opatření jsou často negativně vnímána v rámci 
veřejnosti jako nadbytečná a obtěžující. Při implementaci takovýchto opatření je třeba 
postupovat k jednotlivým subjektům individuálně a citlivě, aby k narušení atraktivnosti 
prostředí pro návštěvníky docházelo v co nejmenší míře a primární funkce daného místa 
nebyla ohrožena.15 
 

                                                
12 KRULÍK, Oldřich; MAŠEK, Ivan; MIKA, Otakar. Fenomén současného terorismu. Brno: Vysoké učení technické 
v Brně – Fakulta chemická, 2008. 124 stran. ISBN 978-80-214-3600-8.KRULÍK, Oldřich. Česká republika v boji 
proti terorismu. Brno: Ústav strategických studií, 2003.  61 stran. Bez ISBN. 
13 Brzybohatý, M., Terorismus I.: Police History, Praha 1999, 1.vydání, ISBN 80-902670-1-7 
14 STEWART, Scott. Soft Targets Back in Focus. Security weekly [online]. 2013 [cit. 2016-02-1]. Dostupné z: 
https://www.stratfor.com/weekly/soft-targets-back-focus 
15 Protecting Crowded Places: Design and Technical Issues. United Kingdom Government. [online]. London: 
2014 [cit. 2016-02-1]. ISBN 978-1-78246-387-0. Dostupné z:  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/302016/DesignTechnicalIssu
es2014.pdf 
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2. Zahraniční přístupy k problematice 
 
V reflexi na události posledních let se objevuje snaha mnoha států, mezinárodních 

institucí a bezpečnostních organizací této bezpečnostní výzvě čelit. Mezi největší průkopníky, 
patří především Spojené království, které si zakládá na spolupráci mezi veřejným 
a soukromým sektorem v oblasti boje proti této bezpečnostní hrozbě.  

Spojené království v rámci Home Office vytvořilo ucelenou řadu dokumentů 
a směrnic, týkajících se projektování protiteroristických opatření budov a objektů, 
poradenství s cílem snížit jejich zranitelnost. Ve spolupráci s Národním bezpečnostním 
úřadem pro boj proti terorismu (NaCTSO), vytvořilo i řadu návodů pro zmírnění zranitelnosti 
crowded places, které jsou určeny právě pro majitele nebo provozovatele objektů a míst, 
které bychom mohli zařadit do této kategorie.16 Dále je třeba zmínit například Nizozemsko 
nebo Austrálii, které se danému tématu ve větší míře také věnují.  

Problematikou snižování možné zranitelnosti měkkých cílů v podobě crowded places 
se na mezinárodní úrovni zabývá i Evropská unie, která se tohoto problému dotýká ve svých 
projektech EU-SEC a EU-SEC II.  

Dalším unijním počinem, který v určité míře upravuje tuto otázku, je Stockholmský 
program pro oblast svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanů (2010 – 2014), k jehož 
implementaci se Česká republika zavázala a na který odkazuje i ve své Strategii boje proti 
terorismu pro léta 2010 – 2012.  
 

2.1 Spojené království 
 

Spojené království patří mezi evropské státy, které mají s bojem proti terorismu 
bohaté zkušenosti. Vzhledem ke své koloniální minulosti se musela potýkat s domácím 
terorismem v podobě národně osvobozeneckých hnutí17 a separatistickými tendencemi 
svých bývalých kolonií. Jako první teroristický útok mezinárodního rozměru, na území 
Spojeného království, je považována již zmíněná série sebevražedných bombových útoků 
v Londýně z roku 2005, při kterých zemřelo 52 lidí a několik set bylo zraněno. Série útoků se 
stala v londýnských dopravních prostředcích, během ranní dopravní špičky. Čtyři bomby 
explodovaly v soupravách metra a jedna v patrovém autobuse.18  

Tyto trpké zkušenosti z určité části ovlivnily bezpečnostní politiku Spojeného 
království a daly vzniknout řadě nových bezpečnostních dokumentů.  

 

                                                
16 National Counter Tterrorism Security Office. United Kingdom Government [online]. London, 2014 [cit. 2016-
01-23]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/organisations/national-counter-terrorism-security-office 
17 Nejvýraznější událostí byl konflikt v Severním Irsku v letech 1968 – 1998. Jedním z hlavních aktérů konfliktu 
byla Irská republikánská armáda (IRA), která je považována za teroristickou organizaci ve Spojeném království 
a nezákonnou organizaci v Irské republice. Taktikou IRA byl partyzánský boj proti britské armádě a Královské 
ulsterské policii (jednalo se o policie v Severním Irsku mezi lety 1922 – 2001). Organizace má na svědomí 
několik bombových útoků v Anglii a Severním Irsku, které byly namířeny proti politickým a ekonomickým cílům, 
které často předem telefonicky varovali.  Hlavním cílem IRA bylo donutit Brity k dohodě o stažení ze Severního 
Irska a sjednocení Irska.    
18 News. British Broadcasting Corporation [online]. London, 2015 [cit. 2016-02-17]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/uk-33253598 
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2.1.1 Stěžejní dokumenty v rámci boje proti terorismu a ochrany potenciálních cílů 
 
Mezi základní dokumenty, které představují stavební pilíře protiteroristické politiky, 

je nejprve třeba zmínit strategické texty, které se souhrnně nazývají Contest 
– Protiteroristická strategie Spojeného království (the United Kingdom's counter-terrorism 
strategy). Jedná se o bezpečnostní strategii, kterou na začátku roku 2009 vydalo britské 
ministerstvo vnitra, v návaznosti na neveřejné dokumenty vytvářené od roku 2003 a která 
byla naposledy revidována v roce 2011:19 

 
Boj proti mezinárodnímu terorismu: Strategie Spojeného království (Countering 

International Terrorism: The United Kingdom’s Strategy), 2006. 
Sledovat Zamezit Ochránit Připravovat: Strategie Spojeného království pro boj 

s mezinárodním terorismem (Pursue Prevent Protect Prepare: The United Kingdom’s Strategy 
for Countering International Terrorism), 2009. 

Strategie Spojeného království pro boj s terorismem (United Kingdom’s Strategy 
for Countering Terrorism), 2011. 
 

Základním společným rysem těchto dokumentů je jejich členění do 4 oblastí, z nichž 
každá představuje řadu klíčových cílů pro danou strategii: 
 

 Usilovat (Pursue): o zastavení teroristických útoků 
 Zabránit (Prevent): lidem, aby se stávali teroristy anebo podporovali terorismus 
 Ochránit (Protect): zesílit naši ochranu proti teroristickým útokům 
 Připravovat (Prepare): příprava na zmírnění dopadů teroristických útoků 

 
Ve svém úvodu Contest stanovuje jako svůj hlavní cíl: „…snížit rizika terorismu pro 

Spojené království a jejím zájmům v zámoří, aby lidé mohli žít svobodně a bez obav“20, který 
je společný všem textům. Další shodný znak představuje výčet bezpečnostních výzev 
v podobě terorismus, které jsou pro Spojené království aktuální v určitém období a kterým je 
třeba čelit.  

Problematikou snížení zranitelnosti míst s velkou koncentrací osob se věnují 
především pilíře Připravovat a Ochránit. Poslední zmíněná oblast si mimo zlepšení ochrany 
crowded places klade za cíl zvýšení odolnosti národní kritické infrastruktury, snížení 
zranitelnosti dopravní sítě a posílení státních hranic.21 Autoři strategie kladou důraz na 
komplexnost řešení těchto bezpečnostních otázek, které si žádá i aktivitu třetích stran. 
Hlavně v oblastech zabezpečení kritické infrastruktury a míst velké koncentrace osob, 
vyzdvihují nutnost vzájemné spolupráce s privátním sektorem. 

                                                
19 CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism. United Kingdom Government.  [online]. 
London, 2011 [cit. 2016-02-17]. Dostupné z:  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97994/contest-summary.pdf 
20 CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism. United Kingdom Government.  [online]. 
London, 2011 [cit. 2016-02-17]. Dostupné z:  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97994/contest-summary.pdf 
21 CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism. United Kingdom Government.  [online]. 
London, 2011 [cit. 2016-02-17]. Dostupné z:  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97994/contest-summary.pdf 
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 Dále je třeba zmínit řadu dokumentů především Home Office, ale i jiných institutů, 
týkajících se projektování protiteroristických opatření a obsahující návody k docílení snížení 
zranitelnosti míst velké koncentrace osob, které jsou částečně odvozené nebo alespoň 
odkazují na bezpečnostní strategii Contest. Dokumenty jsou především určeny soukromým 
subjektům (majitelům a provozovatelům crowded places), architektům a projektantům nebo 
také například lokálním úřadům a policii.  
 

Jedná se o tyto texty:  
 

 Spolupráce při ochraně míst koncentrace velkého počtu osob (Working Together to 
Protect Crowded Places). 

 Místa koncentrace velkého počtu osob: systém plánování a boje proti terorismu 
(Crowded Places: The Planning System and Counterterrorism). 

 Ochrana míst koncentrace velkého počtu osob: projekty a technické záležitosti 
(Protecting Crowded Places: Design and Technical Issues). 

 Místa koncentrace velkého počtu osob: reakce na konzultace (Crowded Places: 
A Response to the Consultation). 

 Ochrana míst koncentrace velkého počtu osob: hodnocení dopadů a reakce na 
doporučení (Crowded Places: Equality Impact Assessment of Guidance and Response 
to Recommendations). 

 Ochrana míst koncentrace velkého počtu osob: posouzení dopadů (Crowded Places: 
Impact Assessment of Guidance). 

 Bezpečná místa: Doplněk s ohledem na terorismus: Konzultační dokument (Safer 
Places: A Counter Terrorism Supplement: A Consultation Document). 

 RIBA Pokyny pro protiteroristické projektování (RIBA Guidance on Designing for 
Counter-Terrorism). 
 
Tyto dokumenty obsahují návody zaměřené na snížení zranitelnosti míst s velkou 

koncentrací osob a rady týkající se projektování a implementace opatření nebo jiná užitečná 
doporučení. Za tímto úsilím stojí skupina stěžejních, které bude věnovaný větší prostor 
v následující kapitole.  
 

2.1.2 Institucionální rámec spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem 
v rámci boje proti terorismu a ochrany potenciálních cílů 

 
Institucionální rámec vzájemné spolupráce na konceptu crowded places ve Velké 

Británii je tvořen širokou škálou veřejných i soukromých institucí a organizací. Stěžejním 
bodem této kooperace je komunikace a výměna informací mezi zainteresovanými stranami, 
odehrávající se na několika úrovních.  

Hlavním gestorem v boji proti terorismu je britské ministerstvo vnitra (Home Office) 
do jehož působnosti spadají další subjekty, které zodpovídají za různé agendy v boji proti 
terorismu. Jedním z nich je Úřad pro bezpečnost a boj proti terorismu (Office of Security and 
Counter Terroris, OSCT), který byl založen v rámci ministerstva vnitra k docílení větší 
soudržnosti a zlepšení strategických schopností v boji proti terorismu. V neposlední řadě je 

https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/crowded-places.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/crowded-places.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/crowded-places-eia.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/crowded-places-eia.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/impact-assessment-crowded-places.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/impact-assessment-crowded-places.pdf
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třeba zmínit tajnou zpravodajskou službu Spojeného království MI5, která bezesporu patří do 
hlavní skupinu aktérů bojující proti terorismu.22 
 

 
 
Mezi prvními subjekty je třeba uvést Národní protiteroristický bezpečnostní úřad 

(National Counter Terrorism Security Office, NaCTSO) jakožto jeden z hlavních poradních 
orgánů vlády v otázkách boje proti terorismu. Jedná se o policejní útvar, který se v rámci 
vládní strategie boje proti terorismu (Contest) podílí na stanoviscích – "chránit 
a připravovat". Tuto policejní jednotku tvoří kolem 10 zaměstnanců, kteří jsou dále součástí 
Národní rady policejních ředitelů (The National Police Chiefs’ Council, NPCC). Úřad poskytuje 
vládě a soukromé sféře poradenství týkající se ohrožení teroristické hrozby a to především 
v oblasti zajištění ochrany míst vysoké koncentrace osob, zajištění míst a nakládání 
s nebezpečnými látkami, ochranu osob a v neposlední řadě zvýšení odolnosti národní kritické 
infrastruktury.23 

NaCTSO dále podporuje síť, kterou tvoří kolem 190 Protiteroristických 
bezpečnostních poradců (Counter-Terrorism Security Advisors, CTSAs), kteří pracují jako 
zaměstnanci nebo referenti v rámci místní policie. Jejich hlavním úkolem je poskytovat 
pomoc, rady a pokyny týkající se všech aspektů ochranných opatření v boji proti terorismu, 
specifické pro jednotlivé typy míst.24 Konkrétní zájemce o poradenství může kontaktovat 
místního poradce, který bezúplatně identifikuje a posoudí kritická místa objektu a jeho okolí, 
s důrazem na minimalizaci jeho zranitelnosti před možnými dopady teroristických útoků.  

V neposlední řadě je třeba zmínit aktivitu NaCTSO v souvislosti s vytvořením souboru 
dokumentů ve formě návodů „šitých na míru“ již konkrétním typům crowded places (např. 
bary a restaurace, obchodní centra, modlitebny, atd.) v rámci poradenství soukromé sféře 
v boji proti teroristickým útokům, které budou blíže charakterizovány v další části textu.  
 

 
 
Dalším zainteresovaným subjektem je Středisko pro ochranu národní infrastruktury 

(Centre for the Protection of the National Infrastructure, CPNI). Jedná se o vládní technický 
úřad, který poskytuje bezpečnostní poradenství podnikům a organizacím napříč kritickou 

                                                
22 RIBA Guidance on Designing for Counter-Terrorism (kapitola Architecture). Royal Institute of British 
Architects. [online]. London, 2010 [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: https://www.architecture.com/files/ 
ribaholdings/policyandinternationalrelations/policy/counterterrorism/ribadesigningforcounterterrorism.pdf 
23 Poslední zmíněné agendě se věnuje v součinnosti se Střediskem pro ochranu národní infrastruktury (Centre 
for the Protection of the National Infrastructure, CPNI). 
24 National counter terrorism security office: about. United Kingdom Government: organisations [online]. 
London [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: 
https://www.gov.uk/government/organisations/national-counter-terrorism-security-office/about 
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infrastrukturou. CPNI poskytuje rady zahrnující oblast fyzické ochrany, personální ochrany 
a zajištění kybernetické bezpečnosti. Středisko si klade za cíl snížení zranitelnosti prvků 
kritické infrastruktury vůči terorismu nebo jiným hrozbám.25 
 

 
 

Dále CPNI financuje seznam „certifikovaných“ bezpečnostních specialistů, který se 
nazývá Registr bezpečnostních inženýrů a specialistů (Register of Security Engineers and 
Specialists, RSES). Členové jsou většinou inženýři, bezpečnostní technici, zdravotničtí 
pracovníci a jiní bezpečnostní specialisté. Tito odborníci poskytují řadu doporučení od 
počátečního posouzení rizik až po navržení možných bezpečnostních opatření a analýz.26 
 
 

 
 
Královský institut britských architektů (Royal Institute of British Architects, RIBA) je 

odborná organizace architektů, která mimo svých hlavních činností, vytváří sadu podkladů 
pro architekty a projektanty, kterými doporučuje se řídit při projektování nových budov a 
prostranství.27 

S architekty a projektanty spolupracuje Architektonický styčný důstojník (Archi-
tectonic Liaison Officer, ALO). Jedná se o odborného poradce v otázkách prevence kriminality 
při plánování staveb a správě budov, který na základě posouzení rizik konkrétního objektu 
nebo prostředí, navrhuje bezpečnostní opatření, která by vedla ke zmírnění případných 
negativních následků trestných činů, jako jsou například teroristické útoky. Tento odborný 
poradce pracuje v rámci policejního útvaru v každém správním obvodě Spojeného království. 
V některých lokalitách28 jsou pojmenováni jako Plánovací poradce pro prevenci kriminality 
(Crime Prevention Design Advisers, CPDAs). 

                                                
25 Centre for the Protection of the National Infrastructure: United Kingdom Govermment [online]. [cit. 2016-02-
19]. Dostupné z: http://www.cpni.gov.uk/Templates/CPNI/pages/Default.aspx 
26 Register of Security Engineers and Specialist [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://www.rses.org.uk/ 
27 Designfor for Counter Terrorism. Architecture [online]. London: 2011 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: 
https://www.architecture.com/RIBA/Campaigns%20and%20issues/DesignforCounterTerrorism.aspx 
28 Například v Londýně. 
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Poradenství je bezplatné a zájemci o něj mohou ALO kontaktovat prostřednictvím 
místních internetových stránek policejních složek nebo na stránkách SBD (Secured by 
Design).29 
 

 
 
Bezpečnost podle návrhu (Secure by Design, SBD) je skupinou národních policejních 

projektů zaměřených na design a bezpečnost nových a rekonstruovaných domů, nebytových 
prostor a parkovišť, stejně jako hodnocení kvality bezpečnostních produktů30 a projektů 
prevence kriminality. Na základě testů a následného hodnocení může SBD společnosti, která 
daný produkt vyrábí, přidělit certifikát kvality. SBD na svých stránkách proklamuje, že pokud 
produkt projde testy je to známka garance vysoké úrovně bezpečnosti daného výrobku. 

Na webových stránkách institutu lze také nalézt návody a rady jak postupovat při 
projektování a implementaci technického zabezpečení např. u nového domu, v rámci 
prevence trestné činnosti. 31  
 

  
 
Posledním z řady zainteresovaných subjektů je třeba zmínit Ředitelství dopravní 

bezpečnosti (Transec). Tento úřad je součástí ministerstva dopravy pro Anglii a Wales a má 
ve své gesci především vydávání norem a nařízení týkajících se přepravy potenciálně 
nebezpečných nákladů.32 

 
2.1.3 Nástroje určené soukromým subjektům v souvislosti s konceptem crowded 

places 
 
Útoky na nechráněné civilní cíle v podobě crowded places považuje Velká Británie 

jako jednu ze svých klíčových priorit v rámci boje proti terorismu. Spojené království vyvinulo 
značné úsilí na vytvoření řady nástrojů v souvislosti s poradenstvím na zabezpečení míst 
velké koncentrace osob proti teroristické hrozbě, které jsou určeny pro majitele 

                                                
29 RIBA Designing for Counter Terrorism. Architecture [online]. London, 2010 [cit. 2016-02-19].Dostupné z: 
https://www.architecture.com/files/ribaholdings/policyandinternationalrelations/policy/counterterrorism/riba
designingforcounterterrorism.pdf 
30 Jedná se většinou o bezpečnostní prvky domů, jako jsou: dveře, zámky, okna, žaluzie, bezpečnostní skla.   
31 Secured by Design [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://www.securedbydesign.com/about-secured-
by-design/ 
32 RIBA Designing for Counter Terrorism. Architecture [online]. London, 2010 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: 
https://www.architecture.com/files/ribaholdings/policyandinternationalrelations/policy/counterterrorism/riba
designingforcounterterrorism.pdf 
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a provozovatele těchto míst. Snahou státu je podporovat soukromé subjekty v jejich snaze se 
zabezpečit vlastními prostředky.  

Na základě této iniciativy vytvořilo NaCTSO sadu „manuálů“33 pro specifické druhy 
crowded places. Jedná se o celkem 11 publikací, které jsou věnované každé jednomu typu 
prostředí.34 

 
Obsahy jednotlivých „manuálů“ se v zásadě příliš neliší. Publikace mají většinou 

rozsah mezi 65 a 81 stranami a drží se víceméně stejné struktury35:  
 

 První tři kapitoly a jejich sled je u každé publikace stejný. Jedná se o „Úvod“ 
(Introduction), kde se uvádí možnost teroristického útoku na místa velké koncentrace 
osob jako aktuální hrozba, kterou nelze vyloučit. Jsou zde uvedeny právní a obchodní 
důvody proč by měli majitelé a provozovatelé těchto míst zajistit opatření, které by 
zamezily nebo alespoň zmírnily potenciální útoky.36 Jako klíčový přístup společností 
nebo institucí v rámci plánování vidí autoři v procesu řízení kontinuity podnikání. 
Také je zde zmíněna důležitá funkce posouzení rizik a nezapomíná se ani doporučení 
na zjednání pojištění v reakci na možné riziko. Další ze tří prvních kapitol je „Zvládání 
rizika“ (Managing the Risk). Zde jsou popsány jednotlivé etapy procesu, které 
obsahují doporučené kroky k jejich naplnění. A konečně třetí kapitola „Plánování 
zabezpečení“ (Security Planning) zmiňuje funkci bezpečnostního manažera jako 
autoritu, která zodpovídá za klíčové oblasti v souvislosti se zabezpečením daného 
místa. Jako jedna z jeho hlavních funkcí je tvorba bezpečnostního plánu, který je 
nutný udržovat stále aktuální.  

 Další blok tvoří kolem 16 praktických kapitol (viz tabulka níže), které se někdy liší 
svým pořadím nebo v některých „manuálech“ chybí. 

 Následují jednostránkové checklisty jejich počet se pohybuje většinou kolem devíti. 

 Dvoustránkový formulář „výhružka bombovým útokem“ (Bomb Threat Checklis). 

 Na posledních listech je uveden seznam souvisejících publikací, které by mohly být 
nápomocné (Useful Publications) nebo kontakty na relevantní instituce.  
 
Řada „manuálů“ se obsahově překrývá, respektive není vždy zřejmé, k jakému 

prostředí se vztahují. Jako například „Akce za účasti velkého množství osob“ (Major Actions) 
mohou být velké sportovní akce, hudební festivaly pod širým nebem, velké nákupní akce 
nebo třeba bohoslužby a školní promoce.  

Dále stojí za povšimnutí výběr kapitol, respektive vypuštění nebo nadbytečnost 
pasáží, které z logiky věci ve specifické publikaci chybí nebo jsou zde na víc. Jako příklad lze 
uvézt vypuštění formuláře kontinuity podnikání u divadel a kin, hotelů, obchodních center 

                                                
33 Autoři v publikacích zdůrazňují, že se nejedná o manuály, které nařizují adresátům striktní plnění daných 
kroků. Příručky popisují jako takové ´průvodce´ (guides), které spíše doporučují postupy  a opatření, jejichž 
implementací by se mělo docílit k snížení zranitelnosti určitých objektů a míst z kategorie crowded places. 
34 Pro prostředí restaurací a barů byly vytvořeny manuály dva: detailní a později stručný v podobě letáku. 
35 KRULÍK, Oldřich. Spojené království a ochrana kritické infrastruktury a „crowded places“. Ochrana 
& Bezpečnost [online]. 2014, III.(4) [cit. 2016-02-20]. ISSN 1805 - 5656. Dostupné z: 
http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2014-2015_D/2014-2015_D_05_krulik.pdf 
36 Jako výhodu autoři vidí například v tom, že přijatá protiteroristická opatření fungují také proti dalším 
kriminálním činnostem, jako jsou krádeže nebo vloupání.  
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a restaurací, ale v „manuálu“ modliteben, kde spíše zůstane bez využití, je zahrnut. Další 
poněkud nelogický krok je absence formuláře zaměřeného na významné akce, který chybí 
celkem u osmi prostředí a to například v publikaci kina a divadla. Akce, kterých se zúčastní 
VIP hosté a kde by potenciální teroristický útok vyvolal velký mediální ohlas, jsou právě na 
těchto místech velice časté (např. premiéry divadelních a filmových představení).37 

 
Mezi další projekty a výstupy, jejichž hlavním iniciátorem je NaCTSO kladoucí si za cíl 

zvýšení odolnosti soukromého sektoru s ohledem na ohrožení terorismem patří například 
projekty Project Argus, Project Griffin.38 Dále existuje také celá řada informačních kampaní 
z dílny NaCTSO, které jsou určeny majitelům nebo provozovatelům crowded places 
(například  It´s probably nothing but,.. Know your customer?). 

 

 
 

Project Argus (Area Reinforcement Gained Using Scenarios) jeho celý název lze 
přeložit jako „Získané zodolnění oblastí za využití scénářů“ 39 vznikl v roce 2007 na základě 
iniciativy NaCTSO. Jedná se o projekt, který sestává ze sady scénářů řady simulací a cvičení 
jednotlivých situací, jejichž cílem je informovat a radit vrcholovému managementu objektů 
a prostředí, které lze zahrnout do míst velké koncentrace osob (obchodní centra, hotely, 
zdravotní střediska, atd.), při přípravě na reakce na mimořádné události jako jsou například 
teroristické útoky. Na základě simulovaného teroristického útoku probíhá cvičen, na jehož 
konci se hodnotí reakce podniku a vyvozují se slabiny konkrétní firmy. V rámci cvičení jsou 
vybraní zástupci z řad managementu určité firmy rozděleni do několika malých skupin, 
v kterých řeší jednotlivé otázky a problémy a to vše pod dohledem odborníků a představitelů 
z řad CTSA.40 Cílem projektu je odhalit slabá a zranitelná místa podniků, doporučit konkrétní 
zabezpečení a celkově připravit daný subjekt na nežádoucí situaci, která může kdykoliv 
nastat.41 Program je poskytován podnikům zcela zdarma. 

 

                                                
37 KRULÍK, Oldřich. Spojené království a ochrana kritické infrastruktury a „crowded places“. Ochrana 
& Bezpečnost [online]. 2014, 4. [cit. 2016-02-20]. ISSN 1805 - 5656. Dostupné z: 
http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2014-2015_D/2014-2015_D_05_krulik.pdf 
38 Working With Counter Terrorism Security Advisers. Publications. United Kingdom Government [online]. 
London [cit. 2016-03-01]. Dostupné z:  
https://www.gov.uk/government/publications/counter-terrorism-support-for-businesses-and-
communities/working-with-counter-terrorism-security-advisers 
39 KRULÍK, Oldřich. Spojené království a ochrana kritické infrastruktury a „crowded places“. Ochrana 
& Bezpečnost [online]. 2014, 4. [cit. 2016-02-20]. ISSN 1805 - 5656. Dostupné z: 
http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2014-2015_D/2014-2015_D_05_krulik.pdf 
40 Protecting Crowded Places: Design and Technical Issues. United Kingdom Government [online]. London: the 
Home Office, 2014, s. 49 [cit. 2016-03-01]. ISBN 978-1-78246-387-0. Dostupné z: https://www.gov.uk/ 
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/302016/DesignTechnicalIssues2014.pdf 
41 DOSKOČILOVÁ, Veronika. Protiteroristická politika a protiteroristická opatření ve Spojeném království: 
Inspirace pro Českou republiku. Ochrana & Bezpečnost [online]. 2012, 1.(4), 14 [cit. 2016-03-01]. ISSN 1805 – 
5656. Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2012_D/2013_D_08_doskocilova.pdf 
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Project Griffin je iniciativou policejního útvaru v Londýně a poprvé byl představen 
v roce 2004.42 Jedná se o policejně-soukromou iniciativu, která se zaměřuje na akreditaci 
bezpečnostního personálu v rámci jednodenního školení, které by mělo zlepšit jejich znalosti 
a dovednosti v rámci připravenosti na protiteroristické aktivity. 

 

 
 

Hlavním cílem projektu je vytvořit platformu vzájemné komunikace a spolupráce mezi 
policejními složkami a členy jiných bezpečnostních subjektů v rámci boje proti terorismu 
v konkrétní lokalitě. Je snaha o zvýšení povědomosti a informovanosti o této problematice.43 

 

  
 
Mezi další projekty, které mají za cíl zvyšovat povědomost o protiteroristických 

opatřeních, patří například Project Kraken, který se zaměřuje na zajištění bezpečnosti 
především v oblastech vodních toků a moří. Jeho snahou je odhalit kriminální činnost na 
pozadí mořské dopravy a předejít potenciálním útokům namířených na lodní dopravu. Nebo 
dále Project Pegasus, který je obdobou Krakena s rozdílem, že pole působnosti je ve 
vzduchu. Jeho cílem je bezpečnost vzdušného prostoru a letišť, zamezení trestné činnosti 
jako je terorismus a organizovaný zločin. Obě iniciativy kladou důraz na úzkou spolupráci 
s širokou veřejností v souvislosti se získáváním a vzájemným předáváním informací.44 
  

2.2 Aktivity Evropské unie 
 
Problematikou zabezpečení a ochranou crowded places se na mezinárodní úrovni 

zabývá i Evropská unie, která se tohoto problému dotýká ve svých mezinárodních projektech 
EU-SEC a EU-SEC II., řešící především přes hraniční spolupráci v rámci zajištění bezpečnosti 
na tzv. major events tedy významných společenských akcích s velkým počtem osob (např. 
Olympijské hry, summity, atd.). Dalším počinem EU, který v určité míře upravuje otázku 
ochrany míst velké koncentrace osob, je Stockholmský program pro oblast svobody, 
bezpečnosti a práva ve službách občanů (2010 – 2014).  

                                                
42 Projectgriffin [online]. London, 2012 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: http://www.projectgriffin.org.uk/ 
43 Procedures. Projectgriffin [online]. Londýn, 2012 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 
http://www.projectgriffin.org.uk/index.php/procedures 
44 DOSKOČILOVÁ, Veronika. P rotiteroristická politika a protiteroristická opatření ve Spojeném království: 
Inspirace pro Českou republiku. Ochrana & Bezpečnost [online]. 2012, 1.(4), 16 – 17 [cit. 2016-03-01]. ISSN 
1805 – 5656. Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2012_D/2013_D_08 _doskocilova.pdf 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1u-WB__vLAhUJWxQKHciyDLUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.westyorkshire.police.uk%2Fprojectkraken&bvm=bv.118817766,d.d24&psig=AFQjCNHiI5VeT7DaeXtlPgPC0WWcDIO9UA&ust=1460100131621757
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2.2.1 EU-SEC a EU-SEC II 
 
Na základě problematiky plánování a řízení bezpečnosti akcí s velkým počtem osob 

(major events) mající mezinárodní rozměr, vznikla spolupráce mezi Organizací spojených 
národů a Evropskou unii s výstupy v podobě výzkumných programů EU-SEC („Národní 
koordinační výzkumné programy týkající se bezpečnosti během významných akcí v Evropě" 
– Coordinating National Research Programmes on Security during Major Events in Europe) 
a EU-SEC II (“Národní koordinační výzkumné programy a bezpečnostní politiky na 
významných akcích v Evropě” – Coordinating National Research Programmes and Policies 
on Security at Major Events in Europe).  

Hlavní součinnost proběhla mezi Evropským policejním úřadem (Europol)45 
a Meziregionálním institutem pro výzkum kriminality a trestní justice Organizace 
spojených národů (the United Nations Inter-regional Crime and Justice Research Institute, 
UNICRI), v rámci kterého byla koncipována Mezinárodní stálá observatoř pro bezpečnost 
během významných akcí (International Permanent Observatory on Security during Major 
Events, IPO).46 IPO je mezinárodní odborná organizace, která byla vytvořena za účelem: 
pomoci zlepšit schopnosti vnitrostátních orgánům k zajištění bezpečnosti během 
významných událostí s velkým počtem osob, získat podpory mezinárodní spolupráce v této 
oblasti a vytvoření místa setkávání odborníků z veřejné správy, kteří mají ve své gesci 
zajišťování bezpečnosti. Organizace je složená z mezinárodně uznávaných odborníků 
s rozmanitými druhy specializací z oblasti bezpečnosti, pro které pořádá informační fóra.47  

 

 
 

                                                
45 Jedná se o agenturu Evropské unie, její snahou je vzájemná spolupráce orgánů prosazujících právo při 
prevenci a boji proti formám závažné trestné činnosti s mezinárodním prvkem jako je například organizovaná 
trestná činnost, terorismus a další formy závažné trestné činnosti. 
Europol. Evropský policejní úřad. Policie České republiky. Dostupné z: 
http://www.policie.cz/clanek/europol-evropsky-policejni-urad.aspx 
46 International Permanent Observatory on Security during Major Events Security Planning Model. United 
Nations Interregional Crime and Justice Researche Institute [online]. Turin, 2007 [cit. 2016-03-3]. Dostupné z: 
http://www.unicri.it/topics/major_events_security/the_house/IPO_Model.pdf 
47 International Permanent Observatory on Security during Major Events Security Planning Model. Topics. 
United Nations Interregional Crime and Justice Researche Institute [online]. 2007 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 
http://www.unicri.it/topics/major_events_security/ipo_americas/IPO_Model.pdf 
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Jedním z výstupů IPO je vytvoření manuálu, který se nazývá Model pro bezpečnostní 
plánování (Security Planning Model). Cílem bylo vytvořit společný metodický rámec, který 
by sjednotil národní přístupy k plánování významných událostí s velkým počtem osob. 
Publikace je určená především pro orgány veřejné správy, které jsou zodpovědné nebo se 
jinak podílí na plánování a zajišťování bezpečnosti na významných akcích s velkou účastí 
osob. Manuál je členěn do 6 kapitol, v kterých je mimo jiné definován a charakterizován 
pojem major event nebo popsán postu a doporučené kroky, které by měli bezpečnostní 
plánovači v raném stádiu plánování přijmout. Celá publikace je k dispozici online na 
stránkách UNICRI.48  

V souvislosti s činností IPO v roce 2004 spustilo UNICRI, ve spolupráci s Europolem 
a 10 členskými státy Unie49, projekt EU-SEC („Národní koordinační výzkumné programy 
týkající se bezpečnosti během významných akcí v Evropě" – Coordinating National Research 
Programmes on Security during Major Events in Europe). Tento čtyřletý program (2004  
– 2008) byl financován Evropskou komisí. Projekt byl zaměřen na podporu a koordinaci 
národních výzkumných činností souvisejících se zajištěním bezpečnosti při konání 
významných společenských událostí v Evropě a dále na usnadnění provádění ustanovení 
obsažených v příslušných nástrojích Evropské unie, včetně zásad stanovených v příručkách 
na toto téma.50 

 
Hlavní výstupy projektu EU-SEC byly následující:51 
 

 Vypracování definice major events, sdílených všemi členy jejího konsorcia. 

 Identifikace řady společných výzkumných témat, které jsou považovány za 
nejvhodnější pro další výzkum. 

 Studie partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu týkajícího se 
bezpečnosti při významných událostech s velkým počtem účastníků. 

 Výzkum a studium etických otázek a vytvoření manuál policejní etiky na velkých 
společenských akcích. 

 Vypracování společné metodiky pro koordinaci národních výzkumných programů na 
regionální úrovni a to prostřednictvím EU-SEC manuálu. 

 

                                                
48  International Permanent Observatory on Security during Major Events Security Planning Model. Topics. 
United Nations Interregional Crime and Justice Researche Institute [online]. 2007 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 
http://www.unicri.it/topics/major_events_security/ipo_americas/IPO_Model.pdf 
49 Rakousko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Portugalsko, Itálie, Nizozemsko a Spojené království 
50 EU-SEC. Network information. Era-learn [online]. 2016 [cit. 2016-03-5]. Dostupné z: https://www.era-
learn.eu/network-information/networks/eu-sec 
51 International Permanent Observatory on Security during Major Events Security Planning Model. Topics. 
United Nations Interregional Crime and Justice Researche Institute [online]. 2007 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 
http://www.unicri.it/topics/major_events_security/ipo_americas/IPO_Model.pdf 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michaela Brendlová, Doporučení pro soukromé firmy, týkající se prevence protiprávního jednání, s důrazem na místa 

velké koncentrace osob (2017_C_01) 

 

 
20 

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

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

Nejvýznamnější počin EU-SEC projektu je vytvoření manuálu52, který představuje 
základní metodiku pro koordinaci národních výzkumných činností, které zahrnují:53 

 

 Vypracování společných definic. 

 Sběr a analýzu dat. 

 Identifikaci společných výhod. 

 Návrhy společných iniciativ. 

 Identifikaci dostupných zdrojů pro společné iniciativy. 
 

Projekt EU-SEC položil základy pro vytvoření Evropského sněmu pro významné 
události s velkým počtem osob (European House of Major Events Security, the House), který 
byl předpokladem pro vznik navazujícího projektu EU-SEC II (“Národní koordinační výzkumné 
programy a bezpečnostní politiky na významných akcích v Evropě” – Coordinating National 
Research Programmes and Policies on Security at Major events in Europe).  

The House je společný koordinační nástroj, který poskytuje technickou pomoc 
v souvislosti s bezpečnostním plánováním významných akcí s velkým počtem osob v rámci 
společné evropské spolupráce, v oblasti bezpečnostního plánování a policejní spolupráce 
prosazované Vnitřní bezpečnostní strategií Evropské unie (European Union Internal Security 
Strategy) a Stockholmským programem (Stockholm Programme).54 Hlavním jádrem práce 
projektu EU-SEC II bylo zkoumat a testovat jaké služby by mohl The House poskytovat, 
především v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (public-private partnerships, 
PPP), společného výzkumu a v souvislosti s managementem médií.  

 
EU-SEC II byl obdobně jako jeho předchůdce EU-SEC financován Evropskou komisí, 

koordinován UNICRI ve spolupráci s Europolem a 22 členskými státy Unie.55 Projekt trval tři 
roky (2008 – 2011).  

Hlavním výstupem bylo vytvoření Manuálu pro mezinárodní koordinaci 
bezpečnostních výzkumů významných akcí v Evropě (A Manual for the International 
Coordination of Major Events Security Research in Europe), a která má představovat hlavní 
koordinační nástroj k harmonizaci již existujících bezpečnostních plánů v Evropě.56 

                                                
52 Manuál je v současné době online nedostupný. 
53 EU-SEC Manual. United Nations Interregional Crime and Justice Researche Institute [online]. 2008 [cit. 2016-
03-6]. Dostupné z: http://www.unicri.it/news/files/2008-07-01_manual.pdf 
54 International Permanent Observatory on Security during Major Events Security Planning Model. Topics. 
United Nations Interregional Crime and Justice Researche Institute [online]. 2007 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: 
http://www.unicri.it/topics/major_events_security/ipo_americas/IPO_Model.pdf 
55 Kromě již zmíněných zemí, které se zapojily již do EU-SEC se jednalo o: Bulharsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, 
Řecko, Maďarsko, Litva, Malta, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko. Česká republika se do programu 
nezapojila.  
56 SUCHÁNEK, Pavel. Bezpečnostní aspekty pořádání velkých sportovních akcí. Ochrana & Bezpečnost [online]. 
2015, 2, s. 25 [cit. 2016-03-7]. Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2015_B/2015_B_03_suchanek.pdf 
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Příručka obsahuje souhrn nových nezbytných kroků, které je třeba odpovědnými 

subjekty pro plánování bezpečnosti na major events v Evropě uskutečnit. K realizaci těchto 
kroků je zde podrobně popsáno 7 modelů koordinačních nástrojů a metodik (Coordination 
Tools and Methodologies, CTMs):  

 
i. IPO model pro bezpečnostní plánování, 

ii. nejvhodnější metody spolupráce veřejného a soukromého sektoru, 
iii. směrnice pro management médií, 
iv. etické a operační standarty při zajišťování bezpečnosti, 
v. skupina odborníků na technické vybavení, 

vi. registr evropských významných událostí s velkým počtem osob. 
vii. výcvikové a síťové moduly, sloužící jako společné nástroje pro sladění posledních 

výzkumů, technologií a výcviků v této oblasti 
 
K otestování metodik a nástrojů obsažených v projektu EU-SEC II v praxi proběhlo 

v rámci několika velkých společenských událostí. Jednalo se o: Konferenci o změně klimatu 
2009 v Kodani, návštěvu papeže v roce 2010 na Kypru, finále Champions League konané 
v Madridu 2011 a schůze G20 ve Francii v roce 2011.57 

                                                
57 EU-SEC & EU-SEC II. United Nations Interregional Crime and Justice Researche Institute [online]. Turin 
[cit. 2016-03-6]. Dostupné z: http://www.unicri.it/topics/major_events_security/eu_sec/ 
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2.2.2 Stockholmský program a související Akční plán 
 
Dne 4. května 2010 vyšel v platnost program Evropské unie pro oblast justice 

a vnitřních věcí, tzv. Stockholmský program (Stockholm Programme). Jedná se o pětiletý 
strategický program, který byl přijat za účelem vybudování prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva. Stanovil obecné priority politické cíle Unie pro sledované období let 2010 – 2014. 
Program byl zaměřen na harmonizaci v oblasti trestního a občanského práva v rámci přes 
hraniční spolupráce, boj s organizovaným zločinem a terorismem, vízovou politiku 
a ochranou vnějších hranic, dobudování azylového systému a společnou přistěhovaleckou 
politiku.58 Stockholmskému programu předcházel všeobecný program v oblasti spravedlnosti 
a vnitřních věcí z Tampere z roku 1999 a Haagský program schválený Evropskou radou v roce 
2004, na který Stockholmský program navazuje.59 Jako důležité výsledky těchto programů, 
které přispěly v boji proti terorismu, je například přijetí Evropského zatýkacího rozkazu  
(European Arrest Warrant), založení Eurojustu60 nebo snaha o sjednocení skutkové podstaty 
trestných činů souvisejících s terorismem.61 Dále byl celkově kladen důraz na zlepšení 
výměny informací, bezpečnost cestovních dokladů nebo také posílení justiční a policejní 
spolupráce mezi členskými státy Evropské unie. 
  Evropská rada rozhodla, že opatření vycházející ze Stockholmského programu budou 
zaměřena především na zájmy a potřeby unijních občanů (koncept „Evropa občanů“). Mezi 
šest hlavních priorit patří:62  
 

 Podpora občanství a základních práv. 

 Evropa jako prostor práva a spravedlnosti. 

 Evropa jako ochránce. 

 Přístup k Evropě v globalizovaném světě. 

 Evropa jako prostor odpovědnosti, solidarity a partnerství v záležitostech migrace  
a azylu. 

 Úloha Evropy v globalizovaném světě. 
 
Stockholmský program je poměrně rozsáhlý dokument, který podrobně rozpracovává 

vizi evropské politiky pro oblast svobody, bezpečnosti a práva. Program neobsahuje pouze 
cíle, ale stanovuje i právní předpisy a konkrétní kroky týkajících se jednotlivých částí této 

                                                
58 VALACHOVÁ, Sára. Prostor svobody, bezpečnosti a práva. Evropské hodnoty [online]. 2014 [cit. 2016-04-19]. 
Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/prostor-svobody-bezpecnosti-prava/ 
59 Agenda EU Na MV Víceletý Program Pro Oblast Spravedlnosti a Vnitřních Věci. Ministerstvo vnitra České 
republiky [online]. Praha [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-eu-na-mv-vicelety-
program-pro-oblast-spravedlnosti-a-vnitrnich-veci.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 
60 Eurojust (Jednotka Evropské unie pro justiční spolupráci, angl. The European Union’s Judicial Cooperation 
Unit) jedná se o orgán EU, který byl zřízen za účelem zvýšení efektivity mezinárodní justiční spolupráce  
v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a to zejména v oblasti vyšetřování a stíhání závažné 
přeshraniční kriminality a organizovaného zločinu. 
61 Euroactiv: Evropská unie a Boj proti Terorismu [online]. 2006 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: 
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/link-dossier/eu-a-boj-proti-terorismu 
62 Stockholmský program - Otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je. Eur-lex.europa 
[online]. 2010 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:CS:PDF 
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oblasti.63 Pro provádění Stockholmského programu vydala Evropská komise v dubnu 2010 
jeho Akční plán. Jednalo se o harmonogram, který měl konkrétněji stanovit realizaci 
jednotlivých opatření Stockholmského programu.64  

Akční plán Stockholmské programu obsahuje osm oblastí + tabulkovou přílohu. Jedná 
se o tyto oblasti:  

 

 Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům. 

 Zajištění ochrany základních práv. 

 Posílení účasti evropských občanů. 

 Posilování důvěry v evropský soudní prostor. 

 Zajištění bezpečnosti Evropanů. 

 Postavení solidarity a odpovědnosti do středu naší reakce. 

 Přispění globální Evropě. 

 Od politických priorit k akcím a výsledkům. 
 

Přiložená tabulka uvádí seznam konkrétních akcí s jasným časovým rozvrhem pro 
jejich realizaci ve sledovaném období pěti let. Z úseku Ochrany před závažnou 
a organizovanou trestnou činností v souvislosti s teroristickou hrozbou byly například 
realizovány tyto akce: 
 

 Sdělení o inventuře protiteroristických opatření,  

 Sdělení o strategii pro holistický přístup k radikalizaci na základě hodnocení účinnosti 
národních protiradikalizačních politik ve zranitelných skupinách,  

 Hodnocení akčního plánu Evropské unie pro výbušniny a následná opatření,  

 Sdělení o opatřeních na zlepšení zpětné vazby pro finanční instituce týkající se 
výsledků jejich spolupráce v boji proti financování terorismu, atd. 

 
Platnost programu vypršela koncem roku 2014 a doposud ho nenahradil žádný 

navazující program. V červnu 2014 na svém zasedání přijala Evropská komise na základě čl. 
68 SFEU prozatímní strategické směry pro legislativní a operativní plánování pro budoucí 
program na další období. Klíčová témata a otázky, které zde budou řešeny, se týkají oblasti:65  

 

 přistěhovalectví, 

 azylová a integrační politika, 

 vnitřní bezpečnost a trestní soudnictví 

 občanská práva a lidská práva, 

 ochrana osobních údajů. 

                                                
63 VALACHOVÁ, Sára. Prostor svobody, bezpečnosti a práva. Evropské hodnoty [online]. 2014 [cit. 2016-04-19]. 
Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/prostor-svobody-bezpecnosti-prava 
64 Agenda Evropské unie na Ministerstvu vnitra: Víceletý program pro oblast spravedlnosti a vnitřních věci. 
Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Praha [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/ 
agenda-eu-na-mv-vicelety-program-pro-oblast-spravedlnosti-a-vnitrnich-veci.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 
65 Justice and Home Affairs after The Stockholm Programme. Epthinktank [online]. 2014 [cit. 2016-03-20]. 
Dostupné z: https://epthinktank.eu/2014/06/25/justice-and-home-affairs-after-the-stockholm-programme/ 
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3. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru jako zásada úspěšné ochrany míst 
velké koncentrace osob 
 

„Svět je nebezpečné místo k žití; ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím 
vůbec nic nedělají.“ 

Albert Einstein 
 

Na základě skutečnosti, že existuje obrovské množství soukromých subjektů, které 
bychom mohli považovat za měkké cíle je jasné, že jejich zabezpečení pouze ze strany státu 
není reálné.  

Trendem posledních let na poli bezpečnosti je snaha států o prohloubení všestranné 
spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a zdůraznění sdílené odpovědnosti při 
zajišťování bezpečnosti konkrétních objektů. Vláda je odpovědná za udržování veřejného 
pořádku a zajištění veřejné bezpečnosti. Soukromé společnosti jsou odpovědné za 
bezpečnost a ochranu jejich zboží, služeb a personálu. Cílem státu a vlastně i soukromého 
sféry je bezpečnost a zároveň funkčnost systému, ve kterém se objekty či prostředí 
nacházejí.  
 

3.1 Problematika PPP v rámci ochrany měkkých cílů  
 
Využití partnerství veřejného a soukromého sektoru (public – private partnership, 

PPP) jako standardního nástroj při zajišťování veřejných služeb a veřejné infrastruktury 
získává v posledních letech stále více na oblibě. Také v souvislosti s otázkami 
z bezpečnostní oblasti jde o celosvětový trend se vzrůstající tendencí.  

Jako příklad, kdy je spolupráce veřejného a soukromého sektoru nutnou záležitostí je 
ochrana prvků kritické infrastruktury (KI). Praxe ve světě i v České republice je většinou 
taková, že valná část prvků národní infrastruktury je v soukromém vlastnictví. O jejich 
zabezpečení pak neusilují pouze jejich majitelé a provozovatelé, ale ochrana kritické 
infrastruktury patří také mezi bezpečnostní zájmy vyspělých států. Jelikož většinou ani jedna 
ze stran nedisponuje potřebnými zdroji k tomu, aby byla schopna dosáhnout sama efektivní 
ochrany jednotlivých prvků KI, je nutná jejich vzájemná spolupráce.66  

Jak již bylo zmíněno, posledních několik let můžeme pozorovat vzrůstající počet 
teroristických útoků, namířených proti měkkým cílům. Tyto cíle představují obrovskou 
skupinu různorodých subjektů poskytujících služby veřejnosti, které jsou z podstaty své 
funkce relativně ´otevřené´ s nedostatečným zabezpečením a tím i velice zranitelné. 
Odpovědnost za přijímání bezpečnostních opatření a dalších kroků vedoucích k zabezpečení 
osob pohybujících se na těchto místech nesou jejich majitelé a provozovatelé. Státní složky 
v zájmu podpory těmto subjektům v jejich snaze se vlastními prostředky chránit, poskytují 
školení, poradenství, návody a metodiku. V rámci této pomoci je třeba, aby si jednotlivé 
subjekty corwded places uvědomily svou zranitelnost a zbavily se negativního vnímání, že ze 
strany státu jde o úkolování a zbavování se svých povinností.67 Naopak v rámci prevence  

                                                
66 KRULÍKOVÁ, Zuzana. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v bezpečnostní oblasti. Ochrana  
& Bezpečnost [online]. 2012, 3, s. 1 [cit. 2016-03-6]. ISSN 1805 – 5656. Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-
B_2012_C/2012_C_06_krulikova.pdf 
67 Strategie České republiky pro boj proti terorismu od r. 2013. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2013. 
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v předcházení teroristickým útokům, snižování zranitelnosti a celkové ochraně míst velké 
koncentrace osob představuje fungující spolupráce vlastníků a provozovatelů konkrétních 
crowded places s místními úřady a lokálními bezpečnostními složkami klíčovou záležitost, 
která je v jejich vlastním zájmu.  

Na měnící se bezpečnostní prostředí a nově vznikající hrozby reaguje také trh 
zvýšenou poptávkou po službách soukromých bezpečnostních agentur a bezpečnostním 
poradenstvím. Tuto skutečnost v posledních letech podporuje ještě tendence států zavádět 
úsporná opatření v bezpečnostní oblasti, což dává prostor pro její komercionalizaci. Rostoucí 
počet soukromých bezpečnostních služeb představuje velký potenciál při možnostech jejich 
využití veřejnými orgány v oblasti ochrany majetku a osob, tradičně realizovanou výkonnými 
bezpečnostními složkami státu.68 Větší spolupráce s těmito soukromými subjekty a společný 
přístup je zvláště účinným v rámci rozvoje nových technologií a získávání cenných informací. 
Bezpečnostní složky státu mohou získat specializované poznatky za využití moderních 
technologií, kterými disponují soukromé bezpečnostní agentury.69 Mohou také školit 
a připravovat soukromé bezpečnostní služby, aby jim v případě mimořádné události byly 
schopny asistovat.70 To umožňuje bezpečnostním složkám snižování jejich nákladů 
a menšímu přerozdělování zdrojů ve formě sil a prostředků. Naopak soukromé subjekty na 
tomto partnerství mohou získat informace týkající se potencionálních hrozeb a trendů 
z oblasti kriminality.  

Vzrůstající úloha soukromých bezpečnostních agentur vyžaduje účinné právní 
ukotvení, které by definovalo základní zásady spolupráce veřejného a soukromého sektoru 
a jasně vymezilo role a povinnosti obou stran. Jen tak lze položit pevné základy pro vytvoření 
systému vzájemné důvěry a vzniku komunikační platformy. Právě vzájemná výměna 
informací patří mezi nejdůležitější aspekty úspěšného boje proti terorismu. 
 

3.2 Výhody plynoucí soukromým subjektům z účasti na PPP při zajišťování 
bezpečnosti crowded places 

 
Výhody ze spolupráce veřejného a soukromého sektoru v souvislosti s ochrannou 

crowded places plynou oběma stranám tedy jak státu, tak majitelům a provozovatelům 
těchto míst.  

Především sdílení cenných informací patří mezi největší výhody, z kterých profitují 
oba sektory. Příklad z praxe, kdy na základě zkušeností a statistik lze konstatovat, že v rámci 
plánování útoků a výběru potenciálních cílů teroristy, dochází často dosti v předstihu. 
K tomuto účelu teroristé často využívají protiprávního jednání, jako je například vloupání 

                                                
68 V České republice existuje k březnu 2016 kolem 6 537 soukromých bezpečnostních subjektů, které 
zaměstnávají kolem 49 tisíc lidí. Oproti tomu Policie České republiky disponuje počtem policistů přibližně 
v počtu 40 736 a zhruba 9 383 civilními zaměstnanci.  
69 KRULÍKOVÁ, Zuzana. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v bezpečnostní oblasti. Ochrana 
& Bezpečnost [online]. 2012, 3, s. 3 [cit. 2016-03-8]. ISSN 1805 – 5656. Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-
B_2012_C/2012_C_06_krulikova.pdf 
70 Například ve Velké Británii v oblasti Cumbria, byly využity služby soukromých bezpečnostních služeb během 
povodně 2016. Bezpečnostní agentury zde byly nasazeny jako podpora policejních složek v rámci ochrany 
majetku proti rabování v postižených oblastech zasažených povodní. Služba byla placena ze stávajících 
podpůrných protipovodňových fondů. England Cumbria. British Broadcasting Corporation. Dostupné z:  
http://www.bbc.com/news/uk-england-cumbria-35325974 
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nebo krádeže, kdy může dojít k odcizení citlivých informací a na první pohled může vše 
vypadat jako ´obvyklá´ trestná činnost. Pokud dojde k nahlášení těchto skutečnostní místním 
bezpečnostním složkám, odhalení pachatelů může mít za následek zároveň zmaření 
plánovaného teroristického útoku. Je totiž známou skutečností, že prevence kriminality je  
i prevencí terorismu. Obdobně funguje hlášení jakýkoliv informací o podezřelém chování 
osob (např. fotografování prvků KI apod.) nebo čehokoliv podezřelého státním orgánům, 
které může vést k zamezení potencionálnímu napadení teroristy.71  

Státní sféra se prostřednictvím spolupráce se soukromými subjekty snaží především  
o jejich podporu v získávání informací a motivuje je v provádění doporučovaných opatření, 
které mají za cíl snížit zranitelnost objektu nebo prostranství proti teroristickému útoku. Tato 
preventivních opatření mohou vést nejen ke snížení pravděpodobnosti teroristických útoku, 
ale také k eliminaci podnikatelských rizik v podobě jiné trestné činnosti. 

Pokud se firma zaměří na své zabezpečení další z benefitů, který může získat, je 
zlepšení své image a tím i docílení větší konkurenceschopnosti na trhu. Zákazníci budou 
spíše preferovat společnosti s dobrým jménem, u kterých vědí, že je zaručena maximální 
bezpečnost u jejich výrobních procesů.  

Jako další pozitivum, které soukromým subjektům plyne, ze zapojení do 
bezpečnostních aktivit patří i zajištění kontinuity činností firmy72 a snížení ekonomických 
škod, pokud by k nějakému incidentu došlo. 

Na druhou stranu pokud se podniky rozhodnou pro realizaci doporučených 
dodatečných bezpečnostních opatření musí počítat, že ta s sebou často nesou nemalé 
finanční náklady, které budou muset uhradit sami.  

Soukromé subjekty musí také počítat s tím, že v případě zvýšené možnosti 
teroristického útoku nebo jiné vážné bezpečnostní hrozby, budou nuceny státní sféře 
poskytnout relativně citlivé interní informace nebo budou povinni plnit určité požadavky 
k omezení těchto hrozeb.73 Tyto, většinou nepopulární kroky, mohou přispívat k vytváření 
a účinnému provádění mechanismů pro předcházení teroristických útoků a omezování jiné 
trestné činnosti. V důsledku tedy zvyšují nejen bezpečnost dané firmy, ale i společnosti jako 
celku. 

 
3.3 Příklady dobré praxe PPP v bezpečnostní oblasti ve světě 
 
Využití partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci bezpečnostní oblasti, 

především v boji proti terorismu a jiné trestné činnosti se v praxi osvědčilo především 
v souvislosti se vzájemnou výměnou informací. Celosvětově lze spatřit narůstající trend, kdy 

                                                
71 KRULÍKOVÁ, Zuzana. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v bezpečnostní oblasti. Ochrana  
& Bezpečnost [online]. 2012, I.(3), 6 [cit. 2016-03-6]. ISSN 1805 – 5656. Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-
B_2012_C/2012_C_06_krulikova.pdf 
72 BCM je řídící proces podporovaný vedením společnosti, který identifikuje potenciální dopady ztrát a jehož 
cílem je vytvořit takové postupy a prostředí, které umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů 
a činností organizace, na předem stanovené minimální úrovni, v případě jejich narušení nebo ztráty. Risk 
Analysis Consultants. Bcms. Dostupné z: http://www.bcms.cz/rac/homepage.nsf/CZ/ 
73 KRULÍK, Oldřich a Zuzana KRULÍKOVÁ. Ochrana kritické infrastruktury v Nizozemsku. Ochrana & Bezpečnost 
[online]. 2012, I.(3), 6 – 8 [cit. 2016-02-25]. ISSN 1805 – 5656. Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-
B_2012_C/2012_C_05_krulik-krulikova.pdf 
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se státy snaží o větší zapojení široké veřejnosti a soukromého sektoru do bezpečnostního 
sytému země.  

Příklad PPP dosahující mezinárodního rozměru můžeme najít například ve Spojených 
státech amerických. Spojené státy americké v roce 198574 zřídily skrz své Ministerstvo 
zahraničí (U.S. Department of State) Zahraniční bezpečnostní poradní sbor (Overseas 
Security Advisor Council, OSAC), který má poskytovat podporu bezpečnostní spolupráci mezi 
soukromými americkými zájmy nacházející v zahraničí a Ministerstvu zahraničí Spojených 
států. OSAC vytvořilo platformu pro včasnou a pravidelnou výměnu informací mezi 
soukromým sektorem a Ministerstvem zahraničí týkajících se trestné činnosti, terorismu  
a jiných politických, ekonomických a sociálních faktorů v rámci měnícího se zahraničního 
bezpečnostního prostředí. Hlavním tématem na, které se OSAC zaměřuje je převážně 
zranitelnost měkkých cílů.75 

Další dobrý příklad spolupráce veřejného a soukromého sektoru a jejich vzájemné 
komunikace v rámci boje proti terorismu představuje nizozemský protiteroristický varovný 
systém (Alerteringssysteem Terrorismebestrijding, v angličtině Dutch Counterterrorism Alert 
System, ATb). Jedná se o řadu nástrojů a postupů, jejímž cílem je informovat orgány státní 
správy a příslušné veřejné i soukromé subjekty o stavu pohotovosti v případě 
teroristického ohrožení na holandské půdě.76 Byl vyvinut s cílem, aby umožnil subjektům 
zapojeným do systému rychle a systémově přijímat adekvátní opatření. Pro implementaci 
ATb na celonárodní úroveň byl zřízen Úřad národního koordinátora pro boj proti terorismu 
a bezpečnost (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, v angličtině The 
National Coordinator for Security and Counterterrorism, NCTV), který patří mezi stěžejní 
instituce v rámci boje proti terorismu. NCTV je zodpovědný za vyhodnocování informací od 
zpravodajských služeb a jiných informací, rozvojovou politiku a koordinaci protiteroristických 
bezpečnostních opatření. Dalším jeho klíčovým úkolem je posilovat spolupráci mezi 
zainteresovanými subjekty. 77  

Systém není primárně určen pro širokou veřejnost, ale pro profesionály z řad různých 
subjektů, které patří do 15 hospodářských oblastí78. Výběr těchto oblastí do ATb závisí na 
zhodnocení, zda jsou prostředí hospodářsky a životně důležitá a atraktivní jako cíl pro 
teroristy. Některá prostředí tak lze zařadit mezi oblasti kritické infrastruktury Nizozemí. 
Hlavním cílem systému je tedy vyhodnocování teroristického ohrožení s ohledem na 
konkrétní hospodářský sektor. Na základě tohoto hodnocení může dojít k vyhlašování 

                                                
74 The Overseas Security Advisory Council [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 
https://www.osac.gov/Pages/AboutUs.aspx 
75 Public - Private partnership (PPPs) for The Protection of Vulnerable Targets Against Terrorist Attacks: Review 
of Activities and Findings. United Nations [online]. 2009 [cit. 2016-04-17]. Dostupné z: 
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/web_protecting_human_rights.pdf 
76 Public - Private partnership (PPPs) for The Protection of Vulnerable Targets Against Terrorist Attacks: Review 
of Activities and Findings. United Nations [online]. 2009 [cit. 2016-04-17]. Dostupné z:  
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/web_protecting_human_rights.pdf 
77 KRULÍK, Oldřich a Zuzana KRULÍKOVÁ. Ochrana kritické infrastruktury v Nizozemsku. Ochrana & Bezpečnost 
[online]. 2012, 3, s. 6 – 8 [cit. 2016-02-25]. ISSN 1805 – 5656. Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-
B_2012_C/2012_C_05_krulik-krulikova.pdf 
78 Jedná se o tyto oblasti: pitná voda, ropný průmysl, chemický průmysl, pitná voda, elektrárenství, 
telekomunikace, zemní plyn, jaderná zařízen, finanční instituce, železnice, obecní a regionální hromadná 
doprava, akce za účasti většího množství osob, hotely, tunely a protipovodňová ochrana, letiště. 
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jednotlivých stupňů79 ohrožení a přijímána možná opatření, pro zmírnění konkrétního 
nebezpečí. Dále nelze nezmínit stěžejní funkci ATb, kterou představuje jeho role národního 
fóra, kde se setkávají bezpečnostní manažeři ze soukromé sféry a zástupci bezpečnostních 
složek, kteří si navzájem vyměňují informace a zkušenosti z praxe. Tyto subjekty tak vytvářejí 
informační síť, která jim umožňuje v případě krize rychleji reagovat.80 

Další příklady jsou uváděny v souvislosti s důsledkem privatizace určitých funkcí 
policie, ke které dochází na mnoha místech světa. Na základě této skutečnosti získávají 
soukromé společnosti poskytující bezpečnostní služby na větší důležitosti v oblasti prevence 
kriminality a zajišťování bezpečnosti ve společnosti. K této privatizace policie dochází na 
několika úrovních. Z efektivních a úsporných důvodů může například policie odstoupit od 
povinnosti poskytovat určité funkce, které na sebe převezme soukromý bezpečnostní sektor. 
Jedná se například o ochranu prvků kritické infrastruktury, jako jsou energetická zařízení 
anebo dále letiště, vládní budovy.81 V další situaci policie určitou službu poskytuje i nadále, 
ale na základě smluvních závazků mohou tuto její funkci vykonávat i soukromé bezpečnostní 
firmy. Příklad z praxe může představovat Švýcarsko a Spojené království, kde je přeprava 
vězňů (až na závažné případy) mezi policejními stanicemi, soudy a věznicemi realizována 
soukromými bezpečnostními agenturami.82 

Další příklad dobrý příklad PPP v praxi lze nalézt v Las Vegas, Zde bylo  v rámci 
potírání kriminality páchané na turistech, přímo nutností vytvoření úzkého partnerství 
veřejné a soukromé sféry. Las Vegas patří mezi turisticky nejoblíbenější destinace Spojených 
států a jen v roce 2015 ho navštívilo přes 42 miliónů turistů.83 Podle zpráv vydaných 
Federálním úřadem pro vyšetřování (Federal Bureau of Investigation, FBI) patří Vegas 
negativní prvenství ve výši kriminality mezi pěti turisticky nejnavštěvovanějšími městy 
v USA.84 Převážně se jedná o trestné činy spojované s turismem jako krádeže a incidenty 
související s konzumací alkoholu. Místní policejní složky nedisponují takovou kapacitou, aby 
mohly situaci zcela zabezpečit. V důsledku těchto problémů hotely a kasina v Las Vegas 
zaměstnávají více než 7 500 bezpečnostních pracovníků a 1 000 specialistů na sledování, 
kteří aktivně spolupracují s místními bezpečnostnímu složky.85 

                                                
79 Systém je čtyř stupňový – Základní hrozba, Nízká hrozba, Mírná hrozba, Vysoká hrozba. Ke každému stupni 
jsou přiřazena více či méně specifikovaná opatření. 
80 Public - Private partnership (PPPs) for The Protection of Vulnerable Targets Against Terrorist Attacks: Review 
of Activities and Findings. United Nations [online]. 2009 [cit. 2016-04-17]. Dostupné z: 
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/web_protecting_human_rights.pdf 
81 State Regulation concerning Civilian Private Security Services and their Contribution to Crime Prevention and 
Community Safety. United Nations Office on Drugs and Crime [online]. Vienna, 2014 [cit. 2016-04-17]. 
Dostupné z: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Ebook0.pdf 
82State Regulation concerning Civilian Private Security Services and their Contribution to Crime Prevention and 
Community Safety. United Nations Office on Drugs and Crime [online]. Vienna, 2014 [cit. 2016-04-17]. 
Dostupné z: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Ebook0.pdf 
83 Las Vegas Convention and Visitors Authority [online]. Las Vegas, 2015 [cit. 2016-04-18]. Dostupné z:  
http://www.lvcva.com/stats-and-facts/visitor-statistics/ 
84 Engaging the Private Sector To Promote Homeland Security: Law Enforcement-Private Security Partnerships. 
National Criminal Justice Reference Service [online]. 2005 [cit. 2016-04-17]. Dostupné z: 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/210678.pdf 
85 KRULÍKOVÁ, Zuzana. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v bezpečnostní oblasti. Ochrana 
& Bezpečnost [online]. 2012, 3. [cit. 2016-04-17]. ISSN 1805 - 5656. Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-
B_2012_C/2012_C_06_krulikova.pdf 
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V reakci na specifickou trestnou činnost související s cestovním ruchem byla v roce 
1995 zřízena Jednotka na ochranu turistů (Tourist Safety Unit, TSU)86. Jedná se o oddělení, 
které řídí a odpovídá za činnost policie související s kriminalitou v důsledku turistického 
průmyslu se zaměřením především na kapesní krádeže nebo padělání šeků. Mezi jeho další 
funkce patří poskytování kvalitních služeb obětem těchto trestných činů. Pro každých pět až 
dvanáct konkrétních hotelů je vyčleněn jeden pracovník, který přímo spolupracuje 
s bezpečnostním personálem daných hotelů. 

V rámci aktivní týmové spolupráce bezpečnostní pracovníci hotelů napomáhají 
k dopadení pachatelů, především prostřednictvím svých sledovacích zařízení. Například 
mohou zadržet kapesního zloděje, pokud zpozorují jeho kriminální chování dříve než 
policie.87 

Spolupráce bezpečnostních složek a bezpečnostního personálu hotelů a kasin 
přesahuje i do oblasti školení a vzdělávání. Policisté poskytují soukromým bezpečnostním 
službám specializované školící programy zaměřené na vznikající kriminální trendy např. náhlý 
nárůst podvodů s kreditními kartami. Na oplátku lokální bezpečností subjekty poskytují 
policejním složkám poradenství a informace z oblasti trestné činnosti, která je typická pro 
kasina.  

V rámci prohlubování spolupráce se policie snaží upevnit těsnější komunikaci 
například tím, že podporuje své detektivy, aby poskytovali bezpečnostním pracovníkům ze 
soukromého sektoru svá privátní čísla.88 

Vzájemný respekt, intenzivní komunikace a společný přístup patří mezi základní 
atributy PPP v Las Vegas a představuje příklad dobré praxe. 

                                                
86 KRULÍKOVÁ, Zuzana. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v bezpečnostní oblasti. Ochrana 
& Bezpečnost [online]. 2012, 3. [cit. 2016-04-17]. ISSN 1805 - 5656. Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-
B_2012_C/2012_C_06_krulikova.pdf 
87 Engaging the Private Sector To Promote Homeland Security: Law Enforcement-Private Security Partnerships. 
National Criminal Justice Reference Service [online]. 2005 [cit. 2016-04-17]. Dostupné z: 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/210678.pdf 
88 Engaging the Private Sector To Promote Homeland Security: Law Enforcement-Private Security Partnerships. 
National Criminal Justice Reference Service [online]. 2005 [cit. 2016-04-17]. Dostupné z:  
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/210678.pdf 
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4. Místa velké koncentrace osob v kontextu bezpečnostních úvah v České republice 
 
Problematika ochrany a zajištění míst velké koncentrace osob představující měkké 

cíle se vzhledem k aktuálnímu dění ve světě stává prioritní bezpečnostní výzvou.  
 „Česká republika, stejně jako řada jiných zemí světa, věnuje zvýšenou pozornost 

prevenci teroristických útoů na místech s vysokou koncentrací obyvatelstva (nákupní centra, 
místa sportovních utkání, významné dopravní uzly)… Efektivní kroky v této oblasti se 
neobejdou bez úzké spolupráce s řadou soukromých subjektů."89 

Přesto, že si je Česká republika vědoma této hrozby, nebyla otázka ochrany  
a zabezpečení crowded places do této doby příliš řešena. Na rozdíl od jiných států (např. 
Spojené království) nedisponuje propracovaným mechanismem spolupráce veřejné 
a soukromé sféry stejně tak jako je absence jakýchkoliv nástrojů a právních předpisů 
upravující tuto problematiku. Při vytváření vlastního přístupu k řešení konceptu crowded 
places by se však ČR mohla inspirovat právě zeměmi, které se touto problematikou již delší 
dobu aktivně zabývají a čerpat z jejich zkušeností. Lze ale polemizovat jak moc realizovatelné 
jsou v tuzemských podmínkách určité postupy a iniciativy, které dobře fungují v jiných 
zemích. Přestože vyvstává řada otazníků během úvah v souvislosti s konceptem crowded 
places je samotné uvažování nad tímto problémem základním krokem k jeho změně.90 

V České republice se sice neuskutečnila událost, kterou lze jednoznačně kvalifikovat, 
jako realizovaný teroristický útok nicméně není vyloučené nebo je dokonce otázkou času kdy 
se tento stav změní. Zahraničněpolitická orientace státu a jeho angažovanost například 
v zahraničních misích může představovat potenciální riziko politicky motivovaného útoku.91 
To je třeba mít na paměti a nepodceňovat tak smysl preventivních opatření.  
 

4.1 Česká republika a současný stav ochrany potenciálních měkkých cílů 
 
Ochrana měkkých cílů, mezi které patří i veřejná místa s velkým počtem osob bývá 

často zmiňována ve významných strategických bezpečnostních dokumentech České 
republiky, jako jedna z jejích prioritních bezpečnostních výzev. 92 Tato skutečnost jen utvrzuje 
důležitost a nadčasovost této problematiky, která přestože je často řazena mezi top 
bezpečnostní témata nedostává se jí v České republice konkrétního přístupu pro její řešení.  

V rámci České republiky je záležitost zabezpečení crowded places součástí 
ochranného mechanismu souvisejícího mimo jiné s otázkami ochrany obyvatelstva, 
zvyšování prevence a zvládání následků mimořádných událostí. Na tomto systému se podílí 
řada subjektů z veřejné i soukromé sféry, které sdílí odpovědnost za zabezpečení těchto 
míst. Pro docílení efektivní ochrany je nutná aktivní spolupráce mezi zainteresovanými 
stranami odehrávající se na několika úrovních.  

                                                
89 Strategie boje proti terorismu pro léta 2010 – 2012. 3. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2010. 
90 DOSKOČILOVÁ, Veronika. Protiteroristická politika a protiteroristická opatření ve Spojeném království: 
Inspirace pro Českou republiku. Ochrana & Bezpečnost [online]. 2012, 1.(4) [cit. 2016-03-01]. ISSN 1805 – 5656. 
Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2012_D/2013_D_08_doskocilova.pdf 
91 Strategie boje proti terorismu pro léta 2010 – 2012. 3. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2010. 
92 Tato problematika je zmíněna v Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 nebo 
například již ve zmiňované Strategii boje proti terorismu pro léta 2010 – 2012. 
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Hlavním gestorem v rámci odpovědnosti za vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 
stejně jako za ochranu obyvatelstva93 je podle kompetenčního zákona94 Ministerstvo vnitra 
České republiky. Stěžejní úlohu v rámci plnění těchto úkolů provádějí zejména bezpečnostní 
sbory Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor České republiky.  

Klíčovou roli při zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku95 a potažmo tedy 
ochrany bezpečnosti osob a majetku96 hraje Policie České republiky. Podíl na zajištění 
individuální bezpečnosti však také nesou soukromé bezpečnostní služby. Drtivá většina 
crowded places se nachází v soukromém vlastnictví. Odpovědnost za bezpečnost svých 
zaměstnanců a zákazníků na těchto veřejných místech nesou jejich majitelé, provozovatelé 
anebo pořadatelé, kteří mají za povinnost zavádět opatření, která by měla předcházet 
rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení pokud jsou neodstranitelná. 
Většina těchto subjektů v rámci své ochrany využívá služeb soukromých bezpečnostních 
agentur97, které pak odpovídají za jejich zabezpečení. Trendem posledních let je rozšířená 
nabídka soukromých bezpečnostních služeb. Kdy bezpečnostní agentury nabízejí krom svého 
obvyklého servisu i facility management tedy i komplexní zajištění podpůrných činností firmy 
v podobě nezbytných úkonů týkajících se správy objektů. Jedná se tak o širokou škálu 
činností zahrnujících například služby jako: technická správa budov, údržba venkovních 
ploch, administrativa, havarijní služby, nebo třeba také dodávku kancelářských potřeb  
a catering.98 

Jak již bylo několikrát zdůrazněno, potencionální teroristický útok namířený proti 
měkkým cílům patří mezi žhavé soudobé bezpečnostní hrozby. Pro dosažení úspěšného 
vedení boje proti terorismu se Česká republika aktivně zapojuje do mezinárodní 
spolupráce.99 Mezi nejvýznamnější aspekty této spolupráce patří výměna informací mezi 
zainteresovanými subjekty podílející se na boji proti terorismu. V České republice 
problematika získávání a sdílení informací spadá do působnosti Policie České republiky 

                                                
93 Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem 
předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení; ochranou 
obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany (viz Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949) 
94 Zákon číslo 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické 
republiky 
95 Například policie zajišťuje bezpečnost při významných společenských událostech s velkou koncentrací osob, 
jako jsou summity (např. Severoatlantické aliance, G7, G8), sportovní a kulturní akce (např. Olympijské hry) 
96 Zákon číslo 273/2008 Sb. o Policii České republiky 
97 V květnu 2015 schválila vláda návrh dlouho připravovaného zákona o bezpečnostní činnosti, který upravuje 
oblast soukromých bezpečnostních služeb. Nový zákon by měl definovat soukromou bezpečnostní činnost, 
upravovat podmínky jejího výkonu, podmínky výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu a působnost 
Ministerstva vnitra České republiky a dalších orgánů v této věci. Podle návrhu zákona bude soukromou 
bezpečnostní činnost moci vykonávat pouze ten, kdo je držitelem licence vydané Ministerstvem vnitra České 
republiky. Návrh zákona upravuje podmínky pro vstup do podnikání na úseku soukromých bezpečnostních 
činností např. podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti a také podmínky zdravotní způsobilosti a povinnost 
mlčenlivosti. 
98 Simacek: Facility Management [online]. 2010 [cit. 2016-04-17]. Dostupné z: http://www.simacek.cz/facility-
management 
99 Česká republika je členem řady mezinárodních organizací (Evropské unie, Organizace spojených národů  ...)  
v rámci, kterých plní určité závazky vůči svým spojencům např. účast na zahraničních stabilizačních misích 
vojenského i nevojenského charakteru. 
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a zpravodajských služeb.100 Úloha zpravodajských činností je zásadní především v latentní 
fázi příprav teroristického útoku. Zpravodajské služby nedisponují výkonnou mocí, jejich 
úkolem je pouze získávání a shromažďování informací, proto je naprosto klíčová spolupráce 
s policejními složkami101, které tuto funkci mají. Činnosti bezpečnostní složek sehrávají 
především preventivní roli, kdy účel spočívá v odhalení a zamezení teroristický aktivit hned 
v počátku.102 Jako význačný orgán v souvislosti se zpravodajskou činností je třeba zmínit 
Společnou zpravodajskou skupinu, která představuje trvalé pracovní těleso Výboru pro 
zpravodajskou činnost v rámci Bezpečnostní rady státu.  

Významným počinem bylo v roce 2009 zřízení Národního kontaktního bodu pro 
terorismus (NKBT), jedná se o specializované centrální komunikační, informační a analytické 
pracoviště Policie České republiky při Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Kromě 
jiných patří mezi jeho nejdůležitější úkoly shromažďovat a vyhodnocovat informace se 
vztahem k terorismu, předcházet a odstraňovat škodlivé následky teroristické trestné 
činnosti, fungovat jako centrální bod v otázkách vzájemné spolupráce na tuzemské 
i mezinárodní úrovni a v neposlední řadě je „diskrétním kontaktním bodem pro občany České 
republiky s cílem umožnit jim spolupodílet se na prosazování práva a bezpečnosti.“103 

V České republice lze v rámci krizového plánování nalézt snahu o snižování 
zranitelnosti a ochranu míst, která ve svých prostorech shromažďují velké množství 
potenciálně ohrožených osob a to především ve vztahu k oblasti prevence. V této souvislosti 
by měla fungovat spolupráce jednotlivých vlastníků a provozovatelů konkrétních objektů 
s místními úřady a lokálními bezpečnostními i zdravotnickými složkami. Jedná se například 
o operativní plány objektů a nezbytné plány kontinuity nebo o preventivní opatření ve formě 
různých cvičení evakuace, námětová cvičení či jiná obdobná příprava, založená na co 
nejreálnější simulaci možné modelové situace.104 Hlavním cílem těchto cvičení je dosáhnout 
v případě reálného zásahu sladění a koordinovaného postupu místních složek integrovaného 
záchranného systému105 a všech zúčastněných. Co se týká pravidelného zákonem povinného 

                                                
100 V České republice působí tři zpravodajské služby: Bezpečnostní informační služby (BIS), Úřad pro zahraniční 
styky a informace (ÚZSI), Vojenské zpravodajství. Činnost zpravodajských služeb se řídí především zákony: 
zpravodajských služeb se řídí zejména zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, 
zákonem č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě a zákonem č. 289/2005 Sb., o Vojenském 
zpravodajství. 
101 Případů z praxe, kdy došlo k pochybení v rámci spolupráce bezpečnostních složek a zpravodajských služeb, 
které skončily s fatálními následky, nalezneme v minulosti hned několik. Například nedávná série teroristických 
útoků z 22. března 2016 v Belgickém Bruselu, které si vyžádaly nejméně 32 obětí a kolem 340 zraněných. Cílem 
útoku se stalo mezinárodní bruselské letiště Zaventem a stanice bruselského metra Maelbeek, které se nachází 
v centru města, poblíž budov evropských institucí. K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. 
102 Strategie boje proti terorismu pro léta 2010 – 2012. 3. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2010. 
103 Policie České republiky: Národní kontaktní bod pro terorismus [online]. Praha [cit. 2016-04-17].Dostupné z: 
http://www.policie.cz/clanek/narodni-kontaktni-bod-pro terorismus.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 
104 KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded 
places“ a jeho praktické využití: 1 Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a České 
republice – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém České republiky. In: Středisko bezpečnostní 
politiky [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2012 [cit. 2016-04-17]. Dostupné z:  
http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-254-version1-xwp_18.pdf 
105 Podle terminologického slovníku Ministerstva vnitra České republiky se pojmem integrovaný záchranný 
systém rozumí koordinovaný postup složek integrovaného záchranného systému při přípravě na mimořádné 
události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 
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cvičení evakuace, bohužel v praxi většinou končí pouze přesunem personálu před budovu  
a odškrtnutím splněno.106  

 
4.2. Bezpečnostní úvahy týkající se zabezpečení míst velké koncentrace osob 

v České republice  
 
Jak již bylo avizováno spolupráce státu a soukromé sféry je klíčovým atributem pro 

dosažení efektivního systému ochrany crowded places zvláště proti teroristické hrozbě, ale 
i jinému nebezpečí. V souvislosti s řešením bezpečnostní otázky míst velké koncentrace osob 
v České republice, byla snaha zmapovat, co by uvítaly soukromé subjekty respektive 
majitelé/provozovatelé těchto míst a soukromé bezpečnostní služby a jaká by byla ochota 
jejich zapojení do řešení této problematiky. 

Orgány státní správy nedisponují oprávněním nařizovat soukromým subjektům přijetí 
konkrétních bezpečnostních opatření, pokud nejsou právní nástroje, které by ukládaly tuto 
povinnost. Do dnešní doby tedy neexistuje jednotný koordinovaný postup v ochraně 
crowded places a úroveň zabezpečení jednotlivých subjektů se může značně lišit. 

Většina majitelů a provozovatelů těchto míst nemá dostatek finančních prostředků na 
služby soukromých bezpečnostních agentur, které by převzaly jejich zodpovědnost za 
zabezpečení objektů/míst a uvítali by v tomto směru iniciativu ze strany státu. Požadují 
například jednoznačné odpovědi na složité otázky, což je ale krok špatným směrem. 
Častým „přáním“ je kontrolní formulář pro vyklízení prostor v případě výhružky bombovým 
útokem, které jsou v ČR velmi častým jevem. Po vyplnění takového formuláře by uživatel 
dostal jasnou odpověď, zda evakuovat či nikoliv. Každá situace je ale specifická, její řešení 
záleží na mnoha faktorech (místo, čas, apod.) a nelze jej jen tak zjednodušit.  

Tedy spíš než jednoznačné „oficiální“ řešení je třeba vytvořit jakéhosi „průvodce“, 
který by poskytl doporučení a poradenství pro soukromé subjekty mající v gesci zabezpečení 
jednotlivých crowded places. Nevyžadoval by striktní plnění konkrétních kroků, ale 
fungoval by jako příručka, jejíž obsah by jednotliví adresáti mohli použít v závislosti na 
svých možnostech a situaci. Příklady takových publikací můžeme nalézt v zahraniční 
například v již zmiňovaném Nizozemsku a Spojeném království. V České republice by 
z důvodu své gesce mohlo mít vznik takových edukačních materiálů na starosti Ministerstvo 
vnitra České republiky.  

Co se týče specifických požadavků soukromých bezpečnostních služeb a dalších 
poradenských či auditorských platforem (SSI, F.S.C. bezpečnostní poradenství, a. s. a další), ty 
souvisejí především s úmyslem profitovat na výstupech veřejného sektoru. 

 

                                                
106 KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded 
places“ a jeho praktické využití: 1 Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a České 
republice – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém České republiky. In: Středisko bezpečnostní 
politiky [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2012 [cit. 2016-04-17]. 
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V minulosti můžeme registrovat první pokus o iniciativu řešící problematiku zajištění 
míst velké koncentrace osob v tuzemsku. Jedná se o manuál Prevence kriminality  
a terorismu v hotelovém provozu107 vydaného v roce 2006 Asociací hotelů a restaurací 
České republiky. Tento projekt byl financován z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy  
a Evropského sociálního fondu. Jak již název napovídá tato publikace je zaměřená pouze na 
prostředí pohostinství a hotelnictví, kde vzbudila skutečný zájem ze strany subjektů 
podnikajících v této oblasti. Z toho lze vyvodit, že vytvoření obecné obdoby tohoto 
dokumentu, který by byl koncipován pro široké spektrum veřejných míst s velkým počtem 
osob, by mohlo sklidit kladný ohlas.108 

Při hledání vlastního přístupu a vytváření systému na ochranu a ´zodolnění´ míst 
s velkou koncentrací osob by Česká republika měla brát inspiraci především z osvědčených 
postupů a příkladů dobré praxe od řady zahraničních států. Jako velký zdroj inspirace lze 
spatři v pojetí crowded places již několikrát zmiňovaného Spojeného království, které je 
detailněji popsáno v jedné z předešlých kapitol. Příkladným je především nastavený systém 
vzájemné spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Spojené království vytvořilo 
řadu nástrojů, projektů a výstupů v souvislosti s poradenstvím na zabezpečení míst velké 
koncentrace osob proti teroristické hrozbě, které jsou určeny pro majitele a provozovatele 
těchto míst a soukromým bezpečnostním službám. Jedním z takových projektů, který by 
mohl být aplikovatelný v podmínkách České republiky je například Project Griffin. Otázkou je 
odborný personál, který by prováděl školení zájemců a také finanční stránka věci. Vzhledem 
k nedostatku finančních prostředků v ČR by program, na rozdíl od britského protějšku, musel 
být pravděpodobně zpoplatněný. 

Poměrně významnou úlohu v efektivním boji proti terorismu a jiným bezpečnostním 
hrozbám může zastávat široká veřejnost, která v rámci bezpečnostního systému 
nepředstavuje pouze pasivní prvek nutný ochrany, ale může se i aktivně podílet na jeho 
funkčnosti.109 Široká veřejnost může fungovat především jako dobrý zdroj informací pro 
Policii České republiky a jiné bezpečnostní složky. K tomu je však nutné vytvořit kvalitní 
a důvěryhodný oboustranný informační kanál mezi zainteresovanými subjekty. Je třeba 
podporovat a vyzývat obyvatelstvo ke spolupráci s policejními složkami a zbavit ho často 

                                                
107 STÁREK, Václav, Vzdělávací program – Prevence kriminality a terorismu v hotelovém provozu, Asociace 
hotelů a restauračních zařízení, Praha 2006. 
108 DOSKOČILOVÁ, Veronika. Protiteroristická politika a protiteroristická opatření ve Spojeném království: 
Inspirace pro Českou republiku. Ochrana & Bezpečnost [online]. 2012, 1.(4) [cit. 2016-04-17]. ISSN 1805 – 5656. 
Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2012_D/2013_D_08_doskocilova.pdf 
109 Strategie boje proti Terorismu pro léta 2010 – 2012. 3. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2010. 
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negativního vnímání, které je pozůstatkem doby minulé.110 A naopak policie by měla dávat 
najevo, že má důvěru v informace získané od veřejnosti a bere je jako relevantní.111  

Dále by mělo docházet k lepšímu informování a osvětě veřejnosti v souvislosti 
s problematikou boje proti terorismu, do které by měly být zapojeny i vzdělávací zařízení. 
Nápomocné by mohly být různé kampaně (př. za využití známých osobností), propagační 
materiály jako letáky, plakáty, apelační videa a televizní/internetové spoty112. Tyto aktivity by 
měly podtrhnout roli policejních složek ve spolupráci právě s širokou veřejností. 

Pokud je cílem, aby bylo ve společnosti zakořeněno obecné povědomí o této 
novodobé bezpečnostní hrozbě, neměla by tato snaha s odstupem času polevit. Propagační 
a informační kampaně by měly být provázané s bezpečnostním výzkumem a pružně reagovat 
na aktuální situace. 

 

                                                
110 Jakákoliv informativní spolupráce s policejními složkami často vyvolává v občanech České republiky 
představy o udavačství, které jsou ještě důsledkem minulého komunistického režimu. 
111 DOSKOČILOVÁ, Veronika. Protiteroristická politika a protiteroristická opatření ve Spojeném království: 
Inspirace pro Českou republiku. Ochrana & Bezpečnost [online]. 2012, 1.(4) [cit. 2016-04-17]. ISSN 1805 – 5656. 
Dostupné z: http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2012_D/2013_D_08_doskocilova.pdf 
112 Spot je nejčastěji používaný krátký audiovizuálně informativní snímek, který může být reklamní/propagačně 
televizní, internetový, rozhlasový aj. snímek. 
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Závěr 
 
Stupňující se počet teroristických útoků namířených proti civilnímu obyvatelstvu se 

stává neblahým celosvětovým trendem a aktuální bezpečnostní výzvou. Především útoky  
v západní Evropě, které byly do nedávna považovány pouze za „noční můru" se změnily ve 
skutečnost a vzbudily velké emoce ze strany obyvatel. Právě atentáty v Paříži (2015) 
a Bruselu (2016) opět odhalily zranitelnost měkkých cílů, do kterých spadají i místa velké 
koncentrace osob (crowded places). Snadná proveditelnost útoku, rozsáhlé škody na 
životech a majetku a menší riziko ohrožení samotných útočníků spolu s vyvoláním značné 
publicity, která je kýženým efektem, jsou důvody preference těchto míst teroristy. 
Předcházet takovým útokům je velice obtížné a prakticky téměř nereálné. Přesto lze určitými 
osvědčenými postupy a aplikovanými opatřeními docílit snížení zranitelnosti těchto měkkých 
cílů.  

Praktická část této studie je koncipována jako stručná příručka, která by měla 
posloužit majitelům, provozovatelům a jiným subjektům odpovídajícím za zabezpečení 
objektů/míst, které řadíme mezi měkké cíle, jako průvodce obecnými doporučeními. 
Obsažená doporučení by měla vést ke zvýšení odolnosti těchto subjektů vůči 
protiprávnímu jednání a zvláště pak teroristickým hrozbám. Klíčové zdroje inspirace, ze 
kterých autorka studie čerpala, jsou obdobné publikace Spojeného království, které jsou 
jednotlivě věnovány konkrétnímu typu prostředí crowded places a Příručka pro obce vydaná 
Ministerstvem vnitra České republiky.  

Cílem autorky nebylo vytvoření obsahově vyčerpávajícího manuálu, ale poukázat na 
potřebu takové publikace a nastínění její možné podoby. Univerzálnost této příručky dává 
také prostor budoucím snahám o vytvoření specifických manuálů, které by byly zaměřené na 
konkrétní typy míst velké koncentrace osob.  

Problematika ochrany a zajištění míst velké koncentrace osob patří v České 
republice k tématům, která nejsou v oficiálních právních předpisech a dalších podkladech 
příliš vymezena a celkově se této bezpečnostní otázce nedostalo adekvátního řešení. 
Absence jednotného a koordinovaného postup v ochraně crowded places má za následek 
značně odlišné úrovně zabezpečení jednotlivých subjektů. Přitom by vlastníci, 
provozovatelé, organizátoři a jiné subjekty odpovědné za provoz a zabezpečení těchto míst 
uvítali aktivní přístup a určitou iniciativu ze strany státu, například ve formě poradenství  
a metodických manuálů. Při hledání řešení této otázky by Česká republika mohla čerpat 
inspiraci z řady zahraničních osvědčených přístupů a dobré praxe, které lze aplikovat na 
tuzemské poměry. 

 Se zahraničními přístupy řešící záležitosti ochrany míst velké koncentrace osob se lze 
seznámit v úvodních kapitolách této studie, kdy největší prostor byl věnován konceptu 
Spojeného království, které vytvořilo propracovaný systém spolupráci mezi veřejným  
a soukromým sektorem v rámci zajištění těchto míst a boje proti terorismu. Právě partnerství 
veřejného a soukromého sektoru je důležitým faktorem pro dosažení úspěšného boje proti 
této bezpečnostní hrozbě. Z pohledu autorky je toto téma blíže zkoumáno v několika 
kapitolách a vyúsťuje v bezpečnostní úvahy v rámci České republiky.  

Zabezpečení veřejných míst, kde se v jedné chvíli může nacházet velké množství 
osob, patří mezi aktuální bezpečnostní priority. Autorka se v předložené studii pokusila 
detailněji popsat tuto problematiku s cílem přiblížit ji nejen odborníkům z řad bezpečnostní 
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komunity, ale i široké veřejnosti. Myšlenky a teze uvedené v této studii otevírají řadu otázek 
k zamyšlení, které mohou sloužit jako zdroj inspirace při vytváření nových přístupů 
k zabezpečení těchto specifických míst před terorismem a jinému protiprávnímu jednání. 
V budoucnu by se toto bezpečnostní téma mělo stát běžnou součásti bezpečnostního 
systému České republiky, jako je tomu i v jiných vyspělých, částech světa.  
 


