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Anotace
Studie popisuje bezpečnostní situaci ve Francii. Zaměřuje se na opatření, jež Francie přijímá
s cílem předcházet bezpečnostním rizikům či je minimalizovat. Hlouběji pak zkoumá
především opatření sloužící k potírání hrozby terorismu. Důraz je kladen zejména na popis
plánu Vigipirate – bezpečnostního nástroje pro boj vůči terorismu. Text se věnuje mimo jiné
vývoji tohoto plánu, oblastem, ve kterých jsou bezpečnostní opatření přijímána
a jednotlivým aktérům, jež stojí za realizací těchto opatření. Druhá – empirická část studie se
věnuje přístupu vzdělávacího systému Francie k problematice bezpečnosti, především pak
k problematice terorismu, a porovnává jej s přístupem vzdělávacího systému České republiky
k dané problematice.
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Abstract
Experiences of France Regarding the Securing of Local Public Order Affairs as an Inspiration
for the Czech Republic. This study describes the security situation in France. It focuses on
the measures taken by France to prevent or minimize security risks.This means mainly the
measures to combat the threat of terrorism. Emphasis is placed in particular on the
description of the Vigipirate plan – a security tool for the fight against terrorism. The study
also describes the development of this plan, the areas in which security measures are taken
and the actors involved in implementing these measures. The second, empirical part of the
study, talks about the approach of educational system in France to the topic of security,
mainly to the topic of terrorism. Those approaches are later compared to the approach of
educational system in the Czech Republic related to this topic.
Keywords
Security situation in France, terrorism, Vigipirate plan, terrorism threats, measures against
terrorism, educational system approach to the security issues and terrorism issues.
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ÚVOD
Studie „Zkušenosti Francie se zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku jako
inspirace pro Českou republiku“ se zpočátku zabývá bezpečnostní situací ve Francii. Co se
týká trestné činnosti, existují v rámci Francie významné meziregionální rozdíly. Největší míru
kriminality zaznamenávájí departementy jihovýchodního pobřeží Francie a Pařížský region.
Studie se zaměřuje jak na popis aktuální bezpečnostní situace, tak na její historický vývoj.
Stěžejní část je věnována extremismu, který má ve Francii rostoucí charakter, především pak
fenoménu terorismu.
Cílem této diplomové studie je mimo jiné poukázat na aktuálnost problému terorismu,
odpovědět na otázku, proč se zrovna Francie stala jedním z hlavních terčů početných
teroristických útoků v rámci Evropské unie a poodhalit bezpečnostní opatření, jež Francie
přijímá s cílem zabezpečit místní záležitosti veřejného pořádku v probírané oblasti, tj.
potlačit teroristické činy či minimalizovat jejich dopady. Zkušenosti Francie nabyté
dlouhotrvajícím bojem s fenoménem terorismu by se mohly stát inspirací pro bezpečnostní
systém České republiky. První francouzská mezirezortní směrnice, v níž byla zpracována
opatření týkající se ostražitosti vůči teroristickým incidentům, byla vydána roku 1978, v roce
1981 na ni navázal vládní plán Vigipirate, který byl několikrát aktualizován, než získal aktuální
podobu. Jedním z přístupů v rámci plánu Vigipirate byl například takzvaný „Code couleur“,
který platil od roku 2003 do roku 2014, a jehož snahou bylo rozdělit škálu ohrožení
terorismem do pěti stupňů, kterým byly přiřazeny jednotlivé barvy. Dle závažnosti,
respektive tedy dle vyhlášeného stupně nebezpečí, byla přijímána bezpečnostní opatření
jemu náležející. Tento přístup se zdál být příliš komplikovaný, a proto se v roce 2014 přešlo
k systému, který zahrnoval pouze dva stupně ohrožení terorismem. V současné době jsou
úrovně ohrožení terorismem tři. Studie se tedy věnuje historickému vývoji plánu Vigipirate
a přijímaným opatřením, popisuje důvody jednotlivých změn. Dále popisuje strukturu plánu,
jednotlivé pilíře a oblasti, ve kterých jsou daná bezpečnostní opatření přijímána. Zmíněné
jsou také osoby, jež se podílí na realizaci jednotlivých bezpečnostních opatřeních, důraz je
kladen také na zapojení obyvatelstva. Studie se také stručně zmiňuje o existenci dalších
plánů z rodiny PIRATE, což jsou plány připravené k aktivaci v případě teroristického útoku
v rámci specifického prostředí (tj. například vzdušný prostor či kyberprostor).
Cílem praktické části je porovnat český a francouzský systém vzdělávání dětí a mládeže,
případně i informování a vzdělávání vyučujících a rodičů v otázkách týkajících se zajištění
bezpečnosti žáků, s důrazem na protiteroristickou prevenci. Dlouholeté zkušenosti Francie
s problematikou terorismu by měly vést k propracovanějšímu přístupu ke vzdělávání
obyvatelstva, ze kterého by Česká republika mohla čerpat jistá ponaučení.
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Hypotézy, které bude snaha v rámci této studie verifikovat nebo falsifikovat,
následující:

jsou

Hypotéza č. 1: Bezpečnostní systém Francie, nakolik se jedná o daleko lidnatější zemi s řadou
specifik, obsahuje prvky, přenositelné do prostředí České republiky, respektive ve zdejším
prostředí využitelné.
Hypotéza č. 2: Snaha o jednoznačnou „matematizaci“ míry ohrožení terorismem je ve Francii
na ústupu.
Hypotéza č. 3: Jak ve Francii, tak v České republice, je více než vhodné se zaměřit na
zvyšování připravenosti a odolnosti veřejnosti ve vztahu k co nejširšímu spektru
mimořádných událostí.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. Základní statistické údaje a bezpečnostní situace ve Francii
Základní statistické údaje o zemi
Francie patří mezi nejrozlehlejší a nejlidnatější státy Evropy respektive Evropské unie, Jedná
se o „typickou“ starou členskou zemi Unie, o stát s nepřehlédnutelnou koloniální tradicí.
Rozloha Francie v současnosti činí 672 369 km2 (tedy více než osminásobek rozlohy České
republiky). Tuto zemi obývá okolo 66, 99 milionu obyvatel.1 Francii lze rozdělit na pevninskou
část (metropolitní Francii, France métropolitaine) a na zámořské oblasti (bývalé francouzské
kolonie).
Od 1. ledna 2016 se Francie člení do 18 regionů, dále členěných na 101 departementů.
Z toho 13 regionů spadá do evropské části Francie. Jedním z těchto regionů je Korsika, která
má statut územně samosprávného celku. Dalších 5 regionů se nachází v zámoří (Réunion,
Mayotte, Francouzská Guyana, Martinik a Guadeloupe), tato území mají statut regionu
i departementu. V čele regionů stojí regionální prefekt, v čele departementů prefekt.
Departementy se dále dělí do 342 arrondissementů, které dále sestávají ze zhruba 2 050
kantonů. Arrondissementy ani kantony nemají žádné pravomoci ani vlastní zastupitelstva,
slouží spíše pro administraci, statistické účely, případně jako volební okrsky.
Poslední úrovní dělení státu představují obce, tedy samosprávné územní celky.
V metropolitní Francii se jich nachází zhruba 36 700. V čele obecní rady stojí starosta.

1

Population totale en France de 2004 à 2017 (en millions). Statista: Le Portail de Statistiques [online]. France,
2017 [cit. 2017-07-25]. Dostupné z: https://fr.statista.com/statistiques/471946/population-totale-france/
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Obrázek 1: Současné regiony (vlevo) a departementy (vpravo) v rámci Francie.2

Bezpečnostní situace ve Francii
Co se týče nápadu zjištěné trestné činnosti, v rámci Francie existují významné meziregionální
rozdíly. Dlouhodobě se kriminalita ve Francii soustřeďuje převážně do dvou oblastí. „Jedná
se jednak o oblast od severního pobřeží k Paříži, která je jako snad všechna hlavní města
„napadena“ největší mírou trestné činnosti (130 % celonárodního průměru), a poté
o jihovýchodní pobřeží, tedy departementy kolem měst Montpellier, Marseille, Toulon a Nice.
Naopak většina vnitrozemských departementů vykazuje výrazně nižší míru kriminality.“3
Toto tvrzení potvrzuje i ilustrace vystihující míru kriminálních deliktů a trestných činů, k nimž
došlo ve Francii v roce 2010 s tím, že levá mapa zobrazuje počet trestných činů proti majetku
na 100 000 osob (k trestným činům takovéto povahy docházelo v roce 2010 nejvíce v oblasti
Montpellier, Marseille, Nice, dále se jednalo například o aglomeraci Paříže či Bordeaux), na
pravé mapce jsou tmavě modrou barvou vyznačeny oblasti, kde nejčastěji docházelo
k násilným trestným činům vůči osobám.4

2

Liste des départements français. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001 [cit. 2017-07-13].
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_d%C3%A9partements_fran%C3%A7ais
3
KRULÍK, Oldřich. Zahraniční inspirace, týkající se informování veřejnosti o náležitém chování během situací,
kdy dochází k rozsáhlému narušování veřejného pořádku a bezpečnosti. Bez vydavatele. Praha 2015. ISBN 97880-7504-286-6.
4
Carte de la criminalité en France. Chroniques Cartographiques: L'information à la carte [online]. France, 2015
[cit. 2017-07-13].
http://www.chroniques-cartographiques.fr/2015/01/carte-de-france-des-crimes-et-delits.html
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Obrázek 2: Zjištěná kriminalita ve Francii roku 2010: Počet trestných činů proti majetku na
100 000 osob (vlevo) a oblasti, kde nejčastěji docházelo k násilným trestným činům vůči
osobám (vpravo).5

Jak vyplývá z následující tabulky, od roku 1989 do roku 2009 se počet registrovaných
trestných činů spáchaných na území Francie pohyboval střídavě v rozmezí od 3,3 do
4,1 milionu kriminálních skutků za rok, přičemž nejkritičtější bylo období mezi lety 2001 až
2004, od těchto let do roku 2009 kriminalita lehce klesala. Aktuálnější statistiky zobrazující
počty kriminálních skutků, k nimž došlo ve Francii za období jednoho roku, jsou bohužel
v současné době na internetu jen těžce dohledatelné. Dříve se totiž počty kriminálních činů
sčítaly jako měsíční součet kriminálních činů zaznamenaných v celé Francii četnictvem a
měsíční součet kriminálních činů zaznamenaných národní policíí. Takto se sečetlo 12 měsíců
daného roku a výsledek byl hotov. V roce 2013 lze zaznamenat výpadky v četnické statistice,
mimo jiné také proto, že četnictvo v roce 2012 zavádí nový způsob registrace kriminálních
činů. To znamená, že analýzy četnictva a národní policie se dále budou lišit (tj. sčítání
jednotlivých výsledků bude složitější nebo nevypovídající).6 Jelikož metoda sčítání statistik
četnictva a národní policie byla v historii kritizována (výsledný přehled kriminálních skutků
nebyl vypovídající, jelikož mnohé z nich nebyly nahlášeny četnictvu ani policii), přešlo se
5

Carte de la criminalité en France. Chroniques Cartographiques: L'information à la carte [online]. France, 2015
[cit. 2017-07-13]. Dostupné z:
http://www.chroniques-cartographiques.fr/2015/01/carte-de-france-des-crimes-et-delits.html
6
TAVERNIER, Jean-Luc, Stéphane TAGNANI, Édith HOUËL, Catherine KOHLER a Pierre THIBAUDEAU. France
portrait social [online]. France: : Institut national de la statistique et des études économiques 18, boulevard
Adolphe-Pinard, 75675 PARIS CEDEX 14, 2014 [cit. 2017-08-25]
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v roce 2007 z takzvané na novou formu statistického zpracování pod názvem Životní úroveň
a bezpečnost (Cadre de vie et sécurité). Tato anketa se skládá ze tří dotazníků, na které
odpovídá 17 000 domácností, které tvoří reprezentativní vzorek představující francouzskou
populaci.7 První dotazník se věnuje tomu, zda došlo k vloupání/krádeži domu a jak měl dům
řešené bezpečnostní opatření. Druhý dotazník je individuální, určen osobám starším 14 let,
táže se, zda došlo k násilí na jejich osobě (poškození z individuálního pohledu) a jaké byly
případně následky (zranění, doba hospitalizace aj.) Poslední dotazník je také individuální a je
určen osobám ve věku 18 až 75 let a týká se případů fyzického násilí a sexuálního zneužití.
Osoby jsou dotazované na události, ke kterým došlo v průběhu 2 let předcházejících konání
výzkumu.
Tabulka 1: Vývoj zjištěné trestné činnosti ve Francii mezi lety 1989 až 2012.8
Rok
zjištěné
trestné činy
Rok
zjištěné
trestné činy
Rok
zjištěné
trestné činy
Rok
zjištěné
trestné činy

1989

1990

1991

1992

1993

1994

3 266 442 3 492 712 3 744 112 3 830 996 3 881 894 3 919 008
1995

1996

1997

1998

1999

2000

3 665 320 3 559 617 3 493 442 3 565 525 3 567 864 3 771 849
2001

2002

2003

2004

2005

2006

4 061 792 4 113 882 3 974 694 3 825 442 3 775 838 3 725 588
2007

2008

2009

3 589 293 3 558 329 3 521 256

2010
nedostup
né

2011
2012
nedostup
4 111 100
né

Když v roce 2016 francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve zveřejnil zhodnocení
kriminality ve Francii za rok 2015, upozornil přitom na několik současných trendů kriminality
v zemi. Vzrostl například počet vražd, což se dá vysvětlit zejména četnými atentáty v daném
roce. Již několik let má ve Francii vzrůstající tendenci i počet násilných trestných činů.
Například od roku 2014 do roku 2015 stoupl počet násilných trestných činů ve Francii o 2 %,
další rok stoupl ještě o další 4 %.9
Velké procento činů spadajících do této kategorie představuje domácí násilí. V roce 2015
představovaly násilné trestné činy na partnerovi (rodinném příslušníkovi) zhruba 44 %
z celého počtu násilných činů. Ze zprávy pak vyplývá, že obětí násilí bývají spíše ženy (v roce
7

JALUZOT, Laurence, Sébastien PICARD a Michel DUÉE. ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 448-449: La victimation :
un sujet sensible qui nécessite des approches complémentaires. France, 2011, s. 84-86
8
Crimes recorded by the police by offence category. In: Eurostat [online]. 2015 [cit. 2017-08-25]. Dostupné z:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_gen&lang=en
9
LECLERC, Jean-Marc. Découvrez la carte des crimes et délits en France et dans le Grand Paris. Le Figaro
[online]. 2017, 2017 [cit. 2017-07-13]. ISSN 0182-5852. Dostupné z: http://www.lefigaro.fr/actualitefrance/2017/01/02/01016-20170102ARTFIG00290-decouvrez-la-carte-des-crimes-et-delits-en-france-et-dansle-grand-paris.php
8
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2015 zhruba 54 %). Napadení bez zjištěné příčiny vykazuje také vzrůstající charakter (od roku
2014 se počet zvýšil o 13 %).
Tabulka pod textem, která prezentuje jeden ze závěrů statistického výzkumu „Cadre de vie et
sécurité“, jež je zpracováván na základě spolupráce ministerstva vnitra s Národním
institutem statistiky a ekonomických studií (Institut national de la statistique et des études
économiques, INSEE), zobrazuje vývoj počtu obětí násilného trestného činu v tisících a to
vždy za dvouletý cyklus, rozděluje pak násilné činy na akty spáchané mimo domácí prostředí
(tj. „hors ménage“), které dále dělí na fyzické napadení (tzv. „violences physiques“) či
napadení se sexuálním motivem („violences sexuelles“) a akty domácího násilí („intra
ménage“). Řádek vystupující pod názvem „ensemble“ reprezentuje celkový počet obětí
násilných činů za jednotlivá období. Pravá část tabulky pak udává procentuální zastoupení
žen jako obětí násilných činů.10
Obrázek 3: Vývoj počtu obětí násilného trestného činu v tisících po dvouletých cyklech

Oproti tomu krádeží (a to jak ozbrojených tak neozbrojených) po několika letech, kdy se
spíše jednalo o rostoucí tendenci, ubylo.11 Tento fakt znázorňuje následující ilustrace.
Tabulka znázorňuje případy poškození majetku, k nimž došlo v letech 2010, 2012 a 2015.
Přičemž tučně zvýrazněná čísla v posledním řádku představují celkový počet případů
poškození majetku (bytu či vozidla). Do výsledků spadají krádeže v domech či pokusy o
loupež, vandalismus, krádeže aut/ motorek či kol.12

10

Criminalité – Délinquance. INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques [online]. [cit.
2017-07-13]. Dostupné z:
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569376?sommaire=2587886&q=Criminalit%C3%A9
11
Bilan de la délinquance en 2015 : 5 chiffres à retenir: Les violences sont en hausse tandis que les vols ont
connu une baisse l'an dernier. Franceinfo [online]. 2016 [cit. 2017-07-13]. Dostupné z:
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/bilan-de-la-delinquance-en-2015-5-chiffres-aretenir_1289323.html
12
BESBES, Mariam, Françoise MARTIAL a Joëlle TRONYO. Institut national de la statistique et des études
économiques. Tableaux d´économie francaise: Criminalité - Délinquance. Imprimerie JOUVE, 2017.
9
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Obrázek 4: případy poškození majetku, k nimž došlo v letech 2010, 2012 a 2015.

Obrázek 5: Počet násilných trestných činů na 1 000 obyvatel v jednotlivých departementech pro rok 2016.13

13

LECLERC, Jean-Marc. Découvrez la carte des crimes et délits en France et dans le Grand Paris. Le Figaro
[online]. 2017, 2017(1) [cit. 2017-07-13]. ISSN 0182-5852. Dostupné z: http://www.lefigaro.fr/actualitefrance/2017/01/02/01016-20170102ARTFIG00290-decouvrez-la-carte-des-crimes-et-delits-en-france-et-dansle-grand-paris.php
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Ze studie Národní observatoře pro zkoumání kriminality a trestní odpovědnosti
(l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ONDRP) zveřejněné
v lednu roku 2017 Figaro tedy vyplývá, že co se týká násilí, nejvíce nebezpečná je oblast
francouzské Guyany, hovoříme-li pak o metropolitní Francii, nejvíce nebezpečnou se jeví
Paříž a její okolí (jmenovitě departement Seine-Saint-Denis s 18,19 násilnými činy na 1 000
obyvatel), dále pak jižně situovaný departement Bouches-du-Rhône či oblast Alpes
Maritimes. Nejvíce bezpečnou oblastí z hlediska počtu násilí je pak departement Lot (3,50),
Gers (3,61), Creuse (3,91) či Cantal (3,92). Ve všech čtyřech případech se jedná o vnitrozemí
jižní poloviny Francie, tedy typická „vnitřní periferie“ státu.
Tabulka 2: Počet násilných trestných činů na 1 000 obyvatel, „negativní extrémy“ v rámci
Francie roku 2016.
Počet násilných trestných činů na 1000
obyvatel
23,46
18,19
15,72
11,47
10,21

Departement
Guyane
Seine-Saint-Denis
Paris
Bouches-du-Rhône
Alpes Maritimes

Jak znázorňuje další tabulka, tak mezi departementy metropolitní Francie s největším
počtem krádeží spadá Rhône, Haute Garonne, Isére či Tarne-et-Garonne. Nejméně krádeží
pak zaznamenávají departementy: Lozére (2,35), Mayenne (2,89) či Bas-Rhin (2,94).
Tabulka 3: Tabulka: Počet krádeží na 1 000 obyvatel, „negativní extrémy“ v rámci Francie
roku 2016.
Departement
Rhone
Haute Garonne
Isére
Guadaloupe
Tarne-et-Garonne

Počet vloupání/krádeží na 1000 obyvatel
9,55
8,88
8,67
7,87
7,81

Jako celkově nejbezpečnější departementy ve Francii z hlediska počtu registrovaných krádeží
a násilí byly označeny Cantal a Lot, tedy již zmíněné vnitrozemí jižní poloviny státu.14
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LECLERC, Jean-Marc. Découvrez la carte des crimes et délits en France et dans le Grand Paris. Le Figaro
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Île-de-France
Île-de-France neboli Pařížský region (zahrnující Paříž a okolní departementy, tedy Essonne,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise a Yvelines15) se
potýká se zvýšenou násilnou kriminalitou a krádežemi.
Studie Národní observatoře pro zkoumání kriminality a trestní odpovědnosti hodnotící rok
2015, která byla zveřejněna v lednu 2017, se soustřeďuje mimo jiné na bezpečnostní situaci
v oblasti tzv. „Grand Paris“ (zahrnuje 20 pařížských arrondissementů a 123 obcí ze třech
departementů sousedících s Paříží tj. Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine a Val-de-Marne).
V roce 2015 došlo v této oblasti k 559 783 kriminálním činům a přestupkům, přičemž 46,4 %
se odehrálo přímo v Paříži.16
Centrum Paříže a departement Seine-Saint-Denis prokazuje zvýšenou hladinu úmyslného
fyzického napadení (vraždy, poranění). Vraždy během krádeže, vyrovnávání účtů či krádeže
spojené s násilím jsou typické pro první pařížský arrondissement, tj. oblast zahrnující
například čtvrť Les Halles (26,6 případů fyzického napadení na 1 000 obyvatel) a sever Paříže,
pro oblast Saint-Denis (12,1 případů na 1000 obyvatel) a La Courneuve (11,3 trestných činů
na 1000 obyvatel). Obchod s drogami nejvíce kvete v centru Paříže (nejvíce pak v prvním
a osmém arrondissementu) a v severní části „Grand Paris“ (tj. v severní Paříži a v Seine-SaintDenis).
Zvláště vysoký počet trestných činů souvisejících s obchodováním s drogami
a jejich konzumací pak vykazuje pařížská oblast Saint Ouen. Mezi bezpečnější části co se týká
předcházení agrese a střetu s dealery patří například obce v departementu nacházejícím se
západně od Paříže nazývaným Hauts-de-Seine, dále pak některé z obcí v departementu Valde-Marne (například obec Vaucresson s 1,7 násilnými kriminálními skutky na 1000 obyvatel,
Marnes-la-Coquette s indexem 1,2 na 1000 obyvatel či Ville-d´Avray s číslem 1,6).17 Krádeže
bez násilí se nejvíce soustředí do samého centra „Grand Paris“. Nejvíce postižený je pak
první arrondissement s počtem 182,5 krádeží na 1000 obyvatel a osmý arrondissement se
132,3 krádežemi na 1 000 obyvatel. Ke krádežím pak dochází jak na ulici, tak na veřejných
místech (například v obchodním centru 4 temps, tedy jedna z největších nákupních galerií
v aglomeraci, se hovoří o 29,5 krádežích na 1 000 návštěvníků).
Ke krádeži automobilů na druhou stranu nejvíce dochází dále od centra, jelikož má centrum
Paříže velké množství sledovacích systémů a parkoviště mají většinou své hlídače (mezi
15

Île-de-France. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001[cit. 2017-07-13]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
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nejvíce ohrožené v rámci Paříže patří 8., 7., 12. a 16. arrondisement). Nejvíce postiženým
městem je Périgny, jež se nachází zhruba 15 kilometrů od Paříže. Jako bezpečnější oblasti
z hlediska množství krádeží automobilů či motorek pak byly označeny Vincennes a Villed´Avray.18
I vloupání bývá častější pro oblasti vzdálené centru Paříže. Nejvíce postiženým městem roku
2015 v dané problematice bylo město Villeneuve-Saint-Georges s 346 případy vloupání, což
představuje 29,5 vloupání na 1 000 obyvatel. Dalšími městy bojujícími s vysokým počtem
vloupání je například Valenton či Périgny. Mezi bezpečnější oblasti pak řadíme Puteaux
a Courbevoie.19
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Où vivre en sécurité en région parisienne ? Une étude inédite au cas par cas. 20 minutes [online]. 2017 [cit.
2017-07-13]. Dostupné z: http://www.20minutes.fr/paris/1988819-20170103-o-vivre-securite-regionparisienne-etude-inedite-cas-cas
19
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Paris Région, 2017 [cit. 2017-07-13]. Dostupné z: https://www.francebleu.fr/infos/societe/delinquance-ou-estelle-la-plus-forte-en-ile-de-france-1483448204
13
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656
Bc. Barbora Beštová, Zkušenosti Francie se zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku jako inspirace‘
pro Českou republiku (2017_C_08)

Ilustrace: Obrázky pod textem zobrazují četnost jednotlivých typů kriminality v jednotlivých
departementech a obcích tzv. Velké Paříže (Grand Paris), s tím, že sytě růžová barva
znamená vysoký výskyt daného druhu kriminality.20
Obrázek 6: Míra násilných trestných činů v Obrázek 7: Míra vloupání se do obydlí.
jednotlivých arrondisementech a obcích.

Obrázek 8: Krádeže vozidel.

Obrázek 9: Drogová kriminalita.
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2. Francie a fenomén terorismu
Pokud terorismus definujeme v souladu s Rámcovým rozhodnutím Rady Evropské unie
č. 475/2002,21 ze kterého ostatně vychází i definice terorismu v právním řádu České
republiky, pak statistiky Europolu (European Police Office) konstatují, že počet teroristických
útoků v rámci členských států Evropské unie v poslední době v absolutních číslech roste.
Uvádí se, že v roce 2015 lze v rámci Unie hovořit o 211 útocích a to jak zmařených, tak
dokončených. Zhruba polovina z nich se týkala Spojeného království, dalším častým cílem
pak bylo Španělsko a právě Francie.22
Bohužel tedy lze konstatovat, že extremismus ve Francii má rostoucí tendenci a brutalita
teroristických činů vzrůstá. Rozvoj terorismu ve Francii má pak několik typických znaků:
nárůst aktivity potenciálních aktérů (izolovaní radikálové, operační týmy rozprostřené na
území Unie), různorodost postupů (příležitostné či plánované útoky a s tím související volba
scénáře útoku, kterým může být střelba do davu lidí, braní rukojmích, kybernetický útok,
využití automobilu či zásilky s výbušninou, falešné poplašné hlášení o možné bombě s cílem
nastolit atmosféru strachu, destrukce symbolických cílů a jiné), pestrost možných cílů
(infrastruktura, místa shromáždění velkého počtu osob, symbolická nebo jinak významná
místa).23
Graf pod textem znázorňující počet odhalených teroristických útoků v roce 2015 (vlevo, na
modrém podkladu) a počet zatčených (na bílém) ukazuje, že Francie byla v zatýkání úspěšná,
ze 73 plánovaných útoků bylo zatčeno 424 lidí.24 V roce 2015 bylo z celkového počtu 424
zatčených osob celkem 377 definováno jako „zastánci extrémního výkladu náboženství“
(tedy převážně islámu).25
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Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu. In: . ročník 2002, (2002/475/SVV).
Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32002F0475
22
Extremismus v Česku a v Evropě [online]. ČT24, 2016 [cit. 2017-07-13]. Dostupné z:
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TERRORISTE [online]. France: SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SECURITÉ NATIONALE, 2016 [cit.
2017-07-13]. ISSN 0242-6056. Dostupné z:
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/brochure_vigipirate_gp-bd_0.pdf, s. 8-9
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978-92-95200-68-5. Dostupné z: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/europeanunion-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016, s. 15
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Obrázek 10: počet odhalených teroristických útoků v roce 2015

Obrázek 11: počet zatčených v roce 2015

Další útočníci se vyznačují nenáboženskou motivací, spadají tedy do definice extrémní
pravice, extrémní levice nebo se jedná o stoupence odtrženeckých hnutí (například na
Korsice).
Na otázku, proč se Francie stala doménou evropských džihádistů, existuje několik možných
odpovědí. Jednou z nich je zajisté angažovanost Francie v boji proti islámskému státu na
Blízkém východě, což dokazují například výroky jednoho z útočníků z 13. ledna 2015
v pařížském klubu Bataklan, který prohlásil, že je útok odvetou za všechny škody, které
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bývalý francouzský prezident Holland způsobil všem muslimům po celém světě.26 Francie je
v boji tzv. Islámskému státu poměrně aktivní. Zaměřili se především na systematickou
likvidaci islámské infrastruktury (např. vybombardování syrského města Rakka představujícího metropoli islámského státu v říjnu roku 2015), dále pak na likvidaci spojek zajišťujících
verbování lidí ve Francii.
Všeobecně známé je také zapojení francouzských vojsk ve Středoafrické republice či v Mali.27
Dalším vysvětlením je historie migrační politiky Francie. „Dnešní nejčastější cíl evropských
azylantů přitahoval už od konce 18. století statisíce imigrantů, ať už přicházeli za prací nebo
z politických a humanitárních důvodů. Podobu novodobé Francie spoluvytvářeli příchozí
z různých kontinentů.“28 Po druhé světové válce Francie přijala mnoho migrantů z bývalých
francouzských kolonií, dále také například Portugalce, Španěly či Jugoslávce. Cílem bylo
získat levnou pracovní sílu na tzv. rekonstrukci Francie. Nepočítalo se však s tím, že ve Francii
většina takto příchozích zůstane.29 První generace, jež přišla do Francie, byla vděčná za lepší
životní úroveň, kterou pro ni život ve Francii představoval. Nyní však hovoříme o druhé či
třetí generaci, jež žije na předměstí, kde je vyšší nezaměstnanost a tím pádem horší životní
podmínky. Málokteré z dětí žijících na předměstí si může dovolit kvalitní vzdělání. „Připadají
si, že jsou vyloučeni. Bydlí na znevýhodněných adresách, kamkoli přijdou, ptají se jich na
bydliště, a v tu chvíli jsou tito lidé znevýhodněni a práce pro ně není. Nenávidí celou Francii
a celou západní společnost,“30 vysvětluje analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Eichler.
Navíc je Francie značně sekulární společností, ve které by projevy náboženství měly patřit
spíše do soukromé sféry. Dalo by se tedy hovořit o potlačování „většinou neuznávané víry“.
Jako názornou ukázku lze uvést kauzu se zákazem nošení šátků ve veřejných institucích jako
například ve školách s cílem stanovit určité hranice. Je zřejmé, že lidé, jež se cítí utlačováni
a nějakým způsobem diskriminováni, pak mohou být více náchylní k přijetí teroristické
propagandy. „V jednom z prohlášení samozvaného Islámského státu se hovoří o Paříži jako o
„hlavním městě prostituce a neřesti“. Hlavním nepřítelem islámských radikálů jsou sice
tradičně Spojené státy, Francii ale vnímají jako zemi, která prosazuje západní sekulární
liberalismus, a ateistickou mocnost, jež hájí hodnoty, jako je svoboda a demokracie. Ty jsou

26

ROKOS, Milan. Je něco horšího než Amerika? Ano, Francie, myslí si džihádisté [online]. Lidovky.cz, 2016 [cit.
2017-07-13]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/pariz-bojuje-proti-dzihadistum-nejen-v-irakua-syrii-ale-i-v-africe-na-rozdil-od-usa-je-navic-pro-igq-/zpravy-svet.aspx?c=A160715_190124_ln_zahranici_ELE
27
OLŠANSKÝ, Dalibor. Proč se zrovna Francie stala terčem teroristických útoků. In: Zprávy.tiscali.cz: Magazín
[online]. 2015 [cit. 2017-07-13]. Dostupné z:
https://zpravy.tiscali.cz/proc-se-zrovna-francie-stala-tercem-teroristickych-utoku-268760
28
KALENDA, František. Proč by Francie nebyla bez imigrantů Francií. In: Zprávy.tiscali.cz: Magazín [online]. 2015
[cit. 2017-07-13]. Dostupné z: https://m.zpravy.tiscali.cz/proc-by-francie-nebyla-bez-imigrantu-francii-247705
29
MAIRE, Benoit master en économie internationale, konzultace dne 6. 7. 2017.
30
Prokletá Francie: Vytlačování víry, sociální problémy či vojenské angažmá z ní činí terč č. 1 [online]. ČT24, ČTK,
2016 [cit. 2017-07-13]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1847747-prokleta-francie
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pro islamisty nepřijatelné. Navíc se domnívají, že se tyto hodnoty Paříž snaží vnutit
i islámskému světu (viz zmiňovaná kauza se šátky).“31
Oproti terorismu z předchozích dekád, islámským teroristům nejde o určitou skupinu osob.
Dá se konstatovat, že jejich cílem je zastrašit zabitím masy lidí bez rozdílu32. Mohou útočit
kdekoliv a kdykoliv. Snahou je upoutání pozornosti. Lze hovořit o dvojí hrozbě. První hrozbou
jsou vyškolení islámisté, jež se dopouštějí v Evropě extremistických činů. Další nebezpečí
představuje teroristická propaganda, která se snaží zlákat francouzské občany a přimět je
postavit se proti jejich zemi. Cíle jsou pak dvojí: získat francouzské občany33 jako bojovníky
teroristických organizací v zahraničí (například v Sýrii), či je nechat „působit“ v jejich rodných
zemích. Takto zmanipulovaní jedinci totiž dobře znají místní terén a mohou lehce určit cíl
a být tak velmi užiteční. Francie má největší muslimskou populaci v Evropě čítající zhruba
5 milionů muslimů. To lze zajisté použít k vysvětlení toho, proč se Francie stala největším
evropským zdrojem bojovníků Islámského státu.34
Mapa pod textem zobrazuje míru islámské radikalizace v jednotlivých departementech
Francie v období mezi dubnem 2014 a květnem 2015, kdy se hovořilo o 4 091 osobách
přiklánějících se k islámskému radikalismu (z toho 65 % mužů a 35 % žen). Z obrázku vyplývá,
že se radikálové nejvíce soustředí v oblasti Paříže a okolí a v jihovýchodních departementech
Francie (např. města: Marseille, Nice, Nimes, Montpelier, Toulouse, Lyon, Grenoble).
V syrsko-irácké zóně bylo v tomto období zaznamenáno 368 bojovníků za islámský stát
pocházejících z Francie.35
31

ROKOS, Milan. Je něco horšího než Amerika? Ano, Francie, myslí si džihádisté [online]. Lidovky.cz, 2016 [cit.
2017-07-13]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/pariz-bojuje-proti-dzihadistum-nejen-v-irakua-syrii-ale-i-v-africe-na-rozdil-od-usa-je-navic-pro-igq-/zpravy-svet.aspx?c=A160715_190124_ln_zahranici_ELE
32
Vigipirate – FAIRE FACE ENSEMBLE: VIGILANCE, PRÉVENTION ET PROTECTION FACE À LA MENACE
TERRORISTE [online]. France: SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SECURITÉ NATIONALE, 2016 [cit.
2017-07-13]. ISSN 0242-6056. Dostupné z:
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/brochure_vigipirate_gp-bd_0.pdf, 76 s., s. 3
33
Francouzským občanem se člověk stává, pokud je alespoň jeden z jeho rodičů Francouz a to ať už se narodí
kdekoliv („právo krve“). Pokud se dítě narodí ve Francii a alespoň jeden z rodičů je Francouz, tak má dítě také
francouzské občanství. Dále pokud se ve Francii (metropolitní či v bývalých francouzských koloniích) narodí dítě
cizinci narozenému taktéž ve Francii, stává se také Francouzem. Pokud se však dítě narodí ve Francii rodičům,
kteří jsou cizinci, může získat občanství na žádost rodičů ve věku 13 – 16 let, či na osobní žádost ve věku
16 – 18 let (podmínkou je, že musí v době podání žádosti žít ve Francii a do věku svých 11 let musí žít ve Francii
minimálně 5 let). Dalším způsobem je udělení občanství cizinci. Jedinec si může zažádat o udělení občanství,
pokud je mu nad 18 let a žije ve Francii nejméně 5 let, případně 2 roky- pokud je nějakým způsobem užitečný
státu. Francouzské občanství lze získat i sňatkem s francouzským občanem. Dále může být dle zákona číslo
2015-1776 z 28 prosince 2015 francouzské občanství uděleno cizincům, jež žijí ve Francii minimálně 25 let.
34
ROKOS, Milan. Je něco horšího než Amerika? Ano, Francie, myslí si džihádisté [online]. Lidovky.cz, 2016
[cit. 2017-07-13]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/pariz-bojuje-proti-dzihadistum-nejen-viraku-a-syrii-ale-i-v-africe-na-rozdil-od-usa-je-navic-pro-igq-/zpravysvet.aspx?c=A160715_190124_ln_zahranici_ELE
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Carte de France de l'islamisme radical. Chroniques Cartographiques: L'information à la carte [online]. France:
Chroniques Cartographiques, 2015 [cit. 2017-07-13]. Dostupné z: http://www.chroniquescartographiques.fr/2015/11/carte-de-france-de-l-islamisme-radical.html
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Obrázek 12: Míra islámské radikalizace v jednotlivých departementech Francie v období
mezi dubnem 2014 a květnem 2015.

Od té doby došlo k nárůstu francouzských občanů, jež se radikalizují či dokonce odjíždí
bojovat do syrsko-irácké zóny. „Nejméně 645 francouzských občanů či obyvatel Francie
(osoby žijící ve Francii bez francouzského občanství) je přítomných v syrsko-irácké zóně.
Kromě toho 201 osob je na cestě z Francie do Sýrie či naopak ze Sýrie zpět do Francie. Zhruba
818 osob vyjádřilo svůj záměr bojovat za islámský stát,“36 poznamenal v květnu roku 2016
generální ředitel francouzského Generálního ředitelství pro vnitřní bezpečnost (la Direction
Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI). Extrémní citlivost na ideologie se přitom objevuje
v období adolescence a končí mladou dospělostí, hovoříme tedy zhruba o věku od 18 let, kdy
se u člověka objevuje schopnost zpracovávat ideologie, do 30 let. Mladí snáze podlehnou
teroristické propagandě například proto, že moderní společnost vyznává a-ideologické
myšlení, islámská ideologie jim pak nabízí určitý řád a tím větší jistotu, pochopení jejich
nenávisti k západní společnosti (která plyne například ze špatného společenského postavení)
a pocit, že někam patří.37 Ve Francii je zhruba 11 500 osob, které byly označeny za radikály.
Jednu třetinu z toho tvoří ženy (mnohdy velmi mladé), jejichž úkolem je zejména přivádět na
36

Attentats : la France est le pays "le plus menacé", selon le patron de la DGSI. RTL [online]. 2016 [cit. 2017-0713]. Dostupné z: http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/attentats-la-france-est-le-pays-le-plus-menaceselon-le-patron-de-la-dgsi-7783294654
37
Extremismus v Česku a v Evropě [online]. ČT24, 2016 [cit. 2017-07-13]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/216411058130803/
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svět nové bojovníky islámského státu. V syrsko-irácké válečné zóně z celkového počtu zhruba
700 francouzských občanů bojujících ve jménu islámského státu hovoříme řadově o třech
stech žen.38
Přehled nejznámějších teroristických atentátů, jež se odehrály ve Francii mezi lety 2015
a 2016 se nachází pod textem a reprezentuje četnost atentátů ve jménu islámského státu na
území Francie s tím, že plánované atentáty zcela zmařené díky práci francouzské policie
v tabulce převážně uvedeny nejsou. V roce 2016 bylo plánováno nejméně dalších 6 větších
teroristických útoků, jež se buď neuskutečnily či neměly následky na životech a zdraví lidí
(díky včasnému zásahu francouzské policie). Uvést lze například útok v Metz dne 3. září 2016
plánovaný na více restaurací a jednu diskotéku či teroristický útok na vánoční trhy
v Marseille z 20. listopadu 2016.39 Bohužel ani rok 2017 nezačal o moc poklidněji. Zmínit lze
například útok 29letého Tunisana proti vojenské hlídce poblíž muzea Louvre ze dne 3. února
2017, který měl za následek pouze jednoho zraněného vojáka, respektive útok na letišti
Paris-Orly z 18. března 2017 či atentát na ulici Champs-Élysées, kde 39 letý vyznavač
islámského státu napadl a zabil policistu, další 2 lidé byli zraněni.40
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STOP-DJIHADISME.GOUV.FR – agir contre la menace terroriste: Radicalisation djihadiste : les jeunes filles
prises pour cible [online]. France: gouvernement francais [cit. 2017-07-13]. Dostupné z: http://www.stopdjihadisme.gouv.fr/radicalisation/traiter-radicalisation/radicalisation-djihadiste-jeunes-filles-prises-cible
39
Chronologie des attentats en France en 2016. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-07-13]. Dostupné z:
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_attentats_en_France_en_2016
40
Chronologie des attentats en France en 2017. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-07-13]. Dostupné z:
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_attentats_en_France_en_2017
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Tabulka 4: Výčet nejznámějších teroristických útoků ve Francii v letech 2015 –2016. 41
Datum

Místo

7. ledna- 9.
ledna 2015

Charlie Hebdo,
Montrouge,
l'Hyper Cacher (Paříž)

3. února 2015

Nice

19. dubna
2015

jih Paříže

26. června
2015

Rhone, Isére

21. srpna
2015

13. listopadu
2015

Popis

Vlak Thalys
z Amsterodamu
do Paříže
Hudební klub
Bataklan, bary
a restaurace v centru
Paříže, fotbalový
stadion v Saint-Denis

1. ledna 2016

Valence

7. ledna 2016

Paříž

11. ledna
2016
13. června
2016

Marseille
Yvelines
(Ile-de-France)

14. července
2016

Nice
(Promenade
des Anglais)

26. července
2016

Saint-Étienne-duRouvray
(SeineMaritime)

Atentát na satirický časopis Charlie Hebdo spáchaný
bratry Koachi, jejich komplic zaútočil o den později
v Montrouge, kde zabil policistu a následující den
připravil o život 4 židy, kteří mu posloužili jako
rukojmí v košér samoobsluze poblíž Vincennes.
Tři vojáci pobodaní před komunitním židovským
centrem. Třicetiletý útočník Moussa Coulibaly
pocházející z Yvelines ve vazbě vyjádřil svoji nenávist
k Francii, policii, vojákům a židům.
Alžírský student informatiky Sid Ahmed Ghlam se
pokusil o atentát proti židovskému kostelu. Zastřelil
jednu ženu. Ve vazbě se přiznal k islámskému státu a
k plánování dalších akcí.
Útočník Yassin Salhi zabil svého šéfa a následně se
pokusil o explozi továrny na výrobu plynu (Seveso).
Mladý těžce ozbrojený Maročan střílel ve vlaku.

počet
mrtvých

počet
zraněných

20
(včetně
3
teroristů)

20

0

2

1

0

1

0

0

2

130

350

0

2 (voják
a
atentátník)

0

0

0

1

2

0

86

434

Zatím nejhorší teroristické atentáty ve Francii.
Poprvé se čelilo tzv. „kamikaze akcím“.

Vyznavač islámského státu zaútočil v autě proti
vojákům.
Atentát na komisařství 18. pařížského okrsku
spáchán 24 letým Tunisanem ve jménu islámského
státu. Útočník měl na sobě fiktivní pás s výbušninami.
Útok mačetou proti židovskému vyučujícímu spáchal
15 letý vyznavač islámské víry.
Džihádista (25let) zabil policistu a jeho družku v jejich
domě.
Mohamed L. Bouhlel vjel nákladním automobilem do
davu lidí slavícího svátek Bastilly na promenádě
v Nice. Vražedná cesta byla dlouhá dva kilometry.
O život přišlo několik desítek lidí. Islámský stát se
k činu přihlásil o dva dny později.
Atentát spáchán dvěma džihádisti v kostele SaintÉtienne-du-Rouvray. Jako rukojmí si vzali kněze a
několik věřících. Knězi podřízli hrdlo, pokusili se zabít
jednoho z farníků, K činu se přihlásil IS.

41

1

1

Attentat contre Charlie Hebdo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001- [cit. 2017-07-13]. Dostupné z: https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_contre_Charlie_Hebdo
Chronologie des attentats en France en 2016. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-07-13]. Dostupné z:
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_attentats_en_France_en_2016
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3. Historie plánu Vigipirate
První francouzská mezirezortní směrnice, v níž byla zpracována opatření týkající se
ostražitosti vůči teroristickým incidentům, byla vydána roku 1978 po atentátu, který se
odehrál v květnu téhož roku v Orly a po zajetí rukojmích na Irácké ambasádě v Paříži. V roce
1981 na ni navázal vládní plán Pirate, jehož cílem bylo především usnadnit předsedovi vlády
rozhodování v otázkách týkajících se boje proti terorismu.
Tento plán byl poprvé spuštěn v období války v Perském zálivu a to od ledna do dubna roku
1991. V roce 1995 začal plán vystupovat pod dnešním názvem Vigipirate (z francouzského
slova vigilance, tedy bdělost neboli ostražitost).
Plán byl za svoji existenci několikrát aktualizován. Od roku 2003 do 20. února roku 2014 byl
využíván tzv. code couleur, neboli barevný kód. Škála byla rozdělena do 5 barev – bílé, žluté,
oranžové, rudé a šarlatové. Přičemž bílá barva představovala stav bez známek jakéhokoli
ohrožení, jež se považoval za nultý stupeň výstrahy, permanentně však probíhala běžná
opatření k udržení stavu bezpečnosti (která však nebyla zahrnuta v plánu Vigipirate, jelikož
se nejednalo o nadstandartní opatření), neustále probíhal proces plánování a meziresortní
cvičení k přípravě státu na nejvyšší možné ohrožení.42 Další čtyři stupně (barvy) ostražitosti
již představovaly přijímání nadstandartních opatření (viz tabulka pod textem), která více či
méně zasahovala do běžného života, dle závažnosti hrozby teroristických útoků.

42

Plan Vigipirate. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2017-07-13]. Dostupné z: https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Vigipirate
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 „Žlutý stupeň (menace imprécise): Cílem opatření je zvýšení bdělosti (posílení
pozornosti) ve vztahu ke skutečným, ale dosud neupřesněným hrozbám. Opatření
jsou koncipována na místní úrovni a jen minimálně zasahují do běžného života.
Zároveň však umožňují bezodkladně přejít na vyšší stupeň. Vybraná opatření
zajišťují téměř výlučně provozovatelé objektů, jichž se opatření týkají.
 Oranžový stupeň (menace plausible): Cílem opatření je zabránit teroristické akci,
která je vyhodnocena jako pravděpodobná, a to i za cenu mírných zásahů do
běžného života. Současně je připraven rychlý přechod na červený a šarlatový
stupeň. Z personálního hlediska se jedná o neustálou pohotovost desítek tisíc
policistů. Dochází k nasazení přinejmenším dvou tisíc vojáků z výsadkového pluku
námořní pěchoty a zhruba 1 700 četníků. Vojenské hlídky jsou vždy doplněny
alespoň jedním policistou, oprávněným kontrolovat totožnost jednotlivých osob.
 Rudý stupeň (menace hautement probable): Stupeň je vyhlášen v případě
prokázané hrozby jednoho či více závažných útoků. Opatření poměrně výrazně
zasahují do společenského a ekonomického života. V souvislosti s vyhlášením
stupně dojde k zpohotovění havarijních jednotek a všech pyrotechnických kapacit
země. Znamená to rovněž kontrolu všech cestujících ve vlacích TGV, vytvoření zásob
pitné vody, omezení provozu ve vzdušném prostoru a aktivování opatření na obranu
proti jadernému, radiologickému, biologickému a chemickému útoku.
 Šarlatový stupeň (menace certaine): Opatření na tomto stupni jsou zavedena
v případě rizika obzvláště závažných atentátů, které se vyznačují značně ničivými
účinky. Rozsah opatření je pro veřejnost výrazně omezující. Došlo by k mobilizaci
prakticky všech bezpečnostních sil a vyloučit není možné ani zákaz vycházení.“ 43
Od Code couleur se upustilo 20. února 2014, důvodů bylo několik. „Aktuální plán se stal
lehce zastaralým, a to i přesto, že přinesl své výsledky“, uvedl 13. února 2014 poradce
předsedy vlády Jean-Marc Ayrault.44 Za prvé byl systém dělení dle závažnosti hrozby do
5 úrovní (4 výstražné stupně) dle barev pro francouzské občany zbytečně složitý, tj.
nedokázali si mnohdy představit, jaká opatření se pojí k jaké barvě. Další důvod byl ten, že se
Francie nacházela v tzv. rudém stupni obezřetnosti (menace hautement probable neboli
vysoce pravděpodobná hrozba) příliš dlouho a to konkrétně od atentátů v Londýně z roku
2005 až do roku 2014, s tím, že v citlivých obdobích (tj. například během oslav konce roku)
přešel stupeň do tzv. „rouge renforcé“, což znamená posílené opatření rudého stupně,
přičemž šarlatový neboli nejvyšší stupeň byl vyhlášen pouze pro region Midi-Pyrénées v roce
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KRULÍK, Oldřich. Zahraniční inspirace, týkající se informování veřejnosti o náležitém chování během situací,
kdy dochází k rozsáhlému narušování veřejného pořádku a bezpečnosti. Bez vydavatele. Praha 2015. ISBN 97880-7504-286-6.
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Bilan de la délinquance en 2015 : 5 chiffres à retenir: Les violences sont en hausse tandis que les vols ont
connu une baisse l'an dernier. Franceinfo [online]. 2016 [cit. 2017-07-13]. Dostupné z:
http://www.francetvinfo.fr/
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2012 po atentátech v Toulouse a Montauban45. Výsledkem bylo to, že si lidé zvykli na
dlouhodobě vyhlášený rudý stupeň a přestali situaci vnímat jako více nebezpečnou, přestali
být dostatečně ostražití. Systém barev se tedy stal kontraproduktivní.46
Code couleur vystřídal v roce 2014 zjednodušený a posílený plán Vigipirate, jež zahrnoval
pouze dvě kategorie, tzn. „Vigipirate“ a „Vigipirate Alerte Attentat“. První stupeň neboli
„Vigipirate“ odpovídal konkrétní hrozbě nebo zranitelnosti systému, „Vigipirate Alerte
Attentat“ se používal v případě bezprostřední hrozby. Jak je vidět na obrázku pod textem,
první stupeň se věnoval permanentnímu zajišťování bezpečnosti a spadala pod něj opatření
zajišťující dozor a kontrolu, hlídání veřejných míst s velkým počtem osob, dozor v hromadné
dopravě, kontroly některých vlaků a kontroly u vstupů do veřejných budov. První stupeň
nebyl časově omezen. Pokud hrozba vzrostla a došlo k přijímání více omezujících opatření
(ovšem pouze na limitovanou dobu), byla řeč o druhém stupni tj. „Vigipirate Alerte
Attentat“. Opatření přijímaná v tomto stupni byla již striktnější, patřilo mezi ně například
varování bezpečnostních služeb a pořádkových sil, zákaz parkování před budovami škol,
došlo k aktivaci krizových štábů na úrovni ministerstev i krajů, posílení kontroly detekce
výbušnin, zapojení více vojáků (zvýšený dozor), posílení kontrol osob. Takto aktualizovaný
plán Vigipirate přinesl mimo jiné i nové logo pro každý stupeň obezřetnosti: první stupeň
– červený trojúhelník ohraničený černou barvou s textem „Vigipirate“, který by měl být
každému Francouzi nápovědou a pro druhý stupeň stejný trojúhelník doplněný textem
„výstraha atentátu“ (lze vidět pod textem). Plán platný od roku 2014 se stal (v zájmu
transparentnosti) nově z části přístupný orgánům místní samosprávy, podnikatelům
i veřejnosti, zatímco plán Vigipirate platný do roku 2014 byl označován jako důvěrný, což
znamená, že byl přístupný pouze autoritám. Cílem bylo informovat obyvatelstvo a zapojit jej
do detekce a boje proti terorismu například tím, že bude dostatečně ostražité.
Obrázek 13: Plán Vigipirate z roku 2014 zahrnující dvě úrovně bezpečnostních opatření
tedy „Vigipirate“ a „Vigipirate – alerte attentat“ a znázornění jednotlivých opatření. 47
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Zhruba sto opatření z plánovaných tří set však zůstalo stále důvěrnými, aby nedošlo k jejich
zmaření případnými teroristy. Tento plán (platný do roku 2016) si (dle slov francouzské
vlády) kladl za cíl dodržovat osobní svobody francouzských občanů, jeho cílem nebylo
stanovit nová omezení ani dát více pravomocí pořádkovým silám.48 Poslední novinkou, jež
tento plán představoval, byla jeho případná aplikace nejen na území Francie, ale také
v zahraničí v případě, že by došlo k ohrožení francouzských zájmů či francouzských občanů
žijících mimo území Francie.49
48
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K poslední aktualizaci plánu Vigipirate došlo 1. prosince 2016, kdy byl přidán třetí stupeň
ohrožení, tj. „Urgence Attentat“. Tzv. „Vigipirate plus“ vznikl z potřeby reakce státu na nové
hrozby. „Je zcela nezbytné adaptovat se na rostoucí hrozbu terorismu a jeho neustálý rozvoj
a projevit schopnost dobře a včas reagovat“50, podotkl Louis Gautier, generální tajemník
Generálního sekretariátu národní obrany (Secrétariat Général de la Défense Nationale,
SGDN). Až do konce roku 2015 systém zahrnoval jen dva stupně – „Vigilance“ neboli stupeň
bdělosti (případně zvýšené bdělosti) a druhý stupeň „Alerte Attentat“. Tento systém však
nebyl dostatečně účinný a přizpůsobený současné situaci terorismu ve Francii. To potvrdila
série teroristických útoků, ke kterým došlo 7. – 9. ledna 2015 v redakci satirického časopisu
Charlie Hebdo v Paříži, den poté v Montrouge (1 oběť) a 9. ledna v košér samoobsluze poblíž
Vincennes (4 oběti). Během těchto útoků zemřelo celkem 17 nevinných lidí a přes 20 dalších
bylo zraněno51. Tyto lednové útoky byly pro Francii tak zásadní jako událost z 11. září 2001
pro USA či březen 2004 pro Španělsko. Jedná se tedy o důležitý milník pro otázku
protiteroristického zabezpečení Francie. Francie se již před rokem 2015 setkala
s teroristickými útoky (například napadení židovské školy poblíž Toulouse v roce 201252), ale
rok 2015 a způsob provedení útoku přesvědčil francouzskou vládu o nutnosti zpřísnění
dosavadních protiteroristických postupů a s tím spojenou aktualizaci plánu Vigipirate.
V právní, institucionální i finanční sféře byla přijata opatření vedoucí ke zvýšení množství či
zlepšení kvality prostředků vedoucích k efektivní koordinaci odpovědi Francie na jev zvaný
radikalismus.
Důvodem k přepracování plánu Vigipirate platného do konce listopadu roku 2016 bylo také
to, že se Francie většinou nacházela v druhém stupni a nebyla tak zcela dořešena adekvátní
reakce pro případ hrozby závažného teroristického útoky či opatření prováděná těsně po
něm.53 Při tvorbě nového systému skládajícího se ze tří úrovní hrozeb a následně přijímaných
opatření byly využity poznatky z lednového atentátu roku 2015. „Předtím jsme se dostatečně
nezamýšleli například nad zranitelností divadel či kin,“54 uvedl Generální sekretariát národní
obrany. Aktualizovaný plán tzv. „Vigipirate plus“ oproti svému předchůdci zahrnuje nové
druhy hrozeb, jež mohou představovat například drony či kyberútoky a případná přijímaná
50
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opatření. Samozřejmě do něj byly implementovány nové zákony dotýkající se jednotlivých
oblastí, jež byly do vydání aktualizovaného plánu vydány. „Vigipirate plus“ bere v úvahu
všechny možné scénáře katastrof (např. útok na letiště, chemické znečištění atd.) a věnuje se
specifickým opatřením odpovídajícím jednotlivým operačním módům teroristů (např.
střelba, výbušniny, útočník řídící dopravní prostředek, chemický/ biologický útok). Cílem
„Vigipirate plus“ je šíření osvěty v rámci „kultury obezřetnosti“ pod heslem „Každý obyvatel
je aktérem bezpečnosti.“55 Třetí stupeň samozřejmě dostal své logo. Grafickou podobu
všech tří úrovní zachycuje obrázek pod textem. 56

Ukázalo se, že vylepšení vyžadoval i plán „ Sentinelle“ (v překladu pak Strážce či Hlídka)
francouzské armády, jež se váže na plán Vigipirate a jehož cílem je pomoci s koordinací
ochrany osob a majetku. A to proto, že se dlouhodobé udržování 10 tisíc vojáků na území
Francie ukázalo jako nemožné, zejména když operace předvídala jejich využití především na
území Paříže a v regionu Alpes–Maritimes, kde jsou útoky nejvíce pravděpodobné
a v ostatních oblastech Francie byl jejich počet nedostačující. Mělo by se však počítat s tím,
že nebezpečí útoků hrozí i v jiných oblastech Francie. Proto nynější (aktualizovaný) plán
rozděluje vojenské síly v poměru 50 na 50 pro Paříž a ostatní oblasti Francie. Plán je nově
také více flexibilní co se týká počtu nasazených vojáků (to znamená nižší počet vojáků
v období většího klidu a zvýšený počet vojáků v období národních svátků/oslav v období
většího turistického ruchu).57
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4. Plán Vigipirate – národní plán a bezpečnostní nástroj
Čelit hrozbě terorismu je jedním z hlavních úkolů Francie vyplývajících z její bezpečnostní
strategie. Stát by tedy měl být schopen postavit se tomuto riziku a přijímat patřičná opatření
v případě, že jsou ohroženy jeho životní, strategické či jiné zájmy. Proto disponuje souborem
zhruba dvacítky plánů, které vznikají jak na místní tak na národní úrovni (neboli územní
a národní plány). Plány na národní úrovni vznikají pod záštitou Generálního sekretariátu
národní obrany a pomáhají nejvyšším státním představitelům v rozhodováních týkajících se
bezpečnostních otázek. V případě závažné hrozby usnadňují tyto plány koordinaci aktérů
bezpečnosti. Tváří v tvář hrozbě terorismu byla vypracována sestava doplňujících se plánů,
tzv. plány z rodiny „PIRATE». Z nichž je pouze plán Vigipirate neustále v provozu, aktivuje
totiž (dle aktuální bezpečnostní situace) široké spektrum opatření zaměřených na ostražitost,
prevenci a ochranu, které se týkají velkého počtu aktérů národní bezpečnosti, tj. předsedy
vlády, který rozhoduje o přijetí jednotlivých bezpečnostních opatření, Generálního
sekretariátu národní obrany (úřad, jež spadá přímo pod předsedu vlády a zajišťuje mimo jiné
plánování pro oblast zvládání krizí či koordinaci meziresortní spolupráce v dané oblasti),
jednotlivých ministerstev (Ministerstvo vnitra odpovědné za veřejný pořádek a vnitřní
bezpečnost dohlíží nad správnou implementací jednotlivých opatření plánu Vigipirate v jeho
gesci na území státu, ministerstvo zahraničích věcí a mezinárodního rozvoje se stará
o výkon opatření sloužících k ochraně francouzských občanů žijících v zahraničí a obranu
francouzských státních zájmů v zahraničí, ministerstvo obrany angažuje své vojsko k zajištění
bezpečnosti na území státu), územní samosprávy (prefekti, starostové), státních
i soukromých podniků (provozovatelů zdravotnických zařízení, škol, pojišťoven atd., zkrátka
všichni provozovatelé veřejných zařízení i událostí, na nichž se vyskytuje velký počet lidí,
musí v jejich bezpečnostní dokumentaci vycházet z plánu Vigipirate58), sil zajišťujících vnitřní
bezpečnost obyvatel Francie.59 Ostatní plány z rodiny „PIRATE“, mezi které patří například
NRBC, PIRATAIR–INTRUSAAR, PIRATE–MER, PIRANET, METROPIRATE, jsou připravené
k aktivaci v případě teroristického útoku v rámci specifického prostředí (tj. například vzdušný
prostor či kyberprostor).60
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Národní plán Vigipirate představuje souhrn 300 bezpečnostních opatření aplikovaných ve
13 oblastech, kterými Francie disponuje s cílem čelit vzrůstající hrozbě terorismu. Hovoříme
nejen o plánovacím dokumentu, který pomáhá předsedovi vlády při rozhodování týkajícím se
bezpečnostních otázek, ale také o bezpečnostním nástroji celonárodního významu, na
základě kterého jsou přijímána patřičná bezpečnostní opatření dle aktuální bezpečnostní
situace a potřeby adekvátní reakce. Hlavní myšlenkou je čelit hrozbě terorismu společně,
nepodlehnout žádnému tlaku, nemít strach. V úvodní části plánu je národ nabádán k tomu,
že nese jistý ideál, který je schopen ubránit za situace, kdy je ohrožen mír.61 Aktualizovaný
plán si klade za cíl šířit kulturu bezpečí, informovat lépe občany o nebezpečí terorismu,
o plánovaných opatřeních umožňujících čelit tomuto nebezpečí, o chování a zásadách, které
by měli občané dodržovat v případě dané hrozby, jež jim poslouží jako ochrana a může
dokonce zachránit jejich život. Oslovuje občany s tím, že se každý musí zapojit do budování
kolektivní bezpečnosti, protože každý je svým způsobem zodpovědný za zajišťování
bezpečnosti ostatních.62
Realizace plánu Vigipirate kombinuje tři procesy a to: vyhodnocení teroristické hrozby pro
Francii i pro zájmy státu v zahraničí a francouzské občany žijící v zahraničí, posouzení
zranitelnosti možných teroristických cílů se záměrem zredukovat jejich zranitelnost
a minimalizovat tím případné dopady takovýchto činů a určení bezpečnostních opatření
odpovídajících dané bezpečnostní situaci. Bezpečnostní opatření se pak dělí na: preventivní
opatření, která jsou neustále v provozu s cílem předcházet možnému nebezpečí či
minimalizovat jeho dopady a dodatečná opatření, která jsou přijímána v případě zvýšeného
rizika, v periodách se zvýšenou mírou rizika (období Vánoc a oslav konce roku, začátek
školního roku atd.), v rámci konání nějaké významné události (EURO 2016, oslava 70. výročí
vylodění v Normandii aj.) či po větším teroristickém útoku, ke kterému dojde ve Francii nebo
v zahraničí.63 Co se týká opatření prováděných v rámci plánu Vigipirate v zahraničí, může
Francie například vyžádat zvýšené kontroly pasažérů letících z určitých zemí do Francie.
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Tabulka 5: Tři stupně ohrožení dle plánu Vigipirate
Úroveň hrozby (stupeň
ohrožení)

Principy
aktivace

Území, pro které je
vyhlášena a doba trvání

Tento stupeň
odpovídá
trvalému stavu
zajišťování
bezpečnosti.

Tato úroveň je platná
pro celé území a vždy.

Druhý stupeň je
odpovědí státu
na zvýšenou
hrozbu
terorismu.

Druhý stupeň může být
vyhlášen pro celé území
státu, nebo jen pro
určité území či pro určitý
sektor činností. Nemá
časové omezení.

Po vyhlášení
třetího stupně
dochází
k zajišťování
nejvyšší možné
ochrany, jedná
se o situaci
závažné hrozby
teroristického
útoku nebo stav
těsně po útoku,
kdy se přijímají
opatření ve
strachu
z dalšího
(navazujícího)
útoku.

Tento stupeň ohrožení
může být vyhlášen pro
celé území státu či jen
pro vymezené území.
Vyhlášen by měl být
pouze na kratší časový
úsek, končí ukončením
krizového řízení.

Přijímaná opatření
Všechna preventivní opatření jsou
neustále v provozu, patří mezi ně
například instalace monitorovacích
zařízení a zajištění ostrahy, zajištění
dohledu nad veřejnými prostory
(četnictvo, policie, vojáci),
přizpůsobení vybavení města tak, aby
bylo co nejméně náchylné k možnému
zneužití (například koše) a další méně
viditelná bezpečnostní opatření
(bezpečnostní normy týkající se
užívání, přepravy a skladování
64
nebezpečných látek a další)
Spočívá v posílení preventivních
opatření a aktivaci dodatečných
opatření (jako je například zákaz
parkování vozidel poblíž škol/úředních
budov/symbolických budov (zvýšená
pravděpodobnost teror. útoku –
umístění výbušniny do auta/zapálení
aut), posílení počtu hlídek na
veřejných místech (v pravomoci
vojáků, jenž jim plán Vigipirate
stanovuje, je přitom pouze hlídkování
a dohled nad podezřelým
chováním/jevy, v případě podezření
kontaktují policii), posílení kontrol
příručních zavazadel u vstupů do
muzeí, obchodních center aj. (najímají
se na to soukromé bezpečnostní
agentury) atd.).

Posílení preventivních opatření
a aktivace naléhavých dodatečných
opatření, zesílení výstrahy (například
šíření varovné zprávy pomocí aplikace
65
SAIP , na různých internetových
portálech, v rádiu i televizi či šíření
případných rad, jak se zachovat
v případě hrozby navazujícího útoku).
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Stupně ohrožení
Předseda vlády na základě vyhodnocení bezpečnostní situace, jež vychází z posouzení míry
ohrožení a zranitelnosti případných cílů, rozhodne o vyhlášení adekvátního stupně ohrožení,
kterému pak odpovídají přijímaná bezpečnostní opatření. Plán Vigipirate definuje 3 stupně
ohrožení. První stupeň je označován jako stupeň zvýšené bdělosti (Vigilance), druhý stupeň
je charakteristický posílením bezpečnostních opatření, jedná se o zvýšené riziko atentátu
(Sécurité renforcée – risque attentat), třetí stupeň (Urgence attentat) se vyznačuje maximální
bdělostí a jsou při něm přijímána nejvyšší možná bezpečnostní opatření. Vyhlášen bývá při
závažné hrozbě teroristického útoku nebo těsně po něm, aby se přijela patřičná opatření pro
eliminaci dopadů v případě následujícího útoku.
Aktuální stupeň hrozby a výjimečný stav
Ve Francii platí od roku 2016, kdy byl zaveden třístupňový systém posouzení bezpečnostní
situace, druhý stupeň ohrožení66, to znamená, že jsou přijímaná zvýšená bezpečnostní
opatření.
K tomu se pojí výjimečný stav neboli „état d´urgence“, který je ve Francii vyhlášen od
atentátů, které se odehrály 13. listopadu 2015 v Paříži, od té doby je parlamentem neustále
prodlužován (od roku 1955 do roku 2015 byl přitom výjimečný stav vyhlášen jen pětkrát a to
většinou na území francouzských kolonií). Výjimečný stav stanovuje zákon n°55 – 385 z roku
1955, jedná se o výjimečné opatření, o jehož aktivaci rozhoduje Rada ministrů. Vyhlášen
bývá v případě bezprostřední hrozby, jež by mohla mít závažný dopad na veřejný pořádek
nebo například v případě přírodní katastrofy velkého rozměru. Toto opatření posiluje
pravomoci veřejných činitelů, a to mnohdy na úkor práv a svobod občanů. Počáteční funkční
období výjimečného stavu bylo stanoveno na 12 dní s tím, že prodloužení musí schválit
parlament přijetím zákona. Výjimečný stav přitom může být vyhlášen pro celé území státu či
jen pro jeho část. Výjimeční stav umožňuje prefektovi či ministrovi vnitra: omezit či zcela
zakázat provoz v určitých místech, omezit či zrušit nějaká veřejná setkání, případně dočasně
uzavřít veřejně přístupná místa, zabavit/zabrat soukromí majetek, povolit domovní
prohlídku, zakázat některým osobám pobyt aj. Výjimečný stav, jak již bylo řečeno, platí ve
Francii stále, tj. byl několikrát prodloužen a další prodloužení přinesly veřejným činitelům
i nové pravomoci. Například zákon platný od července roku 2016, jež prodloužil výjimečný
stav o 6 měsíců, stanovil, že k prohlížení vozidel a zavazadel již nebude potřeba povolení
státního zástupce nebo že vedení vězeňské správy bude moci zpracovávat osobní údaje
o vězních získané ze záznamů kamer instalovaných v celách.67
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Současný francouzský prezident Emmanuel Macron se nechal slyšet, že by výjimečný stav rád
zrušil a opatření, jež jsou během něj možná, by rád obsáhl v ústavě (to znamená, že by dále
mohla být prováděna bez nutnosti neustálého prodlužování výjimečného stavu).68
Institucionální zakotvení procesu vyhlašování jednotlivých stupňů
Důležitou roli při vyhlašování jednotlivých stupňů ohrožení má Generální sekretariát národní
obrany. Na základě výsledků analýzy bezpečnostní situace předseda vlády rámcově definuje
povahu krize a aktivuje na návrh Generálního sekretariátu národní obrany, jednotlivých
ministrů nebo vlády patřičná bezpečnostní opatření, jež jsou pod číselnými kódy uvedena
v katalogu opatření a která odpovídají jednotlivým stupňům hrozby. Nejedná se o konkrétně
popsaná opatření, ale pouze o nástin jakéhosi postupu jak čelit hrozbě. Každý ministr pak
zná principy, ze kterých má vycházet při provádění opatření v oblasti své působnosti.
Předseda vlády (případně ministr vnitra) je také povinný vystoupit v médiích a seznámit
širokou veřejnost s možnou hrozbou a s opatřeními, která jsou přijímána s cílem čelit této
hrozbě. „Informace o vyhlášených stupních a opatřeních jsou šířeny prostřednictvím
operačního střediska Ministerstva vnitra. Postupně tak získají potřebné informace prefekti
obranných zón (Zone de défense et de sécurité; Zone de commandement: těch je – v Evropě
– celkem 7, plus 5 dalších v zámoří), prefekti departementů (těch je v 96 v Evropě
a 5 v zámoří) i starostové obcí. Jednotlivé složky provádějí finální upřesňování opatření
(policejní síly například rozhodují, kolem kterých objektů budou rozmístěny zátarasy, kde se
budou pohybovat mobilní hlídky, u kterých zvláště citlivých objektů budou rozmístěny stálé
hlídky atd.).“69
Struktura plánu
Plán Vigipirate se dělí na dvě části. První část je určena široké veřejnosti (státním
i soukromým podnikům, územním samosprávním celkům, občanům). Jejím obsahem je
představení plánu Vigipirate (definice, cíle, aktéři národní bezpečnosti, popis stupňů hrozby
a procesu jejich vyhlašování, oblasti, ve kterých se aplikují opatření vyplývající z plánu
Vigipirate atd.) Tento vzdělávací nástroj je volně přístupný na internetu. Jeho cílem je zapojit
každého do tzv. kolektivní ochrany před teroristickou hrozbou. Radí například, jak se nejlépe
zachovat v určitých situacích.
Druhá část je označená jako „důvěrná“, jelikož obsahuje informace, které musí být chráněny,
tj. nemohou být volně k dispozici všem, jelikož by mohlo dojít k jejich zneužití ze strany
případného nepřítele. Jedná se tedy o dokument přístupný státním institucím a nestátním
podnikům s životně důležitým významem. Druhá část se skládá ze dvou dokumentů:
samotného plánu, který popisuje strategii, cíle a opatření přijímaná v rámci jednotlivých
68
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bezpečnostních oblastí a přílohy, která se skládá z několika stran obsahujících jednotlivá
opatření a zjednodušené vysvětlení způsobu jejich aplikace a právního rámce, který se na
aplikaci vztahuje.
Obrázek 14: První ze tří obrázků pod textem znázorňuje podobu části plánu věnované
veřejnosti, další dva obrázky pak znázorňují podobu důvěrné části. 70

Hlavní pilíře plánu Vigipirate
Strategie plánu Vigipirate stojí na třech hlavních pilířích – ostražitosti, prevenci a ochraně.
Obrázek 15: Tři hlavní pilíře plánu Vigipirate.

70

Vigipirate – FAIRE FACE ENSEMBLE: VIGILANCE, PRÉVENTION ET PROTECTION FACE À LA MENACE
TERRORISTE [online]. France: SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SECURITÉ NATIONALE, 2016 [cit.
2017-07-13]. ISSN 0242-6056. Dostupné z:
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/brochure_vigipirate_gp-bd_0.pdf, s. 14-15.
33
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656
Bc. Barbora Beštová, Zkušenosti Francie se zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku jako inspirace‘
pro Českou republiku (2017_C_08)

Ostražitost spočívá v uvědomění si hrozby, přizpůsobení chování jednotlivců jako reakce na
potenciální nebezpečí (zvýšená pozornost) a přijetí adekvátních bezpečnostních opatření.
Prevence se váže na přípravu státních úředníků, provozovatelů zdravotnických a jiných
veřejných zařízení i obyvatel na to, jak čelit případné hrozbě. Důraz je kladen také na
zdokonalení jejich znalostí týkajících se organizace národních opatření sloužících k ochraně
proti teroristickému útoku, dále také na dostatečnou přípravu prostředků sloužících
k ochraně a adekvátní odpovědi na danou situaci. Ochrana pak spočívá v přijetí pestrého
spektra opatření, které se musí zavčas přizpůsobit měnící se bezpečnostní situaci s cílem
minimalizovat zranitelnost možných teroristických cílů a to s co nejmenším zásahem do
hospodářského a společenského života národa.71
Pole působnosti plánu Vigipirate
Plán Vigipirate obsahuje 300 opatření, jež se uplatňují ve 13 sférách (12 oblastí odehrávajích
se na území státu + oblast zahraničí), mezi které patří například ochrana vzdušného prostoru,
ochrana průmyslových zón a zajištění bezpečné přepravy nebezpečných materiálů či oblast
kybernetické bezpečnosti aj. (viz obrázek pod textem). Pro každou z daných oblastí se
vypracovává analýza možných ohrožení a připravují se příslušná opatření. Pro některé
z oblastí jsou navíc vypracovány další z plánů rodiny „PIRATE“ specializující se na danou
oblast a navazující na Vigipirate. Každá ze 13 oblastí je v plánu náležitě popsána. Uvedeny
jsou také možné hrozby a jednotliví aktéři zajišťující bezpečnost, konkrétní bezpečnostní cíle
daného odvětví, dále pak adekvátní bezpečnostní opatření (permanentní případně
dodatečná). Jednotlivá opatření jsou přitom více rozepsána v části plánu, která je přístupná
pouze autoritám a to z důvodu ochrany důležitých informací před možným zneužitím,
například právě ze strany teroristů, nebo pak v plánech týkajících se jednotlivých oblastí.
Jednotlivá opatření mohou mít charakter nařízení nebo představují povinnost stanovenou
zákonem.
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Obrázek 16: Třináct oblastí, ve kterých se uplatňují opatření plánu Vigipirate. 72

Varování a mobilizace
V případě hrozby jsou informováni všichni aktéři bezpečnosti, kterých se daná hrozba týká,
aby co nejdříve uvedli do provozu všechny prostředky sloužící k adekvátní reakci na danou
hrozbu a přijali odpovídající bezpečnostní opatření. Důležité je také informovat obyvatelstvo,
aby se mělo stále na pozoru, či jej mobilizovat v případě závažné události.
Bezpečnostní strategie pro tuto oblast tedy stanovuje dva cíle: varovat a komunikovat jak jen
to je možné zatímco jsou aktivovány speciální národní prostředky (například jednotky pro boj
proti šíření toxických látek). Příkladem by mohly být přípravy na Evropské mistrovství ve
fotbale v roce 2016, v rámci kterého došlo k varování a nasazení specializovaných prostředků
civilní obrany, sil zajišťujících veřejný pořádek, SAMU a vojáků.
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Ochrana shromáždění velkého počtu osob
Typickým znakem takovýchto shromáždění je shluk velkého množství osob na otevřeném
prostranství. Na zajištění ochrany shromáždění velkého počtu osob se podílí více aktérů, a to
jak pořadatelé, tak starosta či hejtman, dále pak pořádkové síly (četníci, policie, městská
policie).
Organizátoři jsou zodpovědni za zajištění celkové bezpečnosti sdružení, obzvláště za
bezpečnost jeho účastníků. To znamená, že jejich vlastní bezpečnostní služba by měla zajistit
hladký průběh celého shromáždění, do toho spadá například kontrola přístupů a kontrola
osob či bezpečnostní dozor. Měli by také zajistit spojení s pořádkovými silami (policie atd.).
Zajišťování veřejného pořádku může být ponecháno pouze soukromé společnosti.
Územní autority (starosta, hejtman) jsou odpovědné za veřejný pořádek. Ověřují opatření
plánovaná organizátory s přihlédnutím k povaze shromáždění, k tomu, zda se shromáždění
zúčastní některé z veřejně známých osobností, jak je dané místo ke shromáždění velkého
počtu osob přizpůsobené a jaké vlivy by mohly na dané shromáždění zapůsobit. V případě
vysokého rizika narušení veřejného pořádku nebo specifického ohrožení shromáždění, může
územní autorita vydat rozhodnutí o zákazu konání daného shromáždění, které předá
organizátorům. Dále může oslovit pořádkové síly (městskou policii, četníky, policii),
například k regulaci dopravy či dozoru nad davem v případě, že to uzná za vhodné (hledisko
povahy a zranitelnosti shromáždění).
Strategie spočívá v přijetí sestavy opatření zajišťujících dostatečný dozor a kontrolu.
V konečném důsledku může dojít k omezení shromáždění či k jeho úplnému zrušení
v důsledku závažné hrozby. K určení míry přijatých bezpečnostních opatření je třeba
posoudit hrozbu, které je shromáždění vystaveno. Zvláštní pozornost pak musí být věnována
shromážděním s velkým počtem osob, jež se odehrávají poblíž frekventovaných turistických
míst či míst, které mají nějaký kulturní/ náboženský/ politický význam.
Zabezpečení staveb a budov
Budovy a stavby mohou představovat potenciální cíl teroristů a to například díky symbolické
hodnotě, kterou představují, či pro jejich kulturní, ekonomický nebo ekologický význam nebo
kvůli lidem, jež se v nich nachází. Některé z těchto struktur, které spadají pod jednu ze
13 chráněných oblastí, na které se plán Vigipirate soustřeďuje, spadají pod specifickou
ochranu. Jedná se například o stavby z oblasti pozemní dopravy, důležité sítě či zdravotní
zařízení. V rámci ochrany těchto struktur mohou být zaměstnány pořádkové síly různého
charakteru: místní služby, městská policie, četnictvo, národní policie, dokonce i armáda.
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Obrázek 17: Četnictvo dohlížející na veřejný pořádek v okolí katedrály Notre Dame. 73

Provozovatelé staveb a budov mají na starosti bezpečnost uvnitř staveb,
zabezpečení ochrany (tj. kontroly) vstupu do budov. Orgány veřejné správy mají pak na
starosti vnější bezpečnost.
Strategie si klade za cíl zlepšit vnější bezpečnost takovýchto struktur, a to zabezpečením
hlídek poblíž budov, stanovením podmínek parkování a pohybu poblíž konstrukcí. Dále je
snahou zajistit bezpečnost uvnitř objektu, jež spočívá mimo jiné v hlídání přístupových míst
a kontrole osob. Cílem je zajistit co nejvyšší stupeň ochrany. V plánu jsou detailně
specifikovány kategorie budov, u kterých je nutno dbát na zvýšené bdělosti či na mimořádné
ochraně. Kromě tradičních bezpečnostních opatření, která má většina budov, je tedy nutné
jmenovat ještě procedury vedoucí k co nejefektivnější reakci personálu na následky
zlomyslného aktu či teroristického činu. Kvalita reakcí na vzniklou krizi totiž odpovídá
kvalitě přípravy daného ústavu na možné nebezpečí.
Ochrana průmyslových zón, staveb a nebezpečných materiálů
Další oblastí, které se plán Vigipirate věnuje, je průmyslová činnost a s ní spojený transport
a skladování nebezpečných látek. Přičemž více zranitelný nežli průmyslové sítě je převoz
nebezpečných látek, který se tak může snadno stát terčem zlomyslného aktu (případně
teroristického činu). Úřady definují právní úpravu této oblasti, kontrolují její dodržování
a vydávají povolení k provozu daného zařízení.
Na jaderné elektrárny pak dohlíží Úřad pro jadernou bezpečnost (neboli l’Autorité de sűreté
nucléaire, ASN), jedná se o nezávislý orgán. Plán Vigipirate sdružuje podniky, u kterých jsou
73
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vyžadovány zvláštní bezpečnostní opatření: továrny a podniky, jež jsou klasifikovány jako
SEVESO, a to jak s nízkým, tak vysokým rizikem (tzv. SEVESO „seuil bas“ či SEVESO „seuil
haut“), takové, k jejichž činnosti je potřeba schválení, nebo takové, co přepravují nebezpečný
materiál. Jedná se především o podniky s chemickým zaměřením, uhlovodíky či s jadernou
energií. Na širokou veřejnost se pak vztahují jiné právní normy upravující obchodování
s nebezpečnými látkami či využívání látek, které by mohly sloužit k případné výrobě
výbušnin. Strategie týkající se této oblasti si klade za cíl chránit takovéto objekty, místa
skladování nebezpečných materiálů a dále pak zajistit bezpečnou přepravu nebezpečných
materiálů. Ochrana těchto zařízení spočívá v přípravě a v zabezpečení toho, aby žádný
úmyslně spáchaný čin (případně teroristický čin) neměl fatální dopady na lidské životy či
zdraví nebo na životní prostředí.
Kybernetická bezpečnost
Žijeme v digitálním světě typickým dematerializací, proto se nelze divit tomu, že se
informační systémy staly cílem teroristů. Poškození funkčnosti informačních systémů může
mít závažné dopady na národní plán, ať se již jedná o dopady na životy či zdraví obyvatel, či
narušení až rozvrácení společnosti, důležité finanční ztráty nebo o narušení fungování
národní ekonomiky.
Vigipirate rozlišuje několik aktérů zajišťujících bezpečnost kybernetického prostoru:









Národní agenturu pro bezpečnost informačních systémů (l’Agence nationale de la
sécurité des systémes d’information, ANSSI)), která má za úkol realizovat opatření,
která pro ni z plánu Vigipirate vyplývají. Opírá se o koordinační ministerstvo (dle toho,
jaké životně důležité oblasti se hrozba týká).
Provozovatelé životně důležitých zařízení by měli užívat opatření sloužící k zajištění
informační bezpečnosti specifická pro jejich odvětví, požadovat by to měli i od svých
subdodavatelů.
Správa, osoby odpovědné za fungování bezpečnostního systému státu, které v praxi
plní všechny instrukce vyplývající z plánu Vigipirate, které se jich týkají.
Orgány územní samosprávy a provozovatelé zařízení, jež nemají životní význam, jsou
také podněcováni k tomu, aby uvedli v činnost bezpečnostní opatření vyplývající z plánu
Vigipirate.
Občané, kteří mají co dočinění s informačními systémy v soukromém a/nebo profesním
životě, jsou nabádáni k tomu, aby dodržovali základní pravidla počítačové bezpečnosti
(zejména prevence) a byli dostatečně ostražití.

Cílem je zajistit bezpečný kyberprostor a přijímat přísnější bezpečnostní opatření
vyplývajících z neustálého rozvoje kybernetických hrozeb a nutnosti adekvátní reakce na
tento jev.
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Sektor civilního letectví
V této části se plán Vigipirate soustřeďuje na aktivity, které chrání národní vzdušný prostor,
souhrn letištních infrastruktur, francouzská i zahraniční letadla, zákazníky leteckých
společností a personál letecké dopravy. Hlavním aktérem ochrany vzdušného prostoru je
stát. Bezpečnost civilního letectví je v gesci ministerstva dopravy, které zodpovídá za
spolupráci s dalšími jednotkami, vypracovává státní politiku dané oblasti a dbá na to, aby její
zásady byly dodržovány jednotlivými aktéry civilního letectví. Reprezentuje také vládu
v řízeních týkajících se uzavírání evropských a mezinárodních smluv. Za implementaci
bezpečnostních opatření jsou zodpovědné zainteresované právnické osoby či podnikající
fyzické osoby, tj. provozovatelé letiště, letecké společnosti, zmocněnci. Dozor nad
implementací daných opatření je v gesci ministerstva dopravy, ministerstva vnitra
a ministerstva sestavujícího státní rozpočet (Ministère de l'Action et des Comptes publics).74
Letectvo pod přímým vedením předsedy vlády zajišťuje ochranu vzdušného prostoru státu
a jeho přístupů. Cílem je zajistit respektování suverenity státu a čelit případnému vniknutí
agresora. Tento nástroj doplňují ještě bilaterální dohody se sousedními zeměmi. Plán
Vigipirate sdružuje velký počet aktérů, kteří mají v této oblasti různě rozsáhlé povinnosti
nebo k zajištění bezpečnosti mohou nějakým způsobem přispět. Může se na ně vztahovat
některá z národních právních úprav, směrnice či specifické doporučení v rámci ochrany proti
hrozbě terorismu. Řadíme sem například letecké společnosti, provozovatele letišť,
bezpečnostní služby či služby v oblasti letecké navigace na celonárodní úrovni, dokonce
i meteorologii. Cílem je ochránit uživatele a zaměstnance letecké dopravy, letiště, vzdušný
prostor i letadla a zabezpečit místa přístupné veřejnosti či personálu.
Zajištění bezpečnosti pozemní dopravy
V rámci bezpečnosti této oblasti je třeba chránit nejen fyzické objekty (silnice, železnice), ale
také informační systémy, které pozemní dopravu řídí (signalizace aj.) Strategie spočívá
v ochraně cestujících na nádražích i ve vlacích a souhrnně ve všech prostředcích městské
hromadné dopravy. Jejím cílem je také chránit objekty kritické infrastruktury pozemní
dopravy.75
Ochrana síťové infrastruktury
Do této oblasti zahrnuje plán Vigipirate ochranu komunikačních, tedy elektronických
a audiovisuálních sítí. Jedná se o soubor činností, operátorů a zařízení zajišťujících přepravu
elektronických zpráv, to znamená vysílání, předávání či přijímání znaků, signálů, psaných
textů či obrazu pomocí elektromagnetických vln. Do této skupiny tedy lze zahrnout například
74
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pevné či mobilní telefony, datové služby, přístup na internet a takzvané sociální sítě aj.
Snahou plánu Vigipirate a přijímaných opatření je předcházet dlouhodobému výpadku
elektronické komunikace. Zvýšená pozornost je věnována dysfunkcím a abnormálnímu
zacházení se softwarem, jelikož je pravděpodobné, že by se mohlo jednat o úmyslně páchaný
čin. Aplikovány jsou zde cíle kybernetické bezpečnosti. Dále sem patří ochrana vodních
zdrojů a dodávek pitné vody, tj. veškeré sledování zdravotního stavu vody (jež musí být
v souladu s pravidly kodexu veřejného zdraví) a její distribuce směrem ke spotřebitelům.
Zahrnuje čerpací systémy, výrobu, skladování a zásobování pitnou vodou. Cílem je ochrana
vodních zdrojů a zajištění nepřetržité dodávky pitné vody. Další podoblastí této domény je
ochrana elektrických sítí, jejímž cílem je zajistit nepřetržité dodávky elektřiny obyvatelům
Francie. Předposlední podkapitolu této domény představuje ochrana distribučních sítí paliva
zahrnující import, rafinaci, distribuci a zásobování palivy, jež se týká soukromých i veřejných
spotřebitelů. Mezi aktéry podílející se na ochraně této oblasti patří například: Generální
ředitelství pro energetiku a klima (Direction générale de l’énergie et du climat, DGEC), které
rozhoduje o případném použití strategických zásob v rámci dohod mezi členskými státy
Mezinárodní energetické agentury, a to v souladu s evropskými předpisy, dále pak jednotlivé
těžařské a energetické podniky, velká obchodní centra, která představují 56 % trhu
s čerpacími stanicemi a další. Cílem je zajistit kontinuitu těchto služeb, a to tak, že se bude
dbát na zajištění ochrany ropných sítí s důrazem na zvýšenou obezřetnost týkající se těžby,
přepravy a distribuce. Poslední podkapitolou této oblasti je zajištění dodávek plynu. Tato
oblast se pak soustředí na dopravu, skladování a distribuci plynu. Cílem je zajistit
nepřetržitou dodávku plynu spotřebitelům, a to jak ve formě stlačeného plynu neboli tzv.
CNG (compressed natural gas) prostřednictvím plynovodů, což je výhodnější pro kratší
vzdálenosti, tak ve formě zkapalněného plynu LNG (liquified natural gas), který se dopravuje
v dokonale izolovaných nádržích (kryogenní tanky) na větší vzdálenosti, a to buďto po moři
nebo po železnici a na menší vzdálenosti nákladní dopravou. LNG je pak přepravován buď
přímo konečným zákazníkům, nebo do distribučních uzlů, resp. terminálů, kde je LNG
opětovně zplyňován a distribuován potrubím. I když se jedná o velmi nákladné řešení
přepravy (výstavba zkapalňovacích a odpařovacích stanic, pořízení trajektů atd.), vyplatí se
v případě větší vzdálenosti nebo pro přepravu na místa, kde by se nevyplatila výstavba
plynovodu. S rostoucí snahou vyspělých zemí o diverzifikaci zdrojů dodávek nabývá přeprava
ve formě zkapalněného plynu LNG na významu.76 Hlavním aktérem zajišťujícím bezpečnost
této sféry je Energetická regulační komise (Commision de régulation de l´energie, CRE),
která ve Francii zajišťuje řádné fungování trhů s elektřinou a zemním plynem a nezávislost
jednotlivých provozovatelů, uděluje licenci jednotlivým provozovatelům, ti jsou pak
odpovědní za zajištění nepřetržitých služeb, které mají na starosti (doprava, skladování,
distribuce).77
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LNG vs CNG. CNG Stanice.cz: Aktuální informace o provozu CNG stanic v ČR [online]. [cit. 2017-07-13].
Dostupné z: http://www.cngplus.cz/lng-vs-cng.html
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TERRORISTE [online]. France: SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SECURITÉ NATIONALE, 2016 [cit.
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5. Vigipirate v praxi
Odpovědnosti stanovené plánem Vigipirate, rady a doporučení, jak se za jaké situace chovat
atd. – to vše je uvedeno v části plánu, jež hovoří o fungování jednotlivých opatření
stanovených plánem Vigipirate v praxi. Praxe se pak dělí do 4 fází a to na přípravu, prevenci,
reakci a zvládání situace po atentátu.
Příprava
Tato část je věnována fázi přípravy z hlediska obyvatel a provozovatelů veřejných institucí
nebo například organizátorů různých kulturních akcí aj., při kterých dochází ke sdružení
velkého počtu lidí.
Zapojení obyvatel
Obyvatelé jsou nabádáni ke zvýšené ostražitosti, jelikož dostatečná bdělost každého z nich
zvyšuje účinnost veškerých bezpečnostních opatření. Dalším úkolem občanů stanoveným
plánem Vigipirate je respektovat příkazy, které se vztahují na jejich chování na nádražích,
letištích, v obchodních centrech a na dalších územích, pro něž je společným znakem velká
koncentrace osob. Mezi tyto povinnosti spadá například nutnost dostatečně označit
zavazadla a zákaz jejich ponechání bez dozoru (mohly by se tak stát podezřelým subjektem
a být dokonce zlikvidovány)78, zákaz parkování na místech, jež jsou plánem zakázána (před
vchodem škol, u veřejných institucí atd.), povinnost nechat se zkontrolovat a svolit
k prohlídce zavazadla (příruční tašky) před vstupem na veřejná místa (např. obchodní centra,
muzea), informovat dozor/ síly zajišťující veřejný pořádek či vojenské hlídky (v soukromých
podnicích nebo v institucích veřejné správy pak osobu odpovědnou za zajištění bezpečnosti)
o podezřelém chování subjektu či podezřelém objektu (jelikož toto zapojení občanů již
pomohlo ke zmaření několika pokusů o teroristický útok). Podezřelé chování jinak lze
nahlásit také na telefonních číslech 17, 112 či 114 (pro osoby s poruchou sluchu či řeči).
Dalším úkolem pro každého občana je podílet se na bezpečnosti všech, nešířit fámy
a nepřispívat k produkci kultury strachu ve společnosti. Každý občan by měl také dobře znát
místa, kde se vyskytuje (čtvrť ve které bydlí/pracuje, evakuační plán budovy, ve které pracuje
+ koho oslovit v případě podezřelého chování subjektu / objektu aj.). Každý, kdo se nachází
na veřejností frekventovaných místech, by měl být dostatečně pozorný. Občan by měl
předvídat možné krizové situace a připravit se na ně, tj. promyslet si nejlepší možnou reakci
na možný teroristický útok pro místa, kde se vyskytuje (vzít v úvahu únikové východy a zvážit
únikovou cestu například i v uzavřených prostorách jako je např. kino, bazén či obchodní
centrum). Doporučené je mít u sebe neustále seznam havarijních a krizových čísel, případně
si stáhnout mobilní aplikaci SAIP, která obyvatele Francie varuje o případném nebezpečí
atentátu v určité lokaci. Chování občanů by mělo být dostatečně zodpovědné, měli by dbát
na to, aby zbytečně nejevili známky podezřelého chování (např. nošení helmy/
78

Plan Vigipirate: Foire aux questions (FAQ) [online]. France: gouvernement.fr, 2016 [cit. 2017-07-14].
Dostupné z: http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/vigipirate-faq-decembre2016.pdf
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kostýmů/masek ve veřejných budovách). Nemělo by docházet k focení míst, jejichž focení je
zakázané. Občanům Francie je dále doporučeno, aby nepřikývli na hlídání cizího zavazadla či
ve snaze pomoci nepřeváželi cizí zavazadlo/balíček. Další výhodou každého občana je umět
poskytnout první pomoc.
Co se týká cesty francouzských občanů do zahraničí, je oporučeno informovat se
o bezpečnostní situaci dané země a to na portálu:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils–aux–voyageurs/
kde najdou příslušnou zemi a bezpečnostní rizika, která v ní hrozí (například pro Českou
republiku platí varování o vyšším výskytu kapesních krádeží v centru Prahy a na dalších
frekventovaných místech79). Tato stránka však nabízí také přehled rudých zón v jednotlivých
zemích, které se francouzským občanům nedoporučují, jelikož pro ně představují zvýšené
nebezpečí. Dále tato stránka nabízí novinky týkající se kulturního a politického dění
v jednotlivých zemích (co se týká akcí, které představují např. zvýšené riziko teroristické
hrozby tj. volby atd.). Dalším užitečným odkazem je
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html;jsessionid=E78B76971647
57F91A1AF1CE24769230.jvm01945-1
kde si každý, kdo plánuje cestovat do zahraničí, může vytvořit svůj účet. Tato aplikace
ministerstva zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje mu zadarmo prostřednictvím
e-mailu zašle informace o aktuální bezpečnostní situaci v zemi, kterou zadal, pokud si to
bezpečnostní situace žádá. Dále pak v případě, že dojde v dané zemi k nějaké krizové situaci,
bude uživatel informován, případně dojde i k informování kontaktní osoby, kterou při
zařizování účtu udal (člen rodiny).
Další důležitou oblastí týkající se každého občana je dodržování bezpečnostních zásad při
práci v kybernetickém prostoru. Mezi zásady bezpečného používání informačních systémů
patří například používání dostatečně silných přístupových hesel, uchovávání svých hesel
v tajnosti (nikdy je nikomu nesdělovat), nikdy neposílat číslo karty e-mailem, nevstupovat na
podezřelé stránky (volit stránky označené zámečkem, obsahující https), platbu pomocí
internetového bankovnictví provádět pouze na zabezpečených sítích, používat antivirus,
pravidelně aktualizovat software na počítači/tabletu/chytrém telefonu, ohlásit podezřelé
internetové/sociální sítě aj. Doporučení jednotlivým aktérům (tj. správa, podniky,
jednotlivci) týkající se správného zacházení s informačními systémy a jednotlivé průvodce
týkající se zajištění informační bezpečnosti najdeme na síti Národní agentury pro
bezpečnost informačních systémů (Agence nationale de la securité des systémes
d´information, ANSSI) http://www.ssi.gouv.fr, pod následujícím odkazem pak najdeme
informace pro jednotlivce: http://www.ssi.gouv.fr/particulier/precautions–elementaires/.
79
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Čtyřem hlavním internetovým hrozbám se dále věnuje i francouzská vládní stránka
http://www.gouvernement.fr/risques. I na sociální síti Twitter se francouzští občané mohou
vzdělávat v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti a to sledováním účtu s názvem
#CyberVigilant, kam jsou přidávány různé odborné články a příspěvky. Ke vzdělávání občanů
slouží i internetová kampaň Informatického klubu velkých francouzských podniků neboli Club
Informatique des Grandes Entreprises Françaises (CIGREF) s názvem „Hack Academy“, která
v rámci několika vtipně zpracovaných videí vysvětluje nebezpečí, která může internet
představovat, představením jednotlivých typů hackerů a zjednodušeným vysvětlením jejich
postupů.80
Logo účtu #CyberVigilant na sociální síti Twitter, kde se mohou francouzští občané vzdělávat
v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti (vlevo) a logo série varovných krátkých spotů
týkajících se kybernetické bezpečnosti s názvem HACK Academy (vpravo).
Obrázek 18: : Logo účtu #CyberVigilant na sociální síti Twitter, logo série varovných
krátkých spotů s názvem HACK Academy (vpravo).

Například také francouzská banka BpiFrance určená převážně podnikatelům jasně a zřetelně
s pomocí obrázků vysvětluje, jak s pomocí dodržování 12 lehkých pravidel předcházet
běžným rizikům, kterým se na internetu vystavujeme na níže uvedeném odkaze:
http://www.bpifrance.fr/A–la–une/Actualites/Cybersecurite–toutes–les–entreprises–sont–
concernees–30829. Jedním takovým pravidlem je například výběr dostatečně složitého hesla
obsahujícího alespoň 12 různých znaků (včetně různých symbolů), které si pak nezapisujeme
na žádný papírek v kanceláři, byť bychom ho dobře schovali. Druhým principem je oddělit
flash disk s osobními daty od pracovního disku. Mezi další rady patří například používání více
e-mailových adres (pracovní, pro volný čas a přátele), dávat si stejný pozor při používání
našeho smartphonu a tabletu jako při užívání PC a další.81
80

Hack Academy [online]. France: Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises (CIGREF) [cit. 2017-0714]. Dostupné z: https://www.hack-academy.fr
81
Cybersécurité : toutes les entreprises sont concernées [online]. bpifrance, 2017 [cit. 2017-07-14]. Dostupné z:
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Cybersecurite-toutes-les-entreprises-sont-concernees-30829
43
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656
Bc. Barbora Beštová, Zkušenosti Francie se zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku jako inspirace‘
pro Českou republiku (2017_C_08)

Úloha řídících a odpovědných za provoz míst přijímajících velké množství lidí
Každý provozovatel veřejného zařízení by měl mít opatření z plánu Vigipirate zahrnuta
v bezpečnostním plánu. Takovýto plán předvídá opatření, které je třeba přijmout v případě
hrozby nebo atentátu či rizika plynoucího z nalezení opuštěného předmětu (např. zavazadla).
Stát nabádá jednotlivá veřejná zařízení, aby zpracovala postupy pro případ teroristického
útoku a vzdělávala své zaměstnance v této problematice. Stát pro tuto potřebu vydal několik
názorných průvodců, které zobrazují správné postupy za dané situace – názorný popis (ve
formě plakátu i videa), jak se zachovat v případě atentátu (viz. příloha č. 1), či jak se bránit
v případě vystavení toxickému plynu (viz. příloha č. 2), jež slouží každému občanovi, dále
praktický průvodce pro ředitele zdravotnických či sociálních zařízení a pro zaměstnance
zdravotnických či sociálních zařízení, pro vedení obchodních center a pro jejich
zaměstnance, pro ředitele kulturních zařízení či objektů národního dědictví, pro ředitele
divadel/kin/cirkusů, pro organizátory festivalů a kulturních shromáždění, pro starosty,
ředitele škol a prezidenty univerzit.82
Každý provozovatel veřejného zařízení by si měl pěstovat dobré vztahy s externími partnery
(tj. prefekt, starosta a obecní služby, policie a četnictvo), analyzovat citlivost daného zařízení
ve vztahu k teroristické hrozbě (proč by mohlo být dané zařízení cílem teroristů (tj. jedná se
o místo shromáždění velkého počtu lidí/ místo se symbolickým významem/státní
instituce/místo určené k vyznávání určité víry aj.), co by mohlo být teroristickým útokem
zasaženo (personál, infrastruktura, informace, materiál či specifické produkty, které by
mohly být ukradeny s cílem uskutečnit teroristickou akci), analyzovat fyzickou zranitelnost
objektu (tj. počet vstupů/ dveří, jež nejsou zamknuty na zámek, nehlídané přístupy
k zásobování aj.). Mělo by dojít k posílení bezpečnostních opatření, tj. limitovat množství
vstupů do objektu s cílem umožnit lepší dohled nad příchozími, zabezpečit dostatečné
množství sledovacích zařízení, povolení vstupu pouze osobám s patřičným průkazem, zajistit
dostatečné kontroly u vstupu do zařízení, patřičně zabezpečit ochranu vstupu do objektu
před případným teroristickým útokem ve formě nebezpečného řidiče nákladního automobilu
(oplocení, betonové bloky aj.). Majitel objektu by měl při přípravě svých bezpečnostních
opatření spolupracovat s podniky v okolí. Provozovatel zařízení by měl také zajistit adekvátní
varování pro případ teroristického útoku (varovný signál by se měl lišit od signálu, jež se
používá pro případ požáru v zařízení, jelikož vyžadovaná reakce je dosti odlišná). Funkčnost
varovných zařízení by měla být pravidelně ověřována ve formě cvičení. Existují tři varianty
teroristického útoku – umístění bomby (v tomto případě se postupuje jako v případě požáru
v budově) a další dvě varianty teroristického útoku, které vyžadují odlišnou reakci (tj.
teroristický útok vně objektu a teroristický útok uvnitř budov). Provozovatel veřejného
zařízení by měl zajistit schopnost personálu adekvátně reagovat na každou z těchto forem
teroristického útoku. Při teroristickém útoku, který by se odehrál uvnitř budovy, se přitom
nedoporučuje nařídit jednotnou reakci, rozhodnutí je v tom případě na osobách, jež se
v daném momentě na daném místě nachází (záleží na jejich lokaci – někteří se snadno
82

Comment réagir en cas d´attaque terroriste [online]. gouvernement.fr [cit. 2017-07-13]. Dostupné z:
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
44
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656
Bc. Barbora Beštová, Zkušenosti Francie se zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku jako inspirace‘
pro Českou republiku (2017_C_08)

evakuují, pro jiné je lepší zabarikádovat se v některé z místností). Každý provozovatel objektu
by měl mít pro případ teroristického útoku připravený: seznam telefonních čísel na zasahující
jednotky, adekvátní reakce na jednotlivé formy útoku, seznam možných evakuačních tras
(nouzové východy/střecha) a uzavíratelných částí v objektu.
Co se týká přípravy na shromáždění velkého počtu osob, nedoporučuje se podcenit
bezpečnostní opatření. Samozřejmě je třeba vyhodnotit zranitelnost daného shromáždění, tj.
proč by mohlo být cílem teroristů (symbol západní společnosti/ hodnot republiky/velká
sledovanost), a připravit se na všechny možné formy útoku (střelba, auto s bombou na
parkovišti poblíž setkání aj.). Organizátoři by měli spolupracovat s místními veřejnými aktéry
– tj. prefekt či starosta, který je informuje o možných bezpečnostních hrozbách daného
území a uvědomit místní pořádkové síly (policii, četnictvo, hasiče). Místo konání by se mělo
dostatečně zabezpečit. Mezi bezpečnostní opatření lze zařadit například zákaz parkování
v bezprostřední blízkosti místa konání, analyzování městského mobiliáře, jež by mohl sloužit
k případnému ukrytí výbušniny (nevhodně formované koše aj.), a jejich eliminace/nahrazení
či zařízení pravidelných kontrol, požádání městské policie či jiných aktérů bezpečnosti
o vykonávání dohledu, zajištění kontroly osob u vchodu do objektu (například i využití
detektoru kovů), umístění bariér oddělujících místo konání od přicházejícího davu, zajištění
bezproblémového postupu účastníků až ke kontrole (bez možnosti vyhnout se kontrole),
oddělení přicházejí od odcházejících, zajištění dobrého vyškolení bezpečnostních agentů
(v rámci kterého jsou poučeni o tom, jak reagovat v případě teroristického útoku), vybavení
bezpečnostních agentů vysílačkami, instalace betonových bloků před vstupem na místo
konání. Pořadatelé by měli dále určit osobu, jež bude zodpovídat za zajištění bezpečnosti
průběhu shromáždění a bude spolupracovat se záchrannými složkami v případě nutného
zásahu. Zajištěná by měla být i soukromá bezpečnostní agentura, jež by dohlížela na klidný
průběh shromáždění a centrální bezpečnostní pracoviště v samém srdci objektu, které musí
24 hodin denně obsluhovat alespoň jeden operátor sledující záznamy z bezpečnostních
kamer, dále by mělo dojít k rozmístění reproduktorů, prostřednictvím kterých by byl
v případě potřeby šířen varovný signál.
Připravenost na případný teroristický útok by se měla prověřovat formou cvičení, která by
přinesla poučení a odhalila případné nedostatky. Existuje několik variant průběžné přípravy
systému na případný teroristický útok: připomenutí základních postupů a role jednotlivých
zaměstnanců pro případ teroristického útoku osobou zodpovědnou za zajištění bezpečnosti
sítě, režírované cvičení (zaměstnanci dostanou scénář možného teroristického útoku
s podrobnostmi, kde by se odehrál, kolik by bylo atentátníků atd.), přičemž jejich úkolem je
předvést jejich reakci na danou situaci. Obdobné cvičení je takové, při kterém jsou
zaměstnanci informováni předem a ve kterém je celá situace reálně simulovaná (útočníci
atd.). Pravidelně musí samozřejmě docházet i k ověřování funkčnosti varovných systémů.
Prevence a oznámení podezřelého chování
Radikalizace je charakterizována jako změna chování jedince, která může vést k extremismu
či terorismu. K radikalizaci často dochází u jedinců s poruchou osobnosti, u těch, kteří jsou
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frustrovaní, špatně začleněni do společnosti a hledají řád, u slabších a zranitelnějších jedinců.
Útočníky často bývají delikventi, zranitelní lidé hledající svoji identitu, lidé s psychiatrickými
poruchami. Radikalizaci je těžké identifikovat a léčit. Síla ideologie by se v žádném případě
neměla podceňovat.
Občané by proto měli být dostatečně pozorní. Pokud osoba v jejich okolí projevuje více
znaků podezřelého chování, měli by to oznámit na bezplatné telefonní lince 0800005696,
osoba hlásící podezřelé chování zůstane v anonymitě, zprávy jsou přísně tajné83. Odborníci
dále posoudí, zda se jedná o případ radikalizace, pokud ano, bude rodině i radikalizovanému
jedinci poskytnuta odborná pomoc. V případě, že se zjistí, že vyhodnocení situace volajícím
nebylo adekvátní (tj. nejedná se o radikalizaci), nikdo nebude za zavolání kritizován.
V případě, že by totiž telefonující osoba opravdu odhalila radikalizovaného jedince, mohla by
tím zachránit klidně několik lidských životů. Mezi znaky radikalizace pak může spadat
například: náhlá změna chování/oblékání, asociální chování – stáhnutí se do sebe, nenávist
k sobě samému a dále k ostatním, náhlé vyznávání extrémních náboženských rituálů,
odmítání společenského života a společností obecně uznávaných hodnot, zavrhování
společnosti a společenských institucí (škol atd.), změna zájmů, vzdálení se od rodiny
a blízkých. Radikalizované osoby se poznají dále tak, že se přiklánějí ke konspiračním teoriím
(například konec světa), vyjadřují sympatie k teroristům či jejich činům, nenávistně se
projevují vůči určité komunitě (náboženské skupině), často navštěvují radikálně zaměřené
internetové sítě, jsou členy sekt či se účastní extrémistických konferencí. Mohou také
plánovat cestu do zahraničních válečných zón. Podezření na radikalizaci u daného jedince
roste s množstvím prokazovaných znaků podezřelého chování. Signály podezřelého chování
a míra jejich závažnosti je popsána v mezirezortním průvodci pro prevenci radikalizace z roku
2016 (Guide interministériel de prévention de la radicalisation ).84
Stejně tak by si občané měli všímat i podezřelých situací/ objektů a hlásit je. Protože
zorganizování atentátu tkví v přípravě lidí a prostředků, teroristé si například jdou
obhlédnout zabezpečení objektu atd., dříve či později jsou tedy nuceni ukázat se na místě
činu, tato chvíle může být s pomocí pozorných spoluobčanů odhalena a může tím tedy dojít
ke zmaření teroristického útoku ještě předtím, než dojde k jeho uskutečnění.
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STOP-DJIHADISME.GOUV.FR – agir contre la menace terroriste: Radicalisation djihadiste : les jeunes filles
prises pour cible [online]. France: gouvernement francais [cit. 2017-07-13]. Dostupné z: http://www.stopdjihadisme.gouv.fr/radicalisation/traiter-radicalisation/radicalisation-djihadiste-jeunes-filles-prises-cible
84
Guide interministériel de prévention de la radicalisation [online]. France, 2016, [cit. 2017-07-14]. Dostupné z:
https://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/CIPDR/Actualites/Guide-interministeriel-de-prevention-de-laradicalisation
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K případnému rozpoznání podezřelých znaků pomůže znalost procesu organizace
teroristického činu. Ten se skládá z několika etap:
1. výběr potenciálního cíle, ať už se jedná o symbolický cíl (osobnost, určitá komunita,
státní instituce aj.) či nespecifický cíl (např. napadaní shluku osob s cílem šířit
atmosféru strachu, případně ohrozit ekonomické a jiné zájmy státu),
2. příprava akce skládající se z: prozkoumání terénu (lze vydedukovat například
z opakované přítomnosti jedince či skupiny na konkrétním místě bez zjevného
důvodu, dlouhodobě zaparkovaného auta s pasažéry uvnitř atd.), shromažďování
informací o cíli (tázání se na bezpečnostní opatření daného objektu v různých
internetových diskuzích, sledování způsobu, kterým dochází ke střídání různých
bezpečnostních kontrol – to mohou vysledovat i předchozím falešným nahlášením
bomby, fotografování či natáčení infrastruktury daného objektu a bezpečnostních
opatření (Pokud si personál objektu všimne takovéhoto podezřelého chování,
doporučuje se doptat se osob, s jakým cílem pořizovaly záznamy, pokud se jejich
chování nevysvětlí, informovat bezpečnostní sbory.), využití dronů ke sběru informací
a případně pak k samotnému útoku (francouzské směrnice z roku 2015 ustanovují
zákaz létání dronů nad veřejným prostranstvím městských aglomerací a to i ve tmě),
případně mohou být použity i maskovací manévry (používání více pseudonymů,
falešných občanských průkazů, více mobilních telefonů či internetových účtů),
3. fáze předcházející útoku – Osoba, jež se chystá spáchat teroristický útok, ukrývá
pravděpodobně nějakou zbraň (výbušný pás, pistole, pušky, střelivo aj.). Zvýšená
pozornost by se proto měla věnovat člověku, který je příliš navlečen na dané roční
období (může se jednat o záměr ukrytí zbraně), vykazuje známky nervozity, nese
abnormálně velkou/těžkou tašku nebo se pod taškou rýsují obrysy zbraně, má na
sobě ochranné prvky (například neprůstřelnou vestu aj.) Pokud se jedná o teroristický
útok za použití výbušniny, mezi situace, jež by vás měly varovat, spadá: zásilka, jež má
špatně zadanou adresu/nese zápach výbušniny, opuštěná zásilka/zavazadlo na
frekventovaném místě, dlouhodobě zaparkované auto poblíž frekventovaného místa
nebo významného místa (radnice, ambasáda, ale i trh či symbolický objekt) bez
poznávací značky atd. Svědek takovéto situace by neměl dávat najevo své
překvapení, měl by si zapamatovat co nejvíce údajů (tj. popis podezřelých osob
a směr, kterým ujížděly/ poznávací značku auta a typ auta aj.) a sdělit je na
telefonním čísle 17, 112, 114. V případě podezřelé situace ve vlaku, mají obyvatelé
Francie zavolat či poslat SMS na tel. číslo 3117 a popsat číslo vlaku a vagonu a danou
situaci: dojde k lokalizaci odesilatele/volajícího.
Reakce
Reakce na teroristický útok vyplývá z podoby útoku (lze hovořit o ozbrojeném útoku/ útoku
pomocí toxické látky či kyberútoku).
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Ozbrojený útok
Pokud se útok odehrává vně objektu, ve kterém se osoba nachází, je doporučeno zůstat
v bezpečí objektu. Pokud se však odehrává uvnitř objektu, ve kterém se osoby nachází, je jim
doporučen následující postup (viz příloha č. 1): lokalizovat nebezpečí a následně utéci
a vyhnout se střetu s útočníky, pokud je to možné (doporučeno je nechat všechny osobní
věci na místě, nespouštět požární alarm, při útěku na sebe zbytečně neupozorňovat (skrčit
se), zvolit nejbližší a nejbezpečnější východ, upozornit ostatní osoby v blízkosti, zabránit
jejich vstupu do nebezpečné zóny a pomoci jim zachránit se). V případě, že ohrožené osoby
usoudí, že by se únikem vystavily příliš velkému riziku, doporučuje se zavřít se v místnosti,
zabarikádovat se a schovat se (lehnout si na zem daleko od oken/dveří), dále pak zhasnout
a vypnout zvuky mobilních telefonů a jiných zařízení (počítače, reproduktory, pevné linky),
umístit se blízko osoby, na které je znát velký stres a ujistit ji, že bude v pořádku. V případě,
že osoba nenalezne místnost, ve které by se mohla takto uschovat, je jí doporučeno schovat
se za nějaké stabilní zařízení, například za sloup. Dalším krokem je upozornění
bezpečnostních složek na číslech: 17, 112 nebo 114 (nejlépe pak udat co nejvíce potřebných
informací – polohu agresorů/ o jaký typ útoku se jedná a jak jsou útočníci ozbrojeni a kolik
jich je/ odhad počtu obětí a těch, co se schovávají/ jak spolu útočníci komunikují atd.) a dále
jen čekat na příchod bezpečnostních složek. Nikdo by neměl spoléhat na to, že bezpečnostní
síly někdo již varoval. Lepší je varovat vícekrát, než aby k varování nedošlo vůbec nebo moc
pozdě. V případě krajní nouze (tj. pokud není možné se evakuovat ani se schovat) je
doporučeno snažit se rozptýlit útočníka a zaútočit na něj/ využít chvilky, kdy je útočník
zranitelný (například při výměně zásobníku) a použít improvizovanou obranu. Střílení do
masy lidí je však odlišné od zajetí rukojmích (v takovém případě je lepší nevyhledávat střety
s teroristy a uposlechnout jejich nařízení).
Účastníci teroristického útoku by se měli snažit ulehčit zásah bezpečnostním složkám
a záchranářům a to tak, že zůstanou v uzamčené místnosti do doby, kdy bezpečnostní složky
provedou její evakuaci, budou poskytovat první pomoc ostatním účastníkům útoku
(v případě, že jsou toho schopni). K evakuaci by mělo dojít poklidným způsobem (účastníci by
neměli zběsile běžet proti bezpečnostním složkám ba naopak – měli by jít klidně se
zvednutými otevřenými rukami, aby nemohlo dojít k tomu, že by byli považováni za
útočníky). Zúčastnění by neměli ihned opouštět místo útoku, jejich postřehy by totiž mohly
pomoci ve vyšetřování.85
Pokud není útočník vybaven zbraní schopné střelby (je vybaven například nožem),
ohroženým osobám se doporučuje utéci, pokud to není možné, měly by využít
improvizovanou ochranu (židle, taška), případně společně zaútočit na agresora (což jej může
překvapit a neutralizovat).

85

Une campagne „ Comment réagir en cas d'attaque terroriste ?“ lancée par le gouvernement français.
Psychomédia: en ligne depuis 20 ans [online]. 2015 [cit. 2017-07-13]. Dostupné z:
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2015-12-04/comment-reagir-a-une-attaque-terroriste
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V případě nebezpečí exploze je doporučeno vzdálit se co nejvíce od podezřelého místa, na
nic nesahat (opuštěné zavazadlo aj.), utéci či se schovat za nějakou stabilní překážku a čekat
na příjezd bezpečnostních složek.
Pokud k útoku dojde ve vlaku, měly by se ohrožené osoby schovat pod sedadla či se přikrčit
a varovat bezpečnostní složky pomocí telefonátu či zaslání textové zprávy na číslo 3117 (či
31 177 v případě SMS), varování by pak mělo mimo jiné obsahovat například: číslo vlaku či
jeho lokalizaci a číslo vagonu, ve kterém k útoku došlo aj. V případě teroristického útoku
v metru se používá stejný postup i stejné číslo tísňového volání.86
Dojde-li k útoku na palubě lodi, ohrožení by neměli skákat do vody, pokud to velikost
a stavba lodi umožní, měli by se co nejvíce vzdálit od místa agrese. Ideálním řešením je
uzavření se v kajutě, zabarikádování a snaha skrýt znaky přítomnosti (zhasnutí světel, vypnutí
zvuků v telefonu atd.).
Kybernetický útok
V případě kybernetického útoku je třeba informovat odborníky prostřednictvím stránky
ministerstva vnitra https://www.internet–signalement.gouv.fr/. Tato stránka obsahuje mimo
jiné i stránku s obecnými informacemi a radami, jak lépe chránit sebe a své blízké při práci
s internetem. Dále by měli zasažení občané oznámit útok národní policii či četnictvu (co
nejvíce možných informací). O vyšetřování se dále starají specializované složky. Na stránce
„risques.gouv.fr“ je pak možné vyhledat odborné rady, jak se zachovat v případě, že se
občané stanou obětí určitého druhu kybernetického útoku.
Únik toxické látky
V průmyslu je využíváno velké množství toxických látek (například chlor). Některé z nich by
mohly být zneužity teroristy. V případě úmyslného vypuštění těchto látek se občanům
doporučují následující zásady chování (viz příloha číslo 2): zůstat klidný, chránit svá ústa
a nos prostřednictvím provizorní ochrany (šátek/kapesník/ mokrý kus hadru) a vyhledat co
nejdříve nejbezpečnější možné místo a pomoci ostatním lidem (zejména pak těm méně
odolným – dětem či seniorům), na bezpečném místě se doporučuje eliminovat intoxikaci tím,
že si intoxikovaní svlečou horní vrstvu oblečení (nesmí se však dotýkat zasažených míst, košili
by si také neměli sundavat přes hlavu), tato vrstva by se měla uložit nejlépe do plastové
tašky a uzavřít, umýt si ruce mýdlem, dále pak oznámit situaci záchranným složkám (číslo:
15, 18, 112 či 114) a počkat na jejich příjezd. V žádném případě si nelehat ani nesedat,
jedinci už by se nemuselo podařit se zvednout. Doporučuje se zůstat na daném bezpečném
místě, ale nepřemisťovat se, aby nedošlo k intoxikaci dalších osob. V žádném případě by si
86

Vigipirate – FAIRE FACE ENSEMBLE: VIGILANCE, PRÉVENTION ET PROTECTION FACE À LA MENACE
TERRORISTE [online]. France: SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SECURITÉ NATIONALE, 2016 [cit.
2017-07-13]. ISSN 0242-6056. Dostupné z:
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/brochure_vigipirate_gp-bd_0.pdf, s. 45-46.
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osoby vystavené úniku nebezpečné látky neměly sahat na obličej, jíst, pít ani kouřit.
Samozřejmě by také neměli sami odejít k sobě domů či na vyšetření do nemocnice. Musí se
počkat na pokyny záchranářů.
Zvládání situace po atentátu
Osobě, jež byla svědkem teroristického útoku, je doporučeno informovat o všech
skutečnostech týkajících se útoku policii či četnictvo a ukázat jim materiály (videa nebo
fotografie), jež byly během útoku pořízeny.
O oběti teroristického útoku se starají záchranné složky (policie, četnictvo, hasiči, ale také
intervenční týmy psychologů, kteří se snaží pomoci obětem předcházet riziku rozvoje
posttraumatické stresové poruchy), posléze jim je poskytnuta pomoc ze strany státního
sekretariátu, jež se stará právě o pomoc obětem. Za splnění určitých podmínek dojde
k nahrazení škody (Fondy ochrany obětí teroristických činů neboli Fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, Fgti). V případě teroristického útoku
velkého rozsahu může předseda vlády aktivovat Mezirezortní buňku pro ochranu obětí
(Cellule interministérielle d’aide aux victimes, CiAV), ta informuje oběti a jejich rodiny
o dalších krocích, které by měly učinit a o tom, jaká jsou jejich práva atd. K získání dalších
informací ohledně toho, jaké kroky učinit v jednotlivých situacích (ztráta blízké osoby či
zranění blízké osoby, psychologický dopad, materiální škody aj.), slouží také internetový
odkaz:
http://www.gouvernement.fr/guide–victimes
Na této stránce lze najít také jednotlivé organizace zabývající se pomocí obětem
teroristických útoků. Takovýchto organizací funguje ve Francii zhruba 132, jejich členy jsou
psychologové, právníci, sociální pracovníci, kteří poskytují zdarma rady obětem
teroristických činů (dále je odkáží na specialisty).87 Zavolat přitom oběť může na SAMU (číslo
15), která její hovor přesměruje na jednotlivou asociaci nebo přímo na telefonní číslo
platformy sdružující těchto 132 asociací.
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PRAKTICKÁ ČÁST
6. Obrana státu a národní bezpečnost ve školních osnovách
Cílem francouzského vzdělávacího systému je posílit vědomí žáků o obraně státu a národní
bezpečnosti, mimo jiné i zajištěním školení učitelů v dané problematice. Francouzský
vzdělávací systém klade důraz na zapojení žáků, jež reprezentují budoucí generaci
francouzských občanů, do kolektivní ochrany jejich země. Prvotně je třeba si uvědomit, že se
francouzský vzdělávací systém liší od českého vzdělávacího systému.88
Vzdělávací programy základních škol kladou velký důraz na morální a občanskou výchovu.
Žáci se učí rozpoznávat a respektovat symboly, emblémy a základní hodnoty země, umět
situovat území Francie a určit její postavení v rámci EU.
Jedním ze základních znaků státu je schopnost bránit jeho zájmy. Obrana státu a národní
bezpečnost byly ve Francii dříve vyučovány na středních školách a gymnáziích v rámci
občanské výuky, dále také v rámci zeměpisu a dějepisu, nyní výuka dané problematiky
prolíná celou školní docházkou a vyučuje se i na vysokých školách.
Výuka obrany státu a národní bezpečnosti by pak měla obsahovat: náhled do historie
umožňující pochopení daných opatření sloužících k obraně státu, otázku vnitřních i vnějších
hrozeb spojených například s angažovaností Francie v zahraničních vojenských operacích,
zahraniční politiku Francie (spojenectví a závazky) a kontinuitu zabezpečování vnitřní a vnější
bezpečnosti či problematiku boje proti terorismu.
V závěrečném ročníku tzv. „collège“ je v rámci předmětu Občanská výchova věnováno 20 %
tématu „Obrana a mír“. Toto téma je dále rozděleno do dvou dílčích částí. Část první
představuje kolektivní bezpečnost, zajišťování míru, mezinárodní spolupráci, problémy
a úskalí mírového uspořádání světa. Část druhá je věnována zahraniční politice Francie,
jejímu působení v zahraničních misích a jejím závazkům, dále je organizován den obrany
země a občanství. Studenti by si měli osvojit znalosti hlavních principů národní obrany.
Součástí závěrečné zkoušky, která je nezbytná k úspěšnému dokončení „collège“ (takzvaný
brevet), je i několik otázek z oblasti obrany státu a národní bezpečnosti (funkce ministerstva
obrany, armády, role prezidenta republiky v zajišťování obrany státu, legislativa související
88

Povinná školní docházka je ve Francii od 6 do 16 let. Základní škola (l´école primaire) je pro děti od 6 do
11 let. Navazuje na ni takzvaná „collège“ odpovídající druhému stupni základní školy či nižšímu gymnáziu
v českém vzdělávacím systému (tj. žáci ve věku 11 - 15 let), studia jsou rozdělena do několika ročníků (6eme,
5eme, 4eme, 3eme). Studium na „collège“ je zakončeno zkouškou (tzv. brevet). Ve Francii neexistují víceletá
gymnázia. Vyšší sekundární vzdělávání se realizuje v rámci střední školy, tzv. lycea (lycée), kam chodí děti od
15 – 18 let. Existují tři druhy lyceí: gymnázium (úplné střední všeobecné vzdělání) neboli „lycée général“,
střední odborná škola (úplné střední odborné vzdělání s maturitou) neboli „lycée technologique“ a střední
odborné učiliště (úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou) neboli „lycée professionnel“. Ročníky
lycea jsou pojmenovány nikoliv vzestupně (jak je tomu u nás), ale sestupně (tj. seconde,premier, terminale
= první, druhý a závěrečný ročník).
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s obranou státu). V květnu roku 2011 ministerstvo obrany a ministerstvo pro národní
vzdělávání podepsalo dohodu o podpoře rozvoje takzvaných "classes de défense et de
sécurité globales". Jedná se o partnerství mezi střední školou a vojenskou jednotkou, jež
vznikne na základě podepsání dohody mezi danými subjekty. Partnerství spočívá v pravidelné
korespondenci mezi zmíněnými subjekty pomocí elektronické pošty, jež přetrvává
i v případě, kdy je vojenská jednotka v zahraniční misi, vojenská jednotka dále každoročně
navštíví třídu (dopravu vojenské jednotky na místo přednášky zajišťuje a financuje
ministerstvo obrany), její členové vypráví své zážitky a zkušenosti z misí. Cílem tohoto
partnerství není snaha o získání přízně studentů a s tím spojený jejich pozdější náběr do
armády ani snaha o militarizaci vyučování. Snahou je dát vyučování nějaký směr, podnítit
emoce žáků, odhalit jim realitu. Studenti tak lépe pochopí problematiku, jsou více
motivováni a studium se tím pro ně stává zajímavější a potažmo snadnější. Dalšími výhodami
tohoto partnerství je osvojení dovednosti prezentovat danou práci, komunikovat v rámci
skupiny i mimo ni, zdokonalit dovednosti francouzského jazyka, technické i komunikační
dovednosti (prostřednictvím elektronické komunikace s vojenskou jednotkou či při přípravě
školních představení). Program učí děti samostatnosti i vlastní iniciativě (například při výběru
témat).89
Kurz zásad první pomoci
Ve třetím ročníku neboli závěrečném ročníku tzv. „collège“ se děti učí také zásadám první
pomoci. Ve školním roce 2016/2017 dostalo atestaci z kurzu s názvem „Prevence a pomoc
spoluobčanům 1“(Prévention et secours civiques de niveau 1 neboli PSC1) více jak 50 % žáků
středních škol. Do budoucna by se jejich počet měl zvyšovat (v roce 2019 by to mělo být již
70 % žáků). Nyní mohou osmihodinovým kurzem projít studenti s mandátem (zvoleni
školskou radou), jež projeví svůj zájem. Zbylí studenti třetího ročníku podstoupí
dvouhodinový kurz první pomoci pod názvem „Gesta, která zachraňují“(Gestes qui sauvent).
Učí se především zásadám, jak udržet při životě oběti teroristického útoku do doby, než na
místo činu přijedou záchranáři. Znalosti z tohoto kurzu, který je zameřen na první pomoc při
krvácení, ztrátě vědomí, srdeční zástavě a dalších vážných zranění, mohou žákům posloužit
v běžných životních situacích.
Hovoříme-li o lyceích, způsob začlenění bezpečnostní problematiky se liší dle druhu lycea (tj.
gymnázium neboli „lycée général“, střední odborná škola neboli „lycée technologique“
a střední odborné učiliště neboli „lycée professionnel“).
Od roku 2006 ve Francii existují střední odborná učiliště určená pro budoucí bezpečnostní
pracovníky.90 Studia trvají 3 roky a jsou zakončena maturitou. Absolventi mohou pracovat
89

Les classes de défense et de sécurité globales. Chemins de mémoire: L´enseignement de défense dans les
programmes scolaires [online]. France [cit. 2017-08-03]. Dostupné z:
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/en/node/19582
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Sapeur- Pompiers de France: Bac professionnel "Sécurité-Prévention" [online]. France, 2017 [cit. 2017-08-03].
Dostupné z: http://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier/metiers-surete-et-securite/bacprofessionnel-securite-prevention
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v oblasti zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, ochrany osob/majetku či
životního prostředí, a to v soukromém sektoru (například jako pracovníci soukromých
bezpečnostních agentur nebo v rámci bezpečnostního systému daného podniku jako
kontroloři vstupů do budov, bezpečnostní agenti, fyzická ochrana osob a další), i ve veřejném
sektoru (pracovník národní/městské policie, hasič).91
Jinak bývá problematice národní obrany v případě všeobecných gymnázií, středních
odborných škol i většiny odborných učilišť věnována pětina časové dotace předmětu
Občanské a morální výchovy, jež se zaměřuje především na organizaci národní bezpečnosti
a na hrozby na ni působící. V rámci výuky studenti vypracovávají analýzu na jedno z níže
uvedených témat:





Obranné mise a národní bezpečnost: aktuální bezpečnostní výzvy (terorismus, šíření
zbraní hromadného ničení a další), globální obrana (vojenská, civilní, kulturní
a ekonomická), Francie mezi mírem a válkou (ochrana státního území a zahraniční mise)
Prostředky k ochraně státu: francouzské vojenské síly, aliance a mezinárodní
spolupráce, filosofický přístup k pojmu mezinárodní právo ve vztahu k národní obraně
Aktéři bezpečnosti: instituce (zákonodárné, výkonné), občané (informace, povolání
k zajišťování obrany státu, vojenské zálohy, feminizace armády), vojenská etika
a dodržování předpisů

Cílem je seznámit studenty s danou problematikou a přimět je k hlubší úvaze nad daným
tématem. Problematika obrany státu se samozřejmě prolíná i do zeměpisu a dějepisu.
Snahou je přimět studenty vnímat hrozby působící na stát komplexně (z hlediska historie
a územního postavení Francie).
Z druhé strany by i učitelé zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy i jiných předmětů měli být
schopni vyučovat problematiku obrany státu a zajištění bezpečnosti občanů. V prosinci roku
2013 byla proto pod vedením Generální inspekce národního vzdělávání (L’Inspection
générale de l’Education nationale) vydána příručka pro vyučující s názvem “Jak vyučovat
obranu” (Enseigner la défense).

91

Bac pro Métiers de la sécurité. Office national de l´informations sur les enseignements et les professions:
L´info nationale et régionale sur les métiers et les formations [online]. France [cit. 2017-08-03]. Dostupné z:
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/
Lycees/Bac-pro-Metiers-de-la-securite
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7. Přístup francouzského vzdělávacího systému k problematice terorismu
Po atentátu na židovskou školu v Toulouse, ke kterému došlo roku 2012 a při němž přišli
o život 4 lidé (profesor židovského náboženství a jeho dva synové ve věku 3 a 5 let čekající na
otevření školy, dále dívka ve věku 8 let) a jeden adolescent byl zraněn92, Francie zpřísnila
bezpečnostní opatření škol (viz příloha č. 3). Jedno z bezpečnostních opatření například
spočívá v tom, že před budovou školy žáky přijímá dospělá osoba. Při vyzvedávání dětí smí
rodiče dětí do areálu školy až v přesný čas určený k jejich vyzvedávání. Rodiče (případně
chůvy) se musí prokázat občanským průkazem, při vstupu může dojít k vizuální prohlídce
jejich tašek. Zakázáno je také shromažďování před budovami škol. Před vstupem do školy je
vždy vyvěšená tabule s popisem vhodného chování v rámci zajišťování bezpečnosti a další
informace (to jest opatření v rámci programu Vigipirate). Způsob ochrany školních prostor se
samozřejmě liší dle rozsahu území náležejícího škole, věku a konstrukce budovy a dalších
faktorů (zesílená skla v oknách tříd, kamerové systémy a jiné). Každá škola zpracovává a na
základě analýzy rizik pravidelně aktualizuje bezpečnostní plán neboli “plan particulier de
mise en sűreté, PPMS“. Bezpečnostní plán bere v úvahu všechna rizika, která by na ni mohla
mít dopad, tj. živelné pohromy (například povodně), technologické havárie nebo právě
atentát.
Zajištění bezpečnosti škol se věnuje také příslušný odbor četnické stanice či policejního
komisařství, do jehož kompetence spadá daná problematika (rozhoduje například o posílení
mobilních hlídek v blízkosti škol). Každý departement má v rámci departementního
ředitelství národního vzdělávání jednoho bezpečnostního referenta (celkem je tedy ve
Francii 101 bezpečnostních referentů v rámci departementů), jež zasedá v prefektorální
krizové radě. Také každá uviverzita má své oddělení krizového řízení a jednoho
bezpečnostního referenta (to jest 30 univerzitních bezpečnostních referentů v rámci
Francie)93. Výše vyjmenované osoby se podílejí mimo jiné i na organizaci praktických cvičení
ve školách a vyjadřují své připomínky k aktualizaci bezpečnostního plánu školy. Mezi
kompetence starosty patří omezení či úplný zákaz parkování a cirkulace dopravních vozidel
poblíž školy. Mezi kompetence ředitele školy patří omezení či zákaz vstupu do areálu školy
externím osobám (v případě závažné hrozby). Vyučující jsou pravidelně školeni
o problematice krizového řízení, první pomoci (v rámci programu “Gesta, která zachraňují”
dle počtu volných míst nebo prostřednictvím jiné formy vzdělávání), i v otázkách toho, jak
správně reagovat na případný teroristický útok a jak se postarat o studenty. Oni sami pak při
prvních třídních schůzkách daného školního roku informují rodiče o bezpečnostních
opatřeních, která daná škola přijala v rámci prevence případného teroristického útoku.
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Le Figaro: Tuerie de Toulouse: retour sur les événements [online]. 2012 [cit. 2017-08-25]. Dostupné z:
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/23/tuerie-de-toulouse-retour-sur-lesevenements_1674320_3224.html
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Bezpečnostní cvičení
Den před nástupem dětí do školy po skončení letních prázdnin se ve školách cvičí
připravenost personálu na případný teroristický útok. Cvičení se spouští zasláním varovné
SMS řediteli školy. Prověřuje se také funkčnost varovného systému (odlišný varovný signál
od protipožárního signálu).
Do připravenosti škol čelit bezpečnostním hrozbám, které by na ně mohly mít závažný dopad
(například povodně či právě teroristický útok), se ve Francii zapojuje personál i žáci. Poslední
ročník střední školy se učí zásadám první pomoci. V každé škole jsou ročně pořádána
3 cvičení, jejichž cílem je čelit aktuálním bezpečnostním výzvám. Jedno z cvičení je vždy
věnováno nebezpečí teroristického útoku (tzv. "attentat intrusion") a odehrává se zpravidla
v prvních týdnech od začátku školního roku.94 Přípravu bezpečnostního cvičení má na starosti
ředitel školy (případně ve spolupráci s policisty a/nebo četníky či referentem pro bezpečnost
daného území). Ředitel svolá pedagogické pracovníky (případně další spoluúčastníky z řad
policie, četnictva či obecního úřadu), dohodne se datum cvičení a podmínky, za kterých se
cvičení odehraje. Ředitel si ověří znalost personálu týkající se únikových cest či schopnosti
rozeznat varovný signál signalizující nebezpečí teroristického útoku od varovného signálu
oznamujícího propuknutí požáru. O datu cvičení jsou informováni i žáci a jejich rodiče. Všem
jsou připomenuty zásady správné reakce na daný scénář.
Cvičení je spuštěno varovným signálem. Každý z učitelů je nucen reagovat jedním ze dvou
způsobů, tj. utéci (v případě, že jasně identifikují místo, odkud nebezpečí pochází a za
podmínky, že únik nebude pro žáky moc nebezpečný), nebo se schovat. V případě první
varianty není vyžadováno, aby žáci po úniku ze tříd tvořili houf čekající před školou. Tak by je
bezpečnostní cvičení vystavilo reálnému nebezpečí. Cílem je, aby prokázali schopnost dostat
se co nejrychleji k východu ze školy. V každém případě by měli žáci zůstat klidní, tiší, učitel by
měl zvolit co nejbezpečnější způsob úniku. V případě, že učitel posoudí únik jako příliš
nebezpečný, musí se se žáky uzavřít v místnosti (pokud se v době cvičení teroristického
útoku nachází ve třídě) nebo najít co nejbližší a nejbezpečnější místo, kde by se mohli uzavřít.
Následně by se měli ve třídě zabarikádovat, vypnout světla, nastavit tichý režim na svých
mobilních zařízeních, vzdálit se od zdí, dvěří a oken, lehnout si na zem ideálně kryti více
stabilními předměty (stole/židle). Po skončení cvičení svolá ředitel svůj pedagogický sbor
a vyhodnotí průběh cvičení. Zdůrazní silné i slabé stránky cvičení, na kterých je třeba
zapracovat. Důležitý je fakt, že při žádném bezpečnostním cvičení nejsou použity atrapy
reálných zbraní.
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Cvičení žáků z mateřských škol
Bezpečnostní cvičení pro žáky mateřských škol bývají krátká (v časovém rozmezí 3 až
5 minut) a probíhají ve formě hry (kdo se nejlépe schová či hra na bobříka mlčení). Název
cvičení ani jeho důvod žákům mateřských škol není sdělen. Dětem je dobré vysvětlit, že na
rozdíl od požáru je teroristický útok činem úmyslným, mluvit však o cizí nebezpečné osobě,
jež vnikne do školy s cílem ublížit nevinným, by mohlo děti zbytečně vystrašit. Před dětmi se
lze zmiňovat například o cvičení sloužícímu k naučení schopnosti dobře se schovat. Důležité
je děti průběžně učit porozumění gestu, kdy mají být potichu. Cílem je naučit děti co
nejrychleji se schovat při zachovávání co největšího ticha. Způsobů, jak naučit děti zklidnit se
a umlčet je, je přitom několik. Doporučuje se provádět s dětmi relaxační cvičení, která je učí
zůstat v klidu. Další radou je naučit je gesto, které znamená, že celá třída bude zticha (jako
symbolizace může posloužit předvedení ryby či telefonu, na kterém se zmáčkne tlačítko
představující ticho v celé třídě). Užitečná je také hra na krále ticha. Každý rok je na
francouzských školách pořádán orientační běh sloužící k tomu, aby žáci dobře znali prostory
školy. Důležité je také naučit děti, aby se nebály tmy (například pomocí hry na schovávání
s krabicemi). Pokud jsou děti na školním dvoře, učí se z něj co nejrychleji dostat do školy (hra
kdo bude první ve třídě). Další užitečnou hrou je hra na sochy, kdy se žáci učí nehybně
vyčkávat na pokyn vyučující či hra na kočku a na myš (případně na vlka a ovečky), tj. kočka
(vlk) se prochází po škole a je třeba, aby se myšky (ovečky) schovaly. Pokud se cvičení
odehrává v době odpoledního klidu, kdy děti spí, nedoporučuje se je budit, nedocílilo by se
tak tíženého efektu ticha. Učitel zabarikáduje odpočívárnu a věnuje se těm dětem, které se
vzbudí. V brožuře jsou také vypsány tipy na literaturu popisující strach/ nebezpečí/ rozdíl
mezi dobrým a zlým, kterou s dětmi číst a na které lze poukázat mnoho skutečností. Při
útěku ze školy v rámci cvičení pomáhají vyučujícím pořádkové síly.95
Průvodci problematikou terorismu a další materiály
Generální sekretariát národní obrany ve spolupráci s Ministerstvem školství, vysokého
školství a výzkumu (le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche) a ministerstvem vnitra vydal 6 praktických průvodců věnujících se prevenci
terorismu sloužících v rámci školství.
Dva průvodci jsou věnovány rodičům žáků – první z nich je věnován rodičům dětí
navštěvujících mateřské a základní školy a druhý je určen rodičům žáků středních škol.
Průvodci rodičům popisují jednotlivá bezpečnostní opatření přijatá s cílem minimalizovat
hrozbu teroristického útoku (kladou přitom důraz na fakt, že obezřetnost by se měla týkat
všech), popisují pravomoci starosty a ředitele daného školského zařízení vztahující se k dané
problematice, informují o bezpečnostních cvičeních, která se odehrávají každý rok,
rozebráno je pak cvičení věnující se hrozbě atentátu. V průvodci je dále rozebrána možnost
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Securité des écoles: Annexe sur les spécificités liées aux élèves les plus jeunes [online]. France: Un document
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školních výletů a exkurzí. Školní výlety jsou povolené, vyžadují však souhlas vedení školy. Po
konzultování školního výletu s prefektem, může akademická autorita školní výlet zakázat.
K tomu dochází v případě, kdy dojde k závěru, že by mohl být pro žáky výlet
z bezpečnostního hlediska příliš riskantní. Školní exkurze jsou povolené a nevyžadují souhlas
vedení školy. Rodiče dětí jsou dále nabádáni, aby se při vyzvedávání dětí a čekání na jejich
vypuštění ze školy neshlukovali před budovou školy. Bohužel tato výzva není v praxi moc
vyslechnuta. U průvodce pro rodiče žáků středních škol je navíc zmíněna výuka první
pomoci.96
Další dva průvodci jsou věnovány ředitelům škol a šéfům školských zařízení. Vychází se
z toho, že aktuální bezpečnostní situace a zvýšená hrozba teroristických útoků vyžadují
maximální spolupráci mezi ministerstvem školství a ministerstvem vnitra, posílení
bezpečnosti v okolí škol (policejní hlídky, technické zabezpečení), posilování kultury bezpečí
(3 bezpečnostní cvičení za rok), maximální informovanost rodičů o bezpečnostních
opatřeních a rozvíjení znalostí pedagogického personálu v bezpečnostní oblasti. V brožuře
jsou vypsány jednotlivé povinnosti ředitele (šéfa školského zařízení), to jest zahrnout
problematiku bezpečnosti do projektů školy, povinnost vypracovat PPMS, zajistit
informovanost rodičů žáků o přijatých bezpečnostních opatřeních, vyvěšení bezpečnostních
pravidel u vstupu do školy, zajištění příjmu studentů u vstupu do školy dospělou osobou,
znalost a respektování pravidel plánu Vigipirate, zajištění kontroly tašek při vstupu do školní
budovy v případě potřeby, organizace 3 bezpečnostních cvičení ročně (z toho jedno na
problematiku nebezpečí atentátu) a další. Jednotlivé povinnosti jsou pro přehlednost
rozvrženy do jakéhosi kalendáře obsahujícího několik období: období před začátkem
školního roku, období začátku školního roku, období školního roku, dále povinnosti, které
musí být plněny průběžně a část věnovaná školním výletům a akcím. Díky této přehledné
pomůcce si ředitel školy může snadno zkontrolovat, jaká opatření již učinil a která opatření
se případně zanedbala. Brožura také obsahuje rady, jak vypracovat PPMS a jakým způsobem
zorganizovat bezpečnostní cvičení. Radí řediteli, jak vzdělávat pedagogický personál v rámci
bezpečnostních otázek. Měl by jej informovat o přijatých bezpečnostních opatřeních,
o možnostech a podmínkách schválení školních výletů a akcí, o roli PPMS a jejím obsahu
a o bezpečnostních cvičeních (s důrazem na zvýšenou opatrnost u dětí předškolního věku).
Příručka pro šéfa školského zařízení obsahuje navíc informace o tom, komu se zodpovídá
a upozorňuje na jeho pravomoc v případě posouzení rizika závažného ohrožení zakázat vstup
do školy, a to jak externím osobám, tak personálu či rodičům.97
Další příručka z dílny Generálního sekretariátu národní obrany je určena obecně ředitelům
škol, šéfům školských institucí a školním inspektorům. Dvanáct stran s názornými obrázky
96

Securité des écoles: Les guides des parents d´éléves (securité des colléges et des lycées/ des écoles) [online].
France: Un document produit par l'académie de Versailles, 2016 [cit. 2017-08-30]. Dostupné z:
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf
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popisuje správné chování obětí teroristického útoku. Vychází se především z pravidel plánu
Vigipirate.
Další příručku vypracovala Akademie ve Versailles (přesněji pak její tým zabývající se
hlavními riziky, ve kterém figuroval mimo jiné ředitel mateřské školy, referent bezpečnosti
pro dané území, dobrovolný hasič, školní psycholog, pedagogický poradce pro mateřské
školy a další) a je určena pedagogickému sboru jako návod, jak jednat o dané problematice
s těmi nejmenšími, jak informovat o bezpečnostních opatřeních jejich rodiče a jak sjednotit
scénář toho, jak situaci dětem vysvětlují rodiče s tím, co říkají dětem učitelé ve škole.
Příručka vznikla jako reakce na atentáty z roku 2015. Během třídní schůzky na začátku roku
musí učitelé rodiče seznámit s PPMS a přijatými bezpečnostními opatřeními. Informují je
také o tom, jak bude cvičení vysvětleno těm nejmenším. Na internetové stránce mateřské
školy či na jejím blogu (pokud existuje) by mělo být zveřejněno datum cvičení na téma
Nebezpečí atentátu. Vedení školy by se však mělo vyvarovat uveřejňování plánu školy
a dalších detailních informací o škole, jež by mohly posloužit jako nápomoc případným
teroristům.
Poslední příručka se věnuje bezpečnosti mateřských, základních i středních škol a obsahuje
jakési shrnutí dané problematiky. Její součástí jsou všechny výše zmíněné brožury.
Prezentuje také plány ve výuce bezpečnostních otázek do budoucna.
Jak hovořit s dětmi o teroristickém útoku
Pro dítě i dospívajícího může být konfrontace s teroristickým útokem (byť nepřímá
prostřednictvím médií) traumatizujícím zážitkem. Všudypřítomné obrázky násilí a neustálý
zájem médií o teroristický čin mohou v dětech vyvolat strach. Nejméně odolné jsou pak děti,
které již prožily nějaké trauma (například smrt blízké osoby). O aktuální bezpečnostní situaci
je potřeba mluvit, a to i s těmi nejmladšími, slýchají o ni totiž od svých kamarádů, vidí
obrázky v médiích. Je známo, že děti vnímají nejistotu a obavy dospělých, proto je důležité
na situaci reagovat. Otázky týkající se terorismu by proto neměly představovat jakési tabu.
Rodiče ani vyučující by se neměli snažit před dětmi zakrývat reálný svět. Když se bude dětem
lhát, ztratí respekt k přirozeným autoritám a informace si budou vyhledávat někde jinde
(například u méně věrohodných zdrojů). Dospělí však musí zvolit vhodnou formu, jak
atentáty dětem vysvětlit a to s přihlédnutím k jejich věku. Důležité je volit správná slova.
Učitel by měl v hovoru s dětmi vystupovat klidně, sebevědomě a jistě. Pro vysvětlení situace
dětem od pěti let věku lze používat slova jako je smrt, strach či násilí. U dětí od šesti let věku
mohou být vyučující ve vysvětlování detailnější, není však doporučeno děti zbytečně
přehlcovat informacemi. Především je třeba vyvarovat se šíření pocitu nejistoty.
Prvním krokem je vyslechnout děti a zjistit, co o situaci ví, jak například atentáty vnímají
a pak orientovat diskuzi, získat jejich názory na danou problematiku. Vyučující by měl učit
děti vzájemnému respektu, tj. když mluví jeden, tak ostatní mlčí a poslouchají. Učitel i rodič
musí dítěti umět naslouchat, zjistit, z čeho má strach a předsvědčit ho o tom, že je jeho
reakce normální. Ujistit jej, že je kolem spousta dospělých, kteří se postarají o jeho
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bezpečnost. Základ je odpovědět dítěti na všechny otázky. Se staršími dětmi je možné zahájit
debatu o tom, jaké kroky v boji proti terorismu s cílem ochránit obyvatelstvo přijímá státní
aparát. Učitel by měl dětem vysvětlit situaci, naučit je trošku se orientovat v dané
problematice a rozpoznat konspirační teorie, rozebrat je. Dále by měl pozorovat chování dětí
a jeho případné změny hlásit. Učitel by měl vycházet z toho, že jeho chování a postoje ovlivní
jeho žáky. I učitelé by měli být schopni obrátit se na odborného pracovníka (psychologa)
v případě, že ucítí potřebu. Aby mohli chránit děti, musí umět zvládat své emoce.98
Po atentátu z 13. listopadu roku 2015 došlo ve Francii například také k vytvoření nástroje na
pomoc vyučujím (případně rodičům dětí), kteří by si nebyli jistí, jak správně reagovat na
danou situaci a jak o ni s dětmi mluvit, prostřednictvím sociální sítě Twitter pod názvem
„#Educattentats“, na které si učitelé předávali rady a zkušenosti týkající se dané
problematiky. Mnoho učitelů pak sdílelo práci jejich žáků reagující právě na teroristický útok
na twitterovém účtu „#Ecolespourlapaix“.99
Přístup vzdělávacího systému České republiky k problematice terorismu
Z Auditu národní bezpečnosti, který proběhl v prosinci roku 2016, vzešla potřeba posílit
vzdělání laické i odborné veřejnosti (zejména pak veřejných činitelů či pedagogických
pracovníků) v oblasti bezpečnosti. Vznikla také Koncepce ochrany měkkých cílů, v níž je
kladen důraz na sjednocení postupů jednotlivých aktérů v rámci ochrany měkkých cílů.
Typickým představitelem tzv. měkkých cílů jsou právě školská zařízení.100 Spolupracujícím
subjektem by mělo být: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Policie České republiky a Generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru. Na základě této koncepce by měla být školena Metodika ochrany měkkých cílů.
Důležitým materiálem je příručka s názvem Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při
plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení, která slouží zejména jako podklad
obsahující vyžadovaná technická opatření pro nově vznikající školy. Dalším krokem vedoucím
k optimalizaci systému vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení je
schválení Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, ke kterému
došlo při vládním zasedání dne 10. července 2017. Koncepce si klade za cíl mimo jiné:
98

Quelques considérations pour aborder la médiatisation. In: Éduscol [online]. France, [cit. 2017-08-30].
Dostupné z:
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/96/5/aborder_evenement_collectif_violent_383965.pdf
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„Termínem měkké cíle označujeme objekty, prostory nebo akce charakterizované častou přítomností většího
počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.“(Koncepce ochrany
měkkých cílů pro roky 2017-2020, s. 6). Ty představují terč závažných násilných útoků, protože útokem na ně
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stanovit cílovou skupinu pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol
vyučujících bezpečnostní témata včetně budoucích učitelů (studentů pedagogických fakult),
vytvořit lektorskou základnu pro vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení
a umožnit její pravidelné vzdělávání, či vytvořit materiální podmínky pro rozvoj vzdělávání
cílových skupin (cílovou skupinou mají být kromě učitelů také úředníci, státní zaměstnanci,
zaměstnanci právnických a podnikajících fyzických osob, na které se vztahují povinnosti ve
vztahu ke krizovému a obrannému plánování, zaměstnanci subjektů kritické infrastruktury,
studenti vysokých škol vzdělávajících se v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení
a další).101 Co se týká problematiky ochrany měkkých cílů a hrozby terorismu, vize do
budoucna je vyškolit na kraji dva až tři školitele, kteří by na školách přednášeli o nebezpečí
terorismu a o ochraně měkkých cílů.
Centrální školení týkající se bezpečnosti na školách v současné době neexistují. Děti se
o nebezpečí terorismu dozvídají zpravidla v osmém ročníku základní školy (v rámci tématu
ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí).102 Toto téma se však probírá
pouze okrajově. Větší důraz je kladen například na nebezpečí povodní, což je téma v našich
podmínkách více aktuální. Ředitelé si však mohou koupit školení od soukromých subjektů.
Například v 18. mostecké základní škole se v červnu roku 2017 dvě třídy žáků (mladší a starší
žáci) učily v rámci projektu “Králík” reagovat na případný útok z vnější. Nejednalo se pouze
o nácvik správného chování v případně teroristického útoku (který u nás není ve srovnání
s ostatními zeměmi EU v současné době tak aktuální), školu může kdykoliv přepadnout
i psychicky labilní jedinec (například útok na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou z roku
2014, kdy psychicky labilní útočnice pobodala několik studentů a jeden 16 letý student přišel
o život), narkoman, či žák, který se tímto způsobem rozhodne zplácet své účty. Cvičení
probíhalo ve spolupráci s městskou policií. Pilotní projekt měli na starosti Miroslav Pokorný
a Miroslav Větrovec, instruktoři Městské policie Most. Výcvikem prošli nejdříve učitelé,
posléze pak děti. Cílem bylo naučit je rychle a efektivně reagovat v případě útoku ve škole.
Škola chce do projektu od září roku 2017 zapojit všechny třídy. Městská policie nabízí
dobrovolné cvičení i dalším základním či středním školám.103 Druhým příkladem praxe na
školách je výuka organizovaná firmou CROM Consulting s. r. o., kterou založil Stanislav
Kazbunda, expolicista a bývalý lektor odborných předmětů na Policejní akademii České
republiky v Praze a instruktor střelby. V rámci lekcí nazvaných „Bezpečná škola“ vysvětluje
Stanislav Kazbunda zájemcům z řad středních škol, jak se zachovat v případě, že do školy
vnikne narušený jedinec. Soukromých lekcí využila například českobudějovická Střední škola
informatiky a právních studií, kde S. Kazbunda čtyři hodiny přednášel praxi, během jeho
povídání však do třídy vnikl útočník se zbraní akusticky i opticky připomínající skutečnou
101

Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení: legislativní materiál v mezirezortním
připomínkovém řízení. Česká republika, 2017.
102
Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách.
Metodický portál: Inspirace a zkušenosti učitelů [online]. Česká republika, 2012 [cit. 2017-08-30]. Dostupné z:
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/16451/podklady-k-vyuce-temat-ochrany-cloveka-za-beznych-rizik-amimoradnych-udalosti-v-zakladnich-skolach.html/
103
VOKURKA, Martin. Jako v Izraeli. Mostecké děti se učí přežít teror. Deník.cz [online]. 2017 [cit. 2017-08-30].
Dostupné z: http://www.denik.cz/z_domova/jako-v-izraeli-mostecke-deti-se-uz-uci-prezit-teror-20170624.html
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zbraň. Děti si tedy prošly i praktickou částí. Použití zbraně (takzvané plynovky) při cvičení
s dětmi si S. Kazbunda odůvodňuje tím, že většina z dětí ještě neviděla reálně zbraň v akci
a cvičení se zbraní navozuje reálnou situaci, na kterou tak budou děti lépe připravené.
Přístup francouzského vzdělávacího systému a mnohých odborníků však označuje použití
zbraně v rámci cvičení za nevhodné, může dle nich děti zbytečně vystrašit, dojít pak může
i k rozvoji traumatu. Kazbunda pak děti učí třem možným reakcím na útok, z nichž nejjistější
je únik. Pokud situace neumožňuje únik, druhá varianta zní schovat se (například se
zamknout a zabarikádovat ve třídě, zůstat potichu a doufat, že útočník půjde hledat oběti
jinam). Pokud však útočník vejde do třídy, ve které během hodiny sedí kolem třiceti žáků,
možnost je dle instruktora pouze jedna, hromadně se na útočníka vrhnout. I když bude
několik žáků zabito, ostatní se budou moci zachránit. Pokud by totiž nikdo nic neudělal,
o život by přišlo daleko více lidí.104

104

JANOUŠ, Václav. Když šílení střelci vtrhnou do školy. Zatarasit dveře a bojovat, radí expert. IDNES.cz [online].
2017 [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/stanislav-kazbunda-utok-strelba-do1-/domaci.aspx?c
=A170202_203347_domaci_och
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8. ZÁVĚR
V rámci studie byla projednávána problematika zajišťování místních záležitostí veřejného
pořádku ve Francii, zejména pak oblast boje proti terorismu, která je v popředí mediálního
zájmu a zájmu veřejnosti a která se stává velice aktuální. Aktuálnost této problematiky
potvrdila i tabulka obsahující výčet nejznámějších teroristických útoků ve Francii v letech
2015 – 2016. Můžeme říci, že cíle stanovené v této studii byly naplněny. Studie se snažila
objasnit bezpečnostní situaci ve Francii a poukázat na bezpečnostní opatření, která Francie
přijímá se snahou reagovat na danou bezpečnostní situaci.
Došlo k definování pojmu terorismu, znaků rozvoje terorismu, objasnění toho, proč právě
Francie je jedním z dlouholetých terčů teroristických útoků, popsán byl i profil typického
útočníka. Hlavním dokumentem, kterým Francie disponuje v rámci boje proti terorismu, je
plán Vigipirate, jež obsahuje bezpečnostní opatření sloužící v boji proti terorismu. Všechna
opatření nebyla v textu bohužel uvedena, jelikož je plán přístupný veřejnosti jen z poloviny.
Druhá část je přístupná pouze bezpečnostním složkám, protože obsahuje opatření, která
musí být veřejnosti v rámci ochrany proti případným teroristickým útokům utajena.
Plán Vigipirate nabádá k zapojení veřejnosti do obrany proti hrozbě terorismu. Bezpečnostní
opatření, která z něj vyplývají, se aplikují mimo jiné i na školská zařízení. Studie může
potvrdit skutečnost, že má Francie, díky dlouholetým zkušenostem s bojem proti terorismu,
dobře propracovaný systém vzdělávání v dané problematice.
Co se týče stanovených hypotéz, které byla snaha v rámci této studie verifikovat nebo
falsifikovat, hypotézu č. 1 lze verifikovat. Některá z bezpečnostních opatření, jež vyplývají
z aktuálního plánu Vigipirate, by se zajisté mohla stát inspirací pro Bezpečnostní systém
České republiky. Například výše zmíněná bezpečnostní opatření uplatňující se na školách
(prověřování identity a příručních zavazadel externích osob při vstupu do budovy školy),
pravidelná bezpečnostní cvičení týkající se žáků i personálu školy, výuka zásad první pomoci.
Také aktivní spolupráce škol se složkami integrovaného záchranného systému ve formě
exkurzí by jistě byla velkým přínosem pro doplnění teoretických znalostí žáků škol. Česká
republika by si tak mohla vzít příklad z takzvaných "classes de défense et de sécurité
globales". Jedná se o partnerství mezi střední školou a vojenskou jednotkou, jež vznikne na
základě podepsání dohody mezi danými subjekty. Vojáci si s žáky korespondují během
zahraničních misí, přicházejí také na přednášku do tříd. Tím děti získávají představu
o ochraně životních a strategických zájmů, nebo například právě o problematikách boje proti
teroristickým organizacím atd. Bohužel nikdy není nic dokonalé, i striktní opatření plánu
Vigipirate, jež jsou uplatňována ve francouzském školství, mají své slabiny. Jedno
z bezpečnostních opatření plánu Vigipirate vztahující se na školská zařízení praví, že mají
rodiče zakázáno vstupovat do budovy školy před tím, než jejich dítě ukončí výuku a bude
propuštěno. I když bezpečností průvodci pro rodiče i plán Vigipirate navíc tvrdí, že je
zakázáno sdružovat se před školou během čekání na dítě, pokud rodiče přijedou dříve
a nejsou vpuštěni do budovy školy, tvoří se reálně před budovami základních a mateřských
škol houfy nedočkavých rodičů. Takováto seskupení by se mohla stát případným terčem
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teroristických činů. Toto potvrzuje fakt, že jsou některá z bezpečnostních opatření v praxi
těžko realizovatelná či mají významný sekundární dopad, i to však může být pro Českou
republiku ponaučením.
Tím lze volně navázat na verifikaci hypotézy č. 3, která říká, že je ve Francii i v České
republice třeba zaměřit se na zvyšování připravenosti a odolnosti veřejnosti ve vztahu k co
nejširšímu spektru mimořádných událostí. Je zřejmé, že by se stát měl snažit rozvíjet
schopnosti svých občanů čelit mimořádným událostem různého charakteru. V rámci
probíraného tématu, tj. nebezpečí terorismu, klade Francie důraz na zapojení veřejnosti do
kolektivní ochrany. Nabádá občany, aby byli pozorní k tomu, co se děje kolem nich, všímali si
podezřelých věcí (například opuštěného zavazadla na místě s velkou koncentrací lidí,
nákladního auta opakovaně či dlouhodobě zaparkovaného poblíž symbolických míst,
podezřelých osob, které by si mohly případně obhlížet terén atd.), hlásili je, případně byli
schopni nějak reagovat či pomoci. Samozřejmě by měli také dodržovat přikázaná
bezpečnostní opatření.
Dalším francouzským krokem vpřed, co se týká otázky přípravy občanů na mimořádnou
událost a prevence teroristických činů, je vznik 6 brožur vytvořených speciálně pro ředitele
škol či šéfy školských zařízení, pro rodiče žáků základních škol a pro rodiče žáků lyceí
a středních škol, dále příručka pro učitele dětí z mateřských škol. Brožury ve formě průvodce
jsou přizpůsobené dané skupině, například řediteli školy radí, jaká preventivní opatření jsou
třeba učinit v rámci předcházení případnému teroristickému útoku, na co školit své
zaměstnance, na co si dát pozor a jak se v případě ohrožení zachovat. Rodiče jsou naopak
informováni o bezpečnostních opatřeních, jež škola přijala, s cílem chránit jejich děti před
teroristickou hrozbou. Příručka pro učitele dětí v mateřských školách radí, jaké knihy
pomohou dítěti pochopit, že je na světě také zlo a jaké hry s dětmi hrát, aby byly schopné se
v případě skutečného teroristického útoku schovat či utéci.
Pokud hovoříme o celkové připravenosti občanů čelit mimořádným událostem, znovu lze
vyzdvihnout přístup Francie, která se zaměřuje na vzdělávání svých občanů v dané
problematice a to již od jejich předškolního a raného školního věku. Na školách jsou ročně
pořádána 3 bezpečnostní cvičení s tématikou průmyslové havárie, přírodních katastrof a již
zmíněného teroristického útoku. S postupem času jsou s žáky probírány příčiny
mimořádných událostí či krizových situací detailněji. Se zásadami první pomoci jsou
seznámeni nejen učitelé, ale i žáci středních škol. Dvouhodinový kurz zásad první pomoci má
100 % z nich. Zástupci třídy pak mohou absolvovat osmihodinový kurz zásad první pomoci
a předvídání rizik, po jehož absolvování je žákovi udělená atestace. Také Česká republika si
uvědomuje nutnost posílit vzdělání laické i odborné veřejnosti v oblasti bezpečnosti. Vznikla
také Koncepce ochrany měkkých cílů, v níž je kladen důraz na sjednocení postupů
jednotlivých aktérů v rámci ochrany měkkých cílů. Přemýšlí se také o zavedení centrálních
školení z oblasti bezpečnosti na českých školách.
Hypotézu č. 2 lze verifikovat jen částečně. Míra ohrožení terorismem stále ovlivňuje
vyhlášení jednotlivých stupňů ohrožení terorismem a tím pádem možná přijímaná opatření.
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V roce 2014 však přestal být využíván pětistupňový systém označující míru ohrožení
terorismem, tzv. code couleur, neboli barevný kód. Aktuálně Francie rozlišuje tři stupně
ohrožení terorismem. Specifická opatření, jež tkví ve zvýšených pravomocích veřejných
činitelů, ovšem zahrnuje i další statut, tj. vyjímečný stav. Vyhlášen bývá v případě
bezprostřední hrozby, jež by mohla mít závažný dopad na veřejný pořádek nebo například
v případě přírodní katastrofy velkého rozměru. Přemýšlí se však o tom, že by byl tento stav,
který se pojí s druhým či třetím stupněm ohrožení terorismem a který posiluje pravomoci
veřejných činitelů, a to mnohdy na úkor práv a svobod občanů, zrušen. Opatření a pravomoci
veřejných činitelů by byly zapsány do ústavy. Původně se totiž jednalo o prostředek sloužící
k posílení pravomici veřejných činitelů v rámci mimořádně vyhrocené bezpečnostní situace
trvající několik dní (tj. maximálně 12 dní). Francouzský parlament jej však neustále
prodlužuje, jelikož je bezpečnostní situace, z hlediska ohrožení Francie terorismem, vážná.
Celkově lze tvrdit, že trendem současnoti je spíše ústup od „matematizace“ míry ohrožení
terorismem a prosazování zjednodušování systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem
a k nim příslušících bezpečnostních opatření.
Závěrem lze konstatovat, že na rozdíl od České republiky má Francie, především díky svým
dlouholetým zkušenostem, propracovaný systém vzdělávání v bezpečnostních otázkách.
Převážně zde funguje i spolupráce mezi zúčastněnými ministerstvy. V rámci školství jsou
proškoleni všichni účastníci – ředitelé škol, učitelé i další personál, rodiče dětí i samotné děti.
Francie zkrátka neponechává nic náhodě a my bychom se mohli nechat inspirovat.
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Příloha č. 1: Jak reagovat v případě teroristického útoku.
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Příloha č. 2: Co dělat v případě úniku nebezpečné látky.
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Příloha č. 3: Bezpečnostní plán základních a středních škol.
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