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Terorismus a výskyt tohoto fenoménu v evropském prostředí 
 

Anotace  
 
Příspěvek se pokouší, v maximální stručnosti, zmínit určité proměnné, které se odrážejí  
na statistice a modu operandi teroristických incidentů, zejména v současné Evropě. 
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Summary 
 
The paper attempts, to mention as briefly as possible, certain variables that are reflected 
in the statistics and modus operandi of terrorist incidents, especially in today's Europe. 
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Terorismus 
 
Terorismus, slovo, které slýcháme posledních několik let poměrně často. České republice se 
naštěstí teroristické útoky zatím vyhýbají, pravděpodobně i proto, že na našem území 
nefunguje žádná domácí teroristická organizace ani zahraniční organizace, byť jen 
zastoupená částí členské základny. 
 
Cílem teroristů je vždy zastrašit, popřípadě potupit cílovou společnost za značné pozornosti 
médií, která je jejich akcím vždy věnována. Proto pro teroristický útok volí jednak atraktivní 
čas (státní nebo náboženský svátek), jednak místa (mediálně zajímavé místo) nebo cíle 
(představitele státu, domácích bezpečnostních složek, známé kritiky terorismu, příslušníky 
mezinárodních vojenských misí, diplomaty zemí protiteroristické koalice apod.).  
 
Je naší povinností situaci s využitím zahraničních zkušeností soustavně vyhodnocovat  
a aktivitu soustřeďovat zejména do oblasti prevence. Zde je nezbytné dbát na to, aby se 
prevence nestala kontraproduktivním činitelem, aby nedošlo ani k bezděčnému odhalení 
možných slabin v bezpečnostním systému a jejich následné medializací.  
 
Modus operandi (zavedený postup) teroristů se dynamicky změnil a mění, vyvíjí se.1 Na tento 

vývoj je třeba adekvátně reagovat. Relativně novým jevem je přesun teroristických aktivit do 
států, které až doposud nepatřily do skupiny primárních cílů. Vzhledem ke své geografické 
poloze a mezinárodní politické pozici a postavení by se ohroženým státem mohla stát i Česká 
republika. Proto nejen příslušné státní orgány, ale celá společnost musí možný teroristický 
útok předpokládat, intenzivně se připravovat, možné cíle útoku zabezpečovat  
a činit je odolnějšími.  
 
Z tohoto pohledu mohou řadu prospěšných kroků přijmout a uskutečňovat samy potenciální 
cíle. Je prokázáno, že se teroristé soustřeďují především na měkké cíle v Evropě i mimo ni 
(útok v pařížských kavárnách a v koncertní hale, útok na rušné ulici La Rambla v centru 
Barcelony, útok na univerzitu v keňské Garisse, útok v Drážďanech při konání vánočních 
trhů). Tyto útoky silně působí na psychiku obyvatelstva, nebývají finančně nenáročné  
a poměrně snadno se dají uskutečnit. Na počátku roku 2014, kdy začaly útoky tzv. 
Islámského státu, byly nejčastějšími způsoby provedení teroristického útoku v Evropě útoky 
střelnou zbraní, chladnou zbraní (nejčastěji nožem), s použitím výbušniny, nebo s použitím 
motorového vozidla (teroristický útok ve Francii ve městě Nice, který si vyžádal 87 mrtvých).  
 
V případě útoků s použitím výbušniny šlo ve více než třech čtvrtinách útoků o sebevražedný 
útok, dále o nástražný výbušný systém nebo výbušninu umístěnou ve vozidle.  
 
Přiložená mapa zaznamenává útoky, k nimž došlo v evropských zemích, tedy v blízkosti České 
republiky.  
 

                                                 
1
 Tento trend zachycuje například studie: 

Global Trends 2030. Alternative Worlds. Washington: National Intell igence Council, 2012. 
https://www.dni.gov/fi les/documents/GlobalTrends_2030.pdf 
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Příklady útoků na měkké cíle v evropských státech  
 
a) Školy a školská zařízení: 
 

 Chorvatsko, Vukovar, 1991: 41 mrtvých, 0 zraněných – střelba.  
 Skotsko, Dunblane, 1996: 15 mrtvých, 18 zraněných – střelba. 
 
b) Dopravní prostředky: 
 Španělsko, Madrid, vlak, 2004: 191 mrtvých, 1800 zraněných. 
 Spojené království, Londýn, metro, 2005: 56 mrtvých, 784 zraněných – bombový útok. 
 Ruská federace, Bologoje, vlak, 2009: 26 mrtvých, 100 zraněných – bombový útok. 

 Ruská federace, Moskva, metro, 2010: 44 mrtvých, 88 zraněných. 
 
c) Náboženské objekty a místa bohoslužeb: 
 Francie, Toulouse, židovská škola, 2012: 4 mrtví, 1 zraněný – střelba. 
 Belgie, Brusel, židovské muzeum, 2014: 4 mrtví – střelba. 
 Francie, Dijon, 2014: 11 zraněných – najíždění autem do lidí. 
 Dánsko, Kodaň, 2015: 1 mrtvý – střelba u synagogy. 
 Francie, Paříž, košer-obchod, 2015: 4 mrtví – rukojmí a střelba. 
 
d) Obchodní centra a restaurace: 

 Izrael, Tel Aviv, 2003: 3 mrtví – sebevražedný bombový útok. 
 Indie, Bombaj, 2008: 10 mrtvých – střelba, granát. 
 Francie, Paříž, kavárna Leopold Café, 2015: 15 mrtvých a 10 zraněných – střelba  

z automobilu. 

 Česká republika, Uherský Brod, restaurace, 2015: 8 mrtvých – střelba. 
 Dánsko, Kodaň, 2015: 1 mrtvý – střelba. 
 
e) Sportovní a kulturní akce: 

 Francie, Paříž, fotbalové utkání, 2015: 1 mrtvý – sebevražedný bombový útok. 
 Dánsko, Kodaň, přednáška o svobodě slova, 2015: 1 mrtvý, 3 zranění – střelba.  
 
f) Veřejná prostranství: 
 Spojené království, Londýn, Westminsterský most, 2017: 4 mrtví – najíždění 

automobilem do lidí. 
 Spojené království, Londýn, 2017: 7 mrtvých a několik desítek těžce zraněných – najíždění 

autem do lidí + útok nožem 
 Spojené království, Londýn, Finsbury Park, 2017: 1 mrtvý – najíždění autem do lidí. 
 Španělsko, Barcelona, ulice La Ramba, 2017: 16 mrtvých a 130 zraněných – najíždění 

autem do lidí. 



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Bc. Lenka VEDRALOVÁ, Terorismus  a  výskyt tohoto fenoménu v evropském prostředí (2020_D_04) 

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

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

4 

Měkké cíle 
 
Je třeba se zaměřit na pohled útočníků a jejich potenciální cíle, dále na pravděpodobnost 
útoku a nezkoumat pouze jeho dopad a význam pro společnost.  
 
Tento přístup je v mnohém přínosný, neboť se zabývá ochranou subjektů, které by z hlediska 
tradičního pojetí protiteroristických opatření nebyly do těchto opatření zahrnuty – komerční, 
komunitní, soukromé osoby a podobně. Jde současně o objekty, prostory nebo akce, které 
jsou v posledních letech hlavním cílem teroristických útoků v Evropě i mimo ni.2 
 
Příklady měkkých cílů: 
 

 školská zařízení, koleje, menzy, knihovny; 
 církevní památky a místa určená k uctívání, náboženské akce, komunitní centra; 
 nákupní centra, tržiště a obchodní komplexy; 
 kina, divadla, koncertní sály, zábavní centra; 
 shromáždění, průvody, demonstrace; 
 bary, kluby, diskotéky, restaurace a hotely; 
 parky a náměstí, turistické památky a zajímavosti, muzea, galerie; 
 sportovní haly a stadiony, sportovní akce; 
 významné dopravní uzly, vlaková a autobusová nádraží, letištní terminály; 
 nemocnice, polikliniky a další zdravotnická zařízení. 
 
Sportovní a kulturní akce: Organizace bezpečnostních opatření při větších společenských či 
sportovních akcích pro veřejnost bývá samozřejmou součástí příprav akce, mnohdy ale 
zůstává u základní pořadatelské služby s důrazem na oddělení vyhrazených zón a dodržování 
organizačních pravidel. Některé akce však vzhledem ke svému charakteru vyžadují 
důslednější bezpečnostní přípravu. Jde zejména o akce s větším počtem účastníků, akce 
mediálně atraktivní, pořádané na rizikových místech, v rizikový čas. V případě kulturních akcí 
typu divadelních představení neexistují v ČR žádná bezpečnostní opatření ani v podobě 
osobní kontroly. V zahraničí jsou již vstupy do divadelních sálů opatřeny bezpečnostními 
rámy. 
 
Dopravní uzly: Útoky na dopravní sítě a prostředky mohou nejen zasáhnout značné množství 
lidí, ale mohou ochromit i dopravní infrastrukturu. Dopady na společnost jsou tak v  mnoha 
případech znásobeny. 
 
Hotely: Budovy hotelů koncentrují značné množství osob. V kombinaci s pořádáním 
bezpečnostně rizikové konference či jiné akce hrozba útoku stoupá. Významné bývá pro 
útočníky i vlastnictví hotelu, národnostní skladba hostů, nebo umístění v centru metropole.  

                                                 
2
 Měkké cíle. Ministerstvo vnitra České republiky.  

https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/terorismus-web-dokumenty-dokumenty.aspx 
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Příklady teroristických incidentů v Evropě.3 

 

 
 
Počet obětí teroristických útoků v Evropě, roky 1970 až 2016.4 

                                                 
3
 Policejní akademie České republiky v Praze, Kulatý stůl, 14. X. 2016. 

Coll ins, Dany; Mark HODGE. How Europe Became a Continent in Crisis after Hundreds of Victims Were Kil led  
in 24 Terror Attacks. The Sun, 27. VII. 2016. https://www.thesun.co.uk/news/1506287/how-europe-became-a-
continent-in-crisis-after-395-victims-were-kil led-in-23-terror-attacks-over-24-months/ 
4
 Statistika: Počty obětí teroristických útoků v západní Evropě v letech 1970 -2015. Eurodeník, 15. VII. 2016. 

http://eurodenik.cz/blog/statistika-pocty-obeti-teroristickych-utoku-v-zapadni-evrope-v-letech-19702015 
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