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Abstrakt 

 

Název:    Terorismus a teror ve školách  

 

Cíle:  Cílem této práce je seznámit se s terorismem a terorem ve školách, jakožto 

jedním z měkkých cílů a jaká opatření se vydávají na jejich ochranu. 

 

Metody:  V bakalářské práci byla použita metoda rozboru literatury a odborných 

článků. 

      

Výsledky: Výsledkem této práce je poukázání na problém teroru ve školách a opatření 

vydaná na jeho řešení. 

 

Klíčová slova: teror, terorismus, měkké cíle, učitel, žáci 

  



   

Abstract 

 

Title:           Terrorism and terror in schools  

 

Objectives: The goal is to get acquainted with terrorism and terror in schools as a soft 

target and what resolutions are made to secure its protection.  

 

Methods:  The method of literature and professional articles analysis has been used in 

this bachelor thesis. 

 

Results:      The result of this Bachelor’s thesis is to address the issue of terror in 

schools and the precautions expended for its solution. 

 

Keywords: terror, terrorism, soft target, teacher, students 
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Seznam použitých zkratek 

 

IZS – integrovaný záchranný systém 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

PČR – Policie České republiky 

ČR – Česká republika 

MU – mimořádná událost 

ZaLP – záchranné a likvidační práce 

JPO – jednotky požární ochrany 

PNP – přednemocniční neodkladná péče 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 

MV – Ministerstvo vnitra 

ZZS – zdravotnická záchranná služba 

EU – Evropská unie 

OSN – Organizace spojených národů 

USA – Spojené státy americké  
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1 Úvod 

Terorismus, slovo tak často používané všude ve světě, že i kdyby někdo neznal jeho 

přesnou definici, každý si pod ním něco představí. A co je mnohdy obsahem takové 

představy? Útok, strach, střelba, panika, bolest, ztráta, smrt, to je pouze výčet slov, která 

člověka napadají pod pojmem terorismus. Zaslouží si však toto slovo nějaká pozitivnější 

přirovnání, když každý fanatik, který se považuje za teroristu a dělá činy s tím spojené, 

je negativní osoba, která opravdu působí pouze zkázu? Bohužel míst, která jsou v dnešní 

době možným terčem pro teroristické útoky, je nespočet a opatření k jejich zabezpečení 

často nestačí.  Není totiž možné vědět přesný čas, datum a způsob útoku, proto je mnohdy 

dopad terorismu katastrofální.  

Jedním z mnoha míst, kam teroristé či útočníci, kteří nemají s terorismem nic společného, 

často útočí, jsou školy a školská zařízení. Bohužel terčem tohoto měkkého cíle nejsou 

pouze zaměstnanci těchto ústavů, ale i děti, žáci a studenti. Mladá generace představuje 

pro lidstvo nevyčíslitelnou hodnotu, a proto útoky na ni vedené jsou tak těžce pro 

společnost přijatelné. Vzhledem k událostem v posledních letech byla vydána různá 

doporučení, jak nejlépe a nejúčinněji zabezpečit školy a školská zařízení. Byl vytvořen 

dotační program na podporu a modernizaci prostředků na pomoc s ochranou škol a 

školských zařízeních. 

Tuto práci jsem si vybrala z důvodu, protože si myslím, že zdraví a životy dětí jsou 

nesmírně důležité a školy a školská zařízení by měla být pro ně bezpečným útočištěm, 

kam se chodí vzdělávat a poznávat nové věci a přátele, a ne terčem útoku.  

Cílem této práce tedy je poukázání na problém, kterým jsou útoky na školy a možná řešení 

na předcházení takovýmto incidentům.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém je nový pojem, který byl zaveden spolu se vznikem zákona 

o integrovaném systému, tj. roku 2001. Do té doby nebyl tento pojem legislativně ukotven 

a nebyl tudíž ani používán. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, s. 11, 2014) 

Integrovaný záchranný systém představuje koordinovaný postup jeho složek při přípravě 

na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací (dále „ZaLP“). 

Potřeba vzniku IZS vyplynula z každodenní činnosti záchranářů při odstraňování 

následků mimořádné události nebo krizové situace a zejména z nutnosti organizování 

společné činnosti všech subjektů, které disponují potřebnými službami a prostředky a jsou 

vybaveny nezbytnými kompetencemi. (Kolektiv autorů, s.22, 2015) 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

v platném znění vymezuje nové základní pojmy a zejména stanovení složek 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, stanoví působnost a pravomoc 

státních orgánů samosprávy, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva před a po vyhlášení krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav 

ohrožení stát, válečný stav). (Vilášek, Fiala, Vondrášek, s. 11, 2014) 

Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na mimořádné události a při potřebě 

provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma a více složkami IZS. Integrovaný 

záchranný systém se tedy podílí na přípravě na mimořádné události, záchraně a likvidaci 

včetně dalších úkolů ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití) 

a tím z hlediska jeho působnosti překrývá celý rozsah ochrany obyvatelstva v užším 

smyslu. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, s. 12, 2014) 

Definice integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů zní: 

„Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při 

potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami 

integrovaného záchranného systému.“ (Zákon č. 239/2000 Sb.) 
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2.2 Struktura integrovaného záchranného systému a její 

úrovně 

Integrovaný záchranný systém v současné podobě je právně vymezený, otevřený systém 

koordinace a spolupráce. V zákoně o integrovaném záchranném systému jsou stanoveny 

základní a ostatní složky IZS, které jsou předurčeny k likvidaci mimořádných událostí, 

přírodních a antropogenních katastrof. Integrovaný záchranný systém je součástí systému 

vnitřní bezpečnosti státu a podílí se na naplňování ústavního práva občanů na poskytnutí 

pomoci v případě ohrožení zdraví nebo života ze strany státu.  (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 

s.12, 2014) 

Jeho pevné struktury jsou tvořeny především stávajícími institucionálními částmi jeho 

základních složek, přičemž nosnou strukturu tvoří Hasičský záchranný sbor České 

republiky. (Fiala, Vilášek, s. 109, 2010) 

Základními složkami IZS jsou: 

• Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR), 

• jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

• poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (PZZS), 

• policie České republiky. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, s. 13, 2014) 

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události (MU), její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě MU. Za tímto 

účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území ČR. (Kolektiv autorů, s. 23, 

2015) 

Ostatními složkami IZS jsou: 

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

• ostatní záchranné sbory, 

• orgány ochrany veřejného zdraví, 

• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

• zařízení civilní ochrany, 

• neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím (horská služba, vodní záchranná služba, speleologická 
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záchranná služba, kynologové, Český červený kříž apod.). (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, s. 13, 2014) 

Tyto složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích pomoc na vyžádání. 

Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového plánu IZS. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, s. 13, 2014) 

Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytovat: 

• ministerstva, uzemní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své působnosti, 

• právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní 

ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, 

• poskytovatelé akutní lékařské péče, kteří mají zřízen urgentní příjem, 

• ostatní složky IZS a ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly. (Vilášek, 

Fiala, Vondrášek, s. 13, 2014) 

Ostatní složky IZS jsou povolávány k záchranným a likvidačním pracím podle druhu 

negativní události na základě jejich oprávnění k takové činnosti, které je dáno právními 

předpisy. Zařazování ostatních složek do IZS se provádí na stupni kraj, kde do 

poplachového plánu IZS daného kraje zařazuje tyto složky Hasičský záchranný sbor kraje 

na základě předem uzavřené dohody o poskytnutí pomoci na vyžádání podle zákona o 

IZS. (Fiala, Vilášek, s. 109, 2010) 

2.2.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 

Hasičský záchranný sbor České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním 

úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před 

požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. (URL1) 

Definice Hasičského záchranného sboru ČR dle zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů zní: 

„Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „hasičský záchranný sbor“) je 

jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, 

životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a 

krizovými situacemi.“ (Zákon č. 320/2015 Sb.) 

„Hasičský záchranný sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním 

a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového 

plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů, v 
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rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.“     

(Zákon č. 320/2015 Sb.) 

Hasičský záchranný sbor ČR byl zřízen na základě zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky, který byl za první desetiletí platnosti již 8x 

novelizován. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, s. 25, 2014) Na základě jeho osvědčených a 

neosvědčených postupů a řešení byl v roce 2015 vydán nový zákon č. 320/2015 Sb., o 

Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů a zákon          

č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky byl zrušen. 

Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému, 

který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na MU a při provádění ZaLP. 

Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami 

IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a 

fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, s. 25, 2014) 

Hasičský záchranný sbor ČR je řízen generálním ředitelstvím HZS ČR (GŘ HZS ČR), 

které je součástí Ministerstva vnitra. Generální ředitelství HZS ČR řídí vzdělávací, 

technická a účelová zařízení HZS ČR. (Fiala, Vilášek, s. 117, 2010) 

Na obrázku vidíme strukturu GŘ HZS ČR: 

Obrázek 1: MV-GŘ HZS ČR 

 

Zdroj: HZS ČR 
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Výkonnou složku tvoří hasičské záchranné sbory krajů. Hasičský záchranný sbor krajů 

jsou organizačními složkami státu a účetními jednotkami, jejichž příjmy a výdaje jsou 

součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra; řídí svoje vzdělávací, technická a 

účelová zařízení. Součástí HZS krajů jsou územní odbory, které mají ve své struktuře 

operační a informační střediska a územně dislokované stanice. (Fiala, Vilášek, s. 118, 

2010) 

Na obrázku je znázorněná operační struktura HZS ČR: 

Obrázek 2: Operační struktura HZS ČR 

 

Zdroj: HZS ČR 
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Ve čtyřech krajích ČR (Plzeňském, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském) 

rozvíjejí svou činnost čtyři specializované chemické laboratoře, které jsou součástí HZS 

krajů. Svou činnost zaměřují na analýzu vysoce nebezpečných chemických a 

radioaktivních látek. (Fiala, Vilášek, s. 118, 2010) 

2.2.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje 

jednotkami požární ochrany 

Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém 

tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a 

věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty apod.). Základním 

posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a 

poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví 

obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. 

likvidačních prací. (URL2) Systém jednotek PO je vybudován jako represivní nástroj proti 

vzniklým požárům, živelním pohromám a jiným mimořádným událostem. Jednotky PO 

mají za úkol provést likvidaci požáru ovšem nemají za úkol učinit veškerá opatření 

vedoucí k likvidaci živelních pohrom a jiných mimořádných událostí, ale pouze opatření 

nutná k odstranění bezprostřední hrozby ohrožení života, zdraví, majetku a životního. 

(URL3) 

Základním legislativním dokumentem pro jednotky PO je zákon České národní rady         

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ze dne 17. prosince 1985. Tento zákon definuje 

jednotky požární ochrany jako např. druhy jednotek PO, pojednává o vojenské hasičské 

jednotce, jednotkách sborů dobrovolných hasičů a stanoví základní úkoly jednotek 

požární ochrany. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, s.34, 2014) 
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Schéma základních úkolů JPO: 

Obrázek 3: Základní úkoly JPO 

 

Zdroj: autor 

2.2.3 Policie České republiky 

Dne 21. června 1991 schválila Česká národní rada zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky, a na jeho základě vznikla dnem 15. července 1991 Policie České republiky. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, s. 47, 2014)  

Dnem 1. ledna 2009 však nabyl účinnosti nový zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, který završil reformu policie a přinesl některé zásadní změny v postavení jejích 

součástí. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, s. 48, 2014) 

Definice policie ČR dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky zní: 

„Policie České republiky (dále jen „policie“) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. 

Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný 

pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na 

úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále 
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jen „mezinárodní smlouva“). Policie působí na území České republiky, nestanoví-li tento 

zákon nebo jiný právní předpis jinak.“ (Zákon 273/2008 Sb., o Policii České republiky) 

Policie ČR je centrálně řízená organizace v resortu ministerstva vnitra a její rámcové 

řídící a organizační struktury tvoří policejní prezidium, krajská ředitelství PČR (13 krajů 

a Praha) a územní odbory (77). Financování její činnosti je zabezpečováno v rámci 

rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra ze státního rozpočtu a její příjmy (např. pokuty) 

jsou příjmem státního rozpočtu a jejich výběr kontroluje ministerstvo financí. (Vilášek, 

Fiala, Vondrášek, s. 48, 2014) 

V rámci činnosti základních složek IZS provádí Policie ČR při mimořádných událostech 

především tyto činnosti: 

• uzavírání zájmových prostorů a regulaci vstupu a opuštění těchto prostor, 

• regulaci dopravy v prostoru mimořádné události, 

• šetření okolnosti vzniku mimořádné situace k objasnění příčin jejího vzniku, 

• plnění úkolů, souvisejících s identifikací zemřelých, 

• řešení ochrany a zabezpečení movitého a nemovitého majetku a eventuálně 

eliminaci kriminální činnosti při vzniku mimořádné situace, plnění dalších úkolů 

podle pokynu velitele zásahu nebo řídící složky IZS. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 

s. 51, 2014) 
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Na obrázku je znázorněna organizační strukturu Policie České republiky: 

Obrázek 4: Organizační struktura Policie České republiky 

 

Zdroj: Policie České republiky 
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2.2.4 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je součástí systému zdravotních služeb ČR. Jejím 

základním úkolem je poskytování tzv. přednemocniční neodkladné péče (PNP), tj. 

poskytování péče v následujících situacích: 

• náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které 

mohou vést bez poskytnutí PNP ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, 

případně k selhání životních funkcí a náhlé smrti, 

• náhle vzniklá intenzivní bolest, 

• náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život 

jeho samého nebo jiných osob. (URL5) 

Zásadním zlomem v budování a organizaci záchranných služeb, se stala Vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., ze dne 28.7. 1992, která 

nabyla platnosti od 1.1.1993 o zdravotnické záchranné službě, ve znění několika novel 

(změna vyhláškami MZ č. 51/1995 Sb., č. 175/1995 Sb. a č. 14/2001 Sb.) vznikají 

samostatné organizace záchranné služby. 

Dne 1.1.2003 vzniklo v ČR 14 krajských záchranných služeb (nejprve pod oficiálním 

názvem „Územní středisko záchranné služby“, což bylo později změněno na 

„Zdravotnickou záchrannou službu“, s doplněním názvu kraje). Tyto organizace, 

zřizované a částečně i financovaná krajskými úřady, odpovídají za poskytování 

přednemocniční neodkladné péče (tj. za záchrannou službu) na území daného kraje. 

Zajištění jednotného metodického vedení je úkolem Ministerstva zdravotnictví. (URL5) 

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě byl vyhlášen dne 6. listopadu 

2011 a nabyl účinnosti od 1. dubna 2012. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, s. 61, 2014) 

Definice zdravotnické záchranné služby dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě zní: 

„Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě 

tísňové výzvy, není-li dále stanoveno jinak, poskytována zejména přednemocniční 

neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. 

Součástí zdravotnické záchranné služby jsou další činnosti stanovené tímto zákonem. Na 

poskytování zdravotnické záchranné služby se použijí ustanovení zákona o zdravotních 
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službách, nestanoví-li tento zákon jinak.“ (zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě) 

V každém kraji provozuje příslušná krajská záchranná služba jedno krajské zdravotnické 

operační středisko, zajišťující příjem a vyhodnocování volání na tísňovou linku a 

operační řízení výjezdových skupin. Kostru systému potom tvoří výjezdové základny 

rozmístěné tak, že zajišťují dostupnost celého území kraje do 20 minut jízdy. (URL5) 

Na obrázku je znázorněno rozmístění ZZS na území České republiky. 

 

Obrázek 5: Zdravotnická záchranná služba ČR 

 

Zdroj: Záchranná služba 
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3 Cíl práce, úkoly, metody 

3.1 Cíl práce 

Hlavním cílem této práce je seznámit se s terorismem a terorem ve školách, jakožto 

jedním z měkkých cílů a jaká opatření se vydávají na jejich ochranu. 

3.2 Úkoly 

1. shromáždění dostupných studijních materiálů, 

2. nastudovat tyto získané prameny, 

3. vytvoření rešerše těchto nastudovaných materiálů, 

4. shrnutí a závěr. 

3.3 Metodika a potup řešení 

V této práci jsou použity metody analýzy, pozorování, srovnání. Pro vypracování této 

práce bylo použito vyhledání studijních pramenů a rešerše získaných studijních materiálů. 
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4 Vymezení pojmu terorismus 

Kde se název terorismus vlastně vzal? Slovo teror vzniklo z latinského slova „terrere“, 

které když se přeloží do čekého jazyka, jeho význam je strašný nebo hrozný. Celým 

konceptem tedy tohoto významu je lidi zastrašit a vyvolat u nich pocit hrůzy a nebezpečí. 

(Brzybohatý, 1999) 

O vymezení a správné definování terorismu se pokoušelo již mnoho autorů. První snaha 

vystihnout terorismus byla v roce 1798 ve slovníku Francouzské akademie. Od té doby 

se jich dalo dohromady v literatuře přes 400. 

V USA byla v roce 1980 publikována definice, která se stala hlavní pro řízení a 

posuzování terorismu: 

„Terorismus je propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti 

nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány 

politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus zahrnuje i kriminální zločiny, 

jež jsou ve své podstatě symbolické a jsou cestou k dosažení jiných cílů, než na které je 

kriminální čin zaměřen.“ (Brzybohatý, s.11, 1999) 

Vedle této nejčastěji používané definice je však i mnoho dalších. Jednou z nich je i tato: 

„Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti 

nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů.“ (URL6) 

Po událostech ze dne 11. září 2001 bylo v rámci České republiky třeba reagovat na 

definici teroristického činu, kterou zveřejnila dne 27. prosince 2001 Rada EU: 

„Teroristický skutek“ je zde chápán jako množina vyjmenovaných činů, které mohou, 

svou podstatou nebo kontextem, vážně ohrozit chod konkrétního státu nebo mezinárodní 

organizace. V rámci vnitrostátních právních řádů se jedná o skutky, které byly spáchány 

s úmyslem: 

• vážně zastrašit obyvatelstvo,  

• nenáležitě přimět vládu nebo mezinárodní organizaci ke konání či nekonání 

konkrétních kroků,  

• vážně destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo 

sociální struktury země nebo mezinárodní organizace, a to: 

o útokem na lidské životy, který může zapříčinit smrt, 
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o útoky na psychickou integritu osob, 

o únosy nebo braním rukojmí, 

o zapříčiněním rozsáhlých destrukcí vládních nebo veřejných zařízení, 

dopravních systémů, infrastrukturních zařízení, pevných platforem na 

kontinentálním šelfu, veřejných míst nebo soukromého vlastnictví, 

ohrožujícími lidské životy nebo mající za následek vážné ekonomické 

ztráty, 

o obsazením letadel, lodí nebo jiných prostředků veřejné dopravy nebo 

dopravy zboží, 

o výrobou, držením, obstaráváním, přepravou, dodáváním nebo používáním 

zbraní nebo výbušnin jaderné, chemické nebo biologické povahy, stejně 

jako práce na výzkumu nebo vývoji těchto zbraní, 

o pouštěním těchto nebezpečných látek do volného oběhu, zakládáním 

požárů, výbuchů nebo zapříčiňování povodní, jejichž průběh ohrožuje 

lidské životy, 

o přerušováním nebo přerušením dodávek vody, elektřiny nebo jiných 

základních zdrojů, což může rovněž ohrozit lidské životy, 

o výhružkami spácháním těchto skutků, zmíněných výše, 

• vedením teroristické skupiny, 

• účastí v teroristické skupině, a to i ve funkci informátora, poskytovatele finanční 

či materiální podpory, s vědomím, že tato pomoc napomůže páchání zločinných 

aktivit skupiny. (URL6) 

V dnešní moderní společnost mají lidé tendenci spojovat si slovo „terorismus“ s východní 

Asií, islámem a muslimy. Bohužel díky událostem 11. září 2001 byl tento fenomén ještě 

posílen. Hlavní váhu těchto dezinformací nesou především média, která o teroristických 

útocích muslimů hovoří daleko více, než o terorismu ostatních skupin jako jsou např. židé 

z Izraele, sikhové v Indii nebo rasisté v USA napojení na Hnutí křesťanské identity. 

(Vilášek, Fus, 2012) 

Na oficiálních stránkách FBI existuje chronologický seznam všech teroristických útoků 

na americké půdě od roku 1980 do roku 2005. Tento seznam potvrzuje, že pouze 6 % 

teroristických útoků bylo spácháno islamisty. Zbývajících 94 % bylo spácháno jinými 

skupinami (42 % tzv. Latinos, 24 % extrémě levicovými skupinami, 7 % spáchali 

extremističtí Židé, 5 % komunisté a zbývajících 16 % ostatní). (Vilášek, Fus, s. 39, 2012) 
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5 Typologie terorismu 

Teroristé své útoky obhajují tím, že jejich posuzování je subjektivní. Tedy za zločinné 

jsou pokládány ze strany států a osob, proti kterým jsou vedeny, ale pohledem teroristů 

jsou projevem vlastenectví. Proto v tomto duchu můžou být chápány pozitivně. Terorista 

však nespáchá teroristický útok, aniž by ho nedělal pro něco, v co věří. Terorismus je tedy 

rozdělen na tyto typy: 

• politický, 

• náboženský, 

• kriminální, 

• psychologický. 

5.1 Politický terorismus 

Hlavním cílem politického terorismu je dosažení psychického efektu na určitý okruh lidí, 

a tím dosahovat vytyčených politických záměrů. Politický terorismus můžeme také 

rozdělit na subverzivní a represivní. Subverzivní terorismus je namířen na politickou 

stranu, se kterou daná skupina nesouhlasí. Cílem represivního terorismu je naopak 

posílení a zachování daného politického uspořádání. (Řehák, Foltin, Stojar, 2008) 

5.2 Náboženský terorismus 

Nejvíce rozšířeným druhem terorismu v dnešní době je náboženský terorismus, který je 

velikou hrozbou 21. století. Náboženský terorismus můžeme rozdělit na další dvě části, 

první, více dominantní fundamentalistický terorismus a druhá, méně významná 

eschatologický terorismus. (Řehák, Foltin, Stojar, 2008) 

Fundamentalistický terorismus představuje násilnou formu náboženského extremismu, 

který se snaží prosadit víru do státních struktur. Islámský fundamentalismus je považován 

za nejnebezpečnější variantu a je stále větší hrozbou pro Evropskou unii a tím i pro 

Českou republiku. (Vilášek, Fus, 2012) 

Eschalotogiský terorismus je specifický druh terorismu zahrnující sekty, které zastávají 

apokalipticko-mesianistický názor. Tento druh názoru se opírá o to, že nynější svět je 

špatný a jeho likvidace je nutná, aby mohl znovu povstat a být očištěn od všeho zla. 
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Nejznámější sektou je japonská sekta Óm Šinrikjó, která jako první použila 

k teroristickému útoku zbraně hromadného ničení. (Řehák, Foltin, Stojar, 2008) 

5.3 Kriminální terorismus 

Kriminální terorismus vychází z organizovaného zločinu, kdy skupiny páchají kriminální 

činnosti nejčastěji ze dvou důvodů. První, prostřednictvím nelegálních aktivit si zajišťují 

finanční prostředky a druhý, vyčištění prostoru, tedy příprava nerušeného prostředí pro 

uskutečňování takovýchto aktivit. (Vilášek, Fus, 2012) 

Je také potřeba rozeznat od sebe kriminální terorismus a kriminální čin. Kdy kriminální 

terorismus oproti kriminálnímu činu musí například dávat zprávu o jeho činu širšímu 

okruhu lidí něž pouze přítomným daného útoku. (Vilášek, Fus, 2012) 

5.4 Psychologický terorismus 

Terorismus, který je málo předvídatelný je psychologický terorismus. Tento typ terorismu 

nemá podobné cíle, jako jsou u náboženského, či politického terorismu. Jde pouze o 

uspokojení psychicky nemocného jedince, které mu přináší nahánění hrůzy a působení 

paniky. (Řehák, Foltin, Stojar, 2008) 

Mohli bychom tedy říct, že psychotické teroristy motivuje uspokojení z pomsty vůči 

hromadnému shromáždění lidí, vědomí toho, že jejich čin je proslaví a zviditelní, pocit 

sebedocenění ze způsobené hrůzy a také psychická nemoc, která je vede k teroristickým 

činům.  

6 Motivace terorismu 

Ať už bereme terorismus individuální nebo skupinový, jejich motivy spočívají především 

v těchto oblastech: 

• ekonomické, 

• sociální, 

• rasové, 

• etnické, 

• národnostní, 

• politické, 
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• náboženské, 

• ekologické. 

7 Formy terorismu 

Z hlediska forem terorismu rozlišujeme tzv. letální formy terorismu, pod které řadíme 

konvenční a nekonvenční terorismus, respektive konvenční a nekonvenční zbraně, a tzv. 

neletální formy terorismu, kam spadají neletální zbraně a nezbraňové prostředky. 

(Vilášek, Fus, 2012, s. 49) 

Pod konvenční terorismus, který můžeme chápat jako klasický a přetrvává dodnes, 

řadíme prostředky jako jsou: 

• výbušniny, 

• střelné zbraně, 

• hořlaviny, 

• sečné zbraně, 

• bodné zbraně. 

Mezi jejich metody patří: 

• bombové útoky, 

• atentáty, 

• únosy, 

• zadržení rukojmí, 

• palebné přepady, 

• sabotáže, 

• zastrašování, 

• vydírání, 

• dezinformace a propaganda, 

• žhářství. 

Netypické prostředky používá nekonvenční terorismus. Jejich zbraně mají spíše 

sekundární katastrofické následky. Můžeme sem zahrnout například kyberterorismus u 

prostředků psychologické a informační války.  
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Nejčastějšími prostředky jsou: 

• jaderné zbraně, 

• biologické zbraně, 

• chemické zbraně, 

• radiologické zbraně („špinavá bomba“). 

Neletální forma terorismu je takový druh terorismu, kdy při použití jejich zbraní není 

cílem poškodit život či okolní prostředí, ale vyřadit protivníka na určitou dobu. Používají 

se zejména v případech, kdy není vhodné, z etických nebo politických důvodů, použít 

konvenční či smrtící zbraně. Cílem tedy spíše je vyřadit nebo ochromit z provozu nějaký 

systém. 

Mezi neletální zbraně řadíme: 

• optické zbraně (světelné, laserové), 

• vysokofrekvenční zbraně (ničí elektrická a elektronická zařízení), 

• biologické zbraně (nasazované na neživou sílu). 

Na obrázku níže jsou ukázány letální a neletální formy terorismu: 

Obrázek 6: Letální, neletální formy terorismu 

 
Zdroj: Vilášek 
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Na obrázku je znázorněný diagram vztahů vývoje, typů a forem terorismu: 

Obrázek 7: Diagram vztahů vývoje, typů a forem 

 
Zdroj: Váňa 

8 Stupně ohrožení terorismem 

Po teroristických útocích 11. září 2001 na Světové obchodní centrum v New Yorku a na 

Pentagon, sídlo Ministerstva obrany USA ve Washingtonu, vydala Bezpečnostní rada 

státu 22. ledna 2002 usnesení č. 260 k Instrukci pro vyhlašování jednotlivých stupňů 

bezpečnostní ochrany důležitých objektů. Jejím cílem byl metodický návod k přijímání 

jednotných bezpečnostních opatření při provádění ostrahy objektů orgánů státní správy 

při hrozbě vzniku krizové situace, při plnění spojeneckých závazků a jiných závažných 

situací, dotýkajících se bezpečnostních zájmů České republiky. (URL22) Dnes jsou platná 

některá opatření prvního stupně v Praze. 
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V návaznosti na teroristický útok v listopadu 2015 v Paříži, dne 25. ledna 2016 pak bylo 

schváleno usnesení vlády č. 63, o Systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem. 

Vláda České republiky provádí vyhlášení jednotlivých stupňů ohrožení na návrh 

Společné zpravodajské skupiny Výboru pro zpravodajskou činnost Bezpečnostní rady 

státu. Pokud by mělo dojít k prodlení, je oprávněn vyhlásit zvýšený stupeň ohrožení 

ministr vnitra na návrh Společné zpravodajské skupiny. Dále je na vládě, zda ho zruší 

nebo potvrdí na nejbližší schůzi. (URL7) 

Celkově jsou určeny čtyři stupně ohrožení terorismem, přičemž základní stav („nultý“) 

nemá grafické znázornění a není tedy vyhlašován. Ostatní zvýšené stupně ohrožení 

terorismem jsou vedené jako zvýšené stupně ohrožení terorismem, které se označují jako 

první, druhý a třetí stupeň ohrožení terorismem. Každý stupeň je označován barevným 

trojúhelníkem černě lemovaným. Prvnímu stupni náleží žlutý trojúhelník, druhému 

oranžový a třetímu červený. (URL8) 

Na obrázku vidíme označení pro stupně ohrožení terorismem: 

Obrázek 8: Stupně ohrožení terorismem 

 

Zdroj: MVCR 

8.1 Základní („nultý“) stav 

Nultý stav je situace, kdy na území České republiky není známa žádná konkrétní, či 

obecná hrozba teroristického útoku. Při tomto stavu nejsou přijímána žádná 

protiteroristická opatření bezpečnostních složek ani žádná bezpečnostní doporučení. 

Tento stav můžeme brát jako zcela ideální, avšak v současné době těžce dosažitelný. 

Z důvodu velkého množství rizik ohrožení terorismem ve světě tento stav nikde 

neexistuje. (URL7) 
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8.2 První stupeň ohrožení 

Při prvním stupni ohrožení terorismem není známa žádná konkrétní hrozba teroristických 

útoků na území České republiky. Upozorňuje však na možnost existence hrozeb, které 

vyplývají ze situace v zahraničí. V tomto stupni platí některá vytipovaná zvýšená 

bezpečnostní opatření. (URL7) 

8.3 Druhý stupeň ohrožení 

Druhý stupeň ohrožení terorismem nás varuje před možností zvýšené aktivity terorismu, 

kdy okolnosti hrozby nebo načasování se nedají předpovědět. Tento stupeň se vyhlašuje 

v návaznosti na předešlé události nebo na informace o jejich projevech. (URL7) 

8.4 Třetí stupeň ohrožení 

Při třetím stupni ohrožení terorismem je útok na území České republiky očekáván. 

Vyhlašuje se, pokud teroristický útok je buď očekáván, anebo pokud již proběhl a 

k zamezení jeho pokračování či k minimalizování následků škod je potřeba přijmout daná 

opatření. (URL7) 

9 Měkké cíle 

Přestože není nikde určena přesná definice měkkého cíle, v mnoha zdrojích je měkký cíl 

popsán takto: 

„Termínem měkké cíle označujeme objekty, prostory nebo akce charakterizované častou 

přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti 

násilným útokům.“ (URL9) 

Útočníci si vybírají měkké cíle (soft targets) z důvodu snadného a rychlého útoku a 

malého kladení odporu při něm. Jejich cílem je způsobit co největší škody jak na majetku, 

tak na životech lidí a tím se zviditelnit a vyvolat pozornost médií. Objekty dělíme na 

měkké cíle a tvrdé cíle především z důvodu přístupu k problematice zabezpečení. 

Komplexnější řešení si vyžádala témata měkkých cílů po vývoji bezpečnostní situace 

v posledních letech. Ministerstvo vnitra především aktivně spolupracovalo s židovskými 

měkkými cíli (v dubnu 2016 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi MV, 

Policejním prezidiem, Magistrátem hl. m. Prahy a židovskými institucemi) či s 
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organizátory velkých sportovních či kulturních akcí (zajištění bezpečnosti během 

Mistrovství světa v ledním hokeji v letech 2004 a 2015 či během mezinárodní konference 

OSN Habitat v roce 2016) (URL10) 

Se zástupci obcí a krajů pak bylo v lednu 2016 podepsáno Memorandum o spolupráci v 

rámci sdílení informací bezpečnostních složek o určitých typech útoků (např. v případě 

útoku aktivního střelce, teroristického či jiného útoku apod.). Kraje a obce, tedy častí 

provozovatelé či vlastníci měkkých cílů, jsou tedy od ledna systematicky informováni o 

určitých typech incidentů. Útoky z posledních let však ukazují, že měkké cíle se stávají 

cílem nejen pro útočníky-teroristy, ale také pro jiné pachatele násilné trestné činnosti (viz 

např. útok v Uherském Brodě či střelba v obchodním centru v Mnichově). (URL10) 

Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020 byla schválena usnesením vlády    

č. 293 ze dne 19. dubna 2017. Cílem schválené Koncepce je vytvořit fungující národní 

systém ochrany měkkých cílů, díky kterému bude možné plošně zvýšit odolnost měkkých 

cílů. (URL10) 

Opakem měkkých cílů jsou tvrdé cíle (hard targets), kterými jsou dobře chráněné a 

střežené objekty útoků (např. některé státní objekty, vojenské objekty, objekty dalších 

bezpečnostních složek, ale i některé dobře chráněné či střežené nestátní či komerční 

objekty). (URL11) 

Mezi měkké cíle lze všeobecně zařadit: 

• školská zařízení, koleje, menzy, knihovny, 

• bary, kluby, diskotéky, restaurace a hotely, 

• kina, divadla, koncertní sály, zábavní centra, 

• náboženské památky a místa určená k uctívání,  

• nákupní centra, tržiště a obchodní komplexy, 

• komunitní centra, 

• turistické památky a zajímavosti, muzea, galerie, 

• kulturní, sportovní, náboženské a další akce, 

• parky a náměstí, 

• nemocnice, 

• sportovní haly a stadióny, 

• politická shromáždění, průvody, demonstrace, 

• veřejné instituce, 
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• významné dopravní uzly, vlaková a autobusová nádraží, letištní terminály, - jiná 

symbolicky významná místa či akce, 

• a další. (URL9) 

Atraktivitu měkkého cíle pro útočníky mohou zvyšovat tato kritéria: 

• otevřenost pro veřejnost, 

• množství a koncentrace osob, 

• přítomnost Policie České republiky nebo obecní (městské) policie, přítomnost 

médií, 

• přítomnost a kvalita bezpečnostního personálu, 

• symboličnost cíle. (URL9) 

Z hlediska zdroje nebezpečí lze měkké cíle dělit na: 

• ohrožené teroristickou skupinou, 

• ohrožené jinou specifickou skupinou (například organizovaný zločin), 

• ohrožené osamoceným aktivním útočníkem (bez ohledu na motivaci). (URL9) 

Měkké cíle můžeme dále rozdělit na dočasné a trvalé. Dočasné měkké cíle jsou spíše 

venkovní akce pořádané na soukromém nebo veřejném prostranství a můžeme je rozdělit 

na:  

• dočasné akce s volným vstupem (jako například demonstrace, vánoční a 

velikonoční a další podobná setkání či trhy, maratony), 

• dočasné placené akce (jako například festivaly, koncerty). (URL9) 

Mezi trvalá místa měkkých cílů patří: 

• vnitřní prostory (jako například nákupní centra, divadla, nemocnice), 

• venkovní prostory (jako například stadiony a další sportovní komplexy, tržiště). 

(URL9) 
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Tento graf nám ukazuje cíle teroristických útoků, které byly provedené v letech           

1998-2014 v Evropě a celkem jich bylo 5 297. 

Obrázek 9: Cíle teroristických útoků 

 
Zdroj: URL11 

9.1 Ochrana měkkých cílů 

Téma ochrany měkkých cílů je v dnešní době velmi probíraným tématem. Česká 

republika si je vědoma závažnosti útoků na měkké cíle, a proto se snaží podniknout kroky 

ke zmírnění těchto událostí. Již nyní stát nabízí měkkým cílům mnoho způsobů, jak posílit 

jejich zabezpečení a pomoct jim tak s přípravou na možné útoky. 

Jedná se o: 

• průběžné metodické činnosti (metodické publikace, které jsou volně ke stažení na 

webu Ministerstva vnitra – Základy ochrany měkkých cílů, Vyhodnocení 

ohroženosti, Standardizace bezpečnostních plánů) a dále semináře pro odbornou 

a laickou veřejnost, 

• pomoc při vytváření zabezpečení (osobní konzultace příslušníků Policie České 

republiky či Ministerstva vnitra, zřízení policejní telefonní linky pro měkké cíle, 

ad.) a školení policejních specialistů na měkké cíle, 

• zvyšování připravenosti všech složek integrovaného záchranného systému na 

případný zásah při teroristickém útoku, 

• jednotné řízení a sjednocování postupu všech zainteresovaných subjektů (vč. 

např. zavedení rozesílání SMS varování občanům), 
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• zřízení dotačních programů na podporu ochrany měkkých cílů (programy se v 

prvním období zaměřují na neinvestiční akce, které by měly být využity zejména 

na vyhodnocení ohroženosti, tvorbu bezpečnostních plánů a procedur, školení, 

nácviky a cvičení), 

• systémy aktivního informování měkkých cílů skrze systém varování (SMS, 

mobilní aplikace); podobný systém zavedla ministerstva vnitra již ve Francii či 

Španělsku, dlouhou dobu funguje také v Izraeli. (Ministerstvo vnitra, 2019) 

Pro nastavení funkčního bezpečnostního systému definuje bezpečnostní teorie 

bezpečnostní kroky, které jsou třeba podniknout (spíše otázky, na které je potřeba 

odpovědět ve správném pořadí, které vidíme níže na obrázku): 

Obrázek 10: Principy zabezpečení měkkých cílů 

 

Zdroj: URL12 
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Časová osa incidentů a opatření, která je znázorněna na obrázku níže, nám ukazuje kroky, 

které jsou potřeba vzít v uvážení, abychom případnému útoku dokázali zabránit anebo 

popřípadě zmírnit škody jeho působení a snažit se vrátit vše do běžného stavu.  

Obrázek 11: Časová osa incidentů a opatření 

 

Zdroj: URL12 

Důležitou roli ve fázi okamžité reakce může sehrát i dobře poučený personál měkkého 

cíle. Zvládne-li rychlou reakci, může zachránit mnoho životů, kterých by se jinak incident 

nevyhnutelně dotkl. Varovat ostatní, přivolat pomoc, odehnat kolemjdoucí od místa útoku 

či dokonce eliminovat samotného útočníka vlastními silami, to by mohla být reakce 

správně proškolených zaměstnanců měkkých cílů. Obecně je velmi doporučovaný postup 

„utíkej – schovej se – braň se“ dle amerického „run – hide – fight“. (URL11) 

Vzhledem k charakteristice měkkých cílů musí být jejich bezpečnostní opatření: 

• kreativní, 

• důsledně účelné, 

• flexibilní. (URL11) 

9.2 Strategie ochrany měkkých cílů ve škole 

Pro dosažení maximálního zabezpečení školských zařízení, je potřeba dodržovat tři 

základní pilíře. Odděleně nefungují, a proto je zapotřebí, abychom docílili efektivního 

účinku ve strategii ochrany měkkých cílů ve školním prostředí, aby se s nimi pracovalo 

současně. (URL13) Strategie ochrany měkkých cílů ve škole je znázorněna na obrázku     

č. 12: 
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Obrázek 12: Strategie ochrany měkkých cílů ve škole 

 

Zdroj: URL13 

Zaměstnanci školy 

Zaměstnanci školy na rozdíl od dětí jsou v jejím prostředí po několik let a v případě 

mimořádné události jsou zodpovědní za své žáky a studenty. Již z těchto důvodů by v této 

problematice měli být proškoleni jako první a teprve poté by měli prodiskutovávat možné 

strategie se svými žáky. (URL13) 

Cílem je zvýšení dovedností a schopností zaměstnanců tak, aby před příjezdem složek 

integrovaného záchranného systému byli schopni reagovat na situaci, kdy se útočník 

dostane na pozemky školy a zaútočí. (URL13) 

Prostředí školy 

Je nezbytně nutné, aby pro zvládnutí dané mimořádné situace znal každý zaměstnanec 

školy objekt a jeho únikové východy a vnější prostředí školy. Dále je zapotřebí, aby škola 

měla správně nastavené organizační a bezpečnostní opatření, které by zabránilo vniknutí 

neoprávněné osoby, a aby zaměstnanci školy byli řádně seznámeni s těmito pravidly a 

dodržovali je v praxi. (URL13) 
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Nácviky chování při útoku 

V tomto bodě se prolínají předchozí dva pilíře. Cílem je, aby školy, které se připravují na 

správnou reakci při hrozbě útoku, měly zautomatizované dílčí kroky evakuace. Tím se 

docílí, že jak žáci, tak učitelé zredukují šíření paniky a může se tím ochránit spoustu 

životů, které by za jiných okolností mohly přijít k újmě. (URL13) 

10 Útoky ve školách 

Školská zařízení mnoho rodičů, učitelů i žáků stále vidí jako bezpečnou zónu, kde žádný 

nepřítel, nebezpečí či riziko nehrozí. Bohužel opak je pravdou a školy patří mezi vysoce 

rizikové měkké cíle, na které jsou často vedené útoky. Vzhledem k tomu, že jsou 

přítomny děti, které jsou lehce zranitelné a velmi důležité pro celou společnost, jsou 

vnímány útoky na školy jako vůbec jedny z nejhorších. Z incidentů z minulosti je patrné, 

že ve školách dochází jak k teroristickým útokům, tak k útokům organizovanými 

samotnými žáky. (URL14) 

Nicméně mnoho škol povoluje přístup a pohyb cizích osob na pozemku školy. Jejich 

ochranné a bezpečnostní prostředky jsou nedostačující a tím dochází k nevědomí, kdo se 

pohybuje ve školském zařízení. (URL14) Ne každá škola je ale bohužel finančně způsobilá 

na nákup bezpečnostního vybavení a zaplacení personálu na střežení objektu. Proto byl 

vyhlášen neinvestiční dotační program „Podpora škol a školských zařízení“, v kterém 

bylo vybráno ale pouze 65 škol z celého území ČR. 

Útoky na školy lze rozdělit do dvou typů, kdy první je veden takzvaným „šíleným 

střelcem“ a druhý jsou „teroristické činy na školách“. Hlavní rozdíl je u těchto případů v 

motivaci útočníků. U šílených střelců jde především o osobní mstu proti instituci nebo 

vybraným lidem, zatímco u druhé skupiny jde o „klasický“ terorismus v podobě použití 

násilí jako prostředku pro dosažení politických, ideologických či náboženských cílů. 

(Vyhňák, 2019) 
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Bohužel útoků na školská zařízení je mnoho, zde je proto pouze výběr některých z nich: 

Kazaň, 2021 

Útok se odehrál v Kazani v ruském Tatarstánu dne 11.05.2021. Zemřelo 11 lidí z toho 

osm bylo dětí. Mnoho dalších pak skončilo v nemocnici v kritickém stavu. Útok měli na 

svědomí dva střelci, z nichž jeden byl zadržen a druhý byl zlikvidován zásahovou 

jednotkou. Jeden z útočníků byl bývalý student, který ukončil studium před čtyřmi lety. 

(URL16) 

Santa Fe – Texas, 2018 

V Americkém státě Texas zaútočil sedmnáctiletý mladík na školu v Santa Fe. Při útoku 

zastřelil deset lidí, z toho devět spolužáků a učitele. Dalších deset osob zranil. Mladík 

útok dopředu plánoval a poté chtěl spáchat sebevraždu, na kterou ale prý pak neměl 

odvahu. (URL15) 

Parkland – Florida, 2018 

Devatenáctiletý chlapec Nikolas Cruz zastřelil sedmnáct lidí při útoku na střední školu 

v Parklandu na Floridě. Nikolas měl útok předem naplánovaný a při zadržování policií se 

nebránil. Byl rovněž bývalým studentem této školy. (URL17) 

Plzeň, 08.02.2018 

Jednadvacetiletý mladík na plzeňské Střední odborné škole profesora Švejcara podle 

policie napadl těhotnou studentku a poté vyskočil z okna a dal se na útěk. Policie ho po 

dvaceti minutách dopadla. Motiv útočníka byla prý žárlivost, kdy se dívka s ním rozešla 

a on si s ní šel vyřídit spor. Dívce ani miminku se nic závažného nestalo. (URL14) 

Žďár nad Sázavou, 14.09.2014 

Šestadvacetiletá žena z Ostravska vtrhla do jedné ze středních škol a pobodala několik 

studentů. Zemřel šestnáctiletý mladík chránící svou spolužačku a další dva studenti byli 

zraněni. Jeden ze zasahujících policistů byl rovněž pobodán. Dle vyšetřování žena neměla 

na školu žádnou vazbu. (URL14) 

Rakovník, 29.09.2012 

Učitelku napadl a pobodal čtrnáctiletý student na gymnáziu v Rakovníku. Vrtulníkem 

musela být transportována do pražské střešovické nemocnice, kde se také rychle zotavila. 

Útočník nebyl vzhledem k věku trestně odpovědný. (URL14) 
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10.1 Opatření v České republice 

10.1.1  Česká školní inspekce 

V termínu od 20. října do 13. listopadu 2014 na základě úkolu Vlády České republiky 

Česká školní inspekce zjišťovala stav zajištění základní bezpečnosti ve školách a 

školských zařízeních. Tato tematická inspekční činnost se zabývala bezpečností dětí, 

studentů a žáků při vzdělání a s tím spojených činnostech a při poskytování školských 

služeb. Cílem bylo zjistit, jaké bezpečnostní podmínky školy mají. (URL19) 

Závěrem zprávy ČŠIG-4027/14-G2 je, že mnoho škol a školských zařízení používá stále 

malé množství moderní technologie na zabezpečení těchto zařízení. Drtivá většina se 

spoléhá pouze na zamykání vchodových dveří a pouze výjimky mají čipové karty a jiná 

technická zabezpečení. 

10.1.2  Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v roce 2015 dokument pod 

hlavičkou č.j.: MSMT-1981/2015-1 - Minimální standard bezpečnosti (MSB).  

Minimální standard bezpečnosti zahrnuje opatření prostorová, organizačně-technická, 

personální a opatření v oblasti zpracované dokumentace pro právnické osoby 

vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. Jeho význam je metodický, nikoli 

normativní. Toto opatření také nesmí snížit psychické bezpečí a komfort žáků a zabývá 

se spíše zajištěním fyzické bezpečnosti dětí, studentů a žáků. (URL18) 

Problematiku zajištění minimálního standardu bezpečnosti je třeba vnímat v těchto 

rovinách: 

• Prevence předcházet mimořádným událostem – technická opatření, poučení 

zaměstnanců a žáků, nácvik řešení mimořádných událostí dle specifických 

podmínek škol, přehled o cizích osobách v objektu, spolupráce se složkami IZS. 

• Účinně a efektivně reagovat na mimořádnou událost – snaha o zamezení 

vzniku velkému množství škod jak na životech, tak zdraví zaměstnanců a žáků. 

• Vyhodnocení mimořádné události a přijetí opatření – zabránění tomu, aby se 

situace neopakovala ze stejných příčin někdy v budoucnu. (URL18) 
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10.1.3  Česká technická norma ČSN 73 4400 

Česká technická norma ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při 

plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“.  

Tuto normu (ČSN 73 4400:2016) zpracovala Technická normalizační komise TNK 148 

jako jednu z odpovědí na řešení problematiky ochrany škol a školských zařízení. Jednou 

z hlavních priorit Ministerstva vnitra je právě oblast zabezpečení škol a školských 

zařízení. Norma dále navazuje na řadu evropských norem „Prevence kriminality 

prostřednictvím navrhování budov, objektů a území“. (URL20) 

Řízení bezpečnostních rizik je jedním z těžších úkolů při navrhování a snižování rizika 

kriminality a antisociálního chování ve školách a školských zařízeních. Závislé na 

provedení systému řízení rizik a jeho zásadním procesu posouzení je kvalitní řízení 

bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání budov škol. Tento návrh a následná 

realizace bezpečnostních opatření fyzické ochrany by měl snížit či dokonce eliminovat 

nežádoucí rizika. (URL20) 

Základním cílem této normy je posouzení rizik kriminálního a antisociálního chování, 

včetně návrhu a implementace bezpečnostních opatření. Norma také upravuje zásady a 

návrhy pro plánovače, projektanty, zřizovatele, ředitele, zaměstnance školy i další 

zainteresované strany. Dále pomáhá k orientaci ve značném množství technických 

doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na 

potřebné materiály pro školy. Tím eliminuje fakt, že koncepční řešení bezpečnosti škol je 

při prvotním plánování výstavby či rekonstrukci často opomíjeno. (URL20) 

11 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo shromáždit různé dostupné informace o terorismu a 

útoku na měkké cíle se zaměřením na školy a školská zařízení. Každý, kdo si tuto 

bakalářskou práci přečte, by měl získat povědomí o problematice útoků na školy a školská 

zařízení a o opatřeních, která by byla dobrá podniknout na jejich lepší ochranu. 

V České republice i ve světě se událo nespočet útoků, které bohužel byly směřované na 

školy a lidi uvnitř jejich budov. Záměrem útoku bývá vymožení dobré známky nebo 

vyřízení si účtů s učitelem. Mnohdy je jeho motivem zlost spojená s danou školou a pud 

zabít spolužáky či učitele, kteří útočníkovi nějakým způsobem ublížili. Ne vždy se proto 



 

 

 44 

stane, že po útoku vyjdou z budovy všichni zdraví a bez újmy. Více případů vypovídá o 

tom, že byli chladnokrevně zabiti děti, žáci, studenti nebo kantoři. 

Ochrana těchto zařízení je proto nesmírně důležitá. Stát či daná škola by měly podnikat 

kroky pro zlepšení bezpečnosti ve školách. Škola by měla vzdělávat a připravovat své 

zaměstnance na možné útoky na budovu a ti by pak následně měli předávat tyto informace 

svým žákům. Důležité také je, aby měli správné vybavení na jejich ochranu, protože 

bezpečnost dětí a mládeže by měla být vždy na prvním místě.  
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12.3 Legislativa 

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů 

• Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů 

• Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

• Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 
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