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ABSTRAKT 

Téma mé bakalářské práce je Ochrana obyvatelstva před terorismem. V mé bakalářské práci 
jsem čerpal z domácích a zahraničních zdrojů za posledních deset let. V první části bakalářské 
práce se zabývám historií ochrany obyvatelstva před terorismem a následně jejím 
legislativním vymezením. Dále jsem se zabýval koncepcí ochrany obyvatelstva, ochranou 
obyvatelstva před terorismem a popsal jsem integrovaný záchranný systém jako nástroj 
ochrany obyvatelstva. V závěru jsem vypracoval vlastní scénář teroristických útoků. 
V praktické části jsem vypracoval vlastní návrh příručky ochrany obyvatelstva před 
terorismem. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Theme of my bachelor´s thesis is protection of citizens against terrorism. I drew from 
domestic and foreign literary sources over the past ten years. In my bachelor´s thesis I deal 
with history protection of citizens against terrorism and I write about legislative, which limits 
terrorism The other parts are about conception of protection of citizens, protection of citizens 
against terrorism and I write about joint rescue service, which is implement of protection of 
citizens. In the end And in the end I got in some scenarios of terrorist attack I worked my own 
project of pocket manual in practise part. Its name is Protection citizens against terrorism. 
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1 ÚVOD 

Žijeme v době, kdy neustále slyšíme o nějakém teroristickém útoku. Ať už jde o uložení 
bomby na velvyslanectví, či útok sebevražedného atentátníka ve stanici metra. Všechny tyto 
situace svědčí o skutečnosti, že je i v České republice bezpodmínečně nutné mít takové útoky 
zabezpečené legislativou. Hrozba terorismu na nás číhá kdekoliv a v jakémkoli čase. Nikdo 
není v bezpečí. Každý se může někdy ocitnout v situaci, kdy jeho život bude ohrožen, bude 
chtít pomoci druhým nebo rozpoznat zda-li chování určitého člověka je natolik podezřelé, že 
by se mohlo jednat o teroristického aktéra.  

Ještě nedávno, před teroristickými útoky na Světové obchodní centrum 11. září 2001, se 
terorismu nepřikládal takový význam. Vše změnilo jediné datum, jediný den, jediná minuta. 
Po tomto činu se nejen Česká republicka, ale celý svět zabývat otázkou ochrany obyvatelstva 
před terorismem. Pod pojmem ochrana obyvatelstva si ovšem nemůžeme představit jen snahu 
dostat lidi z nebezpečného prostředí do míst, kde bezprostřední nebezpečí nehrozí. Takové 
nebezpečí není připoutané k jedinému místu a pokud daná hrozba či nebezpečí nebude 
určitými preventivními opatřeními a legislativou řádně zabezpečeno, najde si nás znovu. 
Možná v mnohem horší a nebezpečnější formě, než před jakou jsme utekli. Proto právě 
preventivní opatření, která by měla hrozbu terorismu eliminovat na minimum, jsou velice 
důležitá a nikdy by se neměla podceňovat. Náš právní systém, přes veškeré neshody politiků, 
které neustále můžeme sledovat ve sdělovacích prostředcích, je na terorismus z velké části 
připraven. Samozřejmě, nic není stoprocentní, a vše se vždy může vylepšit. Ale objektivně 
mohu říct, že máme dobrou oporu v našem právním systému. 

Teroristé jsou bohužel velmi vynalézaví a mazaní, tudíž se zdá, že si přes veškerá opatření 
a právní systémy, si najdou skulinku a zaútočí. Ač je to k nevíře a zdá se to být zhola 
nemožné, teroristé jsou vždy o krok kupředu před zpravodajskými a bezpečnostními složkami 
státu. Z posledního výzkumu Bezpečnostní informační služby vyplývá, že České republice 
bezprostřední nebezpečí nehrozí. Důležité je také zmínit, že pracovní režim Bezpečnostní 
informační služby je dlouhodobě nastaven na vysoký stupeň pozornosti a bdělosti. 

Co vůbec pojem terorismus znamená, jaké různé druhy terorismu můžeme od teroristických 
aktérů očekávat a hlavně, jak se proti těmto „akcím“ ochránit, resp. dá se vůbec ochránit? 
Nejen tyto otázky zpracovává má bakalářská práce. Neopomněl jsem zmínit ani historii 
ochrany obyvatelstva před terorismem. Myslím si, že se zde objevuje řada poznatků, které 
jsou zajímavé a stojí za přečtení. Na závěr mé práce se pokusím vytvořit vlastní návrh 
příručky ochrany obyvatelstva před terorismem, což je zajisté velice důležité pro veškeré 
obyvatelstvo. Moje bakalářská práce byla zpracována jen na základě ověřených a veřejně 
přístupných zdrojů. Tajné materiály, například Bezpečnostní informační služby, jsou sice 
určitě zajímavější a obsahem mnohem fundovanější, ale jsou přísně tajné. 

Ve své práci jsem čerpal z domácích a zahraničních zdrojů za posledních deset let. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY A HISTORIE OCHRANY OBYVATELSTVA 
PŘED TERORISMEM 

2.1 Základní pojmy 

Slovo teror je odvozeno z latinského slova terrere, což v překladu do češtiny odpovídá 
významu strašný, děsivý či hrozný. Pojem terorismus tedy v sobě v nejširším smyslu slova 
zahrnuje takové činnosti a metody, které pocity strachu a hrůzy vyvolávají [2]. 

O vytvoření ucelené definice terorismu se pokoušeli odborníci již od 30. let minulého století. 
První moderní definice terorismu byla publikována až v roce 1980 v USA a stala se výchozím 
standardem pro posuzování a hodnocení teroristických činů. Zní: „Terorismus je propočítané 
použití násilí nebo hrozby násilí, 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“ [13]. 

Terorismus má řadu definic a používaní tohoto pojmu je tudíž v mnoha případech velice 
kontroverzní. Pojem terorismus byl poprvé použit během Velké francouzské revoluce pro 
popis metod používaných vládou vůči jejím nepřátelům [3]. 

Definic je opravdu neskutečně mnoho a proto bych zde uvedl pouze pro příklad dvě definice. 
První definice je z právního řádu České republiky a druhá definice je jedna z několika set 
existujících definic. 

Český právní řád definuje teroristický útok následovně: 

Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky, narušit nebo zničit 
základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu republiky nebo mezinárodní 
organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo 
jiný státní orgán nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla, 

• provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou 
újmu na zdraví, 

• zmocní se rukojmí nebo provede únos, 
• zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační 

systém, včetně informačního systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, 
energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství 
nebo majetek s cílem ohrozit tím lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému 
nebo prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, 

• naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního 
přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí 
škody velkého rozsahu, 
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• zmocní se letadla, lodi nebo jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad 
ním vykonává kontrolu, anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve 
větším rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, 
čímž ohrozí život nebo zdraví lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku anebo 
vydá majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, 

• nedovoleně vyrobí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak 
dodává nebo užije výbušninu, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou hromadně 
účinnou zbraň, anebo provádí nedovolený výzkum a vývoj jaderné, biologické, 
chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo výbušniny zakázané 
zákonem nebo mezinárodní smlouvou, nebo 

• vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí 
škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek 
výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se 
dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší 
nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. 

Druhá z definic zní následovně: 

Terorismus je nezákonné použití síly proti osobám nebo majetku k zastrašení nebo donucení 
vládly, civilního obyvatelstva nebo jakéhokoliv jiného segmentu k podpoře politických nebo 
společenských cílu [2]. 

Dále zde uvedu výčet definic a pojmů, které s mou bakalářskou prací souvisí: 

Teroristický skutek je zde chápán jako množina vyjmenovaných činů, které mohou, svou 
podstatou nebo kontextem, vážně ohrozit chod konkrétního státu nebo mezinárodní 
organizace [2]. 

Teroristická skupina je v daném kontextu definována jako strukturovaná skupina, složená 
z více než dvou osob, ustavená pro delší časové období a konající v rámci dělby práce kroky 
nutné ke spáchání teroristických činů. Nejedná se tudíž o náhodné či jednorázové spolčení [2]. 

Zbraně hromadného ničení (ZHN) - Souhrnný výraz pro jaderné zbraně, chemické zbraně a 
bakteriologické (biologické) zbraně. Jejich použití způsobuje masové ztráty osob, zničení 
materiálu a rozsáhlé škody v infrastruktuře. Ničivé účinky jednotlivých zbraní hromadného 
ničení se však poměrně význačně liší. 

Mimořádná událost - je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 
silami a vlivy a také havárie, které ohrožují životy nebo zdraví osob a zvířat, životní prostředí 
a majetek a vyžadují provedení záchranných a likvidačních opatření [4]. 

Na závěr této podkapitoly uvedu další definice pojmů, které jsou pro mou bakalářskou práci 
výchozími: 
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Ochrana obyvatelstva – je to plnění opatření civilní ochrany, jako je varování obyvatelstva, 
evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho 
zdraví, života a majetku [4]. 

Ochrana před zbraněmi hromadného ničení (OPZHN) - jedná se o souhrn organizačních 
a technických preventivních, represivních a likvidačních bezpečnostních opatření, které mají 
za cíl oslabit vliv a odstranit následky ničivých účinků zbraní hromadného ničení. Součásti 
OPZHN jsou speciální opatření jako například: detekce a monitorování nebezpečných látek; 
varování; ochrana osob a materiálů; zdravotnická opatření; dekontaminace; odstraňování 
následků napadení apod. [4]. 

2.2 Historie ochrany obyvatelstva před terorismem 

Historický vývoj ochrany obyvatelstva jako takové velmi souvisí s vlastní ochranou 
obyvatelstva před terorismem takovou jako ji chápeme dnes. Mnohé z opatření klasické 
ochrany obyvatelstva je buď přímo spjato s ochranou proti terorismu, nebo tvoří základy 
pozdější protiteroristické prevence. V této kapitole se budu tedy zabývat vývojem 
organizované struktury ochrany obyvatelstva jen velmi krátce, neboť vlastní historický vývoj 
není náplní mojí práce.  

Osobně jsem si období organizované ochrany obyvatelstva v našich zemích rozdělil do tří 
časových úseků. A to: 

• předválečné období,  

• období po válce do roku 1990  

• období po roce 1990 a  současnost 

2.2.1 Předválečné období 

Od svého vzniku v roce 1935 do roku 1938 představovala civilní protiletecká ochrana 
historickou etapu existence ochrany obyvatelstva v demokratických podmínkách, která 
skončila zánikem republiky a vznikem Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské republiky.  

Období po válce do roku 1990: 

Po roce 1945 došlo k minimalizaci opatření k ochraně obyvatelstva před vzdušným 
napadením  

Od roku 1946 probíhala organizovaná likvidace protiletecké ochrany (odstraňování 
ochranných staveb, zařízení, zbytků původní organizační struktury apod.)  

13. července 1951 bylo přijato Vládní usnesení o civilní obraně, kde byly vymezeny základní 
prvky organizace civilní obrany, která spadala do působnosti ministerstva vnitra. Pevná 
organizační struktura byla tvořena vojenskou a nevojenskou částí.  
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15. ledna. 1958 - přijato Usnesení vlády Republiky československé č. 49 o civilní obraně 
Republiky československé s přílohou Směrnice o civilní obraně Republiky československé, na 
základě opatření proti zbraním hromadného ničení [17]. 

V souvislosti se změnou územně - administrativního uspořádání republiky a se změnou názvu 
státu byl 18. dubna 1961 přijat zákon č. 40 o obraně Československé socialistické republiky 
[38], který obsahuje příslušná ustanovení týkající se civilní obrany.  

1. ledna 1976 byla civilní obrana převedena z působnosti ministerstva vnitra do působnosti 
ministerstva obrany. 

Relativně dlouhá časová etapa 1979 - 1989 byla charakterizována přechodem civilní obrany 
z resortu federálního ministerstva vnitra k resortu federálního ministerstva obrany, novou 
koncepcí ochrany obyvatelstva a snahou právně legalizovat činnost civilní obrany při 
přírodních katastrofách a průmyslových haváriích v době míru.  

Další dvě časové etapy 1990 - 1992 a od roku 1993 se týkají činnosti civilní obrany 
v podmínkách demokratické ČSFR a samostatné České republiky a odrážejí množství 
systémových, organizačních a legislativních změn. Mimo jiné i změnu názvu - od roku 1993 
se hovoří o civilní ochraně a po přijetí nové legislativy v roce 2000 o ochraně obyvatelstva 
[16]. 

Období po roce 1990 a současnost:  

V roce 1990 byla zahájena transformace civilní obrany s cílem vytvořit moderní spolehlivý 
systém ochrany obyvatelstva  

17. března 1993 přijala vláda České republiky Usnesení č. 126 [17], jehož obsahem byla 
Opatření civilní ochrany České republiky. V opatřeních je deklarováno, že do doby přijetí 
právní úpravy civilní obrany je nutno zachovat funkčnosti systému civilní ochrany v souladu s 
čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně obětí 
mezinárodních ozbrojených konfliktů.  

31. prosince 1993 byly zrušeny štáby civilní ochrany okresů a statutárních měst na základě 
Usnesení vlády České republiky ze dne 24. prosince 1993 čl. 660 [17] 

1. ledna 1994 převzaly úkoly civilní ochrany okresní úřady (magistráty měst)  

Usnesením vlády České republiky č. 53 ze dne 20. ledna 1999 [17] byl vysloven souhlas s 
převodem výkonu státní správy ve věcech civilní obrany z působnosti Ministerstva obrany do 
působnosti Ministerstva vnitra, s účinností od 1. ledna 2000. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
[21], vymezil povinnosti k plnění úkolů civilní ochrany hasičským záchranným sborům, 
vybraným ministerstvům, obcím, právnickým, podnikajícím fyzickým a fyzickým osobám.  
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Vyhláška ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva [28], jednotlivé úkoly blíže specifikuje.  

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 
obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů [24], vymezuje náhrady poskytované hasičskými 
záchrannými sbory krajů právnickým a podnikajícím fyzickým osobám na ochranu 
obyvatelstva.  

22. dubna 2002 byla usnesením vlády České republiky schválena Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 [17]. 

25. února 2008 byla usnesením vlády České republiky schválena Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 [9]. 
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3 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ TERORISMU  

V dnešní době si terorista může vybrat z celé řady možností, jak vykonat svůj teroristický čin.  

Zvolená metoda se jednak odvíjí  primárně od cíle útoku (terče), ale i od motivace teroristů 
(na základě některých motivací si útočníci nepřejí oběti na životech, na základě jiných naopak 
usilují o jejich co největší počet) [2]. 

Proto je tolik metod. Každá z nich má určitě své klady, ale i zápory a záleží jen na teroristovi, 
jak si kterou metodu zhodnotí a která mu vyjde jako nejlepší. 

Nejzákladnější rozdělení je na metody klasické a nové. Každá ze zmíněných kategorií se 
následně dále člení. 

3.1 Klasické metody 

Pro charakteristiku klasického terorismu můžeme vyjít z definice teroristického aktu, kterou 
zveřejnila dne 27. prosince 2001 Rada Evropské unie ve svém dokumentu nazvaném 
„Společný postoj Rady Evropské unie pro užití zvláštních opatření pro boj s terorismem“ 
[12]. 

Teroristický skutek je zde chápán jako množina vyjmenovaných činů, které mohou, svou 
podstatou nebo kontextem, vážně ohrozit chod konkrétního státu nebo mezinárodní 
organizace [12]. 

Základním smyslem terorismu je vytvořit silný nátlak na obyvatelstvo a státní správu a dostat 
jednotlivce i skupiny pod tlak stresu. Teroristé se snaží využít tzv. psychologický efekt, který 
vyplývá z pocitu zvýšeného nebezpečí a ohrožení. Projevy teroru bývají atentáty, pumové 
útoky, únosy nebo popravy. 

Pro teroristické akce je typické, že je teroristé ohlásí předem nebo se k nim přihlásí dodatečně. 
Poněvadž je teror jevovým znakem terorismu měli bychom mít dostatek informací pro 
zabezpečení preventivní ochrany obyvatelstva. Jsou to zpravidla [12]: 

• získání včasných údajů o plánování cílech teroristických útoků 

• sběr biografických dat, informací o organizačních strukturách extrémistických hnutí, 
jejich plánech, cílech, metodách práce, místech působení, úkrytech apod. 

Vždy je potřebné mít na mysli, že k útoku může dojít kdekoli a kdykoli bez ohledu na počasí 
[12]. 

3.1.1 Ohrožení výbušnými látkami 

Ohrožení pomocí výbušných látek nebo prostředků může mít různou formu a různý stupeň 
reálného ohrožení. Z tohoto pohledu je možné rozlišit čtyři základní stupně rozlišení. Na 



14 

 

samém začátku stojí nejčastější „hrozba použití výbušného prostředku“ a na konci je zařazen 
realizovaný „výbuch“. 

Tento způsob ohrožení je statisticky nejvýznamnější. Celkově se počty nahlášených bomb na 
území České republiky pohybují v počtu kolem tisíce oznámení za rok. Z tohoto množství se 
však v převážné většině případů jedná o planý poplach, kdy se ve skutečnosti v objektu žádný 
nebezpečný předmět nenachází.  

Zvláštní kategorii tvoří podezřelé předměty, mnohdy identifikované jako výbušniny. 
Podezřelým předmětem rozumíme každý předmět, u něhož umístění, účel, původ, vnější 
forma, majitel nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jsou podezřelé, a který by 
mohl být nástražným systémem, neb nástražným výbušným systémem.  

Dalším zdrojem možného ohrožení jsou podezřelé poštovní zásilky. Pro rozeznávání znaků 
podezřelosti u poštovních zásilek je vytvořena celá řada podrobných postupů. U poštovních 
zásilek se může jednat jak o kontaktní, tak o časovou výbušninu, tak o jiné nebezpečné látky.  

Nástražný výbušný systém je systém, tvořený výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickými prostředky a funkčními prvky iniciace. Tento systém 
je schopen vyvolat za určitých, uživatelem předem stanovených podmínek, výbuchový účinek 
nebo ložisko požáru. Nástražný výbušný systém bývá zpravidla ukryt v obalu nebo má 
takovou vnější formu, která skrývá pravý účel předmětu [5]. 

3.1.2 Ohrožení střelnými a sečnými zbraněmi 

Používá se při teroristických akcích namířených proti nezúčastněným osobám v davu, nebo na 
konkrétní cílené osoby jako jsou politici, umělci, novináři a další. Užívá se rovněž jako postup 
proti konkrétním národům, nebo skupinám osob jako jsou například Američané, Izraelci atd. 

Střelné zbraně jsou stále velmi používané. Tyto zbraně nejsou zakázány žádnou úmluvou. 
Mezinárodní společenství zavedlo v 90. letech mezinárodní registr zbraní, do něhož jsou 
jednotlivé země povinny hlásit vývoz významných typů těžkých zbraní do koncových zemí 
a stejnou ohlašovací povinnost mají i importující státy [5]. 

Specifickým cílem se může stát shromážděný dav, anonymní dav, nebo se teroristé zaměří na 
zahraniční hosty při státních návštěvách. 

3.1.3 Únosy letadel a braní rukojmí 

Únos je překvapivé zajetí osoby nebo osob, většinou provedené s použitím zbraní, za účelem 
dosažení cílů organizace, skupiny nebo určité osoby [13]. Únosy lidí a letadel jsou 
nejdůležitější teroristické činnosti již od 60. let. Nejsou však novodobou činností. Objevovali 
se již od dob Řecko - římských. Únosy měly dopomoci teroristům k dosažení svých cílů. Byly 
to nátlaky na vlády za účelem propuštění vězňů, dosažení politických ústupků, ale také 
k dosažení finančních částek na další činnost [15]. 
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Jedním ze společenských prvků únosů je prodlužování jejich zajetí, výhružky smrtí či 
zraněním. Je to jeden z možných donucovacích prostředků pro třetí stranu. Pokud by 
výhrůžka nesplnila svůj účel, přiklánějí se teroristé ke stupňování výhružek, dohodě či 
v neposlední řadě k postupnému zabíjení rukojmí. 

3.1.4 Sebevražedné atentáty 

Sebevražedné atentáty jsou specifickým prostředkem terorismu, který má mnoho taktických 
výhod. Jde o sebeobětování a odpadá příprava únikových cest a možné ohrožení dopadením. 
Takové jednání snižuje náklady a zjednodušuje útok. Takové jednání zvyšuje bezpečnost 
skupiny. Zvyšuje se účinnost útoku, jeho přesnost a psychologický dopad na obou stranách. 
Sebevražedný atentátník je většinou člověk mladý, svobodný se solidním vzděláním a dobře 
společensky postavený. Nejedná se tedy o nevzdělance nebo jedince, který nemá co ztratit 
[14]. 

První sebevražedné atentáty jsou zaznamenány za druhé světové války. Japonští „kamikadze“ 
používali letadla naplněného výbušninou proti americkým letadlovým lodím. Takové jednání 
mělo své výhody. Útoky mohli provádět i nezkušení piloti a obrana proti fanatickému 
nepříteli byla obtížná. Jediným možným řešením bylo celkové zničení letounu dříve, než 
dopadlo na letadlovou loď. Takové jednání vzbuzovalo strach a hrůzu z nepřítele [15]. 

3.2 Nové hrozby terorismu 

Nové hrozby terorismu jsou bohužel velmi reálné. Základní skutečností je velmi dobře známý 
fakt, že všechny druhy zbraní hromadného ničení byly dlouhou dobu vyvíjeny a testovány pro 
útočné nebo obranné válečné cíle. Také byly všechny druhy zbraní hromadného ničení 
v různém rozsahu použity v minulém století plném válek a konfliktů [5]. 

Chemický, biologický, jaderný a radiologický terorismus je v dnešní době pro svou ničivou 
sílu označován jako superterorismus nebo ultraterorismus. Je to ta nejmodernější hrozba v 21. 
století. Někteří autoři tento druh terorismu označují také jako terorismus s použitím zbraní 
hromadného ničení, ovšem stále více autorů dochází k závěru, že přes řadu podobných znaků 
nejde zcela o totožné pojmy. Chemický, biologický, jaderný a radiologický terorismus je 
pojem daleko širší s rozsáhlejšími možnostmi forem a prostředků. V případě použití zbraní 
hromadného ničení se jedná o zbraně, zbraňové systémy, které byly nebo jsou vyvinuty, 
vyráběny a hromaděny pro vedení válek a ozbrojených konfliktů. 

Při vymezení obsahu pojmu biologický, chemický, jaderný a radiologický terorismus můžeme 
vycházet v zásadě ze tří níže uvedených zdrojů [5]: 

• Prvním zdrojem je zneužití existujícího vojenského arzenálu zbraní hromadného 
ničení. 

• Druhý zdroj spočívá ve vlastní výrobě komponent zbraní hromadného ničení, zejména 
chemických a biologických zbraní. 
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• Třetím zdrojem může být násilné vyvolání havarijních dějů, analogicky jako při 
válečných událostech údery konvenční výzbrojí na infrastruktury civilizované 
společnosti. 

Dostupnost jednotlivých prostředků chemického, biologického, radiologického a jaderného 
terorismu je obvykle řazena následovně od nejdostupnějších po nejobtížněji [5].  

• průmyslové výbušné, toxické a hořlavé látky 

• bojové biologické látky (biologické zbraně) 

• bojové chemické látky (chemické zbraně) 

• radioaktivní látky (radiologické zbraně) 

• jaderné zbraně  

Řazení je vždy jiné a závisí na autorech. 

Dostupnost a následně možné zneužití jaderných zbraní je nejméně pravděpodobné z těchto 
hlavních důvodů [5]: 

• nešíření jaderných zbraní je regulováno mezinárodní dohodou 

• v mezinárodní a mnohých národních legislativách je řešena regulace pohybu 
jaderných materiálů 

• soudobé jaderné arzenály jsou považovány všemi vlastníky za strategickou záležitost a 
jsou odpovídajícím způsobem zabezpečeny (tj. střeženy a zabezpečeny zpravidla na 
špičkové technicko-organizační úrovni) 

• jaderná výbušnina je velmi drahá, neobyčejně obtížně dostupná, její výroba technicky 
velmi náročná, nákladná a zdlouhavá 

• veškerý pohyb jaderných materiálů pro mírové účely je trvale a přísně kontrolován 
Mezinárodní agenturou pro atomovou energii se sídlem ve Vídni 

• know-how výroby jaderných zbraní je stále nejlépe utajované 

• výroba (příprava) jaderných zbraní vyžaduje speciální materiály, technologie a 
odbornost 

• zřejmě také existují částečné morální zábrany pro použití jaderných zbraní některými 
teroristy 

3.2.1 Biologický terorismus 

Biologickým terorismem rozumíme užití rozličných virů a mikrobů nebezpečných nemocí 
s úmyslem zasáhnout civilní populac, floru nebo faunu [7]. 

V dnešní době se řada zemí pokouší získat či vyvinout kapacity pro zbraně hromadného 
ničení a prostředky pro jejich dopravu na cíl. Některé země již uspěly a tyto prostředky 
vlastní. Dnes se řada odborníků věnuje kompexně problematice tzv. chemického, 
biologického, radiologického a jaderného terorismu a účinných protiopatření [5]. 
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Bakteriologických (biologických) a toxinových zbraních nebo jen bojových biologických 
látek může být použito nejen vůči osobám, ale i vůči hospodářským zvířatům a rostlinám. 
Celkově lze tedy označit za skupinové cíle a jejich možné následky [5]: 

• smrt, onemocnění nebo zneschopnění osob 

• smrt nebo onemocnění hospodářských zvířat 

• úhyn nebo poškození rostlin 

Bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně se dělí do tří hlavních kategorií [2]: 

• mikroorganismy napadající oběť, v níž se rozmnoží (např. žlutá zimnice, neštovice, 
tyfus, ebola, cholera u lidí, vzteklina, psinka či prasečí mor u zvířat a různé virózy 
u rostlin) 

• bakterie napadající tkáň, kde se množí nebo produkují toxiny (botulin, ricin, tetan, 
záškrt, stafylokoky) 

• bakterie, které parazitují v cizích organismech. Jejich přirozenými šiřiteli jsou hlavně 
hmyz a hlodavci. 

Obecně mohou dát teroristické skupiny přednost biologickým zbraním před chemickými 
z těchto důvodů [5]: 

• Výroba biologických zbraní je podstatně levnější než výroba chemických zbraní (podle 
některých údajů je výrobní cena 1 kg botulotoxinu 500 dolarů, výrobního zařízení 
3 000 dolarů).  

• Výrobu biologických zbraní lze poměrně snadno utajovat, v krátké době je možno 
přeměnit malá množství patogenních organismů na množství prakticky použitelná.  

• Biologické zbraně lze relativně snadno získat, např. z mezinárodních sbírek kultur, 
z univerzitních databank atd.  

• Použití biologických zbraní lze obtížně dokázat, protože se řada patogenních 
mikroorganismů a toxinů vyskytuje v přírodním prostředí.  

• Biologické zbraně se vyznačují vysokou účinností, mají mnohem vyšší toxicitu než 
nejnebezpečnější bojové chemické látky, nervově paralytické látky, jako jsou např. 
látka VX, soman, sarin nebo tabun. 1 g botulotoxinu může usmrtit až 1 mil. osob, 
1 g antraxu reprezentuje 100 mil. letálních dávek. 

3.2.2 Chemický terorismus 

Jako chemický terorismus označujeme použití chemických zbraní nebo pouze použití 
ničivých náplní těchto zbraní (bojové chemické látky, toxiny atd.) nebo průmyslových 
toxických látek proti civilnímu obyvatelstvu, infrastruktuře společnosti nebo jiným součástem 
společnosti [4]. 

Chemické zbraně a jejich hlavní ničivá náplň (bojové chemické látky) se vyskytují ve formě 
plynů, kapalin, nebo pevných látek a dělí se do šesti skupin. První čtyři skupiny mají smrtící 
účinek na organismus, následující dvě „pouze“ zneschopňující [2]: 
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• Nervově paralytické bojové chemické látky 

• Zpuchýřující bojové chemické látky 

• Dusivé bojové chemické látky 

• Všeobecně jedovaté bojové chemické látky  

• Dráždivé bojové chemické látky 

• Psychoaktivní bojové chemické látky 

3.2.3 Jaderný a radiologický terorismus 

Pod pojmem radiologický terorismus (útok) se rozumí záměrné rozptylování radioaktivního 
materiálu s cílem vážného poškození osob, eventuálně pouze pohrožení takovým útokem.  

Pod pojmem jaderný terorismus (útok) je myšleno použití jaderných zbraní nebo jen 
pohrožení takovým útokem.  

V oboru jaderného a radiologického terorismu mají teroristé na výběr z několika možností. 
V rámci jaderného terorismu je pro teroristy nejlákavější zcizit jaderné výbušné zařízení 
z vojenských arzenálů. Druhá cesta je zneužití štěpného materiálu. Pro radiologický 
terorismus připadá v úvahu výbušný nebo jiný způsob rozptýlení radioaktivních materiálů. 
Existuje i druhá, velmi nebezpečná forma, a to záměrné vyvolání havárie radioaktivního 
a současně toxického inventáře do okolí.  

V současné době se jako největší riziko považuje terorismus s použitím improvizovaných 
jaderných výbušných zařízení. Dnes existuje 44 zemí s jadernými reaktory a téměř všechny 
země na světě využívají jaderné techniky pro mírové aplikace, výrobu energie, v medicíně 
apod. 
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4 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA PŘED 
TERORISMEM 

4.1 Legislativa ochrany obyvatelstva v České republice 

Mezi nejdůležitější legislativní normy, vztahující se k problematice ochrany obyvatelstva, 
patří 8 zákonů a 10 nařízení a vyhlášek. Dále sem také patří Národní akční plán boje proti 
terorismu, tím se ale zabývám v jiné kapitole mojí bakalářské práce.  

Ze zákonů jsou to následující:  

• Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ve smyslu pozdějšího 
předpisu [19] 

• Zákon  České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších 
předpisů [20] 

• Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [21] 

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů [21] 

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů [21] 

• Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [21] 

• Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky [22] 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů [23] 

Z nařízení vyhlášek jsou to následující : 

• Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějšího předpisu [24] 

• Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 
obyvatelstva, ve znění pozdějšího předpisu [24] 

• Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 
pozdějšího předpisu [25] 

• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) [26] 
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• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany [26] 

• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějšího předpisu [27] 

• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva [28] 

• Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky [29] 

• Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění 
hospodářských opatření pro krizové stavy, ve smyslu pozdějšího předpisu [24] 

• Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 
obyvatelstva, ve smyslu pozdějšího předpisu [24] 

Dále jsou uvedeny národní zákony, které komplexně zakazují chemické, biologické a 
toxinové zbraně: 

• Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní (zákon 
19/1997 Sb.),ve znění pozdějších předpisů [30] 

• Vyhláška 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon 19/1997 Sb [31] 

• Vyhláška MZV č. 96/1975Sb., o Úmluvě a zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob 
biologických a toxinových zbraní a jejich zničení [32] 

• Zákon č 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem biologických a 
toxinových zbraní [33] 

• Vyhláška 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb. [34] 

4.2 Protiteroristická politika a mezinárodní úmluvy 

Obecně lze říct, že narůstá společenský význam lidské (individuální) bezpečnosti člověka, 
z čehož vyplývá maximální potřeba zajištění ochrany života každého jedince a terorismus je 
soubor činností, který dosažení tohoto cíle ztěžuje. 

S protiteroristickou politikou jsou provázány v současnosti i další jiné, v primárně 
bezpečnostně – politické oblasti (např. politika proti proliferaci, zbrojní politika, proti 
extremistická politika apod.) i v dalších oblastech (náboženská politika, menšinová politika, 
rozvojová politika apod.) Protiteroristická politika je politika, která je zaměřena na eliminaci 
terorismu. 

Nástroji státní protiteroristické politiky jsou především [6]: 

• zpravodajské operace (zjišťují informace o teroristech); 
• policejní operace (zadržování teroristů, osvobozování rukojmích, likvidace náloží 

apod.); 
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• vojenské operace (zajišťují likvidaci teroristů a ochranu před nimi vojenskými 
prostředky, může se jednat i o útoky na státy podporující terorismus, které odpovídají 
kritériím klasické války); 

• právo (které zajišťuje zákonné vymezení kompetenci protiteroristických orgánů i 
sankční normy pro postih teroristů a subjektů, které je podporují; specifický subtyp 
přestavuje mezinárodní právo); 

• preventivní opatření (technologická i další, která latentně a preventivně přispívají k 
eliminaci terorismu); 

• politická činnost směřující k odstranění příčin terorismu, včetně diplomacie a 
politického vyjednávání; 

• civilní ochrana 

Protiteroristická politika České republiky je úzce spjata s bezpečnostní politikou státu, 
Evropské unie a mezinárodních organizací, kterých je Česká republika členem. V rámci 
mezinárodní spolupráce se rovněž zapojuje do boje proti terorismu. Hlavní výkonné 
pravomoci v oblasti protiteroristické politiky má Vláda České republiky a z pozice vrchního 
velitele ozbrojených sil i prezident.  

Na úrovni ministerstev spadá boj proti terorismu především do kompetence ministerstva 
vnitra, spravedlnosti a zahraničních věcí (v různých souvislostech se ovšem může projevit 
i v jiných rezortech). Právní oporu protiteroristické politiky zajišťuje Parlament České 
republiky, který má i řadu kontrolních pravomocí. Trestně – právní (a částečně i správně – 
právní) aspekty boje proti terorismu na základě zákonů a dalších právních norem zajišťují 
orgány činné v trestním řízení. Poradním orgánem vlády v oblasti bezpečnosti působí 
Bezpečnostní rada státu, která se protiteroristickou agendou také zabývá. Důležitou roli hraje 
vláda i Bezpečnostní rada státu také při koordinaci zpravodajských služeb. Všechny české 
zpravodajské služby (Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace 
a Vojenské zpravodajství) se zabývají problematikou boje proti terorismu. Zpravodajské 
služby navzájem spolupracují na základě dohod uzavíraných se souhlasem vlády a zapojují se 
i do mezinárodní spolupráce. V roce 2005 byla ustavena Společná zpravodajská skupina, 
která zajišťuje výměnu a předávání informací zpravodajských služeb. Je zaměřena na 
problematiku terorismu a souvisejících jevů.  

Do protiteroristických aktivit se zapojuje i Národní bezpečnostní úřad, a to v oblasti prevence 
před průnikem teroristů nebo jejich spojenců k utajovaným skutečnostem i v oblasti 
kryptografické ochrany. V rámci ministerstva vnitra se boji proti terorismu věnuje především 
Odbor bezpečnostní politiky. Boj proti terorismu je svěřen do působnosti Policie České 
republiky (zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky [40]). V jejím rámci je 
nejdůležitějším specializovaným protiteroristickým útvarem odbor terorismu a extremismu 
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. 
Policie disponuje i specializovanou jednotkou určenou k zásahům proti teroristům či pro jiné 
obdobné akce – Útvarem rychlého nasazení (URNA). V případě potřeby (po teroristickém 
útoku) by byl aktivován Integrovaný záchranný systém, který tvoří Hasičský záchranný sbor 
České republiky, Zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky, vyčleněné síly 
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s prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, 
orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné jiné služby, zařízení 
civilní ochrany, neziskové organizace a jiná sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 
likvidačním pracím. Do řešení mimořádných situací se v rámci integrovaného záchranného 
systému zapojují i jiné správní úřady, zejména krajské a obecní úřady.  

Hlavní mezinárodní smlouvy a dohody z oblasti jaderných, chemických a bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní jsou níže uvedeny v chronologickém sledu. Jsou zde 
uvedeny běžně používané, většinou zkrácené názvy jednotlivých smluv a dohod. V závorce je 
pak uveden rok vzniku mezinárodní smlouvy nebo dohody [4]: 

• Ženevský protokol (1925) - Zakazuje válečné použití dusivých, jedovatých a jiných 
plynů a bakteriologických metod vedení války. Vstoupil v platnost v roce 1928. 

• Smlouva o nešíření jaderných zbraní (1968, 1995) - Zahrnuje prevenci proti šíření 
jaderných zbraní, avšak podporuje mírové využití jaderné energie. Smlouva vstoupila 
v platnost 5. března 1970, její platnost bez časového omezení byla dohodnuta v květnu 
1995. 

• Úmluva o bakteriologických (biologických) a toxinových zbraních (1972) - Zakazuje 
vývoj, výrobu a skladování bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a 
nařizuje jejich zničení. Úmluva vstoupila v úplatnost 26. března 1975. 

• Smlouva o protiraketové obraně (1972) - Omezuje mezikontinetální protiraketové 
systémy. Dvoustranná smlouva mezi USA a tehdejším SSSR. Vstoupila v platnost 24. 
května 1976, USA z ní nedávno vystoupila. 

• Smlouva o raketách s doletem 500-5 500 km (1987) - Smlouva mezi USA a bývalým 
SSSR nařizuje odstranění raket středního a krátkého doletu. Smlouva vstoupila v 
platnost 1. června 1988. 

• Série dohod mezi USA a bývalým SSSR, později Ruskou federací, o snížení a omezení 
strategických jaderných zbraní. Dohoda START I vstoupila v platnost 5. prosince 
1994. Dohoda START II vstoupila v platnost v dubnu roku 2000, ale dne 14.června 
2002 zanikla. 

• Úmluva o chemických zbraních (1993) - Zakazuje vývoj, výrobu, skladování a použití 
chemických zbraní a nařizuje jejich zničení. Tato úmluva vstoupila v platnost 29. 
dubna 1997. 

• Smlouva o bezjaderné zóně v jihovýchodní Asii (1995) - Zakazuje vývoj a umísťování 
jaderných zbraní na území signatářských států. 

• Smlouva o bezjaderné zóně v Africe (1996) - Zakazuje vývoj a umísťování jaderných 
zbraní na africkém kontinentu. 

• Mezinárodní dohoda o úplném zákazu jaderných zkoušek (1996) - Vyhlašuje 
celosvětový zákaz provádění všech druhů jaderných zkoušek. Tato dohoda dosud 
nevstoupila v platnost. 
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• Dohoda SORT – Smlouva o omezení strategické ofenzívy (2002) - Bilaterální dohoda 
mezi USA a Ruskou federací o vyváženém a oboustranném snižování strategické 
jaderné výzbroje. 

V současné době existuje řada mezinárodních smluv a dohod týkajících se eliminace 
a potlačování teroristických činů. Níže je uveden základní přehled těchto mezinárodních 
právních aktů [4]: 

• Úmluva o trestných a dalších nežádoucích činech páchaných na palubách letadel 
(1963) 

• Úmluva o potlačování nezákonných únosů letadel (1970) 

• Úmluva o potlačování nezákonných činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 
(1971) 

• Úmluva o prevenci, zamezení a trestání zločinů páchaných na mezinárodně 
chráněných osobách včetně diplomatických zástupců (1973) 

• Úmluva proti zajímání rukojmí (1979) 

• Úmluva o fyzické ochraně jaderného materiálu (1980) 

• Protokol o potlačování nezákonných násilných činů na letištích sloužících 
mezinárodnímu civilnímu letectví (1988) 

• Úmluva o potlačování nezákonných činů ohrožujících bezpečnost námořní plavby 
(1988) 

• Protokol o potlačování nezákonných činů ohrožujících bezpečnost stálých těžebních 
plošin umístěných na kontinentálním šelfu (1988) 

• Úmluva o označování plastických výbušnin k detekčním účelům (1991) 

• Úmluva o bezpečnosti zaměstnanců OSN a přidružených pracovníků (1994) 

• Úmluva o potlačování teroristických pumových útoků (1997) 

• Úmluva o potlačování financování terorismu (1999) 

Tyto mezinárodní smlouvy a dohody tvoří významný zákonný rámec v boji proti terorismu na 
mezinárodní úrovni. Uvedené právní normy jsou pak postupně zaváděny do právních systémů 
jednotlivých signatářských zemí. V současné době se na půdě OSN intenzivně dokončuje 
další nová významná mezinárodní dohoda o boji proti terorismu. Jedná se o všeobecnou 
úmluvu proti mezinárodnímu terorismu. Zvláštní výbor založený Valným shromážděním 
OSN roku 1996 vypracovává mezinárodní úmluvu o potlačování terorismu využívajícího 
jaderných zbraní. 

Na politické úrovni Valné shromáždění OSN přijalo v roce 1994 Deklaraci o opatřeních na 
odstranění mezinárodního terorismu a v roce 1996 Deklaraci doplňující Deklaraci z roku 
1994, které odsuzují všechny teroristické akty a praktiky jako zločinné a neospravedlnitelné, 
ať už je páchá kdokoli a kdekoli [4]. 
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4.3 Národní akční plán boje proti terorismu 

Po útocích na obchodní centrum 11. září 2001 byly zahájeny analytické práce, mapující 
opatření, která byla prováděna v rámci aktuální protiteroristické kampaně doma i ve světě. 
Výsledkem této činnosti byl právě materiál Národní akční plán boje proti terorismu. Do 
současnosti vznikly celkem čtyři aktualizace zmíněného dokumentu:  

• Národní akční plán boje proti terorismu vláda schválila dne 10. dubna 2002 svým 
usnesením č. 385; 

• Národní akční plán boje proti terorismu: Aktualizované znění pro rok 2003, vláda 
schválila dne 14. dubna 2003 svým usnesením č. 361 

• Národní akční plán boje proti terorismu: Aktualizované znění pro rok 2004, vláda 
schválila dne 19. května 2004 svým usnesením č. 479; 

• Národní akční plán boje proti terorismu: Aktualizované znění pro léta 2005 - 2007, 
vláda schválila dne 16. listopadu 2005 svým usnesením č. 1466 [2] 

• Národní akční plán boje proti terorismu: Aktualizované znění pro léta 2007 – 2009, 
vláda schválila dne 11.února 2008 svým usnesením č.129 [7] 

Národní akční plán boje proti terorismu je možné ve stručnosti charakterizovat jako klíčový 
veřejně přístupný dokument, který shromažďuje všechny základní úkoly, které je v rámci 
České republiky třeba splnit pro to, aby se zvýšila připravenost země reagovat na případný 
teroristický útok proti zájmům státu, a to jak doma, tak i ve světě. 

Počínaje rokem 2004 je, vedle přehledu určitých úkolů vytvářen i souvislý text, nazvaný 
”Česká republika v boji proti terorismu”, který přehledně popisuje současný stav 
v konkrétních oblastech. Opatření, která dokument mapuje, jsou srovnatelná s obdobnými 
materiály v zahraničí. Důraz je přitom kladen na následující oblasti (kapitoly): 

• Mezinárodněpolitické zapojení České republiky do současného celosvětového úsilí 
v boji proti terorismu. 

• Mezinárodně-smluvní závazky České republiky a vnitrostátní právní úprava, vztahující 
se k možnostem boje proti terorismu, se zvláštním zřetelem na problematiku boje proti 
financování terorismu. 

• Spolupráce domácích specialistů pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí s jejich 
protějšky v zahraničí. 

• Oblast činnosti zpravodajských služeb České republiky. 

• Ochrana konkrétních skupin potenciálních cílů teroristického útoku. 

• Opatření v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění nových technologií, vztahujících se k 
některým aspektům boje proti terorismu. 

• Oblast nakládání se zbraněmi a střelivem, kontroly vývozu a dovozu vojenských zbraní 
a vybavení a zboží a technologií dvojího užití. 

• Krizové řízení, integrovaný záchranný systém, a ochrana obyvatelstva. 



25 

 

• Celní, migrační a azylová oblast. 

• Spolupráce s veřejností; informační a mediální politika [2]. 
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5 KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA 

5.1 Základní opatření koncepce ochrany obyvatelstva 

Zde uvedu základní opatření koncepce ochrany před terorismem. Upřesnění dále pak závisí na 
vstupních podmínkách. 

5.1.1  Preventivní opatření 

Ke zcela zásadním preventivním opatřením na jednotlivých resortech a ústředních orgánech 
patří zpracování reálných krizových plánů a dále na všech úrovních veřejné správy podle 
platné legislativy, které zahrnují i případy chemického, biologického, radiologického 
a jaderného terorismu a nutné odezvy na takové teroristické útoky. 

K preventivním opatřením nutno zařadit zejména následující opatření: 

• analýzy rizika a studium různých možných a reálných hrozeb a jejich 
pravděpodobných následků v různých podmínkách s využitím rozpracování 
pravděpodobných scénářů jednotlivých událostí, 

• modelování a simulace možných vzniklých situací v konkrétních podmínkách včetně 
hledání vhodných modelů chování, spolupráce a kooperace pro odezvy na takové 
situace v jednotlivých skupinách (záchranáři, civilní obyvatelstvo apod.), 

• detekce, identifikace a monitorování všech potenciálních kontaminantů v reálném čase 
(radioaktivní látky, bojové chemické látky, průmyslové toxické látky, bojové biologické 
látky apod.), 

• počet a rozmístění detektorů a jiných monitorovacích prvků na různých vybraných 
veřejných místech, která jsou nejvíce zranitelná, 

• odstrašování teroristů (například veřejnou deklarací připravenosti obyvatelstva čelit 
terorismu, udáváním hlavních kapacitních možností a rychlých postupů záchranných 
sil a prostředků, zveřejňováním možných sankcí za teroristické akce, morálním 
odsuzováním terorismu apod.); mediální strategie musí být velmi promyšlená, aby 
bylo možné poskytnout vyváženou informaci, jež by zároveň nebyla inspirující pro 
některé osoby či skupiny a neusměrňovala tak záměry případných teroristů,  

• dostatečně zabezpečená objektová ochrana pro místa, jako jsou speciální laboratoře, 
sklady, výrobní prostory, letiště a jiná zařízení, kde se nachází zneužitelné nebezpečné 
látky nebo zneužitelná zařízení,  

• přiměřené a vhodné zveřejňování výstupů z výše uvedených oblastí s využitím všech 
druhů komunikace a médií (informování obyvatelstva),  

• diferencovaná teoretické příprava (vzdělávání) a přiměřený a dostatečný výcvik 
jednotlivých skupin: záchranáři, obyvatelstvo – školní mládež, středoškolská mládež, 
vysokoškoláci, důchodci apod. 
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• léčebně preventivní hygienická a protiepidemická opatření, 

5.1.2 Represivní opatření 

Do skupiny represivních opatření je možno počítat následující opatření: 

• včasné odhalování ilegálních příprav a kriminálních aktivit, které směřují k přípravě 
nebo provedení aktu chemického, biologického, radiologického nebo dokonce 
jaderného terorismu. 

• zneškodňování teroristický skupin a jednotlivců, kteří se připravují na provedení výše 
uvedených teroristických nebo nepřátelských útoků [5]. 

5.1.3 Ochranná opatření 

K ochranným opatřením patří následující opatření: 

• rychlé a spolehlivé varování a informování vlastních ohrožených nebo zasažených 
zaměstnanců, 

• rychlé a spolehlivé varování a informování ohroženého nebo zasaženého obyvatelstva, 

• vyrozumění složek IZS a dalších zainteresovaných orgánů, organizací a zařízení, které 
budou nezbytné pro záchranu osob a pro likvidaci následků napadení, 

• zdravotnická opatření (aplikace antidot, speciální profylaxe, použití 
radioprotektivních látek), 

• individuální ochrana pro jednotlivé skupiny (záchranáři, obyvatelstvo atd.), přičemž 
záchranáři budou vybaveni prostředky individuální ochrany, zatímco civilní 
obyvatelstvo si bude muset připravit a použít především improvizované prostředky 
individuální ochrany, 

• ukrytí obyvatelstva využitím ochranných vlastností upravených budov (utěsnění oken a 
dveří, vypnutí ventilačních systémů a obecně vzduchotechniky, apod.) 

• plánovité a organizované využití stávajícího fondu vybudovaných a udržovaných 
úkrytů, 

• evakuace obyvatelstva z ohrožených nebo napadených území na bezpečná místa 
s úplným logistickým a humanistickým zabezpečením, 

• eliminace strachu, paniky a neadekvátních psychických reakcí a psychických selhání, 

• dodržování stanovených bezpečnostních opatření při nouzovém přežití obyvatelstva 
(dodržování elementárních hygienických pravidel, zákaz konzumace neprověřených 
potravin a tekutin, zákaz kouření, zákaz kontaktů s podezřelými nebo zamořenými 
předměty), 

• kontrola bezzávadnosti potravinového řetězce, zejména vodních zdrojů, 

• bezpečné uzavření a střežení hranic napadeného prostoru a zamezení 
nekontrolovanému pohybu osob, techniky a materiálu [5]. 
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5.1.4 Záchranná a likvidační opatření 

Záchranná opatření a likvidační aktivity jsou významným předpokladem pro úspěšnou 
obnovu zasaženého systému a rychlou a účinnou záchranu obyvatelstva. Zdokumentování 
mimořádné události (popis události, statistická data o počtech zasažených osob, počtech 
nasazených záchranných sil a prostředků a jejich působení apod.) je rovněž nezbytným 
prvkem k získaní dostatků informací pro další zdokonalování celého systému. 

Nejdůležitějšími opatřeními jsou po odeznění teroristické události: 

• zdravotnická opatření (diagnostika, první pomoc, terapie, hospitalizace), 

• identifikace a pohřbívání mrtvých osob, 

• likvidace napadených porostů  

• likvidace uhynulých zvířat, 

• hygienická očista osob, dekontaminace techniky, materiálů a okolí (terén, ulice, 
nádraží apod.) [5].  

To vše představuje nezbytný řetěz provázaných, závislých a zpravidla navazujících opatření, 
která jsou schopna vytvořit účinnou a dostatečnou ochranu jak postiženého obyvatelstva, tak 
i příslušníků záchranných sil a jednotek. Rozčlenění na preventivní, represivní, ochranná, 
záchranná a likvidační opatření je provedeno jen z metodického hlediska, mnohá opatření 
mají takový charakter, že by mohla být zařazena i do jiné skupiny nebo patří do dvou skupin 
a jejich realizace probíhá současně [4]. 

5.2 Koncepce ochrany obyvatelstva 

Zde bych uvedl, že první Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 
2015, která byla schválena 22. dubna 2002 usnesením vlády č. 417 popsala úlohu 
Ministerstva vnitra jako ústředního správního úřadu ve věcech ochrany obyvatelstva 
a Hasičského záchranného sboru České republiky jako garanta za plnění základních opatření 
v oblasti ochrany obyvatelstva. Zvýrazňovala potřebu veřejné informovanosti a vzdělávání 
v oblasti ochrany obyvatelstva, posílení složek integrovaného záchranného systému 
k zabezpečení ochrany obyvatelstva při nevojenských ohroženích. Hlavní důraz tehdy kladla 
na uvědomění si odpovědnosti ministerstev, správních úřadů, obcí, právnických a fyzických 
osob za ochranu obyvatelstva. 

V současné době je v platnosti nová Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 
s výhledem do roku 2020 [9]. Dá se říci, že se jedná o dokument, který má velmi zásadní 
význam. Tento dokument zohledňuje přípravu a realizaci opatření k ochraně obyvatelstva 
v kontextu s existujícími, ale také předpokládanými bezpečnostními hrozbami. Tato koncepce 
ochrany obyvatelstva řeší problematiku bezpečné společnosti, oblast připravenosti pracovníků 
veřejné správy, právnických a fyzických osob včetně školní mládeže, základní organizační 
a technická opatření ochrany obyvatelstva a otázky plánování a řešení opatření k ochraně 
obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace, včetně 
připravenosti sil a prostředků a materiálního a finančního zabezpečení.  
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Z koncepce vyplývá Harmonogram realizace opatření ochrany obyvatelstva, který obsahuje 
celkem 18 opatření termínovaných nejdéle do roku 2013 a další čtyři opatření s výhledem  do 
roku 2020 [8]. 

Ochrana obyvatelstva je v rámci koncepce vymezena jako soubor činností a postupů věcně 
příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci 
negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací nevojenského 
charakteru (např. živelní pohromy, havárie nebo teroristické útoky)  na zdraví a životy lidí 
a jejich životní podmínky. Je to nesmírně široká oblast zasahující do mnoha oblastí krizové 
připravenosti obyvatel ČR na mimořádné události. Ústředním správním úřadem ve věcech 
ochrany obyvatelstva je Ministerstvo vnitra a garantem za přípravu a plnění základních 
opatření v oblasti ochrany obyvatelstva je Hasičský záchranný sbor  České republiky [8]. 

Osobně bych v nové koncepci vyzdvihnul hlavně následující body: 

V oblasti varování obyvatelstva to, že objekty a zařízení, ve kterých se shromažďuje  velký 
počet osob (nákupní centra, sportovní haly a stadiony, velké dopravní uzly apod.) a které 
mohou být potenciálně ohroženy mimořádnými událostmi (např. požár,  zřícení budovy, únik 
nebezpečných látek, teroristický útok) mají být podle nové koncepce vybaveny informačními 
(místními) systémy, které lze připojit na infrastrukturu systému varování tak, aby bylo možné 
státem, obcí nebo velitelem zásahu informovat obyvatelstvo, které se dočasně zdržuje 
v objektu a jeho blízkosti v případě ohrožení mimořádnou událostí. Systémy by měly zajistit 
na vlastní náklady právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které tyto objekty 
provozují. 

V oblasti kritické infrastruktury (na kterou nová koncepce klade velký důraz) by měl být 
vytvořen Národní program ochrany kritické infrastruktury založený na zpracování dílčích 
strategií, koncepcí a analýz určených pro jednotlivé oblasti (sektory, odvětví) kritické 
infrastruktury a z nich vycházejících  stanovení konkrétních úkolů, jejich nositelů a termínů 
plnění. 

Dále také bych zdůraznil oblast výchovy a vzdělávání obyvatelstva nová koncepce klade 
důraz na zkvalitnění připravenosti obyvatelstva pro zvládání mimořádných událostí, v čemž 
jsou do dnešní doby stále značné rezervy. Tato oblast je dle mého názoru klíčová. Většina 
občanů není dosud dostatečně informována a připravena správně reagovat na mimořádné 
události a poskytnout pomoc sobě a svým blízkým. Občané neznají dostatečně svá práva 
a povinnosti při vzniku mimořádných událostí a krizových situací. Základním prvkem 
systému ochrany obyvatelstva by měl být podle koncepce informovaný a sebevzdělaný občan, 
který bude umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním 
osobám. Koncepce počítá s tím, že do roku 2010 bude zpracován program výchovy 
a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech 
a krizových situacích. Koncepce rovněž navrhuje hlubší i širší zapojení nevládních 
občanských organizací do zajišťování bezpečnosti v podmínkách normálních a krizových 
situací. Jedním z prostředků, kterých by mělo být obyvatelstvo lépe připravováno a více 
informováno o hrozbách a o tom, jak jim čelit, jsou podle koncepce také sdělovací prostředky 
– konkrétně veřejnoprávní média.  
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Zde by jistě stálo také za uvážení, zda by nebylo dobré zavést nějakou formu kurzů první 
pomoci. Můj osobní názor je, že by měly být bezplatné, protože by se tak dostaly mezi 
širokou laickou veřejnost znalosti, které jsou velmi důležité nejen při teroristických útocích, 
ale i v běžném životě. Osobně věřím tomu, že by šli na tuto vzdělávací činost zajistit 
prostředky např. z Evropské unie. 

Poslední, co bych z nové koncepce zdůraznil, tak je tzv.  improvizované ukrytí – tedy ochrana 
s využitím ochranných vlastností běžných staveb a objektů (byty, kanceláře, sklepy, podzemní 
garáže). Odpovědné orgány mají dle koncepce provádět vytipování objektů a prostorů 
vhodných pro tento typ ukrytí.Tento krok je podle mě velmi logický vzhledem k tomu, že 
České republice v nejbližších letech velmi pravděpodobně nehrozí vojenský útok, proto se 
nepočítá s budováním ani udržováním technologií stálých úkrytů civilní ochrany. Ty byly 
vždy určeny k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení a s jejich využitím 
nelze při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru počítat. 
Hlavně kvůli tomu, že je jich nedostatečný počet a jsou nerovnoměrně rozmístěné vzhledem 
k rozmístění obyvatelstva. Navíc mnoho z nich je ve velmi žalostném stavu. Kraje ani města 
totiž mnohdy nemají prostředky k jejich udržování.  

Koncepce klade rovněž důraz na znalost užívání improvizovaných prostředků ochrany 
dýchacích cest, očí a povrchu těla jako jedno ze základních opatření individuální ochrany –
 tedy prostředků, které mají občané běžně k dispozici. 
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6 ANALÝZA TERORISTICKÝCH RIZIK A HROZEB A HODNOCENÍ 
JEJICH NÁSLEDKŮ 

TEREX  

TEREX (teroristický expert) je název pro softwarový nástroj pro rychlé a především 
spolehlivé vyhodnocování teroristických útoků uskutečněných pomocí průmyslových 
hořlavých, výbušných a toxických látek. Je nástrojem rychlé prognózy dopadů a následků 
působení nebezpečných látek nebo výbušných systémů hlavně z hlediska zneužití teroristy. 
Vlastní model je uskutečňován s návazností na grafický informační systém pro přímé 
zobrazení výsledků v mapách. 

 TEREX je určen pro operativní použití jednotkami IZS při vlastním zásahu , umožňuje rychlé 
určení rozsahu vlastního ohrožení a navazující realizaci následných opatření sloužící při 
ochraně obyvatel. Výhodou programu je, že poskytuje výsledky i při nedostatku přesných 
vstupních dat. 

Vlastní předpověď dopadů a následků je založena na konzervativní prognóze. V praxi to 
znamená, že výsledky odpovídají takovým podmínkám, při kterých dojde k maximálním 
možným dopadům a následků na okolní prostředí. V podstatě se dá říci, že modeluje tu 
nejhorší možnou variantu. 

TEREX pracuje s pěti základními modely havarijních situací: 

• TOXI – únik toxické nebezpečné látky – vyhodnocuje dosah a tvar oblaku, jehož 
kontury jsou dány dávkou toxické látky,  

• VCE, UVCE – únik výbuchu schopné nebezpečné látky – modely vyhodnocují dosah 
působení vzdušné rázové vlny, vyvolané detonací směsi látky se vzduchem,  

• POOL FIRE, JET FIRE, FLASH FIRE a BLEVE – únik hořlavé nebezpečné látky – 
modely vyhodnocují dosah působení tepelné radiace požárů,  

• TEROR – použití výbušiny – vyhodnocuje dosah působení vzdušné rázové vlny, 
vyvolané detonací výbušného systému na okolí detonace [11]. 

Rád bych také zmínil, že Terex poskytuje vcelku komfortní, jednoduché a intuitivní ovládání. 
Navíc disponuje pomocným programem PRŮVODCE, který umožňuje pracovat a dosahovat 
kvalitních výsledků nejen odborníkům v oblastech chemie, ale i laikovi. To z něj činí ideální 
nástroj pracovníků krizového řízení. 
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7 OCHRANA OBYVATELSTVA PŘED TERORISMEM 

Systém ochrany obyvatelstva zahrnuje soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů 
a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem 
minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na 
zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. 

Ochrana obyvatelstva před terorismem, ať už klasickým, či moderním, je zajisté komplexem 
různých opatření. V této kapitole proto uvedu jednotlivá opatření pro boj s terorismem. 

7.1 Integrovaný záchranný systém 

Teroristé jsou odhodláni ke všemu. Proto zastavení již rozjeté teroristické akce je velmi 
obtížné. Je proto velice důležité, být na takovou situaci připraven. Jedním ze základních 
článků v boji  s terorismem je i integrovaný záchranný systém.  

Problematika řešení integrovaného záchranného systému je bezesporu meziresortní, proto pro 
řešení teroristických útoků a jiných obdobných situací spolupracují dotčená ministerstva 
České republiky, jako jsou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 
obrany a další státní orgány, organizace a složky [5]. 

Integrovaný záchranný systém (IZS) byl nejprve v České republice ustanoven ve formě 
vládního nařízení již v roce 1993, ale teprve v polovině roku 2000 byl vydán zákon 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [21], s platností od 1. ledna 2001. Řada 
dalších bezpečnostních zákonů byla souhrnně publikována ve Sbírce zákonů, částka 73, dne 
9. srpna 2000. Zákon o IZS je pak dále průběžně upřesňován dalšími právními normami. 

IZS není žádná instituce, ale je to systém vazeb zabezpečujících koordinovaný, včasný a 
efektivní postup záchranných, pohotovostních, zásahových a jiných odborných složek, orgánů 
státní správy, samosprávy, fyzických a právnických osob při likvidaci následků mimořádných 
událostí [4]. 

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou: 

• Hasičský záchranný sbor České republiky 

• Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 
ochrany 

• Zdravotnická záchranná služba 

• Policie České republiky 

Ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou například následující: 

• Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,  

• Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,  
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• 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.  

Při použití náplní zbraní hromadného ničení v kombinaci s konvenční výbušninou mohou 
produkty výbuchu způsobit značné těžkosti a dokonce i ztráty na životech v samotných 
zásahových a záchranných silách, jednotkách a sborech. Proto příprava zásahových sil 
vyžaduje nejen speciální a nákladné technické vybavení některých jednotek a sborů. Nemalý 
důraz je kladen také na obsáhlé proškolení zásahových týmů a jejich následný důkladný 
výcvik v terénu [5]. 

Vyhodnocení následků použití všech zbraní hromadného ničení je kvalifikovaně připraveno 
pro válečné podmínky. Zde se zpravidla kalkuluje s masovým nasazením jednotlivých druhů 
zbraní hromadného ničení, i když lze vyhodnotit i jednotlivý jaderný úder, chemický úder 
nebo biologický útok. Pro případ chemického, biologického, radiologického a jaderného 
terorismu proti civilnímu obyvatelstvu není dosud uspokojivě toto vyhodnocení zpracováno 
[5]. 

7.2 Informovanost  a připravenost obyvatelstva 

Svobodný přístup k informacím je garantován v České republice několika zákony [10]: 

• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů [35].  

• Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších 
předpis. [36]. 

• Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií [37]. 

Stupeň připravenosti obyvatelstva na přežití a zvládnutí jednotlivých mimořádných událostí je 
zatím na nízké úrovni. Úroveň povědomí civilního obyvatelstva o nutnosti přípravy na 
mimořádné události je nedoceněná, a někdy dokonce i zlehčována [10]. 

Nedostatečná je veřejná informovanost o charakteru možných ohrožení v místě trvalého 
bydliště, připravených záchranných a likvidačních pracích a o vhodných modelech chování 
ohroženého nebo postiženého obyvatelstva při jednotlivých mimořádných událostech a to 
včetně teroristických útoků různého druhu a rozsahu. Na druhé straně je však nutno 
objektivně přiznat, že zájem občanů o bezpečnostní otázky je spíše výjimkou [10]. 

Přiměřená a celková informace pro obyvatelstvo by měla být zcela konkrétní a to jak 
z pohledu popisu možných zdrojů rizik v místě bydliště (eventuálně i pracoviště) občana, tak 
i z hlediska doporučeného chování v jednotlivých vzniklých mimořádných událostech 
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a krizových situacích. Doporučené způsoby chování obyvatelstva při jednotlivých 
mimořádných událostech a krizových situacích jsou dostatečně známy.  

Jako vhodný příklad kvalitní informovanosti obyvatelstva bych zde uvedl například příručku 
pro obyvatele, kteří žijí v okolí jaderné elektrárny Temelín. Tato příručka je vydávána ve 
velmi přehledné a pochopitelné formě. Navíc jako velké plus vidím, že se k občanům dostává 
ve formě, dle mého názoru, velmi zdařilého kalendáře. V příručce se občan v zóně havarijního 
plánování dozví veškeré informace o velikosti oblasti možného ohrožení radioaktivními 
látkami v případě radiační havárie jaderné elektrárny Temelín, o opatřeních, které mohou být 
pro jejich ochranu přijata, kde se ukrýt atd. 

Myslím si, že podobné příručky by měly vydávat všechny podniky, které mohou jakýmkoliv 
způsobem ohrozit zdraví nebo životy obyvatel. Mnoho z nich by se totiž mohlo stát nástrojem 
teroristů. 

Dobrá připravenost obyvatelstva na mimořádné události, zvláště pak na zvládnutí jejich 
následků teroristických útoků vyžaduje především následující postup: 

• Získáním dostatečných znalostí obyvatelstvem (upřesnění způsobu varování; 
zodpovězené dotazy, atd) 

• Základní technické vybavení obyvatelstva (osobní ochranné prostředky a pomůcky; 
evakuační zavazadlo, atd) 

• Praktický výcvik obyvatelstva (nácvik činností a používaní různých osobních 
ochranných pomůcek a prostředků a to včetně zhotovení improvizovaných; komplexní 
procvičování získaných dovedností a návyků při cvičení; prověřování získaných 
znalostí, návyků a dovedností 

Výše uvedené jednotlivé základní součásti tvoří základní kostru postupů, který by měl být 
zahrnut do realizačních plánů. Celková připravenost obyvatelstva na mimořádné události je 
velmi obsáhlá a složitá záležitost [5]. 

Výše uvedené ale nepostihuje další bezesporu velmi důležité složky procesu, kam bezesporu 
patří také jasně definovaná komunikace a spolupráce mezi jednotlivými složkami 
Integrovaného záchranného systému a další činnosti spadající do zodpovědností a kompetencí 
správních úřadů a státních orgánů. 

7.3 Ochrana obyvatelstva 

Cílem ochrany osob před terorismem je eliminovat nebo alespoň maximálně snížit jejich 
následky na životy a zdraví osob a jejich majetek.  

K hlavním úkolům ochrany obyvatelstva patří: 

• zabezpečení varování a vyrozumněn,  

• ukrytí, 
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• evakuace,  

• individuální a kolektivní ochrana  

• nouzové přežití  

• dekontaminace 

7.3.1 Zabezpečení varování a vyrozumnění 

Varování a vyrozumění představují klíčová ochranná opatření. Jejich včasné a spolehlivé 
zabezpečení podmiňuje účinnou realizaci všech ostatních opatření, zejména ukrytí, 
individuální a kolektivní ochrany, evakuace, jakož i efektivní, tzn. především rychlé zasazení 
složek IZS [1]. 

Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 
zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 
mimořádné události vyžadující realizaci opatření k ochraně životů a zdraví obyvatelstva, 
majetku a životního prostředí [1]. 

Informace, která varuje obyvatelstvo při mimořádné události může mít charakter akustický 
(zvukový), verbální (slovní) a optický (obrazový). 

Jakmile se vyhlásí varovný signál, následuje tísňové informování obyvatelstva, což je souhrn 
organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících předání informací o zdroji, 
povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku 
především cestou sdělovacích prostředků a dalšími dostupnými prostředky. 

Vyrozumění je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 
zabezpečujících včasné předání varovné informace o hrozící nebo již vzniklé MU složkám 
IZS, orgánům územní samosprávy a státní správy, právnickým a podnikajícím fyzickým 
osobám podle havarijních nebo krizových plánů [1]. 

Varování a vyrozumění zabezpečuje jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). 
Základní technologickou infrastrukturu JSVV tvoří systém selektivního radiového návěštění 
(SSRN). Umožňuje varování a tísňové informování obyvatelstva dálkovým ovládáním koncových 
prvků varování a vyrozumění předáváním zpráv na osobní přijímače (pagery). SSRN využívá 
digitálních technologií, což umožňuje efektivní činnost všech částí systému, pružné změny 
konfigurace systému a jeho částí úpravami řídících programů a řídících komponentů podle 
skutečné potřeby uživatelů systému. Zároveň to přináší možnost průběžné modernizace systému a 
zařazování nových částí a prvků. Systém je budován a provozován na krajském principu [1]. 

7.3.2 Ukrytí 

Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se 
stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. Ukrytí 
obyvatelstva se při MU zajišťuje v improvizovaných úkrytech a ve stálých úkrytech 
CO.Kvantitativní možnost ukrytí obyvatelstva je určena kapacitou staveb určených k jeho 
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ochraně, při čemž kapacita úkrytu je dána součtem míst k sezení a ležení v místnostech pro 
ukrývané osoby, přičemž místa pro ležení musí tvořit minimálně 20 % z celkového počtu míst 
v úkrytu. Plánována kapacita úkrytu může být překročena nejvýše o 20 %. Minimální kapacita 
stálých úkrytů CO je 50 ukrývaných osob (chráněná pracoviště mohou mít kapacitu i menší). 

Ukrytí je základním opatřením k ochraně obyvatelstva před toxickými účinky nebezpečných 
látek, před radioaktivním prachem a účinky pronikavé radiace. Uskutečňuje se bezprostředně 
po vyhlášení varovného signálu a rozumí se jím bezprostřední reakce na varování. K ukrytí 
osob se využívají přirozené ochranné vlastnosti staveb a tam, kde jsou pro to vytvořené 
podmínky, improvizované a stálé úkryty. V případě vzniku MU, majících za následek únik 
nebezpečných nebo radioaktivních látek bude zcela převažovat ukrytí obyvatelstva ve 
vhodných prostorách staveb, především budov. Za takové lze považovat [1]:  

• suterénní nebo sklepní prostory využitelné k ochraně před nebezpečnými látkami lehčími 
vzduchu (např. amoniak, kyanovodík) a vnějším radioaktivním ozářením, 

• vyšší patra budov, vhodná k ochraně před nebezpečnými látkami těžšími vzduchu 
(např.chlór,  chlorovodík, fosgen, sirovodík, sirouhlík) případně bakteriologickými 
(biologickými) prostředky,  

• střední trakty budov umožňující ochranu před radioaktivním spadem. 

Ve všech uvedených případech budou k ukrytí nejvhodnější místnosti umožňující maximální 
snížení infiltrace vnějšího vzduchu (minimum okenních a dveřních otvorů, jejich dobré 
těsnění, snadné improvizované utěsnění spár). K ukrytí poměrně značného počtu osob lze 
využívat i existující ochranné systémy podzemních dopravních staveb (např. pražské metro, 
silniční tunely). Ukrytí může být krátkodobé nebo dlouhodobé. Při ukrytí přesahujícím 24 
hodin je nutno organizovat zdravotnickou péči a zásobování ukrytého obyvatelstva 
potravinami [1]. 

7.3.3 Evakuace 

Včasné provedení evakuace představuje nejúčinnější opatření k ochraně obyvatelstva na 
území ohroženém MU nebo krizovou situací. Aktuální je zejména v případě povodní, 
radiačních havárií, dlouhodobých a rozsáhlých úniků nebezpečných látek, narušení statiky 
staveb a při hrozně možného ozbrojeného konfliktu z území předpokládané bojové činnosti, 
případně zájmových oblastí ozbrojených sil. 

Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, 
případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby z ohroženého území. Provádí se do 
míst, kde je zajištěno pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro 
zvířata ustájení a pro věci prostory k uskladnění.  

Opuštění míst ohrožených MU se plánuje do 48 hodin, u velké sídelní nebo průmyslové 
aglomerace do 72 hodin po vyhlášení evakuace [1]. 
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Evakuace se vztahuje na veškeré obyvatelstvo v ohroženém prostoru s výjimkou osob, které 
se podílí na záchranných pracích, řízení evakuace nebo vykonávají jinou neodkladnou 
činnost. Přednostně se však plánuje pro [1]: 

• děti do 15 let 

• pacienty ve zdravotnických zařízeních 

• osoby umístěné v sociálních zařízeních 

• osoby zdravotně postižené 

• doprovod shora uvedených osob 

7.3.4 Nouzové přežití 

Jedním z hlavních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva je zabezpečení opatření nouzového 
přežití obyvatelstva postiženého mimořádnou nebo krizovou situací, která vyžaduje provedení 
záchranných a likvidačních prací. Zpravidla mu bude předcházet dlouhodobá evakuace 
obyvatelstva z ohrožených prostorů. V takovém případě opatření k zabezpečení nouzového 
přežití budou plněna v prostorech odlišných od původních bydlišť postižených osob, a to 
s využitím sídlištní aglomerace nebo s použitím nouzového ubytování na vyhrazených 
objektech a zařízeních (stanech, přístřešcích, mobilních maringotkách apod.) [1]. 

V případě vzniku specifických krizí (např. při nedostatku potravin, rozsáhlém ohrožení 
epidemií, nákazou zvířat, životu nebezpečném znečistění zdrojů pitné vody, půdy, rozsáhlých 
poruchách energetických sítí apod.) budou opatření nouzového přežití plněna i bez provedení 
evakuace. K hlavním druhům zajištění nouzového přežití patří nouzové ubytování 
a stravování. Představuje dočasný, nouzový způsob ubytování a stravování obyvatelstva 
postiženého dopady mimořádných a krizových situací. Nouzové ubytování zahrnuje zajištění 
prostorů a objektů. Základním prostředkem je využití předem vytipovaných smluvně 
zajištěných stálých objektů které jsou součástí havarijních plánů jednotlivých orgánů státní 
správy a obecní samosprávy. Zařízení pro nouzové ubytování a stravování je zřizováno pro 
zajištění základních životních a hygienických podmínek evakuovaných osob a je určeno pro 
krátkodobé či dlouhodobé ubytování postiženého obyvatelstva [1].  

Opatření k nouzovému přežití obyvatelstva budou zahajována 1 - 2 dny po vzniku krizové situace 
(od zahájení aktivace nouzového systému). Do této doby se na záchraně občanů budou podílet 
obce místními opatřeními a sami občané vlastním předzásobením. Opatření nouzového přežití 
budou zabezpečována nepřetržitě po dobu, po kterou situace postiženého obyvatelstva bude 
vyžadovat plnění mimořádných opatření k zachování jeho života, zdraví a životních potřeb. 
Ukončena budou zpravidla po obnovením funkce infrastruktury v původních sídlištích 
návratem postiženého obyvatelstva do jejich původních bydlišť. V případech, kdy dopady 
mimořádné nebo krizové situace trvale znemožní návrat obyvatelstva do původních sídlišť 
(bydlišť), mohou osoby zůstat trvale v prostorech, do kterých byly evakuací přemístěny, ovšem 
za předpokladu, že tamnější infrastruktura bude schopna zabezpečovat potřeby původního 
i evakuovaného obyvatelstva a mimořádná opatření již nebudou nutná. V obzvlášť kritických 
případech může dojít k přesídlení postiženého obyvatelstva do nových sídlišť [1]. 
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7.3.5 Individuální a kolektivní ochrana 

Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva se organizují s cílem zamezit nebo alespoň 
maximálně snížit stupeň zasažení osob nebezpečnými chemickými, radioaktivními látkami 
a bakteriologickými (biologickými) prostředky. Zabezpečují se prostředky individuální 
a kolektivní ochrany. Tyto mohou být buď filtračního nebo izolačního typu. V případě, kdy se 
ochrana uskutečňuje filtrací zůstává organismus nebo prostor určený ke kolektivní ochraně ve 
styku s okolním prostředím, avšak okolní vzduch při kontaktu s nimi je vhodným způsobem 
zbavován nebezpečných škodlivin. Specifickou formu kolektivní ochrany představuje 
zvyšování odolnosti organismu proti ionizujícímu záření radioprotektivními látkami a proti 
nervově paralytickým látkám použitím antidot. 

 

7.3.6 Dekontaminace 

Dekontaminace, zahrnující zpravidla dezaktivaci (odstranění radioaktivních látek), odmoření 
(odstranění chemických látek), dezinfekci (odstranění biologických látek) atd., je velmi 
náročná odborná činnost zahrnující mimo jiné i náročnou fyzickou práci v prostředcích 
individuální ochrany s vysokým psychickým zatížením jednotlivých pracovníků. Zpravidla 
lze kalkulovat dlouhodobé nasazení pracovníků na dekontaminační práce, kde je také potřeba 
řešit střídaní pracovních směn. S problematikou dekontaminace v rámci rozsáhlého nasazení 
má nejhlubší zkušenosti chemické vojsko Armády České republiky a také Civilní ochrana, 
která byla počátkem roku 2001 převedena pod hasičské záchranné sbory. Také jaderná 
elektrárna Dukovany má značné zkušenosti s nácviky dezaktivace po zamoření radioaktivními 
látkami. Přesto, že síly a prostředky chemického vojska je možné nasadit v některých 
závažných a složitých situacích, nelze s jeho nasazením obecně počítat vždy. Z obecného 
pohledu je dekontaminace souborem metod, postupů a prostředků k účinnému a rychlému 
odstranění nebezpečných látek z prostředí, případně snížení škodlivého účinku na bezpečnou 
úroveň [4].  

Nicméně i současné reálné hrozby vyžadují rychlou a účinnou dekontaminaci jako součást 
komplexních záchranných a likvidačních opatření při zásazích integrovaného záchranného 
systému. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná v civilních podmínkách pouze 
o zasažené obyvatelstvo, ale je nutno řešit i problematiku záchranářů, a to v celém řetězci 
jejich záchranných a likvidačních prací. Jinými slovy od místa útoku až po předání 
zasažených osob do nemocnic a jiných hospitalizačních zařízení.  

Například zkušenosti z tokijského metra, kde byl použit sarin, ukázaly, že nemocnice a jiná 
zdravotnická zařízení nebyla vůbec připravena na převzetí zamořených pacientů, sarin se 
sekundárně odpařoval z oděvů zasažených osob a ohrožoval zdravotnický personál a další 
pacienty [4]. 

V současné době je proces dekontaminace při ohrožení v civilním sektoru prováděn hlavně 
Hasičským záchranným sborem České republiky a to především chemickou službou 
Hasičského záchranného sboru. Vlastní postup dekontaminace a vše co s ní souvisí (např. 
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stupeň ochrany, délka pobytu zasahujícího hasiče v kontaminovaném prostředí a jiné) je 
popsán v Řádu chemické služby Hasičského záchranného sboru České republiky jehož 
aktuální znění bylo vydáno 30. Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 
ze dne 22.prosince.2006 [18]. 



40 

 

8 SCÉNÁŘE BUDOUCÍCH TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ 

8.1 Scénář chemického teroristického útoku 

Dne 21. března 2009 v 16:35 hodin několik pracovníků oblečených do pracovních oděvů 
deratizační služby města Giran, přineslo velké kanistry s označením deratizačních prostředků 
do největší stanice metra v Giranu. Začali kolem rozstřikovat tekutinu z těchto kanistrů. 
Nikdo tehdy ráno netušil, co se vlastně vůbec děje. Tato činnost totiž nevyvolala v očích 
cestujících žádné podezření. Každý z přítomných je považoval za skutečné pracovníky 
deratizační služby kteří prováděli deratizaci prostor metra. Ve skutečnosti se však jednalo 
o členy teroristické organizace Modrá svoboda. Organizace již velmi dlouho usilovala 
o získání pozornosti jak ze strany médií tak ze strany veřejnosti. Akce v metru jim v tomto 
záměru měla pomoci. Hlavním úkolem bylo zabít co nejvíce lidí a získat tak tolik vytouženou 
pozornost. V předstihu před vypuštěním nebezpečných chemických látek (později se šetřením 
zjistilo že se jednalo pravděpodobně o cyklosarin) do prostoru uvedeného místa skupina 
použila ochranné masky. Toxickou látku teroristická skupina vypustila do ovzduší v době 
největší špičky v době  kdy je v metru největší kumulace osob a tím způsobila otravu celkem 
538 cestujícím. Z toho 367 lidí zemřelo, 56 je stále v kritickém stavu a 115 lidí bylo jen 
s menšími zdravotními obtížemi. Přeživší svědkové uvedli že během útoku necítili žádný 
zápach. Dále uvedli, že cítili pouze pocit tlaku na hrudi a dávili se silným kašlem. Teroristická 
organizace Modrá svoboda se k činu přihlásila ještě téhož dne ve 22.00 hodin. 

8.2 Scénář únosu letadla 

Dne 30. května 2006 v 6:00 hodin odstartovalo z letiště Kebell letadlo pravidelné linky 
směrem k městu Oren. Na palubě bylo 216 pasažérů a 10 členů posádky. Asi dvě hodiny po 
startu se ze svých sedadel zvedlo dvanáct pasažérů v turistické třídě. Čtyři z nich zamířili 
směrem k pilotní kabině zbytek zůstával uličkách první a turistické třídy. V okamžiku, kdy 
skupina u pilotní kabiny zaujala postavení, všichni členové skupiny vytáhli předem 
připravené zbraně. Skupina v turistické třídě se zbraněmi v rukou dala pokyn cestujícím, aby 
se nehýbali nebo že budou zabiti. Stejným způsobem se to odehrálo i v první třídě. Cestující 
byli vývojem situace zaskočeni a nekladli ozbrojeným teroristům žádný odpor. Skupina 
u pilotní kabiny pronikla dovnitř. Pilotovi sdělili, že letadlo bylo uneseno a že pokud nesplní 
jejich požadavky, všechny v letadle zabíjí. Pilot dostal instrukce otočit letadlo zpět na město 
Kebell a kontrolní věži nahlásit poruchu na palivovém systému. Pilot také tak učinil. 
Kontrolní věž nezaznamenala nic, co by nasvědčovalo teroristickému útoku, proto 
odsouhlasili návrat letadla. Letadlo asi po dvou hodinách letu dorazilo k městu Kebell. Poté 
teroristé přikázali pilotovi namířit letadlem na mezinárodní obchodní centrum v centrum 
Kebellu. Pilot odmítnul. Teroristé jej odstranili. Poté sami namířili letadlem na obchodní 
centrum. Během útoku zemřelo v obchodním centru 1600 lidí  a obchodní centrum bylo 
kompletně zničeno. V letadle zemřelo všech 226 osob. Šetřením se zjistilo, že se jednalo 
o buňku známé teroristické organizace Rudý kmotr, která tímto činem chtěla demonstrovat, že 
zatčení jejich předních představitelů nepředstavuje řešení problémů s touto organizací. 
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8.2.1.1 Scénář s použitím radiologického materiálu 

Dne 22.května 2009 přijel na náměstí v městě Oren nakladní automobil. Na nákladním 
automobilu bylo logo firmy Pavlův hnůj. Automobil se zastavil a řidič odešel neznámo kam. 
Přibližně o dvě hodiny později se ozval výbuch. Automobil explodoval. Na náměstí v té době 
probíhaly každodenní trhy, kde bývá pravidelně až 2000 nakupujících. Ihned se rozběhly 
záchranné práce a likvidace požáru. Podle oficiálních zpráv výbuch zničil půlku náměstí a při 
výbuchu zemřelo 234 lidí a 167 bylo zraněno. Asi po dvou dnech, kdy byl požár zlikvidován 
a započaly obnovovací prace, začaly pricházet zprávy o podivných příznacích obyvatel města. 
Byly to především bolest hlavy, vypadávající vlasy, podivné červené a bolestivé skvrny na 
těle a celkově nezdravý vzhled. Příznaky se objevovaly u osob v celém městě Oren. Podle 
průzkumu se zjistilo, že nejzávažnejší jsou u osob, které buď byly u výbuchu na náměstí, 
nebo u zasahujících příslušníků bezpečnostních sborů. Šetřením se zjistilo, že v nákladním 
automobilu byl pravděpodobně umístěn radiologický materiál. Vlastní výbuch, který byl 
iniciován dálkovým odpalovacím zařízením, měl pouze rozptýlit radioaktivní látku po okolí 
a zamořit okolní prostory. Tak se dostala podle šetření až do vzdálenosti 5km od náměstí. 
Tím, že nebyla provedena nezbytná dekontaminační a ochranná opatření, tato teroristická 
akce měla naprosto katastrofální následky. Podle údajů policejního orgánu bylo celkem 
kontaminováno 12 890 osob z toho 5 560 jich zemřelo na akutní radiační syndrom. 
K teroristickému útoku se přihlásila teroristická organizace Bílá liga, která tímto činem chtěla 
získat pozornost médií. 
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9 VLASTNÍ NÁVRH PŘÍRUČKY OCHRANY OBYVATELSTVA 
PŘED TERORISMEM 

Zde předkládám svůj návrh příručky pro ochranu obyvatelstva před terorismem. Příručka 
bude formou brožury A5. Příručkaobsahuje obecné návody a doporučení, podle kterých by se 
měli lidé chovat a jednat, když se ocitnou v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo 
životního prostředí v důsledku teroristického útoku. Musím ovšem poznamenat, že nelze 
pokrýt úplně všechny druhy nebezpečí, které mohou vzniknout v důsledku teroristického 
útoku, protože průběh každého teroristického útoku je specifický a vyžaduje jiný způsob 
chování a ochrany.  

Důležitá telefonní čísla: 

• 150 Hasičský záchranný sbor České republiky 

• 155 Zdravotnická záchranná služba 

• 158 Policie České republiky 

• 156 Městská policie 

• 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte: co se stalo, kde se to stalo, 
své jméno a číslo telefonu z kterého voláte. 

Obecné zásady chování při mimořádných událostech: 

• Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas,televize, místní 
rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavateleapod.). 

• Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy. 

• Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící 
osoby. 

• Zbytečně netelefonujte - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena. 

• Nikdy nepodceňujte vzniklou situaci. 

• Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem. 

• Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana 
majetku. 

• Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek. 

Varovný signál: 

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varovánopředevším 
prostřednictvím varovného signálu všeobecná výstraha. Tento signálje vyhlašován kolísavým 
tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových 
intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním 
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rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo 
jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. 

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál 
„Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty 
(25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání 
jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou 
napodobuje hlas trubky troubící tón „hoří „ po dobu jedné minuty.  

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou 
první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním 
tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozví z 
hromadných informačních prostředků. 
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10 ZÁVĚR 

Dnešní společnost nemá stále takovou ochranu proti teroristickým akcím, jakou by mít měla. 
Zřejmé je, že teroristé jsou nevyzpytatelní a jsou vždy o krok napřed před bezpečnostními 
sbory a informačními službami. Terorismus je totiž značně adaptabilní, dokáže zasáhnout za 
nejrůznějších podmínek a situací na nejrůznějších místech. I přes snahu bezpečnostních 
složek demokratických států eliminovat mezinárodní terorismus se jeho cílem každoročně 
stává kolem 60 zemí.  

Jedno přísloví říká, že v jednotě je síla. Terorismus je problém celosvětový a tudíž vyžaduje 
i globální protiopatření, zejména širokou spolupráci států při přijímání a realizaci těchto 
protiopatření. Je potřebné, aby se státy shodly v tom, které organizace jsou teroristické, a dle 
toho vůči nim postupovaly. Aby měly na terorismus jednotný názor a projev byl znatelný i na 
právní úrovni. 

Ve své práci jsem se snažil zaměřit na ochranu obyvatelstva před terorismem v rámci 
legislativy, která je zajisté nedílnou součástí boje proti terorismu. Dále jsem se snažil 
vystihnout podstatu komplexní ochrany obyvatelstva před terorismem a následně vytvořit 
i svůj samostatný projekt - Příručku ochrany obyvatelkstva před terorismem. Rovněž jsem se 
snažíl popsat vývoj ochrany obyvatelstva před terorismem, od její historie až po současnost.  

Na závěr své práce by bylo dobré zmínit, že lidská společnost je s technickým pokrokem stále 
více zranitelnějšíí. Teroristé zvládají nové prostředky a metody. Nikdy se neostýchali žádných 
použitelných praktik a lidský život pro ně měl vždy cenu vyvolání strachu u jiných. Je jen 
otázkou času, kdy se povaha prostředků, které terorismus používá, změní a kdy začnou 
teroristé ovládat prostředky nekonvenční na rozdíl od těch současných, převážně 
konvenčních. Pak se začneme obávat o internet, ale i o použití biologických, chemických 
nebo jaderných zbraní. Proto bude, dle mého názoru, v budoucnu nutnost klást na doplňování 
a obnovování legislativu takový důraz, aby byla na boj s terorismem připravena. Ne nadarmo 
se říká, že štěstí přeje připraveným. 
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