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OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ 
–

RŮZNÉ POHLEDY

Mgr. et Mgr. Pavel Kr čílek, DiS .27. 9. 2018

Obsah aneb co Vás čeká

� Pojmové vymezení 

� měkké cíle v širším kontextu

� Geneze bezpečnostní problematiky ochrany měkkých cílů

� Zahraniční inspirace aneb nejsme v tom sami

� Převedení konceptu do praxe

� útoky na měkké cíle

� modus operandi

� Nouzové postupy optikou jednotlivých útoků

� lockdown / safe haven / A.L.I.C.E / USB

� Invakuace (tak trochu jiná evakuace)

� Přehled cvičení IZS

� Quo vadis ochrana měkkých cílů?
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Evan

Zůstali jste p řekvapeni záv ěrem reklamního spotu??? 

Asi těžko byste čekali takový závěr, a určitě jste tak jako mnoho jiných před Vámi možná přehlédli podstatné a závažné 
signály a znaky, které vedly až ke konečné scéně s chlapcem se zbraní v rukou ...

A přesně tak to je, nevšímáme varovné signály, které v takových p řípadech jsou a neumíme je správn ě vyhodnotit

• Sandy Hook Promise
• mediální a reklamní kampaň BBDO New York
• snaha poukázat na to, jak odlišný může být úhel pohledu člověka, pokud si je vědom určitých znamení
• když člověk neví co má hledat nebo nedokáže rozpoznat to, co vidí, snadno může přehlédnout varovné signály

nebo je vyhodnotit jako nedůležité, což může vést k tragickým následkům
• 80% školních střelců a 70% jedinců, kteří spáchali sebevraždu, předtím než se rozhodli tento čin provést, určitě

o něm někomu řekli
• bohužel nikdo tímto zpovědím nevěnoval přílišnou pozornost
• potřeba lidí na tyto detaily upozornit, aby nepřehlíželi varovné signály, které mohou zachránit mnoho lidských

životů. A o tom je i tato kampaň.
• důležité ukázat mladým i dosp ělým, že nejsou bezmocní p ři ochran ě lidí z jejich komunity p řed násilím
• tragickým činům je možné p ředejít, když lidé v ědí jak rozeznat p říznaky - každý má moc zasáhnout a

pomoci.

Reklamní kampa ň „ Evan “
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Terorismus je fenomén, který můžeme zásadním způsobem otřást kteroukoli otevřenou
demokratickou společností, včetně České republiky. Útoky nebo pokusy o útoky, ke kterým
v Evropě či jinde ve světě dochází, musí být pro Českou republiku varováním.

Výzvou dneška je téma ochrany tzv. měkkých cíl ů, kterými jsou obecně všechna místa
s velkou koncentrací osob (hypermarkety, obchodní centra, kulturní a sportovní akce,
turistické destinace, dopravní uzly, hromadné dopravní prostředky atd.).

Strategie boje proti terorismus pro léta 2010 – 2012
Odbor bezpe čnostní politiky MV ČR

Pojmové vymezení aneb co vlastn ě chráníme

� Měkké cíle / crowded places / public places / míst koncentrace velkého počtu osob, představují v současné době jednu
z nejdůležit ějších bezpe čnostních výzev.

� Termínem m ěkké cíle ozna čujeme objekty, prostory nebo akce charakterizované častou p řítomností v ětšího po čtu
osob a sou časně absencí či nízkou úrovní zabezpe čení proti násilným útok ům.

� Otevřená prostranství nebo uzav řené prostory, na která má ve řejnost volný p řístup a která mohou být vzhledem
ke své dostupnosti a velké koncentraci lidí zde se pohybující ch ozna čena za potenciáln ě vhodný cíl ozbrojených
úto čníků či terorist ů.

� Tyto místa zahrnují p řevážně:

� bary, noční kluby, diskotéky, restaurace a hotely,

� parky a náměstí, 

� turistické památky a zajímavosti, muzea, galerie,

� nákupní centra, tržiště a obchodní komplexy,

� sportovní haly a stadióny,

� kina, divadla, koncertní sály, zábavní centra,

� významné dopravní uzly, 

� vlaková a autobusová nádraží, letištní terminály

� nemocnice, polikliniky, školná zařízení, knihovny,

� církevní památky a místa určená k uctívání

Zdroj: Twitter MVČR

Zdroj: Twitter MVČR
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Pojmové vymezení - m ěkké cíle x tvrdé cíle 

� Snadná zranitelnost (měkkost) je jedním z kritérií, k nimž teroristé a ozbrojení útočníci při výběru svých cílů 
přihlížejí. Pokud se musí rozhodovat mezi několika cíli, které mají z jejich hlediska stejnou hodnotu, vždy se 
rozhodnou pro ten, který je nejzranitelnější.

� „ měkké cíle“ (soft targets)

� snadno dostupné, zaměnitelné, málo nebo vůbec střežené cíle teroristů, kde bývá shromážděno velké
množství lidí,

� typickou charakteristikou snadná zranitelnost (měkkost) těchto cílů,

� otevřená prostranství nebo uzavřené prostory či prostředí, na která má veřejnost volný přístup a která
mohou být vzhledem ke své hustotě a koncentraci lidí zde se pohybujících označena za potenciálně
vhodný cíl teroristů

� „ tvrdé cíle (hard targets)

� představují z pohledu teroristů a ozbrojených útočníků významné cíle státu v podobě vládních budov,
vojenských objektů, velvyslanectví a dalších strategicky významných a velmi dobře střežených objektů.

Zdroj: autor

Geneze ochrany m ěkkých cíl ů aneb dosavadní aktivity v oblasti 
ochrany m ěkkých cíl ů

� Dosud řešeno obecně v rámci Strategie ČR pro boj proti terorismu. Vývoj bezpečnostní situace v posledních letech si však vyžádal
komplexní řešení tématu měkkých cílů.

� Se zástupci obcí a krajů pak bylo v lednu 2016 podepsáno Memorandum o spolupráci v rámci sdílení informací bezpečnostních složek o
určitých typech útoků. 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).

� Protiteroristický balíček + metodika ochrany měkkých cílů.

� Proběhlo několik různých seminářů a školení zaměřených na ochranu měkkých cílů. Proškolení policistů krajských ředitelství atd.

� Byla zpracována technická norma ČSN 73 440022 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a
školských zařízení, která se zaměřuje na ochranu škol a školských zařízení jako měkkých cílů.

� Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020. Cílem schválené Koncepce je vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých
cílů, díky kterému bude možné plošně zvýšit odolnost měkkých cílů.

� V září 2017 poprvé zasedl stálý poradní sbor MV ochraněměkkých cílů.

� Ochrana podpořena také neinvestičními dotacemi, které by měly zřídit ministerstva vnitra, dopravy, kultury a zdravotnictví. Programy by
měly být realizovány v letech 2019-2021.
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Dosavadní aktivity oblasti ochrany m ěkkých cíl ů

� Metodika ochrany měkkých cílů

� Bezpečnostní standard k ochraně měkkých cílů

� Koncepce ochrany měkkých cílů pro roku 2017 – 2020

� Brožura – 10 principů zodolnění měkkého cíle

� Bezpečnostní standardy pro pořadatele sportovních, kulturních a 
společenských akcí

� Bezpečnostní doporučení – Twitter CTHH

� Informační kampaň – ochrana měkkých cílů 

� Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle

� a další ...

Dosud zve řejněné dokumenty k m ěkkým cíl ům

Základní principy a východiska ochrany m ěkkých cíl ů 

� uvědomění si, že bezpečnost měkkého cíle je věcí všech dotčených subjektů

� proaktivní přístup k ochraně měkkých cílů (majitelů, provozovatelů, správců, vedení)

� nastavení úzké spolupráce, kooperace mezi vlastníkem, správcem měkkého cíle a IZS

� zvýšení odolnosti měkkého cíle

� nastavení komunikačních procesů, organizace a koordinace činnosti osob

� protiteroristická politika založena na ochraně a bezpečí lidí,

� všechny úrovně vládního řízení přispívají k prevenci teroristických útoků, připravenosti bezpečnostních
složek, odezvě na hrozbu a obnově zasažených míst,

� provozovatelé a majitelé možných objektů útoků jsou odpovědni za přijímání přiměřených kroků a
opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti všech osob zde se pohybujících,

� opatření pro prevenci a připravenost musí být podepřeny zpravodajskými službami a přístupy řízení rizik

Zdroj: MVČR

Zdroj: MVČR
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Bezpečnostní opat ření + principy zodoln ění

Zdroj: Twitter MVČR

Zahrani ční inspirace aneb nejsme v tom sami

� dosavadní úsilí EU a členských zemí EU v této oblasti zejména ze strany britské iniciativy 

� k dispozici donedávna „pouze“ cizojazyčné zdroje

� absence primárních, potažmo sekundárních zdrojů vytvářecích bezpečnostní vakuum

� aktuálnost tématu nejen v prostředí České republiky

� vhodné převedení, začlenění a praktická aplikace dosavadních poznatků do ČR
� komplexnější pohled na danou problematiku
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• MODUS OPERANDI: VÝBUŠNINY, CHLADNÁ ZBRAŇ, VOZIDLO, STŘELBA

• NAČASOVÁNÍ - PEAK TIME

• CESTOU NEJMENŠÍHO ODPORU (PŘED)

• PŘED letištěm (Burgas, Istanbul)

• PŘED synagogou (Kodaň)

• PŘED fotbalovým stadionem (Paříž)

• PŘED koncertním sálem / halou (Manchester)

• PŘED…zavřenými dveřmi

• SIMULTÁNNÍ ÚTOKY

• ZPRVU NESROZUMITELNÉ A ZNAČNĚ NEURČITÉ (Las Vegas)

• TAKTIKA ZÁSAHU (zvýšený tlak a důraz na běžné policejní hlídky x elitní a speciální útvary)

Převedení konceptu do praxe - útoky na „ měkké cíle “ 

Přehled útok ů na „m ěkké cíle“

� Nárůst a zvyšující se zájem o “měkké cíle / crowded places“ lze vysledovat nejen v Evropě, ale též po
celém světě - příklady útoků na jednotlivé typy měkkých cílů:

� pohostinská zařízení v Severním Irsku & Londýně
� obchody a kavárny v Izraeli, obchodní centra na Filipínách, Nizozemí 
� městská hromadná doprava (Rusko, Bělorusko, Londýn, Brusel)
� mezinárodní letiště, Srí Lanka, Domodědovo (Rusko), Brusel 
� noční kluby na Bali (Indonésie) nebo např. v Berlíně 
� koncertní haly, sály a arény (Paříž, Manchester)
� veřejná místa a náměstí (Nice, Berlín, Barcelona)
� turistické památky (Notre Dame, Louvre)
� sportovní akce (stadióny, Boston)
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Teroristické útoky a Česká republika

� Ačkoliv se území České republiky zatím nestalo dějištěm žádné akce označitelné za teroristický 
útok klasického charakteru, riziko uskutečnění takového útoku stále trvá. Ve všech zemích, které 
s Českou republikou sousedí, se uvedené případy odehrály. I to svědčí ve prospěch nutnosti se 
fenoménem terorismu nadále důsledně zabývat.

Reálné útoky a hrozby v České republice a okolí

Známé p řípady

� Ĺubomír Harman - sídliště bratislavské Devínské Nové Vsi (2010) - 7 mrtvých, 15 zraněných – z toho jeden policista
� Viktor Kalivoda 2005 (Česká republika) – 3 oběti, připravoval se na střelbu v pražském metru
� Tři těžce zranění při střelbě ve zlínské tiskárně (2009)

� Gymnázium Nový Bydžov 2009 - student plánoval bombový útok ve škole
� Po střelbě v kunovické Aircraft Industries zemřeli 3 lidé

� Masarykova univerzita v Brně 2011 - bývalý
student plánoval zapálení VŠ a vraždy pedagogů a studentů

� SOŠ v Praze 2013 – student plánoval střelbu ve škole
� SŠ obchodní a služeb Žďár nad Sázavou 2014 – Barbora Orlová

útočila nožem – 1 mrtvý, 3 zranění
� Uherský Brod - ozbrojený třiašedesátiletý Zdeněk Kovář zastřelil

osm osob a jednu z nich těžce zranil v restauraci Družba / následně
spáchal sebevraždu

Zdroj: prezentace PČR - Ozbrojený útočník ve škole + další
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Možné scéná ře útok ů / modus operandi

� útok střelnou zbraní (odstřelovač x aktivní útočník)

� útok chladnou zbraní (nůž, mačeta atd.)

� útok vozidlem (nájezd x náraz, výbušnina ve vozidle, pod vozidlem

� barikádová situace x braní rukojmí  

� útok výbušninou (poštovní zásilka / vozidlo / sebevražedný útočník) 

� útok pomocí chemických, biologický .... látek (CBRNe)
Zdroj: STPI

Zdroj: STPI

Počty útok ů v Evrop ě mezi lety 2014 - 2016

Zdroj: STPI

Zdroj: MVČR

Nové výzvy = nové postupy

V kontextu nových hrozeb a útoků je potřeba též řešit a připravovat se na možné a specifické nouzové postupy
odpovídající charakteru jednotlivých útoků na měkké cíle.

Existuje několik specifických a alternativních možností týkajících se nouzových reakcí odlišných od běžné a
dosud primárně využívané evakuace a to zejména:

� bezpečný přesun a využití chráněného prostoru (safe haven)
� invakuace – inverzní evakuace
� uzamčení se (lockdown)
� metoda A.L.I.C.E.
� metodu U.S.B. / RHF
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Nouzové postupy (Ute č – schovej se – bojuj)

Utíkej, schovej se, bojuj!

Vědět, jak reagovat na krizové situace typu útok aktivního st řelce (úto čníka) / teroristický útok , je v dnešní době nezbytné. 
Ve světle událostí, které se odehrávají v Evropě, je znalost těchto pravidel o to důležitější.

Čím je specifický útok tzv. aktivního st řelce (úto čníka)? 

• Cílem je v co nejkratší době zabít co nejvíce lidí, bez určitého vzorce výběru oběti. 
• Záměrně si vybírají místa s vysokou koncentrací osob (obchodní centra, kancelářské budovy, náměstí, dopravní uzly, 

turisticky vyhledávané cíle …)
• K útoku využívají různé druhy zbraní (střelné, bodné, výbušniny, vozidla …)
• Neberou rukojmí, nevyjednávají.
• Stejná taktika je často využívána také při teroristických útocích!
• Rozdíl mezi útokem aktivního střelce a teroristickým útokem je pouze v motivaci útočníka!

Zdroj: Twitter MVČR / PČR

http://www.policie.cz/clanek/utikej-schovej-se-bojuj.aspx

Utíkej, schovej se, bojuj!
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Invakuace (tak trochu jiná evakuace)

Společně s kolegy z ČČK Praha 1 zpracováváme koncepčně metodiku a zároveň
připravujeme cvičení pro vzdělávací i komerční zařízení, kterých se invakuace
může v reálné situaci týkat (školy, obchodní centra atd.). V metodické oblasti se
jedná o spolupráci s orgány krizového řízení (městské části, magistráty, obecní
úřady, ministerstva) a do cvičení zapojujeme všechny složky IZS.

Do českého prostředí jsme společně s kolegy z humanitární jednotky ČČK Praha 1 zavedli tento nový pojem, který je ale již řadu let součástí
krizové připravenosti v zahraničí. Jedná se o situace, kdy nebezpečí není uvnitř objektu (případ pro evakuaci), ale naopak v jeho okolí a je
třeba ukrýt veřejnost uvnitř budovy a zajistit ji po dobu hrozícího nebezpečí odpovídající péči.

Invakuace = inverzní evakuace (všichni dovnitř) / první invakuce v ČR v roce 2012
� nebezpečí nehrozí uvnitř budovy, ale naopak v jejím okolí  
� evakuace není bezpečná / možné předpokládat sekundární útok 
� další případy (nebezpečný pachatel v okolí, únik NL, probíhající operace IZS, blackout či kolaps 

infrastruktury, hrozba výbuchu či nález NVS atd.)
� cílem invakuace zejména zabezpečení budovy před nebezpečím, získat kontrolu, přehled a 

počty, předat informace o zabezpečení i počtech IZS, vyčkat, dokud nebezpečí nepomine či 
přistoupit k řízení evakuaci

Invakuace v praxi
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Přehled nám ětových, taktických a prov ěřovacích cvi čení 

Přehled cvičení:

� Mezinárodní škola – Nebušice

� Metro a vlak 2005

� Nemocnice Motol 2011

� AMOK – metro Florenc 2013

� Vlak 2013

� Chemický útok – metro 2014

� Metro 2014 - teroristický útok (sarin)

� Divadlo Fidlovačka 2014

� AMOK - Kongresové centru Praha (KCP)

� Palác Akropolis 2017

� Jednička medicínských simulací - 1. LF UK – 2017

� Obchodní centrum Olympia Plzeň / Metropole Zličín 2017

� AMOK – metro Muzeum 2018

� Démon 2018

Cvičení IZS 
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Quo vadis ochrana m ěkkých cíl ů

Otázky k zamyšlení:

� Jakým způsobem je možné využít zahraniční zkušenosti a podklady týkající ochrany měkkých cílů?

� Jaké konkrétní postupy a poznatky mohou být aplikovány již nyní?

� Do jaké míry se promítají zkušenosti zemí zasažených teroristickými útoky do ochrany měkkých cílů.

� Jakou roli hraje v oblasti ochrany měkkých cílů přístup SBS, majitelů, správců, provozovatelů a dalších relevantních subjektů?

� Je zde prostor pro posílení této spolupráce a součinnosti?

Další otázky k zamyšlení:

� Role veřejnosti v oblasti snížení zranitelnosti měkkých cílů.

� Rizika spojená s možným zneužitím širokého spektra veřejně dostupných a zneužitelných informací u jednotlivých objektů.

� Jednotný postup v ochraně měkkých cílů 

� Monitoring bezpečnostních hrozeb v rámci ochrany měkkých cílů. 

� Rychlejší a efektivnější aplikace i realizace jednotlivých bezpečnostní opatření.  

Děkuji za pozornost

Kontakt

Mgr. et Mgr. Pavel Kr čílek, DiS.
vedoucí odd ělení krizového řízení, obrana, policie

267 902 138 / 725 806 094
www.praha11.cz

krcilekp@praha11.cz


