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Abstract
This paper is focused on research of targets typology within terror attacks and violent
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Úvod
V tomto článku se budeme věnovat vývoji druhů cílů teroristických a násilných útoků
na území Evropy. V rámci řešení projektu “VI20172019073 – Identifikace a metody ochrany
měkkých cílů ČR před násilnými činy a rozpracováním systému včasného varování” jsme
vytvořili databázi teroristických a násilných útoků. Z této databáze jsou vyřazeny ty útoky,
které mají pouze lokální zaměření, jako jsou útoky separatistů bojujících proti místnímu
vládnímu aparátu (tzn. IRA1, RIRA2, ETA3, Korsičtí separatisté a jiné). Naopak je do databáze
začleněna problematika Kavkazu a Střední Asie, jejíž islamističtí separatisté jsou nedílnou
součástí současného vedení jak Al-Kájdy, tak Islámského státu. Samotná databáze, ze které
v tomto textu vycházíme a jejíž součástí jsou přiložené grafy, pak zahrnuje 131 útoků. Databáze
je neustále aktualizována a komparována s databází START Marylandské univerzity.
Časově se zaměříme na období od roku 2014 až 2018, tedy od vzniku Islámského státu
a změny politiky vůči zemím západního světa, kdy dochází k zásadnímu nárůstu teroristických
a násilných útoků na území Evropy. Záměrem výzkumu není porovnat současný stav s obdobím
před rokem 2014, nýbrž pouze zachytit aktuální vývoj od roku 2014. V tomto období zároveň
dochází i ke změně stylu propagace předních teroristických organizací vůči tzv. “lone wolves” 4
(osamělým vlkům; útočníci, kteří útočí sami mimo organizovanou skupinu) v Evropě.
Útoky, které jsme do databáze zařadili, jsme vybírali v případě teroristických útoků na
základě definice Ministerstva vnitra ČR5. Pro účely našeho výzkumu je násilný útok vnímán
jako útok za použití zbraně, jehož pachatel se svým činem snaží zastrašit občany nebo předat
svým činem nějakou zprávu, ať už obětem nebo širšímu publiku. Příkladem může být útok na
školu na anektovaném Krymu v roce 2018.
Zaměříme se, jak již napovídá název výzkumu, v jehož rámci tento článek vzniká,
především na identifikaci tzv. měkkých cílů. Jak uvádí Ministerstvo vnitra ČR "termín "měkké
cíle" (soft targets) není nikde přesně definován, toto označení je bezpečnostní komunitou
používáno pro označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti
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násilným útokům, která jsou pro tuto svou charakteristiku vybírána zejména v poslední době
jako cíl takovýchto útoků, typicky útoků teroristických. Tím se liší měkké cíle od tzv. hard
targets, tvrdých cílů, kterými jsou dobře chráněné a střežené objekty útoků (např. některé státní
objekty, vojenské objekty, objekty dalších bezpečnostních složek, ale i některé dobře chráněné či
střežené nestátní či komerční objekty)".6 Tyto cíle označujeme obecně jako cíle tzv. západního
stylu života (noční bary, restaurace, promenády, trhy), místa s velkou symbolikou, vysokou
koncentrací lidí a minimální nebo žádnou možností zabezpečení. Jednotlivé cíle útoků jsme
rozdělili do několika skupin, z nichž každá má ještě svou podskupinu. V tomto článku se
zaměříme na nejfrekventovanější cíle (viz obr. 1) a na to, jak se v průběhu posledních let tyto
cíle měnily.
Cíle se svou symbolikou velmi často prolínají: v tom případě lze stanovit primární
druh cíle a určit jeho druhotnou symboliku. Tak např. vánoční trhy, které řadíme do cílů
turistických, mají symboliku náboženskou a západního stylu života, či dopravní cíle symboliku
turistickou (takovým cílem pak může být přestupní zastávka metra v centru města).

Obr. 1
Cíle útoků v letech 2014 až 2018
Turistické cíle
Pokud bychom se zaměřili na detail turistických cílů, setkáváme se s ikonickými místy
dané země/města, tedy především s místy turisticky zajímavými nejen pro lokální turisty, ale
především pro ty zahraniční. Tento cíl se pak velmi často prolíná s cíli, jako jsou volně
přístupná veřejná prostranství, na které se zaměříme v další části. Často se pak též prolíná s cíli
náboženskými (např. vánoční trhy). Pro tyto cíle je specifická přístupnost, kdy útočník musí
překonávat pouze minimální a nebo vůbec žádná bezpečnostní opatření. Tato místa jsou též pro
svou vysokou návštěvnost velmi nepřehledná a pro útočníka je pak snazší splynout následně
s davem. Vzhledem k tomu, že se jedná o místa v centru daného města, následný krizový
management je pak komplikovanější, dochází často ke kolapsu dopravy a vznikají další
omezení s událostí spojená.
V roce 2015 se setkáváme s prvním nárůstem turistických cílů, jenž kulminuje v roce
2017 (viz obr. 2). Tyto cíle se stávají pro útočníky oblíbenými z několika důvodů. Jedním
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z nich je jejich propagace mezi osamělými vlky, a to skrze komunikační kanály jakou jsou
časopisy Inspire7, Rumiyah8, Al-Haqiqa9 nebo v současné době One Ummah10, dále pak skrze
komunikační sítě jako Telegram11, Chatter12 a jiné. Obliba těchto cílů souvisí s vyšším počtem
zahraničních obětí, ekonomickým dopadem na danou zemi (propad turistického ruchu) a
následným mediálním zásahem (pokrytí zahraničními médii) – tedy s rozličnými taktikami
šíření teroru.
Nárůst těchto cílů je taktéž spojen s úspěšností útoků a následnou inspirací u skupin či
osamělých vlků. Ve vybraném období se pak opakují útoky na vánoční trhy (taktéž náboženský
cíl a veřejné prostranství), často se jedná o cíle, které byly v hledáčku teroristických organizací
již dříve. Příkladem může být útok na vánoční trhy ve Štrasburku, konkrétně na katedrálu Notre
Dame, která se měla stát cílem Al-Kájdy už na Nový rok 2000. Útok na tento cíl byl následně
uskutečněn během Vánoc v roce 2018. Dalším příkladem je pak promenáda s obchody ve
Stockholmu, která se stala cílem útoku (nájezd dodávkou) v dubnu 2017. Stejné místo bylo
v roce 2010 cílem sebevražedného útočníka Taimoura Abdulwahaba al-Abdalyho.

Obr. 2
Počet útoků na turistické cíle v letech 2014 až 2018
Veřejná prostranství
Na problematiku cílů turistických navazují veřejně přístupná místa, tedy ulice, náměstí
či promenády. Útočník si v tomto případě nevybírá přímo turistické cíle, ale velmi
frekventovaná místa v centru města, místa s vyšší koncentrací cílů západního stylu života
(restaurace, obchody, kavárny, noční kluby a jiné). Jak jsme již zmínili, jde především
o snadnou dostupnost těchto cílů, útočník tak není nucen překonávat bezpečnostní opatření,
velmi jednoduše se následně ztratí v davu a využije nepřehlednost vzniklé situace. Útočí tak na
místa, která každodenně člověk používá a která nemají jiného společného jmenovatele než fakt,
že jsou oblíbená a velmi dostupná. Útočí na samotný způsob života obyvatel daného města a
vytváří tak permanentní pocit ohrožení. Opět též můžeme hovořit o místech s velkým
ekonomickým a mediálním dopadem.
Jak je patrné z níže přiloženého grafu (obr. 3), u turistických cílů vnímáme nejvyšší
počet těchto útoků v roce 2017, právě v tomto roce sílí propaganda těchto cílů ze strany
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teroristických skupin, cíle jsou na základě předchozích útoků potenciálními útočníky vnímány
jako snadněji přístupné.

Obr. 3
Počet útoků na veřejná prostranství v letech 2014 až 2018
Náboženské cíle
S náboženskými cíli se setkáváme nejvíce v roce 2014 a 2016 (viz obr. 4). Výběr
těchto cílů souvisí především s aktuální společenskou situací a výzvami obou výše zmíněných
teroristických organizací. Jedná se o cíle křesťanské, židovské a muslimské, a to v podobném
poměru. Útočníky byli jak stoupenci jedné ze zmíněných teroristických skupin, tak osamělí
vlci, a to i z řad krajní pravice. U těchto případů se nejsilněji projevuje to, jak islamistická
propaganda ovlivňuje nejen své stoupence, ale i stoupence jiného myšlenkového proudu. Ti pak
přebírají modus operandi i výběr cílů, na které útočí. Cíle spojené s islámem ovšem nejsou
vybírány pouze útočníky z řad krajní pravice, ale i islamisty, kteří nesouhlasí s jiným výkladem
nebo směrem islámu reprezentovaným danou institucí, kongregací či osobou. Vzestup počtu
útoků na náboženské cíle významně souvisí se zostřením vnímání témat, jakými jsou Islámský
stát, Al-Kájda, ale i migrace a migrační krize či s náladami socio-ekonomicky frustrované části
společnosti, a to na obou stranách spektra.
Přestože útoků na náboženské cíle postupem let ubývá, jedná se stále
o nejproblematičtější druh cílů. Důvodů klesajícího trendu může být hned několik. Obecně se
útoky přesouvají na lépe dostupná místa, veřejná prostranství, útoky jsou tedy mířené
především na osoby nacházející se venku, popřípadě na skupiny osob čekající před vstupem.
Útočník se snaží jít cestou nejmenšího odporu, a to i při výběru modu operandi (způsob
provedení útoku). Útočník si tak vybírá místo, kde nemusí podstupovat žádné bezpečnostní
kontroly. Propaganda teroristických organizací se v posledních letech taktéž zaměřuje na jiná
místa, než jsou náboženské instituce.
Jak jsme již zmínili, často se setkáváme s útoky, které se druhem cíle překrývají, jako
jsou útoky na turistické cíle s náboženskou symbolikou. Vánoční trhy jako takové se více
začaly objevovat jako cíl útoků roce 2014, a to po výzvě francouzského imáma v prosinci.
Následně dochází ke třem útokům mířeným na návštěvníky vánočních trhů v Dijonu a Nantes.
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Dalším případem, kdy došlo k výběru stejného místa útoku, je kostel Saint-Etienne-duRuvary. Na ten měl nejdříve zaútočit v dubnu 2015 Sid Ahmed Ghlam, aby v červenci 2016
provedla úspěšný útok trojice útočníků, která se přihlásila k IS. Na základě výslechů Sida
Ahmeda Ghlama bylo zjištěno, že místo útoku pro něj bylo předem vytipováno, stejně tak jako
modus operandi.

Obr. 4
Počet útoků na náboženské cíle v letech 2014 až 2018

Doprava
Tento typ cílů postihuje širokou škálu míst, a to od letišť, přes vlakové a autobusové
zastávky, až po dopravní prostředky samotné. Jako u předchozích cílů i zde dochází k prolínání,
a to především s cíli turistickými. I zde nacházíme týž společný jmenovatel, kterým je nižší
míra zabezpečení a vysoká koncentrace osob. Opět se setkáváme s mezinárodní symbolikou
(zahraniční turisté), která hraje zásadní roli při výběru cílů právě pro svou mediální odezvu a
samozřejmě ekonomický dopad.
Přestože se s nárůstem těchto útoků setkáváme především v roce 2017 (viz obr. 5),
nejedná se o nový druh cíle. Ve větší míře se s ním setkáváme již v 70. letech, a to u skupin
Riyad-us Saliheen nebo Laskar e-Taiba. Obě skupiny se zaměřovaly na vlakovou dopravu, a to
pomocí útoků nástražným výbušným systémem, vykolejením vlaku, či přímo útoky na vlaková
nádraží. Právě v roce 2017 se setkáváme s propagandou těchto cílů u teroristických skupin,
především u Al-Kájdy, která vykolejení vlaků věnovala celé číslo svého časopisu Inspire.
V tom samém létě dochází ke dvěma pokusům o teroristický útok i v České republice, a to
v červnu a červenci 2017. Sedmdesátiletý muž pokácel stromy na trať a na místě nechal vzkazy,
jež měly odkazovat na islám13. Zde se tedy setkáváme s inspirací u propagandy původně
mířenou na sympatizanty z řad islamistů, která byla převzata osobou, jejíž motivace byla
naopak islamofobie a snaha dále šířit obavu z islámu.
Mezi nejčastější dopravní cíle patří přestupní stanice metra, které se nacházejí v centru
měst (popřípadě přímo v historickém centra města), mezinárodní vlakové linky a mezinárodní
vlaková nádraží, autobusy a autobusové zastávky. Samotnou kapitolou by pak mohla být
mezinárodní letiště, která se však řadí mezi tzv. tvrdé cíle. Nicméně zde je nutné zdůraznit, že
útoky se odehrávají na veřejně přístupných místech, jako jsou příletové haly, kam je možné ve
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většině případů projít bez bezpečnostní prohlídky. Přestože je příletová hala pod dohledem
bezpečnostních složek, velmi často je zde situace nepřehledná, kvůli velkému množství jedinců
čekajících na přílet jiné osoby.

Obr. 5
Počet útoků na dopravní cíle v letech 2014 až 2018
Kulturní, společenské a sportovní akce
Přestože se s těmito cíli setkáváme v nižší míře, v případě útoku na takovou akci
dochází k závažným ekonomickým dopadům a vysokým počtům obětí. V námi vymezeném
období se setkáváme jak s útoky, které se staly uvnitř budovy, kde se akce konala (např. útok
v průběhu koncertu kapely Eagles of Death Metal14 v pařížském klubu Bataclan, 13. listopadu
2015), tak s útoky, které se odehrály u vstupu do budovy (popřípadě ve vestibulu). Přestože do
námi vytyčeného časového období a území nespadá útok na maraton v Bostonu (15. dubna
2013), považujeme za důležité ho též zmínit. Útok byl proveden v místě přístupném veřejnosti,
a to ihned u oplocení samotné trasy maratonu, kde stálo nejvíce diváků. Tak jako jsme již dříve
zmínili, útočník si vybírá nejsnadněji dostupná místa, kde nemusí překonat bezpečnostní
kontrolu. Tato místa bývají často též velmi nepřehledná a velmi těžko zabezpečitelná.
Jedním ze zásadních útoků, které spadají do této kategorie, se odehrál během koncertu
americké popové zpěvačky Ariany Grande v Manchester Areně (květen 2017). Útočník si
záměrně vybral akci zahraniční známé osobnosti s účastí dětí. K útoku si vybral
nezabezpečenou halu přístupnou přímo z metra, konkrétně jeden z jejích východů, jenž zároveň
slouží jako místo prodeje vstupenek. Vybral si dobu největšího provozu daného místa, a to
konec koncertu, kdy začali účastníci vycházet z haly. Opět se tak setkáváme s výběrem
nezabezpečeného a velmi nepřehledného místa v době největšího provozu.
Školy a školská zařízení
Zásadní nárůst útoků na školy a školská zařízení pozorujeme v roce 2018. Přestože
tento cíl je již dlouhodobě na vzestupu především ve Spojených státech, v Evropě se s tímto

6

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ
A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2019

fenoménem tak často nesetkáváme. Tento cíl je specifický především s ohledem na útočníka.
Ten daný prostor velmi dobře zná, protože se velmi často jedná o bývalého či současného žáka
dané instituce. Útok se odehrává jak na volném prostranství, tak především uvnitř objektu. Pro
takového útočníka nebývá problém dostat se dovnitř budovy i přes režimová opatření a velmi
dobře se orientuje v prostoru. V těchto případech se jedná především o útoky na základní a
střední školy.
Jeden z největších útoků se odehrál v roce 2018 na anektovaném Krymu. Zde se
útočník z velké části inspiroval útokem na Columbine High School ve Spojených státech z roku
1999. Další útoky, které v roce 2018 v Rusku proběhly, spolu nebyly propojené, nicméně
útočníci spolu nejspíše komunikovali přes sociální sítě.
Závěr
V průběhu sledovaného období se u všech cílů (vyjma škol) setkáváme se společnými
rysy. Útočník vyhledává místa s vysokou koncentrací osob, výběr času je též orientovaný na
největší provoz daného místa. Důvodem je nejen zasáhnout co nejvíce osob, ale i nepřehlednost
situace, která útočníkovi dovolí splynout s davem (a to před útokem i po něm). Útočník nemusí
překonat bezpečnostní opatření a samotná místa mají minimální nebo vůbec žádné zabezpečení.
Útočník si tak vybírá ze svého pohledu snadněji přístupná místa. Jeho primárním cílem jsou
především osoby sdružené v daném objektu, ne objekty samotné.
Cílem analýzy je definovat aktuální trendy ve výběru měkkých cílů. Na jejich základě
je následně možné zaměřit se na problematické oblasti a formulovat potřebná bezpečnostní
opatření. Zároveň je třeba mít na paměti, že trendy se neustále mění. Jejich analýzu je tedy
nutné průběžně aktualizovat.
Článek vznikl v rámci řešení projektu “VI20172019073 – Identifikace a metody ochrany
měkkých cílů ČR před násilnými činy a rozpracováním systému včasného varování”.
POZNÁMKY:
Irská republikánská armáda, známá také jako Prozatímní irská republikánská armáda (1969–2005),
polovojenská skupina irských republikánů usilující o odtržení Severního Irska od Spojeného království,
považována za teroristickou organizaci.
2 Pravá irská republikánská armáda (od roku 1997), považována za teroristickou organizaci, usiluje
o sjednocení Irska.
3 Euskadi Ta Askatasuna, překl. Baskicko a jeho svoboda (1959–2018), baskická nacionální a
separatistická organizace, která usilovala o vytvoření vlastního státu na hranici mezi Španělskem a
Francií, považována za teroristickou organizaci.
4 osamělí vlci
5 Definice terorismu. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. MVČR, ©2019 [cit. 5. 11. 2019].
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-terorismu.aspx
6 Ochrana měkkých cílů. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. MVČR, ©2019 [cit. 5. 11. 2019].
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-mekkych-cilu.aspx
7 oficiální časopis šířící propagandu Al-Kájdy
8 oficiální časopis šířící propagandu Islámského státu
9 oficiální časopis šířící propagandu organizace dříve známé jako Hay’at al-Tahrir al-Sham
10 oficiální časopis šířící propagandu Al-Kájdy
11 komunikační síť, instantní zprávy
12 komunikační síť, instantní zprávy
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13 Čtyři

roky pro seniora, který se pokusil vykolejit dva vlaky. Čeká ho i psychiatrické léčení. Lidovky.cz
[online]. 14. 1 2019 [cit. 5. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/za-nehody-dvouvlaku-poslal-soud-seniora-teroristu-na-ctyri-roky-do-vezeni.A190114_100902_ln_domov_ele
14 americká rocková skupina
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