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Anotace:
Analytické shrnutí možných projevů terorismu ve vztahu k AČR. Zabývá se modelovým vyjádřením problému, popisem AČR jako možného cíle teroristického působení,
vztahu terorismu k lidem, technice a technologiím v AČR. Ukazuje na vojenskopolitické
a vojenské aspekty, na problematiku zdrojů terorismu a vztahu k vědeckému poznání.
Protože teroristické aktivity mohou být uskutečněny jen proti objektům a prostorům
AČR, jsou systemizovány i odpovídající závěry pro jejich klasikaci, směry možného
ohrožení a souhrnné závěry jak v rámci „Národního akčního plánu boje proti terorismu“, tak k formulaci vnitřních úkolů pro AČR. Zahrnuje rovněž rámcového průvodce
informacemi o terorismu.
¬¬¬
O terorismu již bylo napsáno, zejména od neblahé události 11. září 2001, nepřeberné množství příspěvků, dokumentů, knih, studií, bylo uskutečněno velké množství
různých akcí. Terorismus se dostal do obsahu různých předmětů vyučovaných na školách, do obsahu jednání představitelů vlád, politických i bezpečnostních organizací
a hlavně tato informační lavina změnila rovněž způsoby uvažování odborníků i občanů.
Kdyby se stejná pozornost věnovala například globálním problémům lidstva, nerovnostem mezinárodního vývoje a ověřování rozumného modelu budoucího světa, možná
by většina odborníků neměla pocit, že hraje roli „hasiče“ nebo že je smetána „módní
cunami“.
Kvantita výskytu informací je natolik významná, že dosahuje strategického rozměru. Je známkou toho, že se něco v oblasti zajišťování obrany a bezpečnosti děje.
Že jsou přítomny latentní problémy vymezování hranic mezi bezpečností a vojenskou
obranou, mezi působností politiků, vojáků, policistů, státních zástupců, záchranářů, že
existují nové prostory ničivého působení terorismu ve světě počítačových sítí. Uniforma na těle obránců celých komplexů bankovnictví, zdravotnictví, obchodu i výroby
není zahrnuta do jejich povinné výbavy. Místo tanků, či létajících zbraňových systémů,
jsou potřebné špičkové znalosti informačních technologií, jejich prvků a dalších problémů, spojených s malinkatým množstvím biologických, chemických, bakteriologických a nevíme ještě jakých jiných látek, které mohou být umístěny ve všem, co nás
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obklopuje. Tyto prostředky mají napomáhat vytvoření nátlakových situací vyvolávaných teroristy.
Vedle informací, které můžeme zařadit mezi obecné charakteristiky terorismu, je
nezbytné udělat kroky k vyjasnění, co se ze strany terorismu může dotýkat ozbrojených sil ČR, její armády. Složky úvah jsou směřovány, stejně jako ve státech NATO, ke
stručnému vyjádření formou scénářů, které nebudou popisovány do posledních detailů,
ale jen schematicky naznačí, jaké kombinace pro konkrétní situaci mohou nastat.
Ze základních denic terorismu vyplývá, že cílem teroristického útoku zpravidla
není připravená vojenská organizace. Přesto může být v určitých krizových situacích
postižena prostředky teroristů buď proto, že se nahodile vyskytuje v blízkosti epicentra
teroristického působení nebo je cílem proto, že má posloužit jako významný odstrašující
případ posilující moc a strach z moci teroristů. Významné jsou rovněž skutečnosti spojené s vlastnictvím a uskladňováním zbraní, munice, technických prostředků i technologií, které mají zajišťovat principiálním způsobem bezpečnost a obranu občanů státu.
Pro tyto úvahy je přijata pozice, že v případě napadení teroristickými postupy buď
jedince, skupiny a nebo jednotky, útvaru, objektu, zbraňového systému, informační sítě,
či jiného prvku struktury AČR nebo toho, co je v jejím vlastnictví, je tento akt považován za teroristický útok na AČR.
1. Modelové vyjádření problému
Předpokládaná profesionalizace AČR bude připravovat takové ozbrojené síly,
které by měly být schopné reagovat na případné teroristické aktivity. Hlavními činnosti
armády jako celku v této oblasti je její podíl na tzv. antiteroristickém boji (čelení proti
terorismu), který zahrnuje:
q podíl na ochraně ozbrojených sil (ochrana vlastních ozbrojených sil),
q ochranu významných civilních a vojenských objektů,
q ochranu míst velení,
q všeobecnou průpravu profesionálního personálu.
Při všech činnostech je nezbytné uskutečnit kroky, které napomohou ujasnění
možných budoucích stavů. Jejich teoretické i praktické varianty může analytik i praktik
modelovat. Z uvedeného pohledu je vhodné zkoumat soubor vztahů, v němž jsou dva
hlavní systémové prvky:
q armáda (A),
q teroristé (T).
Využijeme modelové vyjádření k pojmenování charakteristik konkrétních ozbrojených sil, které mohou být ohroženy teroristy.
A = { OS, LO, IC, SA( v, te, tg, mo, vp, vo, fy), OT, PA }
OS … charakteristika ozbrojených sil (profesionální, poloprofesionální, miliční),
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LO … lokalizační informace (na vlastním území, v zahraničí), dislokace organizačních struktur,
IC … identikovatelnost cílů (stacionární, mobilní, utajované, maskované, ...),
SA … schopnosti armády: v – věcné, te – technické, tg – technologické, mo –
morální, vp – vojenskopolitické, vo – vojensko odborné, fy – fyzické,
OT … obranyschopnost proti teroristickým akcím,
PA … profesionalita armády.
Na druhé straně jsou možnosti teroristů, které lze rovněž vyjádřit s využitím
modelů:
T = { CH, O, Z, ST (v, te, tg, mo, vp, vo, fy), TC, PT }
CH … charakteristika teroristů,
O … organizační struktura,
Z … záměry působení, cílů v armádě,
ST … schopnosti teroristů: v – věcné, te – technické, tg – technologické, mo –
morální, vp – vojenskopolitické, vo – vojensko odborné, fy – fyzické,
TC … cíle teroristické akce (zprostředkované akce),
PT … profesionalita teroristů.
Existují konečné vektory, v nichž lze znázornit typické strukturální prvky pomocí
modelů typu A, tj. můžeme matematicky zapsat, že počet zvažovaných modelových
strukturálních prvků (pA) se rovná sumě vybraných modelů ve stanoveném intervalu
proměnné i, která se pohybuje v omezeném intervalu od 1 do n všech teoretických možností.
n

pA = ∑ Ai , pro A ≠ 0
i=1

Obdobně existují konečné vektory pro typické prvky teroristů pomocí modelů
typu T, které můžeme rovněž matematicky zapsat. Počet zvažovaných prvků teroristů
(pT) se rovná sumě vybraných modelů ve stanoveném intervalu proměnné j, která se
pohybuje v omezeném intervalu od 1 do m všech teoretických možností.
m

pT = ∑ Tj , pro T ≠ 0
j=1

Teoreticky existuje kombinace průniků množin, které charakterizují jednotlivé
vybrané modely a jejich počet je maximálně roven součinu možností pT x pA, v praxi
však bude nižší, protože některé varianty nebudou mít smysl.
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Potom teoretický počet možných situací (pms), které by měly být při přípravě
čelení proti terorismu zvažovány, je možné vyjádřit následujícím způsobem:
pA

pT

pms = ∑ ∑ Ai U Tj , pro Ai U Tj ≠ 0
i=1 j=1

Tímto algoritmizovatelným rozkladem je naznačeno, že lze určit konečný a přesný
výčet možných situací, se kterými se složky AČR mohou setkat. Toto variantní modelování však je závislé na množství dílčích částí a podkladů, které na jedné straně charakterizují procesy a podmínky vzniku takových situací, což je potřebné pro včasnou
identikaci nebezpečí a spuštění obranných nebo preventivních mechanismů, na druhé
straně modelování připravuje taková opatření, která je nezbytné přijmout po dokonání
teroristické akce, aby byla míra škod v co největší míře minimalizována.
Zvláštní situaci představuje uplatnění superterorismu, tj. s použitím ZHN. Pak se
situace dá přirovnat k válce a následné aktivity odpovídají použitým prostředkům. Procesy se přibližují válečné situaci a jde o tradiční vojenskou činnost. Tato varianta nebude
v následujícím textu samostatně rozebírána.
V dalších částech jsou některé význačné stavy a situace komentovány pro dokreslení toho, co je nezbytné zvažovat a zabezpečovat.
2. Analýza AČR jako možného cíle teroristického působení
AČR může být cílem teroristického napadení:
A – na vlastním státním území,
B – mimo vlastního státního území (na misi v zahraničí).
Z této skutečnosti se odvíjí další podrobnější charakteristiky opatření, která jsou
a měla by být přijímána.
Z podstaty teroristických aktivit vyplývá, že mohou být napadeny s vyšší pravděpodobností jednotlivci, jednotky a útvary, než AČR jako celek. Na vlastním území
v současné době mohou být zasaženy poloprofesionální síly a to jak v místě posádek
svých dislokací, tak při výkonu vojenských činností (služba, výcvik, při nevojenských
činnostech, mimo služební činnost). Vybrány mohou být silné nebo slabé články a to
v následujících prostorách a oblastech:
q vojenské objekty s převážným umístěním osob,
q vojenské objekty s převážným umístěním techniky a munice,
q vojenské objekty na počítačovou infrastrukturu,
q vojenské objekty jako další cíle (letiště, zbraňové komplety, výzkumná zařízení,
laboratoře, nemocnice ap.),
q vojenské výcvikové prostory,
q vojensky střežené objekty i v rámci podpory hostujícího státu,
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nevojenské objekty (administrativní budovy, mosty, produktovody, továrny, přehrady, jaderné elektrárny, vládní objekty, kulturní objekty, dopravní síť, telekomunikační síť, atd.).

Hierarchie objektů byla setříděna podle přímé odpovědnosti rezortu obrany za
ochranu a obranu prostorů.
Mimo území ČR budou umístěny zpravidla jen profesionální síly a to ve stacionárních nebo dočasných objektech, které mohou být vlastní nebo náleží do péče spojeneckých vojsk nebo hostitelského nebo jiného státu. Je velmi pravděpodobné, že dojde
ke spolupůsobení „domácích“ opatření a našich postupů.
Očekávané směry uskutečnění teroristické aktivity jsou shodné pro působení
AČR na vlastním území i v zahraničí. Mohou být vyjádřeny takto:
a) ze vzduchu,
b) po zemi,
c) pod zemní,
d) komunikačními sítěmi,
e) na zdraví (krajním stavem zdraví je smrt), životní potřeby,
f) na ekologické prostředí,
g) na myšlení lidí.
Nedostatky: AČR není v komplexním rozsahu vybavena potřebnými zkušenostmi,
technologiemi a odborníky, kteří by byli schopni snížit hrozbu teroristického působení
na nejnižší možnou míru. Na dořešení otázek ochrany stacionárních objektů nemá dostatečné množství prostředků. Vzhledem k rozsáhlým transformačním změnám ani nemá
dostatečné lidské zázemí pro zajištění potřebného střežení objektů. Schopnosti speciálních a specializovaných sil však mohou být obecně v procesu čelení terorismu použity
nejen pro rozsah ohrožení armádních cílů, ale i ve prospěch krizového systému v souladu se zákony ČR.
3. Terorismus a lidé v AČR
Hlavní směr působení teroristických aktivit je všeobecně na příslušníky AČR jako
na občany státu. Podle použitých aktivit však mohou být do procesu vtaženy výběrové
skupiny příslušníků rezortu, které se stávají buď cílem působení nebo cílovými skupinami reakce na teroristický útok.
Terorismus může působit individuálně nebo hromadně.
Není možné vyloučit stav, kdy lidé pracující v rezortu budou napomáhat teroristům nebo sami budou teroristy. Pak vystupuje do popředí nezbytnost uplatňování bdělosti a ostražitosti, zavedení mechanismů, které napomáhají odhalování takových situací
a připravují opatření pro co nejdůslednější předcházení negativním stavům.
Nedostatky: Personál AČR není všeobecně dostatečně metodicky připraven na
působení teroristických skupin a to jak ve velitelském sboru, tak mezi řadovými
zaměstnanci rezortu obrany. Výjimku tvoří odborníci vybraných profesí, kteří jsou na
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specializované úrovni na konkrétní úkoly připravováni a mohou tak být v praxi s předpokládaným úspěchem zasazeni.
4. Terorismus a technika v AČR
V oblasti techniky je možné vztah formulovat jako dvoustranný:
a) jakou máme techniku, která by mohla být teroristickým cílem,
b) jakou máme techniku pro aktivní činnost, odolnost nebo prevenci proti teroristickým aktivitám.
Součástí těchto členění je rovněž obrácená pozice, která spočívá ve znalostech
o technice teroristů, o její použitelnosti a o bariérách, které jsou s touto technikou spojeny. Významným parametrem a sledovanou situací je úroveň vztahu „člověk – stroj“
z hlediska jeho aktivního použití. V tomto směru je možné charakterizovat, že výzbroj
nedosahuje jiného hodnocení než u ostatních členských států NATO, není ani více
odolná ani více zajímavá. Důležitá je ta skutečnost, že ČR nevlastní jaderné, chemické
ani bakteriologické zbraně a nemusí se tudíž ani připravovat na zabezpečení proti krádežím těchto potenciálů.
Nedostatky: Technika v AČR je možným cílem pro působení teroristických
skupin, není však vzhledem k distribuovanému rozmístění prakticky „uhlídatelná“.
Technika pro prevenci proti teroristickým aktivitám není v rezortu obrany samostatně
vyvíjena. Používána je taková technika, která odpovídá základnímu vybavení běžných
útvarů, jednotek a specializovaných i speciálních sil.
5. Terorismus a technologie v AČR
Technologie odrážející použití vojsk jsou na úrovni armádních potřeb zvládnuty.
Obdobně jako s technikou je nezbytné posoudit dvoustrannost, tedy vlastní „odolnost“
technologií proti terorismu a na druhé straně vlastní znalosti o technologiích používaných a zvládnutých teroristy a jejich skupinami.
Podrobnější rozbor by vyžadoval hodnocení, které by shrnulo základní technologické oblasti rezortu. Z hlediska významnosti důsledků přerušení poklidného používání
vlastních technologií bychom mohli hovořit o důsledcích pro procesy vedení lidí, plánování, provoz zbraňových a technologických systémů, použití sil a podobně.
Co je v této oblasti významné: jsou to technologie specializovaných sil – pasivní
sledovací systémy, ochrana proti ZHN a detekce, vojenské zdravotnictví. V tomto směru
je schopna AČR technologie i vyvážet mimo naše území. Další jsou technologie spojené
s výpočetní technikou a technologie propagace, ovlivňující myšlení lidí.
Nedostatky: Personál AČR je v mnohých směrech na výši, nedostatky jsou
zejména v potřebě nepřetržitého zajišťování podkladů, které budou sledovat vývoj
poznatků o současných technologiích použitelných jak teroristy, tak v čelení terorismu.
Bez těchto postupů existuje možnost velmi rychlého zaostávání za schopnostmi agresivních teroristů a vytváření decitů, které by mohly být pro praxi tragické.
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6. Vojenskopolitické aspekty terorismu
Proč jsou do tohoto výčtu zahrnovány? Je to proto, že samotný přístup politiků
se může stát příčinou teroristického útoku, teroristické akce. Vždyť celý terorismus je
o zvrhlých formách prosazování politických cílů. Jaké v tomto směru jsou vojenskopolitické aspekty v podmínkách AČR?
Mají dvě roviny: tu na vlastním území a tu, která je mimo toto území. Vojenskopolitické aspekty mohou způsobit na jedné straně změny v přístupech jiných zemí k ČR
a na straně druhé opatření, která jsou přijímána na podporu rozvoje schopností AČR
pro čelení terorismu, prosazováním prostředků na zkvalitnění schopností našich ozbrojených sil.
7. Vojenské aspekty terorismu
Teroristické skupiny, teroristické organizace vyhodnocované v mezinárodním rozsahu, jsou charakterizované svou vojenskou organizační strukturou a hlavně vojenským
výcvikem jednotlivců, jednotek, specialistů, vůdců, velitelů a ostatních účastníků. Je
tedy racionální předpokládat, že vojenské aspekty terorismu mají významný vliv na
schopnosti jednotlivých států v porozumění používaným metodám, ale rovněž na jejich
volbu vhodných postupů pro vojenské metody boje s terorismem a s jeho praktickými
postupy.
Jak dalece se tato problematika dotýká AČR? Některé metody vycházející a reagující na metody například gerilového boje, jsou promítány do metod přípravy vojenských profesionálů. Mnohé nové situace však nejsou dostatečně prověřeny a promítnuty
do přípravy ozbrojených sil. Je to však zřejmé, protože některé metody zcela zřejmě
nebudou použity v naší lokalitě. No a při teroristickém působení proti našim silám mimo
státního území ČR jsou využívány odpovídající zkušenosti hostujících států nebo spřátelených ozbrojených sil.
Souhrnně lze hodnotit, že armáda má ve svém výcviku zahrnuta taková témata,
která jsou použitelná v běžné vojenské činnosti a současně v zásazích proti teroristickým
útokům. Jen některé teroristické činnosti vyžadují rozšíření vojenské přípravy, která rozšíří intenzitu a kvalitu výcviku činností použitelných při boji s terorismem. Hlavní směr
je orientován do zkvalitnění střežení objektů, tj. do prevence a včasné identikace teroristického ohrožení.
8. Terorismus a požadavky na zdroje
Je to jako se vším jiným. Přímá vazba mezi terorismem a zdroji na jeho uskutečnění již byla prokázána a je základním východiskem pro identikaci jeho působení. Na
tomto místě je potřebné uzemnit představy o možnostech projevu terorismu v našich
podmínkách a navíc takového terorismu, který by byl orientován proti AČR a jeho složkám. Skutečností je, že prozatím žijeme v „klidném pásmu terorismu“, že jsme více
schopni potkávat a střetávat se s důsledky extremismu než s agresivními formami terorismu.
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Z tohoto pohledu je zřejmé, že v našem prostředí jsou mechanismy umožňující
jakousi kontrolu zdrojů, využívaných mimo ociální sféru. Například na podporu různých forem extremismu. Tato schopnost je částečně pokryta zejména složkami ministerstva vnitra a tajných služeb. Bez zdrojů není aktivita těchto složek společnosti
uskutečnitelná.
V podmínkách AČR mají požadavky na zdroje dvě základní polohy:
1) ze strany ozbrojených sil jde o vyčlenění potřebných prostředků na výzkum,
vývoj, realizaci technických opatření, výcvik a zabezpečení aktivit nezbytných
pro posílení opatření, která směřují ke zkvalitnění schopnosti čelit případným
teroristickým aktivitám na našem území i v zahraničí.
2) ze strany teroristů mohou jejich požadavky na zdroje směrem k AČR nalézt tyto
formy:
q krádeží zbraní, munice, technických prostředků, informací, technologií za
účelem jejich následného zneužití;
q pokusy o přímý nebo zprostředkovaný nákup odprodávané techniky, zbraní,
munice, informací i technologií;
q získávání a zavazování příslušníků ozbrojených sil pro své činnosti;
q získávání informací o metodách výcviku, přípravy a znalostí lidí pro své účely
a to jak vysíláním vlastních členů ke studiu a službě v ozbrojených silách, tak
nákupem odborníků, kteří ze služby z jakýchkoliv důvodů odešli a jejich motivováním k vedení výcviku příslušníků teroristických skupin.
9. Terorismus a vědecké poznání
S rozšiřováním teroristických aktivit ve světě souvisí i rozvoj vědeckého poznávání příčin, zdrojů, mechanismů, sbírání přehledů o uskutečněných událostech a postupné
empirické vyhodnocování poznatků a informací. Potřebuje podporu příslušných státních
orgánů, protože směřuje k zajišťování větší bezpečnosti obyvatelstva i státních hodnot,
k odhalování kořenů terorismu a ve svém důsledku k jeho prevenci.
Spektrum poznatků je značně široké a představuje v současnosti interdisciplinární
směsici, která vyhledává odpovědi na dotazy o možnosti zabránění takovému společenskému násilnému jevu. Nejsou známa jednoznačná řešení, i když jedno se velmi
výrazně rýsuje. Je totiž nezbytné všem lidem, bez rozdílů přístupu ke vzdělání, bez rozdílu schopností vstřebat, co se jim říká, vytvořit přesvědčení, že terorismus je nepovolená cesta při jednání mezi lidmi, že se to zkrátka takto nedělá. To jsou záležitosti
generační a nelze je odtrhovat od příčin terorismu. Tomu všemu na idealizované cestě
k cíli: světu bez terorismu, k tomu všemu by měla největší měrou přispět racionálně
rozvíjená vědecká činnost a intenzívně šířené vědecké poznání.
V současnosti je věda jak na straně terorismu, tak i na straně čelení jeho rozvoji.
V budoucnu by se měla posílit jen ta strana, která pomůže odstranit násilí.
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10. Závěry pro ohrožení objektů a prostorů AČR
Cílem teroristických aktivit je dosažení „šoku“ z nesmyslného zničení lidských,
materiálních, kulturních, informačních a jiných hodnot bez ohledu na ztráty životů.
Chráněné hodnoty a personál AČR jsou umístěni ve vojenských objektech a to jak na
státním území ČR, tak i mimo něj. Proto je logické, že hlavní směr opatření proti terorismu se promítá do různých forem střežení objektů.
Je nezbytné poznamenat, že toto střežení není způsobeno výlučně existencí teroristické hrozby. Je součástí širších opatření počínaje zákony o ochraně utajovaných skutečností a konče obecnou povinností účelného hospodaření se svěřeným materiálem
a hodnotami. Rozlišování příčiny přijatých opatření pro zajištění objektu je pro tyto
účely méně podstatné.
A. Závěry o druzích objektů v AČR
Pro zjednodušení můžeme rozlišovat geometrický charakter objektů:
a) bodový (budova, technický systém) – bod,
b) liniový (produktovody, silnice, komunikační síť) – spojnice bodů,
c) areálový (letiště, muniční sklad, výcvikový prostor, polní nemocnice, velitelské
stanoviště) – spojnice bodů a uzavřená plocha,
d) prostorový (přeprava vojenských osob, přeprava vojenské techniky, počítačová
síť) – bodové, liniové a areálové umístěné v prostoru.
Jaké základní typy objektů mohou být střeženy:
a) stacionární [trvalé (MO Valy), dočasné (Kongresové centrum při summitu
NATO)] a současně [budovy (MO „A“), technické systémy (radiolokátor),
areály (vojenské letiště Čáslav), komunikace a produktovody],
b) mobilní [velitelská stanoviště, technické systémy (dopravní letadlo), areály
(polní nemocnice), komunikace (lokální počítačová síť na velitelském stanovišti)
a produktovody].
Lokalizace může být u stacionárních i mobilních objektů na státním území
i v zahraničí charakterizována umístěním objektů (v závorce jsou uvedeny příklady):
a) v zastavěném prostoru (objekt GŠ AČR),
b) v nezastavěném prostoru (muniční sklad v lese),
c) ve smíšeném prostoru (komunikační telefonní síť).
Základní typy střežení vojenských objektů jsou:
a) pracovníky ostrahy objektů a obsluhy technických systémů,
b) technickými systémy, informačními systémy,
c) kombinací lidí, technických a informačních systémů.
Požadavky na lidi, technické a informační systémy, které se podílejí na střežení
a ochraně vojenských objektů, navazují na obecné podmínky zajištění spolehlivosti,
hodnověrnosti, včasné reakce atp. Jsou to všeobecné podmínky, které jsou z velké části
splněny a systémově zabezpečeny.
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B. Závěry ke směrům možného ohrožení objektů a prostorů AČR
Kvalita zajištění potřebných funkcí je závislá na připravenosti lidí a techniky
k reagování na konkrétní scénáře, které mohou nastat. U technických systémů je zřejmé
omezení nebo bariéra, které vycházejí z limitů nebo rozsahů těchto zařízení. Jako příklad
mohou sloužit sektory nepokryté průmyslovou televizí, nezařazení seismických čidel
do sledovacích systémů, nesledování výskytu chemických bojových látek, nedostatečná
detekce biologických látek, neexistence bariéry vstupu do objektu ap.
Posuzování změn v zabezpečení objektů AČR je prakticky závislé na konkrétních
podmínkách, na stanovení přepokládané významnosti objektu a tomu přiřazené míry
„bariéry“, kterou by proti teroristickým nebo jiným podnětům a útokům měl tento objekt
zabezpečit. Je to v každém případě otázka nančních prostředků. Zájem musí být podložen tím, na co jsou rezervovány skutečné prostředky. Co je reálně rezort obrany nebo
konkrétní správce objektu schopen na odpovídající úrovni zabezpečit.
Významné je rovněž rozhodnutí o tom, na jaká rizika vědomě přistupuje. Jestliže
nejsou k dispozici prostředky na úplné zajištění objektů podle soudobých možností, je
rozhodování o přijatých rizicích zpravidla řešeno zatřiďováním objektů do různých kategorií. V návaznosti na dříve uvedený záznam modelu armády (A), jde určitým způsobem
o naplnění parametru, který je označován OT – obranyschopnost proti teroristickým
akcím.
Ti, kteří vytvářejí praktické podmínky k protiopatřením vyvolaným teroristickými
aktivitami, by si měli postupně klást otázky na téma: Jak je objekt zajištěn proti napadení (vniknutí) ze vzduchu, po zemi, pod zemí, ociálními vstupními bránami, komunikačními sítěmi atp. Tato fáze posuzování by měla současně odpovídat na otázky, které
podle významu objektu budou spojeny se scénáři.
Na jaké problémy by se měly zaměřovat scénáře a jejich rozpracování pro konkrétní objekty v konkrétních úrovních zájmu AČR je uvedeno v následujícím neúplném
výčtu:
– průmyslové chemikálie,
– „špinavé bomby“ – vysoce radioaktivní materiály nastražené sebevražednými útočníky,
– virová onemocnění hospodářských zvířat,
– jedovaté plyny,
– pitná voda,
– kontaminovaná strava,
– zastavení provozu letišť,
– nakažlivé nemoci,
– radioaktivní dopisy,
– poruchy zásobování,
– antrax v poště,
– jaderné zbraně,
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– únosy a havárie letadel,
– výpadky elektrické sítě,
– dodávka plynu nebo topení,
– poruchy v telefonních a počítačových službách,
– výbušné zásilky,
– uvolnění sítě bank,
– řízení letového provozu,
– nabourání do vojenských datových sítí a databázových systémů,
– vojenské zásobování,
– narušení logistických řetězců,
– systémy řízení a velení,
– soustředěný útok,
– použití nových poznatků vědy a techniky,
– nabourání státního informačního systému a jeho vojenské části,
– manipulace s ropou,
– zkreslování informací,
– vládní převraty,
– společenské změny.
Významným parametrem, který ovlivní zadávání technických podmínek pro
vývoj technických prostředků použitelných pro čelení terorismu je rozpracování scénářů, které popisují předpokládané použití sil teroristů.
Pro metodickou pomoc při tvorbě scénářů existuje pracovní materiál, vytvořený
v RTB/SAS NATO: Použití scénářů v dlouhodobém obranném plánování. Jeho části
naznačují jistou metodickou cestu, která nemusí být použita jen pro scénáře, uplatňované v procesu dlouhodobého obranného plánování, ale naznačuje rovněž přístupy
k rozpracování v běžných situacích, kdy je nezbytné sestavit scénář, který bude bezprostředně obsahovat návrhy na řešení vzniklé krizové situace. Tento materiál může být
prospěšný pro běžnou praxi v případech předpokládaných nebo uskutečňovaných teroristických činností.
Příklad řešené situace: objektem je muniční sklad. Střežení – kombinací lidí,
technických a informačních systémů. V nedalekém prostoru je terén využívaný pro
rogala, paraglaiding, letecké modeláře s dálkově řízenými modely.
Problém: možnost nežádoucího vniknutí do objektu vzduchem, shození výbušného zařízení, které může okamžitě nebo s časovým zpožděním způsobit nežádoucí
detonaci munice, nebo vytvořit podmínky pro zcizování zásob. Jaká je schopnost současných technických prostředků identikovat takový záměr a včasně reagovat na ohrožení?
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Postup: posouzení schopností technických systémů k odhalení takových vzdušných cílů. Posouzení míry lidského podílu na identikaci takových narušitelů a to jak ve
spolupráci s technickými prostředky, tak vlastní bdělostí a ostražitostí. Návrh na inovace
takových zařízení, která by snížila závislost na subjektivním lidském hodnocení na nejnižší možnou míru.
Opatření: zajištění vývoje technických zařízení podle zpřesněných parametrů pro
celostní systémové zajištění střežení a ochrany objektů. Jejich experimentální ověření
a zavedení do technologické praxe.
C. Souhrnné závěry a doporučení
Problém terorismu je v historii lidstva již dlouhodobě usazen jako strašák zosobňující nelidské a bezdůvodné zabíjení obyvatelstva a ničení materiálních, informačních,
duchovních a kulturních hodnot jednotlivců i společnosti. Projevy terorismu z posledních deseti let vyvolaly ociální odezvu na mezinárodním fóru. Rozsáhlejší formy
terorismu jsou uskutečňovány rovněž proti ozbrojeným silám a takovými skupinami,
které se rekrutují ze specialistů, kteří absolvovali vojenský výcvik, zpravidla speciální.
Netradiční formy kyberterorismu a nejnebezpečnější, které jsou spojovány se zneužitím
zbraní hromadného ničení, rovněž ukazují na přímou vazbu k ozbrojeným silám, alespoň
z hlediska potřebných znalostí.
C-1. AČR je součástí plnění Národního akčního plánu boje proti terorismu
Vláda České republiky dne 10. dubna 2002 svým usnesením č. 385 schválila
materiál „Národní akční plán boje proti terorismu“ (NAP). Je to dokument, který je
součástí státního přístupu k mezinárodním aktivitám, jejichž intenzita extrémně vzrostla
po 11. září 2001. Rezort obrany a AČR jako součást státní správy, jsou tímto dokumentem vázány a současně mají právo podílet se na rozvoji poznatků, opatření a aktivit,
které mají v tomto programu vyčleněné i odpovídající rozpočtové prostředky.
Z uvedeného materiálu (NAP) mimo jiné vyplývá, že hlavní podíl na praktických
opatřeních za rezort MO mají vojenské zpravodajské složky. Celkově národní akční plán
boje proti terorismu stanovuje pro rezort obrany následující úkoly:
q spolupracovat s vrcholovými orgány NATO, EU a dalších mezinárodních organizací,
q pravidelně hodnotit aktuální bezpečnostní opatření, související s bojem proti terorismu ve světě a v ČR,
q zajištění bezpečnosti ČR, v návaznosti na plnění 5. článku Washingtonské
smlouvy,
q příprava návrhů opatření k zajišťování bezpečnosti pro vládu ČR,
q spolupráce s Ústředním krizovým štábem,
q zabezpečení účasti ve zvláštním výboru NATO,
q zvýšenou pozornost věnovat identikaci signálů o ohrožení zájmů NATO kdekoliv ve světě,
q zpracování zpravodajských souhrnů informací ze všech dostupných zpravodaj72
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q
q
q
q

ských zdrojů, zaměřený na dění, související s teroristickými útoky, pro využití
krizovým štábem MV,
zabezpečovat informace o záměrech a činnostech představujících vojenské ohrožení ČR,
zabezpečovat informace o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany,
zabezpečovat informace o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany ČR,
zabezpečovat informace o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství
v oblasti obrany ČR.

V NAP mezi klíčovými orgány není uvedeno MO ČR, ale vláda ČR, Bezpečnostní rada státu, Ústřední krizový štáb, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, Hasičský
záchranný sbor, Zpravodajské služby. Boj proti terorismu na území ČR je v působnosti Ministerstva vnitra, Policie ČR a Bezpečnostní informační služby. Pokud je
situace závažná, předpokládá NAP součinnost s MO, MZV, Ministerstvem zdravotnictví
a boj proti terorismu spadá také do působnosti těchto ministerstev. Ministerstvo vnitra
je rovněž gestorem řešení krizových situací spojených s terorismem na území ČR.
MZV koordinuje postup státních orgánů při zahraničněpolitické reakci na krizové situace v zahraničí, které se dotýkají zájmů ČR.
Z těchto přístupů vyplývá, že MO ČR je k NAP vázáno ve dvou směrech:
1. rozpracováním variant podílu MO a AČR na vyžádané součinnosti s MV, Policií
ČR, BIS a dalšími klíčovými orgány, včetně podílu na řešení krizových situací;
2. rozpracování vlastních opatření ke zvýšení schopnosti čelit terorismu (technické,
technologické, vojenskoodborné, preventivní, vzdělávací i popularizační).
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C-2. Závěry pro vnitřní opatření AČR
Závěry a úkoly, které jsou dány plněním NAP, se dotýkají zejména zpravodajských složek a vybraných jednotlivců ze struktur MO, GŠ AČR a vyčleněných speciálních složek rezortu MO.
Tabulka: Cíle změn v čelení terorismu

Chorobných zdrojů terorismu

CH

Šíření paniky

Š

Katastrofických důsledků

K

K

Odvahy teroristů

O

T

Doby na odhalení a potrestání

D
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Proto je nezbytné vyvodit další poučení, která směřují k „denním povinnostem“
příslušníků rezortu, k jejich všestranné podpoře i zajištění. Hlavní v této oblasti je
dosáhnout změn ve schopnosti čelení terorismu, tak aby znamenaly zvýšení efektů a
snížení negativních aspektů, jak uvádí tabulka: Cíle změn v čelení terorismu.
Jaký je stav z hlediska objektů ve vlastnictví a péči rezortu MO. Tedy těch
objektů, které by měly v určitém směru splňovat alespoň základní kritéria odolnosti proti
teroristickým akcím. To určuje výčet vybraných souhrnných charakteristik:
q Množství objektů je vyšší než disponibilní zdroje pro základní bezpečnostní opatření.
q Významné objekty jsou střeženy na dosažitelné a uspokojivé úrovni, jejich modernizace je možná a vhodná.
q Některé stacionární objekty AČR na našem území jsou mnohdy v kritickém technickém stavu a jejich zranitelnost je snadná (např. muniční sklady s nepotřebnou
municí pro neexistující výzbroj v AČR).
q Technické a technologické systémy jsou na nižší technologické a technické úrovni,
než je současná úroveň potencionálních teroristických prostředků a technologií.
q Rozvoj vědy a techniky není v potřebném rozsahu orientován na dosažení nezvratných výhodných podmínek pro ozbrojené síly.
V návaznosti na stav a existující situaci reformy AČR ve změněných zdrojových podmínkách, je možné formulovat následující závěry a doporučení:
q Snížit počty stacionárních objektů AČR.
q Zahrnout problematiku čelení terorismu do procesu plánování a nancování
AČR.
q Zpracovat zatřídění konkrétních objektů AČR do typů střežení se zohledněním odolnosti proti teroristickým aktivitám. (V již uvedeném členění: a) stacionární [trvalé, dočasné] a současně [budovy, technické systémy, areály, komunikace a produktovody], b) mobilní [velitelská stanoviště, technické systémy,
areály, komunikace a produktovody].)
q Navrhnout změny typového střežení objektů, v návaznosti na jejich zatřídění
(lidé, technické systémy, informační systémy) s ohledem na čelení terorismu
a ekonomickou náročnost.
q Zajistit sledování trendů v technických a technologických systémech využitelných pro střežení objektů AČR.
q Zabezpečit rozhodnutí o vlastním výzkumu a vývoji nebo o akvizičním procesu technických a technologických systémů podle schválené hierarchie a ekonomických možností.
q Rozvíjet teoretické poznatky, vědní obory a disciplíny, které odrážejí aplikaci
teroristických aktivit ve vojenství. Nerozvíjet to, co přísluší výrobním organizacím a jiným rezortům, které mají gesci za danou problematiku.
q Vytvořit podmínky pro rozvoj speciálních znalostí a schopností složek ozbro74
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jených sil ve vztahu k terorismu (vojenské zpravodajství, správa vojenských
komunikačních a informačních systémů, ochrana proti ZHN, vojenské zdravotnictví, pasivní systémy, vojenská výzkumná zařízení pro rozvoj teorie obrany
státu, technických a technologických nástrojů, vojenská vzdělávací a školící pracoviště).
q Zajistit mezinárodní spolupráci a přijetí poznatků zejména z NATO.
11. Průvodce informacemi o terorismu
Existuje rozsáhlý soubor informací, které jsou k problematice terorismu dosažitelné, byly v uplynulých letech a v současné době publikovány. Tento soubor představuje jen omezený a cílený výběr skutečných informací, které jsou navíc dostupné jen
ve vybraném souboru informačních zdrojů. Skutečné shromažďování všech informací,
které jsou k této problematice, zejména po 11. září 2001 v celém světě přímo „chrleny“,
je neracionální, jestliže nebudou uskutečněny určité kroky k rychlejší orientaci příjemce
těchto informací.
Univerzální doporučení pro specializovaný výběr takových podkladů, které
mohou být v dalším období používány k odbornému nebo laickému zhodnocení, v podstatě neexistuje. Proto je možné přistupovat pouze k roli jistého průvodce, který by měl
usnadnit individuální volbu klíče pro účely:
q klasikaci existující informace;
q výběru informací z většího souboru;
q vypracování vlastní informace, vědeckého sdělení atp.
Klasikace existující informace je používána buď pro zatřídění informací do
anotovaného výběru nebo individuálního seznamu podkladů. Třídící kritéria mohou být
použita podle účelu, který je znám příjemci informací nebo podle teoretických poznatků.
Výhodné je používat tezaurus, který danou problematiku vystihuje. Nejvýznamnějším
parametrem pro jeho sestavení je účel sledování informací. Z hlediska rozsahu informací
o terorismu existují informační podklady, které mají charakter:
q Dat a nebo zprávy o události (textová, lmová, zvuková, obrazová, záznam
výslechu, protokol výpočetní techniky, ...).
q Zobecněného poznatku (článek v novinách, časopisech, sdělení v dalších médiích) se zahrnutím postoje autora nebo toho, kdo zobecnění učinil.
q Odborné posouzení (zpravodajská informace, odborný posudek, protokol, ...).
q Vědeckého sdělení (studie, vystoupení na konferenci, monograe, ...).
q Encyklopedického shrnutí (komplexní popis problematiky s uvedenou klasikací, obecnými závěry, doporučeními, učebnice, monograe k většímu rozsahu
sdělení, ...).
q Scénáře lmového zpracování, počítačového nebo jiného souhrnného sdělení.
q Podkladu pro rozhodování.
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Výběr informací z většího souboru přichází v úvahu při nahodilém nebo cíleném hledání informací pro získání nové znalosti, nebo jejím cíleném upřesnění. Větší
soubor informací je buď nějakým způsobem uspořádán, pak je možné volit klíčová
slova, která umožňují postupné přiblížení k cíli. Možné je rovněž jiné třídící hledisko,
které navazuje na charakter informací (v písemné podobě, literární, datové, zvukové,
obrazové, ...)
Vypracování vlastní informace, vědeckého sdělení je zpravidla spojeno se
znalým postupem pro individuální výběr informací, který je zpravidla uskutečňován
podle zvolených kritérií. Důležité je hodnocení obsahu informací z pohledu jaké množství informací má skutečně obsah podle sledované tématiky a jaký je podíl informací
z jiných oborů.
Závěr
V celém textu byly shrnuty poznatky o problematice terorismu ve vztahu k AČR.
Jsou výsledkem rozsáhlejšího studia problematiky v bohatém souboru vydaných informací. Příspěvek se věnuje analytickým východiskům a závěrům, které jsou vymezeny
modelovou situací: „Jak může být AČR ohrožena působením současného terorismu?“
V návaznosti na nadnárodní tendence ve změnách poslání ozbrojených sil, které
ve vztazích mezi státy začínají v rozsáhlejším měřítku naplňovat roli mírotvorců místo
nositelů násilí, je tento problém možné zařadit do strategické úrovně. Jestliže mají být
přijímána jakákoliv rozhodnutí k otázkám výstavby a praktického použití ozbrojených
sil, měla by respektovat možné důsledky a souvislosti jež byly v příspěvku shrnuty.
Vedle vlastních informací, které modelují rámec možného ohrožení AČR soudobým terorismem považoval autor za užitečné přičlenit kapitolu „Průvodce informacemi
o terorismu“, která by mohla napomoci dalším praktickým činnostem v této oblasti.
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