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republiky, zabývající se problematikou terorismu a životního prostředí. Předmětem dalšího 

úseku je praktická část, kde jsou popsány hlavní prvky scénářů a vybrané nebezpečné 
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1 ÚVOD 

 Terorismus se v současnosti dostává stále více do popředí zájmu a to nejen  

z pohledu potřeby vymezení přístupu společnosti k těmto činům, ale také ve způsobu 

vymezení se vůči podstatě tohoto aktu. Tuto skutečnost potvrzuje i vznik Akčního plánu 

proti terorismu (The Partnership Action Plan against Terrorism /PAP-T), který nastiňuje 

možnosti zvýšení spolupráce ve třech hlavních oblastech - prevence před terorismem, boj  

s terorismem a zvládnutí následků teroristických akcí. Plán PAP-T podporuje i strukturu 

spolupráce spojeneckých a spřátelených zemí a organizací ve snaze zlepšit spolupráci  

v boji proti terorismu. Z celosvětového pohledu se mezinárodní organizace a státy snaží 

tuto problematiku terorismu řešit prostřednictvím sdílení informací, koordinací činností, 

dále zaměřením se na aktivity financování, logistických prvků podpory a činností 

teroristických skupin, pořádání mezinárodních konferencí zaměřených na tuto 

problematiku a dalšími činnostmi [18]. Generální tajemník Kofi Annan v roce 2005 

předložil strategii k problematice terorismu, která identifikovala pět klíčových pilířů, a to: 

 odrazování skupin od uchylování se k terorismu; 

 odepírání teroristickým skupinám prostředky k provedení útoku;  

 odrazovaní států od podpory teroristických skupin;  

 vyvíjení schopností států k prevenci před terorismem; 

 ochrana lidských práv v souvislosti s terorismem a boji proti terorismu. [32]  

 Světový přístup k těmto činnostem je zřejmý, samotná zvýšená pozornost v této 

oblasti vyplývá ze skutečnosti, že teroristické skupiny ve světě zintenzivňují svou činnost 

(Obrázek 1) a díky globální medializaci se dostávají do popředí zájmu. 
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Obrázek 1: Statistika četnosti teroristických útoků [8] 

 Stejně jako přístupy společnosti k této problematice se vyvíjí, tak i přístupy 

teroristických skupin k samotným útokům se mění. Základní princip je však neměnný a tím 

je skutečnost, že terorismus je účelově zaměřený a proto způsob provedení útoku je 

primárně odvislý od motivace (ideologická, náboženská, nacionalistická atd.). To vše vede 

k stanovení cíle a následně prostředků, kterými lze daného cíle dosáhnout. Jedním 

z prostředků, které jak poukazují útoky teroristických skupin provedených v současnosti, je 

využití chemických látek [8]. Zneužitelnost chemických látek k teroristickým útokům 

může být a je jednou z oblastí zájmu. Komplexní řešení této oblasti je velmi složité, jak je 

ukázáno na následujícím obrázku (Obrázek 2) a vyžadovalo by tým expertů z různých 

oborů.  

 

Obrázek 2: Komplexní pohled na problematiku zneužitelnosti chemických látek v rámci terorismu 
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 Proto se bakalářská práce zaměřuje pouze na jednu z částí tohoto problému a tou je 

možný scénář útoku na cílový systém, který je podmíněn výskytem chemických látek  

v průmyslových podnicích.  

 Hlavním cílem této bakalářské práce je systematicky zpracovat možné scénáře 

teroristických útoků na průmyslové podniky nakládajícími s chemickými látkami.  

Ke splnění cíle je nutné zhodnotit legislativní přístup České republiky, dále provést 

identifikaci možných variant teroristických útoků za pomoci analytických metod (např. 

BlackBox, FTA, ETA). Závěrem vyhodnotit současný stav připravenosti managementu 

podniků vůči tomuto typu hrozby a na základě identifikovaných scénářů navrhnout možná 

opatření zlepšující úroveň fyzické ochrany těchto podniků. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 Pojem terorismus není jednoznačně vymezen, lze vyhledat mnoho definic, které se 

snaží terorismus co nejpřesněji charakterizovat a vymezovat. V roce 1984 se uskutečnila 

syntéza definic terorismu, ze kterých byla vytvořena jedna. Částečnou shodu nebo plnou 

shodu projevilo 81% dotazovaných odborníků. Konečnou podobu definice dostala v roce 

1988, dle [4] je následující: 

 ,,Terorismus je metoda vzbuzování strachu prostřednictvím opakovaných násilných 

aktů, vykonávaných tajnými nebo polotajnými jednotlivci, skupinami či státními orgány  

z idiosynkratických, kriminálních nebo politických důvodů, přičemž na rozdíl od atentátů 

nejsou přímé oběti násilí pravým terčem teroru. Okamžité lidské oběti násilných aktů jsou 

obvykle buď vybrány náhodně (příležitostné terče) z cílové veřejnosti, nebo záměrně 

(reprezentativní neboli symbolický terč) a slouží k předání zpráv. Komunikační procesy 

mezi teroristy (organizací), (ohroženou) obětí a hlavním terčem, založené na násilí a šíření 

strachu, jsou využívány k manipulaci hlavního terče (veřejnosti) tím, že se z nich stávají 

terče teroru, požadavků nebo upoutání pozornosti v závislosti na tom, zda jde  

o zastrašování, násilné donucování nebo šíření propagandy." [4] 

 Dle dokumentu [6] je terorismus charakterizován jako soubor násilných činů 

prováděných na nevinných nezúčastněných osobách nebo cílech ve snaze vyvolat strach, 

upoutat pozornost, otřást veřejným míněním, zastrašit, získat další stoupence, dosáhnout 

vytyčených cílů (politické, etnické, ideologické, rasové a jiné). Rada EU ze dne  

27. prosince 2001 stanovila „Společný postoj Rady EU pro užití zvláštních opatření pro boj  

s terorismem“ (2001/931/SZBP), ve kterém se teroristickým činem rozumí některé  

z následujících úmyslných jednání, bylo-li spácháno s cílem: 

 závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo; 

 protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednala určitým 

způsobem nebo aby se jednání zdržela; 

 závažným způsobem destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, 

hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace: 

o útoky ohrožující lidský život s možným následkem smrti; 

o útoky ohrožující tělesnou integritu člověka; 
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o únos nebo braní rukojmí; 

 způsobení rozsáhlého poškození vládních nebo veřejných zařízení, dopravního 

systému, infrastruktury, včetně informačního systému, pevné plošiny  

na kontinentálním šelfu, veřejného místa nebo soukromého majetku, které může 

ohrozit lidské životy nebo vyústit ve značné hospodářské ztráty; 

 zmocnění se letadla, lodi nebo jiných prostředků veřejné či nákladní dopravy; 

 výroba, držení, získání, přeprava, dodání nebo užití zbraní, výbušnin nebo zbraní 

jaderných, biologických nebo chemických, jakož i výzkum a vývoj biologických  

a chemických zbraní; 

 vypouštění nebezpečných látek, zakládání požárů, vyvolání povodní nebo zavinění 

výbuchů, jejichž důsledkem je ohrožení lidských životů; 

 narušení nebo přerušení dodávek vody, elektrické energie nebo jiného základního 

přírodního zdroje, jehož důsledkem je ohrožení lidských životů; 

 výhrůžka některého jednání uvedeného v bodech výše; 

 vedení teroristické skupiny; 

 účast na činnostech teroristické skupiny, například dodáváním informací nebo 

materiálních zdrojů nebo financováním jejích činností jakýmkoli způsobem  

s vědomím skutečnosti, že taková účast přispěje k trestné činnosti skupiny; [6] 

 K největší možné minimalizaci teroristických činů a jejich způsobených ztrát  

a škod je důležité dobře analyzovat a hodnotit konkrétní teroristické skupiny. 

V současnosti existuje celá řada typologických přehledů, které mohou sloužit jako základní 

zdroj informací, problém však představuje dle Řeháka [23] jejich časté a chybné slučování 

(např. aktérů, motivace, rozsahu a způsobu provádění teroristických činů). V následujícím 

textu jsou uvedené některé z typologií. Typologie podle motivace je uvedena  

na následujícím obrázku: 
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Obrázek 3: Typologie terorismu podle motivace [23] 

Podle místa působení [20]: 

 domácí - obyvatelé státu působící v rámci státu 

 mezinárodní - zástupci států proti jiným státům 

 nestátní - extremismus a revoluce pro vlastní dobro 

 státem podporovaný - podporovaný vládou proti vlastnímu lidu nebo podpora 

terorismu proti jiným státům 

 oboustranně zničující - konflikt, který se šíří do jiného státu nebo bojován v cizím 

státě 

Podle rysů osobnosti [20]: 

 pobláznění, posedlí - silný pud sebezáchovy (nezaložen na realitě), sebestředný, 

má jasný cíl, iracionální a nepředvídatelný 
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 zastánce, bojovník - obětavý, spojuje náboženství a politiku, zřídka ochoten 

vyjednávat, lhostejný k riziku 

 kriminální - silný pud sebezáchovy, sobecký, hledá zisk a orientovaný na útoky, 

vyhýbá se velkým nebezpečím 

Podle cíle [20]: 

 hromadný teror - cílem je obyvatelstvo 

 vládní teror - selektivní zaměření jednotlivců nebo skupin 

 náhodný teror - cíl je kdokoliv v nevhodný čas na nevhodném místě 

 zaměřený náhodný teror - cílem jsou určitá místa frekventovaná opozicí 

 taktický teror - útoky na vládu nebo politicky aktivní cíle  

 Snaha o vytvoření přesné charakteristiky a zařazení typologií terorismu je stejná 

jako při snaze definovat terorismus samotný. Podle kritérií lze vytvořit i desítky různých 

typologií v závislosti na náhledu na problematiku, v závislosti na využitých prostředcích 

atd. Z pohledu současného pojetí novodobého terorismu se společnost s prvními projevy 

setkává již koncem 18. století v období Francouzské revoluce. Výrazné zvýšení aktivit  

a formování teroristických skupin bylo zjištěno okolo roku 1950, kdy došlo k velkému 

nárůstu počtu těchto skupin ve světě. Dle literatury [44] od roku 1990 až do současnosti se 

nejčastěji setkáváme s tzv. fundamentálním terorismem. Fundamentální terorismus je 

forma náboženského extremismu usilujícího o prosazení své víry. Před desítkami let 

teroristé působili hlavně jednotně, osamoceně a neorganizovaně. V současnosti se 

setkáváme s vysoce organizovanými teroristickými skupinami, které se snaží 

maximalizovat velikost dopadu svých činů. Díky této velké organizaci skupin je mnohem 

větší problém zamezit jejich působení a minimalizovat škody jejich působení na minimum. 

Ze současného a historického dění je zřejmé, že společnost se s  různými formami 

terorismu setkává po celém světě. V současnosti se považuje za nejnebezpečnější  

a nejrozšířenější islámský fundamentální terorismus [23]. Příkladem tohoto extremismu je 

únos čtyř letadel islámskou organizací Al-Kájda dne 11. září 2001, dvě z těchto letadel 

byly navedeny na věže Světového obchodního centra v New Yorku, třetí letadlo na 

Pentagon (sídlo Ministerstva obrany Spojených státu amerických) a čtvrté se zřítilo  

v neobydlené oblasti v Pensylvánii. Po tomto incidentu Spojené státy americké vyhlásily 

válku terorismu. [29] 
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 Prevence a připravenost jsou jedny z důležitých nástrojů, které mohou nejen snížit 

šance na pokus o teroristický čin, ale i minimalizovat následné škody. S událostmi, které se 

v posledních letech staly, se stále více do popředí zájmu, mimo klasické bombové  

a ozbrojené útoky, dostává zneužití chemických a biologických látek (Obrázek 4). Zároveň 

dochází k nárůstu útoků na průmyslové podniky a infrastrukturu, přičemž se jedná 

převážně o útoky typu žhářství a různé formy sabotáže, např. sabotáž vlakové tratě, 

poškození zařízení, popřípadě zranění, smrt zaměstnanců (viz Obrázek 4). 

Obrázek 4: Statistika četnosti teroristických útoků s využitím různých prostředků vlevo a teroristických útoků 

na průmyslové podniky a infrastrukturu vpravo [8] 

 Z pohledu chemických látek je převážná pozornost zaměřena na bojové chemické 

látky, na které se vztahuje Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití 

chemických zbraní (viz Legislativa), menší pozornost je věnována průmyslovým 

zařízením, ve kterých se nakládá s různými nebezpečnými látkami, které mohou být 

potenciálně zneužity k teroristickým útokům. Samotný teroristický čin proti lidem nemusí 

být veden přímo proti nim samým, ale cílem se mohou stát i jiné objekty, např. kritické 

prvky infrastruktury, jako jsou zdroje pitné vody, důležité státní administrativní budovy, 

korporace. V následujících podkapitolách jsou rozebrány vybrané typy terorismu, které 

mají přímou návaznost na téma bakalářské práce, což jsou průmyslové podniky. 

2.1 Ekoterorismus a environmentální terorismus 

 Počátky ekoterorismu jsou datovány do 60. - 70. let 20. století ve Spojených státech 

amerických, kdy skupinka několika osob bojovala proti ničení arizonské přírody. Mezi 

jejich činy patřilo např. sypání písku do nádrží s palivem bagrů a ničení železnic při 

převozu uhlí do elektráren. V dnešní době je pojem ekoterorismus hojně využívaným 

termínem, ovšem ne vždy oprávněně. [23] 
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 Ekoterorismus je forma terorismu v souvislosti se životním prostředím. Tento 

pojem je vysvětlován více významy. Často je označován jako použití nebo vyhrožování 

použitím násilí proti životnímu prostředí environmentálně orientovanou skupinou  

pro environmentálně-politické důvody nebo zaměřený na všeobecnou pozornost, často 

symbolické povahy [33]. Jako ekoteroristé jsou označovány osoby a skupiny, které jednají 

násilně v zájmu ochrany životního prostředí. Nejednoznačnost vymezení tohoto pojmu 

vede k záměně s pojmem environmentální terorismus, který dle dokumentu [33] spíše 

označuje nezákonné použití síly proti přírodním zdrojům „in situ“ tak, aby byla populace 

zbavena svého prospěchu a / nebo byl zničen její majetek. S pojmem environmentální 

terorismus úzce souvisí také chemický terorismus, který je často spojován z chemickými 

zbraněmi.  

2.2 Chemický terorismus 

 Chemické zbraně byly používány už v dávných dobách. V historii některých národů 

lze nalézt záznamy o využívání různých forem látek k boji. Staří Evropané, Číňané či 

Egypťané využívali k tomuto účelu jedovatých hadů, hmyzu, nemocných zvířat, 

otrávených zbraní a zásob, ale první použití chemických zbraní ve velkém měřítku 

proběhlo až během první světové válce. [19]  

 Prvním, kdo použil chemickou látku, jako prostředek k boji, byla Francie (1914) 

jednalo se o slzný plyn (ethyl bromoacetate), o pár let později v daleko větším množství 

byl německými vojsky použit hořčičný plyn (Bis(2-chlorethyl)sulfid) zvaný Yperit. Použití 

této látky si vyžádalo tisíce obětí, sice se nejednalo o teroristický čin, ale tento čin 

představuje historický milník ve využití chemických zbraní. [19] 

 V první světové válce bylo použito mnoho dalších nebezpečných chemických látek, 

jako je fosgen (prudce toxický bezbarvý dusivý plyn), chlór (toxický reaktivní žlutozelený 

plyn) a další chemické látky. Důsledkem používání těchto chemických látek v průběhu 

první světové války bylo 90 000 mrtvých a přes 1 300 000 zraněných. [12] 

 V průběhu let až do současnosti bylo využito mnoho chemických látek ať už 

k válečným účelům, tak i teroristickým útokům. V následující kapitole 2.3 jsou uvedeny 

větší teroristické činy, které se staly a jejich prostředky a důsledky. Počet použití 

chemických látek k teroristické činnosti se v posledním století dramaticky zvýšil. [1] 
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 Chemický terorismus, dle dokumentu [33] lze tedy posuzovat jako zlý čin, kterým 

teroristé mají za cíl vědomě s použitím chemické látky (či látek) způsobit akutní škodu  

na složkách životního prostředí a přímo či nepřímo také na zdraví a životech obyvatel,  

a omezit tak základní svobody člověka (včetně omezení či zhoršení tzv. ekosystémových 

služeb, vyvolání strachu a paniky obyvatelstva apod.). 

2.3  Teroristické chemické útoky 

 V historii došlo k mnohým použitím chemických látek k zabíjení, ať už jako 

prostředek ve válce nebo jako prostředek teroristického útoku. Níže jsou uvedeny vybrané 

případy, kdy byly užity chemické látky: 

2.3.1 Tokio (Japonsko) 

 Sekta Aum Shinrikyo provedla teroristický útok sarinem (nervově paralytická 

vysoce toxická chemická bojová látka) v tokijském metru 20. března 1995. Útok byl 

proveden v pěti různých soupravách na třech linkách pěti členy Aum Shinrikyo. Každý  

z teroristů měl tekutý sarin v plastových kapsách zabalených do novin. Útočníci použili  

k propíchnutí kapslí špičku deštníku a následně opustili metro, kde sarin pomalu vytékal na 

podlahu (viz Obrázek 5). Linky pokračovaly dále, dokud nezačali mít cestující problémy. 

Devatenáct lidí bylo usmrceno a několik tisíc dalších zraněno. Hodně cestujících bylo 

vážně zraněno, ale většina měla jen lehká zranění (dočasné oslepnutí, dýchací problémy). 

Tento čin se stal jednou z hlavních příčin zvýšeného zájmu o problematiku terorismu  

z důvodu rozsahu škod na zdraví obyvatel a potenciálu rizika nejen v Japonsku, ale i  

po celém světě. [25] 

 

Obrázek 5: Situace po útoku sarinem v Tokijském metru [24] 
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2.3.2 Damašek (Sýrie) 

 Na východě Damašku v oblasti Ghúta bylo 21. srpna 2013 použito velké množství 

sarinu, přibližně 350 litrů (viz Obrázek 6). Incident se stal během občanské války v čase, 

kdy povstalci vyvíjeli velký tlak na čtvrť pod kontrolou vlády, a tento chemický útok měl 

za následek stovky mrtvých obyvatel. Povstalci označovali za viníky syrskou vládu  

a syrská vláda naopak označovala za viníky povstalce. V reakci Spojených národů bylo 

vytvoření komise pro vyšetřování tohoto útoku. Tento čin měl za následek okolo 1000 

mrtvých (včetně kolem 400 dětí) a přes 2000 zraněných osob. [21] 

 

 

Obrázek 6: Situace po útoku sarinem v Damašku [28] 

2.3.3 Další teroristické útoky s využitím chemických látek 

 Níže jsou uvedeny další teroristické útoky s využitím chemických látek, které se 

staly v období od první světové války do současnosti: [12] 

 21. ledna 1994 teroristé použili chemické granáty na vesnici Ormancik (Turecko), 

16 osob zemřelo 

 6. září 1987 teroristé v Zamboanze (Filipíny) otrávili pesticidy policejní stanici,  

19 zemřelých a 140 zraněných osob 

 14. duben 1946 židovští teroristé otrávili jídlo nacistům v Nurembergu (Německo), 

2283 zraněných  

 V průběhu tohoto období docházelo k stále častějšímu užívání chemických látek 

jako prostředku k boji, ale tyto látky byly využívány vládami a nejsou klasifikovány jako 

teroristický čin, proto nejsou v této bakalářské práci uvedeny. [12] V současnosti je  

s terorismem nejčastěji spojována činnost teroristické organizace IS (Islámský stát). 
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2.3.4  Teroristické útoky a použití chemických látek Islámským 

státem 

 V následujícím textu jsou stručně vyjmenovány případy, při kterých byly využity 

chemické látky: 

 v lednu 2015 teroristé Islámského státu (dále jen IS) použili na cestě u Syrské 

hranice sebevražedný bombový útok chlorem, který převáželi v nákladním autě. 

Důsledkem tohoto útoku bylo okolo třiceti zraněných osob; [11] 

 září - říjen 2014 použili bojovníci IS bomby plněné chlorem, důsledkem bylo 40 

zraněných; 

 duben 2012 - červen 2013 provedli teroristé IS 23 útoků na dětské školy  

v Afghánistánu (provincie Takhar, Sar-e-Pul a další), pravděpodobně užili pesticidů 

a vyskytly se i případy otravy vody. Důsledkem bylo 1952 zraněných (z toho 1924 

dětí); 

 duben - srpen 2010 teroristé IS provedli 20 plynových útoků na dětské školy, 

pravděpodobně použili pesticidy a tento čin měl za následek 672 zraněných; 

 říjen 2006 - červen 2007 teroristé IS provedli v Iráku (Ramádí, Bagdád, Fellujah) 

15 bombových útoků pomocí aut naplněných bombami s chlorem. Cílem bylo 

civilní obyvatelstvo a vyžádalo si 115 mrtvých a 854 zraněných (z toho 85 dětí); 

 8. října 2006 teroristé IS otrávili jídlo na policejní stanici v Iráku (Numaniyah),  

7 osob zemřelo a dalších 700 zraněno. [12] 

Jedním ze základních následků teroristických činů ve světe bylo zlepšení právních 

úprav, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. 

 

2.4 Legislativa 

 V České republice je problematika terorismu obsažena v různých právních 

předpisech. Jedním z podstatných zákonů je zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné upravuje například §89 zločinné spolčení, §163a 

účast na zločinném spolčení, §93 teror, §95 záškodnictví, §179 obecné ohrožení, §181a 

ohrožení životního prostředí, §185 nedovolené ozbrojování, §235 vydírání a jiné. Existují  

i další zákony, které se netýkají přímo prvků terorismu, ale jejich znění působí jako 
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prevence. V problematice zneužití chemických látek k terorismu jsou v následujícím textu 

uvedeny další zákony, vyhlášky a úmluvy. [42] 

 V boji proti terorismu Česká republika (dále jen ČR) vyvíjí úsilí nejen na národní, 

ale i mezinárodní úrovni ve spolupráci s mezinárodními organizacemi jako jsou 

Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization (NATO)), Organizace 

spojených národů (OSN) a Evropské unie (EU). V rámci plnění závazků vůči těmto 

organizacím a zároveň ve snaze minimalizovat hrozbu terorismu ČR využívá důležité 

dokumenty a plány těchto organizací k boji s terorismem. Mimo jiné se účastní: [27] 

 Akční plán boje proti terorismu (The Partnership Action Plan against Terrorism 

/PAP-T) - vytvořen organizací NATO a odsouhlasen 9. prosince 2004 v Bruselu, 

více je popsán v kapitole Úvod. 

 Stockholmský program (dále jen SP) - ustanovuje priority Evropské Unie  

v oblastech svobody, bezpečnosti a práva. Hlavním cílem je vytvořit bezpečnou 

Evropu, proto se SP zaměřuje na následující priority: Evropa práv; Evropa 

spravedlnosti; Evropa, která chrání; Přístup k Evropě; Evropa solidarity; Evropa  

v globalizovaném světě. [3] 

 V rámci Evropské Unie se ČR také účastní: Akčního plánu Evropské Unie pro boj  

s terorismem, Evropské protiteroristické strategie, Sankční seznamy EU (proti 

financování terorismu), Akčního plánu EU pro boj s radikalizací a rekrutováním, 

Akčního plánu radiologických látek a nukleárních materiálů a jiné. 

 Globální strategie boje proti terorismu - dokument byl přijat 27. dubna 2006  

a obsahuje nejvýznamnější protiteroristické aktivity OSN zaměřeny zejména  

na prostředky užívané teroristy a problematiku financování teroristických skupin. 

[7] 

Ministerstvo vnitra ČR jakožto organ odpovědný za koordinaci protiteroristického 

úsilí na území České republiky připravilo dokument s názvem Strategie české republiky 

pro boj proti terorismu od r. 2013 s cílem minimalizovat dopady a rizika případných 

teroristických činů na území ČR a deklarující postoj k problematice terorismu  

i pro zahraniční partnery a státy po celém světě. Ve snaze respektovat principy 

demokratického státu Česká republika koncipuje svoje kroky v boji s terorismem tak, aby 

nedocházelo  
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k omezování svobody a práv občanů nad rámec zákona a vytvořila tyto základní principy 

boje s terorismem: [27] 

 ,,soulad boje s terorismem s Bezpečnostní strategií ČR a dalšími klíčovými 

dokumenty;  

 respektování principů demokracie a ochrany lidských práv;  

 spolupráce a sdílení informací mezi zainteresovanými institucemi;  

 prohlubování zapojení České republiky do mezinárodních aktivit (neznamená to 

však přenášet aktivity, které jsme schopni řešit na národní a lokální úrovni);  

 budování a prohlubování důvěry mezi stejně smýšlejícími zahraničními partnery;  

 prověřování (cvičení) schopností čelit hrozbě terorismu;  

 vzdělávání;  

 aktivní přístup při prevenci hrozeb;  

 informování veřejnosti v účelném a přiměřeném rozsahu;  

 maximální pomoc, podpora a ochrana subjektům, které poskytnou informace  

o připravovaných teroristických akcích." [27] 

 

Jedním z klíčových dokumentů souvisejících nejen s terorismem je Úmluva  

o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich 

zničení. Jedná se o mezinárodní smlouvu zavazující smluvní státy mimo jiné za žádných 

okolností: [31] 

 nevyrábět, nevyvíjet, nenabývat, nehromadit, nepřechovávat chemické 

zbraně a ani je nikomu nepřevádět; 

 nepoužít chemické zbraně; 

 nevykonávat žádné vojenské přípravy k jejich použití; 

 nikomu nepomáhat a nepodněcovat nikoho k jakýmkoliv činnostem 

zakázaných smluvnímu státu; 

Smluvní státy se v souladu s Úmluvou zavazují: 

 zničit chemické zbraně vlastněné nebo pod jeho jurisdikcí; 

 zničit chemické zbraně zanechané na území jiného státu; 

 zničit objekty vlastněné nebo pod jeho jurisdikcí na výrobu chemických 

zbraní; 

 nepoužít látky jako bojového prostředku k potlačování nepokojů; 
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Úmluva mimo jiné specifikuje pojmy, jako jsou: chemická zbraň, toxická chemická 

látka, prekurzor, objekt na výrobu chemických zbraní a jiné. Důležitou součástí Úmluvy je 

Příloha o chemických látkách obsahující: 

 Zásady pro seznamy chemických látek - kde jsou určena kritéria  

pro zařazení do seznamu chemických látek 1,2 nebo 3 

 Seznamy chemických látek - obsahující seznamy toxických chemických 

látek a jejich prekurzory 

 

V České Republice úmluva vstoupila v platnost 29. 4. 1997. [31] 

 V rámci České republiky Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob  

a použití chemických zbraní a o jejich zničení do právních podmínek České republiky 

uplatňuje zákon č. 19/1997 S.b o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

chemických zbraní, ve znění pozdějších předpisů. [40] 

 Vyhláška č. 208/2008 Sb. kterou se provádí zákon o některých opatřeních 

souvisejících se zákazem chemických zbraní, ve znění pozdějších předpisů upřesňuje  

k zákonu 19/1997 Sb. mimo jiné podmínky nakládání s nebezpečnými látkami, jejich 

členění a požadavky na členění. [34] 

 Dalším z důležitých právních předpisů je Akční plán CBRN Evropské Unie 

primárně se zaměřující na vnitrostátní opatření v rámci Evropské Unie se zaměřením  

na stávající mezery a podporující výměnu informací a osvědčených postupů. Zaměřuje se 

na: 

 prevence - zamezující neautorizovanému přístupu k CBRN látkám na nejvyšší 

možnou úroveň; 

 odhalování - schopnost odhalit CBRN látky ve snaze zabránit jejich zneužití; 

 připravenost a reakce - schopnost efektivní reakce na události zahrnující CBRN 

látky; 

 Hlavním úkolem tohoto plánu je snížení hrozby a rozsahu poškození krizových 

událostí zahrnujících látky CBRN způsobených nehodami, přírodními zdroji i záměrnými 

příčinami. [5] 
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 Zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů zajišťující mimo jiné i územní celistvost a svrchovanost České republiky  

a chránící její demokratické základy, život, zdraví a majetkové hodnoty. [38] 

 Důležitým zákonem v této problematice je zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů [43], kde zákon určuje a specifikuje 

minimální zabezpečení, které je potřeba zavést a dodržovat. Podnikající fyzická nebo 

právnická osoba užívající zařízení či objekt je povinna:  

 zajistit prevenci závažných havárií v podnicích s nebezpečnými chemickými 

látkami s cílem snížení pravděpodobnosti vzniku a omezení následků havárií 

 vypracovat návrh na zařazení objektu do příslušné skupiny nebo vypracovat 

protokol o nezařazení 

Důležité v problematice prevence závažných havárií je informovat o nové Směrnici 

2012/18/EU(SEVESO III), která začne platit od 1. 6. 2015 a upravuje nový systém 

klasifikace chemických látek, rozšíření působnosti směrnice a jiné. [26] 

 Právnická nebo podnikající fyzická osoba užívající objekt či zařízení je dále mimo 

jiné povinna vypracovat bezpečnostní program, bezpečnostní zprávu, sjednat pojištění 

škody vzniklé v důsledku závažné havárie, plán fyzické ochrany, vnitřní havarijní plán  

(pro objekt či zařízení zařazené do skupiny B) a vnější havarijní plán. Více podrobností  

o vypracování se nacházejí v zákoně č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. [43] 

 Všechny podniky nakládající s určitými nebezpečnými chemickými látkami mají  

ze zákona povinnost zajistit určitá bezpečnostní opatření zamezující jakýmkoliv 

neoprávněným přístupům do objektu, obzvláště k chemickým látkám. Tyto opatření mají 

za cíl zamezit nebo alespoň minimalizovat následky, které by mohly tyto nebezpečné látky 

způsobit. 

 Dalším z důležitých zákonů a vyhlášek zabývající se řešenou problematikou je 

vyhláška č. 250/2006 Sb. která stanovuje rozsah a obsah bezpečnostních opatření 

fyzické ochrany zařízení či objektu zařazených do skupin A nebo B, ve znění 

pozdějších předpisů. Tato vyhláška se zabývá: 

 analýzou možností neoprávněných činností a provedení útoku na objekt či zařízení 

 režimovou ochranou 

 fyzickou ostrahou 

 technickými prostředky [35] 
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 Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných 

havárií, ve znění pozdějších předpisů upravující analýzu a hodnocení rizik závažné 

havárie, způsoby zpracování bezpečnostního programu, vnitřního havarijního plánu, 

strukturu písemných podkladů a jiné. [36] 

 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů, právnických  

a fyzických osob při přípravě na krizové situace a jejich následné řešení. [41] 

 Klasifikace, vlastnosti, hodnocení, balení, označování látek a směsí a skupiny 

nebezpečnosti jsou nařízením evropského parlamentu rady (ES) č. 1272/2008 změněny. 

Podrobnosti nakládání s nebezpečnými vybranými látkami upravuje Nařízení 

evropského parlamentu rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS  

a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a stanovuje kritéria pro klasifikaci  

a označování látek a směsí, také nazýváno CLP (classification, labelling and packaging). 

[30] 

 V souvislosti s bezpečností environmentálního prostředí ministerstvo ŽP uveřejnilo 

Koncepci environmentální bezpečnosti 2012 - 2015 s cílem rozšíření současných 

opatření k zamezení vzniku krizových situací ohrožujících životní prostředí  

a identifikaci zdrojů rizik. [2] 

Navzdory tomu, že Česká republika zatím nebyla terčem velkých teroristických činů 

v porovnání s rozsahem a způsobenými ztrátami a škodě například útoku na Světové 

obchodní centra ve Spojených státech amerických, se snaží klíčové hlediska řešit dříve, než 

při vypuknutí konkrétních incidentů. Problematika tohoto druhu je velmi rozsáhlá, neustále 

se mění a vyvíjí, a proto je důležité ji řešit na národní úrovni ve spolupráci se zahraničními 

státy, které mají s terorismem letité zkušenosti a vytvořit tak v České republice prostředí 

schopné reagovat na jakýkoliv podnět a minimalizovat vzniklé dopady na infrastrukturu. 

[27] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 V současnosti chemické látky vlastní státy, větší organizované skupiny, i malé 

chemické podniky. Dobře provedený útok chemickými látkami může vést k hromadným 

škodám. Hrozba chemického útoku je obvykle vnímána se značně menším zájem  

v porovnání s účinky zbraní hromadného ničení. Homeland Security [29] poukazuje  

na skutečnost, že chemické teroristické útoky provedené běžnými chemickými látkami  

z pohledu provedení jsou jednodušší, než využití nukleárních a biologických zbraní. 

Přístup teroristů se pomalu mění a vyvíjí až do současnosti, kdy teroristé vykonávají více 

menších útoků ve snaze způsobit strach, zmatek a chronické následky. Z tohoto důvodu je 

zřejmé, jak malé dopady jednoduše provedených chemických útoků spojených se snadným 

přístupem k chemickým látkám, mohou vést směrem k potenciálnímu zvýšení používání 

chemických látek v budoucích teroristických útocích. [9] 

3.1 Scénáře možných teroristických útoků 

 Dnešní globalizovaný svět a celá moderní společnost přináší prohlubující se 

rozpory. Dřívější hrozby válečné konfrontace koalic jsou ve světě vystřídány četnějšími 

ozbrojenými konflikty lokální a subregionální úrovně, v řadě případů s přímou či nepřímou 

účastí velmocí. Pozvolna také přibývá států, které vlastní jaderné zbraně a v regionech 

mezinárodního napětí můžeme najít země vlastnící biologické zbraně a chemické látky 

využitelné jako prostředek v boji. Agresivita organizovaného zločinu a zejména jeho 

nejvyšší formy – mezinárodního terorismu s globálními rozměry neustále narůstá. [15] 

  Použití chemických látek k zabití, poranění nebo jakémukoliv negativnímu dopadu 

na cíl (objekty, subjekty, životní prostředí…) mohou být ovlivněny velkým množstvím 

různých motivací, avšak výběr chemické látky teroristou je ovlivněna jejími vlastnostmi 

(síla, dostupnost, množství, skupenství…) a jeho cíl, na který chce zaútočit. Jak poukazuje 

publikace [9], jedním ze způsobů, jak zmírnit toto ohrožení, je vytvoření scénářů možných 

útoků, tj. systematické popsání modelových nepřítelových aktivit a rozhodnutí způsobu 

provedení útoku, zjištění nejpravděpodobnějších prostředků, rozsah poškození cíle  

a dalších kritických částí, které nám pomáhají předcházet takovýmto útokům nebo alespoň 

minimalizovat výslednou škodu spáchanou teroristou. [9] 
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 Jakákoliv činnost nepřítele (terorista nebo kdokoliv pokoušející se ukrást nebo 

zneužít chemickou látku) se odráží ve scénáři provedení. Scénář provedení útoku  

na chemické zařízení je charakterizováno třemi nejdůležitějšími vzájemně propojenými 

částmi a těmi jsou prostředek (chemická látka), způsob použití a cíl. V průběhu vytváření 

způsobu odcizení či zneužití chemické látky dochází k vývoji a zdokonalování těchto částí, 

dokud scénář není na takové úrovni, aby s ním byl terorista spokojen a šance úspěšnosti 

plánu útoku byla co největší. Pří vytváření scénářů je spousta možností provedení každé  

z důležitých částí, proto může být vytvořeno nespočetně mnoho různých způsobů 

provedení útoku. [9] 

 Při přípravě útoku na vybraný cíl může terorista analyzovat činnosti cíle, 

pozorováním, zkušebními objížďkami a obchůzkami zjišťovat slabiny zabezpečení  

a způsoby, jak je obejít, nebo se jim vyhnout, a na základě těchto získaných informací 

vypracovat rafinovaný scénář pro proniknutí na místo cíle. Způsob užití připravené 

chemické látky se odvíjí od vlastností látky (těkavost, rozpustnost, doba působení…) a cíle 

(osoba, budova, životní prostředí). K dosažení co největšího účinku chemické látky také 

záleží na rozsahu a způsobu expozice cíle (vdechnutí, požití, dermální - přes kůži). Doba  

a velikost expozice může značně zvýšit napáchané škody. Dalším z faktorů ovlivňujícím 

účinnost a rozsah působení látky je prostředí vybraného cíle. Terorista se bude snažit 

vybrat látku, která bude nejvhodnější pro prostředí a vlastnosti cíle. Jednou z hlavních 

rozhodujících vlastností látky při útoku na životní prostředí jsou její rozptylové vlastnosti. 

Bude tedy značný rozdíl, zda bude terorista útočit na venkovní nebo vnitřní cíl. Všechny 

tyto a další důležité faktory jsou obsaženy v třech nejdůležitějších částech a těmi jsou 

prostředek, způsob použití a cíl. Vzájemná provázanost těchto tří hlavních prvků spolu se 

spousty možností provedení scénářů dělá z chemického terorismu velmi vážnou hrozbu, 

před kterou je potřeba se chránit v nejvyšší možné míře. [9] 

 Dle [9] se scénář chemického útoku dá rozdělit na tři hlavní oblasti, vysvětleny níže 

(Obrázek 7).  
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Obrázek 7: Tři hlavní části chemického útoku [9] 

 Prostředek - před lety nepřítel dával více přednost toxickým inhalačním látkám 

navzdory jejich slabším účinkům a nižší toxicitě oproti tradičním chemickým agens  

pro využití k teroristickému útoku. Důvodem byla hojnost, snadný přístup a jejich 

dostupnost. Avšak v průběhu let spolu s novými umělými metodikami a technologiemi, 

jako jsou například biokatalyzátory nebo mikro-reaktory, se chemické agens, které byly 

považovány za příliš náročné k výrobě nebo získání pro průměrného teroristu, staly 

mnohem dostupnější a využitelnější. To mělo za následek vyvíjení těchto látek jako 

komerčně dostupného vybavení ovladatelného a získatelného i osobami méně vzdělanými 

v oblasti chemických aplikací, vlastností a látek. Urychlující se vývoj chemických látek má 

za následek nejen zlepšení a usnadnění životních podmínek obyvatelstva, ale zároveň se 

tyto látky mohou stát častým cílem teroristů. [9] 

 Způsob použití - jak bylo zmíněno výše v odstavci popisující prostředek, 

nakládání s chemickými látkami se stává snadnější. Vývoj chemických látek se netýká jen 

nakládání a manipulace s nimi, ale i jejich vlastností (skupenství, přilnavost, odolnost proti 

povětrnostním vlivům, rozpustnost, zápach, barva, hustota, vodivost, změny při zahřátí  

a další). Nelze opominout ani technologie vyvíjené pro zemědělství, zdravotnictví a jiné 

odvětví průmyslu, jelikož je lze využít ke zlepšení strategie pro rozšíření chemické látky  

a míře způsobených škod. Jedním z nejdůležitějších faktorů v oblasti zneužití vývoje  

k terorismu jsou technologie pro automatizaci a schopnost ovládání na dálku umožňující 

nepříteli použít nebezpečnou chemickou látku více nenápadně nebo současně na více 
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místech, což má za následek značné zvýšení důsledků a menší šance k odhalení samotného 

činu i následného chycení pachatelů. [9] 

 Cíl - zranitelnost cílů chemického útoku, ať už je záměrem vnitřní nebo vnější část 

objektu, samotné obyvatelstvo, nebo potraviny či zdroje vody, se může stát značně 

zranitelnější s vylepšenými vlastnostmi chemických látek a způsobu rozšíření. Chemické 

zásobování se s rostoucím počtem obyvatelstva neustále rozšiřuje a stále více dochází  

k využívání zahraničních dodavatelů a spotřebitelů. V současnosti vzrostl počet malých 

chemických podniků vyrábějících větší počet chemických látek natolik, že jsou nyní jejich 

dopravní cesty pro chemické zásobování (i s nebezpečnými látkami) téměř v každém státě, 

které často prochází městskými centry a značně obydlenými oblastmi. Je tedy 

pravděpodobné, že se nepřítel zaměří na toto zásobování a zneužije chemickou látku  

v jakékoliv oblasti, kterou si zvolí za svůj cíl. Technologie a pokrok se neustále posouvá 

vpřed a vyvíjí, ale to také platí pro teroristy a jejich přístup a jednání. [9] 

3.2 Nebezpečné chemické látky jako prostředek útoků 

 V současnosti představuje objem výroby nejrůznějších chemických látek na celém 

světě stovky miliónů tun ročně, přičemž se tento objem nepřetržitě zvyšuje. Neustále také 

roste počet nových vyráběných druhů a  mezi nimi se samozřejmě vyskytují i látky  

s nebezpečnými vlastnostmi.  

 Za nebezpečné chemické látky a chemické přípravky jsou za podmínek 

stanovených Nařízením evropského parlamentu rady (ES) č. 1272/2008 ze dne  

16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení 

směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006  považovány 

látky nebo přípravky, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností. Základní 

klasifikace je označuje jako: [30] 

 Třídy nebezpečnosti - fyzikálně-chemické: 

 Hořlavé aerosoly 

 Hořlavé kapaliny 

 Hořlavé plyny 

 Hořlavé tuhé látky 



22 

 Látky, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny 

 Látky a směsi korozivní pro kovy 

 Oxidující kapaliny 

 Oxidující peroxidy 

 Oxidující plyny 

 Oxidující tuhé látky 

 Plyny pod tlakem 

 Samovolně se rozkládající látky a směsi 

 Samozápalné kapaliny 

 Samozápalné tuhé látky 

 Samozahřívající látky a směsi 

 Výbušniny 

 

Třídy nebezpečnosti - pro zdraví: 

 Akutní toxicita 

 Karcinogenita  

 Mutagenita v zárodečných buňkách 

 Nebezpečnost při vdechnutí 

 Senzibilizace kůže nebo dýchacích cest 

 Specifická toxicita pro cílové orgány - jednorázová expozice 

 Specifická toxicita pro cílové orgány - opakovaná expozice 

 Toxicita pro reprodukci 

 Vážné poškození očí / podráždění očí 

 Žíravost / dráždivost pro kůži 

 

Třídy nebezpečnosti pro životní prostředí: 

 nebezpečnosti pro vodní prostředí 

 Je tedy přirozené, že tento rozvoj výroby chemických látek s sebou přináší i značné 

riziko neúmyslných havárií i úmyslných zneužití těchto látek s velkým negativním 

dopadem na své okolí. K úniku těchto látek může dojít z různých příčin: nehoda, porucha 

zařízení, při teroristickém útoku, vlivem přírodních živlů (sesuv půdy, zaplavení) a jiných. 
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Záleží především na vlastnostech příslušných látek, jakým způsobem a jak závažně 

dokážou ohrozit zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Následky havárií také závisí  

na dalších podmínkách (množství uvolněné látky, rychlosti úniku, stálost látky, 

meteorologické podmínky apod.). Chemické látky používané v průmyslu mohou způsobit 

různé druhy havarijních jevů. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o tři základní havarijní 

události: [16] 

 požár; 

 výbuch; 

 únik nebezpečné látky; 

A čtyři havarijní ničivé dopady:  

 tlaková vlna; 

 tepelný tok; 

 rozlet fragmentů trosek; 

 toxicita; 

 Z pohledu možných obětí a rozsahu působení je toxicita látek považována  

za nejnebezpečnější. Při jejich úniku se vytvoří oblak par látky smíchaný se vzduchem, 

přičemž velikost oblaku je dána okolními podmínkami úniku látky, množstvím a její 

koncentrací. Důležitými okolními faktory jsou teplota, směr a rychlost větru, členitost 

terénu, porost nebo zástavba. Mechanismus přechodu škodlivin do ovzduší je vždy 

ovlivněn jejími fyzikálně-chemickými vlastnostmi a tyto vlastnosti ovlivňují i další šíření 

škodliviny. Podstatné je, zda-li uniká ze zdroje jen parní fáze nebo také kapalina. [16] 

 Není až tak těžké získat chemickou látku, která je schopná způsobit nenávratné 

škody na svém okolí. Pro chemický terorismus lze využít účinné chemické látky, kterými 

mohou být: [14] 

 bojové otravné látky, které řada států doposud uchovává ve svých armádních 

skladech (často ve velkém množství) navzdory tomu, že oficiálně odsuzují  

a odmítají používání těchto látek k boji; 

 chemikálie, které jsou běžně využívány ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, 

chladírenských zařízeních, při výrobě umělých hnojiv a prostředků na ochranu 

rostlin, ve vodárnách i dalších odvětvích; 
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 výchozí produkty nebo polotovary v laboratořích a poloprovozech, které jsou 

určeny pro chemickou nebo jinou výrobu; tyto produkty lze bez velkých obtíží 

zpracovat a přeměnit v nebezpečnou látku; 

 K prostředkům, které jsou poměrně dostupné a lze je v souvislosti s chemickým 

terorizmem zneužít k tomuto účelu, patří především toxické látky a průmyslové jedy 

(fosgen, kyanovodík apod.). Chemické vlastnosti nebezpečných látek jsou většinou 

definovatelné u látek s velmi nebezpečnými vlastnostmi je nutno počítat s vysokou mírou 

účinnosti (v případě teroristy rozsah napáchaných škod), zejména když jsou použity  

za příznivých okolních podmínek. [14] 

 K neopomenutelným zdrojům nebezpečných látek využitelných k teroristickým 

záměrům patří také oblast zemědělství. Do skupiny chemických látek, které se vyrábějí  

ve větších množstvích a zároveň jsou člověku potenciálně nebezpečné pro svůj toxický 

charakter, patří agrochemikálie. Hromadné otravy byly zaznamenány nejen v případě 

chemických havárií výrobních zařízení a skladovacích prostor, ale i např. při velkoplošném 

postřiku, tedy při vlastním používání těchto látek. Není možné vyloučit ani zneužití těchto 

jedů v rámci chemického terorismu. Mezi nejnebezpečnější agrochemikálie patří 

organochlorové insekticidy, organofosforové a karbamátové insekticidy a pyretroidy. [13] 

 Spektrum látek připadající v úvahu pro únik během havárie nebo úmyslném 

zasažení průmyslových zařízení je poměrně široké. Přesto je však možné určit látky nebo 

skupiny látek, u kterých je pravděpodobnost zneužití vyšší. [13] Mezi dostupnější a často 

využívané látky s nebezpečnými vlastnostmi, které by se mohly stát cílem zájmů 

teroristických skupin, mimo jiné patří: [17] 

 Amoniak (NH3) – také nazýván čpavek, je bezbarvý plyn, lehčí než vzduch  

s ostrým štiplavým zápachem a při odpařování z kapalného stavu tvoří chladné 

mlhy. Se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi a je málo hořlavý. 

o riziko - v kapalném i plynném stavu leptá a dráždí oči, dýchací cesty a kůži. 

Způsobuje dušnost až křeče dýchacích cest, která může vést i k udušení. 

Kapalný způsobuje silné omrzliny, expozice silnější koncentrace může 

přivodit smrt. 
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Používá se mimo jiné k výrobě průmyslových hnojiv, polymerů, výbušnin, 

farmaceutických výrobků. Je vysoce toxický pro vodní organismy a snadno 

rozpustitelný ve vodě. [10] 

 Chlor (Cl2) – je žlutozelený, může se vyskytovat jako plyn nebo zkapalněný plyn. 

Je toxický, nehořlavý, dráždí dýchací cesty již při malém množství. Při styku 

s vlhkým vzduchem tvoří mlhy.  

o riziko - pro člověka je velmi nebezpečný a agresivní, při vdechnutí dochází 

k těžkému poleptání dýchacích cest a plic, vzniku plicního otoku někdy  

i s dvoudenním zpožděním, krvácení z nosu, silný kašel a bolest na hrudi. 

Kapalný plyn dokáže vyvolat omrzliny i těžké poleptání očí a kůže.  

Reaguje s vlhkostí vzduchu a mění se na chlorovodík, při vyšší koncentraci vzniká 

kyselina chlorovodíková (HCL), která je toxická pro vodní organismy a negativně 

působí i na rostliny. Chlor je důležitou surovinou při výrobě polyvinylchloridu 

(PVC) a dalších organických hmot. Plynný chlorovodík je snadno rozpustný  

ve vodě. [10] 

 Fosgen (COCl2) – je silně toxická bezbarvá kapalina, která se rychle mění  

do plynného stavu (bod varu 8,2°C), páchne po seně se silně toxickými účinky.  

o riziko - vdechnutím dochází k leptání dýchacích cest a toxickému otoku 

plic. Při vysoké koncentraci přichází okamžitá smrt udušením.  

Fosgen je dobře rozpustný ve vodě (rychle se rozkládá) a organických 

rozpouštědlech. Hojně se využívá v průmyslu při zpracování umělých hmot  

a syntéze barviv a farmaceutických přípravků.  

 Zemní plyn – je bezbarvý plyn lehčí než vzduch, tvořen zejména metanem (CH4). 

Vyskytuje se převážně ve zkapalněném nebo stlačeném stavu. Při odpařování se 

tvoří chladné mlhy a rychle se šířící výbušné směsi.  

o riziko - působí slabě narkoticky, způsobuje bolesti hlavy, ospalost, závrať, 

bezvědomí 

Zemní plyn je extrémně hořlavý a výbušný. Využívá se ke každodenním potřebám, 

jako jsou vaření a vytápění domu. 

 Formaldehyd (HCHO) – také zvaný methanal, methylaldehyd, je za normálních 

podmínek bezbarvý plyn se silně dráždivým, šiplavým zápachem.  



26 

o riziko - páry silně dráždí dýchací cesty, hrozí edém hrtanu  

a bronchopneumonie (typ zápalu plic). Dráždí oči a sliznice, po styku 

s kapalinou silně leptá kůži.  

Formaldehyd je v plynném i kapalném stavu velmi hořlavý a výbušný. Snadno se 

vznítí při všech teplotách. Průmyslově se vyrábí ve velkém množství a používá se 

mimo jiné k produkci polymerů, hnojiv, papírů a mnoho dalších spotřebních 

produktů. V přírodě se rychle rozkládá. [10] 

 Chlorovodík (HCl) – také nazýván chloran, je za normálních podmínek bezbarvý 

plyn s dusivým zápachem. Ve vodě je látka dokonale rozpustná za vzniku kyseliny 

chlorovodíkové. 

o riziko - plyn silně dráždí oči a sliznice dýchacích cest. Při vdechnutí do plic 

reaguje s vodou v plicích a vzniká kyselina chlorovodíková. Leptání 

sliznice, křeč hrtanu a může dojít ke smrti. Potřísnění kapalinou způsobuje 

ve vysokých koncentracích poleptání kůže a očí. 

Chlorovodík je extrémně toxický a má velké využití mimo jiné v chemickém 

průmyslu pro produkci organických sloučenin chloru, při výrobě polovodičů nebo 

při zpracovávání kovů.  

 Kyanovodík (HCN) – také zvaný kyselina kyanovodíková nebo formonitril, je za 

normálních podmínek těkavá bezbarvá kapalina (teplota varu 26,5°C), voní  

po hořkých mandlích. Reaguje se zásadami, jako jsou aminy, louhy, prudce reaguje 

s amoniakem, hydroxidem vápenatým, sodou a dalšími zásadami. Reakce 

s kyselinami může mít explozivní průběh.  

o riziko - do organismu se dostává všemi druhy cest (kůží, plícemi), 

způsobuje bolesti hlavy, hukot v uších, bušení srdce, zvracení, dušnost. Při 

těžkých otravách dochází ke křečím, zástavě dechu a srdce. 

Kyanovodík patří k nejrychleji účinkujícím otravným látkám. Využívá se mimo 

jiné k výrobě organických chemických látek využívaných při výrobě plastických 

hmot. Je silně toxický pro vodní a půdní organismy. [10] 

 Sulfan (H2S) – také zvaný sirovodík, je bezbarvý, prudce toxický plyn těžší než 

vzduch a páchnoucí po zkažených vejcích. Tvoří chladné mlhy a toxické výbušné 

směsi. Mimořádně hořlavá látka, snadno se vznítí při všech teplotách. Při hoření 

vzniká jedovatý kysličník siřičitý.  
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o riziko - při vdechnutí dochází k dráždění dýchacích cest, pálení očí, křečím, 

zvracení, pocitu malátnosti, bolesti hlavy, bezvědomí. Při těžkých otravách 

člověk upadá do bezvědomí, křečí, zástava dechu a následuje smrt.  

Sirovodík je dobře rozpustný v kapalinách. Využívá se mimo jiné v chemickém 

průmyslu, hutnictví nebo organické syntéze. Účinkuje podobně jako kyanovodík. 

 Fluor (F2) - je lehce nažloutlý plyn s pronikavým zápachem podobným chloru. 

Velmi prudce reaguje s mnohými materiály a látkami za vzniku fluorovodíku nebo 

fluoridů. Je vysoce toxický, nehořlavý a dráždivý. 

o riziko - jedná se o velice agresivní plyn, při kontaktu  dochází k popálení 

kůže a očí s nevratným poškozením, dráždí dýchací cesty a při vyšší 

koncentraci hrozí dušnost a edém plic. Dále se objevuje nevolnost, zvracení, 

poškození ledvin a jater.  

Fluor a jeho anorganické sloučeniny jsou velice korozivní a reaktivní látky.  

V případě jejich úniku do životního prostředí dojde k akutnímu poškození živých 

organismů i rostlin. [17] 

 Je zřejmé z uvedených vybraných látek, že je obrovské množství nebezpečných 

látek využívaných při každodenním životě. Lidé si většinou ani neuvědomují rizika 

spojená s jejich užíváním. Při jejich využití k teroristickému činu lze očekávat velký počet 

zraněných přicházejících z jednoho místa s velmi podobnými či stejnými příznaky (určitý 

vzor příznaků je zřejmý) hledající lékařské ošetření téměř ve stejný čas (problémy kožní, 

oční, dýchacích cest, neurologické příznaky jako je nevolnost, bolení hlavy, bolest očí, 

podráždění, dezorientace a jiné). 

3.3 Scénáře průběhů teroristických útoků  

 Závažné průmyslové havárie, ke kterým došlo na různých místech ve světě, se 

mohou stát vodítkem pro teroristické skupiny (dále jen TS). Možnosti a vynalézavost 

případných teroristů mohou vytvořit celou řadu různých teroristických scénářů, které by 

mohly být využity ke skutečným teroristickým útokům. [16] 

 Jak již bylo uvedeno v teoretické části práce, je potřeba nepodceňovat reálné 

hrozby současnosti a snažit se předvídat a již předem se připravovat na to, jak zvládnout 

případný útok teroristické skupiny nebo pomateného osamoceného jedince. Česká 

republika je vnímána jako moderní civilizovaná industriální krajina, kde se hojně vyskytují 
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výrobní, dopravní a skladová zařízení pro hořlavé, výbušné, žíravé a reaktivní chemikálie  

a petrochemikálie, které patří do skupiny chemikálií s negativním vlivem na zdraví  

a životní prostředí. Z tohoto důvodu je potřeba analyzovat průběhy možných scénářů 

teroristických útoků na chemická zařízení. 

 Následné scénáře útoků na chemické zařízení byly vypracovávány za předpokladu 

omezených zdrojů nepřítele. Proti velké vybavenosti TS zbraněmi a technikou (kulomety, 

velká výbušná zařízení, obrněné vozidla, helikoptéry a jiné) by obstály jen chemické 

podniky s nejvyššími prvky zabezpečení. Metody nepřítele řešené v následujících 

scénářích jsou přizpůsobeny podmínkám České republiky. 

3.3.1 Metody vniknutí TS do cílového zařízení 

 V praktické části práce se pokusíme zaměřit právě na chemické průmyslové 

objekty, které by se mohly stát cílem teroristů. Pro systematické znázornění obecného 

scénáře byla využita metoda FTA (Fault tree analysis), neboli Analýza stromu poruch, 

založena na vytvoření stromu příčin. Jedná se o deduktivní metodu identifikující možné 

příčiny a důsledky ovlivňující či zapříčiňující koncovou událost. Tato metoda byla vybrána 

z důvodu vizualizace případných opatření, která mohou jednotlivé příčiny odstranit nebo 

případně minimalizovat. Na následujícím obrázku (Obrázek 8) jsou znázorněny způsoby 

možného vniku do cílového chemického objektu a překonání ochranných prvků 

nepřítelem:
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Obrázek 8: Možnosti vniku teroristů do cílového objektu 
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 Existuje mnoho způsobů proniknutí nepřítelem do objektu nakládajícího  

s nebezpečnými chemickými látkami. Schéma způsobů průniku na území zařízení můžeme 

rozdělit do dvou hlavních metod: infiltrace násilná a infiltrace nenásilná, jenž jsou každá 

tvořena dalšími subsystémy. Členění na obrázku (Obrázek 8) bylo vytvořeno na základě 

způsobu překonání ochranných prvků podniku (prvky základní ochrany lze nalézt v tabulce 

(Tabulka 1). Infiltrace násilná a nenásilná byla rozdělena na základě porušení legislativy 

při vniknutí na území zařízení. V následujícím textu je každá část schématu rozebrána  

a analyzována podrobněji pro lepší objasnění problému. 

Infiltrace nenásilná - je jedním z nejhůře detekovatelných způsobů vniknutí. Teroristická 

skupina tímto způsobem získá zdroj informací o objektu, zabezpečeních, ochranných 

opatřeních (mechanických, režimových, technických, fyzických) i druzích a umístění 

nebezpečných látek. Hlavní riziko této metody spočívá v nevědomosti zaměstnavatele  

o potenciálu hrozícího nebezpečí. Tato metoda se dělí na dva subsystémy: 

 Zaměstnání člena teroristické skupiny - člen TS se nechá zaměstnat v cílovém 

zařízení, během svého působení zjišťuje jakékoliv informace užitečné pro TS a po 

zjištění dostatečného množství (hlavně slabin systému) může dojít k provedení 

teroristického útoku. Zaměstnaný člen TS při provádění útoku může sabotovat 

ochranné prvky zařízení a pomáhat tak ze vnitř systému. 

 Naverbování zaměstnance - TS získá zaměstnance podniku na svou stranu. 

Provedení mohou být rozdělena do dvou způsobů: nenásilná (podplácení, 

nevědomé využití) a násilnou (vydírání, únos člena rodiny). V obou případech se 

TS opět dostane k informacím a situace probíhá stejně, nebo obdobně, jako při 

zaměstnání člena TS. 

Opatření - ochrana proti tomuto druhu útoku na zařízení je velmi obtížná. Podnik musí 

řešit nápor z vnější i vnitřní strany současně, což je bez předchozí připravenosti velmi 

těžký (možná až nemožný) úkol. Jedny z mála bezpečnostních opatření, které lze proti 

tomuto druhu napadení udělat, jsou režimová ochrana (zaměstnanci působí pouze na svém 

pracovišti (zákaz volného pohybu po podniku), zákaz sdílení informací se spolupracovníky 

z jiných oddělení/sektorů), mechanické zábranné systémy (nouzové uzavření sektorů, 

bezpečnostní ventily, dveře a jiné) a připravenost zaměstnanců a podniku na tento typ 

hrozby (vyškolení zaměstnanců, neignorovat podezřelé (neobvyklé) chování zaměstnanců). 
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Infiltrace násilná - je způsob vniknutí na území podniku aktivním překonáním 

bezpečnostních opatření. Průnik na území zařízení můžeme rozdělit do dvou subsystémů:  

 Průnik ze vzduchu - problematika toho subsystému spočívá ve věnování malé 

pozornosti tomuto způsobu vniknutí a originalitě provedení. Tuto metodu vniknutí 

lze provést z jakéhokoliv vyvýšeného objektu (kopec, hora, okolní budovy, 

letadlo…). Členové TS mohou mimo jiné využít padáků, závěsného létajícího 

prostředku, rogala. Všechny tyto prostředky jsou bezmotorové, tudíž nevydávají 

žádný hluk a při provedení této metody v noci jsou členové TS téměř 

nedetekovatelní. Tento subsystém můžeme rozdělit podle způsobu provedení: 

o Přistání na zařízení - střechám a vyvýšeným prvkům zařízení je věnováno 

mnohem méně pozornosti při ochraně, než obvodovým zabezpečením 

(ploty, brány, obchůzky ostrahy…).  

o Přistání mimo zařízení - tímto způsobem lze překonat obvodová 

bezpečnostní opatření a dostat se rovnou k objektu nebo zamýšlenému cíli 

(nádrž s látkou, přepravník…). 

Opatření - v rámci přistání na zařízení zamezit jakýkoliv volný pohyb po podniku 

(zabezpečené přístupy na střechu z venčí i z objektu (uzamčené žebříky a přístupy  

na střechy, dveře…), osvětlení střechy, pohybová a zvuková čidla). V rámci 

přistání mimo zařízení je důležitá dobrá plášťová ochrana objektu (uzamčené  

a uzavřené přístupy do zařízení…), režimová ochrana (pravidelné obchůzky 

ostrahou), pohybová a zvuková čidla, osvětlení. 

 Průnik po zemi - nejběžnější a nejočekávanější způsob vniknutí na území podniku. 

Při použití této metody musí TS překonat obvodovou ochranu (plot nebo bránu). 

Oba tyto prvky ochrany mají společné dva způsoby překonání: 

o Přelezení plotu/brány - může být vykonáno vlastními silami nebo  

s pomocí prostředků. TS může využít například žebřík, lano, vyvýšenou 

plošinu, kus látky (koberec) pro přehození přes ostnatý drát a následné 

přelezení. 

o Zničení plotu/brány - už nelze provést vlastními silami, pokud není 

obvodová ochrana v dezolátním stavu. K zničení může TS využít například 
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pojízdný prostředek (auto, bagr…), nůžky na železo (vytvořit v plotu díru)  

a jiné. 

Dalšími ze způsobů překonání obvodové ochrany dle schématu na obrázku 

(Obrázek 8) jsou: 

o Podlezení plotu - může být vykonáno s prostředky (přizvednuto nebo 

podkopáno bagrem) i vlastními silami (dva členové TS přizvednou oplocení  

a zbytek skupiny podleze). 

o Otevření brány - v tomto případě záleží na druhu brány a úrovni 

zabezpečení. Teroristé si mohou bránu otevřít sami (s využitím vlastní síly) 

nebo pokud je brána kvalitní (na úroveň zařízení) a automatická, tak 

dálkově (z vrátnice, po eliminaci strážného). 

 Výše uvedená opatření je možné doplnit o prvky zabezpečení zobrazené na tabulce 

(Tabulka 1) a upozornit na jeden významný rizikový prvek – lidský faktor. Do takovýchto 

chemických zařízení by se měli přijímat  přednostně zodpovědní a spolehliví jedinci. Na 

samotném zabezpečení pak mohou hrát důležitou roli i drobnosti, např.  neuchovávat 

v prostorách objektu zbytečné a nepotřebné věci (zabraňující dostatečnému přehledu nad 

určitým prostorem) a odstraňovat neprodleně byť jen drobné poruchy důležitých součástí 

systému. Případný teroristický útok by mohl mít nedozírné následky, proto je povinností 

vedení takovýchto podniků vynaložit veškeré úsilí k dosažení co nejvyšší úrovně 

zabezpečení a ochrany. 

 V následující tabulce níže je uvedeno shrnutí základních prvků ochrany 

minimalizující možnost vniknutí teroristy/ů do chemického zařízení, zobrazených na 

obrázku (Obrázek 8): 
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Tabulka 1: Základní způsoby ochrany před vniknutím do objektu 

 Základní prvky ochrany v tabulce (Tabulka 1) zobrazují možné způsoby a úrovně 

zabezpečení. Opravdu kvalitní  zabezpečení a ochrana bohužel představuje pro každé 

průmyslové zařízení značné finanční náklady. Je potřeba si však uvědomit, že tyto 

vynaložené náklady jsou v porovnání s možnými důsledky  havárie nesrovnatelné. Nešlo 

by jen o obrovské škody na majetku a negativní dopad na životní prostředí, ale i o zdraví  

a životy lidí. 
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 Základním předpokladem bylo vytvořit obecný scénář, který lze využít 

jednotlivými podniky pro zlepšení úrovně FO z pohledu ochrany před potenciálními 

teroristickými útoky. Tento scénář může sloužit jako základ pro vytvoření metody  

k analýze průniku nepřítele do chemického zařízení nebo k samotné identifikaci slabých 

míst v rámci fyzické ochrany objektu. Konkrétní podniky mohou schéma využít k analýze 

vlastního zabezpečení a určení kritických částí ochrany pomocí identifikace možných 

průniků do podniku. Následně mohou pomocí tabulky (Tabulka 1) určit zlepšující prvky 

bezpečnostních opatření a zvýšit tak úroveň zabezpečení. 

3.3.2 Cíle a provázanost teroristického útoku na chemické 

zařízení 

 Proniknutí nepřítele na území chemického podniku může mít rozličné příčiny.  

Na jejich základě je můžeme považovat za méně významné (získání pozornosti, 

symbolický čin) nebo více významné, které můžou dále pokračovat a rozvíjet rozsah 

útoku. Na obrázku (Obrázek 9) jsou zřejmé dvě nejvýznamnější příčiny napadení 

chemického zařízení. 

  

 

Obrázek 9: Důvody vniku TS do chemického zařízení 

 První příčinou je odcizení chemické látky vybrané podle vlastností k napáchání co 

největších škod v cílové oblasti zvolené nepřítelem a druhou příčinou útoku na zařízení 

může být záměr vážného poškození nebo zničení samotného zařízení. Každá z těchto 
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příčin má další tři subsystémy možné rozvíjet nadále útok a způsobit mnohem větší míru 

škod. 

  Odcizení chemické látky - má za cíl získat nebezpečnou chemickou látku a použít 

ji na předem vybraném místě mimo chemické zařízení. Při této kritické události má 

nepřítel jeden hlavní cíl, a to je získání chemické látky a následný útěk z podniku. Tato 

forma provedení může být uskutečněna násilnou (ozbrojený útok na zařízení, získání látky 

v co nejkratším čase a následný útěk) a nenásilnou formou (infiltrace, tiché překonání 

překážek, získání látky a následný útěk).  

 Útok na zařízení - má za cíl využití chemické látky ke způsobení škod  

na samotném zařízení nebo okolí. Lokalizace zařízení má u této formy útoku velký vliv  

na výběr chemické látky a lze tak na základě nebezpečných látek nacházejících se  

v zařízení určit cíl útoku nepřítele. Na schématu jsou zřejmé tři subsystémy: 

 Odcizení chemické látky - útok může být proveden jako zástěrka a skrytí odcizení 

konkrétní nebezpečné látky. 

 Poškození okolní infrastruktury - zničením samotného zařízení může dojít  

ke zničení okolí (výbuchy, požáry, úniky nebezpečných látek do složek životního 

prostředí, toxické opary šířící se po směru větru). 

 Sabotáž - útok na zařízení může být motivován více záměry (mimo jiné zničení 

chemické látky, zabránění vlastnění a užití látky organizací či státem). 

 Všechny znázorněné kritické události a subsystémy jsou propojeny a vzájemně se 

ovlivňují. 

 Jedním z nejzranitelnějších součástí chemických zařízení je jejich chemické 

zásobování látkami nebo prvky, z kterých se následně nebezpečná látka vyrábí.  

Při porovnání zabezpečení samotného chemického zařízení a jeho zásobování je zde velký 

rozdíl v pravděpodobnosti úspěchu získání chemické látky nebo jen její základní části, z 

které se pak nebezpečná látka vyrábí. Při výběru cíle teroristou je pak mnohem 

pravděpodobnější, že se záměrem stane právě zásobování. 

 Ať už se jedná přímo o přepravované nebezpečné chemické látky, nebo jen o jejich 

základní složky, z kterých se vyrábí, nesmí se podceňovat jejich zabezpečení. Chemické 
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zásobování neustále narůstá a spolu s ním i množství tras vedoucích přes města a značně 

obydlené oblasti. Nelze tedy vyloučit možnost útoku na tuto důležitou složku systému 

chemického podniku. 

 Vzhledem k mobilitě zásobování jsou bezpečnostní opatření značně omezena  

a nelze zajistit úroveň zabezpečení jako v samotném chemickém podniku. Jednou  

z možností zlepšení zabezpečení je zvýšení počtu fyzické ochrany doprovázející 

transportování nebezpečné látky a její kvalitu (vybavení, odborněji vyškolení strážní…). 

Velmi důležitou složkou obrany při prováděném útoku je stav dopravního prostředku 

(nákladní auto, cisterna, vlak, loď…). Technický stav a zabezpečení prostředku může být 

rozhodujícím prvkem mezi úspěšnou a neúspěšnou ochranou nebezpečné látky. 

Nejdůležitějším elementem ochrany zásobování je utajování informací (čas převozu, 

převážená látka, pravidelné změny dopravovacích tras, minimalizace počtu osob 

informovaných o převozu…).  

 Z předchozí analýzy problematiky je zřejmé, že zajistit dokonalou ochranu 

chemického zařízení je velice náročné. Ale i přesto lze vytvořit dostatečné zabezpečení. 

Úsilí lidí zainteresovaných do této problematiky, dobře zvládnutá organizační stránka, 

vhodně zvolené množství a druhy bezpečnostních prvků, využívání nových poznatků 

z rozborů možných chování nepřítele (cíle, motivace, metody) a způsobů útoků mohou 

významně napomoci k jejímu vytvoření a tím minimalizovat případná rizika.  

 Předmětem bakalářské práce je zaměření se na SEVESO zařízení, tedy stacionární 

zdroje rizik. Přeprava vzhledem k rozsahu a složitosti (lodní, automobilová, letecká)  

by měla být zohledněna jako další rizikový prvek, který je potřeba řešit. 
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4 ZÁVĚR 

 Úvod a teoretická část bakalářské práce se zabývají náhledem a rozborem terorismu 

na úrovni světového problému a současný postoj států a mezinárodních organizací k této 

problematice. Analýza stanovisek jednotlivých světových institucí pomáhá přesněji 

definovat rozsah a specifikovat strukturu terorismu a jeho rizika s tím související. Součástí 

terorismu jako celku se dostává do popředí zájmů rozrůstající se hrozba chemického  

a environmentálního terorismu definovaných v další části. Následně jsou zde uvedeny 

teroristické útoky a rozsah napáchaných škod a ztrát na životech poukazující na zvyšující 

se počet provedení těchto činů. Problematiku terorismu, chemických látek a životního 

prostředí řeší také legislativa prostřednictvím celé řady zákonů, úmluv a dalších právních 

předpisů. V rámci legislativy je zde zhodnocen postoj a plány České republiky v boji proti 

terorismu. 

 Cílem praktické části bakalářské práce bylo systematicky zpracovat a vytvořit 

možné varianty (scénáře) teroristických útoků na chemické objekty a zařízení v ČR. Úvod 

praktické části nejprve přibližuje reálné možnosti nepřítele pokoušejícího se vniknout  

do zabezpečeného chemického zařízení. Na podrobně vypracovaném schématu (Obrázek 

8) zhotoveného pomocí analytické metody FTA (Analýza stromu poruch) jsou přehledně 

zobrazeny metody průniku nepřítele do objektu a prvky ochrany, které mohou nepříteli 

nejen zamezit provedení jeho zamýšleného plánu, ale působit i jako prevence a odradit jej 

tak od svého zamýšleného počínání. Přehlednost a jednoduchá orientace ve schématu 

umožňuje snadný výběr vhodných prvků ochrany při jejím plánování nebo samotné 

realizaci. Jako příklad různých fyzických, režimových a technických ochran byla 

vypracována tabulka, která může být prakticky využita při konkrétním rozhodování  

o úrovni zabezpečení a způsobu ochrany jakéhokoliv chemického zařízení či podniku a tím 

může přispět ke zlepšení úrovně fyzické ochrany. V závěru praktické části je vypracován 

rozbor možných příčin provedení útoku na chemické zařízení (Obrázek 9) a dále je zde 

možné spatřit varianty možných hrozeb a jejich kombinací. Všechny poznatky vyplývající 

z analýzy problematiky chemického terorismu získané v praktické části práce mohou být 

využívány jako pomocný či podpůrný prvek při řešení vzniklých mimořádných událostí. 
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 Řešení podobných krizových situací vždy vyžaduje odborné vedení  

a koordinovanou činnost. Je potřeba počítat s tím, že každá mimořádná událost, havárie 

nebo infiltrace nepřítele do objektu je vždy něčím výjimečná a do určité míry chaotická 

situace. Tím více musí být kladen důraz na to, aby pracovníci pracující v daném 

chemickém zařízení a zejména pracovníci ostrahy byli pravidelně proškolováni  

a připravováni na různé varianty krizových situací. Právě zde mohou mít velký význam 

podrobně zpracované scénáře způsobů infiltrace osob do střeženého chemického zařízení  

a jejich znalost může zaměstnancům a příslušným záchranným složkám významným 

způsobem pomoci celou situaci rychle a efektivně zvládnout. 

 V zařízeních nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami by měly být 

samozřejmostí nejen scénáře havárií, ale i scénáře chemického terorismu. Provázanost 

těchto dvou systémů v rozsahu a průběhu konečných fází způsobení škod je značná a může 

se tak způsob minimalizace škod vzniklé havárie aplikovat i na důsledky chemického 

terorismu na okolí chemického zařízení a snížit tak důsledky útoku na nejnižší možnou 

míru. Při vzniku havárie následují okamžité záchranné akce. Význam zmiňovaných 

scénářů spočívá v tom, že slouží jako základ a východisko pro vytváření správných 

doporučených modelů chování ohrožených nebo zasažených lidí a pro modelování 

organizačních a metodických postupů všech složek integrovaného záchranného systému 

(Policie ČR, HZS, zdravotnická záchranná služba, složky armády). Komplexní příprava, 

tzn. modelování možných scénářů, znalost a výcvik záchranářů, kapacitní možnosti  

a materiálně-technické vybavení složek integrovaného záchranného systému pak 

předurčuje efektivitu záchranných prací.  

 Česká republika není ani v budoucnu nebude vůči hrozbě terorismu imunní. 

Výzkum terorismu včetně chemického je důležitým prvkem v rámci bezpečnostních  

a strategických studií, jejichž výsledky mohou pozitivně přispět k propracovanějším 

analýzám rizika terorismu a pomoci při vytváření studií možných a potenciálních 

teroristických hrozeb a jejich pravděpodobných důsledků v rozličných podmínkách 

s využitím propracovaných pravděpodobných scénářů jednotlivých událostí a efektivně se 

tak proti terorismu bránit.  

 Bakalářská práce byla vypracována v rámci projektu VG20132015128 „Zvýšení 

environmentální bezpečnosti prevencí zneužití průmyslových chemických látek  
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k terorismu“ podpořeného Ministerstvem vnitra z Programu bezpečnostního výzkumu ČR 

v letech 2010-2015. 
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