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ABSTRAKT 

Předložený článek se zabývá nástroji intervence v případě identifikace extrémně radikalizovaného jedince. Od roku 1979 je 
ve světě pozorována nová vlna náboženského terorismu v islámském světě. Inspirováni nebo pobouřeni, i občané zemí 
evropské unie sahají v důsledku nejrůznějších hořkostí a křivd ke krajním činům. Globalizace a zvýšená dostupnost informací 
přidali k lokálním vlivům i vlivy geopolitické a společnost se mnohem více než dříve fragmentuje virtuálními barierami.  
Projekt evropské unie „improving security by democratic participation“ (isdep), česky „zlepšení bezpečí pomocí 
demokratické participace“ hledá nové nástroje pro potírání extremismu tak, aby byla zesílena i odezva na vzrůstající napětí 
ve společnosti. Základním pravidlem odezvy samotné pak je, že odezva musí situaci řešit, ne ji prohlubovat. Odezva také musí 
být komplexní, tj. Mít více nástrojů, a víceúrovňová (centrální, územní, osobní). 
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ABSTRACT 
The article deals with tools of intervention in case of identification of extremely radicalized individual. The world observed 
the new wave of terrorism in the islamic world, since 1979. Inspired or outraged citizens of european union countries 
perform extreme acts, because of bitterness and grievances. Globalization and the increased availability of information 
added influence of geopolitical to a local friction and society are much more fragmented by virtual barrier than before.  
The european union project "improving security by democratic participation" (isdep) searches for creating of new tools for 

combating extremism. Purpose of the new tools is reinforcing of response to growing tensions in society. The basic rule is 
that response itself must solve the situation, not exacerbate it. The response must also be comprehensive, i.e. has more tools, 
and multi-level (central, territorial, personal). 
Keywords: Terrorism Prevention, Repression, Intervention; 
 

ÚVOD 
 
Když A. H. Maslow formuloval v roce 1943 svoji do dnes uznávanou teorii motivace člověk [1], umístil v otázce důležitosti 
pocit bezpečí a jistot na druhé místo, hned za fyziologické potřeby. Současné poznání dokládá, že již samotná absence pocitu 

bezpečí má významný dopad na psychiku člověka. Jako velmi důležitou potřebu hodnotí bezpečí i Evropská Unie, které 
problematice bezpečnosti věnuje řadu projektů, například projekt FOCUS [2] jehož výsledky jsou zpracovány v publikaci 
[3], který se zabývá obecně problematikou rizik, spojených s nejrůznějšími pohromami od technologické, přes sociální, 
k živelným. Z pohrom, které byly v rámci projektu FOCUS identifikovány, je v současných mediích nejčastěji skloňovaná 
korupce a hned po té terorismus.  
Terorizmus na rozdíl od jiných pohrom není spojen pouze se samotným teroristickým útokem, který přímo poškodí chráněné 
zájmy a tak naruší bezpečí člověka. Terorizmus přímo cíli na snížení pocitu bezpečí určité skupiny lidí. Postižené skupině se 
následně nedostává naplnění druhé nejzákladnější potřeby [1] a škody na společnosti jsou pak mnohem vyšší. Přitom 

terorismus není novým fenoménem, jak se může v kontextu s mediálním prostorem zdát. Určité znaky politiky strachu jsou 
znát již ve starověkém světě. Výraznou roli pak hrála v období francouzské revoluce nazvaném Vláda Teroru. Od 19. století 
pak dochází k teroristickým útokům tak zvaného „Klasického Terorismu“. S rozvojem technologií pak dochází v druhé půlce 
20. Století ke vzniku tak zvaného „Moderního terorismu. Terorizmus tedy není novým fenoménem a je možné se poučit 
z nejrůznějších chyb, kterých se společnost dopouštěla v minulosti při přístupu k němu. 
Z výše zmíněných důvodů, je financován Evropskou Unií projekt ISDEP „Improving Security by Democratic Participation“  
[4], česky „Zlepšení bezpečí pomocí demokratické participace“. Cílem projektu je vyvinout nástroje pro řešení terorismu na 
základě historických zkušeností a demokratických principů a vytvořené nástroje rozšířit do celé Evropské Unie. Základním 

problémem současně používaných strategii při boji s terorizmem je, že mnohdy problém z dlouhodobého hlediska spíše 
zhoršují a řeší pouze krátkodobé symptomy. Celková koncepce projektu je popsána v [5]. Propojení koncepce ISDEP a 
systémového, proaktivního a strategického přístupu k řízení bezpečnosti je pak popsáno v knize [6]. Koncepci můžeme 
rozdělit do tří částí: 
 

1. Seznámení se s fenoménem terorizmu [7]; historické souvislosti, vývoj terorizmu a změny v jeho chápání, opakující 
se znaky, postupy a ideje, modus operandy teroristických skupin v historii a dnes, typy vizuálních znaků, jejich 
identifikace a původ, sebe prezentace teroristických skupin v historii a dnes, moderní manifestace, vliv a využití 

médií, aktuální situace. 
 

2. Příčiny a chování radikalizující se osoby [8]; způsob působení teroristických skupin na populaci, náborové 
techniky, zranitelnosti obětí extrémní radikalizace a jejich využívání extremistickými skupinami, identifikace 
zranitelností v zájmu ochrany osoby před extrémní radikalizací, rozdělení radikalizace do fází, popis fází a popis 
chování radikála v určité fázi, hranice mezi aktivizmem a již nebezpečnou fází radikalizace, ohrožení, zranitelnost, 
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riziko a dopady radikalizace, případové studie reálných, ale i modelových procesů radikalizace osob od příčin, přes 
průběžné projevy ke konečným následkům. 
 

3. Odezva na terorizmus; V okamžiku, kdy se seznámíme s fenoménem terorizmu a jeho působením na společnost 
přichází na řadu kvalifikované řízení jednotlivých fází vypořádání se s pohromou, tedy terorizmem, systémově, 
proaktivně a strategicky. Třetímu bodu se věnuje předložený článek. 

 
NÁSTROJE KONCEPCE PRO VYPOŘÁDÁNÍ SE S TERORIZMEM 

 
Zastaralá koncepce pro vypořádání se s terorizmem byla spíše reaktivní, než proaktivní, řízená byla mnohdy pouze na 
operativní úrovni a využívala pouze jednoho nástroje, represe. Výsledkem bylo, že osoby, které se nějakým způsobem 
ztotožnily s ideologií, kterou se teroristé zastřešují, se vlivem represivních úkonů radikalizovali a situace vedla k širokému 
odporu proti represivním složkám a subjektům, kterými byli řízeny. Popsaný scénář bylo možné pozorovat například 
v Severním Irsku, kde represe vedla k nekonečné spirále násilí a teprve až rozšíření přístupu k problematice vedlo 
k částečnému uklidnění a převedení konfrontace spíše do slovní roviny. Podobně se pak vyvíjí i současné působení sil 
euroamerického bloku na blízkém východě. 

Nová koncepce, vytvořená v rámci projektu ISDEP, se skládá ze tří nástrojů pro vypořádání se s terorismem: 
 

1. Prevence, spadá do fáze vypořádání se s pohromou prevence, 
2. Represe, spadá do fáze vypořádání se s pohromou odezva, 
3. Intervence, spadá do fáze vypořádání se s pohromou odezva, 

 
Tabulka 1 ukazuje konkrétní nástroje v rámci prevence, represe a intervence na jednotlivých úrovních. V dalších kapitolách 
se bude článek blíže věnovat prevenci a intervenci. Represe musí vycházet z platné legislativy a na základě národních 
zvyklostí, musí být řešena v rámci strategických cílů. 

 
Přístup je třeba upravovat i podle měřítka, v jakém vyjmenované nástroje používáme. V praxi je nutné mít vytvořené nástroje 
pro různé úrovně působení, makro, meso a mikro. Každá ze tří vyjmenovaných úrovní nám umožňuje jiné postupy a má jiné 
nároky na formu přístupu. Vezmeme-li v úvahu vztah 

       (1), 

kde i značí množství informací a dat o posuzovaném problému, s značí měřítko, ve kterém problém řešíme a r je výsledné 
rozlišení, kterého můžeme dosáhnout.  
Pro naši problematiku, nám vztah (1) říká, že na mikro úrovni, která odpovídá malé skupině nebo jednotlivci, musíme 
respektovat rozmanitost charakteru lidského jedince. Protože běžné postupy a očekávání se mohou ukázat liché, je třeba 
využívat intuici a cit pro věc. Situace zcela opačná nastane, pokud se budeme zabývat makro úrovní. Snaha o začlenění 
všemožných aspektů lidských motivů je zde nemožná a problematiku je třeba řešit spíše za využití postupů, chápaných jako 

technické povahy. Na makro úrovni můžeme použít nástrojů řízení a inženýrství bezpečnosti, například výpočet rizika podle 
vztahu 

      (2), 
kde Z značí zranitelnost, H ohrožení a R riziko. Pro určení zranitelnosti můžeme použít indikátory zranitelnosti [8], které 
jedinec, či skupiny vykazují. Některé zranitelnosti mají charakter dočasný, například v důsledku významné změny v životě, 

jiné pak mají podstatu dlouhodobou, například v důsledku špatné výchovy. Nejčastěji lze pozorovat zmíněné identifikátory 
v rétorice, my a oni nebo opakování křivd. Riziko R spojené s terorismem lze ještě určit za pomocí dopadu D a 
pravděpodobnosti P 

.      (3), 
 
V případě dopadu je třeba si uvědomit, že nejde pouze o samotný teroristický útok. Spadá sem i ztráta radikalizovaných osob, 
rozpad společnosti a narušení pocitu bezpečí.  

 
 

Tabulka 1. Konkrétní nástroje pro vypořádání se s terorizmem. 

 



 

92 

 

 
 
 

PREVENCE 
 
Prevenci lze rozdělit do dvou rovin. První rovina je snižování zranitelností a snižování hrozeb. Druhá rovina pak odpovídá 
spíše zvyšování připravenosti, kdy vytvoříme metodiku pro identifikaci zranitelných osob, popřípadě osob procházející 

procesem radikalizace tak, abychom spustili odezvu dříve, než dojde k extrémistickým činům. 
Stejně jako u jiných pohrom, i v případě terorizmu lze snižovat zranitelnost Z a protože se jedná o pohromu spojenou 
s lidskou činností, lze snižovat i ohrožení H. Základním nástrojem snižování zranitelnosti je osvěta. Osvěta v rámci vzdělání, 
kdy populistické návrhy ideologií, které extrémisti používají ve své rétorice, podrobíme širšímu pohledu, který odhalí jejich 
nedostatky. Dále pak lze využít, obdobně jako u prevence drogové závislosti, návštěv a setkáních s de-radikalizovanými 
osobami, které odhalí úskalí pravdu o životě v rámci extrémistických skupin. Vzdělání ve školách lze ještě doplnit o podporu 
rodin a práci s mladými v jiném než školním prostředí. Ohrožení pak lze snížit vedle správného spravování státu, které 
vytváří ekonomické, legislativní a kulturní podmínky ve společnosti i specifickými nástroji. Je potřeba podporovat soudržnou 

společnost a snižovat vliv rozdělujících prvků. Obě roviny, které byly zmíněny v prvním odstavci kapitoly, pak spojuje 
podpora zlepšování komunikace mezi občany a orgány státní správy, ať už úřadů nebo složek pro řešení nouzových situací. 
Při respektování osobních svobod a výjimečnosti osobnosti, není možné reagovat na jednu izolovanou událost. Je potřeba 
zajistit ucelenější obraz. Zde se ovšem dostáváme do oblasti, kde historická a kulturní zkušenost znamená velké rozdíly 
v přístupu společnosti v různých zemích i v rámci evropské unie. Významnou roli zde hraje například historická zkušenost 
občanů západního a východního bloku během studené válce ve dvacátém století. Například ve Spojeném Království, kde má 
policie poměrně dobrou vazbu s občany, mají představu vzájemného propojeni státních organizací, občanů a nevládních 
organizací. Zmíněnou představu demonstrovali na sérii střípků zkušeností různých účastníků veřejného prostoru obrázek 1, 

kdy jeden každý střípek ještě nemohl být brán jednoznačně, ale celá mozaika jasně vykazovala akutní nebezpečí. Koncepce 
vzájemné spolupráce pak předpokládá jednoho z účastníků veřejného prostoru jako sběrače, vyhodnotitelné a archiváře 
informací o nahlášených jedincích. 
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Obr. 1 - Účastníci veřejného prostoru, jejíž lepší komunikace může vést k včasnému odhalení radikalizované osoby. 
 

Posoudíme-li zmíněnou myšlenku z hlediska prostředí v České Republice, z pohledu historické skutečnosti, kulturní povahy 
a ekonomického klimatu. Vidíme řadu faktorů, které aplikaci podobné koncepce brání. Obrázek 2 ukazuje 3 skupiny, které se 
mohou podílet na spolupráci při řešení terorismu ve veřejném prostoru. Vedle možných problémů spolupráce, mezi 
zmíněnými skupinami, budou dále popsány i problémy v komunikaci, protože dobrá komunikace je nezbytnou podmínkou 
spolupráce.  
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Obr. 2 - Vzájemná spolupráce a komunikace tří skupin veřejného prostoru, která by mohla vést k včasné odezvě na 
terorismus. 

 

 
Z pohledu historické zkušenosti lze za nejkomplikovanější brát spolupráci mezi policejními orgány a občany. Úzká 
spolupráce občanů s policií a sběr dat o možných radikálech velmi nápadně připomíná praktiky STB během minulého 
režimu. Jakékoliv aktivity, které byť jen zdánlivě připomínají zmíněné nástroje, jsou pak v politickém i veřejném prostoru 
rázně odsuzovány v důsledku zneužití konceptu proti vlastním občanům v minulosti. Lepší komunikaci nenapomáhá ani 
mediální obraz, který je ve sdělovacích prostředcích utvářen. Komunikace mezi občany a státní správou, včetně policie, pak 
často probíhá přes prostředníky v rámci třetí vypsané skupiny, i když by byla přímá komunikace na místě. 
I komunikace mezi nevládním sektorem a policií má své problémy. Nevládní organizace sdílejí s policií informace jen na 

základě vlastních motivů a i policie spojuje sdílení informací s nevládním sektorem jako výrazné zvýšení uniku citlivých 
informaci. V případě nevládních organizací zdůrazňují, že nevládní neznamená apolitické a že mají vlastní cíle a motivy proč 
a jak naložit se sdílenými informacemi. 
Poslední komunikační kanál pak je mezi nevládním sektorem a občany. Vedle manipulace s informacemi v zájmu vlastních 
motivů, které mohou vést k nedůvěře poskytovaných informací občany, stojí za zmínku především občasné chování při 
vyrozumění o nouzové situaci. V médiích se občas objeví událost, kdy svědek nouzové situace vyrozumí média místo složek 
integrovaného záchranného systému. Záchranné složky se tak dostávají k informacím se zpožděním desítek minut, hodin, 
v nejhorším případě se o situaci dozví až z médií samotných. Ač zaregistrované události nejevily známky bezprostředního 

ohrožení pro lidské životy, znamenají závažný problém v rámci spolupráce při prevenci terorizmu. 
 

INTERVENCE 
 
První chyba, které se při sestavování intervence můžeme dopustit, je skutečnost, že často jsme součástí problému. Jestli je 
organizace, provádějící intervenci, nezávislá, v praxi záleží na faktu, jestli je tak vnímaná účastníky konfliktu. Pro intervenci 
je nejlepší organizace, kterou za nezávislou vnímají všichni účastnící, ale ne vždy taková organizace existuje. Pokud musí 
intervenci provádět organizace, která není brána jako nestranná, musí podle toho upravit i svojí strategii.  Možnosti intervence 

jsou znázorněny na obrázku 3. 

 

 
 
Obr. 3 - Možnosti intervence při fázích vstupu, příslušnosti a výstupu z extrémistické skupiny [9]. 

 

 
Pod pojmem intervence jsou chápány činnosti, které vedou k snížení radikalizace. V případě velkých měřítek intervence 
reaguje na výskyt třecích ploch ve společnosti a snaží se je za pomoci politických nástrojů eliminovat. Lze takto reagovat ne 
radikalizaci komunit v postižených regionech, kdy často stačí projevení účasti, naslouchání a použití základních opatření. 

Intervence v případě osob, jejichž radikalizace dosáhla extrémní fáze, nelze nástroje makro úrovně již efektivně využít, neboť 
extrémisté již vyloučili ze společnosti a neuznávají jejich autority. 
Nejčastější příčinou de-radikalizace bývá rodina. Rodina bývá základním ukotvením člověka ve společnosti a může tak 
fungovat i v případě radikalizace. Dobrým nástrojem intervence proto je rodinné poradenství, které pomůže rodině radikála 
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vyhnout se činům a slovům, které by jeho radikalizace prohloubily a použít přístup, který by ji zastavil. Rodina bývá i 
nejčastější příčinou návratu příslušníků extrémistických hnutí k normálnímu životu, kdy zodpovědnost a nutnost zajištění 
potřeb nenechává prostor pro extrémistické aktivity. 
Společnost musí mít vytvořené nástroje i pro de-radikalizaci příslušníků extrémistických skupin bez rodinného zázemí, kam 
by se vrátili. Diskutované osoby považují za rodinu často extrémistickou skupinu, a nebývají proto ochotni naslouchat 
alternativám. K prozření pak většinou dochází v okamžiku, kdy v rámci represe musí nastoupit k trestu odnětí svobody, aniž 
by se jim v jeho průběhu dočkalo podpory od jejich domnělé rodiny. Zde se otvírá prostor pro osobní přístup, pomoc nalezení 

alternativ k životu mezi radikály, pomoc při návratu do společnosti a vytvoření zázemí. T hlediska práva se zmíněnou 
problematikou u nás zabývá mediační a probační služba, v jiných státech Evropy, například v Německo [9] nebo ve Švédsku 
[10] však pomoc poskytují i nevládní organizace [12]. 
Metodiku intervence lze popsat v deseti bodech: 
 

1. Kontaktování   
2. Deradikalizace nebo vystoupení ze skupiny  
3. Cílová skupina  

4. Komunikační strategie 
5. Vznik různých podpůrných programů  
6. Experti 
7. Spolupráce s partnery zaměřené na specifickou cílovou skupinu  
8. Trénink  
9. Zhodnocení a výzkum 
10. Informovat o svých službách a být trpělivý 

 

Celková strategie a taktika jednotlivých bodů závisí na parametrech skupiny, ke které je cílová osoba příslušná a 

na charakteru osoby samotné. Protože se jedná i mikro úroveň, tak kromě výše vypsaných bodu nemají postupy 

žádný jednotný základ a jsou sestavovány na osobních zkušenostech, poznání cílové osoby a intuici.  

V České Republice fungují nejrůznější programy, které svým působením mohou přispět k prevenci a odezvě na 

terorizmus. Jejich účinnost je v praxi snížená malým povědomím občanů o jejich existenci a jejich možnostech. 

Za vytváření metodiky prevence a represe policie ČR odpovídá Národní kontaktní bod pro terorizmus [13] při 

UOOZ. Policie pak kromě činů, které naplňují skutkovou podstatu zločinů v trestním zákoníku, mohou pouze 

monitorovat činnost extrémistických skupin a informovat o ní nejvyšší orgány státní správy. Zapojení dalších 

organizací v duchu výše popsaném ji zákony neumožňují. 

 
ZÁVĚR 

 
Teroristické útoky jsou jenom špičkou ledovce fenoménů, zvaného terorizmus. Budeme-li soustředit svoji pozornost pouze 
na útoky samotné, zůstanou nám skryty rozměry a rizika celého fenoménu. Dopady terorizmu jsou, vedle samotných útoků, i 
narušení základních lidských potřeb, rozpad společnosti, snížení lidských svobod. Neřešený terorizmus, popřípadě terorizmus 
řešený pouze ve své špičce, tedy represivní řešení samotných útoků, vede v praxi k nárůstu dopadů pohromy. Historická 
zkušenost, například ze Severního Irska, ukazuje, že příčiny pohromy lze řešit pouze nenásilnými metodami. Zatímco úloha 
represe v otázce řešení samotného teroristického útoků zůstává, je potřeba sestavit i určitou preventivní činnost a metodiku 
odezvy a obnovy. Součástí prevence, vedle zajištění možných cílů útoku, je pak ochrana osob před vlivem extrémistických 
skupin a radikalizací. Odezva a obnova ve formě intervence pak vytváří metodiku pro návrat extrémistů zpátky do 
společnosti.  

 
Poděkování: Autor děkuje projektu Evropské Unie, Improving Security by Democratic Participation [4], na jehož 
podkladech byl článek vypracován. 
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