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Souhrn 

Tato aktivita byla zahájena v roce 2018 a navazuje 
na předchozí aktivitu: Strategie bezpečné evakuace 
posádek vozidel při požárech v tunelech. 

Oblast použití 

Podobně jako řada jiných států světa, také Česká 
republika věnuje aktuálně zvýšenou pozornost 
prevenci teroristických útoků a jiných závažných 
násilných činů v místech s vysokou koncentrací 
obyvatelstva a nízkou úrovní zabezpečení, 
takzvaných měkkých cílů. V posledních letech se 
totiž objevila nová tendence teroristů nebo 
psychicky narušených jedinců právě tyto cíle 
preferovat. Typickým příkladem měkkých cílů jsou 
nákupní centra, místa sportovních utkání nebo právě 
významné dopravní uzly. V jejich případě se navíc 
často jedná o objekty potenciálně odpovídající 
kritériím pro prvky kritické infrastruktury, což 
budoucí nároky na ochranu těchto objektů dále 
zvyšuje. 

Vládní Koncepce ochrany měkkých cílů pro období 
2017-2020, která byla schválena v dubnu 2017, na 
tuto problematiku reaguje. Cílem koncepce je 
vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých 
cílů, díky kterému bude možné rychle a pružně 
reagovat na vniklé hrozby. Aplikace modelování 
pohybu osob a evakuace z dopravních terminálů 
představuje jeden ze základních nástrojů pro analýzu 
scénáře případného napadení, protože jsme tímto 
způsobem schopni postihnout situace, které běžně 
zpracovávaná dokumentace objektu neřeší. 

Metodika a postup řešení 

Přestože neexistuje přesná a zavedená definice 
měkkého cíle, v rámci bezpečnostní  komunity jde  
o místo s vysokou koncentrací osob a současně  
s nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. 
Právě pro tuto kombinaci vlastností jsou měkké cíle 
často zejména v poslední době napadány. Orientační 
statistika teroristických útoků v Evropě v letech 
1998 – 2014  je na obr. 1, přičemž útoky na měkké 

cíle představují v tomto přehledu více než polovinu 
všech incidentů. Měkké cíle se takto zásadně liší od 
tzv. tvrdých cílů, kterými jsou dobře chráněné  
a střežené objekty, spadající pod vybrané složky 
státu, armádu, či některé nestátní objekty. 

 

Obr. 1 Statistika teroristických útoků v Evropě v letech 

1998 – 2014 [1] 

Významným varováním v oblasti ochrany měkkých 
cílů byla série útoků, k nimž došlo v noci z 13. na 
14. listopad 2015 v Paříži. Teroristé provedli celkem 
šest koordinovaných útoků střelnými zbraněmi  
a čtyři sebevražedné bombové útoky, které si 
vyžádaly celkem 130 obětí. U fotbalového stadionu 
Stade de France přitom došlo během prvního 
poločasu přátelského utkání Francie s Německem 
hned ke třem z těchto explozí. 

Bezprostřední reakcí byla diskuze v rámci EU  
o nezbytnosti přijmout konkrétní preventivní 
opatření i v oblasti dopravy. Byl schválen vznik 
společné databáze incidentů v pozemní dopravě na 
unijní úrovni, která by usnadnila vývoj celého 
procesu zlepšování bezpečnosti. Výhledově by měla 
být vytvořena také  jednoduchá aplikace nad těmito 
daty, která bude k dispozici pro veřejný i soukromý 
sektor. 

Aktuálně probíhá hledání dostatečně 
standardizovaného přístupu, který bude užitečný 
nejen pro jednotlivé provozovatele měkkých cílů, ale 
i členské státy, včetně výměny informací a dobré 
praxe. Cílem je redukovat riziko proporcionálními  
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a efektivními opatření na nejnižší možnou úroveň, 
ale současně při plném zachování přístupnosti  
a funkčnosti dopravy s tím, že potřeba najít efektivní 
řešení koordinace bezpečnostních plánů zejména pro 
multimodální terminály pro cestující. 

V případě České republiky platí, že měkkých cílů je 
velké množství, dopravní sektor nevyjímaje. To 
silně limituje praktické možnosti jejich zabezpečení 
pouze ze strany státu, resp. veřejné správy a zvyšuje 
význam bezpečnostních opatření přijímaných 
samotnými měkkými cíli. Řada měkkých cílů navíc 
dokáže svoji bezpečnost zajistit nejlépe. Má k tomu 
více nástrojů, lepší znalost prostředí i osob 
vyskytujících se v daném místě, a často i více 
finančních prostředků než je schopen okamžitě 
vyčlenit stát. 

Využití simulace evakuace osob 

Pokročilé softwarové nástroje dnes umožňují 
relativně komfortně a efektivně analyzovat 
evakuační proces a nepříznivé podmínky působící na 
evakuované osoby, pochopit interakci osob mezi 
sebou a také mezi davem a okolním prostředím.  
S jejich pomocí lze testovat široké spektrum scénářů 
a analyzovat jejich dopady způsobem, který by byl 
ve skutečném prostředí klasickým experimentem 
možný pouze obtížně, případně by nebyl 
proveditelný vůbec. 

 

Obr. 2 Model stanice metra linky D, vytvořený firmou 

METROPROJEKT Praha a.s., který je doplněný o 

simulaci evakuace několika tisíc cestujících 

Příklad simulace evakuačního procesu při 
bezpečnostním posouzení 

V tuzemském prostředí byl tento postup autory 
příspěvku aplikován již u několika významných 
měkkých cílů. Pro Dopravní podnik hl.m. Prahy 
minulý rok dokončili ověřovací komplexní model 
evakuace osob a odkouření při požáru metra linky D, 
a to hned v několika stanicích. Předpokládá se, že na 
trase D budou užity plně automatické vlaky tj. bez 
strojvůdce, což je technologicky zásadní změna, 
která bude mít vliv na mnoho aspektů, například i na 

situace, kdy bude nutné cestující evakuovat. Autorita 
v podobě strojvůdce soupravy nyní mizí, během 
evakuace nebude na místě k dispozici, takže se 
situace změní. Byl proto vytvořen model pro případ, 
kdy dojde ve stanici ke žhářskému útoku, a byl 
simulován únik cestujících z takto zasaženého tunelu 
metra i dvou vybraných stanic eskalátory směrem na 
povrch. Dále byla posouzena účinnost 
vzduchotechniky a další detaily. 

Výsledky a závěr 

Využití simulace evakuačního procesu  
v problematice ochrany měkkých cílů hraje již nyní 
důležitou úlohu, a její význam dále poroste. Požárně 
bezpečnostní řešení, které je povinnou součástí 
projektové dokumentace každé stavby, dokáže 
analyzovat evakuační proces zjednodušeně a navíc 
pouze v případech běžného požáru, kdy jsou  
k dispozici všechny únikové cesty, systémy 
odvětrávání a další součásti protipožárního 
zabezpečení, uvedeného v projektové dokumentaci. 

Útok na měkký cíl je nicméně často doprovázen 
snahou útočníka evakuaci osob různým způsobem 
znesnadnit, často právě prostřednictvím zablokování 
některých únikových tras nebo východů. Modely 
zaměřené na co nejvěrnější reprodukci lidského 
chování mají nezastupitelnou úlohu v analýze těchto 
nestandardních krizových situací, jejichž dopad na 
člověka a společnost v posledních letech rychle 
narůstá. Jejich prostřednictvím je možné předem 
identifkovat problémy v prostoru měkkého cíle  
a doporučit opatření k jejich eliminaci nebo alespoň 
zmírnění. 
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