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Anotace 

 Diplomová práce zkoumá státem podporovaný terorismus se zaměřením na Saudskou 

Arábii. První část práce se věnuje samotnému terorismu, jenž zahrnuje příčiny a vývoj 

terorismu, problematiku definice a důraz je kladen na státem podporovaný terorismus. Dále 

se práce věnuje salafismu a wahhábismu, saudské odnoži islámu, jenž slouží jako státní 

ideologie. Obecná část se v neposlední řadě věnuje samotnému Saudskému státu a jeho 

politickému systému a fungování. Tento vhled je důležitý pro lepší porozumění celé 

problematiky. 

Práce se zaměřuje na problematiku státem podporovaného terorismu na příkladu Saudského 

království. V první řadě je důležité pochopit motivy, které království k takovému kroku 

vedou. Dále práce zkoumá způsoby, kterými Saudská Arábie terorismus podporuje. 

V neposlední řadě se práce zaměřuje na propojení wahhábismu a saudského státního aparátu, 

stejně jako jejich spojení s finanční a ideologickou podporou teroristickým hnutím po celém 

světě. Právě wahhábismus funguje jako jeden z hlavních nástrojů saudského vedení 

k prosazování svých zájmů a ovlivňování mezinárodní situace. Kromě financování šíření 

wahhábismu se věnuje pozornost také spojení mezi Saudským státem a teroristickými 

organizacemi Taliban či al-Qaeda. Pro plné doplnění se práce v poslední části věnuje 

mezinárodním reakcím na podezření Saudské Arábie z podpory terorismu. 

 

 

Annotation 

The thesis examines state-sponsored terrorism with a focus on Saudi Arabia. The first part 

of the thesis deals with terrorism itself, which includes the causes and development of 

terrorism, the issue of definition and emphasis is placed on state-supported terrorism. The 

work also deals with Salafism and Wahhabism, the Saudi branch of Islam, which serves as 

a state ideology. Last but not least, the general part deals with the Saudi state itself and its 

political system and functioning. This insight is important for a better understanding of the 

whole issue. 



 

 

 

The work focuses on the issue of state-supported terrorism on the example of the Kingdom 

of Saudi Arabia. First of all, it is important to understand the motives that lead the kingdom 

to such a step. Furthermore, the work examines the ways in which Saudi Arabia supports 

terrorism. Last but not least, the work focuses on the connection between Wahhabism and 

the Saudi state apparatus, as well as their connection with financial and ideological support 

to terrorist movements around the world. Wahhabism functions as one of the main tools of 

the Saudi leadership to promote its interests and influence the international situation. In 

addition to funding the spread of Wahhabism, attention is also being paid to the link between 

the Saudi state and the Taliban and al-Qaeda terrorist organizations. To complete the work, 

the work in the last part deals with international responses to Saudi Arabia's suspicions of 

supporting terrorism. 
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Úvod 

Mezinárodní terorismus si, zejména po událostech z 11. září a později po vzestupu 

Islámského státu v Sýrii a Iráku, získal velkou mediální pozornost. Laická i odborná 

veřejnost bere terorismus jako jednu z největších hrozeb 21. století, a to i přes fakt, že počet 

obětí se počítá ve zlomcích obětí, které zemřou při autonehodách či spáchají sebevraždu. 

Mediální pozornost však dokáže u laické veřejnosti, díky působení na city a vyvoláváním 

atmosféry strachu, vyvolat velké obavy, a dokonce silně ovlivňovat veřejné mínění 

v otázkách jako je například migrace. I z tohoto důvodu hraje problém terorismu zásadní 

roli. Odborná veřejnost se místo pocitů strachu snaží spíše přijít na původní příčiny vzniku 

terorismu a bojovat s nimi. 

Téma terorismu je zpracováno mnoha odborníky. Avšak společná definice samotného pojmu 

terorismus stále neexistuje. Tohoto faktu mohou některé subjekty mezinárodního práva 

využít a zneužít. Tato diplomová práce se věnuje problematice terorismu, včetně jeho 

vývoje, příčiny či jednotlivých druhů terorismu. Zároveň se věnuje i problematice definice, 

přičemž se nesnaží vytvořit jednu společnou a konečnou definici, nýbrž spíše shrnout 

jednotlivé definice a upozornit na jejich nedostatky. Vzhledem k tématu práce je pozornost 

věnovaná také státem podporovaného terorismu. 

V médiích, společně s nárůstem teroristických útoků v Evropě po roce 2014, se začali 

objevovat pojmy salafismus či wahhábismus. Tato reformní hnutí islámu, bývají často 

spojována s radikálními myšlenkami i se samotným terorismem. Zároveň wahhábismus jako 

státní ideologie je nerozlučně spjata se Saudskou Arábií a tamějším režimem. Právě těmto 

odnožím islámu, stejně jako provázanosti se Saúdským královstvím, se věnuje další část této 

práce. 

Saudská Arábie se díky objevu ohromných zásob ropy a zemního plynu stala jednou 

z nejbohatších a také nejdůležitějších zemí oblasti západní Asie i celého světa. Vzhledem 

k přítomnosti Mekky a Medíny, svatých měst islámu, na území Saudské Arábie, se 

království cítí být ochráncem i víceméně nadřazenou silou celého muslimského světa. V této 

roli mu má pomoci i státní ideologie wahhábismu. Království se v některých případech 
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nebojí finančně podpořit teroristické organizace a mezi umírněné muslimy šířit radikální a 

netolerantní verzi jejich náboženství. 

I když Saudská Arábie se nikdy nenacházela na americkém seznamu zemí sponzorující 

terorismus, mnoho odborníků, politiků i členů bezpečnostních a tajných služeb je toho 

názoru, že by na seznamu být měla. Kromě spolupráce s organizacemi jako jsou Taliban či 

al-Qaeda, je království odpovědné za šíření wahhábismu, a to prostřednictvím jimi 

budovanými mešitami, madrasy či islámskými centry, stejně jako posíláním 

wahhábistických imámů a misionářů. Ti obvykle propagují ultrakonzervativní myšlenky, 

stejně jako odpor k židům, západu, šíitům i umírněným sunnitům. A právě v takovýchto 

mešitách a centrech, kterých království po celém světě postavilo tisíce, se radikalizují 

jedinci, kteří se posléze připojují k teroristickým organizacím. 
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2 Výzkumný problém, cíle, metody 

2.1 Výzkumný problém 

Fenomén terorismus se vyskytuje v lidské společnosti již po staletí. Islamistický terorismus 

se do popředí začal dostávat teprve v posledních desetiletích, avšak jeho intenzita i dopady 

vzrostly raketově. Terorismus, islamistický terorismus a státem podporovaný terorismus je 

hlavní oblastí výzkumu. Výzkumný problém se zaměřuje v případové studii na roli 

Saudského státu v podpoře terorismu. Právě Saudské království bývá bezpečnostními 

složkami označováno jako hlavní zdroj ideologie i peněz mnoha teroristických skupin 

působících po celém světě. Kromě finanční či logistické pomoci, je důležité spojení 

království s odnoží islámu wahhábismem. Wahhábismus slouží jako státní ideologie 

království a zároveň bývá spojován s extrémismem a ideologickým zakotvením mnoha 

islamistických teroristických skupin. 

Saudská Arábie investovala v posledních desetiletích desítky miliard dolarů na šíření 

wahhábismu v zahraničí. Šíření ideologie funguje skrz síť vydavatelských domů, mešit, 

islámských center. Ty bývají financovány skrz saudské charitativní organizace. Taliban či 

al-Qaeda vznikly v takovýchto, Saúdy financovaných, centrech. Mimo toto šíření 

ideologických a extrémistických myšlenek, nastává problém i s přímým financováním 

teroristických organizací. Právě část peněz z charitativních organizací končí přímo u 

teroristických skupin. Tato ekonomická a ideologická podpora má silně negativní dopad na 

vzestup teroristických hnutí, stejně jako na sníženou efektivitu boje proti nim. 

I přes mnohá upozornění na tento problém, je mezinárodní společenství zdrženlivé se svou 

reakcí. Na případu Iránu můžeme vidět, že mezinárodní aktéři jsou schopni koordinovat svůj 

postup proti státu podporující terorismus a skrz sankce a jiná omezení tento stát zatlačit do 

kouta. To se však v případě Saudské Arábie neděje. A to i přes mnohá varování 

z bezpečnostních a informačních služeb, stejně jako z mezinárodních organizací. 
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2.2 Cíle 

S ohledem na výzkumný problém se práce snaží rozklíčovat a analyzovat Saudskou roli 

v podpoře terorismu. V první řadě si práce klade za cíl vysvětlit základní pojmy terorismu a 

seznámit čtenáře s celou problematikou. Bez obecného nadhledu na celou problematiku je 

téměř nemožné pochopit jednotlivé části. Kromě pochopení obecné terminologie terorismu 

je práce zaměřena na státní podporu terorismu, čemuž se věnuje i případová studie.  

Cílem práce je odpovědět na výzkumné otázky. První se věnuje důvodům, které Saudská 

Arábie má k podpoře terorismu. Terorismus je obecně chápán jako velice negativní a 

morálně neobhajitelná činnost ze strany jedinců a skupin, natož ze strany státu. Stát tímto 

konáním může očekávat izolaci ze strany mezinárodního společenství a ekonomickou i 

vojenskou odvetu. I přes tyto důsledky, má království dostatečně silnou motivaci státní 

podporu terorismu poskytovat. Rozklíčování této motivace může být klíčové pro pochopení 

Saudského chování, stejně jako pro efektivnější boj proti terorismu. 

Pro efektivnější boj proti terorismu a státní podpoře terorismu může sloužit také analyzování 

způsobů, kterými Saudská Arábie terorismus podporuje. Ať se jedná o přímou 

diplomatickou, ekonomickou či logistickou pomoc či poskytování ideologických základů 

teroristickým organizacím, veškerá podpora vede k posílení teroristických skupin a 

destabilizaci bezpečnosti v regionech, ve kterých působí. Proto práce věnuje značnou část 

prozkoumání způsobů Saudské podpory terorismu. 

Práce se snaží prokázat propojení wahhábismu se Saudským režimem. Wahhábismus slouží 

království jako účinný nástroj šíření svých ideologických základů, stejně jako vlivu 

království mezi muslimy. Právě na roli wahhábismu v prosazování saudských zájmů a 

spojení s podporou terorismu, se zaměřují části, které odpovídají na třetí výzkumnou otázku. 

Poslední důležitá otázka, na kterou se práce snaží najít odpověď je reakce hlavních aktérů 

na obvinění Saudské Arábie z podpory terorismu. Spojené státy po 11. září zahájily válku 

proti teroru. Mnoho zemí z celého světa se k americké koalici přidalo s cílem vymýtit 

terorismus ze zemského povrchu. Státy, které teroristy podporují tuto snahu sabotují. Avšak 

přímá reakce na království nepřišla od Spojených států ani jejich spojenců. Roli v této vlažně 
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reakci může hrát strategická role království, stejně jako její moc a bohatství v podobě ropy. 

Výzkumné otázky 

1) Jaké jsou důvody podpory terorismu ze strany Saudské Arábie? 

2) Jaké jsou způsoby Saúdské podpory terorismu? 

3) Jaká je role wahhábismu v prosazování Saúdských zájmů? 

4) Jaká je reakce hlavních aktérů na obvinění Saúdů z podpory terorismu 

2.3 Metoda práce 

Diplomová práce je případová studie, která vychází z primárních i sekundárních dat. 

V teoretické části byla využita metoda desk reseach. Ta umožnila prostudování související 

literatury, stejně jako vymezení základních pojmů a definic, bez kterých by se samotná práce 

neobešla. Analýza terorismu umožňuje rozebrání celku ne jednotlivé části, které umožní 

pochopení celé problematiky 

Oblast výzkumu diplomové práce je terorismu, se zaměřením na státem podporovaný 

terorismus. Konkrétní výzkumný problém je podpora terorismu ze strany království Saudské 

Arábie. Na této konkrétní případové studii, se analyzuje státní podpora terorismu a metody 

a příčiny, které k takovému jednání vedou.  

Diplomová práce je založena na kvalitativní analýze a psána metodou analytického 

vyprávění. 

Práce zkoumá fenomén terorismu a státem podporovaného terorismu. Pomocí odborné 

literatury jsou rozebrány základní fakta a poznatky o terorismu, a to se zaměřením na 

problematiku státem podporovaného terorismu a definice terorismu, kdy neexistuje žádná 

jednotná definice. Práce má za cíl prozkoumat, analyzovat a explorovat jak obecné pojmy 

terorismu, tak konkrétní problémy související se státní podporou terorismu ze strany 

Saudského království. 

Práce analyzuje způsob podpory, které se dostává teroristickým skupinám ze strany 

Saudskoarabského království. Představeny budou konkrétní případy skupin, které byly 
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Saúdy podporovány. Dále se bude analyzovat ideologie wahhábismu a způsoby, jak jej 

království šíří a nakolik z toho těží. Stejně tak budou popsány důvody a proces, jak Saúdové 

se svou ideologii pracují. 

Analyzovat se bude také politická reakce na podporu terorismu ze strany ostatních 

mezinárodních aktérů a důvody jejich reakce. Pomocí deskripce se zlepší orientace v celé 

problematice a pomocí syntézy se jednotlivé části práce spojí do celku, který poskytne 

odpovědi na výzkumné otázky a provázání jednotlivých dílků v Saudské podpoře terorismu.  
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3 Terorismus 

Terorismus provází naši společnost již po staletí a ovlivňuje nejen životy jednotlivců, ale i 

chod našich států a společnosti jako celek. V rámci mezinárodních vztahů a bezpečnostních 

studií se terorismus, zejména pak islamistický terorismus po vyhlášení války proti terorismu 

po událostech z 11. září 2001, stal určitým fenoménem, který na sebe strhává velkou 

mediální pozornost. S touto mediální pozorností a s růstem počtu útoků, které jsou teroristy 

páchány, se strach z terorismu projevuje i v široké veřejnosti. Tento strach se dále může 

přelévat do dalších oblastí společnosti, podobně jako jsme mohli pozorovat při migrační 

krizi do Evropy v roce 2015, kdy odpůrci migrace argumentovali právě zvýšenou mírou 

terorismu na územích s největším přílivem migrantů. Díky tomuto strachu lidé ve 

svobodných zemích mění svůj způsob života a politici přijímají zákony, které částečně 

omezují občanskou svobodu obyvatel. Toto jme mohli pozorovat právě ve Spojených státech 

po roce 2001, kdy prezident George Bush přijal Patriot act. Tyto změny v západní 

společnosti, proti které islamisté bojují by mohli být brány jako částečné vítězství pro 

teroristy. 

Terorismus se samozřejmě netýká pouze islamistů, i když z pohledu mediálního světa to tak 

často působí. Existuje velké množství druhů terorismu. Mezi nejvýznamnější patří 

náboženský terorismus, levicový, pravicový, anarchistický či separatistický terorismus. 

Různé skupiny i jednotlivci používají různorodé nástroje, jak dosáhnout svých cílů. Mezi 

nejčastější patří únosy, sebevražedné či vražedné útoky, použití trhavin, vedení guerillové 

války či logistická a finanční podpora. 

Terorismus provází lidstvo většinu jeho historie. V dřívějších dobách se jednalo spíše o akty 

za účelem dosažení svobody či práva na sebeurčení, příkladem toho může být francouzská 

revoluce. S koncem 20. století se nejvíce projevovaly útoky na vlády ze strany anarchistů, 

kteří byli nejaktivnější v Rusku. S novým stoletím se začali objevovat teroristické akty 

spojené s národním sebeurčením a nacionalismem. V dalším období po 2. světové válce 

nejvíce sílily pravicové a levicové skupiny, které páchaly své činy lokálně. Ty souvisely 

s právě probíhající studenou válkou. S koncem století se začal objevovat islamistické 

skupiny, které působí globálně. 
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Proč je někdo ochotný obětovat vlastní život či je schopen ublížit jinému člověku 

z ideologických důvodů? Různí jedinci mohou mít i rozdílné důvody. Ale mezi hlavní 

příčiny patří touha někam zapadnout, finanční důvody či zradikalizování někým, kdo je 

členem této skupiny. Se vznikem internetu se verbířům nových členů ulehčila práce a svou 

propagandou mohou jednoduše zasáhnout širokou veřejnost. To jsme mohli pozorovat 

zejména skrz propagandu Islámského státu, který kromě tradičnějších způsobů verbování 

v mešitách či islámských centrech, hojně využíval sílu sociálních sítí a médií. Síla této 

propagandy byla obrovská a teroristická skupina díky tomu získala desetitisíce bojovníků a 

podporovatelů. Tomu se museli přizpůsobit i státy, které proti těmto teroristům bojují, a část 

své síly přesunuly do online prostředí.  

Když se mluví o terorismu, musí se zmínit i státní terorismus a státem podporovaný 

terorismus. Některé státy používají teroristické metody k dosažení svých cílů a oslabení 

svých nepřátel. Tyto praktiky lze pozorovat například v Indicko-Pákistánském konfliktu. 

Tyto praktiky však stát často používá i v rámci vlastní země kdy se snaží umlčet opozici či 

nepohodlnou menšinu. Další skupinou jsou státy, které sponzorují terorismus. To probíhá 

nejčastěji finančními převody či určitou logistickou pomocí. Mezi země, které patří do této 

skupiny, podle amerického seznamu sponzorů terorismu, se řadí Irán Severní Korea či Sýrie. 

3.1 Problematika definice terorismu 

I přes existenci mezinárodního práva a organizací jako je Organizace spojených národů, 

neexistuje jednotná definice terorismu, kterou by všechny subjekty uznávaly. Z tohoto 

důvodu existují stovky definic, kdy jednotlivé státy i organizace mají tu svou. Z toho mohou 

vyplývat problémy s označením určité skupiny či jedince za teroristy či za jejich 

podporovatele. To může vést k snížení efektivity boje právě proti takovým skupinám. 

Dalším problémem může být zneužívání neexistence definice, a jednotlivé státy tak mohou 

osočovat svou opozici či nepohodlné jedince a skupiny z terorismu, a tím si získat určitou 

morální podporu k tvrdému postupu vůči zmíněným. 

Hoffman (2006, s. 21) zmiňuje, že pojem terorismus během historie měnil význam, což jěště 

ztěžuje najít jednotnou definici terorismu. Během Francouzské revoluce měl výraz pozitivní 

konotaci. Systém régime de la terreut, který ve Francii fungoval po revoluci, spíše než 
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revoluční a protistátní aktivity, jak chápeme terorismus dnes, připomínal nástroj vlády, 

kterým se snažila řídit porevoluční stát. Konkrétněji se snažili upevnit moc nové vlády 

zastrašováním kontrarevolucionářů a ostatních, kteří viděli novou vládu jako nepřátele lidu. 

V tomto období byl terorismus spojen s cnostmi a demokracií. 

Jak zmiňuje Makariusová (2013, s. 15) aktivnější hledání jednotné definice se objevilo po 

únosu Izraelských sportovců na olympijských hrách v Mnichově 1972, kdy radikální 

palestinská skupina Černé září zajala několik sportovců a při snaze bezpečnostních jednotek 

je zachránit došlo k zabití několika z nich. V následujících letech se začaly objevovat 

definice terorismu, avšak jednotná univerzální definice se nenašla. 

Také Martin (2019, s. 2) se věnuje problému s definicí terorismu. I když většina lidí by 

instinktivně označila za terorismus akt, který splňuje následující kritéria: politicky 

motivovaný, zaměřený přímo proti „měkkým cílům“ a za účelem terorizovat cílovou 

skupinu, není tak jednoduché vytvořit definici založenou na těchto charakteristikách. 

V tomto případě by se jako terorismus počítalo i zločinné, nespravedlivé či nelegitimní 

použití síly, čímž by se mohlo za terorismus označit téměř cokoliv. 

Schmid (2013, s. 43), vzhledem k chybějící definici pojmu, mluví o terorismu jako o 

zpolitizovaném pojmu, který je často využíván vůči politickým oponentům. Někteří se 

použitím pojmu terorista či terorismus snaží legitimizovat potírání opozice a démonizovat 

ji. Tento pejorativní význam přirovnává k výrazům jako rasisti, imperialisti či fašisti, 

kterými někteří útočí na své oponenty a tím se je snaží nálepkovat a snížit jejich morální 

hodnotu. Díky tomuto překrucování se ani sami členové teroristických skupiny jako teroristé 

nenazývají a ani tak necítí. 

Na stejné vlně jako je Schmid jsou i Cohen a Herbst (2003, s. 1093). Ti vidí nakládání 

s pojmem terorismus jako vytváření velkého emocionálního nákladu, kterým se někteří snaží 

předefinovat realitu tak, aby měli morální převahu a zároveň došlo k odsouzení nepřítele. 

Terorismus je také některými používán pro nasměrování politické debaty určitým směrem a 

často také směrem od jiných aktivit a témat. Téma terorismu dokonce přirovnali k novodobé 

mantře, kterou dříve bývali komunisti či imperialisti. Tím se také snaží rozdělit svět na dobré 

a ty špatné, proti kterým je potřeba se postavit. 



 

 

14 

Zneužití pojmu terorismus, pro potírání opozice a nepohodlných osob, ze strany státu 

zmiňuje ve svém článku i Withnall (2015). Na příkladu Saudské Arábie, která představila 

řadu nových zákonů týkající se terorismu, lze vidět účelové označení za teroristy, téměř 

kteréhokoli kritika tamního režimu. V praxi to znamená, že kdokoliv bude požadovat 

ateistické myšlení v jakékoli formě či zpochybní základy islámského náboženství, na kterém 

je království založeno, dopouští se teroristických aktivit. Soudní moc v království využívá 

těchto zákonů ke stíhání a usvědčování nezávislých aktivistů a disidentů, kteří zde působí. 

Tímto zde lze potlačit veškeré formy politického odporu a opozice, které by mohly 

potencionálně ohrozit tamní režim. 

Další případ zneužití uvádí ve své zprávě HRW (2017). Ta se zaobírá čínským výkladem 

terorismu. Čínská definice terorismu je tak rozsáhlá, že může trestat i činnosti související 

s etnickým a náboženským projevem a zvyky. Zároveň trestá i banality jako je bojkot 

vnitrostátních politických opatření, ničení oddacích listů či zkreslování sociálně citlivých 

případů. Zároveň čínská strana odmítá zveřejňovat podrobnější informace týkající se 

odsouzení za terorismus a tím zvyšuje obavy lidskoprávních organizací, že Čína využívá 

svůj protiteroristický zákon k stíhání nenásilných činností, které s terorismem nesouvisí. 

Protiteroristický zákon zároveň policii umožňuje uvalit na podezřelé z teroristické činnosti 

dalekosáhlá omezení, mezi něž patří zákaz cestování, používání veřejné dopravy či vstup na 

určitá místa. K těmto omezením stačí policii pouze podezření na terorismus, bez 

dostatečných důkazů. V některých případech jde čínský výklad terorismu tak daleko, že i 

Dalajlámova modlitba za upálené mnichy, kteří se sebeupalují jako protest proti čínské 

okupaci Tibetu a omezování náboženské svobody, je považována za akt terorismu. 

Ganor (2002, s. 288) představil hled několik základních důvodů proč je terorismus tak těžké 

definovat. Hlavním důvodem je to, že terorismus je sporný koncept, na kterém se v názoru 

rozcházejí politické, sociální i právní vědy. Definici stěžuje i to, že definice terorismu je 

spojená s legitimizací a kriminalizací. Najití definice nepomáhá ani různorodost 

jednotlivých teroristických skupin a jedinců. Upozorňuje také na monopol státu na použití 

síly a též síly právní, čímž může veškeré své aktivity vyloučit z definice. 

Hoffman (2006, s. 21) vidí problematiku definice terorismu i tom, jak teroristé tuto nálepku 

sami přijímají. Dokazuje to na příkladu anarchistické teroristické organizace Narodnaja 
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Volja, která působila v druhé polovině 19. století. Členové této organizace sami sebe 

prohlašovali za teroristy, kteří používají terorismus jako hlavní taktiku, s níž chtějí 

dosáhnout svých cílů. Židovská ozbrojená skupina Lechi, která bojovala proti britské 

nadvládě nad Palestinou, se sice jako teroristická organizace neoznačovala, ale otevřeně 

používala teroristickou taktiku. Další militantní skupiny označované jako teroristické, se 

k terorismu většinou samy nehlásí. Nejčastěji se označují za osvobozenecká hnutí či městské 

guerilly. To souvisí i s velice negativní nálepkou, kterou pojem terorismus sebou nese. 

Odpor k pojmu terorismus se projevuje i v pojmenování teroristických skupin. Hoffman 

rozdělil názvy skupin do čtyř kategorií podle toho jaký dojem se u veřejnosti o sobě snaží 

vyvolat. 

První skupinou jsou organizace, které se snaží vyvolat obraz bojovníků za svobodu a 

osvobození. Sem se řadí Národní osvobozenecká fronta v Alžírsku či Lidová fronta pro 

osvobození Palestiny. Další kategorií jsou armádní či militantní skupiny. Jako příklad uvádí 

kolumbijskou marxistickou skupinu populární osvobozenecká armáda. Třetí kategorií jsou 

skupiny schovávající se za hnutí sebeobrany. Tyto skupiny se snaží vyvolat dojem bránění 

určité skupiny, která vedením země či většinou nějakým způsobem utlačována. Sem patří 

Afrikánské hnutí odporu a Židovská obraná liga. Poslední skupino jsou náboženská pomsta. 

Jako příklad slouží Komanda spravedlnosti arménské genocidy a Palestinská organizace pro 

pomstu. 

3.2 Definice terorismu 

V této části práce budou představeny některé definice terorismu a jejich nedostatky. Bude 

mezi ně patřit definice Organizace spojených národů, jako hlavní světová instituce a 

Spojených států, které se samy pasují do role hlavní síly bojující proti terorismu a zároveň 

jsou hlavní síla ve válce s terorismem. 

Schmid (2013,s. 44) uvádí definici terorismu U.S Department of state, což je v české obdobě 

ministerstvo zahraničních věcí. V jejich pojetí terorismus znamená: „promyšlené, politicky 

motivované násilí páchané na nebojujících cílech subnárodními skupinami nebo tajnými 
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agenty (obvykle s úmyslem ovlivnit publikum). “1 

Jak uvádí Schmid (2013, s. 44) tato definice je hojně užívána zejména díky tomu, že 

zachycuje řadu, pro definici nezbytných, vlastností. První z nich je promyšlenost, čímž jasně 

vyplývá, že skutek nebyl nehoda a byl dopředu plánován. Dále politický motiv. Ten značí 

jasný rozdíl mezi teroristickým útokem a běžnou kriminální činností. Nebojující cíle zase 

poukazují na rozdíl mezi terorismem a válečným činem. Pojem subnárodní skupina či tajní 

agenti umožňuje označit jak jednotlivce, tak i státem sponzorované skupiny. V neposlední 

řadě je důležitý i vliv aktu, který značí, že tento akt násilí je zároveň i zprávou pro elity i 

širokou veřejnost. Další výhodou této definice je i její jednoduchost, i přesto, že zahrnuje 

mnoho charakteristických bodů.  

I přesto, že tato definice pokrývá množství vlastností teroristického aktu, některým 

odborníkům stále nedostačuje. Jak Schmid (2013, s. 45) dále uvádí terorismus nemusí být 

pouze akt politicky motivovaný. Existuje pestré množství motivů, které vedly ke spáchání 

teroristického útoku. Sem se řadí například odplata či náboženské důvody. Samozřejmé jsou 

i výhrady, že ne všichni tajní agenti jsou teroristi. Další slabinou této definice se jeví její 

možné zneužití ze strany autoritářských režimů vůči opravdovým odbojářům bojujícím proti 

režimu. Další kritika se na definici snáší z důvodu absence zastrašování či šíření strachu a 

psychologické dimenze terorismu. Velká mezeru definice projevuje v útocích, které nejsou 

zaměřeny je lidi, ale na jejich či státní majetek. 

Hledání definice terorismu v rámci Organizace spojených národů byl velice komplikovaný 

úkol, zejména díky velkému množství členů této organizace, kteří jen těžce hledali 

konsensus. Jak zmiňuje Schmid (2013, s. 50) OSN byla, po druhé světové válce, vybudována 

na základech předešlé organizace Společnosti národů. Ani v této organizaci se státy 

nedokázaly plně dohodnout a úmluvu proti terorismu ratifikovala jediná země. Vážnější 

 

1 Originální anglické znění: „Premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant 

targets by subnational groups or clandestine agents (usually intended to influence an audience). “ 
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debata o definici terorismu v rámci OSN se objevila v 70. letech po únosu sportovců na 

olympiádě v Mnichově. Avšak najít konsensus na tom, co je a není terorismus, bylo téměř 

nemožné. Značná část členů organizace si v předešlých letech prošla osvobozeneckými 

hnutími a válkami o nezávislost, a z tohoto důvodu měli problém označit některé politické 

bojovníky za teroristy. I přesto v rámci OSN vznikla komise, která se měla zabývat 

problémem definice terorismu, stejně tak, jako jeho příčinami a prevencí. Ani tato komise 

nedokázala najít schodu. Přelom přišel až po konci studené války, kdy nedošlo k přijetí 

definice, ale členové se shodli alespoň na určité povaze terorismu. Přesto zůstávají určité 

kontroverzní body, na kterých nepanuje shoda, čímž se brání vytvoření univerzální definice. 

Mezi tyto body patří to, zda by se za teroristy měly označit i vlády a státy, stejně jako jedinci 

a organizované skupiny. Dále, jestli by se mělo rozlišovat mezi terorismem a právem lidí na 

sebeurčení, a zda by měly být zahrnuty skutky národních ozbrojených složek při výkonu 

svých povinností. 

Neformální text OSN k otázce terorismu, bez jasné definice, označuje za teroristu, jakoukoli 

osobu, která spáchá trestný čin ve smyslu této úmluvy, pokud tato osoba protiprávně, 

úmyslně a jakýmikoli prostředky spáchá: smrt či vážné zranění osoby, vážné poškození 

veřejného nebo soukromého majetku, včetně veřejné dopravy, infrastruktury a životního 

prostředí, či škody na majetku, které mají za následek ekonomické ztráty, pokud je důvodem 

tohoto činu zastrašování obyvatelstva, či nátlak na vládu a mezinárodní organizace, aby 

konali či se zdrželi určitého jednání.2 

Jako příklad další definice terorismu sloučí definice od Evropské Unie. Schmid (2013, 

str.139): „Trestné činy úmyslně spáchané jednotlivcem nebo skupinou proti jedné nebo více 

zemím, jejich institucím nebo lidem, s cílem zastrašit je a vážně změnit nebo zničit politickou, 

 

2 Schmid (2013, s.51): „Any person commits an offense within the meaning of this convention if that person, 

by any means, unlawfully and intentionally, causes: 

(a) Death or serious bodily injury to any person, or 

(b) Serious damage to public or private property, including a place of public use, a State or government 

facility, a public transportation system, an infrastructure facility or to the environment, or 

(c) damage to property, places, facilities, or systems referred to in paragraph 1 (b) of this article, 

resulting or likely to result in major economic loss, when the purpose of the conduct, by its nature or 

context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an international organisation to 

do or to abstain from doing any act. “ 
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ekonomickou nebo sociální strukturu země. “3 

V této definici opět schází zmíněný politický motiv. Jelikož i běžní pachatelé trestných činů, 

páchají své činy úmyslně a mohou podkopávat i ekonomickou strukturu země. Zároveň by 

se i osvobozenecká hnutí mohla díky této definici zařadit mezi teroristické skupiny, jelikož 

jejich úsilím je právě změnit politickou, ekonomickou či sociální strukturu země, proti které 

vedou svůj boj. 

Následující tabulka shrnuje některé faktory, které se nejvíce krát objevily ve vice než stovce 

používaných definic terorismu. Z tabulky vplývá, že žádný z uvedených faktorů, se 

neobjevuje ve všech použitých definicích. Zároveň vyplývá, že prvek násilí je zásadní, 

jelikož se objevuje ve více než čtyřech pětinách definic. Dvě třetiny definic také pracují 

s politickým motivem, který často terorismus odlišuje od ostatních zločinů a běžné 

kriminality. Nadpoloviční zastoupení má též faktor strachu či teroru. Právě teroristé se snaží 

ve společnosti vyvolat nálady strachu a tím i změnit způsob myšlení a chování běžné 

populace. Zastrašení populace může být pro teroristy velice účinný způsob, jak dosáhnout 

svých cílů. Strachu veřejnosti se musí přizpůsobit i vedení země a zajistit požadovanou 

změnu, ať to je vyhovění požadavkům teroristických skupin či omezování svobod a změna 

životního stylu. 

Element hrozby je přítomen v 47 % definic. Velice silně zastoupen je i psychologický efekt 

a očekávané reakce. Ty jsou velice blízké vyvolávaní strachu a teroru. Diferenciace cílových 

obětí se objevuje v 37,5 %. S rozlišováním obětí pracují zejména skupiny, které si snaži 

v populaci získat určitý respekt a podporu. To jsme mohli pozorovat při útocích teroristické 

skupiny IRA, která zaměřovala svou činnost zejména na britské bezpečnostní složky a 

politické představitele podporující udržení Severního Irska ve svazku Spojeného království. 

 

3 Anglický originál: „Offences intentionally committed by an individual or a group against one or more 

countries, their institutions, or people, with the aim of intimidating them and seriously altering or destroying 

the political, economic, or social structure of a country. “ 
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Pozorovat tento fenomén jsme mohli i při útocích německých teroristů z RAF, kteří se 

zaměřovali na německé bezpečnostní složky a personál amerických základen v Německu. 

Vzhledem k tomu, že se snažili vyhnout útokům proti běžné populaci, jejich popularita 

v Západním Německu byla poměrně vysoká. 

Účelovost, plánovanost a organizace útoku se nachází ve třetině definic. Teroristické 

organizace, ale i jedinci si obvykle své útoky pečlivě připravují, aby způsobili co největší 

zásah do společnosti a bezpečnosti země. Na druhou stranu existují i jedinci, kteří si svůj čin 

příliš neplánují a konají v určitém efektu. Mezi další elementy patří například strategie a 

taktika, donucování a vydírání či zastrašování. Důležitý je i aspekt publicity. Díky publicitě 

se snadněji šíří strach a povědomí o skupině a zároveň touto formou mohou do široké 

veřejnosti rozšířit své hodnoty a ideály, za které se snaží bojovat a tím i zvýšit možnosti 

naverbovat nové členy. 

Tabulka 1:Frekvence určitých elementů v definicích 

Element Frekvence v % 

Násilí 83,5 

Politický 65 

Strach, teror 51 

Hrozba 47 

Psychologický efekt a očekávaná reakce 41,5 

Diferenciace cílových obětí 37,5 

Účelové, plánované, systematické, organizované 32 

Způsob boje, strategie, taktika 30,5 

Donucování, vydírání 28 

Aspekt publicity 21,5 

Svévolnost, neosobní, náhodný charakter 21 

Civilisté 17,5 

zastrašování 17 

Zdroj: Hoffman (2006, s.34) 

Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné v rámci mezinárodního společenství se shodnout na 

jednotné definici, navrhl Schmid (2013, s. 84) naopak činy, které by se definovat jako 

terorismus neměly. Vyčleněním určitých aktů a faktorů by se zúžily možnosti toho, co lze 

považovat za definici terorismu a tím by se mohlo i ulehčit najití jednotné definice. Mezi 

akty, které by se neměly považovat za terorismus zahnul jednotlivé akty poškození majetku 

a sabotáže jako je přerušení ropovodu. Stejně tak, by mezi terorismus nezařadil napadení 
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vojenských zařízení, kasáren, lodí a letadel. Policejní stanice a ozbrojenou policii na hlídce, 

pokud se nachází v oblasti ozbrojeného konfliktu. Dalším případem by měla být situace, kdy 

dojde k civilním obětem či škodám, které však nebyly záměrné a došlo k nim omylem při 

útoku například na policejní stanici. 

Schmid dále uvádí útok na náboženské a sekulární symboly, v případě, že tento útok není 

spojen s viktimizací lidí. Jako příklad tohoto bodu uvádí útok na prázdný kostel, avšak pokud 

by v něm byli věřící, mělo by to být považováno za terorismus. Akty, které by za války 

nebyly chápany jako zločiny proti lidskosti, válečné zločiny či vážné porušení 

mezinárodního práva, stejně jako partyzánská válka bez překročení mezinárodního práva a 

válečných zločinů by neměla být definována jako terorismus. V neposlední řadě se sem řadí 

legální použití síly legitimní autoritou za účelem zřízení veřejného pořádku či spontánního 

politického násilí jako nepokoje, stávky, revolty a demonstrace. 

3.3 Vývoj terorismu 

Terorismus provází naši civilizaci po téměř celou její historii. Již v antickém Řecku a Římě 

docházelo k politickým atentátům na císaře a jiné představitele tehdejších států. Ve 

středověké Evropě docházelo také k teroristickým činům. Nejčastěji k nim docházelo na 

základě náboženské identity, kdy jednotlivé odnože křesťanství spolu byly v konfliktu či 

byly v konfliktu s islámem. Také k politickému terorismu na státní představitele docházelo. 

Asi nejznámějším tehdejším pokusem atentátu na krále a představitele parlamentu je Guy 

Fawkes, který plánoval vyhodit do povětří anglický parlament ve Westminsterském paláci. 

Zásadní pro vývoj terorismu byla francouzská revoluce. Martin (2019, s. 25) uvádí, že právě 

tato revoluce přinesla pojem terorismus do jeho moderního pojetí. Jako první s ním přišel 

britský filozof Edmund Burke. Burke použil výraz régime de la terreuer, který pokazoval na 

teror, který po revoluci vedla Jakobíny vedená vláda. Během tohoto teroru vláda popravila 

desetitisíce občanů a stovky tisíc jich poslala do vězení, kde značná část z nich zemřela. 

Martin (2019, s. 27) uvádí 4 vlny vývoje moderního terorismu. První vlna je podle něho 

anarchistická. Ta započala ke konci 19. století a končila s první světovou válkou. 

Anarchistické skupiny této doby byly aktivní zejména v Rusku, kde se snažili svrhnout 
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carský režim. Hlavní představitel této vlny byla skupina Narodnaja Volya. Druhá vlna, která 

se rozeběhla koncem první světové války a končila s koncem šedesátých let, byla 

protikoloniální vlna. Skupiny a jedinci v této vlně se snažili získat nezávislost své země na 

koloniální mocnosti. Z tohoto důvodu tyto skupiny působily zejména v Afrických a 

Asijských zemích. V mnoha zemích jsme mohli vidět násilné výjevy a brutální potírání 

bojovníků za nezávislost. V některých zemích, jako bylo Alžírsko, jsme mohli vidět až 

otevřenou válku, která si vyžádala tisíce životů. S koncem protikoloniální vlny přišla vlna 

další, a to vlna levicového terorismu. Tato vlna souvisela s probíhající studenou válkou a 

velkým vlivem Sovětského svazu. Ten podporoval levicové skupiny jak v Evropě, tak 

v nově vzniklých postkoloniálních státech, které chtěl pomocí komunismu připoutat k sobě. 

Tato vlna také souvisela s novými ideály svobody, rovnosti a boje proti konzervatismu, které 

se zejména koncem šedesátých let, v západní společnosti rychle šířily. Poslední vlnu 

označuje jako vlnu náboženskou. Ta se objevila v osmdesátých letech minulého století. 

Během této vlny můžeme pozorovat velký růst zejména islamistického terorismu. Zásadní 

pro islamistické teroristy byly boje v Afghánistánu. Bojovníci z nejrůznějších zemí přijeli 

do této země, aby bojovaly za ideály islámského státu a právo šaría. Další velký rozmach a 

zejména mediální pozornost získali islamističtí bojovníci po teroristických útocích z 11. září 

2001. Tento islamistický terorismus se začal globálně šířit po Asii, Africe i Evropě a nabyl 

rozměrů, kterých jiné vlny terorismu před nimi nenabyli. 

Makariusová (2013, s. 38-51) uvádí taktéž čtyři vlny moderního terorismu. První vlna je 

národní terorismus spočívající v anarchismu. Tato vlna započala v druhé polovině 19. století 

a končí s první světovou válkou. Hlavní myšlenkou teroristů této vlny byl boj s autoritami 

státu a fungování společnosti i bez státní autority. I přes rozšíření anarchistických myšlenek 

v Evropě i Severní Americe, nejvýraznější byla Ruská skupina Narodnaja volja, která svou 

pozornost zaměřila proti carskému režimu v Rusku. Po několika neúspěšných pokusech se 

této skupině podařilo cara Alexandra II. To však znamenalo rozsáhlé razie a praktické 

zničení skupiny. Druhá vlna je označena jako národní terorismus neanarchistický. Ten má 

svůj počátek na přelomu 19. a 20. století a přetrvává až do současnosti. Náplní těchto skupin 

nebyly anarchistické myšlenky, nýbrž levicové, pravicové či nacionalistické. Typickým 

příkladem této skupiny jsou IRA, ETA či RAF. Obě tyto vývojové vlny mají společné, že se 

jedná o národní terorismus. To znamená že teroristé směřovali svou činnost na území 
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jednoho státu. 

Třetí vývojová vlna započala v 60. letech a trvá do současnosti. Jedná se o mezinárodní 

terorismus. Rozdíl mezi mezinárodním terorismem a předešlými vlnami je v tom, že zatímco 

národní teroristické skupiny se snažily změnit vnitropolitické poměry ve svých zemích, 

mezinárodní teroristé sledují své zájmy i mimo hranice svých států. Tato vlna měla největší 

úspěch na Blízkém východě, kde vznikly desítky teroristických organizací. Můžeme 

jmenovat například Hamás, Hizballáh či Fatah. Cíl většiny těchto skupin je bojovat proti 

Izraeli a jeho západním spojencům a omezit jejich vliv v oblasti. Poslední vývojová vlna je 

označena jako globální terorismus. Počátek této vlny se datuje k 11. září 2001, ale kořeny 

této vlny šahají až k Sovětsko-Afghánskému konfliktu, při kterém vznikly i skupiny jako je 

al-Káida. a trvá dodnes. Jak naznačuje název území působnosti těchto skupin není nikterak 

omezeno. Do této skupiny se řadí zejména radikální džihádisté a islamisti, kteří svůj boj proti 

západním vlivům přenesly až na území západních, ale i ostatních, zemí. Cílem těchto skupin 

se, krom boje proti západním myšlenkám, stalo i vytvoření nového světového řádu, který by 

byl založen na radikálních náboženských myšlenkách a principech.  

Na obrázku 1 můžeme vidět mapu, která sleduje vývoj teroristických útoků ve světě mezi 

lety 1970 a 2015. V období mezi lety 1970 a 1999 můžeme pozorovat rozsáhlé teroristické 

aktivity ve Střední Americe, Kolumbii či Peru. V těchto případech je jednalo o národní 

terorismus uvnitř těchto států a hlavním důvodem byly snahy levicových či pravicových 

militantních skupin změn poměr sil a nasměřovat stát směrem ke komunismu či naopak ke 

kapitalismu či fašismu. Tyto konflikty souvisely s probíhající studenou válkou a Spojené 

Státy i Sovětský Svaz se snažili podporovat strany konfliktu, které s nimi byly ideologicky 

spřátelené. Po skončení studené války i místních válek se situace poměrně zklidnila, až na 

Kolumbii, kde konflikt stále pokračoval, a nová vlna globálního či náboženského konfliktu 

se tu příliš neprojevila. 

Naopak, kde se nová globální vlna terorismu projevila je Afrika. Před nástupem globálního 

terorismu trpěla teroristickými aktivitami zejména Jihoafrická republika, kde se projevoval 

národní boj proti vládě apartheidu, a Mosambik či Angola, kde podobně jako ve Střední 

Americe spolu bojovaly pravicová a levicová ideologie podporované Sovětským Svazem a 

Spojenými Státy. Ovšem s vlnou globálního, zejména islamistického terorismu, se situace 
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na severu Afriky, v oblasti Sahelu a Somálska radikálně zhoršila. Al-Kaida, Islámský stát, 

Boko Haram či aš-Šabáb jsou v těchto oblastech velice aktivní a vedle Afghánistánu či Iráku 

se tyto oblasti staly hlavním hřištěm pro teroristické skupiny. 

Situace v Evropě byla zejména v 80. letech, co se týče terorismu, poměrně kritická, 

v jednotlivých zemích působili národní teroristické organizace. Nepatřily sem jen levicové, 

jako například v Německu, či pravicové skupiny jako v Itálii, ale i separatistické (Španělsko) 

či nábožensko-separatistické (Spojené Království). Globální vlna terorismu se v Evropě 

příliš neprojevila, byť zde byly případy takových teroristických útoků, avšak oproti situaci 

v Somálsku, Iráku či Pákistánu, lze mluvit o poměrně klidné situaci. 

 

Obrázek 1: Mapa teroristických incidentů 1970-2015 

Zdroj: https://en.wikipedia.org/, oranžové body: 1970-1999, červené body: 1999-2015 

Působení teroristických skupin v Asii před rokem 2000 se omezovalo zejména na Indii, kde 

působili jak separatistické, tak levicové skupiny, či na Turecko, kde útočila zejména 

levicová, separatistická skupina PKK. Také Srí Lanka zažila silnou vlnu teroristických 

útoků, které se řadily do národní vlny a patřily sem zejména etnicko-nacionalistické a 

levicové skupiny. Velký boom v terorismu zaznamenala Asie s rozmachem mezinárodního 

a globálního terorismu. Islamistické skupiny ovládla rozsáhlá území v Afghánistánu, Iráku 

či Sýrii a podnikly nespočet útoku v celé Jižní Asii, Filipínách, Jemenu a celém Blízkém 
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východě. Irák, Afghánistán a Pákistán se staly centry globálního terorismu a každým rokem 

zde umírají tisíce jejich obyvatel. 

3.4 Druhy terorismu 

S vývojem společnosti se také vyvíjel terorismus a jeho ideové pozadí. Proto v dnešní době 

známe hned několik druhů terorismu. Mezi nejčastější patří pravicový levicový, náboženský 

či nacionalistický. Jednotlivé druhy se od sebe liší jak svými cíli, tak i prostředky či taktikou. 

Nacionalistické či osvobozenecké teroristické skupiny mají jako hlavní cíl získat práva a 

pokud možno i samostatnost pro určitou národnost či národnostní skupinu. K této formě 

terorismu přistupují zejména národností menšiny, které nemají dostatečná práva a cítí se 

utlačování či požadují vlastní stát, nebo národností většiny, které však jsou politicky 

podřízeny menšině. Velký rozmach tato hnutí zaznamenala s nástupem dekolonizace, která 

byla právě těmito skupinami hojně podporována. Příkladem národnostní menšiny, která 

neměla zajištěna veškerá svá práva a právo na sebeurčení byly Baskové. Tohoto faktu 

využila teroristická skupina ETA, která bojovala za Baskickou nezávislost. 

Teroristické skupiny, jak uvádí Makariusová (2013, s. 48), musí splnit dvě základní kritéria, 

aby se mohly řadit do kategorie pravicového terorismu. První je politický motiv činu a 

druhým je motiv pravicově extrémistický, kam se řadí například rasová nesnášenlivost a 

xenofobie či nacionalismus. Pravicový terorismus by se dal označit jako podkategorie 

národního terorismu. Nejvýznamnějšími příklady těchto skupin či jednotlivců jsou Anders 

Breivik a Ku-Klux-Klan. 

Levicový terorismus zažil své nejvýznamnější období v době studené války, zejména v 70. 

a 80. letech. Na jedné straně finanční a logistická i ideologická podpora ze strany Sovětského 

Svazu a jeho satelitů, na druhé straně odpor proti politice Spojených Států, které tvrdě 

uplatňovali svou politiku zadržování komunismu a zároveň rozmach hnutí volajících po 

svobodě a rovnosti společně s revolučním laděním, zejména mladé generace. To vše přispělo 

k výraznému rozmachu levicových teroristických hnutí a jejich idejí. Mezi nejvýraznější 

skupiny patří německé RAF či Italské Rudé brigády. 
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Jak píše Hoffman (2006, s. 83) spojení náboženství a terorismu není nové, byť se mnohým 

může jevit, že se jedná o fenomén až posledních desetiletí. Náboženský terorismus se začal 

objevovat nedlouho po vzniku prvních náboženství. Již před dvěma tisíciletími bojovali 

židovské skupiny proti Římské nadvládě, pomocí teroristických praktik. O několik století 

později, náboženská skupina Thugů, hlásících se k hinduismu, terorizovala Indii. Tato 

skupina, během několika století svého působení, může mít na svědomí podle některých 

odhadů až milion obětí. Hoffman také připomíná vznik některých anglických slov právě od 

odvození označení náboženských teroristických skupin. 

Terorismus je v posledních desetiletích spojován nejčastěji právě s náboženských 

terorismem. To potvrzuje i Martin (2019, s. 27), který toto spojení vidí zejména v nárustu 

náboženského, a to zejména islamistického terorismu a zároveň v poklesu terorismu 

založených na starých idejích třídního konfliktu, protikoloniálního osvobození či 

nacionalismu. Hoffman o náboženském terorismu píše jako o naprosté víře, že nadpozemská 

síla nejen schválila, nýbrž i nařídila, teroristický akt pro větší slávu víry. Tyto činy budou 

odpuštěny a v posmrtném životě odměněny. 

3.5 Příčiny terorismu 

Příčin, kvůli kterým se člověk rozhodne stát se členem teroristické organizace, je nespočet. 

Lidé jsou individuální bytosti s různými životními zkušenostmi, vnímáním i zázemím. 

Z tohoto důvodu existuje velmi různorodá paleta důvodů, proč se někdo rozhodne slepě 

následovat některé extrémisty či sám ostatní k tomu inspirovat. Na množství příčin ukazuje 

o různorodost členů teroristických organizací. Nacházejí se mezi nimi lidé vzdělaní i 

nevzdělaní, bohatí i chudí, zbožní i ti, kteří většinu života náboženská učení nenásledovali. 

Také národnost, pohlaví i věk je poměrně variabilní proměnná.  

Bjørgo (2005, s. 131-135) rozděluje příčiny terorismu na čtyři základní skupiny. První jsou 

strukturální příčiny. Sem řadí například demografickou nerovnováhu, globalizaci, rychlou 

modernizaci, rostoucí individualismus, deprivaci či třídní strukturu. Další kategorií jsou 

zprostředkovatelské příčiny. Do této kategorie se řadí vývoj moderních médií, transportace 

a zbrojních technologií, stejně jako slabá kontrola některých území ze strany státu. 
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Třetí skupinou motivů jsou motivační příčiny. Ty obsahují konkrétní lidské zkušenosti na 

osobní úrovni, které slouží jako motivace ke konání. Poslední skupinou jsou spouštěcí 

příčiny jako jsou politické kalamity, zákroky ze strany nepřítele a ostatní příčiny, které 

vyvolávají touhu po pomstě. 

Schmid (2013, s. 262) souhlasí s Bjørgovým rozdělením příčin terorismu, stejně jako 

s dalšími odborníky a jejich názory, avšak poukazuje na nutnost dalšího výzkumu. Volá, 

proto po více komparativních studiích srovnávající jednotlivé teroristické skupiny zapojeny 

v jednotlivých konfliktech, stejně jako po spojení s historickým kontextem. Více studií by 

mělo proběhnout také k podobnostem teroristických skupin s kriminálními gangy či 

náboženskými sektami. 

Martin (2019, s. 44) rozděluje příčiny terorismu na dvě základní části. Tou první je 

individuální úroveň. Tyto příčiny mají racionální, psychologický a kulturní původ. Řadí se 

sem kulturní pojetí zejména vnější hrozby pro určitou společnost, stejně jako psychologické 

vnímání sama sebe a nespokojenost se svým životem a úspěchy. 

Druhá kategorie je skupinová úroveň. Terorismus může být zapříčiněn prostředím a 

politickým aktivismem, v případě, že cílem je usměrnit vládní či společenskou pozornost 

určitým směrem. Sociální hnutí jsou kampaně, které se snaží prosadit změnu či ochránit 

něco, co je ohroženo. V případě sociálního hnutí roste radikalizace z frustrace příliš pomalé 

změny či násilnou reakcí oponenta. Do této kategorie se řadí například sociální hnutí 

katolíků v Severním Irsku, které se vyhrotilo v konflikt, radikalizaci a vznik teroristické 

skupiny. Druhým případem je dramatická událost. Ta se projevuje v případě, že národ, 

jedinec či etnická menšina trpí traumatickými efekty určité události. To se často projevuje 

v oblastech s určitým konfliktem. Jako příklad může sloužit válka na Srí lance. 

3.6 Záměr terorismu 

Teroristé nepáchají své činy pro zábavu či z nudy, ale z určitého záměru. Jednotlivé skupiny 

a jedinci mohou mít různorodé cíle, kterých se snaží svým konáním docílit. V rozpoznání 

cílů teroristické organizace nám může pomoci to, ke kterému druhu terorismu se hlásí. 

Osvobozenecké či nacionální skupiny se snaží prosadit ideu silného národa, který má 
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zajištěna svá práva, včetně práva na sebeurčení, a nezávislost na zahraničních hráčích. 

Levicové skupiny se snaží prosadit stát, který se bude řídit ideovými myšlenkami socialismu 

či komunismu. Pravicové skupiny zase mohou prosazovat nadřazenost určité skupiny 

obyvatel na ostatními. Co se týče skupin náboženských, ty se snaží nastolit novou čistou 

společnost, která se řídí jasným a přísným náboženským řádem. Z tohoto důvodu se 

bojovníci z teroristické organizace snaží potlačit liberální myšlení, stejně jako pro ně 

nepohodlné spoluobčany. 

Martin (2019, s. 10-11) rozděluje cíle teroristů do čtyř základních okruhů. Prvním je změna 

existujícího řádu. Do určité míry se všichni teroristé snaží změnit, či alespoň pozměnit, 

existující systém. V tomto okruhu je stěžejní rozdělení teroristů podle druhu terorismu, jejich 

motivů i profilů jednotlivých skupin. Etno-nacionální teroristické skupiny požadují uznání 

svých lidských práv či určitou autonomii. Nihilistická hnutí bojují za zničení systému jako 

celku i s jeho organizacemi, a to bez ohledu, co současný systém nahradí. Náboženské 

teroristické organizace jednají ve jménu určitého nadpřirozeného mandátu, aby nastolili 

božsky inspirovaný nový řád. 

Druhým okruhem cílů terorismu je způsobení psychologického narušení. Teroristé, se 

pomocí zaměřenosti svých útoků proti symbolickým cílům, snaží vykonat co největší 

psychologickou škodu. Důvodem je psychologický efekt jejich činů, který je větší než efekt 

fyzický. Při správném použití této strategie, teroristé ovlivní slabší skupiny, které poté 

ovlivní i mocné. Třetím cílem je sociální narušení. Narušení společenské rutiny indikuje sílu 

teroristické skupiny a zároveň slabost vlád a společnosti jako celku. Tím, že vláda neuspěje 

v ochraně společenské rutiny, se společnost stává citlivější pro manipulaci. Z tohoto důvodu 

se teroristé zaměřují na cíle veřejné dopravy či turismu. Poslední částí cílů teroristických 

skupin, podle Martina, je vytvoření revolučního prostředí. Disidentští extrémisté vědí, že 

sami nejsou schopni porazit mocnou vládu. Proto se snaží ve společnosti vyvolat revoluční 

nálady, které by mohly strhnout masy obyvatel, které by byly schopny prosadit změnu 

systému. 

Byť většina teroristických skupin není příliš úspěšná, a některá mají jen minimální vliv, 

existují i případy, kdy se teroristickým skupinám podařilo prosadit své cíle. To uvádí 

například Hoffman (2006, s. 45-47). Na příkladu vzniku samostatného Izraele, Beninu, 
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Kypru a Alžírska, ukazuje, že místní osvobozenecká hnutí, která využívala teroristické 

nástroje a strategii, a tudíž se dají označit za teroristické, dokázali docílit svých cílů a vytvořit 

nové státy. Právě tyto teroristické skupiny měly zásadní vliv na politický vývoj v těchto 

krajinách. 

3.7 Role médií 

Terorismus v době před masovými médii měl poměrně malou šanci ovlivňoval celé 

společnosti, a měl dopad hlavně lokálně a tam se také teroristické skupiny zaměřovaly. 

S nástupem moderních technologií a masových médií se dopady teroristických útoků, stejně 

jako vliv jejich propagandy, značně rozšířil. Teroristický útok vykonaný v Paříži či Istanbulu 

mohou miliony lidí sledovat prakticky v živém vysílání. Dopad, který by dříve byl znát 

pouze v konkrétním městě a jeho okolí, se v dnešní době rozšiřuje na celou zemi. Teroristé 

díky tomu získávají větší pozornost a větší pozornost získává také jejich ideologie. Díky 

televiznímu a internetovému vysílání působí faktor strachu nejen na konkrétní oběti útoku, 

ale také na stovky i tisíce kilometrů vzdálené diváky. Rozsáhlé pokrytí těchto událostí působí 

na psychiku diváků a teroristé díky tomu získávají jeden ze svých cílů, kterým je zvýšení 

pocitu strachu, změna společenské rutiny a změna v politickém myšlení populace díky 

vyvolaným silným emocím. 

Teroristé se také naučili využívat moderní média k šíření své propagandy. Tato propagace 

se nejvíce projevila při vzestupu Islámského státu, který rychle a levně dokázal zmanipulovat 

a radikalizovat tisíce lidí po celém světě pouze prostřednictvím internetu. Internet však 

nemusí sloužit pouze jako nástroj propagandy, nýbrž i jako nástroj pro koordinaci bojové 

strategie, sdílení know how či návodů na výrobu výbušnin, stejně jako nástroj pro probuzení 

spících buněk na území vzdáleném tisíce kilometrů od vedení organizace. Díky těmto 

možnostem se z lokálních teroristických skupin mohly stát skupiny s globálním dosahem. 

Martin (2019, s. 65) poukazuje na výhodnost informování o teroristických útocích, jak pro 

teroristické skupiny, tak pro masová média. Teroristé získávají nový způsob, jak ovlivňovat 

příznivce i nepřátele a média, díky silným emocím, které vysílání takovýchto zpráv 

vyvolává, získávají nové diváky. Také zmiňuje „pomoc“, kterou média teroristickým 

organizacím neúmyslně poskytují. Díky velice podrobnému popisu událostí, včetně popisu 
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teroristické organizace, jejich myšlenek, strategie včetně rozhovorů se členy či 

podporovateli těchto skupin, mohou média působit jako nástroj propagandy, která se dostane 

k široké veřejnosti. 

Hoffman (2006, s. 30) poukazuje na rozdílnost v mediálním pokrytí některých teroristických 

skupin a událostí. Sleduje například sledování událostí z Beslamu některými americkými 

médii. Média informují o události a teroristech mnohem mírněji a Washington Post ani 

nepoužívá slova terorismus a teroristé. Místo toho jsou používány výrazy jako bojovníci, 

separatisté či guerilla. Podobně fungovala britská média, když útoky ve Francouzských 

koloniích označovala za boj osvobozeneckých hnutí, ale většinu incidentů ve svých 

koloniích jasně označovala jako teroristické útoky. To značí silný vliv médií na mínění 

veřejnosti a schopnost obratně pracovat s pojmem terorismus ve svůj prospěch. Tohoto 

můžou některé režimy zneužívat a pomocí médií označovat za teroristy všechny nepřítele 

režimu. 

3.8 Teror versus terorismus 

Slovo teror pochází z latinského terrere, což značí vyděsit někoho strachy. Teror i terorismus 

tudíž mají zájem vyvolávat strach a tím i ovlivňovat situaci. Termíny však neznamenají totéž 

a nelze je zaměňovat. Jak uvádí Schmid (2013, s. 41-42) termín teror se poprvé objevuje ve 

francouzštině ve čtrnáctém století a o dvě století později v angličtině. Avšak nejvýznamněji 

je tento termín spojen s obdobím Francouzské revoluce. Mezi lety 1793 a 1794 ve Francii 

vládla hrůzovláda, která bývá označována jako Jakobínský teror. Toto období je spojováno 

se zatýkáním, popravami, násilím a udržování populace v neustálém strachu. V roce 1973 

vláda prohlásila teror jako právní instrument státního násilí. 

Teror, jak ho popisuje Makariusová (2013, s. 11-14), představuje určité násilí, které pochází 

ze strany státu a jeho vedení. Jedná se o hrůzovládu, která vyvolává strach, šíří násilí, staví 

jednu skupinu obyvatel proti druhé. Vláda teroru by se dala připodobnit období inkvizice 

v Evropě ve středověku, kdy církev, jako hlavní společenský i politický hráč, uplatňovala 

rozsáhlé mučení a popravy z důvodu udržet společnost ve strachu a tím i přimět obyvatele 

dodržovat náboženská pravidla a zvyky. Rozdíl mezi terorismem tudíž je v tom, odkud 

pochází. Zatímco teror pochází z horních pater společnosti, terorismus přichází „zespoda“. 
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3.9 Státní terorismus 

Terorismus nemusí páchat jedinci a skupiny samostatně, ale může jim vypomoci i stát. Stát 

se může na terorismu přímo podílet nebo pomáhat teroristů finančně či logisticky. Pro 

demokratické, právní a vyspělé země, které podporují práva všech občanů a kde je stát brán 

jako autorita zajišťující svobodu a morální hodnoty, je nepředstavitelné, že by se měly 

účastnit terorismu, avšak existují i takové země, které s touto podporou problém nemají. 

Takové země existovaly napříč historií. Vláda Jakobínského teroru ve Francii, která 

využívala teroristické praktiky, nacistické Německo, které tyto praktiky používalo proti 

všem nepohodlným občanům či Stalinské Rusko, kde kvůli těmto praktikám zemřely 

miliony lidí. To jsou příklady zemí a režimů, které se nebály využívat teror a terorismu proti 

svým vlastním občanům i proti těm cizím. Státy se pácháním teroristických útoků či 

podporou teroristických skupin pokoušejí ovlivnit situaci v některém státě či regionu, 

destabilizovat ho, podpořit boj některé zainteresované náboženské, etnické či národnostní 

skupiny či se snaží udržet si silnou politickou pozici ve své zemi a zbavit se opozice. 

3.9.1 Typy státní podpory terorismu 

Makariusová (2013, s. 26-27) rozděluje podporu státního terorismu na aktivní a pasivní. Jako 

aktivní podporovatele terorismu označuje státy, které aktivně podporují terorismus. Tyto 

státy aktivně poskytují určitou podporu teroristickým organizacím. Tato podpora může být 

v podobě například poskytování finanční, technické či logistické pomoci. Důležité je, že tato 

podpora pochází z nařízení oficiálních míst vedení této země. Do této kategorie patří země, 

které jsou zapsány na americkém seznamu podporovatelů terorismu. V této době se sem řadí 

Severní Korea, Kuba, Irán a Sýrie. Jako pasivní státní podporu terorismu vidí situaci, kdy se 

stát nesnaží teroristické skupině pomoci přímo, nýbrž jen nepřímo. K tomu může docházet 

tím, že stát i při vědomí o existenci teroristické organizace, proti ní nějak nezasáhne, odmítají 

implementovat legislativu pro boj proti terorismu či ji jinak nepřímo podpoří. Sem se řadí 

například Saudská Arábie, která ví o působnosti teroristických organizací, ale nezakročuje 

proti nim. 

Byman (2007, s. 15) rozděluje státní terorismus do šesti kategorií. První kategorií jsou silní 

podporovatelé. Ti jsou silně oddáni teroristické skupině. Tato oddanost se projevuje 
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v nabídce svých zdrojů, které jsou ochotni teroristům poskytnout. Jako příklad je uveden 

Irán a Hizballáh, kteří mají mezi sebou velmi silné vazby. Druhou kategorií jsou slabí 

podporovatelé. Tito podporovatelé, podobně jako silní podporovatelé, mají silné vazby 

s teroristickou organizací, ale vzhledem ke svým omezeným zdrojům, nejsou schopni 

poskytnout tak významnou podporu jako silní podporovatelé. Byman jako příklad uvádí 

režim Talibanu a jeho podporu Al-Kaidě. Vlažní podporovatelé terorismu mají určitou 

náklonost k teroristické skupině, avšak přímá podpora této organizaci se příliš neprojevuje. 

Příklad je Irán, který udržuje styky s některými šíitskými teroristickými skupinami, ale 

nekoná v jejich prospěch. 

Čtvrtou skupinou jsou antagoničtí podporovatelé terorismu. Tyto státy podporují 

teroristickou skupiny, ale zároveň se snaží tyto skupiny dostat pod svůj vliv, případně je 

kontrolovat či alespoň oslabit. Syrský režim tento vztah udržuje s některými palestinskými 

teroristickými skupinami. Předposlední skupinou jsou pasivní podporovatelé. Tyto režimy 

aktivně nepodporují žádné teroristické skupiny, ale poskytují jim alespoň pasivní podporu. 

Ta může spočívat v zakrývání jejich aktivit či úmyslné nebojování proti této skupině. Činí 

se tak z důvodu buď určitého napojení na vedení země či vysokou podporu teroristické 

skupiny mezi obyvateli dané země. Typickým příkladem této kategorie je Saudská Arábie, 

která umožnila některým teroristickým skupinám získávat finance či nové rekruty. Poslední 

kategorií jsou neochotní hostitelé. Tyto státy jsou příliš slabé na to, aby byly schopny potlačit 

teroristickou organizaci. Obvykle se jedná o velmi chudé státy či státy, jejichž vláda je příliš 

slabá. Autor udává jako příklad Somálsko či Libanon, který v sedmdesátých letech bojoval 

proti přítomnosti palestinských teroristů, ale neuspěl. 

3.9.2 Důvody ke státní podpoře terorismu 

Po staletí používaly státy k prosazování svých zájmů sílu, která byla v podobě armády a 

ozbrojeného konfliktu. S vývojem společnosti, větším respektem k lidským životům, 

s ohledem na mezinárodní právo a ekonomické dopady, se použití válečného konfliktu, 

k dosažení svých zájmů, stalo nežádaným. Proto se některé státy rozhodly k použití jiné 

strategie. Touto novou strategií může být právě využití teroristické organizace, která odvádí 

špinavou práci za stát a ten nemá přímou odpovědnost za její činy. 
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Martin (2019, s. 95) říká, že ve dvacátém století si některé státy přisvojili teroristickou 

strategii jako svou zahraniční politiku. Tyto státy k tomuto kroku přistoupily zejména proto, 

že nejsou schopni vést ozbrojený konflikt, kterým by prosazovali své zájmy. Nejsou sto vést 

tento boj politicky, vojensky či logisticky napřímo, proto musí využít nepřímý konflikt 

prostřednictvím ozbrojených skupin. Hlavní výhodou státního terorismu či státní podpory 

terorismu je jeho finanční nenáročnost. Ceny sponzorství či záštity teroristické skupiny jsou 

poměrně nízké, a i nízkopříjmové země jsou schopny tuto cenu zaplatit. Další výhodou pro 

stát jsou limitované důsledky sponzorství terorismu. Státy s inteligentním vedením jsou 

schopny se distancovat od zodpovědnosti za teroristický čin. Mohou zakrýt svou spoluúčast, 

odmítnout odpovědnost a tím uniknout odvetě či jiným důsledkům. Důležitým lákadlem 

podpory terorismu pro stát je i jeho potenciál pro úspěch. Terorismus může rychleji a levněji 

destabilizovat nepřítele, na kterého by agresor vojensky nemusel stačit. 

Byman (2005, s. 36-49) rozděluje důvody podpory státního terorismu do 3 základních 

kategorií. První kategorií je strategie. Všechny státy se snaží posílit svou bezpečnost a moc. 

Proto se pro některé z nich stal terorismus nástrojem, jak tohoto dosáhnout. Státy pomocí 

terorismu mohou dosáhnout oslabení a destabilizování svého konkurenta, který by v jiném 

případě mohl ohrozit jejich bezpečnost. Jako příklad může sloužit Irácká podpora 

teroristické skupině Lidoví mudžahedíni působící v Iránu. Byť Irák nepodporovat stejnou 

ideologii jako tito teroristé, podporoval je v zájmu oslabení svého hlavního rivala Iránu. 

Dalším důvodem je projekce státní síly. Ne všechny státy jsou technologicky či logisticky 

schopny demonstrovat svou sílu dál od svých hranic, a tak k tomu využívají zahraniční 

teroristické skupiny. V případě, že oslabení cizího režimu nestačí, mohou být teroristé 

použiti i ke zničení současného režimu a vytvoření nového, který by pro podporovatele 

terorismu nebyl hrozbou. Podpora terorismu může také sloužit jako prostředek na tvarování 

cizí opozice, která se částečně dostane pod vliv státu sponzorujícího terorismus, a ten bude 

moct snadněji prosazovat své zájmy v cizí zemi. 

Další kategorií podpory terorismu je dle Bymana export politického systému. Některé státy 

se snaží šířit svou státní ideologii i za hranice svého území. Těmito ideologiemi mohou být 

například islamismus či marxismus. Rozšíření své ideologie do dalších zemí zvyšuje sílu i 

prestiž domácího režimu jak v očích zahraničí, tak u domácího obyvatelstva. Tento režim se 

stává určitým vzorem pro všechny následovníky jeho ideologie, a to mu zvyšuje šanci 
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ovlivňovat světové dění ve svůj prospěch. Třetí kategorií je domácí politika. Domácí politika 

v tomto případě se nemusí týkat pouze domácích záležitostí uvnitř státu, ale může se stahovat 

i na etnicky či nábožensky příbuzné menšiny v ostatních zemích, a to zejména pokud je tato 

skupina utlačována. Vláda pomocí těmto skupinám získává politické body i u obyvatelstva 

ve své zemi. Byť se tato politika nejčastěji projevuje v politické podpoře či ekonomické 

pomoci, může docházet i k podpoře místní teroristické skupiny, která bojuje proti režimu, 

který menšinu utlačuje. 

3.9.3 Možné druhy státní podpory terorismu 

Martin (2019, s. 97) rozděluje státní podporu terorismu do čtyř kategorií. První je takzvaná 

morální podpora. Tato podpora se projevuje v případě, že stát přijímá hlavní principy a 

myšlenky teroristické organizace. Morální či politická podpora může přicházet veřejně i 

tajně. Druhou kategorií je technická podpora. Tato podpora může zahrnovat přímo či 

nepřímo poskytnutí tréninků, zbraní či bezpečných úkrytů. Tento typ podpory je poměrně 

pasivní a dovoluje státu podporovat agresivní zahraniční politiku, ale zároveň odmítá přímou 

podporu teroristického činu. Dalším typem je selektivní účast. V tomto typu podpory 

terorismu se stát účastní jedné události či jedné série útoků. Stát teroristické organizaci 

poskytne jakoukoli asistenci, která je potřeba. Příkladem takovéto podpory teroristům ze 

strany státu je bombový útok na letadlo Pan Am 103, které vybuchlo nad Lockerbie. Ta 

tomto útoku má podíl Lybijský režim Muammara Kaddáfího. Poslední kategorií, podle 

Martina, je aktivní účast. Při aktivní účasti vládní personál úzce spolupracuje s teroristy a 

koordinuje jejich činnost. Zároveň stát hraje zásadní roli při operaci. Takováto podpora se 

nejběžněji vyskytuje při probíhajícím rozsáhlém konfliktu. 

Freeman (2011, s. 466) vidí dvě základní negativa státního financování teroristických 

organizací pro ně samotné. První je možné využití finanční podpory na ovládnutí organizace 

státem, který poté nutí skupinu prosazovat své zájmy. Druhým negativem pro teroristické 

skupiny je, že státy i politika se mění. To znamená, že organizace může ze dne na den přijít 

o své finanční zdroje, podobně jako se to stalo marxistickým organizacím po rozpadu 

východního bloku. 

Také Byman (2005, s. 205) se věnuje možným druhům podpory teroristů ze strany státu. 
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Uvádí šest základních kategorií podpory teroristů. Prvním typem podpory, a zároveň tím 

nejrozsáhlejším, je poskytnutí tréninku. Značná část členů teroristických organizací jsou 

chudí farmáři, frustrovaní studenti a další, kteří nemají žádné zkušenosti s bojem či se 

střelbou. Právě o výcvik nových rekrutů, aby byli schopni bojovat proti nepříteli, se stará 

sponzorský stát. Příkladem takovéto asistence může být Irán, který poskytuje výcvik 

bojovníkům z Hizballáhu či některých palestinských hnutí. Další druh pomoci je 

materialistický. Jedná se zejména o peníze a zbraně či pomoc s logistikou. Příkladem tohoto 

přístupu jsou zbraně, které poskytla Libye teroristické organizaci IRA. Avšak spíš než 

zbraně, častější podpora přichází ve formě peněžní. Peníze jsou pro teroristické skupiny 

zásadní hlavně kvůli náboru nových rekrutů a placení těch současných. Třetí kategorií 

pomoci je diplomatická podpora. Ta zahrnuje využití vlivu a prestiže státu k oficiální 

podpoře organizace či jejím myšlenkám. Tato podpora ze strany státu může legitimovat 

příčiny a metody skupiny a zároveň jí přilákat nové rekruty či peníze. 

Organizační pomoc je další typ státní podpory terorismu. Podobně jako někteří bojovníci 

teroristických organizací postrádají bojové schopnosti, postrádají také organizační 

schopnosti. Bez organizačních schopností je boj neefektivní a nábor nových rekrutů mizivý. 

Teroristé obvykle bojují proti bobře organizované a vybavené armádě a bez efektivní 

organizace nemají šanci. Díky chaotickému a neefektivnímu řízení hrozí zejména u 

novějších organizací, že se samy zhroutí. Státy také mohou teroristickým organizacím 

pomoci s rozvojem ideologického směru. Státy tak mohou teroristům podsouvat vlastní ideje 

a určovat cíle. Státy svým vlivem mohou určité skupiny motivovat k vytvoření teroristické 

organizace. Například Kubánská revoluce inspirovala kolem 200 povstání jen v Latinské 

Americe. Poslední možností podpory terorismu pro stát je poskytnutí útočiště pro teroristy. 

Možnost bezpečného úkrytu zvyšuje teroristům efektivnost, jelikož mají prostor na 

organizování, plánování a trénování. Zároveň odtud mohou verbovat nové členy a příznivce. 

Zároveň se toto útočiště může stát místem, kde si teroristé mohou odpočinout od 

pronásledování a nabrat nové síly. 

3.9.4 Dopady státní podpory terorismu 

Dopady státní podpory terorismu jsou rozsáhlé. Díky státní podpoře teroristé mohou získat 

nové rekruty, vybavení, organizaci, taktiku i bezpečné útočiště. To vše zvyšuje sílu těchto 
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skupin a zároveň snižuje schopnost jejich oponentů proti nim bojovat. To může prodlužovat 

konflikty a zvyšovat počty obětí. Avšak paradoxně to může pomoci i režimu, proti kterému 

teroristické organizace bojují. Veřejnost se příliš nechce ztotožňovat s brutálními útoky 

teroristických organizací a raději podpoří ty, kteří proti nim bojují. Státní podpora terorismu 

má zásadní dopad na boj proti terorismu. 

Dopadu na boj proti terorismu se věnuje Byman (2005, s. 75). Ten ukazuje zásadní negativní 

dopad na boj s teroristy v případě, že je teroristům umožněno skrývat se v jiné zemi. Mnoho 

teroristických skupin má omezený počet členů, kteří jsou poměrně závislí na vedení skupiny. 

V případě, že je toto vedení pozatýkáno, zbytek skupiny není příliš schopno v boji 

pokračovat a často jsou nuceni ukončit svou činnost. Pro úspěšné poražení teroristické 

skupiny je rozbití její logistické organizace. Ta spočívá v lidech, kteří rekrutují a cvičí nové 

členy, kteří obstarávají finance a materiál, zajišťují falešné doklady či se starají o rodinu 

sebevražedného útočníka. Avšak v případě, že tuto organizaci podporuje nějaký stát, je 

téměř nemožné ji rozbít a tím zapříčinit rozpad teroristické organizace více méně zevnitř. 

V neposlední řadě státy podporující terorismus omezují schopnosti cizích bezpečnostních 

složek a zpravodajských služeb shromažďovat informace o teroristech a jejich organizaci. 

Informace o teroristech, jejich taktice, vybavení či místě pobytu jsou alfou a omegou boje 

proti terorismu, bez těchto informací jsou bezpečnostní složky neschopny efektivně bojovat 

s teroristy. 

Jak dále uvádí Byman (2005, s. 75) státní podpora může mít negativní dopady i na samotné 

teroristické skupiny. V případě, že stát podporuje určitou teroristickou skupinu, stává se tato 

skupina na státu částečně závislá. Stát získává nad skupinou moc a může určovat její další 

směřování, vybírat cíle či vybrat bojovou strategii. Teroristická organizace tak ztrácí 

svobodu v rozhodování o sama sobě. Příklad omezování teroristické skupiny ukazuje 

chování Hizballáhu, který je podporován Iránem. V případě, kdy si Irán potřebuje zajistit 

lepší pozici pro vyjednávání se západními zeměmi, omezuje Hizballáh svou činnost a 

mnohem menší míře útočí na západní a Izraelské cíle. Byman (2010, s. 131) dodává, že státní 

sponzorství může teroristickou skupinu znevýhodnit v tom, že se zvýší zájem učenců i 

politiků o tuto skupinu a to na ni může mít negativní dopady, zejména tím, že se tímto 

zviditelněním dostává do hledáčku mnoha bezpečnostních a vojenských složek. 
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3.9.5 Americký seznam státních sponzorů terorismu 

Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických vydává seznam států, které se 

podílejí na sponzorství terorismu. Dle U.S. Department of State (2021) se jedná o státy, které 

opakovaně podporují činy mezinárodního terorismu. Zároveň Spojené státy uvalují sankce 

na všechny země, které se na seznamu vyskytují. Čtyři hlavní kategorie sankcí zahrnují 

omezení zahraniční pomoci, zákaz vývozu zbraní, kontroly nad vývozem zboží dvojího užití 

a finanční a jiná omezení. 

V současné době se na seznamu nacházejí čtyři země. První je Sýrie, která je na seznamu 

jako jediná země už od vzniku seznamu na konci 70. let. Další je Irán, který je na seznamu 

od počátku 80. let. Dále Severní Korea a Kuba, které jsou na seznamu, s vynecháním 

několika let, od 80. let. Dříve se na seznamu nacházela Libye, která byla vyškrtnuta v roce 

2006, Irák, který vyškrtli v roce 2004, Súdán, vyškrtlý v roce 2020 a Jižní Jemen byl 

vyškrtnut po sjednocení se Severním Jemenem v roce 1990. 
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4 Wahhábismus a Saláfismus 

Islám, jehož historie sahá do 7. století, podobně jako jiná velká náboženství se štěpí na 

jednotlivé skupiny a odnože. S téměř 2 miliardami následovníků, není nijak překvapivé, že 

se myšlenkové a ideologické názory mohou různit. Islám se dělí mezi dva základní proudy, 

jimiž jsou sunnité a šíité. Šíité neuznávají jako chalífu čili hlavu islámu Abú Bakra, nýbrž 

pouze potomky proroka Mohammada. Šíité tvoří 10 až 15 procent muslimů a většinu mají 

pouze v Iránu, Bahrajnu, Iráku a Ázerbájdžánu. Toto rozdělení je příčinou neshod, násilí a 

sektářských válek na Blízkém východě, stejně jako napjatých vztahů mezi Saudskou Arábií 

a jejíma spojenci a Iránem. Salafismus, stejně jako jeho odnož wahhábismus, potři do 

sunnitského proudu. 

4.1 Salafismus 

Podobně jako v případě termínu terorismus, i u salafismu nepanuje úplná shoda na významu 

a pojetí tohoto termínu. Jak uvádí Meijer (2009, s. 248-251) debaty o významu a definici 

salafismu se vedou desetiletí. Zatímco islamisté používají salafismus jako normativní pojem, 

pozorovatelé ho mohou chápat spíše jako popisný štítek. Termín salafismus pochází 

z arabského výrazu al salaf al salih, což by se dalo přeložit jako zbožní předkové. To 

odkazuje na úsilí salafistů navrátit se ke kořenům islámu z dob proroka Mohammeda. 

Salafisté věří, že Korán a prorocké tradice jsou jedinými legitimními zdroji islámského 

náboženského vyznání a s tím spojeného chování. V tomto pojetí je salafismus literárnější a 

puritánštější koncept pojetí islámu. Sami konzervativnější sunnité a islamisté sebe označují 

právě za salafisty. Ti se tak označují, jelikož s pojmem salafismus je spojena určitá doktrína 

čistoty a náboženské a politické legitimity. Díky tomu skupiny, které se k salafismu hlásí 

jsou poměrně heterogenní. Rozdílnost může být viděna v zásadních politických otázkách, 

stejně jako v pohledu na Saudský stát. 

Meijer dále uvádí, že salafismus je nejčastěji chápan jako nejranější a autentická verze 

islámu, což čilí salafismus mezi muslimy prestižní a vysvětluje i jeho popularitu. Tento raný 

islám takzvaných zbožných předků poukazuje na první tři generace islámu, kteří byli časově 

nejblíže proroku Mohammedovi. Velkou oblibu hnutí a míru hlášení se k němu pomáhá 
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zajistit i přesvědčení, že Salafisté jsou jedinou skupinou, která bude na onom světě 

zachráněna. Ostatní muslimové tuto jistotu nemají vzhledem k tomu, že místo původního 

čisté islámu vyznávají nepřesné a časem změněné hodnoty. 

Ťupek (2015, s. 66-69) označuje salafistický islám, jako reformní směry sunnitského islámu, 

které se hlásí k ideálům prvotní muslimské obce. Jako společného jmenovatele označuje Ibn 

Tajmího, který ve čtrnáctém století působil jako teolog a právník. Ten ovlivnil reformování 

islámu svými myšlenkami absolutní právní nezávislosti na tehdejších právních školách a 

více prosazoval roli vlastního rozumu při práci se svatou knihou. Zásadním byl i jeho boj 

proti lidovým praktikám islámu, které se v průběhu času na islám navázaly. Sem řadí hledání 

přímluvy u boha či zemřelých, dále praktikování některých rituálů a obřadů či návštěvu 

hrobu.  

Jak uvádí Harūb (2010, s. 37-40) hlavní koncept salafistický doktríny je založena, kromě 

náboženské praxe a vyznání víry, na jednotě boha. Salafismus, více než ostatní odnože 

islámu, zdůrazňuje striktní monoteismus. Tři hlavní formy salafistického monoteismu se 

zaměřují na jednotu lordstva, jež značí všemocnou povahu boha, jednotu božství, která 

znamená, že všechny formy uctívání musí být věnovány pouze bohu a jednota jména a 

atributů boha, jež znamená přijímat zjevení o božím jménu a atributech doslovně, bez 

zkoumání významu. Vše, co nepřijímá jednotu boha a vše co není pokryto Koránem je 

zamítnuto jako inovace a nevíra. Inovátoři jsou chápani jako hříšnici, proti kterým by se 

mělo bojovat. Z tohoto důvodu mohou Salafisté útočit i na ostatní muslimy, kteří jsou 

lhostejní k těmto standardům.  

Salafismus neklade důraz pouze na striktní vyznání víry, ale podle Harūba také striktně 

zakazuje všechny formy přímluv u boha, stejně jako všechny formy božích pomocníků a 

partnerů, kteří mohou nabírat podobu uctívání stromů, svatých mužů, uctívání hrobek 

svatých nebo víra v astrologii. Hříchy jsou rozděleny mezi velké, kam se řadí náboženské 

inovace a malé, kam spadá poslech hudby či nošení západního oblečení. 

Meijer (2009, s. 251-252) se také věnuje salafistickému jihadu. Ten začal vznikat na přelomu 

80. a 90. let v Afghánistánu. Salafistický jihad požaduje, aby formou jihadu bylo změněno 

vše špatné, tudíž to, co nespadá do práva šaría a odchyluje se od náboženství. Odborníci 



 

 

39 

vnímají salafistický jihad jako extrémnější a méně kompromisní než ostatní odnože, zároveň 

více protizápadní internacionalističtější. Zároveň tato skupina ztratila spojení s původním 

reformním salafismem z přelomu19. a 20. století, stejně jako se současným puritánským 

salafismem. Salafisté jihádisti se snaží pomocí elitářské bojové skupiny očistit muslimskou 

společnost a tvrdí o sobě, že sledují přesné kroky proroka a jeho společníků. Proto bojují 

nejen proti nemuslimů, ale i proti muslimům, kteří v jejich očích nepraktikují tu správnou 

formu islámu. 

4.2 Wahhábismus 

Vznik a šíření wahhábismu je důležité spojit s historickým kontextem 18. století v oblasti 

Saudské Arábie. Delong-Bas (2005, s. 8-13) uvádí, že vznik wahhábismu nebyl 

nevysvětlitelnou událostí vzhledem k situaci v oblasti Arabského poloostrova. 

Wahhábismus reflektoval trendy islámského myšlení osmnáctého století, stejně jako 

kosmopolitní povahu oblasti západní Arábie. Zároveň reflektoval trendy v náboženském 

myšlení, a tudíž nebyl ani příliš inovativní ani příliš kacířský, nýbrž spíše mainstreamový. 

Toto období je v Islámu chápáno jako období obnovy a reforem. Reformní hnutí osmnáctého 

století rostla zejména díky vnitřním problémům, mezi něž se řadí úpadek víry a jejího 

praktikování. Zatímco hnutí pozdější reflektovaly spíše zahraniční agresi, Evropský 

imperialismus a politickou nezávislost. 

Delong-Bas definuje tamější situaci jako úpadek islámu, zejména adopcí rituálů a víry 

z ostatních náboženství. Řadí sem například modlení se ke svatým, kteří mohou poskytovat 

požehnání či konat zázraky. Lidé také přebíraly pověry, které je měly chránit od zlých duchů. 

Reformátoři tímto chováním byli znepokojeni a nerespektování muslimských rituálů a 

modliteb je také silně rozrušovalo. Problém viděli reformátoři zejména v tom, že islám je 

absolutně monoteistický. Víra v tyto nadpřirozené bytosti však tento monoteismus 

znevažuje. 

Tehdejší realitu vykresluje také Ťupek (2015, s. 86-88), když zmiňuje rozšíření a tolerování 

předislámské kultury v oázách kolem svatých měst na Arabském poloostrově. Lidé zde 

uctívali hroby a konali k nim poutě, věřili v sílu talismanů, byl zde rozšířen kult posvátných 

stromů a jeskyní a kouzelníci či šarlatáni zde byli hojně vyhledáváni. 
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Hlavním myslitelem wahhábismu, který mu zároveň poskytl ideový rámec, byl Muhammad 

Ibn Abd al-Wahháb. Mendel (2016, s. 78-79) k al-Wahhábovi uvádí, že se narodil do rodiny 

soudců hanbalovského práva.4 Narodil se na začátku 18. století ve střední Arábii. Al-Wahháb 

byl vyslán na právnická studia, nejdříve do Mekky a Medíny, poté i do Basry. Právě na 

kulturní i politický život bohatá Basra al-Wahhába silně ovlivnila. Zde začal vystupovat proti 

upadajícímu morálnímu stavu společnosti, který mohl pozorovat zejména u osmanské 

správy a vojenské posádky. Zde se mu začali formovat reformní myšlenky, kritické zejména 

k náboženského kléru a podobám živého náboženství. Stejně tak se mu začala formovat 

nauka o jedinosti boha. Během svých cest „na zkušenou“ si uvědomil, že muslimové, od dob 

proroka, své náboženství pokřivili a zpronevěřili se všem hodnotám, jenž chtěl prorok 

muslimům vštípit. Nejvíce znepokojen byl mravním a duchovním úpadkem Osmanské říše, 

pod níž část Arabského poloostrova spadala. Jeho kritika se snesla zejména na praktikování 

předislámských praktik, které se rozhodl vymýtit. Po vyhoštění z Basry si našel skupinu 

následovníků a stal se soudcem. Vzhledem k extrémním rozsudkům byl zbaven úřadu a 

musel se vrátit do rodného místa. 

Abd al-Wahháb se dále snažil, s pomocí svých stoupenců, šířit svůj reformovaný pohled na 

islám. To se mu povedlo v jižní části střední Arábie, kde bylo duchovní klima nakloněno 

novým myšlenkám. Jeho učení o jednosti boha, zahrnovala také silnou kritiku místních 

poměrů v pojetí islámu. On tento stav označoval stavem nevědomosti a ignorace. Nadále se 

snažil bojovat s projevy duchovního života, které nebyly ve shodě s islámem, který 

prosazoval prorok. Jedná se o vztyčování zdobených hrobů, stavby hrobek, provozování 

magie, věštění či lidového lékařství. Zároveň silně kritizoval nedodržování základních 

islámských hodnot a zvyků, jako je pouť do Mekky, modlení se pětkrát denně či půst během 

ramadánu. Avšak jako největší hřích viděl praktikování předislámských kultů a praktik. 

Wahhábismus uspěl díky pevnému provázání se Saudským státem. Jak uvádí Ťupek (2015, 

s. 93-94) al-Wahháb složil přísahu věrnosti představiteli nového Saudského státu Ibn 

Saúdovi. Ten se na oplátku zavázal, že povede jihad a bude prosazovat náboženské předpisy 

určené právem šaría. V návaznosti na kmenové tradice byla al-Wahhábova dcera provdána 

 

4 Hanbalismus je jednou ze čtyř hlavních sunnitských škol islámského soudnictví. 
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za Ibn Saúda. Společně poté kladly důraz na prosazování dobrého a trestání špatného ve 

společnosti. Saudský stát se po tomto vzniklém partnerství začal rychle rozšiřovat, a to i díky 

nájezdům wahhábitů do měst a oáz, kde rabovali a plenili. Avšak wahhábité společně se 

Saudským státem se rychle dostali do konfliktu s Osmanskou říší, která první wahhábistický 

stát vyvrátila. 

Delong-Bas (2005, s. 7-11) shrnuje wahhábismus jako salafistické hnutí, které klade největší 

důraz na jednotu boží. Zároveň wahhábismus striktně rozděluje dobré, které požaduje a 

špatné, které přísně trestá. Mezi špatné se řadí zejména nedodržování přísných náboženských 

pravidel, uctívání jiných bytostní než boha a praktikování neislámských tradic. Wahhábisté 

vyzývají k návratu k opravdovým hodnotám boha, která zprostředkoval prorok Mohammed 

a striktní řízení se koránem a právem šaría, s vynecháním praktik a zvyků, které byly 

k islámu přidávány později. 

Wahhábismus bývá často spojován s extrémním pojetí islámu a násilnými fanatiky. To se 

snaží vyvrátit Delong-Bas (2005, s. 13). Podle něj tento násilný boj proti nevěřícím a 

extrémistická rétorika nemá základy ve spisech Muhammada Ibn Abd al-Wahhábího, a to i 

přes to, že se domníval, že monoteismus má být přísně dodržován a modlářství vymýceno. 

Sám ale dodával, že násilí by nemělo být hlavním nástrojem dosažení těchto cílů.  Naopak 

se snažil zdůrazňovat roli vzdělání a dialogu. Co se týče al-Wahhábího názoru na jihad, kladl 

důraz na ochranu života, zvířat i majetku. Avšak při sebeobraně, když nezbývala jiná 

možnost byl i pro násilnější verzi jihadu. Jihad ve wahhábistickém pojetí se transformoval 

do násilné svaté války až později, jako reakce na zahraniční imperialistické zájmy a vlivy. 

Islámští modernisté učili, že jihad by měl být čistě defenzivní počin. Vyzdvihovali pouze tři 

situace, kdy může být násilný jihad použit. Byly jím odražení agrese páchané proti 

muslimům, prevence oprese a perzekuce muslimů žijících mimo muslimské země a jako 

odplata za porušení příměří či smlouvy nepřítelem. Moderní wahhábističtí fundamentalisté, 

však nerespektují klasické předpisy a v současných spisech jsou méně legalističtí. To se 

podepisuje také v chápání moderního jihadu. Ten chápají jako individuální i kolektivní 

povinnost a prosazují jeho defenzivní i ofenzivní funkci. Také neuznávají jihad ve formě 

kázání či propagování, ale pouze jeho násilnou vojenskou formu. 
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5 Saudská Arábie 

Absolutistická monarchie Saudské Arábie zabírá většinu plochy Arabského poloostrova. 

Království na jihu sousedí s Jemenem, Ománem a Spojenými arabskými emiráty, na 

východě s Katarem a na severu s Kuvajtem, Irákem a Jordánskem. Na více než dvou 

milionech kilometrů čtverečních, jež představují převážně pouště s občasnými oázami, je 

rozprostřeno více než 32 milionů obyvatel. Převážná část z nich, až 85 % vyznává sunnitský 

islám, zbytek tvoří šíité. Existuje zde i křesťanská komunita, ta je však téměř neviditelná. 

Saudská Arábie drží v rukou dva zásadní triumfy. Prvním je postavení monarchie v islámské 

společnosti. Území Saudské Arábie bylo rodiště proroka Mohammeda, a právě odtud se 

islám začal šířit do světa. Zároveň se zde nacházejí dvě nejsvětější města islámu, jimiž jsou 

Mekka a Džidda.  

Druhým a zásadním faktorem pro vývoj Saudské Arábie je ropa. Země má druhé největší 

zásoby ropy na světě a paté největší zásoby zemního plynu. Také je s velkým náskokem 

největší vývozce černé zlata. Právě ropa proměnila chudou, nevýznamnou zemi v regionální 

velmoc a jednoho z nejvýznamnějších hráčů ve světové politice. Královská rodina využila 

zisky z ropy k prosazování svých zájmů doma i v cizině. Na domácím hřišti jí peníze 

pomohli potlačit jakoukoli opozici a uplácení zase naklonit přízeň obyvatelstva. V zahraničí 

jí peníze umožňují podporovat spřízněné skupiny a bojovat s těmi nepřátelskými. Díky 

uplácení, investování i šíření své státní ideologie si Saudská Arábie zajistila vysoký vliv 

téměř ve všech částech světa. 

Ropému bohatství Saudské Arábie se věnuje Beránek (2007, s. 65-68). Saudská Arábie 

začala hrát důležitou roli v ropném průmyslu již během druhé světové války. 

Nejvýznamnější ropnou společnost světa Aramco, získali Saúdové plně až v roce 1980. 

Později vytvořili vlastní společnost Saudi Aramco, kterou vláda plně ovládá. Také všechny 

distribuční síť či zaměstnanci a technologie přešly do Saudských rukou až v 80. letech. Dříve 

vše, kromě půdy, patřilo cizincům. To také vyvolalo ve společnosti znepokojení, jelikož do 

země přišlo velké množství cizinců, kteří se neřadili mezi muslimy. Saudská Arábie se také 

podílela na založení organizace OPEC, ta sdružuje země, které mají až 75 % všech ropných 

zásob na světě. Tato organizace může manipulovat cenami ropy tak, jak se jí to hodí. 
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Samotná Saudská Arábie má vliv jeden z největších, vzhledem k tomu, že si udržuje zásobní 

produkční kapacitu, která jí umožňuje flexibilně reagovat na vývoj na trhu. Zároveň pokud 

je její výhradní pozice v organizaci ohrožena, nebojí se zvyšováním či snižováním dodávek 

ropy, své konkurenty vytlačit z trhu a oslabit. Ropu jako zbraň použila Saudská Arábie také 

v mezinárodní politice, a to během jomkipurské války, kdy zvýšením cen ropy a embargem, 

se snažila zvrátit vývoj situace.  

Al-Rasheed (2002, s.131) upozorňuje na obrat v Saudské ropné politice. Ještě před ropným 

šokem v roce 1973, Saudská vláda odmítala propojování ropy a politiky. Také na začátku 

70. let volala po snížení cen ropy, avšak v roce 1973 obrátila a z politických důvodů vyhnala 

cenu ropy na historická maxima. 

Zneužívání ropného bohatství potvrzuje i Beránek (2007, s. 68-72), který poukazuje na to, 

že královská rodina si nechává 18 % z ropných zisků. Zároveň si královská rodina přilepšuje 

provizemi ze zahraničního obchodu. Díky těmto penězům může rodina vlastnit většinu 

významných saudských deníků, jejichž prostřednictvím vytváří pozitivní obraz královské 

rodiny pro veřejnost. Zároveň jim dovoluje kupovat si obyvatele země. To dělá 

prostřednictvím lékařské péče a vzdělávání zdarma, nevybíráním daní či dotacemi potravin 

a energií. Krom ohromného bohatství jim to dovoluje i téměř neomezená moc, kterou 

královská rodina má nad veřejným, politickým i ekonomickým životem země. 

Soudnímu systému Saudské Arábie se věnuje Tin (2019, s. 32-34), která popisuje, že systém 

je založen na wahhábistickém výkladu islámského práva. Jelikož nejsou jasně definované 

zákony, soudci mají zdůvodňují rozsudky na základě svého vlastního výkladu. Z tohoto 

důvodu se tresty za stejné činy mohou diametrálně lišit. Veškerý civilní život v zemi řídí 

právo šaría. To tvrdě doléhá zejména na ženy, které jsou právem i právním systémem 

diskriminovány. Jedná se zejména o omezení práva na sebe rozhodování, jelikož ženy 

podléhají svým poručníkům. Právo také zamezuje získat občanství nemuslimovi či 

muslimům konvertovat k jinému náboženství. Svoboda slova v zemi téměř neexistuje. Země 

jako jediná v oblasti nemá trestní zákoník a všechny zločiny se se řídí právem šaría. V zemi 

se přísně trestá například i nevěra, homosexualita či odpadnutí od víry. Tvrdost trestů 

dokazuje i množství popravených občanů, který řadí zemi na přední příčky ve světě. V praxi 

se také využívají tresty v podobě bičování, amputace či ukamenování. Naopak zákony 
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týkající se ekonomické sféry jsou poměrně moderní. Zákony v království mohou složit také 

k potírání opozice režimu. Zákon o boji proti terorismu či zákon proti elektronické 

kriminalitě, jsou běžně používány k trestání lidskoprávních aktivistů. 

Beránek (2007, s. 81) rozděluje Saudskou opozici do pěti hlavních skupin. Jsou jimi: 

liberální opozice, kmenová opozice, extrémistické jihádistické skupiny, šíitská opozice a 

sunnitská politická opozice. Jednotlivé skupiny se mohou různě prolínat a také s časem 

měnit a vyvíjet. Například sunnitská politická opozice se může vyvíjet směrem 

k jihádistickým tendencím či naopak k liberálnějším.  

5.1 Vývoj Saudské Arábie 

Moderní dějiny Saudské Arábie a jejích předchůdců se začínají psát v roce 1744. V tomto 

roce uzavřel al-Wahháb, jehož salafistický směr se začal šířit Arábií, s Mohammadem Ibn 

Saúdem spojenectví, jehož cílem mělo být zvýšení jejich moci a šíření wahhábismu. Jak 

zmiňuje Tin (2019, s. 24-28) klanový vůdce předal díky tomuto spojenectví začal 

wahhábistický stát získávat rychle na síle. Stát připojoval jednu oázu za druhou a 

wahhábistický myšlenkový směr začal získávat široké obecenstvo. Díky rozšiřování moci 

začal nový stát sjednocovat mnohé kmeny Arabského poloostrova. Saúd s al-Wahhábem 

používali pro rozšířování svého státu také drancování, vypalování a vraždění. Díky vlivu 

wahhábismu byly náboženské příkazy a zákazy tvrdě vymáhány. V tomto období bylo na 

území státu zakázané tančit, zpívat, pít alkohol či praktikovat jiné náboženství než 

wahhábistickou formu islámu. Avšak síla království vzrostla natolik, že začala ohrožovat 

jednotu Osmanské říše. Jak dodává Mendel (2016, s. 105-106) Osmanský sultán pověřil 

svého pašu Muhammada Alího, Egyptského místokrále, aby šíření wahhábismu, stejně jako 

wahhábistického státu, zastavil. To se mu také podařilo. Alí postupně získával wahhábity 

obsazená města a 1818 Saudský stát zanikl úplně. Přestože Osmané popravili či vyhnali do 

exilu řadu představitelů politické moci Saúdského státu, stejně jako přední duchovní, 

wahhábismus se mu vymýtit nepodařilo. 

Později se Saúdové s wahhábity snažili vytvořit, na troskách starého, nový stát, avšak tento 

druhý Saudský stát také neuspěl. Tin (2019, s. 27-28) zmiňuje, že tento nový stát 

nedosahoval teritoriální velikosti prvního státu. Nepodařilo se mu získat západní pobřeží 
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Arabského poloostrova, a tudíž ani Mekku a Džiddu. Nový saudský stát nebyl příliš stabilní, 

a trpěl vnitřními mocenskými boji a zvnějška ho destabilizovaly sousední emiráty, které byly 

vedeny silnějšími kmeny. 

Jak dále uvádí Mendel (2016, s. 153-156, 212-216) Saúdové se nechtěli vzdát myšlenky na 

vlastní stát rozprostírající se na většině Arabského poloostrova. Díky podpoře z Velké 

Británie a rozšíření wahhábismu v oblasti, se rodině Saúdů podařilo v roce 1902 vybojovat 

Rijád a přilehlá území. Při střetech s místními kmeny se Saúdům dařilo v průběhu 10. a 20. 

let připojovat další části bývalé monarchie. V roce 1924 wahhábisté ke svému státu připojili 

Mekku. Saudské království oficiálně vzniklo až v roce 1932 a to největší zásluhou svého 

prvního vládce Adba al-Azíze Ibn Saúda. Ten zůstal u vlády až do 50. let 20. století. I přes 

vznik státu spousta odborníků byla kritická k fungování státu a nedávali mu příliš velké 

šance přežít. Kritičtí byli zejména kvůli tomu, že nevěřili, že tak velké a historicky nesourodé 

území může přežít jako jeden politický subjekt. Jak víme dnes, Saudská Arábie nejenže 

přežila ale dokázala přežít mnohé krize a udržet si jednotu a blahobyt.  

Nový stát se se přísně řídil právem šaría, která nahrazovala zákony i ústavu. To znamená, že 

ve většině nejdůležitějších oblastech státu, od vzdělávání až po soudnictví, rozhodují učení 

vykládači šaríi. Zároveň je království absolutistická monarchie, kde král má neomezenou 

moc, a to i přes existenci oficiální Saudské vlády. Celý stát i jeho provincie spravoval 

Saudský král jeho mužští příbuzní. Pouze v provinčních správních orgánech mohli zasedat 

také členové jiných rodů a kmenů, avšak jejich loajalita musela být stoprocentní. 

Ayoob (2009, s.68) popisuje nově vzniklý stát jako slabý a chudý. Beduínská ekonomika 

vytvářela pouze minimální zisky a turisti, kteří cestovali na pouť do Mekky, hráli zásadní 

roli ve fiskálních možnostech státu. Telefonní spojení, elektrifikace i základní infrastruktura 

prakticky neexistovala. 

Mendel (2016, s. 220-222) popisuje ekonomický boom v království. Díky těžbě ropy, se 

z chudé země stala země s téměř neomezeným zdrojem peněz. Ekonomický boom finančně 

velice pomohl královské rodině, avšak část ze zisků šla i do modernizování království. 

Zajištění infrastruktury, stavba škol a nemocnic či zavlažovacího systému patřily mezi 

priority vlády. Těmito investicemi udržovali veřejnost spokojenou s chodem země a tím si i 
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pojistili své pozice. S těžbou ropy a ekonomickým boomem však přišli i miliony 

zahraničních pracovníku, kteří sebou přinesli i nové kulturní prvky. To ale zároveň vyvolalo 

společenské napětí, jelikož část tradicionalistů tento proces viděli pouze jako úpadek 

tradičních hodnot a hrozbu místnímu islámu. 

Zásadním zlomem pro vývoj Saudského státu byl rok 1979. Jak uvádí Beránek (2007, s. 82-

86) v tomto roce došlo ke dvěma událostem, které ovlivnily chod země a ohrozili její 

stabilitu. První událostí byla Iránská revoluce, která dostala k moci Rúholláha Chomejního. 

Obě země jsou Blízkovýchodní velmoci, které byly se chtěly stát hegemony a lídry 

muslimského světa. Ani před Iránskou revolucí neprobíhaly vztahy mezi zeměmi bez 

problémů, avšak po revoluci se ještě zhoršily. Hned po revoluci začal Irán útočit na 

náboženskou legitimitu Saudské Arábie. V příštích letech se vztahy mezi zeměmi nadále 

zhoršovaly. Mohla za to Saudská podpora Iráku v Irácko-Iránské válce i proxy války mezi 

zeměmi o vliv v jednotlivých blízkovýchodních zemích. 

Druhou významnou událostí bylo obsazení Velké mešity v Mekce. 20. prosince 1979, což 

odpovídalo prvnímu dni nového století v islámském kalendáři, Džuhajmán al-Utajbí se 

svými přívrženci obsadili Velkou mešitu v Mekce a jako rukojmí si vzal stovky návštěvníků. 

Al-Utajbí byl dlouholetý kritik vládnoucí rodiny, zejména pro zkorumpovanost a úzké styky 

se západními nevěřícími. Mimo jiné požadoval vyčištění Saudské půdy od cizinců a jejich 

novot, ustavení islámského státu, zrušení monarchie či uzavření kohoutků s ropou Spojeným 

státům. Bezpečnostní složky království mohly zasáhnout až po vydání fatvy islámskými 

učenci. Po třech týdnech byli rukojmí osvobozeni a přeživší pachatelé popraveni. Byť se 

vláda dokázala s útočníky vypořádat, její, zejména náboženský, obraz byl napaden. To se 

stalo v situaci, kdy v Iránu probíhala islámská revoluce a v Afghánistánu začínala válka se 

Sověty. Proto se vláda nový náboženský zápal snažila přesměrovat jinam. Vláda a královská 

rodina sami začali veřejně vytvářet dojem náboženského zápalu a podpory islámských 

záležitostí. Byly vynaloženy miliardy na vylepšení náboženského obrazu rodiny či na 

podporu duchovních a islámských škol. I veřejný život v království doznal změn. Měl 

symbolizovat návrat k islámským zvykům a tradicím. Do škol přibyly hodiny náboženství, 

a naopak se mazaly například neislámské dějiny, v televizích bylo zakázané zobrazovat ženy 

a zavřely se kina či obchody s muzikou. 
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Další kritickým bodě Saudského státu, podle Beránka (2007, s. 86-89) byla válka v zálivu. 

Irácká armáda v roce 1990 obsadila Kuvajt a shromažďovala armádu na Saudských 

hranicích. Vedení země se cítilo být ohroženo a poprvé umožnilo na své území vstoupit 

zahraniční armádě, konkrétně Spojeným státům. Fundamentalistická opozice se nemohla 

smířit s přítomnosti cizí, nemuslimské armády na svém území a začala se více radikalizovat. 

Důležitá pro toto období byla i snižující se životní úroveň, rostoucí nezaměstnanost, 

ekonomická nerovnost ve společnosti, modernizace a vliv západní kultury. Díky těmto 

úkazům se podpora fundamentalistické opozice významně zvýšila. To se promítlo i na 

vzniku a členství v nových radikálních či teroristických skupin, stejně jako v počtu 

teroristických útoků vůči Saudské Arábii a jejího vedení. 

Po nástupu nového krále Salmána bin Abd al-Azíze v roce 2015, a zejména jmenováním 

jeho syna Mohammada bin Salmána korunním princem v roce 2017, začaly v království 

sociální i ekonomické reformy. Ve své vizi 2030 plánují ze země udělat moderní zemi, která 

nebude závislá na vývozu ropy. Některé reformy se týkají ženských práv či státní společnosti 

Saudi Aramco. Podle kritiků se však jedná zejména o kosmetické změny, kterými se král 

s princem snaží vylepšit obraz země ve světě. 
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6 Podpora teroristických skupin a šíření 

wahhábismu 

Ačkoli Saudská Arábie nikdy nepobývala na Americkém seznamu států sponzorujících 

terorismus, objevuje se řada přímých i nepřímých důkazů o tom, že Saudská Arábie 

poskytuje finanční i jinou podporu teroristickým organizacím a také pomocí své státní 

ideologie wahhábismu, radikalizuje umírněné muslimy a poskytuje ideologický základ 

mnoha teroristickým organizacím. Saudská Arábie využívá svého ropného bohatství 

k rozšiřování své moci a svého vlivu, nejen v oblasti blízkého východu, nýbrž i mimo něj. 

Právě peníze z exportu ropy mohou sloužit k podpoře šíření národní ideologie a také 

k podpoře teroristických organizacích, které mají oslabit Saudské nepřátele a nepohodlné 

kritiky režimu. Saudská Arábie není jediná, která v regionu Perského zálivu bývá osočována 

z podpory teroristických organizací. Odborníci poukazují na spojení Iránu a teroristické 

skupiny Hizballáh, či na podporu Kataru, Kuvajtu či Spojených Arabských Emirátů 

teroristickým organizacím bojujících ve válečném konfliktu v Sýrii. To byl paradoxně i 

důvod proč některé muslimské země, v čele se Saudskou Arábií, přerušily vzájemné vztahy 

s Katarem a zavedly jeho ekonomickou blokádu. 

Saudská Arábie se do hledáčku veřejnosti dostala díky své angažovanosti v konfliktu 

v Afghánistánu, uznáním vlády Talibanu, financováním mnoha mešit, muslimských škol a 

center po celém světě i faktem, že většina teroristů, kteří spáchali útoky z 11. září, měla 

Saudské občanství. Se Saudským podporováním a šířením wahhábismu, můžeme pozorovat 

také vzrůstající podíl islamistických teroristických útočníků, kteří často bývají 

zradikalizováni právě v Saúdy financovaných mešitách. Faktem však zůstává, že i sama 

Saudská Arábie je častým terčem mnoha teroristických skupin a zároveň se aktivně připojila, 

po boku spojenců, do války proti terorismu. 

6.1 Taliban a al-Qaeda 

Barfield (2010, s. 169-171) se věnuje Afghánské historii před nástupem hnutí Taliban. 

Afghánistán od roku 1929 do roku 1978 ovládali bratři Musahibani a jejich synové, kteří se 
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dostali k moci po pokusech předešlých vlád modernizovat zemi a krátké občanské válce. 

Toto půlstoletí dlouhé období míru a rozvoje bývá označováno jako zlatý věk Afghánistánu. 

Země si užívala politickou stabilitu a postupující demokratizaci a, zejména v 60. letech, 

rychlý ekonomický růst doprovázen sociálními změnami. V roce 1973 však bratranec krále 

provedl politický puč, zrušil monarchii a stal se prezidentem Afghánské republiky. V roce 

1978 však i on byl svržen jeho bývalými socialistickými spojenci, kteří vyhlásili 

socialistický režim. Stabilita režimu však byla příliš nízká, a proto se Sovětský Svaz hned 

následující rok rozhodl stabilizovat ho posláním vlastních vojenských jednotek. Tím se 

rozhořel brutální konflikt mezi komunisty podporovaných Sovětským Svazem a zejména 

islamisty podporovaných Spojenými státy či Saudskou Arábií. 

Komunistický převrat v Afghánistánu byl proveden uprostřed probíhající studené války, kdy 

proti sobě bojovali dvě znepřátelené ideologie komunismu, který reprezentoval Sovětský 

Svaz a jeho satelity a liberalismu a demokracie, které prosazovali Spojené státy a jejich 

západoevropští spojenci. Afghánistán však měl strategickou polohu již před vypuknutím 

studené války. Spojené království i Sovětský Svaz a Ruské Impérium se snažili dostat oblast 

Afghánistánu do své sféry vlivu. Rusko se snažilo dostat přístup k Indickému oceánu a 

Spojené království cítilo ohrožení svých zájmů v Indii, v případě, že by se Ruské impérium 

dostalo až k Indické hranici. 

Jak již bylo zmíněno, do konfliktu se také zapojily Spojené státy a jejich západní spojenci, a 

to zejména podporou takzvaných mudžahedínů, kteří bojovali proti Sovětské okupaci. Jak 

uvádí Makariusová (2013, s. 79-82) do podpory mudžahedínů se zapojili i muslimské země 

v čele se Saudskou Arábií. Ta využíval charitativní organizace, které vznikaly v Saudské 

Arábii, aby financovala a podpořila boje v Afghánistánu. V roce 1979 vznikla v Saudské 

Arábii organizace International Islamic Relief Organisation. Tyto organizace se soustřeďují 

na oblast Pákistánsko-Afghánského pomezí, kam odešly statisíce uprchlíků z Afghánistánu. 

Organizace jim zajišťují humanitární pomoc, a zároveň se snaží naverbovat nové bojovníky 

pro mudžahedíny do bojů zpátky v Afghánistánu. Dobrovolníkům poskytovali vojenský 

výcvik a vzdělání, organizovali nábor a zároveň šířili radikální verzi islámu. Saudská 

Světová islámská liga se také podílela na indoktrinaci a verbování nových bojovníků, 

zároveň udržovala blízké styky s místními radikálními skupinami jako Jamaat-e-Islami. 

Hegghammer (2010, s. 40) doplňuje, že Saúdové v prvních letech války poskytovali pomocí 
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Světové islámské ligy zejména administrativní a humanitární pracovníky. Samotný vojenský 

personál byl posílán až po roce 1984. 

Saudksá Arábie podle Ťupka (2015, s. 129,130) fungovala sama jako verbující centrum. 

Například v 80. letech zde vznikl Světový institut pro vědeckou nedostižnost v Koránu, který 

sídlil na Univerzitě krále Abdulazíze v Džiddě. Tento institut, krom hlásání 

pseudovědeckých myšlenek a tvrzení, že Korán předpověděl všechny vědecké objevy, se 

stal místem, kde byly naverbovány tisíce mladých Jemenců a Saúdů k jihádu proti Sovětské 

okupaci Afghánistánu. Podobná instituce byla později založena také v Jemenu. 

Beránek (2007, s. 58,59) poukazuje na zásadní vliv Saudské Arábie při formování 

radikálního hnutí Taliban. Saudská Arábie se nepřímo prostřednictvím svých organizaci i 

přímo podílela na financování náboženských vzdělávacích institucích, takzvaných madras, 

a to po celém světě, včetně oblasti Pákistánu a Afghánistánu. Tyto instituce slouží k šíření 

Saudského pohledu na svět a wahhábistické ideologie. Duchovní, kteří spravují tyto instituce 

získávají své vzdělání v Saudské Arábii, kde dochází a indoktrinaci a zradikalizování. Právě 

v jedné z těchto madras v Pákistánu vzniklo hnutí Taliban a spojení Talibanu se Saudskou 

Arábií naznačuje i fakt, že království bylo jednou pouze ze tří zemí světa, které uznaly vládu 

Talibanu v Afghánistánu.  

Choksy (2015, s. 27) popisuje proces, kdy se Saudská Arábie snažila stát globálním 

ochráncem muslimů, a to hlavně těch šíitských. V nově vzniklém konfliktu v Afghánistánu 

spatřili hrozbu pro muslimy v podání ateistického Sovětského Svazu a komunismu a zároveň 

příležitost pro šíření svého vlivu a ideologie. Saudská Arábie v té době vynakládala až 4 

miliardy dolarů ročně na stavby a správu mešit, madras a islámských center, stejně jako na 

podporu studentů a kazatelů, kteří měli šířit wahhábismus po celém světě. Značná část 

financí mířila právě do Pákistánských madras Právě v těchto madrasách vzniklo, jak hnutí 

Taliban, tak teroristická organizace al-Qaeda. 

Další, kdo se věnuje Saudskému zapojení do konfliktu v Afghánistánu je Bahgat (2004, s. 

53). Saudská Arábie, podle něj, nejenže dovolila svým občanům odjet do Afghánistánu a 

bojovat po boku mudžahedínů, nýbrž je k takovému konání dokonce motivovala a vybízela. 

Království takovým jedincům poskytlo finanční i politické požehnání. Saúdové také 
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povolily veřejné i soukromé finanční transfery extrémistům bojujících v Afghánistánu. 

Zároveň po Sovětském opuštění Afghánistánu v roce 1989, Rijád poskytl Talibanu 

významnou pomoc, což obsahovalo i nabídku na zahájení oficiálních diplomatických 

vztahů. Saudské soukromé i veřejné finance pomohli, v druhé polovině 90. let, Talibanu 

rozšířit se po celém Afghánistánu a upevnit svou moc. Pozitivní vztah království a Talibanu 

mohl těžit z Tálibánské ideologie, která byla silně inspirována wahhábismem a zároveň 

touhou Saudské Arábie mít v regionu stabilního sunnitského spojence proti šíitskému Iránu. 

Hokayem (2011, s. 247, 248) vidí hlavní důvod v zapojení království do konfliktu 

v Afghánistánu ochranu muslimů před ateistickou ideologií komunismu, kterou považovali 

za hrozbu pro celý muslimský svět. Království finančně podporovalo množství místních 

bojových skupin, a ne všechny přebraly Saudskou ideologii wahhábismu. Mezi 

sponzorované se řadí i předchůdci teroristické skupiny al-Qaeda. 

Maas (1999, s. 73) doplňuje svůj pohled na motivy k podpoře Talibanu ze strany Saúdů. 

Prvním byl nábožensky ideologický zájem. Ten spočíval v šíření wahhábistického pojetí 

islámu do střední Asie. Druhým motivem bylo rozšíření vlivové sféry království pomocí 

kontaktu tajných služeb. V neposlední řadě byl motiv i finanční. Přes oblasti ovládané 

hnutím Taliban měl vést ropovod státní ropné společnosti Delta. 

Beránek (2007, s. 109) upozorňuje také na podporu radikálů, bojujících v Afghánistánu, ze 

strany Saudské Arábie. Kromě logistické a finanční podpoře, například v podobě letenek do 

Pákistánu, zmiňuje Beránek také prohlášení vrchního muftího Saudské Arábie, ve kterém 

označuje boj v Afghánistánu za kolektivní náboženskou povinnost. Chalíd Šejch 

Muhhamad, jeden z architektů 11. září, odhadl, že Saúdů bojujících v Afghánistánu mohlo 

být až 30 000 a tvořili až 70% podíl ve výcvikových táborech. Tento konflikt však měl 

zásadní vliv i mimo region. Spousta zradikalizovaných bojovníků s vojenským výcvikem se 

po ukončení bojů přesunuli do dalších oblastí konfliktů v Čečensku, Bosně či Iráku. 

Mahendrarajah (2015) se věnuje vlivu wahhábismu na hnutí Taliban. To dokazuje například 

zničení soch Buddhy v Bámjánu, které zde stály po staletí a muslimům nevadily. 

Wahhábistický vliv lze pozorovat i u radikálů z jiných zemí, například zničení zlaté kopuly 

mešity v Samaře v Iráku, či bombardování súfijských svatyní v Pákistánu. Příčinou je silný 
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odpor wahhábistů ke všem předislámským tradicím, stejně jako k uctívání hrobek apod. 

Lichtblau (2009) pro New York Times představuje svědectví, kdy svědek místopřísežně 

prohlásil, že v roce 1998 byl svědkem toho, že velvyslanec předního saudského prince Turki 

al-Faisala předal nejvyššímu vůdci Talibanu šek na jednu miliardu saúdských rijálů, což 

odpovídá hodnotě 267 milionům dolarů. 

Makariusová (2013, s. 82) se věnuje nevládní organizaci financované ze Saudské Arábie 

s názvem Afghánské provozní centrum. Centrum bylo spoluzaložené bin Ládinem a po roce 

1989 bylo přejmenováno na al-Qaeda. Právě bin Ládin hrál zásadní roli v organizaci a 

zajišťoval i financování. Hlavním úkolem centra bylo rekrutování dobrovolníků do 

Afghánského konfliktu. Organizace jim poskytla ubytování a základní vojenský i 

ideologický výcvik. Organizace také aktivně pracovala na islamistické propagandě, kterou 

šířili například vlastním časopisem. Díky vytvořené databázi bojovníků, kteří prošli 

výcvikem, a jejich radikalizací měl bin Ládin snadnou práci shánět nové členy jeho 

teroristické organizace al-Qaeda. 

Khan (2020) vidí Saudskou angažovanost a její pasivní podporu pro teroristickou organizaci 

al-Qaeda, zejména jako boj regionálních velmocí o moc. Podporou al-Qaedy může Saudská 

Arábie negativně ovlivnit své rivaly v oblasti a oslabit jejich vojenskou i ekonomickou sílu. 

Stejné důvody vidí také u Iránské podpory šíitských skupin v oblasti blízkého východu. 

Beránek (2007, s. 111-113) uvádí, že bin Ládin při návratu z Afghánistánu do Saudské 

Arábie v roce 1989, díky svým aktivitám ve válečném Afghánistánu, se těšil podpoře a 

uznání u velké části saudské společnosti. Již následný rok však došlo k roztržce mezi bin 

Ládinem a saudskou vládou. Ta se týkala války v Zálivu, ve které chtěl bin Ládin vojensky 

chránit Saudskou Arábii s pomocí svých následovníků z Afghánistánu, avšak vedení země 

bylo proti a spolehlo se raději na pomoc nevěřících Američanů, kterým dokonce dovolila 

pobyt na svém území. Po konfliktu s vedením země ztratil Saudské občanství a v roce 1994 

se přesunul do Súdánu. Od této doby začal aktivně vystupovat jak proti „prohnilému“ 

západu, tak proti Saudské Arábii. Později se přesunul do Afghánistánu, kde mu vláda 

Talibanu umožnila působit. 

Zuckerman (2002) uvádí, že Kanadské zpravodajské služby odhadují, že ze Saudské Arábie 
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každý měsíc putoval 1 až 2 miliony dolarů do rukou teroristů z al-Qaedy. Také zpráva 

z Council on Foreign Relations uvádí, že individuální platby a platby z charitativních 

organizací se sídlem v Saudské Arábii, jsou hlavním zdrojem financí pro al-Qaedu. Saudská 

strana, která o tomto problému ví, před ním zavírá oči. 

Byman (2007, s. 187-192) poukazuje na vzrůstávající sílu al-Qaedy, díky podpoře a státní 

ochraně ze strany Talibánem řízeného Afghánistánu. Byť se al-Qaeda chtěla prezentovat 

jako samostatná nezávislá organizace, která nepotřebuje státní podporu, díky svému vztahu 

s Talibanem se ji podařilo dosáhnout hned několika úspěchů, a také útok na Spojené státy 

v roce 2001, by bylo mnohem těžší provést, bez pevné a bezpečné základny v Afghánských 

horách. Jak uvádí Hokayem (2011, s. 248) právě vazby mezi Talibanem a al-Qaedou a 

Talibanské poskytnutí azylu bin Ládinovi, stály za zhoršeným vztahem Talibanského 

Afghánistánu a Saudské Arábie. To naznačilo, že Saudská moc v Afghánistánu je omezená 

a Taliban díky tomu ztratil silného podporovatele. 

6.2 Šíření wahhábismu, radikalizace a další podpora 

terorismu ze strany Saudské Arábie 

Saudská Arábie nepodporuje jen konkrétní teroristické organizace, ale zaměřuje se také na 

šíření státní ideologie wahhábismu a s ní spojenou radikalizací zejména mladých muslimů 

po celém světě. Podporu poskytuje financováním škol, mešit a islámských center či 

propagandou v médiích. Zradikalizovaní jedinci se poté často přidají k některé teroristické 

skupině, podniknou teroristický útok jako vlci samotáři či dál šíří své radikální myšlenky.  

Na obrovský vliv wahhábismu poukazuje Amstrong (2014, s. 24-28), který říká, že Evropský 

parlament v roce 2013 identifikoval wahhábismus jako hlavní zdroj globálního terorismu. 

To potvrzuje i další jeho tvrzení, že Islámský stát má své kořeny právě ve wahhábistickém 

hnutí. Také poukazuje na Saúdský obrat k silné podpoře wahhábismu na domácí půdě i 

v zahraničí po islámské revoluci v Iránu. Důvodem měla být wahhabizace muslimského 

světa, čímž by Saudská Arábie mohla účinněji bojovat se šíitským radikalismem. Díky 

financím z ropy mohla Saudská organizace muslimská světová liga otevřít své kanceláře po 

celém muslimském světě a jejich prostřednictvím šířit wahhábistické překlady Koránu a 
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doktrinální wahhábistické texty. Zároveň se království zaměřilo na stavby mešit, madras a 

muslimských center, kde působili wahhábbištičtí kazatelé a učili se wahhábistické osnovy. 

Jak dále uvádí Amstrong, díky silné segregaci pohlaví, radikálním názorům, nesnášenlivosti 

k nemuslimům, stejně jako k muslimům nehlásícím se k wahhábismu, vyrostla nová 

generace, která má silně konzervativní pohled na svět a silný odpor ke všemu modernímu či 

tomu co neodpovídá jejich pojetí víry. Muslimové, kteří projdou Saúdy financovaným 

vzdělávacím systémem, vycházejí již zradikalizováni. Takovíto jedinci jsou snadný cíl pro 

islamistické teroristické organizace. 

Choksy (2015, s. 27, 28) dodává, že v době války v Afghánistánu začala Saudská Arábie 

ročně vynakládat až 4 miliardy dolarů na financování mešit, madras, kazatelů, studentů a 

wahhábistických textů. Úspěch v Afghánistánu namotivoval království v pokračování této 

strategie také v dalších zemích světa a mešity a madrasy se začaly šíři po celé střední a jižní 

Asii, Blízkém východě, Evropě i Africe. Peníze byly použity na financování více než 1500 

mešit, 210 muslimských center, 202 islámských vysokých škol, 2000 madras a více než 4000 

kazatelů a misionářů v nemuslimských zemích po celém světě. Wahhábistická propaganda 

je šíření islámskými nakladatelstvími, z nichž více než čtyři pětiny vlastní Saudská Arábie. 

Šíření wahhábismu se projevuje například i ve Spojených státech, kde 80 % mešit vzniklo 

až po roce 2001 a většina z nich byla stavěna ze saúdských peněz. Podle zprávy Freedom 

House se po Spojených státech šířily stovky v Saudské Arábii vydané publikace, jež jsou 

plné intolerance vůči židům, křesťanům i samotným Američanům. V 75 % amerických 

islámských centrech působili wahhábističtí kazatelé, kteří při svých kázáních propagují 

protizápadní myšlenky. 

Choksy uvádí, že trend wahhabizace probíhá také v Evropě. Saúdové financují ve Francii 

stavbu stovek mešit a to skrz těžce vysledovatelné finanční toky. Silná podpora výstavby 

wahhábistických mešit probíhá také v Bosně už od konce občanské války. V Itálii v roce 

2009 60 % mešit kontrolovaly wahhábistické charitativní organizace. Také v Indii probíhají 

stavby desítek mešit a madras s wahhábistickou kontrolou, sponzorujících Saudskou Arábií. 

Tato podpora wahhábismu se přímo podílí na vzestupu islamistického terorismu. Útočníci 

na redakci Charlie Hebdo byli oběti zradikalizování wahhábistickou ideologií v mešitě. 

Obvyklé financování terorismu začíná poskytnutí Saúdských financí imámovi ve 
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wahhábistické mešitě. Jakmile se mu povede někoho zradikalizovat je poslán některé 

teroristické organizaci, jako je Islámský stát či al-Qaeda. 

Choksy (2015, s. 29,30) se také věnuje Saudské podpoře Islámskému státu. Choksy sleduje 

vyjádření Joe Bidena, tehdejšího viceprezidenta Spojených států, který mluví o silné finanční 

i materiální podpoře ze strany Saúdů i dalších zemí Perského zálivu. Sama Saudská Arábie, 

podle něj, mohla Islámskému státu, frontě an-Nusrá poskytnout stovky milionů dolarů a 

tisíce tun zbraní. 

Crooke (2015, s. 62, 63) se věnuje Islámskému státu a jeho provázanosti s wahhábismem. 

Crooke označuje Islámský stát za wahhábistickou organizaci, která však je ultra radikální 

jiným způsobem. Zároveň Islámský stát chápe království jako příliš pozápadněné. Rozšíření 

wahhábismu připisuje Saudské Arábii, která se financováním a šířením wahhábismu snaží 

oslabit šíitské protivníky a upevnit svou moc mezi sunnity. 

Mahendrarajah (2015) se věnuje Saudskému budování sunnitské zdi proti šíitům. Kromě 

podpor Iráku během Irácko-Iránské války, upozorňuje také na aktivity na východ od Iránu. 

Ze 137 madras po vzniku samostatného Pákistánu se i díky Saudskému financování stalo do 

90. let více než 8000 madras. Značná část z nich se objevila v Balúčistánu u hranic s Iránem. 

Právě Balúčové se nacházejí jak v Pákistánu, tak v Iránu i Afghánistánu. Tyto madrasy 

podporovaly wahhabistickou ideologii a daly vzniknout Talibanu i al-Qaedě. 

Zahraniční politice království se věnuje Osiewicz (2016, s. 117, 118). Ten vidí hlavní směr 

saudské zahraniční politiky, jako souboj o moc a vlivové sféry s Iránem. A právě 

náboženství v čele s wahhábismem se stalo hlavním nástrojem zahraniční politiky. Proto 

můžeme pozorovat zásadní nárůst podpory wahhábismu v zahraničí po proběhlé islámské 

revoluci v Iránu. V zahraniční politice se také projevuje propojení wahhábismu s královskou 

rodinou, kde se hovoří o věrnosti bohu i králi. 

Saudské podpoře wahhábismu ve světě se věnuje také Zuckerman (2002). Ten uvádí, že 

saúdské ministerstvo náboženství poskytuje miliardy dolarů na export wahhábismu do 

muslimského světa i mimo něj. Tyto peníze putují madras a mešit od Balkánu až po 

Indonésii. Také ve Spojených státech je až 60 % mešit financováno Saudskými penězi. Vláda 

i bohatí Saúdové využívají k finančním transferům saudské charity. To způsobilo to, že 
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militantní forma islámu prostupuje celým muslimským světem. Wahhismus díky tomu 

nahradil komunismus jako hlavní protizápadní ideologii. Zuckerman také přirovnává 

wahhábistické lobby ke kremelské propagandě ve svých paranoidních bludech, zároveň 

ideologii wahhábismu vidí jako zhoubnější, nekonečný proud protizápadního a 

antisemitského fanatismu. Ultrakonzervativní kultura spolu s anti-západní a anti-židovskou 

propagandou v Saudské Arábii či v jejích madrasách a mešitách mimo království radikalizují 

muslimy a vytváří dlouhé zástupy potencionálních teroristů. 

Podle Bymana (2005, s. 227, 228) američtí úředníci tvrdí, že Saudské úřady dlouhé roky 

tolerovaly poskytování financí teroristickým organizacím, a to od Afghánistánu, přes 

Čečensko a Bosnu až do Kašmíru. Šéf meziresortního procesu proti terorismu Bushovy 

administrativy a vysoký představitel ministerstva financí Spojených států, David Aufhauser, 

tvrdí, že Saudská Arábie byla epicentrem financování teroristické skupiny al-Qaeda. Byman 

potvrzuje také využívání charit k šíření wahhábismu. Uvádí příklad charity al-Haramayn, 

která tvrdí, že vytiskla miliony knih, sponzorovala přes 1000 mešit a poslala přes 3000 

misionářů, aby šířili wahhábistické myšlenky. V knize je také naznačena korelace mezi 

desítkami milionů dolarů, které tekly z království do oblasti Balkánu a Palestiny, a zvýšenou 

aktivitou teroristických skupin ve stejných oblastech. 

Byman dále zmiňuje tři největší charitativní organizace, které šíří wahhábismus. Kromě al-

Haramayn to jsou World Muslim League a International Islamic Relief Organization. Tyto 

organizace jsou pod dohledem Saudského velkého muftího a mají záštitu vlády a členů 

královské rodiny. Zároveň Saudské ambasády se podílejí na pomoci a koordinaci aktivit 

těchto charit. Byť značná část těchto peněz opravdu putuje na humanitární činnosti, část také 

končí u teroristických organizací. Například CIA tvrdí, že třetina islámských charit na 

Balkáně poskytovala pomoc teroristickým organizacím. V dalších případech, i když peníze 

nejdou přímo teroristickým organizacím, charity pomáhají teroristům ovlivňováním, 

radikalizací a indoktrinací umírněných muslimů, kterým je podsouván silný proti západní 

étos. 

Lichtblau (2009) přišel pro New York Times s dokumenty, pocházejících od rodin obětí 

útoků z 11. září, které potvrzují rozsáhlou finanční podporu členů královské rodiny Saudské 

Arábie al-Qaedě a dalším teroristickým organizacím. Tento dokument přináší důkazy, že 
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členy královské rodiny podporovaná organizace International Islamic Relief Organization, 

podporovala teroristy nejméně do roku 2006. Člen a-Qaedy v Bosně potvrdil, že organizace 

dostávala finanční podporu a zásoby v průběhu 90. let, a to pomocí charitativní organizace 

Saudi High Commission for aid to Bosnia, kterou kontrolovali členové královské rodiny. 

Další svědek potvrdil předání stovek milionů dolarů Afghánskému hnutí Taliban přes 

emisara člena královské rodiny. Také německé tajné služby potvrzují finanční transfery na 

účty charitativních organizací, které v 90. letech financovaly vojenské aktivity v Pákistánu 

a Bosně. Tyto transfery mířili od členů královské rodiny, včetně prince Salmána bin Abdula 

Azíze, který se stal v roce 2015 Saudským králem. Saudská strana všechny obvinění a 

důkazy z dokumentu odmítá a označuje je za lži a manipulace. 

Také BBC (2017) se věnuje vlivu wahhábismu na extrémistickou scénu ve Velké Británii. 

BBC upozorňuje ve svém článku na Saudskou podporu Wahhábistické ideologii ve 

Spojeném království. Znepokojení přinesla zejména série teroristických útoků, spáchána 

členy teroristických skupin, kteří se radikalizovali v mešitách v Britských městech. Vláda 

však zůstává opatrná, jelikož považuje Rijád za strategického a ekonomicky významného 

partnera. 

Podpoře při konfliktu v Afghánistánu se věnuje Tankel (2018, s. 170). Saudská role zde 

představovala zejména ideologické zázemí pro bojovníky, ze kterých se později stali členové 

Talibanu či al-Qaedy. Problém však neskončil s koncem války v Afghánistánu. Řada 

bojovníků se rozhodla pokračovat v bojích za islamistické ideje v jiných částech světa. 

Nejčastěji mířili do Bosny a Čečenska, ale také do Etiopie či Tádžikistánu. I zde Saúdové 

pokračovali, prostřednictvím svých charitativních organizací, s financováním konfliktu a 

budováním ideologického zázemí. Tankel (2018, s. 185) dodává, že oblast Saudské Arábie 

zůstává hlavním zdrojem financí mnoha teroristických organizací, a to zejména díky 

příspěvkům místních obyvatel, proti nimž Saudský stát příliš nezasahuje. 

Cockburn (2016) se pro Independent zabývá uniklými dokumenty a emaily ministryně 

zahraničních věcí Spojených států, Hillery Clinton, které se objevily na wikileaks. kde se 

píše o nutnosti zvýšit tlak na vlády Kataru a Saudské Arábie z důvodu poskytování tajných 

finančních a logistických prostředků Islámskému státu a dalším teroristickým organizacím 

bojujících v oblasti Sýrie a Iráku. Také se zde píše o jejím emailu z roku 2009, kde označuje 
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Saudskou Arábii jako kritického finančního sponzora teroristických skupin jako je a-Qaeda, 

Taliban a Lashkar-e-Taiba. 

Michael (2018) zjistila pro agenturu AP, že spojenectví Saudské Arábie a al-Qaedy není 

pouze záležitostí minulosti. Při bojích v Jemenu, kde Saúdy vedená koalice bojuje po boku 

sunnitské vlády proti vzbouřencům podporovaných Iránem, dochází ke spolupráci koalice a 

al-Qaedy. Koalice udržovala tajné dohody s členy al-Qaedy o boji proti Hutíům. Po 

přerušení dohod koalice umožnila se al-Qaedě bezpečně stáhnout, a dokonce jim i za to 

zaplatila. Al-Qaedě zůstalo také veškeré vojenské vybavení. 
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7 Reakce mezinárodních aktérů 

Podpora terorismu ze strany státu je závažné porušení mezinárodního práva i morálních 

hodnot. Proto se mezi politiky i odborníky bere toto téma vážně. Z toho vychází také reakce 

mezinárodních aktérů a různých organizací. Státy mohou přistoupit k diplomatickému řešení 

či vyhlášení embarga a v nejvážnějším případě i k vojenské akci. V průběhu posledních 

desetiletí můžeme pozorovat snahu bojovat proti podporovatelům terorismu, jak Spojenými 

státy a jejich spojenci, tak i ostatními státy. Sankce a embarga byly uvaleny například na 

Severní Koreu, Irán či Kubu, avšak Saudská Arábie se do takovéto situace nedostala, a to i 

přes varování mnoha odborníků a tajných a bezpečnostních složek, které potvrzují Saudskou 

účast na sponzorství terorismu. 

7.1 Spojené státy 

Spojené státy a Saudskou Arábii spojuje mnoho desetiletí trvající spojenectví. Spojené státy 

jsou pro Saudskou Arábii výhodným zdrojem ozbrojené techniky, ochrany v případě 

ohrožení státu a také byly důležitým partnerem při potírání ateistické ideologie komunismu, 

jenž byl hrozbou pro oba státy. Spojené státy vidí v Saudské Arábii důležitého obchodního 

partnera, se kterým obchodují každý rok zboží za stovky miliard dolarů. Také ho považují 

za strategického partnera díky své poloze. Nejdůležitější spojení obou zemí však představuje 

ropa, petrodolary a hrozba z Iránu. 

O silných vazbách trvajících desítky let hovoří i Bahgat (2004, s. 53), který se také věnuje 

vztahům Spojených států a Saudské Arábie v období Afghánské války. Afghánistán zde 

podporoval radikální skupiny, ze kterých později vznikl Taliban a al-Qaeda, z jejíchž 

podpory je království také podezříváno. Pro Spojené státy však Saudská podpora radikálům 

nevadila, spíše naopak jim vyhovovala a Saudskou Arábii v tomto jednání podporovaly. 

Důvodem byl společný nepřítel v podobě Sovětského svazu a komunismu. Spojené státy by 

v tomto období udělali téměř cokoli, aby zamezily rozšiřování komunismu a Saudská 

spoluúčast jim přišla v šik. Zároveň šíření Saudské ideologie v Afghánistánu působilo 

negativně na zájmy šíitského Iránu, jenž je také jejich společný nepřítel. 
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Zuckerman (2002) upozorňuje na neexistující reakci Spojených států na zjištění rozsáhlého 

systému Saudské podpory wahhábismu, extrémismu a terorismu, včetně propojení finanční 

podpory princezny z královské rodiny s mužem, který pomáhal dvěma teroristům, kteří 11. 

září nalétli dopravním letadlem do budovy Pentagonu. Bushova administrativa nereagovala 

ani přes to, že v nedávné době vyhlásila válku proti teroru. 

Jak uvádí Byman (2005, s. 224) i přes neaktivitu Spojených států, jako celku, zakročit proti 

Saudské Arábii, můžeme pozorovat alespoň vzpoury jednotlivců proti tomuto chování. Poté 

co významný pracovník CIA označil Saudskou Arábii jako hlavní zdroj financí teroristů 

z 11. září, požadovalo 191 členů sněmovny reprezentantů, aby Saudská Arábie byla přidána 

na americký seznam zemí sponzorujících terorismus. To se však nestalo. 

Tankel (2018- s. 171-173) uvádí, že 1. září znamenaly pro americkou politiku, zejména 

zahraniční a vojenskou, zásadní zlom. Zlom ve vztazích se Saudským královstvím však 

nenastal. Spojené státy pouze požadovaly po Saudské straně, aby efektivněji bojovala proti 

finančním transferům mířícím do rukou teroristů. To i přes to, že se Spojené státy nebály 

využít jakýkoli nástroj při boji proti teroristům, od embarg až po válečné angažmá. 

Příliš ochotna jednat proti Saudské podpoře terorismu nebyla ani administrativa dalšího 

prezidenta, Baracka Obamy. Cockburn (2016) uvádí, že i přesto, že vláda disponovala 

dokumenty usvědčující Saudskou Arábii, rozhodný krok ze strany Spojených států nepřišel. 

Lichtblau (2009), který psal o odtajněných dokumentech pro soudní spor rodin obětí z 11. 

září proti Saudské Arábii upozorňuje na právní a diplomatické překážky, které znemožňují 

důkazy proti Saúdům použít u soudu. To vše bez rozhodné reakce Obamovy administrativy. 

Saudská Arábie nenechává nic náhodě, a proto se rozhodla investovat miliony dolarů do 

budování lepšího obrazu země v očích Američanů. Tomu se věnuje Soomro (2019, s. 2-4), 

který píše o desítkách milionech dolarů, které Saúdové sypou do PR agentur. Velký nárůst 

tohoto chování proběhl po roce 2001, kdy Saudská pověst v očích občanů i politiků dost 

utrpěla. Obrovské peníze také království investovalo do lobbingu a ovlivňování politických 

představitelů. K lobbingu v senátu a kongresu si Saúdové koupili několik bývalých 

představitelů těchto komor parlamentu, kteří zde prosazují Saudské zájmy a zároveň brání 

Saudské království před pomlouváním, osočováním a případnými diplomatickými kroky za 
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její šíření wahhábismu a podporu terorismu. 

7.2 Reakce dalších aktérů 

Jak zmiňuje BBC (2017) londýnský think tank pozoruje narůstající spojení mezi 

islamistickými organizacemi sponzorovaných ze zemí Perského zálivu, včetně Saudské 

Arábie, kazateli šířící nenávist a jihadistickými skupinami propagující násilí. K podobným 

závěrů dospěla i zpráva ministerského oddělení vlády The Home Office. Britská vláda se ke 

zveřejnění zprávy stavila velice vlažně až negativně. Vláda Theresy May však raději 

upozorňuje na důležité ekonomické a bezpečnostní benefity aliance se Saudským 

královstvím a proti království odmítá jakkoli zasáhnout. Labouristická opozice volá po 

zbrojním embargu, avšak jejich hlasy zůstaly nevyslyšeny. 

O ruské reakci na Saúdy sponzorované teroristy v Čečensku píše Beránek (2007, s. 190). 

Sovětský Svaz a posléze Rusko začalo pociťovat nárůst radikálních islamistů na Kavkazu a 

v zemích střední Asie. Ruské bezpečnostní složky poukázaly na roli království v nárůstu 

radikalizace, avšak Saudská strana je kategoricky odmítla. Mimo to Rusko obvinilo 

Saudskou stranu z šíření wahhábismu v Rusku a zemích střední Asie, a podpory hnutí 

Taliban. Rusko však zůstalo pouze u kritiky a konkrétní činy nepodniklo. Čína, podle 

Beránka, se snaží zlepšovat své vztahy s blízkovýchodní mocností a v budoucnu se stát i 

jejím garantem bezpečnosti místo Spojených států. I z tohoto důvodu se vláda Čínské Lidové 

Republiky snaží vyvarovat jakékoli kritiky království a jeho politiky. 

Také Irácký premiér Nouri al-Maliki, podle Parker (2014), kritizoval Saudskou podporu 

teroristů. Zmiňuje rozsáhlou finanční i materiální podporu Islámskému státu a dalším 

islamistům v právě probíhající válce v Iráku a Sýrii. Důvodem mělo být oslabení a svržení 

Irácké šíitské vlády. Al-Maliki však také zůstal pouze u kritiky a nepodnikl vůči království 

žádné právní ani diplomatické kroky. 

Saudská Arábie se stává častým příjemcem kritiky za bídný stav lidských práv v zemi. Ke 

kritice přistupují, jak jednotlivé, zejména západní, státy, tak mezinárodní organizace a 

nevládní a neziskové organizace. Ke konkrétním činům se však většina zemí ani organizací 

neodváží. Za tím může stát obrovský vliv Saudského království, který disponuje velkou 
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ekonomickou sílou, a také slouží jako strategický partner díky své poloze a zásobě ropy. Ke 

kritice království z důvodu podporování terorismu a šíření wahhábismu se uchylují 

nejčastěji jedinci, kteří však postrádají dostatečnou politickou či ekonomickou moc na to, 

aby mohli právně, ekonomicky či diplomaticky zemi postihnout. 
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8 Závěr 

Terorismu, jakožto bezpečnostnímu fenoménu, se věnuje řada odborníku z pole politologie, 

bezpečnosti i mezinárodních vztahů. Jejich studie a výzkumy slouží politikům k tomu, aby 

zvolili vhodnou domácí i zahraniční politiku, kterou by působili preventivně při snižování 

počtu zradikalizovaných jedinců, kteří se chtějí přidat k teroristické organizaci, stejně tak, 

aby našly nejefektivnější způsoby boje proti těmto organizovaným skupinám. Z těchto 

důvodů je důležité pochopit celý koncept terorismu a umět si poskládat jednotlivé dílky 

nebezpečného extrémismu dohromady. Právě proto se první část diplomové práce věnuje 

jednotlivým aspektům terorismu. Rozpoznání příčin terorismu a radikalizace jedinců, ať to 

jsou sociální, ekonomické, kulturní či ideologické důvody, jsou základním kamenem 

prevence terorismu. Jednotlivé druhy terorismu, stejně jako vývojové vlny, doplňují kontext 

k celému tématu. 

Absence jednotné definice terorismu je pro mezinárodní společenství problém, který vypadá, 

že ani do budoucna nebude vyřešen. Důvodem je nezájem některých aktérů takovouto 

definici najít. Důvodem může být zneužívání absence definice ze strany států. Státy si tak 

mohou tvořit definice tak, aby do této definice spadali jak teroristé, tak nepohodlná opozice, 

kterou poté mohou jednodušeji potírat. Toto zneužití používají represivní režimy typu 

Saudské Arábie či Číny. 

Státní terorismus se může rozdělit na dvě kategorie. První kategorií je spíše státní teror než 

terorismus. Jedná se o politické represe, které stát vykonává na vlastním obyvatelstvu. Jako 

příklad z historie může sloužit Jakobínský teror, který vznikl po Francouzské revoluci a 

vysloužil si pověst velice brutálního a represivního režimu. Stejně tak by za státní teror šly 

označit režimy v nacistickém Německu či Komunistickém Sovětském Svazu. Druhou 

kategorií je státní sponzoring a podpora terorismu. V tomto případě stát poskytuje pomocnou 

ruku určité teroristické skupině. Tato pomoc může být ve formě peněžní, materiální, 

logistické, ideologické či diplomatické. 

Případová studie se zabývá Saudskou Arábií a její podporou terorismu. Z toho důvodu je 

potřeba seznámit se se základními daty a událostmi, které Saudské království formovaly, 
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stejně jako se Saudským systémem fungování státu. Království je absolutistická monarchie, 

kde král, spolu s královskou rodinou má téměř neomezenou moc. Zásadní pro fungování 

království je ropa a petrodolary, které z ní plynou. Lehce získané peníze umožnili vedení 

země upevnit své pozice, koupit si přízeň obyvatelstva i praktikovat svou drahou zahraniční 

politiku, která spočívá v budování si pozitivního PR a finanční podpory wahhábismu. 

Zásadní rok pro vývoj Saudské Arábie i její domácí a zahraniční politiky byl rok 1979. První 

událostí, která změnila směřování země bylo obsazení Velké mešity v Mekce. I přes porážku 

ozbrojenců, kteří prosazovali návrat ke konzervativnější a čistší společnosti, se vedení země 

tímto směrem rozhodlo jít. Režim se stal konzervativnější a kladl větší důraz na 

wahhábistické pojetí víry. Další zásadní událost představovala islámská revoluce v Iránu, 

tradičním šíitském konkurentovi Saudské Arábie, kde se změnou režimu přišla změna i 

v zahraniční politice. Irán se snažil, a to i podporou teroristických skupin, prosazovat své 

zájmy v oblasti Blízkého východu. Tím se však Saudské zájmy ocitly v ohrožení. Poslední 

událostí byla Sovětská intervence v Afghánistánu. Ten se tam snažil upevnit ateistický 

komunistický režim. Ideologie ateistického komunismu byla v zásadním rozporu 

s teokratickou povahou Saudského království i jeho zahraniční politiky. 

Tento vývoj nás zavedl k první výzkumné otázce, která se snaží přijít na hlavní důvody 

podpory terorismu ze strany Saudské Arábie. Odpovědí jsou zejména Saudské zájmy a jejich 

ohrožení ostatními aktéry mezinárodního prostoru. Konkrétně to byl boj proti ateistické 

ideologii komunismu, snaha zabránit šíření Iránského vlivu a upevnění své pozice hlavního 

představitele muslimů pomocí rozšíření své státní ideologie Wahhábismu. 

Wahhábismu se týká další výzkumná otázka. Konkrétně jde o roli wahhábismu 

v prosazování Saudských zájmů. Ten hraje roli poměrně významnou. Saudská Arábie již 

několik desetiletí poskytuje desítky miliard dolarů na budování wahhábistických mešit, 

madras a islámských center dále financuje wahhábistické vzdělání imámům a misionářům, 

které poté vysílá do celého světa. Ti mají za úkol šířit wahhábistické myšlenky, stejně jako 

wahhábistickou literaturu, kterou vydává Saudská Arábie. Z tohoto důvodu vlastní ohromné 

množství islámských vydavatelských domů. Úzké provázanost Saudského režimu a 

wahhábismu má pozitivní efekt na obě strany. Wahhábismus dostane dostatečnou podporu 

pro své šíření mezi muslimy a Saudská Arábie si získává vyšší podporu právě u nových 
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následovníků této ideologie. Wahhábismus je také využíván k zradikalizování muslimů, 

kteří jsou posléze vysláni vykonat jihad k podpoře Saudských zájmů a potírání Saudských 

odpůrců a protivníků. 

Co se týče otázky způsobu Saudské podpory terorismu, šíření wahhábistické ideologie hraje 

zásadní, avšak ne jedinou, roli. Dalšími způsoby podpory jsou zejména finanční transfery 

teroristickým skupinám. Jednak se jedná o financování Saudských charitativních organizací 

přímo členy královské rodiny či ze státní pokladny, ty posléze peníze využívají k podpoře 

teroristů či jiných stran konfliktu. Další finanční transfery představují Saudští občané, kteří 

posílají peněžní podporu teroristům a Saudský stát takové chování toleruje. 

I přes zjevné důkazy o podpoře terorismu a šíření wahhábismu s důrazem na nesnášenlivost 

k židů, šíitům či Západu, je reakce světových velmocí velice vlažná. Důvodem je značný 

politický i ekonomický vliv království, stejně tak jeho snaha o šíření pozitivního PR o 

království. Oficiální představitelé zemí a organizací se sice uchylují ke kritice režimu 

v Saudské Arábii, avšak konkrétní činy, které by změnily Saudskou politiku nečiní. 
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9 Summary 

Terrorism, as a security phenomenon, is addressed by a number of experts in the field of 

political science, security and international relations. Their studies and research help 

politicians choose appropriate domestic and foreign policies to prevent the number of 

radicalized individuals who want to join a terrorist organization, as well as to find the most 

effective ways to combat these organized groups. For these reasons, it is important to 

understand the whole concept of terrorism and to be able to put the individual pieces of 

dangerous extremism together. That is why the first part of the diploma thesis deals with 

individual aspects of terrorism. Recognizing the causes of terrorism and the radicalization 

of individuals, whether for social, economic, cultural or ideological reasons, are a 

cornerstone of terrorism prevention. Individual types of terrorism, as well as development 

waves, add context to the whole topic. 

The absence of a uniform definition of terrorism is a problem for the international 

community that does not seem to be resolved in the future. The reason is the lack of interest 

of some actors to find such a definition. The reason may be abuse of the absence of a 

definition by states. States can thus create their own definitions so that this definition 

includes both terrorists and uncomfortable opposition, which they can then more easily 

combat. This abuse is used by repressive regimes such as Saudi Arabia or China. 

State terrorism can be divided into two categories. The first category is state terror rather 

than terrorism. These are political repressions that the state carries out on its own population. 

The Jacobin Terror, which arose after the French Revolution and earned the reputation of a 

very brutal and repressive regime, can serve as an example from history. The regimes in 

Nazi Germany or the Communist Soviet Union could also be described as state terror. The 

second category is state sponsorship and support for terrorism. In this case, the state provides 

a helping hand to a certain terrorist group. This assistance can be in the form of monetary, 

material, logistical, ideological, or diplomatic. 

The case study deals with Saudi Arabia and its support for terrorism. For this reason, it is 

necessary to become acquainted with the basic dates and events that shaped the Kingdom of 
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Saudi Arabia, as well as with the Saudi system of state functioning. The kingdom is an 

absolutist monarchy, where the king, together with the royal family, has almost unlimited 

power. Essential for the functioning of the kingdom is the oil and petrodollars that flow from 

it. The easily obtained money enabled the country's leadership to consolidate its positions, 

buy the favor of the population and practice its expensive foreign policy, which consists in 

building positive PR and financial support for Wahhabism. 

The crucial year for the development of Saudi Arabia and its domestic and foreign policy 

was 1979. The first event that changed the direction of the country was the occupation of the 

Grand Mosque in Mecca. Despite the defeat of the militants, who pushed for a return to a 

more conservative and cleaner society, the country's leadership decided to go in that 

direction. The regime became more conservative and placed more emphasis on the 

Wahhabist conception of faith. Another major event was the Islamic Revolution in Iran, 

Saudi Arabia's traditional Shiite competitor, where the change of regime brought a change 

in foreign policy. Iran has sought to promote its interests in the Middle East, including by 

supporting terrorist groups. However, this put Saudi interests at risk. The last event was the 

Soviet intervention in Afghanistan. They tried to consolidate the atheist communist regime 

there. The ideology of atheist communism was fundamentally at odds with the theocratic 

nature of the Kingdom of Saudi Arabia and its foreign policy. 

This development has led us to the first research question, which seeks to identify the main 

reasons for Saudi Arabia's support for terrorism. The answer is mainly Saudi interests and 

their threat to other actors in the international space. Specifically, it was the fight against the 

atheist ideology of communism, the effort to prevent the spread of Iranian influence, and the 

consolidation of its position as the main representative of Muslims by expanding its state 

ideology of Wahhabism. 

Another research question concerns Wahhabism. Specifically, the role of Wahhabism in 

promoting Saudi interests. It plays a relatively significant role. Saudi Arabia has been 

providing tens of billions of dollars to build Wahhabi mosques, madrasas, and Islamic 

centers for decades, and is funding Wahhabist education for imams and missionaries, who 

are then sent around the world. They have the task of spreading Wahhabist ideas, as well as 

the Wahhabist literature published by Saudi Arabia. For this reason, it owns a huge number 
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of Islamic publishing houses. The close connection between the Saudi regime and 

Wahhabism has a positive effect on both sides. Wahhabism will receive enough support for 

its spread among Muslims, and Saudi Arabia is gaining more support from the new followers 

of this ideology. Wahhabism is also used to radicalize Muslims, who are then sent to execute 

jihads in support of Saudi interests and to combat Saudi opponents and adversaries. 

On the question of how Saudi supports terrorism, the spread of Wahhabist ideology plays a 

crucial, but not the only, role. Other ways of support are, in particular, financial transfers to 

terrorist groups. On the one hand, it is about financing Saudi charities directly by members 

of the royal family or from the state treasury, which then uses the money to support terrorists 

or other parties in a conflict. Other financial transfers are performed by Saudi citizens who 

send financial support to terrorists, and the Saudi state tolerates such behavior. 

Despite clear evidence of support for terrorism and the spread of Wahhabism, with an 

emphasis on intolerance of Jews, Shiites or the West, the reaction of the world's great powers 

is very lukewarm. The reason is the considerable political and economic influence of the 

kingdom, as well as its efforts to spread positive PR about the kingdom. While officials from 

countries and organizations have resorted to criticizing the regime in Saudi Arabia, they are 

not taking concrete action to change Saudi policy. 
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Teze Diplomové práce  

Úvod 

Terorismus, a zejména ten islamistický, se stal v posledních letech celosvětovým 

fenoménem. Od začátku války proti terorismu v roce 2001, můžeme vidět rostoucí tendenci 

v množství islamistických útoků, které stojí životy několika tisíc lidí ročně. Teroristické 

skupiny začaly nabírat na síle od Jihovýchodní Asie přes Střední východ až po Západní 

Afriku a Evropu. Stále více, hlavně mladých muslimů, kteří se dříve o svou víru mnoho 

nezajímali, se začíná pomocí internetu či přímo v mešitách radikalizovat a aktivně se 

zapojovat do boje s lidmi, kteří nesdílejí stejný pohled na svět jako oni. 

Terorismus nemusí být jen záležitosti jedinců a jimi vytvořenými organizacemi. Také státy 

mohou porušovat veškerá mezinárodně-právní i morální zásady a terorismus podporovat. 

Mezi nejčastější možnosti, jak může stát terorismus podporovat patří poskytování financí, 

materiálu či pomoc s výcvikem a poskytnutí právní ochrany. Mezi státy podporující 

terorismus se nejčastěji řadí Írán, Súdán, Severní Korea Libye či Sýrie. I přes mnohá 

varování a upozornění na podporu terorismu ze strany Saudské Arábie ze strany 

investigativních novinářů či tajných služeb, Saudská Arábie se do skupiny zemí podporující 

terorismus neřadí. 

Saudská Arábie je pouštní stát rozkládající se na Arabském poloostrově s jedněmi 

z největších ropných rezerv na světě. Díky těmto zásobám i strategické pozici na Středním 

východě u důležitých mořských tras, hraje zásadní roli v mezinárodním prostředím. 

Vzhledem k tomu, že Saudská Arábie je absolutní monarchie, královská rodina v čele 

s králem má téměř neomezenou moc. Z království se díky nálezům ropy stala významná 

ekonomika se značným mezinárodním vlivem, kterého se nebojí využít. Tento vliv vkládá i 

do podpory některých teroristických organizací a šíření radikální ideologie. Byť primárním 

cílem Saudské Arábie není podpora terorismu, ale šíření své ideologie, část z následovníků 

ideologie se rozhodla obětovat vlastní život boji za islamistický teror. 

Království Saudské Arábie je se svými posvátnými městy Mekkou a Medínou centrem 

Islámské světa. Z této pozice se království snaží stavit do vedoucí role celého muslimského 

světa. Dostat se do této role má Saúdům pomoci i jejich národní ideologie, kterou je 
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wahhábismus. Království přistoupilo k většímu konzervatismu po obsazení Velké mešity 

v Mekce v roce 1979. Tento zvrat vedl i k větší podpoře konzervativní národní ideologii 

wahhábismu. Saúdové v této ideologii nalezli příležitost, jak zvýšit svůj vliv v celém 

muslimském světě i v mezinárodní politice. Díky ohromným ziskům z černého zlata byla 

Saudská Arábie schopna začít financovat rozšiřování wahhábismu do celého světa. Hlavním 

způsobem získávání nových následovníků se stala výstavba wahhabistických mešit 

islámských škol a center po celé Evropě, Africe i Středním východě. Imámové v těchto 

mešitách bývají přímo Saúdové či alespoň lidé, kteří získali své vzdělání v království. Tyto 

mešity se stali nástrojem radikalizace muslimů a často bývají spojené s usvědčenými 

teroristy. 

Dalším způsobem podpory terorismu ze strany Saudské Arábie se stalo financování či jiná 

podpora přímo teroristickým skupinám. Království aktivně podporovalo politicky i 

ekonomicky například hnutí Talibán, které v devadesátých letech ovládlo Afghánistán. Dále 

se objevují důkazy o podpoře teroristům z Islámského státu, který obsadil rozsáhlá území 

v Iráku a Sýrii. Určitá podpora však neznamená, že je království samo ušetřeno krvavým 

útokům teroristů., a proto sama Saudská Arábie má své zkušenosti s útoky. 

Kromě získání si vlivu je dalším motivem ideologický boj s Íránskou islámskou republikou. 

Sunitská Saudská Arábie a šíitský Írán se snaží stát regionální velmocí, stejně jako islámský 

lídr. Boj mezi těmito zeměmi probíhá právě i na poli ideologií. Můžeme vidět rostoucí 

aktivitu obou států v zemích s šíitským a zároveň sunitským obyvatelstvem jako jsou Jemen, 

Irák či Sýrie. 

I přes závažná obvinění, kterým Saudská Arábie ze strany zpravodajců či tajných služeb čelí, 

ji Spojené státy nepřidaly na seznam sponzorů terorismu a ani jiné země z těchto obvinění 

nevyvozují jakékoliv závěry. Důvodem může být značný politický vliv království, jeho 

ekonomická a surovinová důležitost, stejně jako důležitost spojenectví mezi Saudskou 

Arábií a západem v čele se Spojenými státy. 

 

Rámec práce: 
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Jedním ze základních pojmů práce je samotný terorismus a jeho definice, bez které s tímto 

pojmem nelze pracovat. Stejně tak bude věnována pozornost konceptu státem 

podporovaného terorismu. 

Wahhábismus se stane stěžejním pojmem, se kterým práce bude pracovat. Důraz bude 

kladen na samotný vznik a vývoj této ideologie, stejně jako jeho využití v Saudské Arábii. 

Důležité je také zjistit, jak království využívá tuto ideologii ve svůj prospěch a jestli to má 

nějaké dopady. 

Třetí hlavní sekcí práce je samotná podpora terorismu a teroristických skupin ze strany 

Saudské Arábie. Zkoumána bude finanční, materiální i jiná podpora jednotlivým skupinám. 

Také vlažné reakce dalších aktérů na Saúdské podezření z podpory terorismu bude 

analyzováno. 

Cílem práce je nalezení odpovědí na výzkumné otázky a zanalyzování konkrétních aktů 

podpory terorismu. 

 

Výzkumné otázky: 

5) Jaké jsou důvody podpory terorismu ze strany Saudské Arábie? 

6) Jaké jsou způsoby Saúdské podpory terorismu? 

7) Jaká je role wahhábismu v prosazování Saúdských zájmů? 

8) Jaká je reakce hlavních aktérů na obvinění Saúdů z podpory terorismu 

 

Metody: 

Diplomová práce bude případová studie, která vychází z primárních i sekundárních dat. 

Teoretická část vychází z prostudování související odborné literatury, stejně jako vymezení 

základních pojmů a definic, bez kterých by se samotná práce neobešla. 

Diplomová práce bude založena na kvalitativní analýze a psána metodou analytického 

vyprávění. 
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Práce bude analyzovat způsob podpory, které se dostává teroristickým skupinám ze strany 

Saudskoarabského království. Představeny budou konkrétní případy skupin, které byly 

Saúdy podporovány. Dále se bude analyzovat ideologie wahhábismu a způsoby, jak jej 

království šíří a nakolik z toho těží. Stejně tak budou popsány důvody a proces, jak Saúdové 

se svou ideologii pracují. 

Analyzovat se bude také politická reakce na podporu terorismu ze strany ostatních 

mezinárodních aktérů a důvody jejich reakce. 

 

Předběžná osnova práce 

1) Metody, hypotézy, výzkumné otázky 

2) Definice 

a) Definice terorismu 

b) Definice státem podporovaného terorismu 

3) Wahhábismu, Salafismus 

a) Základní rysy 

b) Kriticismus a kontroverze 

c) Rozšíření 

4) Saudská Arábie 

a) Historie 

b) Politický systém 

c) Saudská zkušenost s terorismem 

d) Možné důvody podpory terorismu 

5) Wahhábismus a Saudská Arábie 

a) Wahhábismus v Saudské Arábii 

b) Podpora wahhábismu v zahraničí 

c) Důvody podpory ze strany Saudské Arábie 

6) Podpora teroristických skupin 

a) Způsoby podpory 

b) Al-Káida 
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c) Taliban 

d) Islámský stát 

e) Spojení Wahhábismu a terorismu 

7) Reakce mezinárodních aktérů 

a) Spojené státy 

b) Evropa 

c) Ostatní aktéři 
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Závěr: 

Práce bude pomocí uvedené, ale i další odborné literatury, zkoumat a analyzovat chování 

Saudské Arábie v kontextu podpory terorismu. Bude se snažit najít odpověď na základní 

výzkumné otázky o podpoře terorismu, jeho způsobu a reakce dalších aktérů.  

Případová studie bude zkoumat formy podpory konkrétních teroristických skupin ze strany 

Saudskoarabského království, které mohou mít finanční, materiální či jiný charakter. Také 

se zaměří na Saúdskou oficiální ideologii wahhábismus a to, jak se tuto ideologii snaží využít 

pro získání většího vlivu ve světě. 

 

 


