
UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD  

 INSTITUT POLITOLOGICKÝCH STUDIÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna konceptu terorismu v praxi 

 

Zdeněk Pejcha 

 

 

 

 

 

 

Magisterská diplomová práce 

 

Praha 2010 

 

 



 2 

Čestné prohlášení 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně s použitím uvedených pramenů a 

odborné literatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne    ………………. Zdeněk Pejcha    ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Souhlas se zveřejněním 

 

 

 

 

Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna pro studijní a výzkumné účely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne    ………………. Zdeněk Pejcha    ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Bibliografický záznam 

PEJCHA, Zdeněk. Změna konceptu terorismu v praxi. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů, 2010, 130 stran,  

vedoucí diplomové práce PhDr. Radana Makariusová, PhD. 

 

Anotace 

Diplomová práce demonstruje obecnou změnu teoretického konceptu terorismu. Obecný 

koncept terorismu můžeme rozdělit do dvou jeho „subsekcí“. Těmi jsou „starý“ terorismu a 

„nový“ terorismus. Tyto dva se od sebe navzájem liší svými základními charakteristikami. 

Změnu mezi „starým“ a „novým“ terorismem práce ilustruje na příkladech čtyř teroristických 

skupin (Irská republikánská armáda, Baskicko a svoboda, Hamás a al-Kájda). K tomuto účelu 

jsou zvoleny tři základní proměnné, pomocí kterých je možno tuto ilustraci provézt. Těmito 

proměnnými jsou: struktura organizace, ideologie či cíle a metody provádění útoků. Základní 

domněnka je, že právě tyto zvolené proměnné jsou vhodné pro to, aby bylo možné popsat, 

jakým způsobem se mění teroristické skupiny v rámci zvolených proměnných a v závislosti 

na tom i obecný koncept terorismu. 

 

Annotation 

This thesis demonstrates the general change of theoretical concept of terrorism. The general 

concept of terrorism is divided into two „subsections“: „old“ terrorism and „new“ terrorism. 

These two subsections are different in their basic characteristics. So the general change 

between the „old“ and „new“ terrorism is illustrated using the four cases of terrorist groups 

(Irish Republican Army, Basque Homeland and Freedom, Hamas and al Qaeda). In order to 

make successful demonstration of the change of the theoretical concept of terrorism the author 

chose three variables. These variables are: structure of organization, ideology or aim and 

methods of terrorist attack. The basic assumption is that these three variables are very helpful 

in order to depicture the changes in the framework of the terrorist groups and also the general 

change of the theoretical concept of terrorism. 
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ÚVOD 
Teroristické násilí představuje fenomén, který je dnes velmi aktuální a je tak 

předmětem soustavného bádání vědeckých pracovišť. Kromě toho se zároveň jedná o určitý 

druh bezpečnostní hrozby, takže kromě zájmu vědců je terorismus součástí agend vlád a jejich 

bezpečnostních složek. I v historii lidstva se terorismus projevoval významným způsobem. 

Jeho kořeny lze vysledovat prakticky až do starověkého Řecka či Říma. Samozřejmě, že 

projevy terorismu v této době a v té nynější se významným způsobem od sebe odlišují. To 

závisí především na technologickém vývoji lidstva, kdy teroristé mají k dispozici stále 

modernější prostředky pro své teroristické útoky. Terorismus je specifický druh politicky 

motivovaného násilí, které se díky právě této konkrétní charakteristice odlišuje od ostatních 

forem násilí, jakými můžou být např. kriminální činy. Dnešní terorismus a to je pro něj 

příznačné, nabyl globální povahy. Tuto jeho základní charakteristiku můžeme chápat několika 

způsoby. Terorismus je globální, díky globálním médiím, které zprostředkují informaci o 

teroristickém útoku během několika minut do celého světa. Dále pak jsou některé organizace 

schopny a to je případ především sítě al-Káidy, zasáhnout prakticky na celém glóbu bez 

nějakého většího omezení. Její buňky operují po celém světe a to i v jeho nejrozvinutějších 

částech, jakými jsou Evropa či Spojené státy americké. Globální rozměr teroristické hrozby 

znamená mnohem větší možnosti pro samotné teroristy. Jeden ze základních cílů, o který 

teroristé usilují, představuje rozsévání strachu. To je v dnešní době globálního terorismu 

možné zejména díky globálním masovým sdělovacím prostředkům a také díky tomu, že 

dnešní člověk je závislý na přísunu informací. Pokud se v antickém Římě stala politicky 

motivovaná vražda, mohlo trvat týdny či měsíce než se tato zpráva rozšířila např. do Kartága, 

které se nacházelo na severu Afriky. Dnes zprávy o teroristických útocích plní první stránky 

novin a rychlost se kterou jsou dnešní média schopna takovou informaci zprostředkovat je 

adekvátní technologickému vývoji, který takovou možnost přináší. 

Jak bylo poznamenáno výše, teroristické násilí je fenoménem, který se hojně 

vyskytoval i v průběhu historie. Mezi badateli se tak hovoří o třech až pěti dekádách 

terorismu, které se od sebe navzájem liší svými motivy, ideologií, metodami provádění 

teroristických útoků či strukturami konkrétních teroristických organizací. Toto číslo se pak 

liší v závislosti na úhlu pohledu, ze kterého je fenomén terorismu nahlížen. Za zatím poslední 

etapu je považována dekáda po skončení bipolární konfrontace. Tato etapa je též nazývána 

fenoménem „nového“ terorismu. Tento termín není zvolen nijak náhodně, neboť tato poslední 

dekáda se od všech ostatních významným způsobem odlišuje. Již jsme poznamenali, že 
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jednou z jeho charakteristik je, že terorismus nabyl globálního charakteru. V zásadě je možné 

říci, že nikdy předtím v historii terorismu žádná organizace nebyla schopna plánovat své 

útoky v Evropě a ty pak následně provézt na území Spojených států amerických. Žádná 

organizace také neměla teroristické buňky, které by operovaly po celém světě a byly tak 

schopny zasáhnout jakýkoli cíl. Jinými vlastnostmi terorismu této poslední etapy jsou např. 

větší brutalita teroristických útoku, široká škála jeho projevů, větší psychologický účinek, 

specifická forma komunikace, kdy některé teroristické skupiny mají svoje mluvčí (Hamás, 

Hizballáh), náboženská orientace či sebevražedný terorismus jakožto metoda, která je typická 

zejména pro organizace islámské provenience. Pokud tedy nahlížíme vývoj terorismu tímto 

způsobem, můžeme ho rozdělit do dvou formálních konceptů. Prvním konceptem je tzv. 

„starý“ terorismus, do kterého zahrnujeme všechny etapy vývoje terorismu až do skončení 

bipolární konfrontace. A druhým konceptem je pak zmiňovaný „nový“ terorismus, který tak 

představuje poslední etapu po skončení této konfrontace.  

Autorovou inspirací pro zpracování této diplomové práce jsou některé teroristické 

útoky, které představují bezprecedentní násilí (útok na New York a Washington z roku 2001 

či útoky na Madrid a Londýn z let 2004 a 2005) samotný fenomén al-Káidy a její 

charismatičtí lídři (zejména, Usáma bin Ládin a Ayman al-Zawáhiri) či obecně terorismus, o 

který se autor práce zajímá již delší dobu. Jistou inspiraci znamenala i evidentní vědecká 

nejednotnost v základních kategoriích, která ve zkoumání teroristického násilí existuje. Již 

bylo zmíněno, že počet historických etap vývoje terorismu se pohybuje mezi třemi až pěti, 

dále pak např. neexistuje všeobecná shoda na tom, co to vlastně terorismus je, tj. neexistuje 

jednotná všeobecně přijímaná definice a také existují různá pojetí typologií terorismu. Tyto tři 

oblasti jsou základními kategoriemi, které s terorismem neodmyslitelné souvisí. Dalším 

faktem, který představuje autorovu inspiraci je i koncepce džihádu al-Káidy, resp. její 

ideologické podhoubí. Džihád představuje pro al-Káidu základní kategorii a je tak využíván 

pro potřeby mobilizace muslimského světa a též jako ospravedlnění teroristických útoků. Jak 

ukazuji v kapitole týkající se al-Káidy, tento pojem má jistou historickou dimenzi ve smyslu 

jeho chápání konkrétními muslimskými učenci, ze kterých oba lídři al-Káidy (Usáma bin 

Ládin a Ayman al-Zawáhiri) čerpají. Původně bylo též autorovým záměrem podat vysvětlení 

o tom, co džihád ve skutečnosti představuje v rámci základní věrouky islámu, nicméně po 

delší zralé úvaze byla tato možnost zamítnuta, neboť již přesahuje koncept této diplomové 

práce a kromě toho základní věroučný význam džihádu též nekoresponduje s jeho pojetím 

v rámci al-Káidy či Hamásu, které jsou pak předmětem bližšího bádání v praktické části 
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práce. Pokud se chce čtenář dozvědět více o věroučném významu džihádu, odkazuji na 

následující tituly, které se tímto pojmem zabývají: Miloš Mendel: Džihád, islámská koncepce 

šíření víry; Luboš Kropáček: Duchovní cesty islámu či Adéla Křikavová, Miloš Mendel, 

Zdeněk Müller, Vladislav Dudák: Islám, ideál a skutečnost. 

Jak již bylo zmíněno výše, vývoj historických etap terorismu je možné rozdělit do 

dvou formálních konceptů, které se od sebe odlišují. Cílem této diplomové práce je 

demonstrovat proměnu konceptu teroristického násilí na příkladech čtyř teroristických skupin. 

Koncept terorismu tak představuje určitou teoretickou základnu na jejímž základě bude 

provedena praktická část práce týkající se čtyř teroristických skupin. Těmito skupinami jsou 

Irská republikánská armáda (IRA), Baskicko a svoboda (ETA), Hamás a al-Káida. Tyto 

organizace jsme zvolili proto, že se domníváme, že v rámci vývoje teroristického násilí 

přestavují vhodné příklady pro názornou ukázku změny konceptu terorismu (i když příklad 

Hamásu, je v jedné proměnné poněkud sporný). Aby bylo možné provést tuto ukázku 

proměny konceptu, je nutné zvolit několik proměnných v rámci kterých je tato proměna 

viditelná. My jsme zvolili následující proměnné: struktura organizace, ideologie či cíle 

organizace a metody provádění teroristických útoků. Domníváme se, že právě na těchto třech 

proměnných lze demonstrovat proměnu konceptu terorismu obecně. Důležitými aspekty 

fungování teroristických skupin jsou právě zmíněné proměnné, které představují základní 

charakteristiky, jež je možno zkoumat. Není tedy úkolem najít mezi proměnnými nějaký 

kauzální vztah nýbrž na nich provézt, resp. ukázat jak se koncept terorismu mění. Základní 

výzkumné otázky tedy zní: jakým způsobem se teroristické organizace mění? Resp. jaké 

změny lze pozorovat v rámci zvolených proměnných? S odpovězením těchto základních 

otázek také souvisí to, jak lze demonstrovat proměnu konceptu terorismu. S takto zvoleným 

konceptem diplomové práce souvisí též metoda výzkumu. Bude se tedy jednat o srovnávací 

analýzu v rámci čtyř případů zvolených teroristických organizací. Konkrétně tedy jde o 

komparativní případovou studii, která čítá čtyři případy. Tyto čtyři případy budou zkoumány 

v rámci třech uvedených proměnných na kterých pak bude možné poukázat na odlišnosti mezi 

jednotlivými případy či odhalit jejich specifické rysy. Díky analýze zvolených proměnných 

pak bude možné říci, do jaké míry se obecně koncept terorismu mění. Případová studie bude 

tedy interpretativního charakteru a nikoli vysvětlujícího, protože není cílem této diplomové 

práce vysvětlovat kauzality jevů, ale popsat či odhalit konstitutivní vztahy. Intepretativní 

případová studie též může testovat určitou teorii. V našem případě by se jednalo o to, že 
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koncept terorismu představuje určitý teoretický rámec, který může být zkoumán v praxi a to 

na příkladu konkrétních teroristických skupin. 

Práce je tak rozdělena do dvou částí, kdy první je teoretická a druhá pak praktická. 

První teoretická část se zabývá základními kategoriemi, které s konceptem terorismu a jeho 

vymezením souvisí. První kapitola se tak bude týkat definice terorismu, neboť považujeme za 

nutné terorismus definovat. Neprovedli jsme vlastní definici, nýbrž jsme zvolili cestu ukázky 

mnohočetnosti definic teroristického násilí. Některé znaky těchto definic jsou společné a do 

jisté míry tak v tomto smyslu představují alespoň minimální shodu mezi badateli ohledně této 

kategorie. Je nutné však zmínit, že tato shoda, existuje opravdu jen na minimální bázi, neboť 

jak zmíněno výše, neexistuje generální shoda na tom, co to vlastně terorismus je. Budeme se 

snažit přinést mnoho typů definic na kterých lze pozorovat jak odlišnosti, tak určité shodné 

znaky. V rámci této kategorie též provedeme odlišení terorismu od jiných forem politicky 

motivovaného násilí, jakými jsou např. gerilový způsob boje či konvenční válka. Další 

základní kategorii v rámci výzkumu terorismu je jeho historický vývoj. My se snažíme přinést 

celou škálu projevů terorismu v historii lidstva. Jednotlivé konkrétní případy teroristického 

násilí pak odkazují na obecný koncept terorismu, protože jednotlivé skupiny, o kterých v této 

kapitole referuji, používají určité metody provádění teroristických útoků, mají nějakou 

ideologii či cíle a také nějakou vnitřní strukturu. Tj. jedná se o proměnné, které jsme zvolili 

jako základní východiska pro analýzu v naši diplomové práci. Další kapitola se pak týká 

typologie terorismu, protože jednotlivé případy teroristických skupin, o kterých referuji 

v praktické části práce, zapadají do určitých typů terorismu. Je nutno počítat s tím, že i v této 

kategorii existuje mnoho pojetí a tak jsme uvedli jen některé z nich. Odlišením „starého“ a 

„nového“ terorismu se zabývá čtvrtá kapitola. Na tomto místě tak uvedeme charakteristické 

rysy „nového“ terorismu, jeho strukturální předpoklady a provedeme jeho odlišení od toho 

„starého“ v rámci třech zvolených proměnných. Na základě tohoto způsobu popisu pak bude 

evidentní a viditelná změna mezi oběma teoretickými koncepty. Druhá část práce je pak již 

tou praktickou, tj. zabývá se konkrétními teroristickými organizacemi. Nutno poznamenat, že 

struktura této druhé části se u jednotlivých případů shoduje (tj. jednotlivé podkapitoly se 

týkají struktury organizace, ideologie či cílů a metod provádění teroristických útoků). Takový 

způsob jsme zvolili zcela záměrně, neboť nám umožňuje srovnání uvedených teroristických 

organizací na podkladě zvolených proměnných. V této části práce tedy postupujeme zcela 

symetricky ve všech čtyřech případech. 
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Co se týká odborné literatury je nutno poznamenat, že v rámci studia teroristického 

násilí existuje nepřeberné množství odborné a pravděpodobně i populární literatury. Zejména 

studií týkající se definic či vývoje terorismu je skutečně obrovské množství. Totéž platí i o al-

Kájdě, což je do jisté míry pochopitelné vzhledem k výjimečnosti této organizace. Nicméně 

jednotliví autoři se poměrně liší v různých kategoriích týkajících se terorismu a tak bylo 

někdy nutné utvořit jakýsi průsečík jejich pojetí. Takový průsečík jsme vytvořili např. 

v kapitole týkající se jednotlivých etap teroristického násilí, kde jsme zvolili dvě pojetí 

různých badatelů s částečným vlastním přispěním (viz kapitola 2. Historické etapy terorismu). 

Za vynikající považujeme zejména knihu od Petera R. Neumanna: Old and New Terrorism, 

která odkazuje ke konceptualizaci teroristického násilí a též provádí analýzu teoretického 

konceptu na konkrétních případech (zde se jedná o IRA a al-Káidu). Dále se pak např. týká 

proměny ideologického zaměření skupin, což též odkazuje k obecné proměnně konceptu 

terorismu. Za velmi zdařilé též považujeme knihy od Jasona Burkeho: al Qaeda; Rohana 

Gunaratny: Inside al Qaeda, Global Network of Terror či od Maxmiliána Strmisky: 

Terorismus a demokracie, pojetí a typologie subverzívního teroristického násilí v soudobých 

demokraciích. 
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1. DEFINICE TERORISMU 
Definování teroristického násilí je nesnadnou úlohou a stejně jako vývoj teroristického 

násilí v praxi i akademický výzkum konceptu terorismu resp. definování tohoto pojmu 

prochází určitým vývojem. V době před druhou světovou válkou, tj. v době, kdy neexistoval 

soustavný výzkum tohoto fenoménu, byl terorismus pojímán jako zvláštní ozbrojená akce či 

metoda soustavného použití nekonvenčního násilí k prosazení partikulárních cílů nějaké 

konkrétní skupiny. Systematický výzkum terorismu v rámci vědeckého bádání však započal 

až od 60. let 20. století, kdy se rodila různá hnutí či organizace související s dekolonizačními 

vlnami, protestními hnutími různého charakteru či kdy došlo k vytvoření koncepce městské 

gerily, která též s terorismem souvisí, resp. může s ním být zaměňována. V neposlední řadě 

k nárůstu literatury došlo i díky zrodu levicově-marxisticky orientovaných skupin v západní 

Evropě, jakými byly např. Frakce Rudé armády v Německu či Rudé brigády v Itálii (Strmiska, 

2001: 10).  

Obecně lze říci, že pokud se zabýváme definicí terorismu, narážíme na určité 

protikladné kategorie. Za prvé jak vidno z následujícího textu, definic terorismu je nepřeberné 

množství. Takový fakt znamená, že pravděpodobně nemůžeme najít definici, která by měla 

obecnou platnost. Pak můžeme lehce upadnout do skepse, protože se nám může zdát, že 

definování terorismu je prakticky nemožné. Kromě toho každá definice slouží k nějakému 

účelu a mnohdy je velmi kontroversní. Terorismus má též velmi negativní konotace. Na druhé 

straně však je nutné teroristické násilí definovat. Jeho definice tedy není jen možná, nýbrž 

nutná. Bez definice bychom nevěděli, resp. nemohli bychom konkrétní akt násilí pojmenovat 

terorismem a nemohli bychom ho tak morálně či jinak odsoudit (Begorre-Brett, 2006: 1987). 

Zároveň by se jen s těží mohla utvářet protiteroristická politika. 

Poprvé bylo slova terorismus užito již ve 14. století ve francouzském jazyce. V jazyce 

anglickém bylo poprvé užito v první polovině 16. století (Zeman, 2002: 22). Etymologicky 

pak samotné slovo terorismus pochází z latinského podstatného jména „terror“, označující 

strach, běs či hrůzu či z latinského slovesa „terrere“, které znamená způsobit strach  nebo 

hrůzu či hrozit (Šedivý, 2003: 4; Zeman, 2002: 21). Prvního užití pojmu terorismus, tedy 

v tomto případě se jednalo spíše o pojem teror (odlišení obou termínů viz níže) v podobném 

významu v jakém ho používáme v současné době, došlo za vlády jakobínské diktatury, tj. 

v 90. letech 18. století. Dodatek Slovníku Francouzské akademie hovoří o režimu teroru 

(Šedivý, 2003: 4). V tomto smyslu se tedy hovoří o teroru státním namířeném vůči politickým 
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oponentům vládnoucího režimu Jakobínů. Účelem bylo zajistit pořádek během pohnuté doby 

po revoluci z roku 1789. Docházelo tak k zastrašování všem možných i domnělých nepřátel 

nového režimu. Ironické je, že tento teror byl takto chápán ve spojení s ctností či statečností a 

demokracií. Sám Robespierre ho považoval za nedílnou součástí revoluce, aby zvítězila 

demokracie. I tato varianta však měla něco společného s dnešním pojetím terorismu a to sice, 

že jakobínský teror byl systematizované, organizované a promyšlené násilí a za další, že jeho 

účelem bylo vytvoření nové spravedlivější společnosti, jak tomu bývá i u dnešního terorismu, 

zejména pokud budeme uvažovat levicové skupiny, marxisticky orientované, jakými byly 

např. Frakce Rudé armády či Rudé brigády (Hoffman, 2006: 3-4). V průběhu 19. století se 

však jeho význam posunul směrem k subverzívnímu charakteru., tj. terorismus byl spíše 

pojímán jako protistátní nebo podvratný. S takovým významem se již prakticky setkáváme i v 

nynější době, i když samozřejmě existuje na akademické půdě debata zda státní teror může 

byt zařazen do stejné kategorie jako terorismus protistátní.  

Terorismus tedy etymologicky pochází z latinského „terror“. V dnešní době však, a to 

platí i pro odbornou literaturu, někdy dochází k zaměňování obou pojmů, tj. pojmů „teror“ a 

„terorismus“. Stává se, že oba termíny jsou používány jako synonyma, avšak jejich 

významové diferenciace jsou zjevné. Teror je specifická forma násilí nebo hrozby použití 

násilí ze strany vlády proti konkrétním obětem (Pearlstein, 2004: 2). Cíle pak již mohou být 

podobné jako u terorismu. Pokud tedy použijeme slovo teror, máme na mysli spíše násilí 

používané vládou. Např. ve spojení se stalinským režimem se též používá označení „stalinský 

teror“. Někdy se však teror používá jako stav mysli (např. u psychicky narušeného člověka), 

zatímco terorismus je organizovaná akce (Thackrah, 2005: 264). My v této práci tedy budeme 

pojem „teror“ chápat ve spojení se státem a „terorismus“ v souvislosti s nestátními aktéry, 

jejichž činnost je namířena proti státu. Také předpokládáme, že terorismus je páchán v době 

míru a ne v době války. Spojení „státní terorismus“ považujeme za irelevantní, i když se 

občas a to i v odborné literatuře též vyskytuje.   

1.1 Některé problémy provázející definování terorismu 
Jak již bylo zmíněno výše, definování teroristického násilí je obtížnou „disciplínou“, 

ve které neexistuje generální shoda na jedné konkrétní definici. Jinými slovy definic terorismu 

je obrovské množství a konkrétní vlády či jiné instituce používají své vlastní definice. 

Definiční nejednotnost však způsobuje těžkosti ve stanovení mezinárodních smluv či 

legálního rámce pro boj s terorismem. Konkrétním následkem pak můžou být komplikace ve 
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vydávání „podezřelých“ osob z terorismu, kdy jeden stát žádá o vydání takové osoby, avšak 

druhý jeho vydání odmítá, neboť podle jeho definice tato osoba není teroristou. Motivace 

k definování terorismu jsou tedy dvojího charakteru. Za prvé se jedná o zmíněný legální 

rámec potírání terorismu a za druhé pak jde o určité paradigma myšlení, tj. kdy terorismus je 

badateli zkoumán z důvodu poznání (Zeman, 2002: 23). 

Pokud však terorismus definujeme příliš obecně, hrozí, že taková definice bude 

zneužita proti některým např. protivládním hnutím sledujícím své vlastní cíle. Vzpomeňme 

snad jen Ujgury v Číně či Čečence v Rusku, kteří se snaží o větší autonomii v rámci 

zmíněných státních útvarů. Rozdílné chápání terorismu pak ovlivňuje i odlišné formování 

protiteroristické politiky konkrétního národního státu. Rozdíly jsou patrné i mezi partnery, 

jakými jsou např. EU a USA, kdy americká koncepce vychází tzv. z válečného modelu, který 

předpokládá, že teroristé mohou být poraženi tzv. na válečném poli válečnými prostředky. 

Oproti tomu  Evropská unie se snaží více podchytit příčiny terorismu a analyzovat tak jeho 

kořeny. 

Pokud se budeme seriozně zabývat definováním teroristického násilí resp. konkrétními 

definicemi je možné vysledovat opakující se vzorce, které tyto definice obsahují. Jiří Šedivý 

zmiňuje knihu Schmitda a Jongmana Political Terrorism, kde autoři shromáždili 109 různých 

definic terorismu ve kterých se opakují jednotlivé kategorie. Násilí se objevuje nejčastěji a to 

v 83,5 procentech; dále pak, přídavné jméno politické/politický v 65 procentech; strach, běs 

též v 65 procentech; ohrožení v 47 procentech; psychologické působení a reakce v 41,5 

procentech; vzdálenost mezi tím, kdo atakuje a jeho obětí či neosobní vztah mezi nimi v 37,5 

procentech; systematická, cílevědomá a plánovaná akce v 32 procentech a konečně strategie 

či metoda boje v 30,5 procentech (Šedivý, 2003: 4). Dále pak kniha zmiňuje některé otázky, 

které zůstávají nedořešeny. První jsme již zmínili výše a to sice, zda je možné státní teror 

zařadit do stejné kategorie jako terorismus subverzívní, tj. podvratný. Dále to jsou nevyřešené 

problémy týkající se vztahu mezi terorismem a jinými formami politického násilí či vztahu 

mezi terorismem a gerilovou válkou, či zda může být terorismus za určitých podmínek 

legitimním nástrojem boje. Jistým problémem představuje oddělení terorismu od kriminálních 

činů, jeho rozlišení od otevřené války, v rámci které může být terorismus jako metoda použit. 

Tyto všechny otázky a nevyčerpali jsme zajisté všechny, přestavují jisté definiční problémy se 

kterými se akademický výzkum setkává. 
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Další problém v rámci definování teroristického násilí představuje rozdílná koncepce 

dvou kulturně historických okruhů. Prvním okruhem jsou státy Třetího světa, druhým pak 

Západní civilizace. Státy Třetího světa prosazují názor, že terorismus je nutné oddělit od 

národně-osvobozeneckého boje, resp. boje za nezávislost neboť terorismus podle tohoto 

názoru sleduje zcela odlišné cíle. Koncepce rozvinutých západních postmoderních států 

přepokládá zdůraznění prostředků, které jsou použity v rámci teroristického násilí. Je tedy 

zcela lhostejné jaké jsou cíle teroristů, záleží na použitých prostředcích (Waisová, 2003: 135). 

Tento rozdíl lze demonstrovat na slovech Jásira Arafata, který v roce 1974 adresoval dopis 

Valnému shromáždění OSN, ve kterém přesně vyjadřuje tento rozpor. Člověk, který bojuje za 

svobodu a osvobození své země od koloniální vlády, nemůže být nikdy nazýván teroristou. 

(Hoffman, 2006: 16). Dále pak je nemožné nazývat teroristou někoho, komu byla upřena 

základní lidská práva, důstojnost či svoboda (Hoffman, 2006: 24). Zde je patrný základní 

rozdíl ve zmiňovaných dvou koncepcích. Terorista by však neměl být posuzován podle své 

identity nebo motivace, ale podle povahy spáchané akce. 

Tento rozpor je patrný i v rámci dnes již snad možná zaběhnutého klišé „one man’s 

freedom fighter is another man’s terrorist”.  Bojovníci za svobodu nebo národní sebeurčení 

mnohokráte přijali terorismus jako svoji bojovou metodu nebo taktiku, ale to ještě 

neznamená, že by přestali být bojovníky za svobodu. V minulosti se ale i stávalo, že nějaká 

skupina se zaštítila pod nálepku bojovníků za svobodu, přičemž její primární cíl nebo 

motivace byla spíše finanční či jinak světská. Vezměme příklad dnešního fenoménu a to sice 

al-Káidy. Usama bin Ládin sám sebe definuje jako ochránce muslimů po celém světě, tj. na 

první pohled pravděpodobně altruistický postoj, avšak realita je již však jiná a např. se stalo, 

že i ze strany některých islamistických teroristických organizací (např. Egyptský islámský 

džihád) byl odmítnut útok  11. září 2001 na Washington a New York s tím, že při něm 

zemřely i stovky muslimů. Oba termíny, tedy jak terorista, tak bojovník za svobodu v zásadě 

odkazují na jiný aspekt lidského chování. Terorismus je metoda boje, zatímco boj za svobodu 

může být jeho příčinou. Příčiny organizací, které přijaly terorismus jako svoji metodu boje 

mohou být velmi rozdílné, boj za svobodu může být pouze jedna z nich. A navíc ne všechna 

hnutí bojující za nezávislost přijala terorismus jako metodu svého boje. Takže můžeme říct, že 

některé skupiny jsou jak teroristé tak bojovníci za svobodu, některé nejsou ani jedno (Merari, 

1993: 13-14). 
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1.2 Příklady definic terorismu 
Historický slovník terorismu uvádí tři elementy, které jsou podle tohoto slovníku 

klíčové pro definování teroristického násilí. Prvním elementem je užití násilí, někdy 

předcházeného jeho vyhrožováním. Samotnou hrozbu násilím však není možné považovat za 

terorismus, musí zde tedy být jeho užití. Pokud se jedná pouze o vyhrožování násilím ač 

velmi brutální, až jeho užití činí hrozbu důvěryhodnou. Zajímavou otázkou je, zda toto násilí 

musí být nutně fyzické. Je možné různé formy psychického násilí zařadit do kategorie 

terorismu? Druhou charakteristikou je pak rozsévání strachu, což činí z terorismu druh 

psychologického boje. Třetí vlastností je úmyslná, cílevědomá akce, která je založena na tom, 

že terorismus je specifickou formou komunikace, kterou je předáván určitý druh informace, 

kterou teroristé zastrašují ne jen přímé oběti či svědky úroku, ale díky masovým sdělovacím 

prostředkům mnohem širší „publikum“ (Anderson, Sloan, 2009: LII-LIII). 

V zásadě je možné říci, že terorismus je metoda boje či obecněji metoda prosazování 

partikulárních zájmů, kterou používají jednotlivci, skupiny či státy prostřednictvím strachu. 

Cílem teroristického útoku pak mohou být chaos ve společnosti, opoutání pozornosti, 

vyvolání strachu, běsu či konkrétní okolnosti jako např. propuštění zatčených vězňů nebo 

dosažení autonomie nějakého území v rámci konkrétního státního útvaru (Šedivý, 2003: 4). 

Terorismus používají slabší aktéři proti těm silnějším v případě že není možné přímé vojenské 

vítězství. Někdy se též říká, že gerila je zbraní slabých a terorismus těch nejslabších1. 

Terorismus nerespektuje jakékoli mezinárodní normy, ve smyslu co je akceptovatelné v rámci 

politického násilí (Brown, 2007: 29). 

Pravděpodobně jedna z prvních definic byla zveřejněna v roce 1937 v Úmluvě o 

prevenci a potlačování mezinárodního terorismu. Následující definice, která pochází z tohoto 

dokumentu je poměrně široká. Přestože, Úmluvu podepsalo 24 států, pouze Indie ji 

ratifikovala. Podle definice terorismu z této Úmluvy jsou terorismus „kriminální činy 

namířené proti státu, jejichž cílem je vyvolání teroru u určitých osob, skupin osob či ve 

veřejnosti“ (Strmiska in Waisová, 2003: 135).  

Jak již bylo řečeno rozdílné instituce využívají rozdílné definice terorismu. Např. 

české ministerstvo vnitra používá následující definici. Ministerstvo tak navazuje na „Společný 

postoj Rady EU pro užití zvláštních opatření pro boj s terorismem“. Teroristický čin jsou 

                                                 
1 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588371/terrorism, 16.2. 2010 
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konkrétní skutky, které jsou v definici vyjmenovány a které svojí podstatou nebo kontextem 

mohou vážně ohrozit nebo poškodit chod státu či mezinárodní organizace. Jedná se tedy o 

skutky spáchané s úmyslem: 

• „vážně zastrašit obyvatelstvo  

• nenáležitě přimět vládu nebo mezinárodní organizaci ke konání či nekonání 

konkrétních kroků;  

• vážně destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální 

struktury země nebo mezinárodní organizace, a to:  

o útokem na lidské životy, který může zapříčinit smrt; 

o útoky na psychickou integritu osob; 

o únosy nebo braním rukojmí;  

o zapříčiněním rozsáhlých destrukcí vládních nebo veřejných zařízení, 

dopravních systémů, infrastrukturních zařízení, pevných platforem na 

kontinentálním šelfu, veřejných míst nebo soukromého vlastnictví, ohrožujícími 

lidské životy nebo mající za následek vážné ekonomické ztráty;  

o obsazením letadel, lodí nebo jiných prostředků veřejné dopravy nebo dopravy 

zboží;  

o výrobou, držením, obstaráváním, přepravou, dodáváním nebo používáním 

zbraní nebo výbušnin jaderné, chemické nebo biologické povahy, stejně jako 

práce na výzkumu nebo vývoji těchto zbraní;  

o pouštěním těchto nebezpečných látek do volného oběhu, zakládáním požárů, 

výbuchů nebo zapříčiňování povodní, jejichž průběh ohrožuje lidské životy;  

o přerušováním nebo přerušením dodávek vody, elektřiny nebo jiných základních 

zdrojů, což může rovněž ohrozit lidské životy;  

o výhružkami spácháním těchto skutků, zmíněných výše; 

• vedením teroristické skupiny;  

• účastí v teroristické skupině, a to i ve funkci informátora, poskytovatele finanční či 

materiální podpory, s vědomím, že tato pomoc napomůže páchání zločinných aktivit 

skupiny;“2. 

                                                 
2 http://www.mvcr.cz/clanek/definice-pojmu-terorismus.aspx; 16.2. 2010 
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Teroristickou skupinou se pak rozumí skupina osob, která není nahodilým 

shromážděním osob, ale funguje v delším časovém období, je složená z minimálně dvou osob 

a která vyvíjí takové aktivity nutné ke konání teroristického útoku. 

Americká vláda pak využívá definici, kterou používá též Centrální zpravodajská 

služba (CIA). Terorismus je „úmyslné, politicky motivované násilí páchané nestátními 

skupinami (subnational) nebo tajnými aktéry proti nebojujícím (nevojenským) cílům se 

záměrem ovlivnit veřejnost“3 (Pillar in Waisová, 2003: 136). Zde je terorismus motivován 

politicky, což ho odlišuje od organizovaného zločinu, kde je motivace spíše ekonomický zisk 

či osobní msta. Tato definice se však liší od té, kterou používá Federální úřad pro vyšetřování 

(FBI). „Podle FBI je terorismus protiprávní použití síly nebo násilí proti osobám nebo 

majetku k zastrašení nebo donucení vlády, civilistů nebo části výše zmíněných k podpoře 

politických a sociálních cílů“4. Toto pojetí vychází z faktu, že terorismus je jednoduše 

kriminální aktivita bez ohledu na jeho politickou motivaci. To může být však problematické 

neboť tato definice nerozlišuje případy, kdy může být násilí proti vládě legitimní. Nejčastěji 

se uvádí případ Afrického národního kongresu a jeho akce proti vládě apartheidu 

v Jihoafrické republice5.  

Z různých pohledů lze vygenerovat různé definice. Např. z pohledu oblastí v nichž je 

možné terorismus definovat lze podle Jana Zemana rozlišit 4 základní pozice: 

a) „pozice vědce 

b) pozice vlády 

c) pozice veřejnosti 

d) pozice samotných teroristů“ (Zeman, 2002: 24) 

Pozice vědce mívá největší odstup od definovaného problému na rozdíl od ostatních 

pozic a zabývá se problematikou více do hloubky. V oblasti vědy vznikají definice terorismu 

především v sociálních vědách, resp.v politické vědě. „Terorismus je politicky motivovaná 

násilná kriminalita (obzvl. vražda, únosy letadel, braní rukojmích) s revolučním, popř. 

extremistickým pozadím motivů“ (Holtman et al in Zeman, 2002: 25). Ale ani pozice vědce 

není zcela prosta od hodnotových soudů nebo chcete-li výrazů hodnotového žebříčku, který 

daný vědec zaujímá. Což znamená, že i taková definice může nabýt subjektivního charakteru 

(Whittaker, 2003: 9).  

                                                 
3 https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/terrorism-faqs.html;  16.2. 2010 
4 http://jackson.fbi.gov/cntrterr.htm; web FBI, 16. 2. 2010 
5 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588371/terrorism; web Britannica, 16.2. 2010 
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Jak již bylo řečeno věda se zabývá uvedeným tématem systematičtěji, analytičtěji a 

zkoumá problém více do hloubky. Pozice vlády bývá naopak spíše povrchní, velmi obecná 

neboť její účel je spíše propagandistický než hluboce analytický. Sdělení vlády mají být 

stručná a výstižná. Např. definice terorismu Velké Británie z roku 1974 zní: „Pro účely 

legislativy je terorismus použití násilí k dosažení politického výsledku a zahrnuje jakékoli 

použití násilí za účelem uvedení veřejnosti nebo jakékoli části veřejnosti ve strach“ 

(International Encyklopedia of Terrorism in Zeman, 2002: 26). Zde je patrné jak vágní a 

velmi obecné až povrchní mohou definice vlády být. Do rámce takové definice je možno 

zahrnout prakticky jakékoli politicky motivované násilí, tedy např. i gerilový způsob války 

(odlišení gerily a terorismu viz níže). Vlády tak konstruují definice pro svoji vlastní potřebu. 

V praxi jsou rozdíly patrné např. v tom, že na listech, na kterých jsou organizace, které jsou 

považované za teroristické, existují významné odchylky. Takové odchylky existují i u tak 

blízkých spojenců jakými jsou USA a Velká Británie. USA nikdy na svém listu teroristických 

organizací nezahrnuly Irskou republikánskou armádu (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 2008: 9). 

Pozice veřejnosti je do značné míry ovlivněna sdělovacími prostředky, které formují 

veřejné mínění. Každá informace je zprostředkovaná médii a tak dochází ke značným 

dezinterpretacím, které často diskreditují některé pojmy jako např. „džihád“ (Pojem džihád 

bude více osvětlen v kapitole týkající se al-Káidy a Hamásu, neboť se jedná o základní termín 

související s ideologií těchto dvou organizací.) či „fundamentalismus“6, které jsou pak 

světovou veřejností často chápany v tom nejzápornějším smyslu. Veřejnost chápe terorismus 

spíše ve spojení s jeho konkrétními projevy, s konkrétními teroristickými činy či metodami, 

jakými jsou např. únosy letadel, zadržení rukojmích, bombové útoky či atentáty. V této 

kategorii tedy prakticky není možné hovořit o definování terorismu v jakém ho chápeme jako 

např. u předešlých dvou zmíněných kategorií. 

Poslední kategorie se týká samotných teroristů. Teroristé se však málokdy označují 

tímto termínem, neboť ten má velmi negativní a kriminalizující podtext. Stává se, že jejich 

definování tohoto pojmu je spojeno s nějakým druhem ideologie. Např. „je jasné, že takzvaný 

terorismus je logickým a pouhým odporem lidu k státnímu terorismu, kapitalismu, rasismu, 

sexismu a imperialismu“ (International Encyklopedia of Terrorism in Zeman, 2002: 28). Na 

                                                 
6 Pojem fundamentalismus je možné chápat několika způsoby, přičemž ne nutně vždy musí být spojen s násilím. 
Např. může jít o směr, který nabádá k návratu ke kořenům určitého náboženství (tedy např. i islámu) v rámci 
jeho očištění od modernizačních prvků. Fundamentalismus též vyhlašuje nadřazenost náboženské víry nad 
světskou mocí. Ve spojení s islámem se též jedná o směr, který může požadovat striktní a doslovné dodržování 
koránu a je nesmířlivý vůči jinověrcům. 
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tomto příkladě je možno pozorovat nesouvisející „ismy“ jako jsou např. sexismus a 

imperialismus v rámci jedné definice. Navíc se zde ještě jedná o výše zmíněný omyl, kdy 

terorismus je spojen se státem, my ho však chápeme jako činnost subverzívních nestátních 

skupin a v tomto smyslu je tedy namířen proti státu. V této citaci je tedy zjevná chyba i 

v tomto smyslu, správně by zde mělo být uvedeno státní „teror“ a nikoli „terorismus“. Jindy 

se teroristé nazývají jako např. bojovníci za svobodu. Např. židovští teroristé z organizace 

Lehi nikdy za celou svoji historii sami sebe teroristy nenazývali. Stejně tak např. známý 

brazilský terorista Carlos Marighela svůj koncept nazýval městkou gerilou. Často se v názvem 

teroristických organizací objevují slova jako bojovníci za svobodu (Baskicko a svoboda), 

armáda (Frakce Rudé armády) nebo jsou vybrána jména, která jsou neutrální (al-Káida). 

Teroristé tak sami sebe jako teroristy nepojímají. Jsou to bojovníci, kteří nemají jinou 

alternativu. Jsou to bojovníci, které žene beznaděj, kteří bojují proti represivní státní moci či 

proti nepříznivému mezinárodnímu pořádku. Nezřídka též sami sebe pokládají za 

mudžahedýny, kteří bojují svatou válku pro svůj lid (Hoffman, 2006: 21-23). Takováto 

označení jako bojovníci za svobodu, mudžahedýni či např. členové demokratické opozice 

implikují dojem, že skupina provádějící násilí je motivována nějakým vyšším dobrem či 

nějakým morálním principem. Často takový název odkazuje k základním cílům skupiny. 

Navíc názvy tohoto typu evokují pozitivní konotace a ve společnosti tak mohou být takové 

skupiny vnímány pozitivněji (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 2008: 7). Důležitým aspektem v rámci 

definování terorismu z pohledu samotných teroristů je pak jejich motivace, kdy se teroristé 

snaží takovou definicí ospravedlnit své činy či je ideologicky zdůvodnit.  

Podle Jiřího Šedivého je terorismus „metoda použití síly či hrozby silou prováděná 

skrytými jednotlivci, skupinami nebo státem podporovanými aktéry. Akt násilí je zaměřen 

proti nevinným osobám nebo civilním cílům. Hlavním účelem teroristického aktu je vyvolat 

pocit strachu. Vedlejším účelem může být upoutání pozornosti (propaganda činem), nebo 

získání dílčích výhod či ústupků ze strany atakovaného aktéra. Konečným cílem terorismu je 

politická změna“ (Šedivý, 2003: 5). Definice Jiřího Šedivého zdůrazňuje asi tři nejdůležitější 

aspekty terorismu. Těmi jsou strach, či rozsévání strachu; politická motivace a používání 

systematického násilí. 

Americký badatel Ted Robert Gurr vychází ze tří předpokladů, které jsou podle něj 

pro definování politického terorismu kruciální. Za prvé teroristické násilí je použito skrytě, 

tzv. ze zálohy, nejedná se tedy o otevřený boj. Za druhé alespoň některé cíle teroristických 
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útoků jsou politické povahy (policie, vojsko, veřejná budova). A za třetí teroristé působí 

sporadicky a utajeně na rozdíl např. od gerilových hnutí (rozlišení terorismu a gerilového 

způsobu boje viz níže), která operují kontinuálně a navíc ovládají alespoň částečně nějaké 

území. I když je samozřejmě možné, že terorismus coby metoda nekonvenčního boje může 

být použita i v rámci gerilového boje. Gurr zároveň zdůraznil, že terorismus je metoda 

využívaná racionálními aktéry a není tedy výplodem jen nějakých šílenců (Gurr in Strmiska, 

2001: 12).  

Český badatel Maxmilián Strmiska definuje politický terorismus jako „politicky 

motivovanou a zdůvodňovanou metodu (způsob, strategii) víceméně systematického používání 

násilí (nejčastěji ozbrojeného násilí, záměrně nerespektující válečné konvence), jejímž 

hlavním cílem je dosažení určitého zamýšleného psychického efektu svým dosahem obvykle 

výrazně překračujícího okruh přímých obětí či svědků útoku, efektu, vzhledem k jehož 

předpokládanému politickému významu je bezprostřední fyzický účinek násilné akce 

druhořadý. Organickou součástí tohoto psychického efektu je moment zastrašování, 

terorizování cílového publika nebo alespoň určitého sektoru cílového publika, což ovšem 

neznamená, že se jedná o součást jedinou a nezbytně dominantní“ (Strmiska, 2001:14).  Podle 

Strmisky je tedy destruktivní účinek druhořadou kategorii v rámci definování politického 

terorismu. Prvotní je politické nebo psychicko-politické poselství jež takové násilí nese. Jde 

tedy o předání určitého typu informace takovouto násilnou formou. Je možné tedy říci, že 

politický terorismus přestavuje způsob psychologického boje. 

Politická motivace je zásadní i pro amerického badatele Bruce Hoffmana. Hoffman 

zmiňuje, že politické zaměření je klíčový aspekt terorismu, pokud chceme porozumět jeho 

motivaci, cílům a účelům, pro které teroristé páchají své činy. Kromě toho je to 

charakteristika, která ho podle něj odlišuje od ostatních forem násilí. Terorismus též souvisí 

s další základní kategorií v politických vědách a totiž s kategorií moci. Teroristé mají 

v úmyslu získat moc, použít ji k dosažení politické změny. Další jeho klíčovou 

charakteristikou je, že terorismus je plánová, kalkulovaná a systematická akce (Hoffman, 

2006: 2).  Nejedná se tedy o nahodilý akt násilí. Terorismus je tedy podle Hoffmana: 

- „nevyhnutelně politicky motivovaná akce, která má politický cíl 

- akce, která je násilná nebo která násilím hrozí 
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- akce, která je vedena buď organizací, která má identifikovatelnou či konspirativní 

buněčnou strukturu (jejichž členové nenosí uniformy či jiné identifikovatelné znaky) nebo 

jednotlivcem či malou skupinou jednotlivců, kteří jsou přímo ovlivněni, motivováni či 

inspirováni ideologickými úmysly či jinými existujícími teroristickými skupinami nebo/a jejich 

vůdci 

- akce páchaná nestátními aktéry.  

Můžeme se tedy pokusit terorismus definovat jako úmyslné vytváření či využívání 

strachu prostřednictvím násilí nebo hrozbou násilím ve snaze o politickou změnu. Všechny 

teroristické akce zahrnují násilí nebo hrozbu násilím. Terorismus je plánován s dalekosáhlým 

psychologickým efektem, který přesahuje bezprostřední oběti nebo objekty útoku. Jeho cílem 

je vštípit strach a tím zastrašit širší publikum, které může zahrnovat konkurenční etnické nebo 

náboženské skupiny v celé zemi, národní vládu, politickou stranu nebo veřejné mínění obecně. 

Terorismus  se snaží projektovat moc tam, kde chybí nebo tam kde je ji nedostatek. 

Prostřednictvím publicity, kterou získají pomocí násilí, se teroristé snaží působit, získat vliv a 

moc, kterých by jinak nebyli schopni dosáhnout k ovlivnění politické změny v lokálním či 

mezinárodním měřítku“ (Hoffman, 2006: 40). 

Pro jiné badatele (např. J. M. Lutz a B. J. Lutz) je též politická motivace klíčovým 

aspektem definování teroristického násilí. Zmiňují též kategorii moci jako jeden z aspektů 

terorismu. Definice zmiňovaných vědců pak má šest základních komponentů. „Terorismus 

obsahuje politické záměry a motivy.  Dále se jedná o násilí nebo o hrozbu násilím. 

Terorismus je konstruován za účelem rozsévání strachu u cílového „publika“, což přesahuje 

přímé oběti násilí. Toto násilí je provedeno skupinou, která je identifikovatelná. Násilí 

obsahuje nestátní aktéry nebo aktéry jako je pachatel, oběť násilí nebo oba. A konečně, akty 

násilí jsou konstruovány k vytvoření moci, tam kde moc chyběla (násilí je konáno za účelem 

zlepšení mocenské pozice konkrétní organizace)“ (J. M. Lutz a B. J. Lutz, 2008: 7).  

První kategorií je tedy, že násilí je pácháno pro politické účely. Zde můžeme vidět 

shodu jak s českým badatelem Strmiskou tak s americkým vědcem Hoffmanem. Terorismus 

je tedy považován za primárně politický a jak již bylo uvedeno na jiném místě, je to právě 

politická motivace, která odlišuje terorismus od jiných forem násilí. Není totiž obvykle 

páchán pro nějaké ekonomické či osobní pohnutky. Únosy politických lídrů nebo ředitelů 

nadnárodních korporací se odlišují od „běžných“ únosů za účelem dosažení výkupného. I 
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v tomto případě se jedná o akci s politickým motivem či kontextem. Zatímco politická 

motivace je klíčová pro definování teroristického násilí, cíle, které teroristé sledují mohou být 

velmi různorodé. Mají však také politickou povahu. Mezi takové cíle patří např. změna 

konkrétní politiky vlády (např. ukončení konkrétního programu nebo naopak snah o donucení 

vlády, aby nepřijala nějakou konkrétní politiku). Snahy teroristů mohou být motivovány i 

výměnou politických lídrů či politické elity, která v jejich očích může být viděna jako 

zkorumpovaná nebo nelegitimní. Sledované politické změny mohou jít až tak daleko, že 

teroristé mohou požadovat např. změnu státního zřízení z monarchie na republiku či 

odstranění vojenské diktatury a její nahrazení např. teokratickou vládou, kterou povede nějaký 

osvícený duchovní vůdce. Mezi politické cíle patří např. i změna hranic národního státu, kdy 

teroristé požadují odtržení nějakého regionu a ustavení nového státu, jako je tomu např. u 

baskické organizace Baskicko a svoboda (ETA) nebo připojení nějakého regionu ke 

stávajícímu státnímu celku či spojení několika států do úplně nového státního útvaru. 

Druhým elementem vycházejícím z uvedené definice je přítomnost násilí či hrozba 

násilím. Pokud jde o hrozbu násilím, skupina musí být schopna přesvědčit např. vládu, že je 

ochotna a schopna násilí použít. Hrozba násilím tedy musí být důvěryhodná. Takže v zásadě 

lze říci, že skupina, která nikdy násilí nepoužila jen těžko přesvědčí vládu, že její hrozba je 

důvěryhodná či reálná.  

Třetí charakteristika vymezuje cílové „publikum“ jakožto společnost, či její části, 

která přesahuje přímé svědky či oběti teroristického útoku. V tomto smyslu tedy terorismus 

užívá techniku psychologické války k dosažení svých cílů, resp. za účelem ovlivnění 

veřejnosti či vlády. Pokud je zabit politický lídr proto, že má být nahrazen nějakým jeho 

rivalem, jedná sice se o politické násilí, ale bez cílového „publika“. Je tedy otázkou, zda se 

jedná o teroristický čin, neboť psychologický účinek takového útoku na společnost je 

prakticky nulový. Pokud do definice zahrneme nutnou podmínku cílového „publika“, které 

má přihlížet teroristickému aktu, tak nemůže takový čin považovat za teroristické násilí. 

Pokud je ale zabit politický lídr a účelem takové vraždy je zprostředkování zprávy dalším 

politickým činitelům, že např. mají změnit politické směřování vlády nebo že dopadnou 

stejným způsobem, potom se jedná o teroristický akt. Bombové útoky na budovy nebo bomby 

ukryté v autech mají demonstrovat zranitelnost veřejnosti a jsou tak typickými projevy 

teroristického násilí. Strach veřejnosti pak může následně způsobit tlak na politické elity, aby 

změnily nějakou konkrétní politiku nebo oslabit podporu veřejnosti v politiky, protože ti ji 
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nejsou schopni ochránit před teroristickými útoky. Důvodem k zasažení velkého „publika“ je i 

fakt, že teroristé takovým činem získávají publicitu. Teroristický čin o kterém nikdo neví, je 

činem který nemá žádný efekt. Pokud je smrt vládního činitele připsána letecké havárii spíše 

než bombě ukryté na palubě letadla, cílové „publikum“ pak není tolik zasaženo. 

Čvrtá komponenta uvedené definice je, že útok je proveden identifikovatelnou 

skupinou. Jednotlivec není obvykle schopen provést akci, zasáhnout cílové „publikum“ a 

přinutit vládu k politické změně, která je nutná k ukončení násilí. Navíc efektivní teroristická 

kampaň vyžaduje velké úsilí, které přesahuje možnosti jednotlivce.“Efektivní terorismus se 

opírá o potenciál opakování a systematického užití násilí“ (Badey in J. M. Lutz a B. J. Lutz, 

2008: 11). Klasickým příkladem budiž akce prováděné Theodorem Kaczynskim na území 

Spojených států. Kaczynski provedl několik útoků, ale FBI se při vyšetřování nepodařilo 

prokázat spojení mezi oběťmi i když mezi jeho jednotlivými akcemi spojení bylo. Též nebyla 

zřetelná jeho politická agenda a jeho požadavky, takže vláda nemohla nijak reagovat (J. M. 

Lutz a B. J. Lutz, 2008: 11).  

Pátý element definice se soustřeďuje na pachatelé a oběti teroristického útoku resp. 

násilí. Z této konkrétní definice nám vychází, že pachatelé politického násilí, oběti či obě 

kategorie nejsou státy či vlády. Definice též neuvažuje státní teror jakožto politické násilí 

proti vlastnímu obyvatelstvu. Na této konkrétní definici je tedy možno vidět, že někteří 

badatelé uvažují pouze nestátní aktéry, jakožto pachatelé terorismu. My se však domníváme, 

že kromě nestátních aktérů i státy používají teror a tedy nikoli terorismus (viz výše uvedený 

rozdíl mezi termíny „teror“ a „terorismus“) proti svému vlastnímu obyvatelstvu či existují 

státy, které podporují teroristické skupiny. Veřejně známy jsou příklady Libye či Sýrie. 

Specifickým druhem, který je možné zmínit na tomto místě je tzv. vigilantismus, kdy nestátní 

aktéři páchají teroristické akce na podporu státu, resp. udržení statu quo, neboť mají dojem, že 

státní aparát není schopen status quo udržet vlastními prostředky (Strmiska, 2001: 26).  

Poslední vlastností, kterou nám definice nabízí je, že terorismus má zlepšit mocenskou 

situaci skupiny, která jej používá. Zvyšují tak tímto pravděpodobnost, že budou schopny 

ovlivnit politické rozhodnutí elit. Teroristická skupina nemá jinou možnost, resp. je tak slabá, 

jak jinými prostředky zlepšit svoji mocenskou situaci, tak se uchyluje k teroristickému násilí. 

Často se stává, že skupina původně kandidovala ve volbách (samozřejmě ne pod značkou 

teroristické skupiny), ale nebyla schopna dosáhnout takové podpory, aby překročila práh 

nutný pro vstup do parlamentu nebo že vláda ignorovala původně mírové protesty takové 
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skupiny. Terorismus je přitažlivý pro slabé skupiny, protože může být podniknut 

s limitovanými prostředky, ale prospěch z takové akce může být velmi vysoký (Crenshaw in 

(J. M. Lutz a B. J. Lutz, 2008: 13).  

V rámci vymezování terorismu se vždy setkáváme s útoky na nevinné a neozbrojené 

civilisty. Není však možné redukovat definici pouze na tuto kategorii. Potom by prakticky 

každá akce pravidelných ozbrojených sil, která způsobila smrt civilistům mohla být 

považována za terorismus. Stejně tak by bombardování německých měst či svržení atomové 

bomby Američany na Nagasaki a Hirošimu mohlo být též mylně považováno za teroristické 

násilí. Takováto velká systematická bombardování by na první pohled mohla být považována 

za akt terorismu neboť je jednoznačné, že se jedná o akt násilí páchaný pro politické účely 

z cílem zastrašit obyvatelstvo. Ještě před vlastním bombardováním americká armáda shodila 

na japonská města pamflety s oznámením, že města jsou určena jako cíle k bombardování. 

„Tyto letáky jsou shazovány abychom Vám oznámili, že Vaše město bylo určeno k demolici 

naším mohutným letectvem. Bombardování začne za 72 hodin. Dáváme toto sdělení na 

vědomí Vaši armádě, protože víme, že není nic, co by mohlo zastavit naši nepřekonatelnou 

sílu a železné odhodlání. Chceme, abyste viděli, jak bezmocná je Vaše armáda. Systematické 

ničení města za městem bude pokračovat tak dlouho dokud budete následovat Vaše vojenské 

lídry“ (Merari, 1993: 3-4). Merari však zároveň dodává, že moderní užití termínu terorismus 

souvisí spíše s nestátními aktéry a týká se akcí provedených v době míru než v čase války 

(Merari, 1993: 5). 

Gerilová hnutí obvykle spíše atakují vojenský či policejní personál a takové útoky 

nejsou v době války považovány za teroristické útoky. Co když  se ale takový útok stane 

v době míru? S tím též souvisí otázka civilních zaměstnanců vojenských základen. Pokud se 

uskutečněn útok a zemřou při něm jak civilní tak vojenští činitelé, jsou pouze civilisté 

považování za oběti onoho útoku? Je tedy otázkou, zda komponent civilistů jakožto cílů útoku 

zahrnout do definice terorismu. Je však skutečností, že právě civilisté jsou pro teroristy 

nejčastějším cílem. 

Definice, kterou přijala britská vláda ve svém dokumentu The Terrorism Act z roku 

2000, tedy ještě před útoky na New York a Washington a která je poměrně obecná zní 

následovně. „Terorismus je podle ní užití nebo hrozba užití vážného násilí proti osobám nebo 

majetku za účelem ovlivnění vlády či zastrašení veřejnosti nebo její části k dosažení 

politických, náboženských nebo ideologických důvodů“ (Gearson, 2002: 9). Již jsme zmínili, 
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že definice státních institucí se často neobejdou bez jistého zjednodušení a že jsou spíše 

orientovány pro účely propagandistické. Avšak tato zmíněná definice má minimální 

vypovídající hodnotu, neboť je možné do ní zahrnout prakticky vše. Za prvé jsou zde obavy 

ve smyslu definování „vážného násilí“ (serious violence). Navíc je možné do takové definice 

zahrnout prakticky i útok počítačových hackerů (Gearson, 2002: 10). Jak vidno níže, The 

Terrorism Act se snaží eliminovat rozdělení na domácí a mezinárodní terorismus tím, že do 

definice zavádí útoky mimo území Spojeného království. Takovéto velmi obecné a vágní 

definice vedou zároveň k rozšiřování pravomocí vlád v rámci boje proti terorismu. Navíc 

pokud je nějaká skupina označena jako teroristická, je pak veřejnost ochotna ve větší míře 

tolerovat tvrdší opatření jako např. mučení ve vězení či nezákonné zadržení apod.    

Celá rozpracovaná definice ze zmiňovaného dokumentu je následující: 

1) „Terorismus použití nebo hrozba akcí, kde- 

a) tyto akce spadají pod sekci 2 (viz níže), 

b) použití nebo hrozba je provedena k ovlivnění vlády nebo mezinárodní vládní 

organizace nebo k zastrašení veřejnosti nebo její části a  

c) použití nebo hrozba je konstruována k dosažení politických, náboženských  

ideologických nebo důvodů. 

2) Akce spadají do této sekce pokud- 

a) obsahují vážné násilí namířené proti osobě, 

b) obsahují vážné škody na majetku, 

c) ohrožují lidský život, míněno lidský život osoby, která nepáchá útok, 

d) vytváří vážné riziko na zdraví a bezpečnosti veřejnosti nebo její části nebo 

e) je navržena pro vměšování se nebo vážného narušení elektronického 

systému. 

3) Užití nebo hrozba akce spadající do sekce 2, která obsahuje užití střelných zbraní 

nebo výbušnin je považováno za terorismus i když není splněna podmínka 1b. 
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4) V této sekci- 

a) „akce“ obsahují útoky i mimo území Spojeného království, 

b) uvedené odkazy na majetek a osoby se vztahují na jakékoli osoby a majetek 

kdekoli jsou lokalizovány, 

c) odkaz na veřejnost se vztahuje i na veřejnost jiného státu než Spojené 

království, a 

d) slovem vláda se míní, vláda Spojeného království, vlády historických částí 

UK nebo jakékoli jiné vlády. 

5) V tomto Aktu odkaz na akce vedené pro účely terorismu obsahuje odkazy na útoky 

páchané pro výhody zákonem zakázaných organizací“ (The Terrorism Act, 2000: 1-2). 

Rozšiřování pravomocí vlád se konkrétně v tomto Aktu vztahuje např. na uvalení 

vazby na člověka důvodně podezřelého z terorismu a to i bez vydání zatykače (Carlile, 2007: 

6).   

Definice terorismu musí postihovat všechny formy teroristického násilí. Měla by dále 

postihovat charakteristiky nebo chcete-li zvláštnosti, které jsou pro konkrétní akt společné. 

Zjednodušeně řečeno definice je vlastně redukce mnohočetnosti fenoménu terorismu 

k dosažení jednotného společného základu (Begorre-Brett, 2006: 1990). Otázkou však je zda 

je možné takovéhoto společného základu dosáhnout. Domnívám se, že nikoliv. Projevy a typy 

terorismů jsou tak různorodé, že dosažení společného konsenzu je prakticky nemožné. Často 

jsme i uvedeni v omyl, neboť různé projevy násilí bývají označeny jako terorismus. Máme tak 

pocit, že všechny tyto projevy mají stejnou podstatu, protože mají stejnou „nálepku“. 

Terorismus se navíc mění v čase a též v konkrétním místě. Např. jiný terorismus jsme měli 

možnost pozorovat v 70. letech 20 století a s jiným se setkáváme v současné době. Dnešní 

mezinárodní terorismus, který nabyl globálního charakteru, v podstatě změnil samé základy 

terorismu, tak jak jsme ho znali před pádem bipolární konfrontace. 

Kromě těchto potíží jsou zde další, které společné definování terorismu činí obtížné. 

Můžeme se zabývat např. samotným jazykem, resp. sémantickou povahou slova terorismus. 

Terorismus totiž není pojem, který má mít deskriptivní charakter, nemá tudíž popisovat jeho 
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konkrétní charakteristiky, ale slouží k odsouzení partikulárního teroristického činu. Někteří 

vědci (Coady, Morris) poukazují na tuto sémantickou různorodost. Coady např. tvrdí, že 

terorismus stejně jako jiné termíny užívané v politice je užíván velmi neprecizním způsobem 

a následně je pak nemožné ho náležité definovat (Coady in Begorre-Brett, 2006: 1991). 

Terorismus tak nemůže být definován aniž bychom se odprostili od zvláštností, které 

konkrétní terorismus např. v daném národním státě vykazuje. Definice jsou tedy závislé na 

terorismech, které se v národních státech vyskytují a jsou konstruovány tak, aby umožňovaly 

boj proti těmto projevům teroristického násilí.  

Kromě toho, že definice terorismu (některé jsme uvedli výše) mají některé shodné 

rysy, jako např. výskyt násilí, politická motivace či rozsévání strachu v různých dalších 

aspektech se liší, resp. neexistuje primární shoda na dalších charakteristikách. Např. se 

badatelé liší v tom, kdo terorismus páchá. Zda např. státy mohou být angažovány v terorismu 

stejně jako protistátní skupiny? Např. oficiální výše zmiňovaná definice americké vlády 

předpokládá terorismus páchaný nestátními skupinami. Jsou cíli teroristů pouze civilisté nebo 

jimi může být kdokoli? Některé definice  předpokládají, že oběťmi teroristů mohou být jen 

civilisté. „Terorismus je záměrné užití nebo hrozba užití násilí proti civilistům nebo civilním 

cílům za účelem dosažení politických cílů“ (Ganor in Goodwick, 2006: 2029). A konečně je 

vždy produktem teroristického činu teror resp. strach (Goodwin, 2006: 2028)? Některé 

definice tohoto druhu strach ani teror vůbec nezmiňují. „Terorismus je promyšlené použití 

nebo hrozba použití symbolického nízko-úrovňového násilí konspiračními organizacemi“ 

(Crenshaw in Goodwick, 2006: 3). 

1.3 Odlišení terorismu od gerilového způsobu boje 
Vztah politického terorismu a gerily vůbec je poměrně problematický. Walter Laqueur 

prakticky ztotožňuje městkou gerilu s politickým terorismem, na druhé straně trvá na přísném 

oddělení politického terorismu od klasické rurální, tedy venkovské gerily, která se svým 

charakterem resp., prostředím, ve kterém probíhá, liší od gerily městské. Rozdíl spočívá 

v tom, že v klasické rurální gerile dochází k vytváření ohnisek, resp. ovládaných území 

povstalci, která nabírají na síle, tak dochází k vytváření víceméně pravidelné armády, která je 

pak schopna v otevřeném boji, či chcete-li v konvenční válce, porazit vojenské síly vlády. 

Krom toho gerilové hnutí nepůsobí utajeně, oproti jakémukoli terorismu a na dobytých 

územích zakládá instituce (Laqueur in Strmiska, 2001: 19). Paul Wilkinson k tomu dodává, že 

gerilová hnutí velmi často respektují válečné konvence, kdy např. dochází k výměně zajatců. 
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Obecně se logika gerilového boje spíše blíží konvenční válce než k terorismu (Wilkinson in 

Strmiska, 2001: 19). Ariel Merari se své typologii povstaleckého násilí též zdůrazňuje rozdíl 

mezi terorismem a gerilou. Rozdíl spatřuje především v počtu pachatelů a rozsahu násilí. 

Gerila však podle něj může představovat větší hrozbu pro danou vládu než terorismus, neboť 

její aktivity jsou kontinuální, resp. jedná se o strategii boje, která je svým charakterem 

dlouhodobější a která se vyhýbá přímým rozsáhlým vojenským střetům, které by mohly 

představovat rozhodující bitvu. Největší rozdíl však Merari spatřuje v tom, že gerilové hnutí 

na rozdíl od terorismu usiluje o fyzickou kontrolu teritoria (Merari in Strmiska, 2001: 20). 

Nutno dodat, že gerilové hnutí má také obvykle lidovou podporu, kterou terorismus postrádá. 

Území pak poskytuje možnost rekrutace nových členů, logistickou základnu a základnu pro 

vytvoření pravidelné armády. Terorismus není veden z osvobozených zón, které jsou určeny 

pro konsolidování jednotek a slouží pak jako základny pro další boj. Další rozdíly podle 

Merariho souvisejí s velikostí jednotek, jejich vojenskou výbavou, resp. typy zbraní, které 

používají a typy operací, které vedou. Gerilové jednotky mají obvykle velikost čety či roty, 

někdy pak praporu či brigády. Oproti tomu teroristé operují v malých buňkách, jejichž 

velikost se liší, avšak nezřídka mívá maximálně okolo pěti členů, mnohdy se stává, že se 

skládá pouze z jednotlivce, který je určen pro zkonstruování bomby či jiného 

improvizovaného výbušného zařízení či pro vraždu konkrétní osoby. Největší teroristické 

týmy čítaly okolo 50 osob (např. akce 50 členů organizace Lidová fronta 28 září, která se 

snažila uzmout panamské velvyslanectví v San Salvadoru v roce 1980 nebo akce kolumbijské 

skupiny M-19 v Bogotě z roku 1985, která čítala 41 osob. Skupina se snažila obsadit Justiční 

palác). Takové případy jsou však výjimkou. Rozdíly jsou viditelné i v rámci používaných 

zbraní (viz níže). Vzhledem k tomu, že teroristé nemají takovou materiální ani operační 

základu jako gerilové hnutí, musí být rozptýlení ve společnosti, což jim znemožňuje nosit 

uniformy, které naopak členové gerily nosí. Gerilový způsob boje též sloužil jako doplňkový 

typ vedení konvenční války zejména za nepřátelskou linií. Gerila se svoji strategií snaží 

vyhnout přímé bitvě preferujíce zdlouhavé, vleklé bojůvky k pozvolnému oslabení nepřítele. 

Svoji taktikou se tedy snaží nepřítele vyčerpat. Někdy se též uvádí, že gerila je pouze 

prozatímní fáze boje než se podaří povstalcům vytvořit jednotky pravidelné armády (Merari, 

1993: 12-13). Přehledně je možno pozorovat rozdíly mezi terorismem a gerilou v tabulce 

v příloze č. 1., která je ještě rozšířena o dimenzi konvenční války. 

Jiným způsobem pojímá terorismus a gerilové hnutí italský badatel Sabino Acquaviva. 

Podle něj je terorismus počáteční fází gerily, kdy v této fází má sloužit k upozornění na 
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revoluční boj proti vládnoucímu režimu. V druhé fází vzniká více teroristických buněk, které 

jsou zatím na sobě nezávislé a působí nekoordinovaně. Teprve až ve třetí fází buňky 

spolupracují a vzniká tak gerilové hnutí, které svou logikou přesahuje terorismus (Acquaviva 

in Strmiska, 2001: 20). Obecně se však předpokládá, že čím více používá gerila taktiku 

brutální psychologické války, tím více se blíží terorismu. Jedním z rozdílů však je i ten, že 

teroristé si jsou vědomi toho, že nejsou schopni dosáhnout konečného vojenského vítězství a 

proto také takový cíl často ani není kladen. Důležitým okamžikem je pak často prvotní úspěch 

teroristů. Pokud zamýšlený nepřítel hned neustoupí, či pokud se nepodaří rozložit společnost 

činností teroristů potom se obvykle v plynoucím čase úspěch teroristů snižuje. Takže čím déle 

terorismus trvá, tím menší jsou jeho šance, že bude úspěšný v dosažení svých cílů. 

Vzpomeňme příklad severoirské IRA, kdy již téměř celé 20. století se snažila o nezávislost 

Severního Irska, ale neúspěšně. Oproti tomu jižní část ostrova se stala nezávislou během 

několika málo let právě díky závratné eskalaci terorismu. Je tedy nutný okamžitý úspěch jinak 

terorismus ztrácí na účinnosti a upadá (Bonanate, 1997: 32). Někdy se však též stává, že 

zavedené teroristické skupiny jako např. Hizballáh, Tygři osvobození tamilského Ílámu či 

kolumbijský FARC kontrolují alespoň část nějakého území či svou velikostí se částečné blíží 

gerilovému hnutí (Hoffman, 2006: 35). 

US Department of Defence uvádí, že gerilový způsob boje obsahuje následující 

charakteristiky. Jedná se tedy o: 

„Široké spektrum vojenských či paramilitárních operací vedených na nepřítelem 

okupovaném, nepřítelem kontrolovaném nebo politicky citlivém území. Tento nekonvenční 

způsob boje obsahuje, ale není na ně limitován, související oblasti gerilového boje jako jsou 

úhybné manévry, únik, podvratné akce, sabotáž a jiné operace, které jsou méně viditelné, 

skryté nebo utajované povahy. Tyto vzájemně propojené aspekty nekonvenčního boje mohou 

být vykonány jednotlivcem nebo kolektivně převážně domorodým obyvatelstvem, obvykle 

podporovaným a vedeným externím zdrojem během všech podmínek války a míru“ 

(Henderson, 2004: 8). Gerilové hnutí je obvykle vybaveno podobně jako pravidelná armáda, i 

když samozřejmě ne na takové úrovni, používá však stejné či podobné zbraně. Jsou jimi např. 

minomety, granáty, raketomety, kulomety či lehké dělostřelectvo. Sami pak na sebe povstalci 

pohlíží jako na vojáky pravidelné armády, kde existuje velení a je uplatňována disciplína. 

Gerila může čítat obvykle okolo stovek až tisíců členů a aby mohla být úspěšná musí mít 

podporu tzv. v týlu. Tj. jedná se o zásoby či možnost úkrytu. Gerila též často závisí na vnější 
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pomoci (dodávky těžkých zbraní, vojenští poradci) a též mívá vazby na domorodé 

obyvatelstvo. Jak již bylo řečeno výše, občas dochází též k výměně zajatců, jsou respektována 

pravidla války a vyjednává se z veliteli nepřítele. 

Teroristické organizace naproti tomu jsou mnohem menší co se týká velikosti (pokud 

samozřejmě neuvažujeme al-Káidu, která však představuje fenomén mezi teroristickými 

skupinami), čítají většinou několik desítek či stovek členů. Mezi jejich typické metody patří 

bombové útoky, přepadení, vraždy, únosy letadel či osob. Mezi jejich zbraně patří 

vlastnoručně vyrobené výbušné systémy a střelné zbraně. Teroristé většinou nemají širší 

podporu mezi obyvatelstvem, nejsou organizováni jako pravidelné armády (z počátku s 

výjimkou IRA) a fungují většinou ve formě malých buněk. V rámci jednání, pokud jsou 

vůbec vedena, se teroristé většinou omezují na požadavky výkupného, možnost volného 

průchodu či propuštění zajatých spolubojovníků. Rozdíl mezi gerilou a terorismem může být 

o to těžší, když jedna konkrétní organizace provádí různé akce, které je možné svým 

charakterem zařadit do obou zmíněných konceptů. Takovou organizací může být např. 

libanonský Hizballáh. Původně teroristická organizace, která používá též techniky gerilového 

boje a nejnověji též vyvíjí politickou a sociální činnost v tom smyslu, že se účastní voleb a 

provádí akce sociálního charakteru (např. buduje školy, zdravotnická zařízení atd.). Podobně 

komplexní aktivity je možno pozorovat též u palestinského Hamásu (Henderson, 2004: 9).  

Kromě odlišení terorismu od gerilového způsobu boje nebo chcete-li od partyzánského 

vedení války, neboť oba termíny se v zásadě používají jako synonyma, je možné vysledovat 

některé další základní znaky gerily. O to se pokusil Carl Schmitd, který určil čtyři základní 

znaky charakteristické pro partyzánský způsob boje. Jsou jimi: 

1.“ Iregularita.7 

2. Intenzita politické angažovanosti a s tím svázána radikalita nepřátelství. 

3. Mobilita. 

4. Telurický charakter (jedná se o úzké sepětí s půdou a krajinou, kterou partyzán 

využívá pro svoji činnost)“ (Schmidt in Mareš, 2004: 24). 

 

Vztah terorismu a revoluce nemusí být též vždy úplně jasný. Obě formy násilí usilují o 

politickou změnu. Revolucionáři však obvykle útočí spíše na vládní činitelé či armádní cíle. 

                                                 
7 tj. nepravidelnost, pozn. aut. 



 34 

Atakují tak specifické cíle, navíc mají většinou podporu alespoň nějaké části společnosti. 

Revoluční hnutí též obvykle vykazuje schopnost vytvořit nové vládní elity a nahradit ty staré. 

I když je pravdou, že masivní teroristická kampaň může vytvořit podmínky pro revoluci a 

také revoluční akce mohou být doprovázeny teroristickými metodami (Henderson, 2004: 8). 

1.4 Odlišení terorismu od konvenční války 
Odlišení terorismu a konveční války se zdá být v tradičním pojetí války, kdy bojují 

proti sobě dva či více států velmi jednoduché. Toto odlišení provedl např. Stefan Danics, 

který však ve svém konceptu pracuje s kategorií subverzívního terorismu. Oba způsoby boje 

tedy odlišují následující charakteristiky: 

a) nositelem vojenského násilí bývá zpravidla stát bojující vůči druhému, oproti tomu 

nositelem politického terorismu bývá zpravidla extrémní organizace nebo nelegálně působící 

skupina osob bojující násilím proti dané státní moci; 

b) při vojenském násilí jde o otevřený střet o moc uvnitř státu či ve světě, kdežto 

političtí teroristé vedou ilegální boj a v maximální míře využívají momentu překvapení; 

c) v rámci vojenského násilí jsou respektovány určité konvence, zatímco v rámci 

politického terorismu nejsou respektována žádná pravidla, protože teroristé používají 

asymetrické strategie, nerozlišují vojenské a civilní cíle a neváhají použít zakázané chemické 

zbraně a další zbraně chemického ničení; 

d) vojáci jsou financováni státem, kdežto političtí teroristé se často uchylují ke 

kriminální činnosti, která má zajistit jejich fungování či popřípadě odvést pozornost od jejich 

hlavních mocensko-politických cílů; 

e) válka by měla plnit roli posledního nástroje řešení problémů mezi státy, když jsou 

ostatní nástroje včetně diplomacie vyčerpány, naopak politický terorismus je hlavní metoda 

stále častěji používaná při rychlém dosahování politických a mocenských cílů; 

f) vojáci realizují legálně organizované státní násilí a válčení je tedy jejich profesí, 

naopak političtí teroristé realizují ilegální násilí namířené proti státu a jeho občanům, a tudíž 

jejich činnost je tedy nejenom protistátní, ale i protispolečenská; 
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g) vojáci jsou vlastně občané v uniformě žijící mimo svoji profesní službu řádným 

občanským životem, naproti tomu političtí teroristé pohrdají tímto „běžným životem“ a 

„běžnými starostmi“ občanů, neboť se pokládají za něco „výlučného“ (Danics in Mareš, 

2004: 27-28). 

Zde je tedy jasné odlišení konveční války a subverzívního politického terorismu. 

Někdy však dochází k tomu, že doplňujícím způsobem boje konvenční války může být státní 

válečný teror. Tj. zmiňované odlišení obou typů boje v novém prostředí, jakým jsou dnes 

např. konflikty ve Třetím světě nemusí již platit. Konflikty se více blíží asymetrickým válkám 

a jsou zřídka charakteristické mezistátními válkami. V dnešních válkách jsou podle Herfrieda 

Münklera typické následující tendence: 

1. „Odstátnění, resp. privatizaci válečného násilí. Je umožněna tím, že bezprostřední 

vedení války v nových válkách je relativně levné (např. jsou snadno dostupné lehké zbraně). 

2. Asymetrizaci válečného násilí, tedy stav, že zpravidla spolu nebojují stejnorodí 

protivníci. Už neexistují fronty, a proto pouze vzácně dochází k bojům a už vůbec nedochází 

k velkým bitvám, takže se vojenské síly navzájem nedotýkají a nevypotřebovávají, nýbrž se 

navzájem šetří a místo toho zaměřují násilí proti civilnímu obyvatelstvu. Tato asymetrizace je 

typická tím, že určité formy užití násilí, které předtím byly pouze podřízenými taktickými prvky 

vojenské strategie, získaly vlastní strategickou dimenzi. To platí pro partyzánskou válku tak, 

jak se vyvinula po skončení druhé světové války, a zvláště pro terorismus. 

3. Autonomizace forem násilí, které byly předtím vázány na vojenství. V důsledku toho 

ztratily regulérní armády kontrolu nad válečným děním, a ty padly do rukou aktérům, kterým 

je válka jako střet mezi rovnocennými cizí“ (Münkler in Mareš, 2004: 28-29). 

Obecně si však terorismus zakládá více na psychologickém efektu než na tom fyzicky 

destruktivním a proto potřebuje velké „publikum“. Dále se teroristé snaží zasáhnout 

bezbranné civilisty, oproti tomu armády dnes vyvíjejí strategické zbraně, které se snaží 

zasáhnout strategické cíle a snaží se redukovat ztráty na civilistech, takže civilisté nejsou 

primárním cílem útoku (Hoffman, 2004: 2). Dále podle Todda Hoffmana z University v Ohiu 

lze terorismus a další formy politického násilí vnímat na základě vztahu některých 

proměnných (viz příloha č. 2). Takovými proměnnými jsou pachatel (stát nebo nestátní aktér), 

cíl (stát, vláda, vojsko či civilisté) a primární účel násilné akce (strategický či psychologický). 
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Pokud budeme tyto proměnné analyzovat, vyjde nám následující vysvětlení, které je patrné 

z uvedeného grafu. Státy vedou války proti ostatním státům pro strategické účely. Státní násilí 

proti civilistům je obvykle považováno za vraždu či genocidu, což závisí na počtu ztrát, které 

mají nějaký konkrétní strategický význam. Pokud nestátní aktér vykoná strategickou akci 

proti vládě, jedná se podle Hoffmana o povstalectví. Pokud nestátní aktér vykoná akci proti 

státu spíše psychologického charakteru než strategického jedná se podle Hoffmana o 

povstalecký terorismus. A poslední případ podle grafu je, když nestátní aktér páchá násilí 

proti civilistům z cílem šíření strachu, jedná se podle autora o neo-terorismus. Autor používá 

tento termín ve shodě se zavedeným termínem terorismus, snaží se však tyto odlišit, protože 

podle něj pojem terorismus bývá často zneužíván (Hoffman, 2004: 3-4). I z tohoto příkladu je 

patrné, že termíny v oblasti politického násilí jsou někdy používány různými způsoby. Todd 

Hoffman zde např. násilí ze strany státu proti civilistům považuje za genocidu nebo vraždu a 

to podle počtu zabitých. My bychom takový akt však mohli považovat za státní teror. Termín 

neo-terorismus nepovažujeme za terminologicky vhodný, protože dochází z jakémusi 

„zaplevelení“ a chaotickému používání některých předpon spojených s terorismem (např. 

kyberterorismus, zde zmíněný neo-terorismus, ekoterorismus, bioterorismus, ultraterorismus, 

superterorismus atd.) Hoffmanův povstalecký terorismus též považujeme za zbytečný, spíše 

bychom ho nazvali jednoduše terorismem subverzívním (viz dále typologie terorismu podle 

M. Strmisky, kde je termín subverzívní terorismus vysvětlen důkladněji). 

Vraťme se však ještě k odlišení konvenční války a terorismu. Oba dva aktéři, jak 

teroristé tak válčící strany vedou svoje kampaně k donucení protivníka přijmout jejich určité 

požadavky. Armády se jich však snaží dosáhnout tím, že se snaží omezit na minimum 

protivníkovu schopnost vzdorovat vojenskými prostředky nebo tím, že si nepřítel uvědomí, že 

náklady na odpor jsou vyšší než přijetí protivníkových podmínek. Teroristé obvykle nemají 

takové prostředky aby byli schopni efektivně zničit schopnost vlády vzdorovat vojensky, 

proto se snaží svými akcemi spíše zastrašit a rozsévat strach ve společnosti, za účelem 

následně klesající podpory vládě ze strany společnosti. Během konvenční války také většinou 

nedochází k zabíjení vězňů, protože je to povařováno za nečestné až hanebné a kromě toho 

takový čin nemá žádný vliv na oslabení protivníkovi schopnost vést válku. Dále pak by 

zabíjení vězňů mohlo vyústit ve stejnou odvetnou akci ze strany nepřítele. Teroristé naopak 

zabíjejí prakticky kohokoli, ať už se jedná o civilisty nebo o osoby, které se jim podaří 

zajmout (často to v současné době bývají např. zahraniční novináři) neboť jim to napomáhá 

rozsévat atmosféru strachu. Zabíjení civilistů ve válce je obvykle považováno za nepřípustné, 
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i když jsou někdy tolerovány vedlejší ztráty, jako např. při akcích americké armády během 

vietnamské války, bombardování Srbska v roce 1999 a Iráku o čtyři roky později. Oproti 

tomu teroristé zabíjení civilistů považují za nutné (Henderson, 2004: 7). 

Vztah ozbrojeného konfliktu či konvenční války a terorismu lze také uvést na 

podkladě čtyř následujících kategorií, přičemž ne vždy je tento vztah jednoduché rozlišit, tj. 

hranice mezi nimi je často nezřetelná. 

1) Teror, který je vždy přítomen v ozbrojeném konfliktu, tj. je jeho 

součástí. V této kategorii dochází vždy v rámci ozbrojeného konfliktu 

k zastrašování obyvatelstva či protivníka prostřednictvím strachu, resp. 

teroru už samotným používáním zbraní. Nejedná se však ještě o 

terorismus. V této kategorii však ve většině případů nejde válčícím o 

zabíjení civilistů a spíše dodržují válečné konvence. 

2) Terorismus, který je doplňujícím prvkem válečné strategie. Rozšiřování 

strachu mezi nepřátelskými vojáky i civilním obyvatelstvem může 

negativně ovlivnit jejich vůli k dalšímu boji. Často terorismus v tomto 

smyslu nebývá používán pravidelnými armádami, ale spíše různými 

paramilitárními složkami či teroristickými skupinami. 

3) Někdy není ozbrojená skupina schopna provádět efektivní vojenskou 

kampaň, takže se uchyluje k terorismu jako k hlavní metodě boje. 

4) Organizace, které pokládají terorismus za hlavní metodu boje a nejeví 

zájem o jiné formy vedení boje, protože tyto odmítají (Mareš, 2004: 30-

31). 

 

Problematické může být i rozlišení mezi politickým terorismem a davovým násilím, 

které je též politicky motivované. Z principu předpokládáme, že davové násilí pokud je 

spontánní, do rámce terorismu nespadá. Je velmi obtížné odpovědět na otázku, jaké druhy 

kolektivních násilných akcí lze považovat za spontánní a též zda davová násilí jsou vždy plně 

spontánní. Druhé tvrzení lze jen těžko obhájit. Důkazy násilných akcí hovoří o tom, že jsou 

často koordinované a organizované. Můžeme tedy říci, že pokud takové davové násilí mělo 

úmysl působit psychickým způsobem a prostřednictvím násilných projevů na třetí osoby, je 

možné takové jednání zahrnout do rámce terorismu (Strmiska, 2001: 15). 
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Oproti tomu je poměrně jednoduché odlišit terorismus a přímé násilí. Přímé násilí se 

odehrává pouze v kategoriích pachatel a oběť. Ublížení oběti je pak přímým násilím, kde 

neexistuje úmysl rozsévání strachu pomocí takového činu na třetí stranu. Pachatelé přímého 

násilí se také vyhýbají pozornosti médií a snaží se tajit svoji identitu. Mezi akty přímého 

násilí řadíme např. krádež, vraždu či znásilnění. Pro terorismus je typické zainteresování více 

stran. Kromě pachatele a oběti, zde významnou roli hraje zprostředkovatel, tj. masová média, 

jejich pozornost přináší teroristům pozitivní užitek neboť se jim tak daří rozsévat strach 

prakticky po celém glóbů (Pearlstein, 2004: 2-3).  
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2. HISTORICKÉ ETAPY TERORISMU 
V průběhu vývoje lidských dějin se teroristické násilí proměňovalo. Metody provádění 

útoků, motivy, cíle útoků, to vše se v jednotlivých etapách liší. Projevy terorismu závisí jak na 

společenských podmínkách, tak např. na technologické úrovni na jaké se zrovna lidstvo 

nachází. Lze říci, že čím existuje větší nespokojenost společnosti s vládnoucím režimem, tím 

je větší pravděpodobnost k násilí a tedy i k teroristickým útokům. Technologický vývoj pak 

ovlivňuje to, jaké prostředky jsou momentálně dostupné pro páchání teroristických útoků. 

Např. v 19 století nebylo možné atakovat budovu s tak destruktivním a potažmo 

psychologickým účinkem jako se tomu stalo 11. 9. 2001 při útocích na Washington a New 

York. Zatímco ještě před několika desítkami let měl teroristický útok schopnost zasáhnout 

několik desítek lidí, dnes je pro něj charakteristická jeho brutalita a masovost, kdy projevy 

teroristického násilí jsou schopny způsobit celosvětovou ekonomickou či politickou krizi. Ve 

světě globálních médii je i terorismus globální. 

Stejně jako u definice terorismu i v případě historického rozdělení do jednotlivých 

etap neexistuje mezi badateli jednoznačná shoda na tom, kolik etap vývoje terorismu je 

možné v rámci historie pozorovat. V zásadě se pohybujeme mezi třemi až pěti historickými 

etapami, které se od sebe liší metodami použití násilí, motivy a též cíli, které jsou v rámci 

takového útoku napadeny. Pro naše potřeby jsme použili dvě klasifikace a to od J. Šedivého, 

která je všeobecně známá a poté od autorů P. Foltina a D. Řeháka, která je patrně známá 

méně. Jiří Šedivý rozeznává tři etapy vývoje terorismu (19. století, poté studenoválečné 

období a etapu po skončení studené války) a přidává k nim prehistorické období (Šedivý, 

2003: 4). P. Foltin a D. Řehák k nim ještě připojují období mezi oběma světovými válkami 

včetně doby jejich průběhu (Řehák, Foltin, 2006: 46-47). Snažili jsme se obě klasifikace 

použít doplňujícím způsobem, přičemž přidáváme i vlastní přispění v podobě jisté 

modifikace. Tato modifikace spočívá v tom, že neuvažujeme násilí během světových válek, 

jako je tomu v klasifikaci od P. Foltina a D. Řeháka, neboť jsme na začátku práce učinili 

závěr, že takové násilí nepovažujeme za terorismus a také posuneme závěr prehistorické etapy 

až na konec 18. století a ne o století dříve jako je tomu u klasifikace zmiňovaných autorů. 

Jako třetí etapu však zařazujeme etapu válečnou a meziválečnou, ovšem v tom smyslu, že i 

v této době existovala činnost protistátních skupin. Také v této etapě zmiňujeme státní teror 

nacistického Německa a stalinského Sovětského svazu avšak násilí v době světových válek, 

jak zmíněno výše, ponecháváme stranou. V potaz bereme především milníky historického 

vývoje lidstva s přispěním změn v rámci motivů, cílů a metod provádění teroristických útoků. 
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Některé etapy se částečně mohou překrývat, tj. není možné je od sebe striktně oddělit, např. 

Hizballáh, řadíme spíše do poslední etapy, tj. po skončení konfliktu Východ-Západ, nicméně 

jeho kořeny spadají již do počátku 80. let. Totéž platí i pro některé proměnné jako např. 

metody provádění teroristických útoků či ideologická orientace. Úkladné politické vraždy 

můžeme pozorovat jak v prehistorickém období tak např. v období konce 19. století. Stejně 

tak skupiny nacionalistické provenience jsou činné prakticky po celé 20. století. O to větší 

důležitost pak hrají historické milníky, které jednotlivé etapy symbolicky oddělují. Snažíme 

se především o podání všech možných příkladů teroristického násilí z různých částí světa, 

proto např. v jedné etapě nalezneme skupiny levicově orientované, nacionalistické či 

organizace z Blízkého Východu. Je naši snahou podat co možná nejvíce svědectví o projevech 

terorismu a tak působit všezahrnujícím dojmem, i když je jasné, že podat historické příklady 

vyčerpávajícím způsobem není možné, jednoduše pro jejich nepřeberné množství. Jako 

základní hledisko zde uvažujeme časovou chronologii či posloupnost. Proto do jedné etapy 

zahrnujeme např. zmiňované levicové, nacionalistické či palestinské organizace, které spolu 

jinak prakticky nesouvisí. Jejich působení však časově spadá do stejné doby. Rozlišujeme 

tedy pět následujících etap. První etapou je prehistorické období (do 19. století). Jedná se 

spíše o jakousi historickou zkušenost, že i v této době je možno nalézt projevy teroristického 

násilí, než o regulérní etapu. Poté se soustředíme na druhou etapu, která pokrývá 19. století a 

končí atentátem na Ferdinanda d’Este. Následující třetí etapa je období během obou 

světových válek a též meziválečného období. Čtvrtá etapa začíná po skončení druhé světové 

války a je charakteristická studenoválečnou konfrontací (přibližně tedy od 1948 do 1989). A 

poslední pátá etapa začíná po skončení bipolární konfrontace a trvá prakticky dodnes. 

2.1 Prehistorická etapa 
Zmínky o teroristických činech můžeme najít již v tak starých dokumentech, jakými 

jsou egyptské hieroglyfické texty, bible nebo Homérova Odyssea (Brzybohatý, 1999: 16). 

Často se uvádí, že jedny z prvních činů, které nesou znaky extrémního násilí, a které tak lze 

považovat za terorismus, je možné pozorovat již v antické Evropě během vražd řeckých a 

římských tyranů (Šedivý, 2003: 4) (Waisová, 2003: 132). V této době se však nedá hovořit o 

tom, že by šlo o převládající jev. Terorismus se v této době omezuje pravděpodobně pouze na 

tyto vraždy. Nevýhodou takové vraždy bylo, že obyvatelstvo městského státu bylo příliš malé, 

tj. terorista zde pravděpodobně mohl rychle ztratit svoji anonymitu a byl záhy dopaden (J. M. 

Lutz, B. J. Lutz, 2005: 19-20).  
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Významné projevy politického násilí v Římě, které lze zařadit do kategorie terorismu 

kromě politických vražd jednotlivců, jsou i akce páchané v rámci boje mezi tzv. Populáry a 

Optimáty. Lídři obou frakcí se snažili používat masy svých přívrženců k dominanci či 

zastrašení svých oponentů v rámci shromáždění. Systematické násilí nebo jeho hrozba bylo 

používané k dosažení politických cílů proti svým oponentům. Přívrženci obou skupin se 

objevovali s ulicích se zbraněmi, takže vysoce postavené osoby z obou frakcí si byly nuceny 

najímat osobní ochranku, aby se mohly v relativním bezpečí účastnit shromáždění. 

Zastrašování mnohokrát skončilo výtržnostmi mezi ozbrojenými částmi obou „táborů“. Tato 

situace pak vyústila v to, že často hlasování v senátu či na shromáždění nebylo svobodné, ale 

mělo na něj vliv zastrašování ze strany politických konkurentů. Zastrašování se však později 

proměnilo v politické vraždy, takže např. v roce 133 před Kristem byl zavražděn lídr Populárů 

Tiberius Gracchus. O dva roky později pak byl zavražděn jeho bratr. Do této kategorie 

můžeme zařadit i vraždu Julia Cesara z roku 44 před naším letopočtem (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 

2005: 21).  

V prvním století našeho letopočtu je možno pozorovat další prehistorické projevy 

teroristického násilí, které též souvisely z římskou říší. Akce tzv. palestinských zelótů byly 

namířeny proti římské nadvládě Jeruzaléma. První náznaky revolty byly patrné již v roce 4 

našeho letopočtu ale až od roku 6 našeho letopočtu zahájili zelóti masivní násilnou kampaň 

(Chaliand, Blin, 2007: 55). Zelóti vysílali proti Římanům a též vlastní šlechtě, která s Římany 

spolupracovala, útočníky, kteří měli za úkol je zavraždit (Řehák, Foltin, 2006: 47). Zelóti 

používali ke svým politickým vraždám především dýky. Často útočili uprostřed davu např. na 

tržišti. Ataky, které probíhaly na otevřené ulici měly nejen za cíl zavraždit konkrétní osobu, 

ale též zastrašit ostatní, kteří by chtěli Římany podporovat. Zelóti byli schopni zasáhnout 

prakticky kdekoli a  kohokoli. Další jejich premisou bylo, že měli velkou ochotu k riskantním 

akcím, což mělo za následek podporu mezi dalšími židovskými osadníky (Chaliand, Blin, 

2007: 58). Rebelové též používali na tehdejší dobu moderní prostředky, tj. únosy 

prominentních osob, resp. jejich příbuzných, které pak vyměňovali za vlastní zajmuté členy 

(J. M. Lutz, B. J. Lutz, 2005: 22).  

I Římané však byli v potlačování povstání poměrně krutí. Římský guvernér v Syrii Varus 

poslal dvě římské legie k potlačení Zelótských bouří. Jako následek pak nechal ukřižovat 

2000 židovských zelótů což mělo mít psychologický účinek na další, kteří by měli v úmyslu 

pokračovat v ozbrojených šarvátkách (Chaliand, Blin, 2007: 56). Zelóti byli příklad jak 

řekněme, nacionalistického vzedmutí proti římské nadvládě, tak se jednalo o náboženskou 
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sektu, která neváhala použít terorismus proti vlastním obyvatelům, kteří odmítali striktní 

formu zbožnosti. Již tedy v této době se setkáváme s jistou formou náboženského terorismu 

spojenou s politickými cíli. V tomto případě již židovští zelóti byli schopni zorganizovat 

revoltu pomocí náboženské doktríny a politické agendy, konkrétně, kdy se židovští osadníci 

cítili být ponižováni římskou nadvládou. V zásadě židovští zelóti používali techniku městské 

gerily kombinovanou s psychologickou válkou vlastní spíše pro terorismus. Podařilo se jim 

zavraždit mnoho politických i náboženských osob. Rebelové též atakovali budovy, které byly 

používány jako archívy pro dokumenty ohledně půjček. Tímto způsobem si získávali podporu 

ze strany pracujících tříd, řečeno marxistickým žargonem, které byly pod tlakem dluhů vůči 

privilegovaným vrstvám společnosti.  

Do této prehistorické etapy terorismu se ještě řadí akce muslimských hašašínů z doby 

křižáckých výprav (11. století) (Šedivý, 2003: 4) (Waisová, 2003: 132). Jednalo o organizaci 

šíítských muslimů, která původně založila sektu ismá´ílije, od které se později odštěpila 

skupina vražedných muslimů, která je známá jako sekta asasínů nebo též hašašínů (Řehák, 

Foltin, 2006: 48). Skupina měla své pevnosti v oblasti Levanty a Persie, avšak byla obklopena 

státy, kde byl dominantní sunitský islám. Taktikou asasínu bylo vysílat jednotlivce nebo malé 

skupinky, které měly za úkol vraždit představitelé okolních států, které asasíny ohrožovaly. 

Jejich oběti byly obvykle zabitý stejně jako v případě zelótů na veřejných místech, v tomto 

případě se jednalo o mešity či královské soudy. Veřejná místa byla zvolena také proto, že 

měla demonstrovat moc asasínů provést útok na veřejném místě, ale též šlo o rozšíření takové 

zprávy mezi co nejširší „publikum“. Asasíni se často nepokoušeli z místa činu utéct a předem 

počítali s tím, že budou zabiti (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 2005: 29). Asasíni totiž byli 

povzbuzováni vírou, která jim dovolovala se obětovat, neboť věřili, že ihned po činu 

vystoupají do ráje (Chaliand, Blin, 2007: 61). Jako prostředek pro své teroristické útoky 

používali asasíni dýky. 

Obecně je možné říci, že náboženská moc představuje jistého rivala té světské. Zde se 

kromě politických příčin (útlak skupin zelótů a asasínů) objevují právě ty náboženské 

(židovští zelóti pod nadvládou římanů a šíítští asasíni pod tlakem sunnitských okolních států; 

asasíni bojovali též proti křesťanům, avšak ne s takovou intenzitou). Náboženství tak může 

představovat i alternativu světské moci, pokud má universalistický charakter, jako je tomu u 

křesťanství a islámu, neboť se snaží organizovat každý aspekt lidského života (Chaliand, Blin, 

2007: 59).  
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Jako symbolický mezník je v prehistorické etapě terorismu spatřováno období 

francouzské revoluce, kdy se objevuje termín „teror“ ve smyslu v jakém ho používáme dnes. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole týkající se definice terorismu, termín „teror“ se používá 

v poněkud jiném významu než „terorismus“. Zopakujme tedy, že odkazuje spíše 

k přehnanému uplatňování zákona ze strany státní moci, zatímco terorismus je spojen spíše 

s činností protistátní, čili subverzívní, je tedy namířen naopak proti zákonům státní moci. Oba 

termíny se tedy používají k označení situací naprosto protichůdných (Bonanate, 1997: 10). 

Zároveň měl pojem „teror“ v této době spíše pozitivní konotace (Hoffman, 2006: 3). 

Maxmilien Robespierre vyjadřuje užití teroru v revoluci v následujících řádcích. „Je třeba 

udusit vnitřní i vnější nepřátelé Republiky, anebo s ní i zahynout. Hlavní maximou vaší 

politiky se musí v této situaci stát vedení lidu rozumem a potírání nepřátel terorem. Je-li silou 

lidové vlády v době míru ctnost, pak v revoluční době je to ctnost spjatá s terorem. Teror bez 

ctnosti je neblahá věc, ctnost bez teroru však je nemohoucí. Teror není nic jiného než 

pohotová, přísná a neoblomná spravedlnost. Ta je pak současně vyjádřením ctnosti“ 

(Bonanate, 1997: 10).  Francouzská revoluce znamenala ideologické vzedmutí, neboť přinesla 

dvě významné hodnoty v historii lidstva a to sice ideu rovnosti a ideu svobody. „Člověk se 

rodí svobodný a všude je v okovech“ (Valeš, 2004: 162). Takto začíná významný spis O 

společenské smlouvě, jehož autorem je Jean-Jacques Rousseau, ideolog Velké francouzské 

revoluce (VFR), který se ji však sám nedožil. Ideje VFR se snaží odstranit nerovnosti ve 

společnosti, které pramení od zakotveného společenského řádu, jenž je odvozen od boha 

(panovníci svoji moc odvozovali od boha) a brojí tak proti vazalskému systému královské 

moci, která od narození stavěl poddané do nerovnosti (Zeman, 2002: 49).  

Teror byl tedy prostředkem jak zničit absolutistickou moc panovníka a nahradit ji 

novým systémem, který bude založen na rovnosti lidí a jejich svobodě. Šlo tedy o použití 

teroru jako prostředku pro celkovou transformaci společnosti (Henderson, 2004: 11). 

Historickým důkazem používání teroru budiž zástupy lidí, čekají na provedení rozsudku smrti 

pomocí gilotiny, jakožto jejího prostředku. Rozsudky smrti neměly často žádné ospravedlnění 

a nebylo tedy možné se takovému rozsudku vyhnout, i když se lidé řídili podmínkami 

nastolenými novým společenským řádem. Cílem takové „politiky“ bylo nastolení atmosféry 

strachu, prostřednictvím které, se jakobíni snažili odstrašit své politické odpůrce. Kromě 

vytvoření atmosféry strachu šlo Robespierrovi o vytvoření jakési nové zákonnosti, jakkoli 

podivné, která by mu napomohla k tomu, aby šlechta změnila svůj dosavadní postoj 

podporující starý režim. Efektivním opatřením tedy bylo exemplární potrestání několika členů 
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šlechty, čímž byli další členové šlechtického stavu odstrašeni. Tak se zbavil svých oponentů a 

navíc se zmocnil jejich majetku. Zároveň ti, kteří svůj postoj změnili, byli odměněni např. 

členstvím v Konventu. Kdyby se nepodařilo šlechtu těmito metodami obrátit na svoji stranu, 

patrně by byla vyvražděna, protože jinak by se ji nejspíš dříve či později podařilo obnovit 

minulý režim. Šlechta totiž nejenže ze své podstaty nese společenské nerovnosti a tak nový 

společenský systém by ji patrně nevyhovoval, ale disponuje vzdělaností, finančními 

prostředky a jistou politickou mocí a tak by se ji pravděpodobně podařilo nové společenské 

uspořádání rozvrátit a nastolit nějaké jiné. 

Jakobínský teror byl selektivní. Atakoval určité oblasti zatímco jiné ponechal bez 

povšimnutí. Úkolem nebylo povraždit co nejvíce lidí, to v žádném případě, ale spíše vybrat 

některé cíle, na které bude útočeno, ale kterým nebude podáno rozpoznatelné či racionální 

vysvětlení, resp. zdůvodnění takového výběru. Oběti jakobínského teroru, samozřejmě pokud 

neuvažujeme šlechtu, nikdy nevěděli, proč zrovna ony se staly cíli teroru. Některé regiony 

jako např. Vendée byly atakovány plnou silou, jiné jako např. Languedos či Dauphiné byly 

ušetřeny (Chaliand, Blin, 2007: 103). 

2.2 První etapa 
Do první etapy se teroristické násilí dostává v následujícím 19. století, kdy byla 

aktivní různá nacionalistická, nihilistická či anarchistická hnutí. V této etapě se terorismus 

posouvá směrem k jednotlivcům či skupinám. Nejedná se tedy již o teror, který by byl páchán 

státními složkami, nýbrž jde o terorismus namířený proti státu s cílem změnit stávající 

politické uspořádání. Tento individuální či skupinové páchaný terorismus trvá prakticky až do 

20. století, kdy lze pozorovat další příklady teroru ze strany státu. V této době se teroristické 

útoky zaměřují na představitelé státní moci. V roce 1894 byl zavražděn italský prezident Sadi 

Carnot, o tři roky později pak rakouská císařovna Alžběta a španělský předseda vlády 

Antonio Cánovas a další osoby symbolizující státní moc (Waisová, 2003: 132). Také byl 

zavražděn americký prezident William McKinley (Laqueur, 1996: 24). Etapa končí 

symbolicky zavražděním rakouského následníka trůnu Ferdinanda d´Este. I když se 

nejčastějšími cíli teroristického násilí stávali individuální cíle, tedy političtí představitelé 

vládnoucího režimu, teroristé se nevyhýbali ani většímu počtu obětí (např. v restauraci či na 

jiném shromáždění lidí). Teroristické útoky byli v této době již lépe připravovány a mají 

k dispozici modernější prostředky k zabíjení. Díky tomuto faktu se terorismus dostává do 

agend policie, politiků ale i do povědomí obyčejných lidí. 
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Ani v této etapě však terorismus proti státním strukturám nebyl žádným novým 

fenoménem, jak jsme jej mohli pozorovat u židovských zelótů či muslimských asasínů. V této 

době však dostává jiné ideologické podhoubí. Náboženství nehraje vůbec žádnou roli a 

terorismus spojený s náboženstvím se pak objevuje prakticky až na konci druhé poloviny 20. 

století. Skupiny páchající terorismus také neměly většinou jasnou politickou agendu, přestože 

zde existovali vazby na zrovna aktuální směry, jakými byli marxismus, anarchismus, 

nihilismus či nacionalismus.  

19. století bylo stoletím, kdy se válka stává masovým fenoménem a kdy se objevily 

vlny revolucí. To se netýká pouze hlav států či armád, ale potažmo celých společností. Kromě 

tohoto faktu došlo k průmyslové revoluci, která umožnila teroristům používat stále 

modernější prostředky k páchání jejich útoků. Velké pokroky byly zaznamenány např. 

v technologiích týkajících se výbušnin, kdy teroristé a to je charakteristické i pro dnešní dobu, 

za relativně malé investované peníze „sklidili“ velký profit (Chaliand, Blin, 2007: 96). 

Zejména vynález nitroglycerinu umožňoval teroristům nové techniky při jejich útocích. 

Průmyslová revoluce však může bát chápaná ještě v jiném smyslu souvisejícím s terorismem. 

Jak již bylo řečeno, v této době teroristé páchali útoky, jejichž ideologická motivace byla 

zakořeněna např. v nacionalismu, kdy někteří jednotlivci či skupiny žijící 

v mnohonárodnostních státech si uvědomovali svoji vlastní příslušnost k určité skupině, či 

dále v anarchismu, kdy jednoduše těmto teroristům nevyhovoval vládnoucí režim. 

Průmyslová revoluce však kromě technologického pokroku či rozšiřování kapitálu, přinesla 

též prohlubující se propast mezi ekonomicky bohatšími třídami a těmi chudšími. Terorismus 

tak byl často prostředkem k upozornění na zvyšující se rozdíly mezi společenskými třídami. 

Konečnou motivací anarchistů pak bylo vyvolání mezinárodního dělnického povstání (Řehák, 

Foltin, 2006: 49). Sociální rozdíly mezi pracující třídou či proletariátem a buržoazií pak 

umožnily ve velké míře vznik anarchistické doktríny, kdy jedna třída profitovala 

z průmyslové revoluce, druhá naopak často živořila na hranici únosných životních podmínek. 

Industrializace též napomohla k migraci lidí z venkova do měst za prací, kdy v továrnách byly 

velmi neuspokojivé pracovní podmínky (Henderson, 2004: 11). 

Terorismus se ale zdaleka netýkal pouze evropského kontinentu. Ve Spojených státech 

amerických byla v této době aktuální otázka otroctví. Teroristické násilí bylo integrální 

součástí boje např. o vládu ve státě Kansas. Skupiny obyvatel, pocházejíc z Missouri a které 

byly pro zachování otroctví, se přemístily do Kansasu, aby zde podpořily stejně smýšlející 
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osadníky. Během voleb např.doházelo k tomu, že ti, kteří měli zájem na zachování otroctví 

plnili volební urny, tak že už se do nich nic nevešlo, čímž zastrašovali ty, kteří byli pro 

zrušení otroctví (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 2005: 50). Obě strany pak následně byly úspěšné 

ve vzájemném zastrašování, osadníci tak často žili ve strachu. Otázka otroctví se pak stala 

jednou z „diskutovaných“ během občanské války. V této době však začíná činnost hnutí, které 

bylo proti otrocky orientované a které používalo teroristické metody: Ku-klux-klan (KKK). 

Jak velmi dobře známo, jako jeden z výsledků občanské války bylo zrušení otroctví. KKK se 

však snažil nově svobodné otroky a také občany, kteří s novou politickou ohledně černochů 

souhlasili, zastrašovat a terorizovat. Členové KKK byli nejčastěji vyzbrojeni puškami, jejich 

metodami však bylo chytání černochů a jejich věšení během noci. Pokud se černoch snažil 

uplatnit svoje nově nabyté volební právo, byl zavražděn a to často i před volební místností. 

Známou epizodou v dějinách terorismu jsou události v Rusku z druhé poloviny 19. 

století. Zde existovalo hnutí Zemlja a volja (Půda a svoboda), které se snažilo propagovat 

myšlenky demokratické revoluce prostřednictvím tzv. narodnictví – populismu, tj. jednalo se 

o šíření myšlenek revoluční propagandy osvětou mezi prostý lid. Organizace se později 

rozpadla na radikální anarchistickou odnož Narodnaja volja (Svoboda lidu) a marxisticky 

orientovanou Čjornyj pereděl. Narodnaja volja pak byla ideologicky spjata s jedním z prvních 

revolucionářů Michailem Bakuninem. Bakuninova vize spočívala v tom, že pomocí atentátů 

na politické představitele měly být vytvořeny podmínky pro revoluci (Bonanate, 1997: 28). 

Tato radikální skupina byla známa svými teroristickými útoky a pokusy o zavraždění cara 

Alexandra II., což se jí nakonec po několika pokusech v roce 1881 podařilo (Zeman, 2002: 

57). Tomu však předcházelo několik neúspěšných pokusů. Např. v roce 1879 se anarchisté 

pokusili vyhodit do povětří carský vlak pomocí nové výbušniny – dynamitu. Pokus byl však 

neúspěšný neboť jedna ze dvou náloží vůbec nevybuchla  a druhá zasáhla náhradní vlak, který 

sloužil jako návnada. Následovalo pak několik dalších neúspěšných pokusů, kdy 

pravděpodobně nejblíže úspěchu byl ten, kdy se podařilo anarchistům do carovi jídelny 

propašovat několik kilogramů výbušniny. Výbuch však byl iniciován předčasně a zabil 

„pouze“ několik členů služebnictva a stráží. Zavraždění cara se podařilo až o dva roky později 

během vojenské přehlídky, kdy skupina anarchistů prostudovala trasu jízdy carova pohybu a 

vypracovala plán útoku. Anarchisté měli plán poměrně důkladně propracován. Pronajali si 

obchod z nějž vykopali podzemní chodbu, která vedla pod komunikací, po níž měl car projet. 

Do této chodby pak umístili kilogramy trhaviny, která měla carův kočár roztrhat. Jako záložní 

plán bylo rozmístění čtyř můžů dále po trase, kdyby výbušnina neexplodovala. Ti měli 
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atakovat cara bombami. Během prohlídky však carova kolona změnila směr jízdy a tak se 

efektivně vyhnula připravené pasti. Útok tedy museli provést zmiňovaní muži. První exploze 

zranila a zabila několik lidí z davu, poškodila carský kočár avšak car vyvázl bez zranění. 

Teprve až druhý pokus byl úspěšný, kdy atentátník vyběhl z davu a výbušninou smrtelně 

zranil cara, který při útoku přišel o obě nohy a byl vážně poraněn na očích. Zemřel 

zanedlouho po útoku. Při tomto ataku bylo zabito dalších dvacet lidí včetně pachatele 

(Brzybohatý, 1999: 18). Ještě před samotných zavražděním cara spáchala skupina atentáty na 

petrohradského gubernátora generála Trepova či generála Kropotkina (Bonanate, 1997: 28-

29). Celá teroristická kampaň byla někdy financována pomocí loupeží v bankách (Rapaport in 

Rasler, Thompson, 2009: 30). Car a carská rodina byli záměrně vybráni jako cíle pro svoji 

hodnotu jakožto symboly carského samoděržaví a tedy tyranského způsobu zkorumpované 

vlády (Hoffman, 2006: 5).     

V tomto „ruském“ případě šlo o terorismus, který byl individuální a který neměl žádné 

institucionální vyjádření v podobě pevné organizační struktury teroristické skupiny (Zeman, 

2002: 57). Oproti tomu italský badatel Luigi Bonanate hovoří o tom, že po roce 1874 se 

skupina lépe organizovala, měla přísnější řád a pečlivě vybírala své členy (Bonanate, 1997: 

28). Poslední úspěšný útok na cara byl též již slušně propracován a měl záložní plán. 

V druhé polovině 19. století se i Velká Británie potýkala s rostoucím irským 

nacionalismem. Irové používali teroristické metody, aby donutili britské autority odejít 

z ostrova. Takže např. v roce 1882 byl zavražděn britský místodržící a jeho zástupce 

v Dublinu irskými nacionalisty. Britská vláda se též musela vypořádat s vlnou terorismu 

v Indii., zejména v Bengálsku. Na přelomu tisíciletí zde bylo mnoho útoků, které páchali 

Indové ve víře ve větší práva na britské vládě či dokonce k dosažení nezávislosti na britské 

koruně. V této době zde začíná tedy vražedná kampaň britských přestavitelů. Samotní Indové 

nevěřili, že by samotné teroristické metody mohly dosáhnout či napomoci nezávislosti, ale 

doufali, že by mohly napomoci ke vzpouře v indické armádě (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 2005: 

51). 

Anarchistické hnutí využívající teroristické metody bylo velmi úspěšné ve Španělsku. 

Těžilo především z ekonomické a průmyslové zaostalosti země a s tím souvisejících 

sociálních problémů, které postihovalo velkou část společnosti. Tyto sociální otřesy byly 

protkány tlaky ze strany regionálních hnutí ohrožující jednotu Španělska. Bohatší části země 

totiž nechtěly poskytnout finanční prostředky těm chudším. Tak začala vznikat anarchistická 
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hnutí v podstatě po celé zemi. Hnutí mělo těsné vazby na pracující a též na zemědělce. V této 

době, tedy koncem 19. století, začali anarchisté podnikat útoky na osoby přestavující 

královskou moc, krále nevyjímaje. Jedním z prvních pokusů byl atentát na krále z roku 1878, 

kdy se Juan Oliva Moncasi pokusi zapálit krále v jeho průvodu. Další pokus byl uskutečněn 

během oficiální návštěvy španělského krále na francouzském dvoře, kdy atentátník hodil po 

španělském králi Alfonsu XIII. a francouzském prezidentovi Émile Loubetovi bombu. Pokus 

byl neúspěšný, i když zranil několik dalších lidí. Pachatel Alejandro Farras nebyl nikdy 

dopaden. Další pokus byl uskutečněn při králově svatbě z princeznou Enou Battenbergskou. 

Anarchista Mateo Morral vhodil bombu schovanou  v buketu kytic na svatební vůz. Přestože 

bylo zabito patnáct osob a zraněno přibližně padesát dalších, královský pár vyvázl bez zranění 

(Chaliand, Blin, 2007: 119-120). Útoky se však nesoustředily pouze na osoby představující 

královskou rodinu. Anarchista Santiago Salvador v roce 1893 hodil dvě pumy do davu lidí 

v budově opery v Barceloně. Chtěl tak pomstít popravu svého kolegy Paulina Pallase, který 

předtím zavraždil generála Arsenia Martineze Campose. Salvador zabil více jak padesát lidí 

(Chaliand, Blin, 2007: 120). Na rozdíl od ostatních evropských zemí, kde se vyskytnul 

anarchismus projevující se teroristickými metodami a který prakticky s koncem století 

vymizel, ve Španělsku přetrval až do následujícího dvacátého století. 

Balkánský poloostrov bylo vždy místo, kde politické vřavy násilného charakteru 

nebyly ničím výjimečným. Existuje zde mnoho etnik, tři velká náboženství, tudíž se zde 

vytváří prostor pro politicky motivované násilí. Navíc situace v době druhé poloviny 19. 

století je poměrně nepřehledná. Zájmy na Balkánském poloostrově mají Rakousko-Uhersko, 

Srbsko, Osmanská říše, která je mocensky však na ústupu a ostatní mocnosti ji prakticky 

neberou jako faktického soupeře, či Bulharsko. V situaci mocenských bojů o oblast Balkánu 

vzniká Vnitřní revoluční makedonská organizace (VMRO), která usilovala o osamostatnění 

Makedonie a tedy jejího vystoupení z vlivu Osmanské říše. Svoji vnitřní strukturou se jednalo  

prakticky o moderní organizaci, která nese znaky dnešních teroristických skupin. Organizace 

se vnitřně dělila na komitéty (buňky), které měly získat kontrolu nad makedonských územím 

(Bonanate, 1997: 36). VMRO byla teroristická organizace, která prováděla útoky na západní 

civilisty, turecké úředníky a příslušníky osmanské armády, čímž se snažila získat pozornost 

západních velmocí ohledně makedonské otázky a též navodit atmosféru strachu mezi 

tureckými vojáky. Své útoky však prováděla také protože chtěla vyprovokovat Osmanskou 

říši k akci, která by podle VMRO měla za následek protireakci ze strany západních velmocí 

vůči Turkům. Např. se ji podařilo potopit francouzskou loď, která převážela munici pro 
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tureckou armádu, bombovým útokem vykolejit vlak Istanbul Express, odříznout totéž město 

od dodávek plynu či svými akcemi zabít mnoho lidí při útocích na kavárny, banky a pošty (J. 

M. Lutz, B. J. Lutz, 2005: 52). Organizaci podporovalo Bulharsko, protože chtělo aby 

Makedonie vstoupila pod jeho správu (Zeman, 2002: 62). Nakonec násilné akce prakticky 

neznamenaly žádný velký posun, neboť západní velmoci se zdráhaly zasáhnout a 

k osamostatnění Makedonie také nedošlo. Její velká část se stala součástí Srbska. Podařilo se 

však definitivně vyhnat Turecký vliv z Evropy. Z VMRO se po neúspěchu stala organizace 

spíše kriminálního typu, kdy zaměstnávala nájemné vrahy a zločince různého typu (Hoffman, 

2006: 11). 

2.3 Druhá etapa 
V následujícím období, máme v tomto smyslu na mysli etapu válečného a 

meziválečného období, je též možno nalézt projevy krajního násilí. Protože my považujeme 

terorismus za násilí páchané pouze v době míru, nebudeme uvažovat násilí během obou 

světových válem, protože se jedná o násilí (i když na civilistech), kdy je válečný konflikt 

otevřeně vyhlášen. Do této doby můžeme zařadit teror státní a to v podobě nacistické či 

sovětské vlády. Takovéto zařazení však samozřejmě závisí na tom, jak terorismus definujeme. 

My tyto příklady zmíníme, protože se jedná o bezprecedentní akty politicky motivovaného 

násilí s účelem zastrašit obyvatelstvo a ponecháme tak poněkud stranou „definiční“ otázku, 

zda pachatelem terorismu nebo teroru jsou pouze nestátní aktéři, či jím může být i stát nebo 

zda státní teror můžeme zařadit do stejné jevové kategorie, jako terorismus páchaný proti 

státu. Vzhledem ke spornosti tohoto pojetí však pouze na tomto místě zmíníme konkrétní 

příklady a nebudeme se jimi zabývat více do hloubky, navíc se jedná o historii obecně 

známou a není tedy potřeba podrobně rozebírat období leninské a následně stalinské či 

nacistické krutovlády .  

Vedle těchto projevů násilí se objevují i nestátní skupiny, které používají teroristické 

metody k prosazení svých zájmů. Jedná se především o pokračování boje makedonské 

VMRO, zrození Irské republikánské armády, vzedmutí národního povědomí v Indii či boje 

židovských osadníků proti britské koloniální správě. K tomu lze ještě poznamenat, že v této 

době se ještě nejedná o zrod širokého lidového hnutí (snad s výjimkou Irska), např. za národní 

osvobození, jako tomu bylo po druhé světové válce v souvislosti z dekolonizací zemí Třetího 

světa. Tj. teroristické organizace svých duchem patří k tajným organizacím, které nejsou 
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schopny se spojit s lidovým hnutím a tedy postrádají podporu širokých mas (Bonanate, 1997: 

46). 

Projevy násilí z této doby byly prováděny i v kontextu boje nestátních aktérů za 

nějakou konkrétní myšlenku. Makedonská VMRO pokračovala v teroristických útocích i po 

první světové válce a snažila se svými akcemi narušit fungování nově ustavené jugoslávské 

vlády. Během dvacátých a počátku třicátých let se podařilo VMRO zavraždit více jak 200 

jugoslávských úředníků. kromě toho prováděla útoky i na srbské osadníky se snahou je 

vypudit z makedonského území. Velkou roznětkou pro teroristickou kampaň byl i fakt, že 

většinu důležitých politických pozic a též postů v armádě zaujímali etničtí Srbové. Ti pak 

používali tvrdé metody, aby udrželi v nově utvořeném státě území, která nebyla osídlena 

etnickými Srby. Např. srbská armáda a policie měly dovoleno zabíjet makedonské lokální 

lídry, kteří měli vazby na Bulharsko, které Makedonii podporovalo. I když jeho podpora se 

pak v třicátých letech změnila (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 2005: 67). Srbskou dominanci též velmi 

těžce neslo Chorvatsko. I zde vznikaly organizace, které používali teroristické metody proti 

srbským přestavitelům. Máme samozřejmě na mysli hnutí Ustaša, pod vedením Anteho 

Paveliče. Konečným cílem ale bylo vytvoření samostatného Chorvatska. Z pohledu Chorvatů 

asi nejúspěšnějším činem bylo zavraždění jugoslávského krále Alexandra v roce 1933 během 

jeho státní návštěvy Francie. Ustašovci se později během druhé světové války dostali k moci 

s pomocí hitlerovského Německa.  

Irské hnutí může posloužit jako příklad, které mělo limitované prostředky a přesto se 

mu podařilo získat ohromný politický zisk (i když jen pro jižní část ostrova). Významný je též 

prvek lidové podpory. Roznětkou se stala událost o velikonočních svátcích roku 1916, kdy 

organizace Irské republikánské bratrstvo vyvolalo v ulicích Dublinu povstání. Nejednalo se o 

nějaké diverzní akce jednotlivců, nýbrž o relativně masovou akci, která měla podporu 

obyvatelstva (Zeman, 2002: 66). I když samozřejmě Irské republikánské bratrstvo bylo tajnou 

organizací (později se přeměnilo v Sinn Fein) tak bylo podporována společností. Pod vedením 

Eamona de Valery a Michela Colinse (oba vůdcové IRA) se podařilo Irům získat nejprve 

statut dominia v rámci britského společenství a po první světové válce úplnou samostatnost na 

britské koruně. Pravděpodobně rozhodujícím vlivem k této skutečnosti byl fakt, že se konflikt 

přenesl na anglickou půdu a britská vláda tak ztratila podporu obyvatelstva v této otázce. 

Kromě toho americké veřejné mínění stálo též na straně Irska. IRA se považovala za 

skutečnou irskou armádu a byla tak i organizována. Např. v roce 1920 IRA přepadla současně 
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více jak 315 policejních stanic. Tentýž rok  napadla a zabila 16 důstojníků britské tajné služby 

(Bonanate, 1997: 42). Cíli byli jak policejní či vojenští důstojníci, tak britští úředníci. Kromě 

těchto kategorií mezi ně patřili i irští policisté či obecně Irové, kteří byli ochotni tolerovat 

britskou moc na irském území. Rozdělení ostrova se nelíbilo irským nacionalistům (v čele 

s de Valerou), kteří požadovali sjednocení  ostrova a tedy i úplnou nezávislost pro jeho 

severní část, která zůstala integrální součástí britského panství. IRA nyní útočí i na 

představitele nově vzniklého irského státu, který považuje za zrádce. Avšak po několika 

útocích, které  způsobily několik málo mrtvých se situace uklidnila neboť kampaň měla jen 

malou podporu ze strany obyvatelstva, které si již přálo mír. Irský terorismus se však ještě 

objevil v druhé polovině dvacátého století. 

Pro indické nacionalistické hnutí bylo Irsko úspěšným příkladem jak dosáhnout 

politického cíle, tedy nezávislosti na britské koruně násilnými prostředky. Stejně jako v Irsku 

před první světovou válkou však byli i indičtí nacionalisté poměrně neúspěšní. Podařilo se jim 

zavraždit jen člena britského parlamentu v roce 1909 (Chaliand, Blin, 2007: 187). Útoky však 

byly vedeny i proti muslimskému obyvatelstvu Indie. Klíčovými postavami indického 

nacionalistického hnutí byly Gangadhár Tilak a Damodar Savarkar. Tilak se snažil 

mobilizovat masy k boji proti cizincům pomocí hinduistického náboženství. Později se však 

přiklonil spíše k legálním prostředkům a od násilných akcí upustil. Oproti tomu Savarkar se 

stal hlavou indické teroristické organizace Raštriya Swayam Sewak Sangh (Bonanate, 1997: 

62). Hlavním cílem akcí této organizace bylo sjednocení tradiční Indie. V roce 1947 totiž 

došlo k rozdělení Indie na dva nezávislé státy, na Indii a Pákistán. S tímto rozdělením 

souhlasil Gándhí, bojovník za nezávislou Indii ovšem mírovými prostředky. Ten byl 

zavražděn jedním ze Savarkarových žáků právě proto, že souhlasil s tímto rozdělením na dva 

nové nezávislé státy. Mnoho členů zmiňované indické teroristické organizace byli přeběhlíci 

od Gándhího mírového hnutí. Protože z počátku hnutí nemělo významný úspěch, rozhodli se 

někteří jeho členové obrátit na teroristické metody vedení boje. 

V Indii operovala ještě jiná teroristická skupina. Ta vznikla ve dvacátých letech a 

jmenovala se Hindustánská socialistická republikánská asociace (Hindustan Socialist 

Republican Association). Ta byla též ovlivněna myšlenkami marxismu, neboť kromě boje za 

nezávislost Indie se snažila vyvolat revoluci a brojit proti kapitalismu a třídním nerovnostem. 

Ve svém pamfletu The Philosophy of Bomb ospravedlňuje užití teroristických metod 

k prosazení svých cílů. Bez těchto metod by prý nebylo možné provést revoluci k přeměně 
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společnosti a nebylo by možné dosáhnout nezávislosti. Později ve třicátých letech skupina 

prováděla útoky proti západním civilistům a proti indické infrastruktuře, avšak se jí 

nepodařilo získat podporu obyvatelstva, které je tradičně rozděleno do kastovního systému 

(Chaliand, Blin, 2007: 189). Ještě před tím a to v roce 1929 se pokusila, avšak neúspěšně, 

zavraždit britského místokrále (Garrison, 2004: 270). 

Situace v oblasti Palestiny byla taková že zde koexistovaly dvě etnika, která ji 

považují za svoji domovinu. Jedná se tedy i palestinské Araby a Židy. Původně bylo 

přislíbeno vytvoření  národního státu pro hebrejský lid (Balfourova deklarace), nicméně 

deklarace nebyla naplněna. Mezi oběma etniky započaly brzy konflikty, které nesly znaky 

teroristického násilí. Mezi radikální militantní židovské organizace patřil Irgun Menachema 

Begina, který atakoval především arabské obyvatelstvo v této oblasti ve snaze jej vypudit. 

Širším záměrem však bylo probuzení bojovného ducha vzpoury mezi židovskými osadníky a 

uvědomění národní jednoty (Bonanate, 1997: 55). Radikálnější skupinou byl však tzv. 

Sternův gang, který prováděl útoky i na britské úředníky, neboť oblast byla pod britskou 

mandátní správou. Cílem těchto útoků bylo dosažení politik příznivých pro židovské 

osadníky, jednalo se především o zvýšení židovské imigrace do oblasti. Proti tomu se 

samozřejmě stavěla arabská část populace. Zatímco druhá světová válka byla charakteristická 

klidem zbraní pro prakticky všechny židovské skupiny (Židovská agentura nabídla židovskou 

brigádu bojující pod britskou vlajkou. Někteří její členové byli dříve zadržení teroristé), 

Sternův gang pokračoval v násilných útocích. V roce 1944 se mu v Káhiře podařilo zavraždit 

britského ministra zahraničí lorda Moyena (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 2005: 69). Nejúspěšnější 

akcí z pohledu teroristů se stal útok na hotel King David v Jeruzalémě, kde sídlilo vojenské 

velení britské mandátní správy z roku 1946. Zemřelo při něm přibližně 200 osob. Jedním 

z velitelů teroristického komanda byl i pozdější ministerský předseda Izraele Menachem 

Begin. Kromě dvou zmiňovaných skupin zde ještě působila paramilitární organizace Hagana, 

která byla umírněnější. V podstatě se jednalo o organizaci národní domobrany. Ta s útokem 

na hotel nesouhlasila a snažila se ho odvolat. 

V tomto období patřili mezi vykonavatele teroru Adolf Hitler, Vladimír Iljič Lenin a 

Josef Stalin. My zde uvádíme tyto případy, protože se jedná o státní teror, který je politicky 

motivovaný, je namířen proti civilnímu obyvatelstvu a představuje použití masového násilí. 

Důsledně však odlišujeme tyto akce od terorismu (viz rozdíl mezi „terorem“ a „terorismem“ 
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v první kapitole), který je páchán nestátními aktéry a je namířen proti jiným cílům, tj. proti 

nějakému státu, resp. jeho vládě a to i v případě, že jeho oběti jsou také civilisté. 

V důsledku čistek resp. holokaustu zemřelo přibližně 6 milionů Židů, kdy největší část 

tvořili polští Židé. Jednalo se tedy o systematické vyvražďování příslušníků jednoho národa 

za účelem jeho úplného vyhlazení a tím tedy konečného vyřešení židovské otázky. K tomu 

byli používány vyhlazovací tábory, kde se hromadně zabíjelo pomocí jedovatého plynu 

(nejčastěji Cyklon B), zastřelením či oběšením. Mnoho Židů zemřelo též v důsledku 

pogromů, otrocké práce v koncentračních táborech, v ghettech či v důsledku nelidských 

podmínek při transportech do táborů (Řehák, Foltin, 2006: 50). 

V období Leninovi vlády byla v Rusku evidentní snaha o totální přetvoření ruské 

společnosti. K tomu se Lenin snažil použít všechny možné prostředky, jakými byly např. 

fyzická likvidace bývalé šlechty z období vlády cara, inteligence, buržoazie, ale i prostý lid, 

který stál proti revoluci. K tomu mu pomáhala i Čeka, tajná policie, vedená F. E. 

Džeržinským. Rudý teror pak byl posvěcen dekretem z 5. září 1918, kde se píše, že Rusko 

musí být ochráněné od třídního nepřítele, který musí být izolován v koncentračních táborech 

(Chaliand, Blin, 2007: 202). Dekret byl namířen proto tzv. „bílým“, což byli všichni nepřátelé 

revoluce. Zároveň se Lenin snažil vymítit jakékoli známky starého režimu, dále pak všechny 

možné aspiranty k moci a samozřejmě politické odpůrce (např. menševici). Jak již bylo 

zmíněno, represe se nevyhnuly ani prostým lidem, resp. zejména dělníkům v továrnách. 

Organizátoři stávek byli zatýkání a posléze odsouzeni k smrti společně s několika dalšími 

dělníky participujícími na stávkách. Tito byli označeni jako zrádci revoluce a tedy následně 

popraveni. Útlak kozáků ukázal, že teror nemusí být spojen jen s politickými odpůrci, či 

sociálními kategoriemi, ale může být namířen též proti velmi specifické skupině obyvatel. 

Symbolem režimu teroru se stalo zřízení sítě koncentračních táborů (Gulag), kam byli 

umisťovány všechny nepohodlné osoby. 

Stalinský teror byl však ještě masovějším a dosáhl daleko větších rozměrů než ten 

pocházející od jeho předchůdce. Násilná kolektivizace rolníků může být jen jedním 

příkladem. Ta měla za následek cca 6 milionů mrtvých v důsledku hladomoru (Chaliand, 

Blin, 2007: 205). Stalinský teror se dotkl prakticky všech skupin společnosti bez rozdílu. 

Nezáleželo na tom o jakou sociální nebo etnickou skupinu se jedná. Neunikla mu jak elita, 

rolníci, duchovenstvo, generalita armády či členové komunistické strany, kteří byli často 

perzekuování ve vykonstruovaných procesech. Takové metody způsobily atmosféru strachu 
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prakticky v celém státě, neboť se nikdo nemohl cítit zcela bezpečně. Násilné akce a politické 

čistky tak měly za úkol totální uzmutí moci pomocí teroristických metod (Hoffman, 2006: 

15). 

2.4 Třetí etapa 
Následující etapa teroristického násilí symbolicky započala po skončení druhé světové 

války, resp. je spojena s dobou studenoválečnou. Období konfliktu Východ-Západ znamenalo 

nebývalý rozmach terorismu, který se internacionalizoval. Kromě toho se objevují nové 

prostředky teroristického násilí a dochází také k mezinárodní spolupráci mezi teroristickými 

skupinami (Rapaport in Rasler, Thompson, 2009: 31). Ty jsou též v prostředí bipolární 

konfrontace nezřídka podporovány jednou či druhou velmocí, resp. blokem.  

Studená válka byla charakteristická vzájemnými závody ve zbrojení mezi oběma 

velmocemi, od poloviny 60. let pak vzájemnou paritou jaderných zbraní a tedy následkem 

toho i tzv. vzájemně zaručeným zničením. Bipolární konfrontace tak „nabízela“ konflikty 

nízké intenzity ve Třetím světe. V takovémto prostředí a též v rámci ideologického soupeření 

pak osvobozenecká hnutí Třetího světa byla často marxisticky orientovaná v závislosti na 

podpoře Sovětského svazu či Číny. Ta se pak uchylovala k teroristických praktikám nebo 

gerilovému boji ve kterých se někdy velmoci též angažovaly (Chaliand, Blin, 2007: 208-209). 

Další důležitou charakteristickou této etapy je národněosvobozenecký boj, který 

souvisí s dekolonizací ve Třetím světě, při němž skupiny často používaly teroristických 

metod. Jinou vlastností budiž i ideologická orientace, kdy skupiny byly často marxisticky 

levicově orientované (RAF v Německu, BR v Itálii), později (zejména od 70. let) též i 

pravicově (Mussolini Action Squads v Itálii či New Force ve Španělsku). Další ideologií, 

která charakterizovala  některé teroristické skupiny  byl nacionalismus (ETA ve Španělsku 

nebo IRA v Severním Irsku). Pro tyto skupiny je charakteristické rozdělení na politickou a 

armádní část. Zatímco armádní část vykonává teroristické útoky a je tedy tajnou organizací, 

politické křídlo organizuje politicko činnost. Účastní se voleb, pořádá různé kulturní či 

vzdělávací akce v dané komunitě. Důvodem pro takové rozdělení je fakt, že politické křídlo 

se vždy může distancovat od akcí, prováděných křídlem armádním (Laqueur in Waisová, 

2003: 133). Kromě tradičních metod teroristických skupin, jakými byly bombové útoky, 

vraždy, únosy a požadování výkupného se objevily též únosy letadel. Spektakulárním 

příkladem takového útoku je např. únos letadla italské společnosti El Al, které mělo směřovat 

do Tel Avivu v roce 1970. Útok provedli palestinští teroristé. Zásadní událostí v dějinách 
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teroristického násilí je však útok palestinské skupiny Černé září na izraelské sportovce 

v Mnichově během olympijských her v roce 1972 (Waisová, 2003: 134). Černé září 

požadovalo propuštění svých 234 spolubojovníků a bezpečný odlet do Káhiry. Akce po 

nepříliš podařeném útoku bezpečnostních složek skončila smrtí všech izraelských sportovců, 

teroristů bylo zabito pět a další tři byli zajati. Tento útok způsobil mezinárodní zděšení a 

následně začaly vznikat organizace zabývající se terorismem, různé mezinárodní výbory, 

agentury či národní speciální jednotky (Řehák, Foltin, 2006: 53). Skupiny provádějící takové 

útoky již často byly internacionální, tj. měly mezinárodní složení a též operovaly mimo území 

svého státu. Terorismus se stává v této době mezinárodním fenoménem. Co se týká počtu 

teroristických útoků, tak vrchol můžeme zaznamenat v 80. letech, od té doby počet 

teroristických útoků klesá, avšak zvyšuje se počet jejich obětí (Šedivý, 2003: 4). V 80. letech 

se objevila nová technika provedení teroristického útoku a to sice sebevražedné útoky. 

Sebevražedné útoky, které pak nabyly významně na počtu v poslední etapě teroristického 

násilí, jsou charakteristické vůli k vlastní sebeoběti, specifickou organizací a snahou o co 

největší destruktivní účinek. Prvními organizacemi používajícími tuto metodu boje byly 

libanonský Hizballáh, který ji použil jako odvetu po izraelské invazi do Libanonu v roce 1982 

či Tamilští tygři  osvobozeného Ílámu na Srí Lance. První útoky byly prováděny nárazy aut, 

které byly naložené výbušninami, do vojenských cílů. Cíli teroristického násilí byli 

různorodé. Stávali se jimi policisté či soudci vyšetřující terorismus, zahraniční diplomaté a 

politici, ale také obchodní domy, velké korporace a koncem 70. let se k nim přidali cíle 

s potenciálem hromadných škod, jakými byli např. letiště, nádraží, vlaky či zmiňovaná 

letadla. Útoky na diplomaty v zahraničí měly za úkol opatřit teroristické skupině publicitu a 

též měly být nástrojem jak ovlivnit zahraniční politiku nějakého konkrétního státu. První 

sebevražedné útoky byly vedeny proti izraelskému velvyslanectví v Súru. V roce 1983 

následoval sebevražedný útok na kasárny mezinárodních mírových jednotek v libanonském 

Bejrútu, při kterém zemřelo více jak 300 amerických a francouzských vojáků (Řehák, Foltin, 

2006: 52). V rámci Třetího světa se však terorismus projevil ještě poněkud odlišným 

způsobem, resp. měl jinou motivaci. Koloniální velmoci byly vyčerpány válkou, takže často 

nebyly schopny své kolonie udržet (Henderson, 2004: 12). Od poloviny 50. let docházelo 

k dekolonizaci, kdy řada bývalých kolonii tak získala nezávislost a to jak v jihovýchodní Asii 

tak v Africe. Nové vzniklé státní útvary často neměly žádnou zkušenost se státností a tak 

hledaly nějakou státní myšlenku, na které by byl nový státní útvar vybudován. Často pak 

docházelo k tomu (především případ Afriky), že nové vzniklé státy nebyly etnicky homogenní 

a moc získala jedna etnická skupina, zatímco ostatní se tak dostaly do formální opozice. Tato 
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skutečnost pak komplikovala formování státní ideje, resp. státotvorného národa. Opozice se 

pak uchylovala k boji, který se často vyznačoval teroristickými praktikami. Opoziční skupiny 

pak byly mnohokrát podporovány Moskvou či Washingtonem, to podle toho, jak byly 

ideologicky orientované (např. Tupamaros v Urguaji nebo Africký národní kongres 

v Jihoafrické republice) (Waisová, 2003: 133). 

Na území svých kolonií se s terorismem musely vypořádat koloniální velmoci Velké 

Británie či Francie. V Alžírsku působila teroristická organizace Národní osvobozenecká 

fronta (FLN), která si kladla za cíl nezávislost země na francouzské koloniální moci. FLN 

používala teroristické metody za různými účely. Snažila se vyhubit koloniální úředníky, 

zastrašit obyvatelstvo, které chtěla následně kontrolovat či se snažila likvidovat svá 

konkurenční hnutí, jako např. alžírské nacionalisty v čele s Messali Hadjem (Chaliand, Blin, 

2007: 216). Teroristická kampaň započala v roce 1956, FLN útočila i na takové cíle, jakými 

byly mléčné bary. Snažila se tak demoralizovat Francouze žijící na území Alžírska. Rok 1957 

znamenal závratnou eskalaci násilí a velký nárůst teroristických útoků. Francouzská vláda se 

následně rozhodla pravomoci policie přenést na armádu, čímž střet dostal militaristickou 

dimenzi. V roce 1956 v důsledku teroristických útoků zemřelo 78 osob a 586 bylo zraněno, o 

rok později se toto číslo vyšplhalo na 837 mrtvých a 3272 zraněných. V roce 1958 se počet 

mrtvých ještě o necelou stovku zvýšil. Pokles pak započal až v roce 1959 (Bonanate, 1997: 

70). Je třeba podotknout, že i ze strany Francouzů docházelo k excesům mající charakteristiky 

terorismu. Za ty je odpovědna především OAS (Organizace tajné armády), která se stavěla 

proti myšlence alžírské nezávislosti. Ta se též snažila o svržení režimu de Gaulla, ale 

neúspěšně. OAS tedy byla jak proti alžírské nezávislosti tak, se snažila podkopat vládnoucí 

francouzský režim, který postupně realizoval myšlenku nezávislosti Alžírska. Nejméně třikrát 

se pokusila OAS zavraždit de Gaulla a též se snažila vytvořit atmosféru strachu a nejistoty 

útoky na členy komunistické strany Francie, na obyvatelé muslimské čtvrti v Paříži či na 

sdělovací prostředky, které byly smířlivé vůči alžírské nezávislosti (např. deník Le Monde). 

Teroristické útoky pokračovaly též mezi OAS a FLN. FLN se podařilo v roce 1962 zabít 52 

příslušníků OAS. K velkému krveprolití, které vyvolala OAS došlo u Bab-el Oued, kdy se 

OAS pokusila obsadit alžírskou čtvrť. Při tomto pokusu zemřelo 15 vojáků pravidelné 

armády. Následně však vyšlo alžírské obyvatelstvo do ulic demonstrovat proti OAS. Zmatení 

vojáci však postříleli 80 lidí a dalších 200 jich zranili (Bonanate, 1997: 76). I když vojensky 

zvítězily francouzské síly, na straně Alžířanů bylo světové veřejné mínění. Situace krajního 
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násilí donutila obě strany jednat a tak byly podepsány tzv. Evianské dohody o příměří a 

následné referendum pak znamenalo nezávislost Alžírska. 

Britská koloniální vláda musela čelit terorismu i na Kypru. Řecká většina obyvatelstva 

ostrova si přála jednak aby se Britové stáhli a také se chtěla spojit s kontinentálním Řeckem. 

Nejdříve řečtí nacionalisté (National Organization of Cypriot Fighters) spustili kampaň 

gerilového boje na venkově, později též prováděli teroristické útoky ve městě za účelem 

získání mezinárodní pozornosti a též za účelem dosažení zmiňovaného cíle dosažení 

nezávislosti a spojení s Řeckem. Aktivity se pak přenesli pouze na městské prostředí, neboť 

gerilová kampaň na venkově nepřinášela žádný větší úspěch. Kromě útoků na britské 

úředníky nacionalisté atakovali též policisty a vyšetřovatele z řecké populace ostrova (J. M. 

Lutz, B. J. Lutz, 2005: 86). Nakonec se kyperským Řekům podařilo získat nezávislost avšak 

spojení s Řeckem dosaženo nebylo. 

V Malajsii byl terorismus prováděn především lokálními komunisty čínské národnosti. 

Po druhé světové válce totiž Malajská komunistická strana doufala, že se ji podaří získat 

kontrolu nad Malajsií. Z počátku se jednalo o různé demonstrace či stávky, když se však tyto 

akce ukázaly být neefektivní, tak komunisté sáhli k teroristickému násilí. Kromě toho Britové 

navíc spíše stranili Malajcům, tedy původnímu obyvatelstvu, takže Číňané byli v nevýhodě. 

Teroristické útoky byly vedeny např. proti kaučukovým plantážím s cílem podkopat 

ekonomickou stabilitu kolonie. Později se útoky soustředily na britské civilisty a na kohokoli 

v malajské či čínské části obyvatelstva, kdo kooperoval s Brity. Britská administrativa se však 

byla schopna s teroristy vypořádat a tak zde terorismus nebyl příliš úspěšný. 

V rámci Třetího světa se však terorismus netýkal pouze boje nacionalistických resp. 

národně osvobozeneckých hnutí za nezávislost. Např. ve Venezuele se objevil terorismus se 

snahou svrhnout tamní vládu a nastolit režim inspirovaný Fidelem Castrem. Mezi 

nejvýznamnější hnutí patřila Hnutí revoluční levice (Movement of the Revolutionary Left, 

MIR) a Ozbrojené síly národního osvobození (Armed Forces of National Liberation, FALC). 

Zajímavým faktem je, že mnoho členů obou skupin byli univerzitní studenti. Stejně jako 

v případě kyperského terorismu i mladí levicově orientovaní venezuelští teroristé nejdříve 

spustili kampaň gerilového boje na venkově, která však byla neúspěšná, takže bylo 

rozhodnuto o přenesení boje do měst s použitím teroristických metod. Mezi atakované cíle 

patřil především ropný průmysl Venezuely a též průmysl ve vlastnictví amerických firem. 

Později se hnutí vzdala násilí a přiklonila se k mírovým prostředkům (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 
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2005: 90). Hnutí MIR se např. podařilo v roce 1963 zavraždit ministra spravedlnosti 

(Bonanate, 1997: 113). 

Latinská Amerika však zažila od 60. let vlnu terorismu, která byla spojena se 

sociálními problémy, diktátorskými režimy či ekonomickou krizí. Velkou inspirací pro 

latinskoamerické skupiny byl i úspěch kubánské revoluce. Země Latinské Ameriky byly 

zaostalé, stojící na periferii světového kapitalistického systému. Nerozvinutý průmysl, 

zvýšení zahraničních investic, avšak následný vývoz zisků či chudoba vytvářely podmínky 

pro radikalizaci obyvatelstva a zároveň zde byla patrná neschopnost politických stran, resp. 

vlád tyto problémy efektivně řešit. Např. v Brazílii se vlna násilí týkala prakticky jen dvou let 

(1968-70), za to s nebývalou intenzitou. V čele brazilského revolučního hnutí stál Carlos 

Marighela, autor známé Příručky městského partyzána. Mezi uvedenými léty došlo např. 

k vraždě kapitána americké armády či k únosu amerického velvyslance. Za jeho propuštění 

musela brazilská vláda osvobodit 15 politických vězňů. Kromě těchto akcí docházelo 

k únosům s cílem získat peněžní prostředky, k útokům na televizní vysílače či k únosu 

německého velvyslance  (Bonanate, 1997: 113). Marighela se své Příručce osvětluje své 

pojetí terorismu: „terorismus je činnost, která ve většině případů záleží v umisťování výbušnin 

nebo náloží, zpravidla tak silných, aby způsobily nepříteli nenapravitelné škody. Terorismus 

vyžaduje od městského partyzána osvojení nezbytných teoretických znalostí a praktických 

dovedností při výrobě náloží. Teroristická akce, jakkoli se její provedení může jevit snadné, se 

nijak neliší od jiných partyzánských akcí a její úspěch závisí na přípravě a zápalu revoluční 

organizace. Je to akce, vyžadující absolutní chladnokrevnost, klid a rozhodnost ze strany 

partyzána. Přestože se terorismus obecně omezuje pouze na umisťování a aktivaci náloží, 

mohou nastat případy, kdy je zapotřebí přistoupit k popravám, k systematickému zakládání 

požárů na severoamerických zařízeních, majetcích, skladištích, podnicích, plantážích ap. Je 

proto nezbytné soustředit se na výrobu zápalných náloží, stejně jako na používání benzínu 

v technice revolučního terorismu. Jistou váhu může mít rovněž drancování, k němuž 

v obdobích nedostatku nebo bídy městští partyzáni dovedou hladovějící masy, jejichž životní 

situace je v přímé souvislosti s nenasytností velkých obchodníků. Terorismus je zbraň, kterou 

revolucionář nesmí nikdy odložit“ (Marighela in Bonanate, 1997: 112). I přes společenské 

problémy popsané výše, Marighelova snaha postrádala organizovanou lidovou podporu. Jeho 

koncepce se též opírala o mylný fakt, že brazilská vláda je oslabena a že tedy budou 

vytvořeny podmínky pro revoluci (Chaliand, Blin, 2007: 231). Zajímavé však je, že i když své 

akce popisuje jako teroristické, sám sebe za teroristu nepovažoval a trval na tom, že jeho 
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organizace je městská gerila a nikoli terorismus (Hoffman, 2006: 21). Pravděpodobně 

nejznámějším příkladem jihoamerického terorismu však bylo uruguayské hnutí Tupamaros. 

Cílem Tupamaros bylo přivézt celou Latinskou Ameriku do tak chaotického stavu, že bude 

připravena pro lidové povstání. Jeho nejúspěšnější akcí se stal únos Dana Mitriona, 

amerického konzultanta, který pracoval u uruguayské policie jako poradce. Mitrione byl deset 

dní zadržován, když posléze bylo jeho tělo nalezeno mrtvé. Tato epizoda je známá především 

pro svou dramatičnost. Během těchto deseti dní totiž docházelo k dalších únosům ze strany 

Tupamaros (např. únos Clauda L. Flyho, úředníka americké firmy, který zároveň pracoval při 

uruguayském ministerstvu zemědělství), k několika přepadům bank či k zatýkání členů hnutí 

uruguayskou policií (např. i jednoho z vůdců Raúla Sendika). I po smrti Mitriona pak 

následovaly další akce jako zmocnění se telefonních centrál, vyloupení skladiště nebo únos 

britského velvyslance (Bonanate, 1997: 118). Kampaň však nevedla k vytyčenému cíli a totiž 

k lidovému povstání mas proti vládě. Tupamaros se nepodařilo teroristickými metodami 

vyvolat závratnou represi státu, která by podle hnutí měla otevřít oči masám o „pravé“ 

podstatě režimu a tak došlo nakonec v roce 1973 k vojenskému puči, kdy se k moci dostala 

armáda (Chaliand, Blin, 2007: 234-235). 

Blízký Východ se potýká s terorismem, který dosahuje mezinárodních rozměrů. Téměř 

všechny teroristické skupiny z této oblasti různým způsobem operují s palestinskou otázkou. 

Jsou schopny útočit prakticky po celém světě a na kohokoli, protože považují národní státy za 

jakéhosi komplice jejich nepřítele, tj. Izraele. Ještě před vypuknutím Šestidenní války, ve 

které Izrael porazil Sýrii, Jordánsko a Egypt, byla založena Organizace pro osvobození 

Palestiny (v roce 1964), která zastřešuje několik dalších skupin. Nejvýznamnějšími jsou 

pravděpodobně Fatah, Demokratická fronta za osvobození Palestiny a Lidová fronta za 

osvobození Palestiny. Později vznikaly další organizace, které bojují za nezávislost Palestiny, 

avšak některé z nich požadují její vybudování na islámském právu (Hamás či Palestinský 

islámský džihád). Útoky byly vedeny zejména proti evropských zemím, kdy nejvíce jich bylo 

provedeno v Itálii, pak Francii, Německu, Řecku a nakonec ve Velké Británii (Bonanate, 

1997: 126). Itálie není na prvním místě, co by cíl útoků, zcela náhodně. Itálie svými postoji 

vůči palestinské otázce totiž vytváří určitou protikladnost. Na jedné straně je známá svými 

proizraelskými postoji, na straně druhé však vyjadřovala též určitou neutralitu resp. otevřenost 

vůči arabskému světu. Takový postoj je možné zaznamenat zejména u katolických stran 

(např. politici Giorgio la Pira či Amintore Fanfani). 
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Organizace pod záštitou OOP jsou známy svými útoky zejména na dopravní 

prostředky, hlavně svými únosy letadel. Např. v roce 1969 bylo uneseno letadlo společnosti 

TWA, které mělo letět do Damašku. Cestující byli však evakuování a letadlo následně 

zničeno. O rok později Palestinci unesli letadlo společnosti Swissair, které vybuchlo při letu a 

při kterém bylo zabito 48 cestujících. V roce 1973 pak palestinské komando napadlo letadlo 

PanAm přímo na letišti v Římě. Při útoku bylo zavražděno 32 cestujících. Známou akcí je 

však událost z roku 1976. Skupina palestinských teroristů, zejména z organizace Lidová 

fronta za osvobození Palestiny, unesla letadlo společnosti Air France, které mělo letět 

z Izraele do Francie. Původně bylo na palubě 248 cestujících, avšak po mezipřistání 

v Benghází byli propuštěni všichni rukojmí s výjimkou těch izraelské národnosti. Těch na 

palubě zbylo 102. Letadlo nakonec přistálo v ugandském městě Entebbe. Izraelská vláda se 

však rozhodla poslat komando, které mělo za úkol rukojmí osvobodit. Při akci bylo zabito 7 

teroristů a jeden izraelský důstojník. Všichni rukojmí byli osvobozeni (Bonanate, 1997: 128). 

Kromě násilných akcí má OOP i silné civilní křídlo, které díky zahraniční podpoře 

vytvořilo silný politický a úřednický aparát (Čejka, 2007: 150). Toto civilní křídlo 

vybudovalo i diplomatické zastoupení v různých zemích světa a též zřídilo pozorovatelskou 

misi při OSN. Opakuje se zde tedy vzorec známý např. u IRA, kdy v rámci jedné organizace 

existuje jak militantní křídlo odpovědné za teroristické útoky tak křídlo politické, které 

vykonává činnost mírovými prostředky. 

Od 70. let se Evropa potýkala s terorismem zejména levicové provenience. Paradoxem 

budiž např. to, že se jednalo o země (kromě Německa a Itálie se jednalo i o Belgii – 

Komunistické bojové buňky či např. o Španělsko - GRAPO) bohaté a které se nevyznačovaly 

žádnými velkými sociálními otřesy či špatnými sociálními podmínkami. Nicméně hnutí 

(zejména studentská), která vznikla v těchto zemích se vyznačovala marxistickou orientací, 

kritickým pohledem na celou společnost, její konzumnost či uniformitu. Jisté ideologické 

podhoubí pro zrod těchto skupin znamenaly i velké „imperialistické“ korporace, které byly 

chápány jako symbol světového kapitalismu, či též některé konflikty jako např. válka ve 

Vietnamu, která byla nahlížena jako příležitost pro koloniální velmoc k vykořisťování 

rozvojové země Třetího světa či dekolonizační hnutí (Whittaker, 2003: 194). Hnutí se snažila 

získat podporu pracujících a s jejich pomocí tak dosáhnout revoluční nálady ve společnosti, 

která pomocí revoluce pomůže nastolit spravedlivý řád. Vznikala především z řad studentů a 

části inteligence (Henderson, 2004: 14-15). 
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V Německu kromě zmiňovaných příčin vzniku k tomu patřila ještě nacistická 

minulost. Ještě 20 let po skončení druhé světové války zastávali někteří funkcionáři z NSDAP 

posty v politice, hospodářství, justici a ve školství (Daňková, 2006: 16). To byla také jedna 

z příčin protestů studentského hnutí v Západním Německu, z kterého pak vzešla Frakce Rudé 

armády (RAF). Ta nahlížela na německou parlamentní demokracii jako na jakousi fasádu. 

Podle RAF se jednalo o pokračování nacistického politického systému (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 

2005: 101). Původně měla RAF vlastně jen 12 členů až později se k ní přidaly další skupiny 

brojící proti německému politickému systému (della Porta, 2006: 98). Frakce rudé armády 

byla též známá svými kontakty s palestinskými skupinami, kterým výměnou za zbraně a 

výcvik poskytovala základny pro logistickou podporu. Mezi cíle RAF patřili i američtí vojáci 

na území Německa, jinak se RAF soustředila na německé politiky a průmyslníky (Crenshaw, 

2002: 11). Známou akcí je únos přestavitele křesťanskodemokratické strany, za jehož 

propuštění  byla německá vláda nucena propustit několik uvězněných teroristů z RAF či únos 

prezidenta Federace německých průmyslníků Martina Schleyera za jehož osvobození 

požadovali teroristé propuštění dalších několika svých členů, kteří byli uvězněni. Následně 

pak RAF unesla letadlo společnosti Lufthansa, které nakonec přistálo v somálském Mogadišu. 

Německé komando rukojmí osvobodilo a zabilo tři únosce. Schleyer byl však poté nalezen 

zavražděn (Bonanate, 1997: 161). RAF fungovala i po smrti svých vůdců (Andreas Baader, 

Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin) a prakticky vyvíjela činnost až do druhé poloviny 90. let. 

Itálie byla stejně jako Německo zemí, kterou zachvátila vlna levicově marxisticky 

orientovaného terorismu. V tomto případě se jednalo o organizaci Rudých brigád (BR). 

Oproti RAF byly Rudé brigády poměrně velkou organizací s mnohem větším počtem 

spáchaných teroristických útoků. Do 90. let byly Rudé brigády odpovědny za více než 14 500 

incidentů ve kterých zemřelo 419 lidí a více jak dalších 14 000 ji bylo zraněno. Známou 

metodou útoků bylo střílení svých obětí do kolen, což mělo poukázat na odvahu teroristů, 

neboť při takovém útoku bylo nutné se dostat co nejblíže ke své oběti, kterou tak pouze zranili 

(Crenshaw, 2002: 13). Zároveň měl takový útok demonstrovat zranitelnost vybraných obětí a 

též nemohoucnost systému takovým útokům zabránit (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 2005: 101). 

Později samozřejmě začaly Rudé Brigády používat i metody teroristických útoků, které měly 

za následek smrt oběti. K narušení soudnictví se jejich útoky soustředily na soudce, právní 

zástupce a státní prokurátory. To zapříčinilo určité paralyzování soudního systému, neboť se 

pak tyto úřednici báli účastnit  soudního jednání. To si pak vyžádalo obrovská bezpečnostní 

opatření, kdy soudní síň bylo nuceno chránit velké množství bezpečnostního personálu. 
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Bombovými útoky na banku v Miláně a kostel v Římě organizace představila svoji „strategii 

napětí“. A o dva roky později vydala své komuniké ve kterém vyjadřuje svoji strategickou 

vizi. Tou je zvýšení uvědomělosti proletariátu prostřednictvím eskalace násilí. Na sebe pak 

RB pohlíží jako na určitý předvoj či avantgardu proletariátu. Koncem 70. let pak RB provedly 

mnoho úspěšných útoků bez toho aniž by jejich pachatelé byly potrestáni. Mezi tyto patřily 

např. vražda veřejného prokurátora v Janově či únosy novinářů a průmyslníků (Chaliand, 

Blin, 2007: 236). Spektakulárním a též nejznámějším teroristickým činem se však stal únos a 

následná vražda bývalého předsedy vlády Alda Mora. Za jeho propuštění se přimlouval jak 

papež Pavel VI., tak generální tajemník OSN Kurt Waldheim. Únos proběhl již v doně kdy 

vůdci BR Renato Curcio a Margherita Cagolová byly již drženi ve vězení, resp. Cagolová již 

byla mrtvá, protože byla zastřelena při  pokusu o únos jednoho průmyslníka. Dalšími 

známými členy pak byli Alberto Franceschini či Roberto Ognibene (Whittaker, 2003: 217). 

Mrtvé tělo Alda Mora pak bylo nalezeno v kufru opuštěného auta. Dalším známým činem pak 

únos amerického generála NATO Doziera, který však byl nakonec osvobozen. Je však nutno 

podotknout, že únos Doziera byl již jistým zoufalstvím, neboť únos Alda Mora byl jednoduše 

nejúspěšnějším útokem a nepodařilo se již najít důležitější cíl. Po únosu Mora tedy  vyvstaly 

dvě možnosti: buď se politický systém položí pod tlakem terorismu anebo přežije, což bude 

znamenat úpadek terorismu. Historická zkušenost nám ukazuje, že druhá možnost je ta, která 

se skutečně stala. Je faktem, že žádné teroristické skupině se nepodařilo zajmout tak vysoce 

postavenou osobu, jakým je generál NATO, nicméně „revoluční“ masy nepovstaly, jak Rudé 

Brigády předpokládaly a tak jejích úpadek byl prakticky nevyhnutelný. Jejich činnost sice 

probíhala ještě do 90. let, nicméně tato léta jsou již charakterizována vnitřním rozkolem a 

obecně úpadkem organizace. 

2.5 Čtvrtá etapa 
Do zatím poslední fáze se vývoj terorismu dostal po skončení bipolární konfrontace. 

Tato etapa teroristického násilí tak trvá až do současnosti. Mezinárodní systém je již 

charakteristický uspořádáním, které není bipolární, ať se již budeme přít o to zda se jedná o 

unipolární (tj. pokud budeme předpokládat jasnou dominanci Spojených států amerických) či 

multipolární (tj. v systému existují více než dva póly, systém tedy nemá hegemona a moc 

států je přibližně stejná). Takové prostředí pro terorismus znamená, že již není podporován ze 

strany jedné či druhé velmoci a teroristé se tak musí spolehnout na vlastní finanční zdroje, ať 

už se jedná o příjmy z organizovaného zločinu, či legální příjmy, jako je tomu např. u al-

Kájdy. Období po skončení bipolární konfrontace je charakteristické novou vlnou 
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nacionalistického terorismu, kdy konečnými cíli teroristů jsou buď nezávislost nějakého 

konkrétního území či změna hranic (čečenské skupiny, Kosovská osvobozenecká armáda, 

Tygři osvobozeného tamilského Ílámu). Výrazným fenoménem se též stává náboženský 

terorismus, který vykládá nějakou náboženskou doktrínu radikálním způsobem (al-Káida, 

Hamás, Islámské hnutí Uzbekistánu). V tomto smyslu se jedná především o islamistické 

organizace. 

Dnešní terorismus má poněkud odlišný charakter v porovnání s terorismem před 

skončením bipolární konfrontace, i když jeho projevy se na některých místech vyskytovaly již 

v 80. letech. Teroristické útoky mají větší psychologický účinek, nabývají globálního 

charakteru (ať už v tom smyslu, že díky masovým sdělovacích prostředkům je zpráva o 

teroristickém útoku zprostředkována do celého světa nebo ve smyslu, že organizace al-Káida 

nabyla globálního charakteru, protože má své „základny“ prakticky po celém světě, rozvinuté 

státy západního světa nevyjímaje). Rozdílný charakter je možno pozorovat i na poli metod 

provedení teroristických útoků či motivů jeho provedení. „Významnými“ akty takového násilí 

byly např. první útok na Světové obchodní centrum z roku 1993, který zosnovala jedna 

z buněk al-Káidy, útok na budovu federálního úřadu v Oklahoma City, který provedl člen 

protifederálního ultrapravicového hnutí z roku 1995 či atak japonské sekty Óm šinrikjó na 

tokijské metro z téhož roku, při kterém zemřelo 12 osob a dalších přibližně 5500 bylo 

zraněno. Útok byl proveden nervovým plynem – sarinem, tj. jedná se prakticky o první 

použití zbraně hromadného ničení. Sekta měla legální finanční zdroje, které získávala 

z obchodu a veřejné politické činnosti. Sekta měla přibližně 12 000 členů na území Japonska, 

v Rusku pak dalších 10 000 a v USA, Německu a Austrálii pak dalších několik stovek 

(Šedivý, 2003: 4) (Řehák, Foltin, 2006: 54). Zatím poslední etapa terorismu je též význačná 

používáním stále modernějších technologií, zejména těch umožňující moderní komunikaci. 

Máme zde na mysli především internet či mobilní telefony. Teroristé se tak stávají stále více 

rafinovanějšími a to i v souvislosti se snahou o dosažení moderních zbraní či zbraňových 

systémů. 

Zmiňovaný útok na budovu federálního úřadu poukazuje na další znak, který je 

charakteristický pro fázi terorismu po skončení studené války. Jedná se o snahu během útoku 

zabít co nejvíce lidí, většinou civilistů a přilákat takovým útokem co největší pozornost 

masových sdělovacích prostředků. Sám pachatel, Timothy McVeigh, při rozhovorech v době, 

kdy již byl za útok zatčen, přiznal, že vybral právě tuto budovu, protože v jejím okolí je velký 
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otevřený prostor, který umožňuje novinářům vytvářet fotografie a točit televizní záznamy bez 

větších logistických problémů. Cílem bombového atentátu bylo předat určité poselství a díky 

prostorové dostupnosti bylo prakticky zaručené, že toto poselství bude světovému „publiku“ 

předáno. K tomuto účelu bylo podle něj nutné zabít co nejvíce lidí. Připomeňme jen, že při 

útoku zemřelo 168 lidí, mezi nimi 19 dětí (Neumann, 2009: 139). Větší destruktivní účinek, 

brutalita útoku či smrtonosnost  jsou zárukou velkého zájmu médii, jako v tomto případě. 

Rozpad bývalé Jugoslávie vedl v mnoha případech k etnických čistkám, občanských 

válkám i k terorismu samotnému. Kosovo, které nedávno vyhlásilo nezávislost (v roce 2008) 

a které však Srbsko považuje za svoji integrální součást, je toho zdárným příkladem. Na 

území žije albánská většina, která je muslimská a srbská menšina, která je ortodoxně 

křesťanská. V době před vyhlášením nezávislosti se srbská vláda svoji politikou samozřejmě 

snažila preferovat srbskou menšinu což vedlo k vytvoření Kosovské osvobozenecké armády. 

Ta své útoky vedla jak proti srbským ozbrojeným silám, tak proti srbskému civilnímu 

obyvatelstvu. Stranou útoků nezůstaly ani Albánci, kteří byly podezřelí ze spolupráce se 

srbskými autoritami. Útoky na srbskou menšinu se snažila Kosovská osvobozenecká armáda 

o dosažení vědomí neschopnosti centrální vlády v Bělehradě pomoci srbské menšině žijící 

v Kosovu. Srbská vláda se pak následně snažila vytlačit albánské obyvatelstvo, což mělo za 

následek akci mezinárodního společenství.   

Příkladem nábožensky orientovaného terorismu, který však není spojen s islámem 

budiž sekta Óm šinrikjó. Kult, jehož spirituální vůdce byl Shoko Asahara, kombinoval 

několik náboženství dohromady a jeho základní religiózní premisa byla založena na určité 

mesianistické vizi. Asahara věřil, že svět je nutné očistit od nevěřících a že japonská vláda 

musí být svržena a nahrazena teokratickým způsobem vládnutí. Toto vše se má stát pomocí 

apokalypsy. Organizace se pokoušela získat nukleární zbraně a někteří její členové se 

pokoušeli vyvinout biologické a chemické zbraně. Útok na tokijské metro měl být 

pravděpodobně počátkem apokalypsy a jak již zmíněno, jedná se o první použití zbraní 

hromadného ničení v rámci historie teroristického násilí. Jeho cílem bylo zabít co nejvíce lidí, 

což se nakonec nepodařilo, vzhledem k tomu, že jich zemřelo „pouze“ několik, za to několik 

tisíc jich po útoků bylo zasaženo dlouhodobými následky. Útok měl též za cíl rozsetí strachu 

mezi tokijské obyvatelstvo (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 2005: 141). Sekta se též prý dvakrát 

pokusila o vypuštění bakterií antraxu v tokijských budovách (Laqueur, 1996: 30). 
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Pokud bychom se měli zaměřit na některou islamistickou organizaci a současně se 

nezabývat al-Káidou nebo Hamásem, protože tyto dvě organizace budou předmětem hlubšího 

zkoumání v praktické části práce, zmínili bychom např. libanonský Hizballáh. Organizace 

sice již vznikla v 80. letech po invazi Izraele do Libanonu, nicméně je možné ji zařadit i do 

zatím poslední etapy teroristického násilí. Jedná se o radikální šíitskou skupinu, která má 

militantní křídlo, které provádí teroristické útoky. Kromě nich Hizballáh poskytuje sociální 

služby, jako jsou např. výstavba nemocnic, škol či jiných zařízení. Je podporován šíitským 

Íránem a jeho vůdce šejch Nasralláh též v Íránu studoval. Hizballáh je odpovědný za mnoho 

teroristických útoků. V 80. letech se jednalo především o únosy západních civilistů či o útoky 

na americké a francouzské kasárny. Např. v roce 1983 měl takový útok za následek 241 

mrtvých Američanu a 58 Francouzů (Čejka, 2007: 75). Je znám též sebevražednými útoky, či 

bombovými útoky na izraelské cíle, jakými jsou civilisté, či ambasády a židovská centra8. 

Např. v roce 1992 atakoval v Argentině izraelské velvyslanectví9. Hizballáh také příležitostně 

vystřeluje rakety na izraelský území. Jako další příklad zde zmiňuji Ozbrojenou islámskou 

skupinu (GIA) v Alžírsku, kterou považujeme též za teroristickou organizaci islamistické 

provenience. GIA vznikla v roce 1992 kdy se měly konat volby, nicméně ty byly anulovány, 

neboť bylo jasné, že by zvítězily strany islamisticky orientované. Cílem organizace je zničení 

sekulárního alžírského státu a jeho nahrazení vládou založenou na islámském právu šaría. 

GIA atakuje jak příslušníky ozbrojených sil, členy vlády či civilisty, zejména pak cizince. 

Kromě těchto kategorií pak útoky zaměřovala na ty, které považovala za podporovatele 

sekulárního režimu. Mezi tyto cíle patřily úředníci, učitelé nebo též žurnalisté jejichž články 

organizace považovala za provládní. Alžířané, kteří organizaci připadali příliš „evropští“ se 

též stávali cíly teroristů. To platilo i pro ženy nebo dívky, které nenosily na hlavě šátek (J. M. 

Lutz, B. J. Lutz, 2005: 139). Útoky byl prováděny i proti lidem, kteří tedy nebyli nijak 

specificky „definovaní“ (Whittaker, 2003: 152). Své útoky pak vykonávala i na území 

Francie, protože francouzská vláda podporovala sekulární alžírský kabinet. Zde prováděla 

především bombové útoky. Nezřídka své násilí namířila i proti celým komunitám, takže jsou 

známy případy, kdy vyhladila celé vesnice (Čejka, 2007: 151). Cílem takových akcí kromě 

rozsévání strachu mezi alžírskou populaci bylo ukázat, že alžírská vláda není schopna 

ochránit svoje vlastní obyvatelstvo. Organizace měla své „pobočky“ i v zemích západní 

Evropy (Francie, Belgie, Velká Británie, Itálie) nicméně nyní prakticky nevyvíjí činnost10. 

                                                 
8 http://www.cfr.org/publication/9155/, 17. 3. 2010 
9 http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hizballah.htm, 17. 3. 2010 
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Mezi teroristické metody, které GIA hojně využívala patřily únosy, vraždy či bombové útoky. 

Známá byla svoji brutalitou, kdy unesené oběti následně bylo podříznuto hrdlo. Nejznámějším 

teroristickým činem je únos letadla společnosti Air France z roku 199411. Plánem bylo 

nasměrovat letadlo na Paříž a poté s ním narazit do některé významné stavby, pravděpodobně 

do Eiffellovy věže. Francouzské komando však plán překazilo, když únosce dopadlo ještě 

když letadlo stálo na letišti v Marseille. Všichni únosci byli zabiti a rukojmí osvobozeni. 

Čečenské skupiny spadají spíše do rámce nacionalistického terorismu, který je též po 

skončení bipolární konfrontace na vzestupu. Je zde však patrná i náboženská dimenze, neboť 

skupiny jsou islamisticky orientované (Část obyvatelstva je muslimského vyznání a také 

existuje patrné propojení s mudžahedýny, kteří bojovali v 80. letech v Afghánistánu proti 

sovětské okupaci. Někteří z nich se pak stali členy právě čečenských skupin.), nicméně se 

jedná spíše o druhotnou charakteristiku, neboť nacionalismus je pro tyto skupiny určujícím 

smyslem jejich existence. Po rozpadu Sovětského svazu se snaží Čečenci o dosažení 

nezávislosti na Moskvě. Čečenské skupiny mají pravděpodobně kontakty s nynější al-Káidou 

a je známo, že po invazi spojenců do Afghánistánu bojovali po boku Talibanu. 

Pravděpodobně nejznámějším útokem je atak na školu v Beslanu z roku 2004 při kterém 

zemřelo více jako 300 lidí, nejvíce dětí. Mezi další útoky patří např. útok na moskevské 

divadlo z roku 2002, kdy po následném útoku ruských bezpečnostních složek bylo zabito více 

jak 120 rukojmích a též většina teroristů, sebevražedný útok na ředitelství ruské správy 

v čečenském Grozném ze stejného roku při kterém bylo zabito 83 lidí či útoky v Ingušsku, 

které trvaly tři dny a jejichž následkem zemřelo téměř sto lidí a dalších 120 bylo zraněno12. 

Obecně mezi teroristické metody Čečenců patří bombové útoky, sebevražedné útoky, 

zadržování rukojmích a únosy. Útoky jsou prováděny jak na území Čečenska, v okolních 

oblastech tak na území Ruské federace. Čečenské skupiny se od sebe významně odlišují. 

Některé jsou pouze nacionalisticky zaměřené, tj. jde jim o nezávislost Čečenska, jiné jsou 

islamistické, které kromě nezávislosti usilují o vytvoření státu na islámských základech a 

některé patří spíše do oblasti organizovaného zločinu (J. M. Lutz, B. J. Lutz, 2005: 141). 

 

                                                                                                                                                         
10 http://www.cfr.org/publication/9154/, 17. 3. 2010 
11 http://www.fas.org/irp/world/para/gia.htm, 17. 3. 2010 
12 http://www.cfr.org/publication/9181/,  17. 3. 2010 
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3. TYPOLOGIE TERORISMU 
Vypracování typologie terorismu, která by požívala všeobecného uznání se zdá být 

stejným problémem jako definování tohoto fenoménu. Typologií teroristického násilí je velmi 

mnoho a záleží na tom z jakého úhlu pohledu terorismus zkoumáme (např. použité 

prostředky, metody, motivy atd.). Např. můžeme terorismus typizovat podle ideologické 

orientace (levicový, pravicový) či podle kontextu ve kterém se vyskytuje (politický, 

náboženský či kriminální) (Resnyansky, 2007: 12). Je však otázkou jak definovat kriminální 

terorismus, pokud budeme předpokládat, že motivace terorismu je primárně politická. 

Nicméně i přesto se občas tento typ i na poli vědeckého bádání vyskytuje. Stejně jako u 

definice však není možné na snahu o typologizaci terorismu rezignovat, protože typologie 

představuje jednu ze základních kategorií ve výzkumu terorismu a zároveň pokud se 

zabýváme konkrétními teroristickými organizacemi je nutné je nějakým způsobem utřídit, 

resp. zahrnout je do určitých typů terorismu, které vykazují konkrétní navzájem od sebe se 

lišící znaky (i když se často teroristické organizace či obecně typy terorismu v některých 

případech či aspektech podobají).  

Podle českého badatele Maxmiliána Strmisky můžeme jako dvě základní kategorie 

teroristického násilí určit terorismus subverzívní a represivní. Represivní terorismus je páchán 

na podporu stávajícího politického uspořádání, tedy jde mu o zachování statutu quo, zatímco 

terorismus subverzívní, tj. podvratný, je namířen proti politickému režimu. Jeho cílem je tedy 

režim svrhnout a nahradit ho novým. Oba typy je pak následně možné dělit do různých 

podtypů (Strmiska, 2001: 24). V následujícím textu jsme použili tedy Strmiskovu typologii, 

ve které tento významný český badatel používá termíny „státní terorismus“ a „terorismus 

páchaný státními složkami“. My jsme tyto termíny ponechaly, i přesto, že tato spojení 

považujeme za irelevantní. V našem pojetí bychom použili termíny „státní teror“ a „teror 

páchaný státními složkami“. Udělali jsme tak, protože bychom porušili autenticitu Strmiskova 

pojetí a tomu jsme se chtěli vyhnout. Každopádně je možné jednoduše termín „terorismus“ 

v tomto smyslu nahradit pojmem „teror“ bez toho aniž by byl porušen smysl Strmiskovy 

typologie. 

Represivní terorismus je páchán státními složkami a v historické perspektivě se 

projevil brutálnějším způsobem než ten subverzívní. Zde je potřeba odlišit zmiňovaný 

terorismus páchaný státními složkami od terorismu státního. Na první pohled pravděpodobně 

stejné kategorie se však při bližším zkoumání odlišují. Státní terorismus v nás evokuje jakýsi 
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model vládnutí teroristického státu, kdy všechny metody vládnutí a způsob kontroly 

společnosti mají za primární a dominantní úkol páchat dlouhodobý systematický terorismus. 

Příklad stalinské či hitlerovské vlády, kdy byl široce uplatňován represivní terorismus 

státními složkami ještě neznamená, že by se jednalo o teroristické státy v plném slova smyslu. 

Určitým typem represivního terorismu je též tzv. vigilantismus. Jedná se o terorismus 

páchaný nestátními aktéry avšak na podporu udržení stávajícího režimu. Takové skupiny mají 

pocit, že represivní složky státu jsou oslabeny a je tedy nutné provádět paralelní teroristické 

akce k udržení stávající vládnoucí elity. Cíle vigilantismu jsou pak jiné nestátní skupiny či 

aktéři, které pravděpodobně představují určitý typ hrozby pro udržení vládnoucího 

establishmentu. Jistým příkladem mohou být např. eskadry smrti v rámci latinskoamerických 

režimů. Vigilantismus může nabývat mnoho různých podob, nemusí být primárně politický, 

avšak může být druhotně politizován. V rámci subverzívního teroristického násilí je možné 

pozorovat mnoho podtypů. Jedná se např. o terorismus subrevoluční-agitační (ultralevicový 

či, ultrapravicový, např. RAF, BR) a nacionalistický (národně-osvobozenecký, separatistický, 

etnicko-politický, např. ETA, IRA). Jako dva hlavní podtypy subverzívního terorismu jsou 

pak uváděny terorismus revoluční a subrevoluční. Ve vymezení obou pojmů (a též jejich 

dalších subtypů) však panuje neshoda a dalo by se říci, že chaos (Strmiska, 2001: 25-29). Paul 

Wilkinson se např. snažil definovat revoluční terorismus podle jeho cíle, tj. způsobit 

politickou revoluci, zatímco subrevoluční terorismus popisuje jako teroristické násilí kvůli 

politickým motivům odlišným od revoluce či vládní represe (Wilkinson in Strmiska, 2001: 

29). Na tomto místě je tedy možné subrevoluční terorismus vymezit jako politicky 

motivované násilí, které však nemá za primární cíl dobytí a vykonávání moci. Často se pak 

pro tuto kategorii používá termín terorismus agitační, pro který je charakteristické, že 

organizace nemají prvotní zájem na dobytí moci, spíše se snaží svými aktivitami na sebe 

upozornit, jde tedy o tzv. ozbrojenou propagandu. V tomto smyslu jde o jakousi ukázku toho, 

že boj proti režimu je možný a účelný a že další organizace se tak mohou připojit a připravit 

tak půdu pro občanskou válku, která následně vyústí ve změnu politického uspořádání. Do 

kategorie subverzívního terorismu řadíme též nábožensko-politický terorismus, který společně 

s ultrapravicovým terorismem v 80. letech a pak zejména v 90. letech zaznamenal velký 

vzestup (Strmiska, 2001: 30-38). 

Luigi Bonanate rozlišuje terorismus na vnitřní a mezinárodní. Vnitřní terorismus dále 

dělí na terorismus státní a revoluční, to podle toho zda je namířen na podporu státního 

uspořádání či zda je jeho cílem politický režim rozvrátit. Podle něj může stát být 
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vykonavatelem terorismu (my bychom zde opět použili termín teror), když podporuje 

teroristické destabilizující akce k podpoře centrální vlády či v době války pokud se uchýlí ke 

kobercovému bombardování s brutálně destruktivním účinkem (např. bombardování 

Drážďan) či k bombardování, které má za cíl konečné odstrašení nepřítele za účelem jeho 

kapitulace (svržení atomových bomb na japonská města Nagasaki a Hirošima). V našem 

pojetí bychom tento typ vůbec neuvažovali, neboť terorismus je podle nás možné vykonat 

pouze v době míru. Nicméně zmiňujeme i tuto typologii, neboť považujeme Bonanateho za 

významného autora. Mezinárodní terorismus je pak velmi diversifikovaný. Existují terorismy 

za národní nezávislost případně terorismus separatistický z cílem se osvobodit od koloniální 

vlády, odtrhnout se od stávajícího státního útvaru a připojit se ke státu jinému či vytvořit 

nezávislý stát. Do této kategorie však Bonanate řadí i terorismus vykonávaný koloniálními 

mocnostmi, které se svých kolonií nechtějí vzdát (Bonanate, 1997: 17). 

Mezinárodní terorismus není vždy zcela jednoduché odlišit od toho vnitrostátního či 

národního, protože i vnitrostátní terorismus může mít mezinárodní prvek (podpora ze 

zahraničí, dopad na okolní státy). Paul Wilkinson se ho snaží specifikovat následujícím 

způsobem. Podle něj se terorismus stává mezinárodním, když je: a) „namířen vůči cizincům či 

zahraničním cílů; b) řízen vládami či skupinami z více než jednoho státu; c) a jeho cílem je 

ovlivnit politiku vlády jiného státu“ (Wilkinson in Strmiska, 2001: 64). Rozlišení tedy není 

vždy jasné a může záviset na třech proměnných. Těmi jsou cíle, terče útoků a geografická 

okolnosti. V závislosti na těchto proměnných pak můžeme rozlišit terorismus domácí, 

mezinárodní a transnacionální (Hough, 2007: 40). Transnacionální terorismus je často 

používán jako synonymum s terorismem mezinárodním, avšak někdy je též považován za 

jeho specifický druh. V takovém případě teroristé operují v mezinárodním měřítku 

z dlouhodobým cílem uskutečnit světovou globální revoluci nebo nastolit revoluční 

supranacionální entitu, která bude řídit svět. Někdy je též na transnacionální terorismus 

pohlíženo jako na skupiny, které jsou decentralizované a které jsou inspirovány islamistickou 

ideologií al-Kájdy nebo jsou k této organizaci volně přidruženy. V tomto smyslu konkrétní 

specifický teroristický útok může být považován za domácí, zároveň však na transnacionální 

nikoliv však za mezinárodní (Hough, 2007: 42). Rozlišení pak mezi národním a 

transnacionálním terorismem závisí na cílech skupiny, které jsou či nejsou vázány na národní 

stát. Příkladem národního terorismu (i když s jistou mezinárodní dimenzí) můžou být Tamilští 

tygři, kterým jde o vytvoření samostatného státu na severu Srí Lanky. Oproti tomu al-Káida je 

příkladem transnacionálního terorismu, který není vázán na konkrétní státní entitu. Al-Káida 
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usiluje o vytvoření muslimského chalífátu napříč národními státy (Pressman in Hough, 2007: 

43). Brian Jenkins tvrdí, že za mezinárodní terorismus můžeme označit teroristické útoky, 

které mají mezinárodní důsledky, zejména se jedná o skutečnost, že teroristé musí cestovat za 

svým cílem do zahraničí nebo že atakují cíl ve státě, ve kterém žijí, avšak cíl má nějakou 

souvislost s jiným státem (takovým cílem může být např. zahraniční diplomat) či útočí na 

mezinárodní linky dopravy např. na letadla (Jenkins in Hough, 2007: 40). Též je možno říci, 

že mezinárodní terorismus jednoduše obsahuje oběti nebo majetek pocházející z více než 

dvou států.  

Zajímavou variantou jak terorismus rozdělit do několika typů je podle jeho výskytu 

v rámci světového systému. Tj. jedná se o typologii podle toho, ve které části světa se 

terorismus nachází (jádro, semiperiferie, periferie). V potaz takové typologie se bere též 

ideologie jakožto jedna ze základních kategorií teroristické organizace. Prvním typem tak 

bude terorismus, který se objevuje v jádru světového systému a je namířen proti vládám jádra. 

Skupiny měly většinou levicovou orientaci a byly aktivní po několik desetiletí než se jejich 

materiální základna vyčerpala a došlo následně buď k jejich úpadku či ke změně postoje 

v neozbrojený způsob boje. Typickým příkladem jsou teroristické organizace marxisticky 

orientované, které se objevily od 2. poloviny 60. let (RAF, BR). Do prvního typu se však řadí 

skupiny nejen levicově orientované, ale i separatistické (ETA) a anarchisticko-nihilistické 

(Óm šinrikjó). Pro levicové a separatistické organizace v této první kategorii platí, že jsou 

charakteristické koherentní ideologií, vysokým stupněm militantnosti, jsou založeny na 

určitém systému „víry“ a považují vládu za příliš kompromitovanou svými příliš 

protikladnými zájmy než aby mohla sloužit celé společnosti. Jejich cílem je tak získat širokou 

lidovou podporu, která jim umožní převzít vládu. Cíle teroristických útoků jsou většinou 

pečlivě vybírány a mají též určitou symbolickou hodnotu. Jedná se tedy většinou o 

představitele státní moci či velkých korporací. Cílem je většinou vyhnout se masovým 

útokům na populaci. Anarchisticko-nihilistické skupiny mají ideologickou doktrínu spíše 

velmi vágní a obecnou a nemají tak konkrétní politický program. Řadí se spíše do kategorie 

„nového“ terorismu (viz níže). Postrádají též konkrétní cíle svých útoků a snaží se spíše o 

maximalizaci škod a ztrát životů (Lizardo, Bergesen, 2003: 166-168).  

Do druhého typu patří skupiny, které pocházejí z periferie nebo semiperiferie snažící 

se o útoky na lokální administrativu či centrální vládu. V minulost příkladem pro tento typ 

byla např. ruská Narodnaja volja, která se snažila svrhnout carský režim. Organizace obvykle 
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postrádají jasnou a ucelenou ideologickou základnu, jde jim prakticky jen o svržení režimu a 

o jeho nahrazení. Jejich cíli tak jsou nedemokratické vlády, které se snaží o útlak společnosti a 

o udržení statutu quo pomocí represivních opatření. Často tyto nedemokratické vlády jsou 

pozůstatky minulých koloniálních vlád evropských mocností. Takových státům často chybí 

národní myšlenka, či jakási státní idea, na které by stát byl vybudován. Organizace tak jsou 

separatisticky či nacionalisticky orientované snažící se o vlastní emancipaci. Tento terorismus 

se tedy např. vyskytoval po rozpadu koloniálních říší (Lizardo, Bergesen, 2003: 169-172). 

Třetí typ bývá často nazýván transnacionální a je veden z periferie či semiperiferie 

proti jádru. Překračuje tak hranice národních států. Cíli můžou být i zastupitelské úřady států 

jádra či civilisté pocházející z těchto států. Ale i první a druhý typ může překračovat hranice 

národních států a mít tak zahraniční dimenzi (např. podpora ze zahraničí), přestože jejich cíle 

jsou „národní“ povahy. Jako příklad nám může posloužit současný náboženský terorismus 

islamistické provenience, který pochází z semiperiferie (Blízký Východ) a je namířen proti 

státům jádra (státy západní civilizace). Dalším příkladem může být i anarchistický terorismus 

z 2. poloviny 19. století, který měl též mezinárodní rozměr, kdy atentátníci překračovali 

hranice za účelem zabití konkrétní osoby. Mezi cíle tak patřili především političtí 

představitelé dané země. Klasickým příkladem transnacionálního terorismu je dnes 

organizace al-Káida, která nabyla prakticky globálního charakteru. Mezi oběma příklady 

existuje určitá paralela. V ruském příkladě se revolucionáři (např. Bakunin) snažili o očištění 

Ruska a potažmo evropských zemí od, v jejích očích, nespravedlivých usurpátorů. Bin Ládin 

se zas snaží o očištění posvátných míst, prý znesvěcených přítomností západních států 

(především americké základny v Saudské Arábii). Též považuje západní sekulární stát za 

nelegitimní a je tedy potřeba ho zničit. Cíle útoků bývají hromadné a může se jím stát 

prakticky kdokoli, kdo má nějakou spojitost se západní kulturou. Zatímco anarchisté 19. 

století byli limitování stupněm technologického vývoje, dnešní islamisté mají daleko větší 

možnosti, které mohou způsobit masivní ztráty na životech (Lizardo, Bergesen, 2003: 172-

177). 

A. P. Schmid a. J. Graaf rozlišují terorismus kriminální (akce prováděné za účelem 

ekonomických výhod), patologický (akce páchané za účelem osobního uspokojení) a politický 

(kolektivní akce z politických pohnutek). Politický terorismus pak dále oba autoři dělí na 

státní, vigilantismus a povstalecký terorismus (Schmid, Graaf in Waisová, 2003: 137). 

Thornton dělí terorismus na represivní či posilující (státní, prorežimní) a protirežimní či 
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podněcující (Thornton in Waisová, 2003: 137). Pokud bychom v rámci typologie 

teroristického násilí zvolili hledisko použitých metod, můžeme pozorovat dva typy terorismu 

a to sice terorismus tradiční („starý“) a moderní („nový“) mezinárodní terorismus. Oba dva 

typy pak odkazují k obecné konceptualizaci teroristického násilí.  
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4. KONCEPTUALIZACE TERORISMU („STARÝ“ A „NOVÝ“ 
TERORISMUS) 

4.1 Strukturální předpoklady „nového“ terorismu 
Po skončení bipolární konfrontace se terorismus dostává do zatím jeho poslední fáze, 

která nese jisté odlišné znaky od fází předchozích (k jeho charakteristickým rysům viz níže). 

Konec konfliktu Východ-Západ je právě jedním ze strukturálních předpokladů mezinárodního 

systému, který je možné považovat za příznivou okolnost rozvoje „nového“ teroristického 

násilí. Dalšími takovými předpoklady jsou zejména globalizační proces, dezintegrace 

některých států a americké dominantní postavení v mezinárodních vztazích. 

Rozpad blokového uspořádání mezinárodního systému znamenal rozptýlení moci a 

umožnil též znovuobnovení některých konfliktů, které byly v době bipolární konfrontace 

konzervovány či umožnil vznik konfliktů nových a to především ve Třetím světe. Otevřel se 

tak prostor pro konflikty, které jsou dnes zejména na náboženské či etnické bázi. Rozpad 

některých státních celků, jako např. Jugoslávie či Sovětského svazu také přestavuje prostor 

pro vznik nových konfliktů nebo znovuobnovení těch starých. Prostředí států Třetího světa je 

však obecně velmi příznivé pro organizovaný zločin či terorismus. Neexistence efektivního 

monopolu násilí a neschopnost států zajistit základní statky pro své obyvatelstvo, mezi které 

patří např. jeho bezpečnost, jsou živnou půdou pro radikální tendence a také útočištěm pro 

kriminální a teroristické organizace. Konflikty jako jsou dnešní občanské války, etnické a 

náboženské konflikty či regionální konflikty představují příznivé podmínky pro existenci 

terorismu. Nemusí se však jednat pouze o konkrétní konflikty v rámci Třetího světa, kdy je 

použito teroristické násilí jako metoda nekonvenčního boje. Logika v tomto smyslu jde 

mnohem dále. Jako příklad uveďme např. izraelsko-palestinský konflikt, který trvá již 

desetiletí. Tento konflikt slouží jako jakési „ideové podhoubí“ nejenom pro palestinský 

radikalismus, ale i též jako zdroj nenávisti vůči Spojeným státům, které podporují stát Izrael. 

Konflikt v Iráku či v Afghánistánu též generuje opozici vůči politice Spojených států. I když 

je faktem, že palestinské skupiny atakují izraelské cíle a ne ty americké (Crenshaw, 2007: 71-

72). 

Globalizace je jedním z dalších procesů, které napomáhají příznivému rozvoji 

terorismu. Můžeme ji chápat jako proces při kterém dochází k odbourávání hranic, ať již těch 

fyzických či technických. To umožňuje pohyb a komunikaci v nebývalém měřítku. Na jedné 

straně globalizace nabízí obrovské možnosti pro technologický a ekonomický rozvoj. Na 
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straně druhé však znamená též prohlubování rozdílů mezi chudými a bohatými regiony, neboť 

některé z nich jsou ponechány stranou globalizačního procesu. Kromě tohoto negativního 

vlivu je globalizace chápána též jako proces, který ohrožuje tradiční kultury, které se cítí být 

ohroženy západním způsobem života, jeho hodnotami, konformním či konzumním životním 

stylem. V rámci takového pojetí je zde pak evidentní snaha o zachování vlastních kulturních 

hodnot a tradičních kultur, kdy může dojít k radikalizaci a použití teroristických metod při 

jejich obraně. Spojené státy jsou často chápány jako symbol šíření západního způsobu života 

a globalizace a bývají tak ze strany tradičních kultur nahlíženy ze strachem a despektem. 

Reakcí na tento strach můžou být snahy o navrácení k náboženským, etnickým či jiným 

kořenům tradičních společenství, což je chápáno jako jakási sebeobrana proti pronikání 

hodnot, které pro ně představují existenciální ohrožení, ať již reálné či domnělé. 

Globalizace je však pro terorismus příznivá i v tom smyslu, že i sami teroristé 

používají její vymoženosti. Propustnost hranic umožňuje pohyb pro nelegální obchodní 

aktivity, kterými pak teroristické organizace mohou být financovány. Při samotných 

teroristických útocích pak jsou použity prostředky jako jsou komunikační sítě (počítačové či 

telefonní), které umožňují rychlou a efektivní komunikaci. Globální finanční toky či šíření 

informací v celosvětovém měřítku jsou též moderní výdobytky, které terorismus hojně 

využívá. Média tak přispívají k šíření paniky a strachu, což jsou základní kategorie 

teroristického násilí o které teroristům jde především. 

Dominantní postavení Spojených států amerických je dalším předpokladem, který je 

zmiňován jakožto premisa strukturálního charakteru. Jak již bylo zmíněno výše, USA jsou 

symbolem západního životního stylu a tak bývají přitažlivým terčem pro teroristické skupiny. 

Globalizace je navíc nahlížena jakožto nástroj pro upevňování tohoto postavení. Americký 

kapitál a vojenské základny existují po celém světě a USA jsou vlastně jedinou mocností, 

která je schopna své zájmy prosazovat v globálním měřítku. Teroristé si jsou vědomi toho, že 

nemohou Spojené státy porazit vojensky, proto se uchylují k asymetrickým způsobům vedení 

boje, ke kterým patří i terorismus. Takovým způsobem jsou pak schopni způsobit četné 

materiální a psychologické škody. Teroristický útok na New York a Washington je 

evidentním příkladem takové strategie.  

To co také může napomáhat existenci resp. výskytu terorismu je nedostatek 

demokratického vládnutí, i když se v tomto smyslu nejedná o strukturální předpoklad, ale 

spíše o okolnost, která k terorismu může vést. Represe ze strany státního aparátu či nemožnost 
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svobodně vyjádřit odlišný názor v rámci opozice mohou být živnou půdou k radikalizaci 

opozičního hnutí. Často se tato okolnost týká států ve Třetím světě, které se snaží přejít od 

represivního režimu k tomu demokratickému, ovšem tento přechod je násilný. Jako příklad 

nám může posloužit situace v Iráku po roce 2003, i když se jedná o přechod k demokracii 

importovaný z vnějšku. Z počátku zde byl nedostatek bezpečnostních složek, takže soupeřící 

frakce mezi sebou často používali násilí. Poněkud protichůdně však může působit argument, 

že i v zemích demokratických se terorismus v minulosti vyskytoval (Crenshaw, 2007: 71). 

4.2 Charakteristické rysy nového terorismu 
V roce 1993 můžeme identifikovat již první pokus o atentát na Světové obchodní 

centrum. Cílem tehdy bylo způsobit pád jedné věže na druhou. O dva roky později (viz 

kapitola historické etapy terorismu) spáchala sekta Óm šinrikjó útok chemickou látkou 

sarinem na tokijské metro. V roce 1998 byl spáchány útoky na americké zastupitelské úřady 

v Keni a Tanzanii při nich zemřelo 224 osob. Ve stejném roce pak byl proveden útok na 

americké válečné plavidlo v Jemenu. V roce 2001 byl překažen plán na atentát na Evropský 

parlament, který měl být proveden také sarinem a který měl být prvním ze série útoků proti 

budovám institucí Evropské unie (Šedivý, 2003: 5). Takovéto útoky či pokusy o útoky mají 

některé společné specifické rysy, které „nový“ terorismus charakterizují. 

„Nový“ terorismus je charakteristický ochotou k sebeobětování, snahou o dosažení 

maximálního ničivého účinku a specifickou organizací (Waisová, 2003: 138). Teroristické 

organizace mají zřídkakdy politickou agendu, která by byla dosažitelná v reálném čase. Jejich 

ideje jsou založeny na černobílém vidění světa, které jsou často inspirovány vágním či 

extrémním výkladem některé náboženské doktríny (často islámské). Teroristé pak následně 

mají pocit, že jsou vyvoleni k očistění světa a k z tohoto pocitu jsou pak ochotni k vlastní 

sebeoběti. Překážkou k této očistě je pak západní civilizace. Pro teroristu přestavuje útok boj 

za svaté ideály, které přesahují materiální skutečnost a zároveň kratší cestu k bohu, po jehož 

boku pak bude přijímat rajské rozkoše. Sebevražedný útok je výhodný z několika hledisek. 

Odpadá příprava únikových cest, což pro celý útok znamená, že je méně logisticky a finančně 

náročný. Dále je pak ztížena možnost odhalení útočníka popřípadě úplně odpadá. Účinnost a 

přesnost útoku je mnohem vyšší a zvyšuje se psychologický účinek takového útoku a to jak na 

společnost proti kterému je útok proveden, tak na společnost ze které útočník pochází, neboť 

ta ho považuje za mučedníka, což má za následek mobilizaci společnosti (Waisová, 2003: 

138-139).  
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Dalším znakem „nového“ terorismu je brutalita útoků a snaha zasáhnout co největší 

„publikum“a to jak ve smyslu destruktivního účinku, tak ve smyslu účinku psychologického. 

Tradiční terorista většinou útočil na  konkrétní cíle, kterými byly představitelé politické či 

hospodářské moci. Jednalo se tedy o vraždy konkrétních osob. „Nový“ terorista chce naopak 

zabít co nejvíce lidí a způsobit co největší materiální škody. K tomuto účelu si nevybírá 

konkrétní osoby, ale útočí na symbolické cíle s potenciálem hromadného ničení (nádraží, 

metro, Světové obchodní centrum). Snaží se o maximální paralýzu společnosti pomocí 

rozsévání strachu a paniky. S tím souvisí i prostředky, které si „nový“ terorista vybírá. 

Teroristické útoky jsou zřídka páchány střelnými zbraněmi, místo toho se snaží získat zbraně 

hromadného ničení. Útok sekty Óm šinrikjó byl prvním příkladem použití zbraní hromadného 

ničení. Použití letadla jako efektivní bomby je možnost jak dosáhnout velkého ničivého 

účinku i bez použití zbraní hromadného ničení. Resp. je vlastně možno říci, že tento 

spektakulární útok je příkladem, kdy letadlo bylo použito jako zbraň hromadného ničení, 

přičemž se teroristé vyhnuli složitým technologickým procesům (jako např. při výrobě 

jaderné zbraně), pouze celou akci precizně zorganizovali. Pravděpodobnější než použití např. 

jaderných zbraní se však jeví užití tzv. špinavé bomby, tj. jedná se o sloučeninu jaderného 

materiálu a konvenční trhaviny. Použití zbraní hromadného ničení má za následek též masivní 

psychologický účinek. 

„Nový“ terorismus se také vyznačuje svou efektivní účinností. Škoda, kterou teroristé 

způsobí velkou měrou převyšuje náklady, které byly na přípravu teroristického útoku 

vynaloženy. Odhaduje se, že útok z 11. září připravovalo cca několik desítek osob po dobu 

přibližně jednoho roku. Vyčíslené náklady pak nepřesáhly 500 000 amerických dolarů, 

zatímco způsobené škody se odhadují na více jak cca 1 bilion dolarů (Šedivý, 2003: 7). 

Finanční zdroje „nového“ terorismu jsou často legální povahy. Teroristé jsou 

společníky prosperujících společností a mají konta v mnoha bankách světa. Dříve byly jejich 

kampaně financovány z kriminálních aktivit či z příspěvků svých členů či příznivců. Kromě 

legálních příjmů je často zmiňována i podpora teroristů ze stran států. Mezi státy, které bývají 

označeny za sponzory terorismu jsou řazeny např. Írán, Libye, Sýrie či Saúdská Arábie. 

Charakteristickým rysem teroristického násilí po skončení bipolární konfrontace je též 

komunikace s médii. Tradiční terorismus se snažil upoutat pozornost médii při či po útoku. 

„Nový“ terorismus má své mluvčí, kteří jsou určeni pro komunikaci s médii. Již se stalo také 

běžnou praxí, že teroristé zasílají do médií své vyjádření na magnetofonových nahrávkách 
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jako je tomu např. u al-Káidy a katarské televizní stanice Al Džazíra. Některé organizace jako 

např. libanonský Hizballáh mají také své webové stránky. 

Novým aspektem fungování teroristických skupin je též jejich vnitřní struktura, která 

je mnohem více flexibilní a méně hierarchická. I přes menší propojenost mezi sebou jsou však 

schopni členové skupin efektivně komunikovat pomocí prostředků moderní komunikace. 

Příkladem budiž al-Káida, která bude níže předmětem bližšího zkoumání. Obecně však v al-

Káidě existuje užší skupina, jakýsi „management“, který však nemusí dávat zplnomocnění 

k lokálním teroristickým akcím. Další rovinou jsou pak lokální členové, kteří mají za úkol do 

organizace přivézt nové členy. A posledním strukturním prvkem jsou autonomní buňky, které 

existují po celém světe a mezi nimiž může či nemusí být organizační propojení. Tyto buňky 

však dokáží mezi sebou v případě nutnosti velmi rychle a efektivně komunikovat. 

4.3 Porovnání „starého“ a „nového“ terorismu 
Walter Laqueur porovnává oba koncepty s následujícími výsledky: 

1. „V předchozích desetiletích byl terorismus nástrojem anarchistů, 

nacionalistů a (pravicových a levicových) extrémistů. Dnes jej využívají 

mnohé skupiny a sekty, které se zmíněnými ideologiemi nemají nic 

společného. 

2. V minulosti prováděly teroristické útoky obvykle militantní skupiny. 

Budoucnost patří jednotlivcům nebo velmi malým skupinám podobně 

smýšlejících lidí, kteří budou jednat s využitím dostupných civilních 

technologií. Můžeme očekávat, že ideologie, na níž se v budoucnu bude 

zakládat činnost jednotlivců či malých skupin, bude mít mnohem větší 

deviantní sklony než ideologie velkých skupin. 

3. Můžeme očekávat, že teroristé budou navzdory technickým obtížím 

mnohem častěji využívat zbraně hromadného ničení. 

4. Budoucí skupinky teroristů budou mnohem častěji využívat médií, neboť 

současná společnost žije v informačním prostředí a je závislá na přísunu 

informací. Současné musí teroristé zvyšovat účinnost a dopad vlastních 

činů, neboť veřejnost se stává stále více imunní vůči podobným incidentům. 

5. Cílem budoucích teroristických útoků nebude jednoznačně civilní 

obyvatelstvo; mohou to být cíle spojené s běžným životem člověka – 
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narušení bankovních systémů, systémů řídících rozvod elektřiny atd“. 

(Laqueur in Waisová, 2003: 140-141). 

Zásadní proměnu konceptu lze však pozorovat v rámci třech poměných. Těmito 

proměnnými jsou struktura organizace, cíle či ideologie a metody provádění útoků. Tyto tři 

proměnné jsou pak zásadním východiskem pro utváření konceptu terorismu, který se v čase 

pozvolna mění. Bruce Hoffman k tomu dodává, že „nový terorista representuje velmi 

odlišnou a potenciálně daleko více smrtonosnou hrozbu než většina tradičních a známých 

teroristických skupin“ (Hoffman in Spencer, 2006: 4). 

4.3.1 Struktura 
„Staré“ i „nové“ teroristické skupiny na sebe nahlíželi jako na regulérní armády, které 

jsou angažovány v boji a které reprezentují určitou politickou autoritu. Skupiny „starého“ 

ražení však nejen že se považovaly za regulérní armádu, ale i kopírovaly její organizační 

strukturu. V praxi to znamená, že vnitřní struktura organizace byla striktně hierarchická 

s jasně rozlišitelným systémem velení a kontroly. Takovou strukturu je pak možno přirovnat 

k pyramidálnímu způsobu vedení organizace, kde úplně nahoře je vedení, které stanoví 

základní politiku a plány organizace. Poté následuje další úroveň, ve které se nachází 

teroristé, kteří provádějí akce a kteří jsou obvykle specializovaní v určité oblasti jako jsou 

např. bombové útoky či vraždy. Další úroveň zabezpečuje materiální prostředky jako jsou 

zbraně, komunikace, doprava, ale též zpravodajské informace. A na úplném „dně“ organizace 

jsou pak pasivní podporovatelé, kteří souhlasí s cíli organizace a rozšiřují je dále mezi 

obyvatelstvo (Fraser in Spencer, 2006: 8). Někdy též organizace používaly vojenské hodnosti. 

Stávalo se však, že po prvních úspěšných represích ze strany státní moci se teroristé rozhodli 

takovou strukturu změnit, protože byla příliš transparentní, bylo jednodušší ji narušit a obecně 

nevhodná pro organizaci působící v tajnosti a ilegalitě. Proto jako následek bylo přebudování 

stávající struktury na strukturu buněčnou, která je mnohem více flexibilní. Buňka má několik 

členu a jednoho vůdce, který jako jediný má kontakt na širší organizaci. Účelem takového 

opatření je, že pokud je některý z členů buňky uvězněn, nemůže prozradit prakticky nic o 

organizaci jako celku. Může pouze vyzradit členy příslušné buňky. Výhoda takového systému 

je, že vlastně chrání hierarchii, resp. širší organizaci jako celek. I v rámci buněčné sítě totiž 

existoval systém velení nebo chcete-li organizační schéma a to přes jednotlivé lídry buněk, 

kteří měli jasný strukturní vztah k osobě, která v rámci takové struktury stála nad nimi. Takže 

je možné říci, že buňky v tomto smyslu jsou autonomní jen do té míry, do které jim to vrchní 

vedení umožní. Prakticky bylo nemožné pro individuální buňku se angažovat v nějakém 
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teroristickém útoku bez souhlasu vedení organizace. Dalším znakem „starých“ struktur je, že 

buňky se prakticky „točí“ kolem jednoho centra (vedení) většinou v rámci konkrétního 

státního útvaru. Z tohoto centra jsou rekrutování noví členové a jsou plánovány teroristické 

akce. To samozřejmě nevylučuje např. zahraniční spolupráci v rámci např. diaspory či 

poskytnutí zbraní nebo tréninkových center od jiných teroristických organizací. Toto byl však  

příklad etnicko-nacionalistických skupin (ETA), které se soustřeďovaly na určité teritorium. 

Tato charakteristika ale platí i pro organizace jako byla např. Frakce rudé armády. I když RAF 

měla mezinárodní kontakty nebo své přívržence v zahraničí, tak jejím cílem bylo svrhnout 

národní vládu, všichni členové byly Němci a všechny buňky či struktury operovaly pouze 

v rámci zmiňovaného státu (Neumann, 2009: 17-19). 

Organizační struktury skupin „nového“ terorismu jsou naopak více rozptýlené. 

Zpravidla jsou označovány spíše jako síť než organizace, neboť hierarchická struktura byla 

nahrazena určitými osobními vztahy. Síť je volný systém buněk bez přímých vazeb kontroly a 

velení (Rudner, 2002: 8). Komunikace v rámci sítě je umožněna především využitím 

nejmodernějších komunikačních prostředků např. pomocí internetu, satelitních telefonů atd. 

(Tucker, 2001: 1). Není důležité formální postavení, ale jaké konexe, vztahy či vazby 

konkrétní osoba má. Teroristické sítě nemají žádná vnitřní pravidla týkající se iniciace 

teroristických akcí a jejich autorizace. Rozhodnutí může být na konkrétní místní skupině, 

která může rozhodnutí ohledně vedení nějaké akce konzultovat s výše postaveným členem 

v rámci sítě či nikoliv. Ve většině teroristických sítí existuje vedení, které stanoví základní 

ideologickou inspiraci, ospravedlnění a může být nějakým způsobem spojeno s širším hnutím. 

Někteří členové však existují bez operačního spojení s buňkami či s vrchním vedením. 

Výhodou síťovitého uspořádání je, že pokud je některá z buněk odhalena, ostatní mohou 

pokračovat v činnosti. Vazby mezi buňkami jsou totiž velmi neformální a postrádají stálý 

charakter, takže odhalení dalších buněk je prakticky nemožné. Jednotlivci a buňky operují 

individuálně a nezávisle a málokdy žádají rozkazy z centrálního vedení sítě, pokud vůbec 

nějaké existuje. I když právě absence centrálního vedení je to, co dělá z celé organizace síť, 

která je pak mnohem více flexibilní. Dalším aspektem takto volného fungování je i existence 

tzv. amatérských teroristů, kteří se ad hod seskupí k provedení teroristického útoku a po něm 

se ihned rozpustí. Tito nemají nějaký precizní výcvik a logistickou podporu, jejich činnost 

závisí na síti podporovatelů. Jedná se o velmi neformální strukturu, která nevykazuje znaky 

permanentní existence a je velmi těžké atentátníky odhalit (Tucker, 2001: 1-2). „Nové“ 

teroristické skupiny mají též transnacionální charakter. Transnacionální teroristické sítě se 
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snaží nahradit místní identitu nějakou „vyšší“ myšlenkou, která je schopna přetrhat vazby na 

místní geograficky definované prostředí. Výsledkem takových snah je pak možnost rekrutovat 

své členy prakticky po celém světě. Prakticky to znamená a je to v přímém kontrastu např. 

s německou RAF, že teroristické akce jsou vedeny na území, které nemusí být identické s tím, 

ze kterého členové sítě pochází nebo s tím, kde se nachází její vedení (Neumann, 2009: 19-

21). I když je fakt, že co se týká struktury, tak RAF, kterou řadíme do „starého“ terorismu, 

nebyla strukturovaná příliš hierarchicky (Tucker, 2001: 3). 

4.3.2 Cíle, ideologie 
Ideologie teroristických skupin vždy nějakým způsobem reflektuje politickou realitu 

dané společnosti. Většinou souvisí s radikálními ideologickými proudy, které je možné ve 

společnosti pozorovat. Často se i v minulosti stávalo, že teroristické skupiny byly „odštěpky“ 

legálních politických stran, tj. jejich ideologie je spjata s politickým aktivismem a diskursem. 

Není tedy pravdou, že by ideologie teroristických skupin byla úplně odtržena od reality či 

politického diskursu. V minulých dekádách jsme mohli pozorovat radikální hnutí marxistické 

či nacionalistické provenience, stejně tak byly orientované i teroristické skupiny. Požadavek 

národního sebeurčení byl vůbec motiv, který byl aktuální snad po celé 20. století v různých 

částech světa. Národní hnutí za osvobození pak produkovala boj, který se též vyznačoval 

gerilovou válkou nebo teroristickými metodami. Též marxistická orientace pak byla přítomna 

u hnutí v Latinské Americe či v Evropě. Zejména mezi léty 1960 až 1980 jsou patrné tyto 

marxisticko levicové, pravicové či nacionalisticko separatistické ideologické základny 

teroristických skupin. Byly to skupiny sekulární a měly racionální důvod pro jejich 

teroristické aktivity. Např. levicově marxisticky orientované skupiny se snažili o povstání 

dělnických mas, které pak budou brojit proti kapitalismu. Nacionalisticko separatistické 

organizace se zase snažily o nezávislost etnika ze kterého pocházely vytvořením nového státu, 

odtržením od stávajícího či připojením k jinému státnímu celku (Spencer, 2006: 6). Od 80. let 

se pak začalo vracet náboženství jakožto ideologická základna teroristických skupin. Nejedná 

se vlastně pouze o teroristické skupiny, ale od této doby hnutí zejména islámské provenience 

zvětšují svůj vliv a též, řekněme, „přitažlivost“. V roce 1979 proběhla v Íránu islámská 

revoluce, kdy se k moci dostal ajatolláh Chomejní, Muslimské bratrstvo v zemích jako je 

Egypt či Sýrie zlepšuje své postavení a v Afghánistánu sovětská okupace napomáhá přílivu 

muslimů z celého světa, kteří jsou připraveni bojovat proti Sovětům. Teroristické organizace 

nábožensky orientované tedy mnohokrát navazují na širší hnutí. Takovými jsou např. Hamás, 

al-Káida či Hizballáh. Bruce Hoffman upozorňuje na to, „že náboženství je určujícím znakem 
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„nového“ terorismu, který tak produkuje nový systém hodnot, mechanismy ospravedlnění a 

legitimizace, koncept morálky a světonázor“ (Hoffman in Spencer, 2006: 9). U některých 

skupin, jako např. u Hamásu jde o jakýsi mix islámu spojený s nacionalistickými tendencemi 

ohledně ustavení nezávislého palestinského státu. V posledních letech můžeme sledovat jeho 

nástup a vzestupný trend lidové podpory pro toto hnutí. Obecně lze tedy říci, že „starý“ 

terorismus byl spíše charakterizován ideologiemi jako jsou marxismus, anarchismus či 

nacionalismus, dnes se jedná především i náboženství, i když je pravdou že často se k němu 

přidává také nacionalismus. „Starý“ terorismus byl tedy primárně sekulární, zatímco dnes jsou 

na vzestupu organizace nábožensky orientované (Copeland, 2001: 5). Tvrdí se také, že 

nábožensky motivovaní teroristé jsou více ochotni provádět útoky s potenciálem masového 

ničení a zabíjení, protože se nebojí ztráty nějaké širší masové podpory, o kterou jim tolik 

nejde. Pro nábožensky orientované teroristy je svět rozdělen na dvě části, na ty co budou 

spaseni a na ty co budou zatraceni. Ti co mají být zatraceni však musí být zničeni (Tucker, 

2001: 2-3). Pro nábožensky motivovaného teroristu je násilí na prvním místě, je to jakási 

svatá povinnost, která je tak chápána jako základní komponenta boje v rámci nějaké 

náboženské doktríny (Hoffman in Brown, 2007: 31). Islamisticky motivované organizace 

často chápou takový boj jako obranu islámu či islámské obce „ummy“ proti západnímu vlivu 

(Farhamy, 2008: 15). 

4.3.3 Metody 
V zásadě je možné říci, že teroristické násilí se v samém základu příliš nemění. 

Základními metodami útoků jsou vraždy, bombové útoky, únosy rukojmích či únosy letadel. 

Americký badatel Brian Jenkins má pravdu, když tvrdí, že „teroristé vyhazují do povětří věci, 

zabíjejí lidi a berou rukojmí“ (Jenkins in Neumann, 2009: 25). Teroristické útoky jsou 

v zásadě akty, ve kterých se kombinují tyto tři metody. To co se změnilo však nejsou přímo 

tyto techniky, ale jakým způsobem jsou tyto metody vedeny a proti komu. I když je fakt, že i 

„staří“ teroristé se občas nevyhýbali zabíjení většího počtu civilistů, tak tento trend 

nepřevažoval. Pro ně bylo důležitější, aby mnoho lidí přihlíželo, zabíjení lidí bylo spíše 

sekundárním aspektem, tím primárním bylo předání určité zprávy takovýmto aktem. Násilí 

tak bylo cílené a přiměřené v měřítku či intenzitě. Důležitější byl psychologický efekt 

takového útoku. Terče teroristických útoků byli pečlivě vybírány. Jednalo se nejčastěji o 

politiky, představitele velkých obchodních společností či členy bezpečnostních složek. Útoky 

byly nejčastěji prováděny ručními střelnými zbraněmi, samopaly a bombami. Teroristé věřili 

že použití nevybíravého násilí by je mohlo diskreditovat v očích obyvatelstva, které by pak 
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nebylo ochotno iniciovat lidové povstání, odcizit je od podporovatelů a tím snížit příliv 

nových členů a finančních prostředků (Spencer, 2006: 7-8). Jednoduše řečeno prostředky 

teroristických útoků byly méně důležité než jejich zamýšlené důsledky (tedy psychologický 

efekt, který by mohl vést ke změně politiky vlády) (Hoffman, 2004: 5). Pro „nového“ teroristu 

je právě masové zabíjení civilistů prvotním cílem ke kterému se přidaly útoky na symbolické 

cíle. Brutalita útoků je mnohem větší a zabíjení civilistů se tak stalo prakticky rutinní 

záležitostí a záměrem. Pokud „starý“ terorista zabil někoho, kdo nebyl přímo spojen 

s politickou mocí či nebyl členem bezpečnostních složek, snažil se takový útok nějakým 

způsobem ospravedlnit. „Nový“ terorista naopak neváhá jako terč použít prakticky kohokoli 

v rámci populace. Walter Laqueur k tomu dodává, že „nový“ terorista má v úmyslu zničit 

společnost a eliminovat velkou část populace (Laqueur in Spencer, 2006: 9). Hromadné násilí 

se teroristé snaží ospravedlnit v rámci své víry. Bojují totiž proti nevěřícím, proti zlu a za 

svatou věc. V jejich mínění jsou odpovědni jen bohu. Brutalita se projevuje nejenom 

v útocích s potenciálem masového ničení a zabíjení, ale i v únosech rukojmích a následného 

setnutí jejich hlavy. Takový čin má za cíl ukázat brutalitu a bezprecedentní násilí, kterého 

jsou jeho pachatelé schopni. Dalším znakem je také snaha o získání zbraní hromadného 

ničení, jejichž použití by zmíněnou brutalitu a masové vraždění mnohonásobně zvětšilo. Je 

samozřejmě otázkou zda jsou teroristé schopni takové zbraně získat či si je sami vyrobit. 

Každopádně organizace jako je al-Káida by je s největší pravděpodobností byly schopny a 

ochotny použít. 
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5. PŘÍPADOVÁ STUDIE - TERORISTICKÉ ORGANIZACE 

5.1 Irská republikánská armáda (IRA) 

5.1.1 Struktura  
Vnitřní struktura Irské republikánské armády prošla několika změnami. Z počátku 

byla IRA organizována podle vojenského vzoru. Jednalo se skutečně o jakési „quasivojsko“ 

s velmi centralizovanou a vertikální strukturou. IRA se dělila na brigády a prapory, které 

kopírovali administrativní rozdělení Severního Irska, tj. v každé provincii byl nejméně jeden 

prapor či batalion. Členové „armády“ byli zejména dobrovolníci, kteří někdy neměli 

systematizovaný výcvik a byli pouze jakýmisi podpůrnými silami cvičených bojovníků. 

Velký význam v rámci IRA mělo zpravodajství, neboť na přílivu kvalitních informací 

záležela efektivita teroristických operací (Bonanate, 1997: 100). Od poloviny 70. let se však 

vnitřní struktura IRA (v této době se již jedná o tzv. PIRA – Provisional Irish Republican 

Army. V roce 1969 totiž došlo k rozkolu uvnitř organizace, která se tak rozštěpila na 

zmiňovanou PIRA a OIRA – Official Irish Republican Army, která se však vzdala 

ozbrojeného násilí. My však v práci budeme používat termín IRA, neboť je všeobecně známý) 

začala proměňovat, protože britské vládě se díky nové bezpečnostní strategii ohledně 

severoirské otázky dařilo členy IRA úspěšně odhalovat. Organizace podle vojenské linie byla 

již neefektivní protože, bylo jednoduché jednotlivé členy odhalit a britské bezpečnostní 

složky byly již navíc se strukturou IRA poměrně dobře obeznámeni. Od této doby se tedy 

IRA začala vnitřně organizovat do buněk. Buňky měly čtyři až pět členů, kteří operovali 

mimo základny. Byl kladen velký důraz na utajenost, takže členové buněk nesměli hovořit o 

jejich „angažmá“ s nikým, ani s rodinnými příslušníky. Buňky měly svého lídra, který 

zprostředkovával kontakty s okolním světem. Nutno poznamenat, že reorganizace se 

nepovedla úplně podle představ, neboť zejména členové IRA na venkově se stavěli proti. 

Argumentovali tím, že nový systém brzdí efektivní komunikaci a utajenost podkopává 

morálku. Buňky však neměly možnost volně nakládat se zbraněmi a výbušninami. Pro 

potřeby operací byly tímto materiálem vybavováni regionálním velitelstvím. Regionální 

velení však dostávalo své direktivy od vrchního velení. Vrchní velení tak mohlo kontrolovat, 

zda jsou prostředky vynakládány efektivně a dále pak takový systém umožňoval to, že žádná 

akce nebyla vedena bez vědomí vrchního velení. Vrchní velení mělo sedm členů a tvořilo 

vojenskou radu IRA. V zásadě je možno říci, že vojenská struktura zůstala neporušená, 

protože existovala jak regionální velitelství, tak vrchní velení, tj. evidentně hierarchická 

struktura zůstala zachována. Akce IRA byly podnikány výhradně na území Severního Irska, 
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pokud se nějaká z nich a dodejme, že jich nebylo moc, zorganizovala mimo toto území, bylo 

to zejména na území Anglie. Tyto akce měly za úkol podkopat podporu obyvatelstva 

v britskou vládu, která by se pak následně  stáhla ze severoirského území. Několik málo útoků 

bylo provedeno i na území Západního Německa, Belgie či Nizozemí. Cíli těchto akcí však 

byli britská zařízení. IRA měla zahraniční kontakty např. se španělskou organizací ETA či 

s kolumbijskou FARC. Je známa i podpora libyjského diktátora Kaddáfího. I přes jistou 

zahraniční dimenzi se však IRA nikdy neangažovala v agendě nějaké jiné teroristické skupiny 

(Neumann, 2009: 29-32). IRA měla několik stovek členů a několik tisíc sympatizantů13. 

5.1.2 Ideologie, cíle 
IRA je považována za nacionalistickou organizaci, která po celou své existence usiluje 

o vytvoření sjednoceného a nezávislého Irska podle principu Patricka Pearse z doby 

Velikonočního povstání s roku 1916. Jde tedy o vytvoření sjednoceného Irska, svobodného a 

keltského (free and Gaelic) (Neumann, 2009: 32). Rozdělení irského ostrova na dvě části 

v roce 1922, kdy nezávislost získala pouze jižní část ostrova je chápáno ze strany IRA jako 

důsledek špatné britské politiky, která tak tímto rozdělením sledovala svoje politické či 

ekonomické zájmy. Nejedná se tedy o to, že by příčinou rozdělení byl konflikt mezi 

obyvatelstvem jižní a severní části ostrova, ale o to, že britská vláda upřela právo Irům na 

sebeurčení. Konflikt existuje tedy mezi Iry a britskou vládou. Podle IRA jižní část ostrova, 

která se skládá z 26 hrabství a tvoří tak Irskou republiku, nemůže být nikdy považována za 

plně svobodnou, dokud zbývající severní část, která se skládá z 6 hrabství nebude 

„osvobozena“ od britské kontroly. Jediným prostředkem k dosažení sebeurčení a sjednocení 

ostrova je pak ozbrojený násilný boj a IRA v tomto smyslu hraje jedinečnou a historickou 

úlohu. Někdy je též zmiňován fakt, že konflikt má svoji náboženskou dimenzi. Irské 

obyvatelstvo je dominantně katolické, zatímco Britové jsou protestanté. Je otázkou do jaké 

míry, je takové tvrzení pravdou, nicméně my si myslíme, že se jedná spíše o omyl, protože 

pokud máme IRA pod drobnohledem, vychází nám, že se jedná o sekulární organizaci a její 

cíle jsou tak politické a sekulární povahy. IRA nikdy nebyla náboženská organizace v tom 

smyslu, že by ji šlo o ustavení nějakého náboženského sjednoceného Irska. Není též znáno, že 

by nějaká teroristická akce byla následně ospravedlněna nějakou citací z bible. Pro IRA 

nepředstavovalo náboženství v podstatě nijak důležitou doktrínu kvůli které by vedla svoje 

akce. Místo náboženství spíše jistou ideologickou inspiraci znamenalo tradiční marxistické 

myšlení. Podle IRA britská vláda okupuje irský ostrov, resp. nyní již jen jeho část, také 

                                                 
13 http://www.fas.org/irp/world/para/ira.htm, 7. 4. 2010 
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částečně z ekonomických důvodů a je nutné tak po dosažení sjednocení Irska vybudovat nový 

sociální a ekonomický systém. Takže musí dojít též k sociální revoluci. Kromě sjednoceného 

Irska musí též dojít k vytvoření sjednoceného socialistického Irska. Irskou vládu (tedy vládu 

Irské republiky v Dublinu) považuje IRA za prodlouženou ruku té britské a též britských 

korporací, které tak vykořisťují zemi a snaží se zabránit sjednocení Irska. Obecně řečeno však 

nejdůležitější část ideologické základny IRA tvoří požadavek na sebeurčení, resp.sjednocení 

severní a jižní části irského ostrova a marxistické tendence nehrají tak důležitou roli. Již právě 

zmíněny rozkol uvnitř organizace v rámci kterého vnikla PIRA a OIRA byl charakteristický 

tím, že právě OIRA se vyznačovala příliš velkým příklonem k marxismu a PIRA ji tak 

nahlížela jako na komunistickou odnož, která zanedbává nacionalistickou otázku (Neumann, 

2009: 33-34).  

5.1.3 Metody 
Mezi tradiční prostředky, které organizace hojně využívala patřily bombové útoky, 

vraždy, vyděračství, pašování, únosy či loupeže14. Od vzniku PIRA, tj. od roku 1969 je 

organizace odpovědná za více než 1700 obětí, jen málo útoků však mělo potenciál masového 

zabíjení. Vlastně existuje pouze 7 incidentů, kdy se podařilo zavraždit více jak deset lidí. 

Mezi tyto patří např. zastřelení 11 vojáků při vojenské slavnosti z roku 1982 v Londýně, 

bombový útok na restauraci v Birminghamu, kdy zemřelo 21 civilistů z roku 1974 či zabití 18 

vojáků ve Warrenpointu z roku 1979. Je známo, že pouze 5 z těchto 7 incidentů bylo 

plánováno jako útoky, které měly mít potenciál masového vraždění. Nicméně např. 

zmiňovaný útok na restauraci v Birminghamu byla vlastně jakási „nehoda“. Záměr IRA totiž 

bylo před vybuchnutím nálože uskutečnit telefonní hovor na policii, čímž by došlo k varování 

před tímto útokem a civilisté by tak mohli být evakuováni. Bohužel však veřejné telefony ze 

kterých se atentátníci pokoušeli na policii dovolat byli ten den zrovna nefunkční (Neumann, 

2009: 35-36). To samozřejmě nijak neospravedlňuje tuto akci, ale je možno říci, že IRA byla 

angažována v útocích spíše limitovaného charakteru. Bombové ataky, kdy předem docházelo 

k varování ze strany organizace však byly poměrně běžnými prostředky teroristických útoků. 

IRA se často soustředila na zabíjení britských vojáků a policistů, což bylo v souladu s jejich 

angažmá ve válce za národní osvobození. Totéž platilo i pro útoky na představitele britské 

politické moci, jako jsou politici či velvyslanci. Dalšími terči pak byli např. soudci či dozorci 

ve vězeních15. K několika útokům na britské cíle došlo i na území kontinentální Evropy16. 

                                                 
14 http://www.fas.org/irp/world/para/ira.htm, 8. 4. 2010 
15 http://www.cfr.org/publication/9240/, 8. 4. 2010 
16 http://www.globalsecurity.org/military/world/para/ira.htm,  8. 4. 2010 
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Nicméně občas se stávalo, že cíli útoků byli i již penzionovaní členové bezpečnostních složek 

či civilní pracovníci pracující pro bezpečnostní aparát. Oběťmi se samozřejmě také stávali 

civilisté, i když mnohdy nebyli zamýšlenými cíli útoků. Známá je např. kampaň proti 

„ekonomickým cílům“, kdy IRA útočila na restaurace, nákupní střediska či hotely. Je však 

nutno připomenout, že IRA nikdy nepřistoupila k nějakému nevybíravému násilí, své cíle si 

pečlivě vybírala a vždy se snažila své akce i tyto cíle nějakým způsobem „racionálně“ 

odůvodnit či „legitimizovat“. IRA se také snažila o dosažení raket země-vzduch k likvidaci 

britských vojenských helikoptér, ale nikdy se však nesnažila o získání zbraní chemického, 

biologického či nukleárního charakteru. A jak již bylo řečeno útoky byly spíše limitované, 

protože záměrem IRA bylo, aby byla společností nahlížena jako národně-osvobozenecké 

armáda, které bojuje v regulérní válce s britskou vládou. Proto se snažila vyhnout 

nevybíravému násilí či náhodným obětem během cílených teroristických útoků (de la Calle, 

Sánchez–Cuenca: 2007: 18). Paradoxně nejkrutěji se IRA vyrovnávala s vlastními členy, když 

měla podezření, že jsou informátory britských bezpečnostních složek. Jejich mrtvá těla byla 

obvykle pohozena podél nějaké rušné silnice jako varování pro další členy. Oproti tomu 

pokud se stalo vyloženě kruté násilí proti britských cílům, IRA se od něj distancovala a 

označila za jeho pachatele odpadlíky z organizace (Neumann, 2009: 35-38). Mezi nejznámější 

útoky patřily např. bombový útok v centru Belfastu z roku 1972, který je známý jako „Krvavý 

pátek“. Odpáleno bylo 22 bomb během 75 minut při kterých zemřelo 9 lidí a dalších 130 bylo 

zraněno. V roce 1979 IRA zavraždila lorda Mountbattena, strýčka královny Alžběty II. a 

posledního indického místokrále. Dalším útokem na britské představitele byl bombový útok 

na hotel v Brightonu, kde se konalo setkání britské vlády společně s její předsedkyní 

Margareth Tchatcher. Při akci byli zabiti 4 lidé a několik dalších zraněno17. 

5.2 Baskicko a svoboda (ETA) 

5.2.1 Struktura 
ETA má v podstatě dvě roviny členství. Jednak se jedná o tvrdé jádro a členy komand, 

které uskutečňují teroristické útoky a jednat jakýsi širší kruh přívrženců, který organizaci 

napomáhá v různých sférách činností jako jsou např. zpravodajství, přechod přes hranice či 

úkryt jejich členů. Odhaduje se, že tvrdé jádro nemá více jak 500 členů. Např. během 70. let, 

kdy ETA eskalovala svoji teroristickou kampaň se počet členů pohyboval okolo 300-350. Na 

počátku 80. let však počet členů začal klesat v důsledku opatření španělské vlády a 

následného zadržení mnoha členů ETA. Úpadek organizace započal zejména na počátku 90. 

                                                 
17 http://www.cfr.org/publication/9240/, 8. 4. 2010 
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let, kdy se podařilo zajmout prakticky celé vedení. Nyní pravděpodobně nemá jádro více jak 

100 členů (Sánchez-Cuenca, 2008: 9-10). Na druhé straně je ETA atraktivní pro velkou část 

populace, neboť sama sebe chápe jako předvoj širšího baskického hnutí. Na tvrdé jádro 

organizace je pak navázáno mnoho dalších různých uskupení, jako jsou např. politická strana 

(Herri Batasuna), asociace na podporu uvězněných členů či organizace, které se snaží o 

podporu šíření baskického jazyka. Samozřejmě tyto organizace byly zprvu legální, zatímco 

tvrdé jádro nikoliv. Dlouhou dobu se nedařilo prokázat spojení mezi tvrdým jádrem a tímto 

širším hnutím. Po snahách policejních a soudních institucí však byly kontakty na konci 90. let 

20. století prokázány a mnoho organizací navázaných na tvrdé jádro bylo postaveno mimo 

zákon. To mělo za následek menší přínos finančních prostředků a též menší příliv nových 

členů do organizace. Rekrutace nových členů byla v zásadě založena na osobních vztazích, 

kdy ETA měla na své členy socializující efekt. V podstatě se jedná o to, že existuje větší 

pravděpodobnost „náboru“ nových členů, pokud tito měli nějakého příbuzného či přítele, 

který měl zkušenost se státní represí a následně se pak stal členem organizace. 

Samotná vnitřní struktura ETA je pak silně hierarchická. Nejvýše postavenou 

strukturou v rámci organizace je výkonný výbor, který uskutečňuje všechna důležitá 

rozhodnutí a stanoví základní strategické cíle organizace. Jedná se o kolektivní orgán, který 

také kolektivně rozhoduje, tj. neexistuje formální lídr, který by byl jakýsi vůdce celé 

organizace. Výkonný výbor je pak odpovědný za různé sféry činnosti jako jsou např. politická 

činnost, finance či logistika (Sánchez-Cuenza, 2008: 12). Výbor se nachází se Francii a má 

většinou 10 členů (Anderson, 2003: 40). Každý člen má pak na starosti jednu konkrétní oblast 

fungování ETA. Pod tímto nejvyšším orgánem se nachází operační výbor, který je poněkud 

volně organizován. Ten dohlíží na aktivity ETA ve Španělsku a přijímá rozkazy od 

výkonného výboru. Operační výbor má 4-6 členů a dalších několik členů, kteří jsou 

lokalizováni v každé z baskických provincií. Jeho členové jsou „full time“ pracovníky, kteří 

nemají žádné jiné civilní povolání. Na nejnižším stupni organizační struktury jsou pak 

komanda či buňky, kteří uskutečňují teroristické útoky. Počet členů buňky se pohybuje 

v rozmezí 3-5. Každá buňka operuje na menším definovaném území, většinou ve městě, ve 

kterém žijí členové buňky či v jeho okolí. Buňky jsou soběstačné, samozřejmě operují v 

utajení a jsou většinou téměř odříznuty od ostatních struktur organizace. Komunikace probíhá 

tak, že existuje jakýsi prostředník, který předává informace od vedení organizace. To 

znamená, že členové buňky znají jméno maximálně jednoho či dvou lidí z organizace, kteří 

předávají informace. Tento způsob organizace napomáhá tomu, že pokud je nějaký člen 
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buňky vyšetřován policií, tak prakticky tento dotyčný nemá co prozradit, protože jednoduše 

nemá povědomost o plánech či jménech širší organizace (Anderson, 2003: 42). 

V rámci ETA existují tři typy členství („liberados“, „legales“ a apoyos“). Prvním jsou 

tzv. „liberados“. Ti dostávají od organizace plat, takže si nevydělávají jiným civilním 

zaměstnáním. Obvykle to jsou lidé, kteří již mají policejní záznam (policie tedy o těchto 

členech má povědomost), žijí v ilegalitě a jsou odpovědni za nejnebezpečnější akce ETA, jako 

jsou krádeže, únosy a bombové útoky. Dalším typem jsou pak tzv. „legales“. Tito členové žijí 

svůj civilní život, mají svá povolání a policie o nich neví. Fungují jako komunikační síť mezi 

členy a strukturami organizace. „Legales“ se pak dělí na další tři skupiny podle charakteru 

vykovávané činnosti. Prvním jsou ti, kteří fungují jako kurýři a předávají tak informace, které 

jsou příliš citlivé na to, aby byly předány formami moderní komunikace jako jsou internet či 

telefon. Druhým typem jsou tzv. „mailboxes“, kteří slouží jako jakési „schránky“, u kterých si 

ostatní členové vyzvedávají informace, zbraně či jiné položky, které jsou potřeba. A 

posledním třetím typem jsou lidé, kteří zajišťují informace o budoucích cílech útoků ETA. 

„Legales“ se pak obvykle nepodílejí na ozbrojených akcích. „Apoyos“ jsou pak členové, kteří 

zajišťují materiální podporu. Mezi tu patří zajištění falešných dokladů, dopravy či úkrytu pro 

člena, který má v úmyslu provézt nějakou akci či je na útěku před policií (Anderson, 2003: 

42-45). 

5.2.2 Ideologie, cíle 
ETA je typickým představitelem nacionalisticko separatistického terorismu. Snaží se o 

zdůrazňování baskických symbolů jako jsou jazyk, kultura a tradice a následně pak o 

nezávislost a vytvoření samostatného baskického státu, který se bude skládat ze všech sedmi 

provincií (4 jsou ve Španělsku, 3 pak ve Francii). Organizaci tedy jde o národní sebeurčení a 

uznání teritoriality baskických provincií (Whittaker, 2003: 136). Považuje baskický národ za 

jedinečný, zejména díky jazyku, který není indoevropského původu. Symbolem baskického 

sebeuvědomění je též vlajka, která má červenou, zelenou a bílou barvu a má pruhovaný 

motiv. Jejím tvůrcem byl Sabino Arana y Goiri, „otec“ baskického nacionalismu z konce 19. 

století (Linstroth, 2002: 207, 211). ETA je sekulární organizací a tak neprosazuje vliv 

náboženství na politiku, ba spíše volá po odluce katolické církve od státu (Weiss, 2002: 5). 

ETA je též výrazně levicově marxisticky zaměřena se svým důrazem na dělnickou třídu18. 

Kromě nacionalistické ideologie má tak ETA i sociální dimenzi. Je však otázkou, zda kromě 

                                                 
18 http://www.cla.wayne.edu/polisci/kdk/westeurope/sources/birtheta.html, 12. 4. 2010 
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nezávislosti Baskicka též volá po ustavení nějaké formy socialistické či komunistické vlády, 

protože v minulosti proti těmto politických stranám vystupovala (jak proti španělské 

komunistické straně, tak proti ilegálním levicovým španělským organizacím)19. Baskický 

nacionalismus pochází již z konce 19. století, kdy baskické provincie prošly industrializací a 

urbanizací. To zapříčinilo příliv obyvatel z ostatních částí Španělska, kdy se následně podíl 

Basků v jejich „domovině“ zmenšoval. Kromě tohoto faktu docházelo i k sociálním bouřím 

neboť příliv nových pracovních sil znamenal i sociální nepokoje. Obecně však sociální 

dimenze organizace souvisí též s brojením proti kapitalistickému systému, kdy se v rámci 

jeho fungování prohlubují rozdíly mezi bohatými a chudými. ETA se tedy snaží o prosazení 

pěti základních principů: 1) amnestie pro všechny baskické politické vězně; 2) legalizace 

všech politických stran, i těch, které jsou separatisticky zaměřeny; 3) vyhnání všech 

španělských bezpečnostních složek z baskických provincií; 4) přijetí opatření ke zlepšení 

životních podmínek dělnické třídy a; 5) uznání národní suverenity Baskicka a práva 

baskického lidu na sebeurčení (Clark in Douglass, Zulaika, 1990: 247). Baskové tedy odmítají 

vše co považují za „španělské“, přítomnost španělských autorit chápou jako okupaci 

baskických provincií a přistěhovalce považují za cizince. 

5.2.3 Metody 
Během své existence zavraždila ETA více jak 800 lidí, zranila dalších více jak 1000 a 

77 jich unesla (Anderson, 2003: 47). Organice provedla více jak 1600 teroristických útoků20. 

Mezi tradiční metody organizace patří ozbrojené loupeže ať již na účelem získání peněz či 

zbraní, bombové útoky, únosy, zastrašování, vraždy a různé druhy sabotáží (Douglass, 

Zulaika, 1990: 238). Nejvíce jsou útoky vykonávány na území Baskicka, někdy však též 

v Katalánsku, Madridu či ve Francii.  

Násilí ze strany ETA je výrazně selektivní a uskutečňované akce měly mít zejména 

symbolickou politickou povahu (Anderson, Sloan, 2009: 66). Prakticky nikdy nedocházelo 

k útokům, které by měly potenciál masového vraždění. Nejčastějšími terči útoků jsou 

představitelé španělské politické moci (ať již centrální či regionální), ozbrojených složek a 

soudní moci21. Dalšími oběťmi jsou někdy též novináři, univerzitní učitelé či bachaři ve 

vězení. Někdy se též stane, že se oběťmi stanou civilisté, i když pokud se jedná o útok na 

veřejné místo, tak ETA obvykle avizuje telefonické varování, aby bylo možno civilisty včas 

                                                 
19 http://www.armed-groups.org/6/section.aspx/ViewGroup?id=56, 12. 4. 2010 
20 http://www.cfr.org/publication/9271/#p4,  12. 4. 2010 
21 http://www.terrorismfiles.org/organisations/basque_fatherland_and_liberty.html, 12. 4. 2010 
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evakuovat. Útoky jsou často prováděny v turisticky atraktivních destinacích. Civilisté však 

nejsou obvykle primárním cílem a pokud někteří z nich zemřou, jsou to většinou náhodně 

kolemjdoucí v případech, když je bomba umístěna např. na nádraží, v parku či v nějakém 

baru. Sama ETA vyjádřila svůj nesouhlas se zabíjením civilistů, kromě případů, kdy se jedná 

o osoby nepodléhající vyděračství (viz níže), extrémně pravicově orientované osoby či 

drogové dealery. Je však znám útok, který se této taktice selektivního zabíjení vymyká. 

V roce 1987 umístila ETA bombu na parkovišti u velkého obchodního domu v Barceloně. Jak 

je zvykem tak byl uskutečněn varovný telefonát, nicméně policie nezvala varování vážně a 

následkem výbuchu zemřelo 21 civilistů (Sánchez-Cuenza, 2008: 24). 

Uvažovaný útok je výsledkem dlouhodobého plánování na kterém se podílejí 

jednotlivé organizační vrstvy organizace. Nejprve se vytipuje cíl útoku, k němu se pak 

systematicky shromažďují informace. Vytipování a úvahy o možném útoku provádí výkonný 

výbor ETA. Ten pak následně předá informaci o možném vykonání útoku operačnímu 

výboru. Operační výbor pak vybere buňku či komando, které atak provede. Komando nejprve 

shromažďuje další informace o zvoleném cíli, které pak cestou komunikačních kanálů předá 

zpět k vedení organizace. Výkonný výbor pak na základě sebraných informací učiní finální 

rozhodnutí, zda útok provést či nikoliv. 

Co se týká zabezpečení organizace finančními zdroji, tak nejčastějšími metodami jsou 

ozbrojené bankovní loupeže, únosy a vyděračství. Bankovní loupeže se vyskytovaly zejména 

v počátcích organizace. Jedná se vlastně o poměrně riskantní operace a stává se, že dojde i 

k vedlejším efektům jako např. k nechtěným obětem. Únosy byly naopak mnohem častějšími 

metodami jak zajistit finanční prostředky, i když je pravdou, že ne vždy se jedná o jistý 

příjem, neboť se občas stane, že rodina uneseného odmítne zaplatit výkupné nebo policejní 

složky najdou místo, na kterém je unesená osoba ukrývána. Únos rukojmích je také v očích 

veřejnosti nahlížen pochopitelné velmi negativně, což způsobovalo snížení podpory ze strany 

širšího hnutí. Tyto metody tedy ETA opustila v roce 1996 (Sánchez-Cuenza, 2008: 13). 

Vyděračství je pak velkým zdrojem finančních prostředků. Teroristé požadují po zámožných 

podnikatelích a obchodnících peníze, které sami nazývají „revoluční daň“. Ti jsou pak nuceni 

zaplatit pod hrozbou útoku na ně samotné, majetek  či obchodní zájmy. Aby byla hrozba 

považována za opravdu reálnou, zavraždila ETA tímto způsobem již několik lidí. 

„Vyděračský systém“ vyžaduje hustou síť lidí, kteří vybírají finanční prostředky. V zásadě je 

možné říci, že pouze organizace s jistou vazbou na konkrétní území a populaci je schopna tuto 
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metodu uvést do praxe. Naopak skupiny postrádající tuto „teritoriální základnu“ a vazbu na 

širší populaci či lidové hnutí získávají peníze prostřednictvím nelegálních aktivit. 

Mezi nejznámější útoky ETA patří např. vražda admirála Luise Carrera Blanca, 

nástupce Franciska Franca z roku 1973. Organizaci se tak podařilo zavraždit jednoho z  

nejvýše postavených politiků (Kushner, 2003: 69). V roce 1995 se ETA neúspěšně pokusila 

zavraždit Jose Maria Aznara, pozdějšího španělského ministerského předsedu a ve stejném 

roce byl bezpečnostními složkami překažen atentát na španělského krále Juana Carlose22. 

V roce 1997 např. také zavraždila soudce Nejvyššího soudu Rafaela Martíneze Emperadora 

(Anderson, Sloan, 2009: 67). 

5.3 Hamás (Islámské hnutí odporu) 

5.3.1 Struktura 
Charta Hamásu, která je základním statutem této organizace se k otázce vnitřní 

struktury nevyjadřuje nikterak jasně. V části věnované struktuře pouze tvrdí, že Hamás je 

otevřen všem muslimům, kteří jsou odhodlání plnit program, přijímají jeho ideologii a kteří se 

oddali Alláhovi (Charta Hamásu in Introvigne, 2003: 82). Podle tohoto statutu tedy vnitřní 

struktura není nijak striktně definována. V praxi však Hamás přijal instituce a aktivity 

Muslimského bratrstva (např. v tom smyslu, že kromě legální politické, sociální či charitativní 

činnosti má svoje vojenské křídlo pro provádění teroristických operací), od kterého se 

odštěpil. V době vzniku, tj. v roce 1987, se kromě vojenského křídla (jednotky Izz al-Din al-

Qassama, viz níže) zformovaly ještě další dvě vnitřní struktury, které však neměly dlouhého 

trvání. Prvním byl tzv. „majid“, který se věnoval zejména zpravodajské činnosti as druhou 

strukturou byl „Special Apparatus“, který se oddělil od regulérního vojenského křídla a který 

měl na starosti speciální operace. Tato struktura však nebyla řadovými členy Hamásu 

uznávána (Snider Social Action Institute Report, 2003: 3). 

Hamás je poměrně decentralizovanou a rozčleněnou organizací, zejména co se týká 

jeho vojenského křídla (viz níže). Jeho členové operují v buňkách, které mají obvykle kolem 

tří členů, což činí Hamás málo zranitelným. Odhalení jedné takové malé buňky pro organizaci 

totiž neznamená žádnou větší újmu. Buňky jsou chabě propojené a téměř autonomní. Po smrti 

jeho zakladatele Ahmada Izmaíla Jasína (zabit izraelskou armádou v roce 2004) se organizace 

decentralizovala a již dále nebyla založena na charismatu svého zakladatele a vůdčí postavy 

                                                 
22 http://www.cfr.org/publication/9271/#p2, 12. 4. 2010 
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hnutí. Do své smrti byl Jasín jak nejvyšší politickou tak duchovní autoritou. Právě on zřídil 

vojenské křídlo Hamásu, rozhodoval o možných terčích teroristických útoků či jmenoval nižší 

velitelé. Hamás má pak dva nejvyšší orgány: Radu „Shura“ a Politické křídlo organizace. 

Rada „Shura“ (někdy se též uvadí jako Advisory Committee nebo Consultation Council) je 

politickou a náboženskou institucí. Skládá se z nejvyšších představitelů duchovenstva 

Hamásu a v podstatě se jedná o jakýsi „vnitřní parlament“. „Shura“ schvaluje rozpočet 

organizace, má poslední slovo v základních politických otázkách jako jsou např. změna 

postoje k Izraeli či zda Hamás vstoupí do mírových jednání. „Shura“ má přibližně 50 členů, 

kteří se však z bezpečnostních důvodů málokdy setkávají a komunikace mezi nimi probíhá 

prostřednictvím internetu, faxu či kódovaných zpráv. Druhým nejvyšším orgánem je pak 

Politické křídlo, které má 8-10 členů23. International Crisis Group uvádí, že počet členů 

tohoto křídla se pohybuje od 12 do 14 (International Crisis Group Report, 2004: 10). Politické 

křídlo má na starosti mnoho různých sfér činností. Stanoví základní principy a cíle fungování 

organizace a je též odpovědné za řízení a koordinování teroristických akcí (Levitt in Gray, 

Larson, 2008: 126). Další činností politického křídla je však např. udržování kontaktů 

z buňkami v oblasti západního břehu Jordánu, které ztratily spojení s velitelstvím v Gaze, 

pašování zbraní a výbušnin, spolupráce s Íránskou vojenskou zpravodajskou službou či 

libanonským Hizballáhem (Snider Social Action Institute Report, 2003: 4). Politické křídlo se 

pak podle sfér činností dělí na několik dalších struktur24. Nejznámější jsou patrně zmiňované 

oddíly Izz al-Din al-Qassama, které jsou považovány za vojenské křídlo Hamásu. Právě tyto 

jednotky jsou organizovány do jednotlivých buněk, které jsou poměrně autonomní. Vytvářejí 

tak mnohostranně komunikující síť buněk. Operují pod „kontrolou“ čtyř až pěti regionálních 

velitelství25. Provádějí teroristické útoky, jak proti civilním, tak proti vojenským cílům. 

Nicméně je pravdou, že tato autonomie je jen z části relevantní protože pokud Politické křídlo 

usoudí, že vstoupí do jednání s Izraelem a vyhlásí tak klid zbraní, vojenské křídlo toto 

rozhodnutí respektuje (Brown, 2007: 41). I když organizačně je vojenské křídlo prakticky 

nezávislé, je znám Další strukturou je bezpečnostní křídlo, které je odpovědné za bezpečnost 

nejvyšších představitelů organizace. Bezpečnostní křídlo je zaměřeno jak vně tak dovnitř 

organizace, kdy se snaží odhalit možné spolupracovníky s izraelskými bezpečnostními 

složkami. Pokud se podaří odhalit nějakého „kolaboranta“, je pak proveden soud a vynesen 

rozsudek, který nezřídka znamená pro dotyčného smrt. Bezpečnostní křídlo též shromažďuje 

                                                 
23 http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=10519&CategoryId=5, 14. 4. 2010 
24 http://www.armed-groups.org/6/section.aspx/ViewGroup?id=57, 14. 4. 2010 
25 http://www.fas.org/irp/crs/931014-hamas.htm, 14. 4. 2010 
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informace o aktivitách dalších palestinských organizacích. K tomu používá různé metody jako 

jsou vyšetřování jejích členů či infiltrace jejich struktur. Lustruje též nově příchozí členy, tj. 

prakticky provádí jejich bezpečnostní prověrku (Gray, Larson, 2008: 127). Informační křídlo 

je další „institucí“, která se významným způsobem podílí na činnosti Hamásu. Je odpovědné 

za propagační činnost a rozšiřování ideologie organizace. Jeho členové publikují informační 

letáky či periodika a dříve též informovali Palestince o konání demonstrací či stávek. Hamás 

má i svoje „pouliční“ křídlo, které má na starosti eskalování konfliktu pouličními 

demonstracemi či organizováním různých protestních akcí. Mezi jeho aktivity patří též psaní 

anti-izraelských nápisů na zdi, lokální střety s izraelskou armádou či blokáda silnic. Poskytuje 

též finanční prostředky rodinám, které je nutně potřebují26. Organizace má též svoje „PR 

oddělení“, které zprostředkovává kontakt s okolním světem a zajišťuje, aby se informace, 

které má Hamás v úmyslu publikovat dostaly do sdělovacích prostředků  (Gray, Larson, 2008: 

127). Mezi další struktury patří též oddělení pro domácí záležitosti či oddělení pro masovou 

mobilizaci27. 

Kromě těchto institucí je Hamás znám svoji sociální a charitativní činností. Často se 

pak stává že členové některé instituce (bezpečnostní, informační či jiné křídlo) v rámci 

politického křídla jsou zároveň součástí nějaké charitativní organizace a mají tak v rámci 

organizace dvojí roli. Speciální postavení má tedy pak tzv. da´wa síť. Tato síť je tvořena 

různými organizacemi charitativního, vzdělávacího či sociálního charakteru. Skrz tuto síť 

Hamás vybírá tzv. „zakát“, což je poplatek (podle koránu je „zakát“ almužna, jeden z pěti 

základních pilířů islámu, kterou je každý muslim povinen dávat. Jedná se o formu očištění od 

hříšné touhy po majetku), který pak dále přerozděluje mezi chudé, mešity, školy, nemocnice 

či přímo mezi rodiny (Snider Social Action Institute Report, 2003: 5). Tyto aktivity jsou 

organizovány přímo nejvyšším vedením Hamásu prostřednictvím mešit. Touto činností také 

Hamás financuje svoje teroristické operace a podporuje svoje vojenské křídlo. Finanční 

prostředky jsou tak filtrovány přes charitativní instituce a také jsou poskytovány pozůstalým 

rodinám po sebevražedných atentátnících. Kromě financování je síť používána též jako zdroj 

rekrutace pro nové členy Hamásu, zejména pak pro vojenské křídlo a jeho buňky 

sebevražedných útočníků. Pro ukázku zmiňme je některé instituce. Islámská asociace al-Bira 

slouží jako zdroj financování studentské organizace Islámský blok. Al-Bira je základnou pro 

rekrutování nových operativců Hamásu. Dále pak se snaží o radikalizaci umírněných studentů 

                                                 
26 http://www.jcpa.org/jl/saa27.htm, 14. 4. 2010 
27 http://www.armed-groups.org/6/section.aspx/ViewGroup?id=57, 14. 4. 2010 
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a propaguje Hamás ve studentském kampusu. Hamás též sponzoruje nemocnice jako jsou 

např. Tulkarm či Tiba. Nemocnice pak poskytují krytí pro vojenské velitelé Hamásu, kteří 

v nich pracují. Fond Al-Aksá, který financoval různé charitativní činnosti Hamásu byl též 

používán jako prostředek pro praní špinavých peněz (Gray, Larson, 2008: 127-128). 

5.3.2 Ideologie, cíle 
Svoji ideologickou orientaci Hamás osvětluje hned v prvním článku svého statutu: 

„Základem Hnutí islámského odporu je islám. Z islámu pocházejí jeho hlavní myšlenky a jeho 

hlavní ustanovení, dále pak pohled na život, na svět a na lidstvo. Hnutí posuzuje všechny své 

akce podle islámu, je islámem inspirováno a podle islámu koriguje svoje chyby“ (Charta 

Hamásu in Introvigne, 2003: 81). Je tak považován za velmi rigidní fundamentalistické hnutí, 

které interpretuje islám svým vlastním způsobem. Charta Hamásu začíná formulí, která je 

v koránu na začátku každého verše: ve jménu Alláha, shovívavého, milosrdného. Dále se pak  

velmi často z koránu cituje (články 3, 5, 7, 9, 11 a další). Hnutí se považuje za 

pokračovatelem Alláhovi vůle a své činy islámem ospravedlňuje. Povědomí o tom, že hnutí je 

pokračovatelem Alláhovi vůle a je inspirováno islámem pak poskytuje sebevědomí jeho 

členům v tom smyslu, že považují své činy a jednání za správné a tedy v souladu s islámem. 

Již v roce 1988 Hamás vyhlásil džihád za „osvobození“ a vytvoření nezávislé Palestiny. 

Území na kterém má být tento stát situován se nachází od břehů Středozemního moře až po 

řeku Jordán, tj. nejedná se jen pouze o sporná území Gazy a západního břehu Jordánu, ale 

prakticky celé území, které je dnes teritoriem státu Izrael (Currie, 2002: 15). Palestina pak má 

být založena na islámských základech a její osvobození je integrální součástí cesty k 

„pravému“ islámu. Zřízení Palestiny na islámských základech je pak vítězstvím pro celé 

islámské společenství (Zuhur, 2008: 30). Palestina je považována za posvátné území, které je 

svěřeno muslimským generacím až do dne vzkříšení. Řešení palestinské otázky pak závisí na 

vykořenění státu Izrael a zřízení islámského státu na jeho území (Abu-Amr, 1993: 12). 

V tomto smyslu též Hamás kritizuje Organizaci pro osvobození Palestiny (OOP), pro její 

sekulární orientaci a též protože OOP akceptovala existenci státu Izrael. Hamás jinak 

považuje OOP za své spolubojovníky, ve které jsou jeho bratři, otcové příbuzní a přátelé. 

OOP a Hamás pak sdílejí stejnou vlast, úděl a společného nepřítele. Nicméně Hamás odmítá 

myšlenku laického státu, kterou OOP přijala (Charta Hamásu in Introvigne, 2003: 100). 

Hamás též zavrhuje existenci státu Izrael (Scham, Abu-Irshaid: 2009: 5). Zmíněná zpráva dále 

pak popisuje jistou změnu postoje Hamásu ohledně státu Izrael. Podle ní ideologickým cílem 

Hamásu stále zůstává zničení Izraele, avšak hnutí si je vědomo toho, že tohoto cíle 
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pravděpodobně nebude možné dosáhnout a tak se jeho postoj změnil směrem k jisté akceptaci 

jeho existence. V této souvislosti je zde zmíněn příměr se Studenou válkou, kdy „normální“ 

vztahy mezi oběma entitami můžou být předpokládány, ale to v podmínkách vzájemného 

soupeření o zničení svého protivníka (Scham, Abu-Irshaid, 2009: 6). Osvobození Palestiny je 

pak vázáno na tři okruhy lidí: palestinský okruh, arabský okruh a na islámský okruh. Každý 

z těchto okruhů pak má svoji roli a úkoly v boji proti sionismu. Osvobození Palestiny  je pak 

povinností každého muslima, ať se již nachází na jakémkoli místě ve světě. K osvobození je 

pak třeba sjednocení sil všech tří okruhů (Charta Hamásu in Introvigne, 2003: 89-90). Islám je 

pak jediným prostředkem mobilizace potenciálu všech lidí. Požadavek vytvoření nezávislé 

Palestiny tak má silně náboženský kontext, neboť boj je tak často interpretován jako boj mezi 

věřícími a bezvěrci či mezi judaismem a islámem či mezi dobrem a zlem (Litvak, 1998: 149). 

Nacionalismus podle Charty tvoří součást náboženského vyznání hnutí (Charta Hamásu in 

Introvigne, 2003: 87). 

 

Názory na to zda se Hamás chápe jako bojovník mezi západní civilizací a islámem se 

již různí. Podle některých badatelů Hamás odmítá Huntingtonovu tezi o střetu civilizací a 

předpoklad al-Kájdy o ozbrojeném džihádu proti západní civilizaci. Džihád je v jeho pojetí 

pouze bojem za osvobození Palestiny (Zuhur, 2008: 33). Je však základní kategorií v tomto 

boji a nějaká jednání a mezinárodní konference jsou podle Hamásu ztrátou času a postoupení 

části území Palestiny je pak rezignací na náboženství (Charta Hamásu in Introvigne, 2003: 

88-89). Jiní autoři však považují boj Hamásu za vytvoření palestinského státu za součást boje 

islámu proti západní civilizaci. Židovský národ je tak považován za nástroj západní civilizace 

či někdy dokonce naopak, kdy USA jsou považovány za nástroj Izraele pro podmanění Arabů 

(Litvak, 1998: 150). Někdy se též objevuje názor, že boj za ustavení nezávislé Palestiny není 

běžným politickým sporem ani se nejedná o boj za právo na sebeurčení, nýbrž je nahlížen 

jako jedna bitva ve světové svaté válce. Tento boj má zabránit tomu, aby část islámské půdy 

nepadla do rukou nevěřícím (Karsh in Santis, 2008: 2). Hamás sám sebe chápe jako 

univerzální hnutí a považuje se též za palestinskou odbočku globálního islámského hnutí, 

nicméně otázka vytvoření panislámského chalífátu je poněkud sporná. Charta se k této otázce 

nijak nevyjadřuje. Massimo Introvigne píše, že „OOP je nacionalistické hnutí, které se 

nezaobírá otázkou chalífátu. Hamás se naproti tomu cítí být palestinskou odbočkou 

globálního islámského hnutí, které pracuje na obnově chalífátu jako výrazu jednoty světového 

islámu“ (Introvigne, 2003: 41). Oproti tomu Milton-Edwards tvrdí, že konečným cílem je 

dosažení nezávislosti Palestiny a džihád nesouvisí s vytvořením panislámského chalífátu 
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napříč národními státy (Milton-Edwards: 1992: 50). Další názor pojímá džihád za Palestinu 

jako základní fázi za znovuobnovení islámské jednoty a chalífátu (Litvak, 1998: 157). 

Zmiňovaná zpráva International Crisis Group v tomto smyslu hovoří o tom, že Hamás 

vyjadřuje obavy z toho, aby byl ztotožňován se snahami al-Kájdy a globálním terorismem. 

Navíc takové ztotožnění považuje za hrozbu svých vlastních zájmů (International Crisis 

Group Report, 2004: 19). 

Koncepce džihádu hraje pak v ideologii Hamásu základní roli v boji proti Izraeli. Již 

Charta se k němu vyjadřuje tak, že jediným prostředkem v řešení „palestinského problému“ je 

právě džihád (Milton-Edwards, 1992: 50). V době první intifády, kdy se masy Palestinců 

vzbouřili, Hamás vyzíval k ozbrojené „svaté válce“. Koncept džihádu je tak těsně spjat 

s národním hnutím. Pro Hamás však džihád měl i jistou politickou dimenzi, kdy se jeho 

prostřednictvím snažil získat kontrolu nad první intifádou a též tímto způsobem „soutěžil“ 

s ostatními organizacemi, které však jsou sekulární (zejména s OOP). Jeruzalém byl pojímán 

jako motiv pro džihád, kdy byl chápán jako třetí nejsvatější místo islámu, které je okupováno 

Židy. Džihád však Hamás nechápe pouze jako aktivní ozbrojený boj proti „okupantovi“ nýbrž 

je také chápán i jako jisté ospravedlnění, protože je pojímán jako obranná válka proti Izraeli, 

který podle hnutí okupuje jejich svatou zemi. Jeho úlohou je tak obrana muslimů, islámské 

kultury a také posvátných míst, zejména pak mešity al-Aksá v Jeruzalémě (třetí posvátné 

místo muslimů). Koncepce džihádu má však i jistou nenásilnou dimenzi. Souvisí tak s šířením 

islámského povědomí mezi lidem. Jedná se tedy prakticky o výchovný proces, který zahrnuje 

studenty, učitelé, učence či lidi pracující ve sdělovacích prostředcích a zejména pak mládež 

v různých organizacích (Charta Hamásu in Introvigne, 2003: 90). Islám tak musí prostupovat 

celou společnost na jehož základě je založena. Islámské náboženství je prostředkem boje proti 

Židům a palestinská otázka je tak otázkou náboženskou a je tak nutno se s ní vyrovnat na 

náboženském základě. 

5.3.3. Metody 
Základními metodami teroristických útoků, které Hamás hojně využívá jsou 

sebevražedné útoky, útoky střelnými zbraněmi, raketové útoky či bombové ataky. Pro tyto 

potřeby pašuje zbraně z Egypta pomocí podzemních tunelů a je též zainteresován ve vývoji a 

obchodu  se zbraněmi. Známy jsou též únosy a následné vraždy příslušníků izraelské armády. 

Na počátku 90. let Hamás provedl též několik útoků proti palestinskému Fatahu. Terči útoků 

se též stávají Palestinci, kteří jsou považováni za kolaboranty s Izraelem. Teroristické útoky 

se z počátku omezovaly pouze na izraelské cíle a kromě toho ani sebevražedné útoky nebyly 
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nejprve používány proti civilistům. Hamás si tuto techniku boje „osvojil“, když několik 

stovek jeho členů bylo na počátku 90. let deportováno do jižního Libanonu. Zde došlo ke 

kontaktům s Hizballáhem, který tak sehrál roli „instruktora“ sebevražedných útoků. Hizballáh 

používá tuto metodu již od začátku 80. let. Nejčastějšími cíly tak jsou zejména izraelští vojáci 

a též izraelští civilisté. Hamás rekrutuje sebevražedné útočníky zejména mezi mladými muži, 

kteří mají společnou nenávist vůči Izraeli. Ti poté procházejí dlouhou náboženskou přípravou. 

Týden před vykonáním sebevražedného útoku jsou vybraní útočníci intenzivněji sledováni, 

zda se jejich odhodlání nezměnilo. Poté každý z nich natočí video závěť, dále je ujištěn, že 

smrt bude bezbolestná a že na něj v ráji čeká tucet panen28. Teroristické útoky (a nejen ty 

sebevražedné) jsou pak ospravedlňovány tím, že Izrael okupuje palestinskou svatou zemi a též 

útočí na civilisty. Teroristické metody jsou pak ozbrojenou metodou boje, jak donutit Izrael 

aby se stáhl z Palestiny. Hamás ospravedlňuje své útoky i tvrzením, že izraelská společnost je 

zmilitarizovaná, tj. všichni civilisté jsou považováni za vojenské cíle. Kromě tohoto tvrzení se 

pak stává, že mluvčí Hamásu po nějakém teroristickém útoku vystoupí v médiích a provede 

prohlášení ve smyslu, že útok byl odpovědí na atak izraelských bezpečnostních složek, tj. 

jedná se o jakousi odplatu. Hamás přitom zdůrazňuje, že násilí není považováno jako cíl či 

účel akcí, ale jedná se pouze o jeden z několika prostředků, kterými Hamás disponuje 

(International Crisis Group Report, 2004: 17). Důležitými faktory, které ovlivňují to, zda 

Hamás stupňuje své násilí jsou zejména palestinské veřejné mínění, nálada uvnitř organizace, 

ekonomická situace Palestinců, stav mírového procesu a násilí ze strany izraelských 

bezpečnostních složek. Zejména pak veřejné mínění je velmi důležitým faktorem, protože 

Hamás nechce ztratit širokou podporu palestinské veřejnosti. Např. zvyšování intenzity 

sebevražedných útoků z let 1995/1996 bylo výrazem jejich veřejné tolerance. Izrael věří, že 

eliminace klíčových politických a vojenských osob Hamásu limituje jeho schopnost vézt 

teroristickou kampaň. Takováto interpretace je pravdou, nicméně se někdy stane, že izraelské 

ataky způsobují smrt i mezi palestinskými civilisty, což naopak podněcuje jeho odhodlání po 

pomstě prostřednictvím užití teroristického násilí. 

Mezi známé útoky Hamásu patři např. sebevražedný útok na hotel ve městě Netanya 

z roku 2002, při kterém zemřelo 30 civilistů a dalších 140 bylo zraněno. Dalším takovým 

útokem byl sebevražedný atak na linku autobusu v Jeruzalémě o rok později. Při útoku 

zemřelo 23 osob a 130 bylo zraněno. Sebevražedné útoky na  autobusové linky jsou vůbec 

poměrně běžným prostředkem teroristických metod Hamásu. Kromě autobusů jsou častými 

                                                 
28 http://www.cfr.org/publication/8968/#p10, 19. 4. 2010 
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terči též nákupní centra, kavárny či noční kluby. Další takový útok na autobusovou linku 

proběhl v témže roce též v Jeruzalémě, zemřelo při něm 11 civilistů a dalších 100 bylo 

zraněno29.  

5.4. Al-Káida 

5.4.1 Struktura 
Al-Káida je někdy přirovnávána k velkému podniku, který má podnikovou radu, 

v jejímž čele sedí Usáma bin Ládin. Ta pak podává obecné vedení organizace, zajišťuje jeho 

financování a logistickou podporu. Podnik pak zastřešuje další autonomní organizace a je tedy 

pokládán za jakýsi deštník (Post, 2002: 14). Struktura al-Káidy je tématem častých polemik a 

vědeckých sporů či diskusí. 

Struktura al-Káidy není homogenní entitou, ba právě naopak, jedná se o organizaci, 

která se zejména po útocích na Světové obchodní centrum proměnila (viz příloha č. 3. a č. 4.). 

Existuje několik názorů na to, jak struktura al-Káidy vypadá. První z nich a je nutno dodat, že 

tento již někdy není považován za aktuální, nicméně je nutno ho zmínit, protože zobrazuje al-

Káidu tak, jak vypadala přibližně do doby těsně po útocích na New York a Washington. Po 

těchto útocích se pak al-Káida decentralizovala a stala se zní transnacionální síť buněk a 

organizací, které jsou na ní více či méně navázány. Tato představa předpokládá, že al-Kájda je 

poměrně hierarchická organizace s jasnou vnitřní strukturou, v jejímž čele stojí Usáma bin 

Ládin a okolo něho existují spící buňky a organizace které operují po celém světě a které jsou 

připraveny zasáhnout kdykoli a kdekoli. Druhý názor předpokládá, že al-Káida spíše než by 

sama byla zainteresována v samotných teroristických útocích, tak spíše tyto financuje, resp. 

dává jakési povolení lokálním skupinám provádět teroristické akce ve jménu širšího hnutí. A 

třetí poslední názor prezentuje al-Káidu jako velmi nekoherentní organizaci, která 

reprezentuje určitou ideologii a která tak inspiruje další skupiny, které se k ní přidávají. 

V tomto posledním případě se tedy jedná spíše a jakési amorfní sociální hnutí, které je 

propojeno velmi volnou transnacionální síti jeho příznivců (Neumann, 2009: 39). 

Jason Burke však předpokládá, že do jisté míry jsou všechny tři názory relevantní, i 

když nejdůležitějším elementem je inspirující ideologie, protože ostatní dva, tj. jádro al-Káidy 

a na ní navázané organizace po invazi do Afghánistánu byly velmi oslabeny a též se podařilo 

„odstřihnout“ mnoho finančních zdrojů, nicméně se al-Káidě podařilo jak jádro organizace 

                                                 
29 http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terror+Groups/Hamas+terror+attacks+22-Mar-
2004.htm, 19. 4. 2010 
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tak finanční zdroje revitalizovat. Takže al-Káida v podstatě operuje na třech úrovních. Al-

Káida reprezentuje sociální hnutí, které inspiruje další organizace a skupiny, které se pak 

následně k síti přidávají, protože se identifikují s jejími cíli a ideologií a které jsou připraveny 

provézt teroristický útok podle instrukcí vedení al-Káidy, zatímco nemají přímé spojení s jeho 

členy a mají velmi volnou vazbu na organizační síť al-Káidy. Dále pak existuje jádro 

organizace („hard core“, někdy též al-Qaeda Central), které se skládá s Usámi bin Ládina, 

jeho zástupce (Ayman al-Zawahiri) a několika dalších málo lidí (lieutenants). Třetí úroveň je 

pak síť buněk, či síť aktivních „džihádistů, jejíž členové jsou cvičeni v tréninkových kempech 

v Afghánistánu a Pákistánu a po skončení výcviku s vrací do země původu. Spojení mezi 

těmito třemi úrovněmi není nijak statické (Burke, 2007: 1-14). Rohan Gunaratna k tomu 

dodává, že se nejedná o samostatnou jednotnou skupinu ani o koalici skupin. Al-Káida se 

skládá ze zmíněného jádra, teroristických buněk, které jsou lokalizovány po celém světě, 

konglomerátu islámských politických stran a dalších nezávislých teroristických organizací. 

Lídři zmíněných entit jsou kooptováni a mohou také sloužit jako integrální součást vrchního 

vedení organizace. Al-Káida je též charakterizována jako široká ideologie, která překračuje 

etnické, třídní a národní hranice (Gunaratna, 2003: 72-73). 

Podle britské MI5 je al-Kájda hnutí, které se skládá z jádra, kde působí Usáma bin 

Ládin a vrchní vedení organizace. Toto vrchní velení se nepodařilo po invazi do Afghánistánu 

zničit a tak je funkční i nadále. Dalším elementem jsou organizace, které sdílí ideologii a které 

jsou v občasném kontaktu s jádrem a poslední složkou jsou organizace a buňky, které sdílejí 

ideologii, ale nemají na jádro žádný kontakt30.  

Obecně se předpokládá, že do invaze spojenců v Afghánistánu měla al-Káida poměrně 

jasnou vnitřní strukturu, nicméně po jejím úspěšném průběhu se již vedou debaty o tom, do 

jaké míry je toto „hnutí“ kontrolováno z centra. Např. Marc Sageman tvrdí, že al-Káida 

vstoupila do fáze džihádu, který nemá žádného vůdce a ve kterém formální hierarchie nehraje 

žádnou roli. Lokální sítě provádí teroristické útoky bez nějaké koordinace ze shora, tj. al-

Káida postrádá nějakou všezahrnující vnitřní strategii, má pouze obecné principy, které 

představují jakési  pojidlo (Sageman in Neumann, 2009: 40). Oproti tomu Bruce Hoffman 

podotýká, že centrální vedení se znovu seskupilo v kmenových oblastech Pákistánu a že 

některé akce v Evropě mají vazbu právě na Pákistán, protože právě zde tito „evropští 

teroristé“  byli trénováni a dostávali rozkazy. Al-Káida tak představuje velmi flexibilní a 
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hbitou organizaci v rámci které pozorujeme plánování, které je vedeno jak ze shora dolů, tak 

opačným směrem (Hoffman in Neumann, 2009: 41). Dnešní al-Káida je podle Hoffmana 

spíše jakýsi koncept či idea spíše než organizace. Jedná se o amorfní hnutí, které je tence 

udržováno ve spojení transnacionální síti přívrženců. Al-Káida tedy není monolitickou 

mezinárodní organizací ať již s jasným systémem velení či nikoliv. Z byrokratické struktury 

se tak al-Káida proměnila v transnacionální hnutí, které má svoje lokální reprezentanty, kteří 

mají velmi volné vazby na centrum. Kromě toho si však stále drží jistou formu 

centralizovaného vedení, které je odpovědné za sběr zpravodajských informací či plánování 

(Hoffman, 2004: 552). 

V čele al-Káidy tedy stojí emír, tím je Usáma bin Ládin. Emírovým zástupcem je 

Ayman al-Zawahiri. Nejvyšším orgánem je pak rada Shura (Consultation Council), která se 

skládá z pěti výborů, které jsou odpovědné za různé oblasti činností: vojenství, obchod, 

komunikace a cestování, media a islámská studia. V čele každého výboru stojí tzv. senior lídr. 

Usama bin Ládin stojí v čele obchodního výboru, který zajišťuje finanční prostředky. Jeho 

členy jsou dále bankéři, finančníci či účetní, kteří koordinují činnost finančního impéria al-

Káidy, do kterého patří různé charity, banky či obchodní společnosti. Ayman al-Zawahiri je 

pak v čele výboru pro islámská studia. Ten se skládá z duchovních a učenců, kteří pak 

vydávají tzv. „fatwy“ (závazná náboženská přikázání) a jiné oficiální dokumenty. Vojenský 

výbor je pak odpovědný za nábor nových členů, výcvik a provádění operací. V minulosti 

v jeho čele stáli např. Muhammad Atef nebo Abu Zubajdá. Výbor též vybírá členy, kteří pak 

jsou lokalizování v zemích světa, kde zřizují nové buňky. „Mediální“ výbor zajišťuje styk 

s médii a  „komunikační“ výbor pak komunikaci dovnitř organizace a také např. obstarávání 

falešných dokumentů pro zahraniční cesty. Globální síť se pak skládá z autonomních buněk, 

které operují po celém světě a z dalších islámských více či méně navázaných organizací. 

Buňky jsou na těchto přidružených organizacích nezávislé a mají obvykle od 2 do 15 členů. 

Ty se pak podílí na teroristických útocích, poskytují též útočiště či materiální podporu. Kromě 

toho al-Káida udržuje vztahy s dalšími více než 30 organizacemi, mezi nimi např. Islámská 

skupina v Egyptě či pákistánský Harakat ul-Ansar. Mimo to je al-Káida prostřednictvím 

islámských organizací přítomna v dalších zemích jako jsou Somálsko, Tádžikistán nebo 

Súdán (Post, 2002: 14-17). Mezi organizace přímo navázané na al-Káidu řadíme např. 

Egyptský Islámský džihád, Islámské hnutí Uzbekistánu či Džamája islámíja v Indonésii. 
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Co se týká složení, tak v al-Káidě historicky dominovaly Egypťané a Saudští Arabové, 

nyní však představuje mezinárodní síť bojovníků, kteří jsou rekrutování z celého světa, kteří 

mnohokrát nebojují v zemi svého původu. Členové tak nemají vazbu na určité teritorium, 

protože země ze které pochází se liší od té ve které jsou cvičeni a ve které se radikalizují a též 

od té, ve které pak následně vykonají teroristický útok (Roy in Neumann, 2009: 41). Jejich 

pole působnosti se též mění. V 80. letech byla al-Káida (i když se ještě nejednalo o organizaci 

pod tímto názvem) aktivní v Afghánistánu, kde byl organizován odpor vůči sovětské okupaci, 

v 90. letech pak např. v Bosně, Čečensku, Kašmíru či v Africe. Od útoků na Světové 

obchodní centrum se pak aktivity ve velké míře přesunuly do Iráku, nyní se zdá, že se 

centrum aktivit přesouvá zpět do Afghánistánu. Kromě toho je al-Káida schopna zasáhnout 

např. i v Evropě (Neumann, 2009: 41). 

5.4.2 Ideologie, cíle 
Al-Káida se snaží, v jejích očích, o „osvobození“ a sjednocení globální muslimské 

komunity, které jsou podle ní upřena práva a zájmy díky útlaku křesťanů a Židů. Kromě 

těchto dvou skupin al-Káida také brojí proti blízkovýchodním režimům, které jsou sekulární 

nebo poslušné Západu (např. Kuvajt, Saúdská Arábie či Egypt). Je povinností každého 

muslima bránit muslimskou obec (umma) prostřednictvím ozbrojeného boje (džihádu). 

Džihád tak přestavuje prostředek, který má napomoci k utvoření islámského chalífátu napříč 

muslimskými národními státy, který bude založen na základech islámského práva šaría a bude 

též založen na striktním dodržování koránu. V tomto ohledu al-Káida prostřednictvím islámu 

ospravedlňuje násilí proti sekulárním režimům na Blízkém Východě či vlivům západní 

civilizace, které brání vzniku „ummy“ a napomáhají útlaku, vykořisťování a okupaci 

muslimského světa (Neumann,  2009: 42). 

Ideologickým podhoubím pro al-Káidu, resp. pro samotného bin Ládina, se stalo učení 

několika významných islámských učenců. Mezi ně řadíme Hassana al-Bannu, Sayyida Qutba 

či Abdulláha Azzama. 

Pro Hassana al-Bannu byly klíčové okolnosti, které měly podstatný vliv na formování 

jeho názorů. Žil totiž v době, kdy Atatürk založil světský Turecký stát, který nahradil 

Osmanskou říší, která byla chápána jako symbol jednoty muslimů. V Egyptě pak založil 

Muslimské bratrstvo, které mělo pozvednout islám a mělo tak být reakcí na právě zaniklý 

chalífát. To se stalo v době, kdy Blízký Východ a tedy i Egypt byli pod nadvládou evropských 

mocností. Pro al-Bannu však žádný evropský světský systém nepředstavoval relevanci. Podle 
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něj je vše obsaženo v islámu. Jsou v něm obsaženy hodnoty a základní poučky a pravidla 

podle kterých se řídí nejenom jednotliví muslimové, ale islám představuje též systém nebo řád 

na kterém může být postavena státní entita. Al-Banna měl tedy v úmyslu „očistit“ Egypt od 

britské světské vlády a nahradit ji vládou založenou na islámském právu šaría. Jedním ze 

základních metod, jak toho dosáhnout měl být džihád. Dalšími dvěma principy byly pak 

vzdělávání a nabývání vědomosti. Al-Banna pak radikálním způsobem vystupuje proti britské 

nadvládě a též proti úpadku muslimské obce, z čehož viní i stávající muslimské vlády. Vyzval 

tak k ochraně a očistě islámské „ummy“. Islám a potažmo džihád se tak netýká pouze 

duchovník aspektů života, ale představuje právo, stát či ústavu. Názory al-Banny byly vedeny 

i ve velmi emotivní rovině a tak se mučednická smrt za obnovu „ummy“ stala imperativem 

pravověrného muslima. Džihád tak je pojímán jako ozbrojený boj, i když z počátku i sám al-

Banna uznával jeho širší věroučný význam (Mendel, 1994: 99-105). 

Sayyid Qutb a jeho dílo Milníky na cestě mělo na bin Ládina také obrovský vliv. Qutb 

v něm tvrdí, že společnosti se nachází ve stavu tzv. džahilíje. Jedná se o stav, který popisuje 

společnosti, které existují v jakési nevědomosti, zároveň tímto termínem označujeme dobu 

před vznikem islámu. V tomto stavu nevědomosti se nachází jak muslimské společnosti tak i 

ostatní nemuslimské společnosti. Jediným způsobem jak tyto „nevědomé“ společnosti 

„očistit“ je džihád. Qutb vystupuje proti tvrzení, že džihád je pouze obrannou válkou, naopak 

jedinou cestou jak nastolit islámský řád na zemi je ofenzivní džihád, který je veden jak proti 

islámským tak proti neislámským společnostem, které se dostatečně nepodřídily koránu 

(Bergen, 2002: 40). Jedinými autoritami jsou korán a hadíty (příběhy ze života Muhammada 

v knize Sunna). Nový „očištěný“ stát bude založen na islámském právu šaría. Džahilíja je 

tedy synonymem nepřijetí islámu a světská životní cesta, zatímco islám znamená podřízení se 

bohu. Džihád tak představuje boj mezi těmito alternativami, které jsou vzájemné neslučitelné 

a člověk si může vybrat buď jednu nebo druhou možnost. Neexistuje také žádná třetí cesta 

(The 9/11 Commission Report, 2004: 51). 

Abdulláh Azzam je považován za jakéhosi ideového učitele bin Ládina. Azzam byl 

stoupencem myšlenky, že jediným způsobem jak dosáhnout úspěchu v islámu, je vytvoření 

muslimské komunity prostřednictvím ozbrojeného boje – džihádu. Azzam pomáhal v době 

sovětské okupace Afghánistánu rekrutovat dobrovolníky. Jeho aktivity byly chápany jako 

snahy o vytvoření božské vlády na zemi prostřednictvím džihádu a též afghánský konflikt byl 

interpretován jako boj muslimů proti nepřátelským kulturám. Podle Azzama je džihád 
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prostředkem jak vytvořit islámský světový stát, čímž se stal symbolem hnutí globálního 

džihádu. Džihád je podle něj osobní povinností každého muslima v boji za vyhnání bezvěrců, 

kteří okupují muslimské země (Gunaratna, 2003: 116-117). 

Zmiňovaní učenci a myslitelé zahrnujeme do reformního proudu islámu, zvaného 

salafismus. Ten se snaží o návrat k proroku Muhammadovi a ke koránu, jde mu o odstranění 

všech modernizačních prvků, které podle něj původně prorok nepředpokládal. Hnutí je 

poměrně diversifikované nicméně aktivní odpor vůči pronikání západního vlivu do 

muslimského světa je společný pro všechny jeho různé odnože. Ne všichni salafisté souhlasí 

s používáním násilí při obrodě islámu, nicméně učenci pohybující se v blízkosti al-Káidy či 

v rámci její struktury tuto představu sdílejí (Report of the House Permanent Select Committee 

on Intelligence, 2006: 6). Bin Ládin, který vychází z uvedených myšlenkových konceptů, tak 

spojil ideje návratu ke kořenům islámu a ozbrojeného džihádu. Jeho argumentace se 

soustředila na to, že muslimský svět je pod útlakem západní civilizace (v čele s USA) a je 

tedy povinností každého muslima pozvednout zbraň proti tomuto útlaku. Svět západní 

civilizace považuje za plný bezvěrců a muslimský svět za ten pravý, který je založen na čisté 

víře. Kromě toho zde existuje jakési spolčení křesťanského a židovského světa proti tomu 

muslimskému. Džihád je tak prostředkem boje proti západní civilizaci a též proti Židům a je 

chápán též jako instrument pro ustavení chalífátu založeného na islámském právu šaría. 

Ve jménu globálního džihádu pak v roce 1998 vydala al-Káida náboženský výnos 

(fatwu), která zastřešuje ostatní teroristické skupiny pod názvem Mezinárodní fronta pro 

džihád proti Židům a křižákům. Jedná se konkrétní výraz struktury globálního džihádu. Výnos 

pak otevřeně vyzívá k likvidaci Američanů a jejich spojenců, bez ohledu na to zda se jedná o 

civilisty nebo příslušníky ozbrojených složek. Cituji zde část, která k tomuto boji odkazuje: 

„The ruling to kill the Americans and their allies -- civilians and military -- is an individual 

duty for every Muslim who can do it in any country in which it is possible to do it, in order to 

liberate the al-Aqsa Mosque and the holy mosque [Mecca] from their grip, and in order for 

their armies to move out of all the lands of Islam, defeated and unable to threaten any 

Muslim. This is in accordance with the words of Almighty Allah, "and fight the pagans all 

together as they fight you all together," and "fight them until there is no more tumult or 

oppression, and there prevail justice and faith in Allah“31. 

                                                 
31 http://www.fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm, 21. 4. 2010 
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Mezi hlavní cíle al-Káidy tedy patří vyhnání amerických vojenských sil z posvátné 

země Saúdské Arábie, očištění svatých míst (Mekka, Medína, mešita al-Aksá v Jeruzalémě) a 

vytvoření panislámského chalífátu napříč národními státy (Malacka, David, 2005: 61). Dokud 

nebudou americká vojska vyhnána z území Saúdské Arábie, bude muslimská společnost prý 

žít ve hříchu (Gunaratna, 2003: 117). Kromě toho je nutné svrhnout i ty muslimské režimy, 

které spolupracují s americkou vládou (Leney-Hall, 2008: 6). Bin Ládin též prezentuje názor, 

že existuje nesmiřitelný konflikt mezi západní civilizací, vedenou Spojenými státy 

americkými a jejich spojenci a muslimskými státy. Tento konflikt vyústí v otevřený boj, který 

muslimové vyhrají a bude tak otevřena cesta k sjednocení islámu a k vytvoření islámské vlády 

na zemi (Blanchart, 2007: 3). Demokracie je považována za konkurenční „náboženství“ a její 

hodnoty jako svoboda projevu či svobodná volba náboženství jsou zavrženíhodné a vhodné 

pro potrestání smrtí32. 

5.4.3 Metody 
Al-Káida je dnes považována za teroristickou organizaci, jejíž členové (ať již se jedná 

o skutečné členy, či nějakým způsobem členy volně navázané) jsou odpovědní za 

nejbrutálnější teroristické útoky současné doby. Prakticky neexistuje den, kdy by v dnešním 

Iráku nebo Afghánistánu nebyl spáchán teroristický útok. Terče jsou vybírány pečlivým 

způsobem a existuje evidentní snaha o provedení takového útoku, který bude mít potenciál 

masového zabíjení civilistů. Násilí je tedy nevybíravé a jeho cílem se může stát prakticky 

kdokoli, kdo nějakým způsobem souvisí ze západní civilizací. Al-Káida se tak snaží o 

maximalizaci destruktivního a vražedného účinku. Útoky jsou též precizně připravovány. Jsou 

analyzovány např. slabiny budov, možnosti policie útok následně vyšetřit či následná 

pohotovostní situace po útoku. Pak jsou doporučeny vhodné metody, jak takový útok co 

nejefektivněji provést. Např. pokud je budova z velké části postavena ze skla, umožňuje její 

výbuch větší vražedný potenciál, protože létající skleněné úlomky jsou potenciálním 

nástrojem dalších ztrát na životech. Pokud se nejedná o sebevražedný útok, je také 

vypracován plán úniku po samotném provedení útoku. Základními metodami jsou vraždy, 

únosy, bombové útoky, únosy letadel či sebevražedné útoky. Zemřít mučednickou smrtí je 

považováno za vůbec nejvyšší prioritu pro dobrovolníky, kteří jsou na smrt pečlivě 

psychologicky a též nábožensky připravováni. Zabíjení a smrt ve jménu Alláha je nahlížena 

jako nejvyšší forma sebeobětování. Pravděpodobně žádná jiná teroristická skupina nevyvíjí 

tolik úsilí pro užití této metody. Odsouzením zamýšleného terče útoku, zdůrazněním odměny 

                                                 
32 https://www.mi5.gov.uk/output/al-qaidas-ideology.html, 21. 4. 2010 
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za sebeobětování a vědomím vlastní vyvolenosti je posílena útočníkova odhodlanost takový 

útok provést (Gunaratna, 2003. 122). Je též velmi pravděpodobné, že se al-Káida snaží o 

získání zbraní hromadného ničení. Existují důkazy, že před invazí spojenců do Afghánistánu 

se v tréninkových kempech experimentovalo s biologickými a chemickými zbraněmi. Také 

jsou známy výroky, kdy lídři al-Káidy vyjádřili vůli či přání získat jadernou zbraň (Neumann, 

2009: 56). Cíle útoků jsou symbolické povahy (veřejné budovy, nádraží, ambasády či 

vojenské základny) a mají nějakou vazbu na Spojené státy, jejich spojence, podle al-Káidy 

zkorumpované vlády na Blízkém Východě či šiíty. Jsou tedy jak civilního tak vojenského 

charakteru, častěji jsou však útoky namířeny na civilní cíle. Pokud je útok veden na nějaký 

symbolický cíl jako je např. velvyslanectví, neberou se ohledy na to, zda při útoku zemřou 

náhodní kolemjdoucí. Příkladem takového útoku je bombový útok na americký konzulát 

v Karáčí, který kromě zaměstnanců této instituce zabil dalších 12 civilistů. Prakticky od útoků 

na Washington a New York je známo jen malé procento útoků, při kterých nebyli usmrceni 

civilisté ať již byl útok namířen proti nim či zda byli zamýšleni „pouze“ jako sekundární cíle 

útoku. Též je prakticky vyloučeno, že by al-Káida dávala před vykonáním samotného útoku 

varování např. prostřednictvím telefonního hovoru, jako je tomu např. u španělské ETA 

(Neumann, 2009: 45). Užívanou taktikou jsou též četné simultánní sebevražedné útoky, které 

probíhají na několika místech např. nějakého města přibližně ve stejnou dobu. Příkladem jsou 

sebevražedné útoky v Londýně nebo v Ammánu z roku 2005. Tato taktika je velmi účinná, 

neboť kromě většího počtu usmrcených civilistů též umožňuje rozsévání většího stupně 

strachu a paniky mezi obyvatelstvem.  

Uveďme jen několik známých útoků, které al-Káida provedla. Kromě notoricky 

známých ataků jako jsou útok na americkou válečnou loď Cole z roku 2000, útoky na 

americké ambasády v Keni a Tanzanii o dva roky dříve či spektakulární útok na Světové 

obchodní centrum, provedla al-Káida např. teroristický útok z roku 2006 na největší zařízení 

na zpracování ropy na světě, které se nachází v Saúdské Arábii, dále pak útok na francouzský 

tanker u pobřeží Jemenu z roku 2002 či útoky na londýnskou veřejnou dopravu z roku 200533. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
33 http://www.cfr.org/publication/9126/#p8, 22. 4. 2010 
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ZÁVĚR 
Úkolem této diplomové práce byla názorná ilustrace změn, kterými obecně prochází 

koncept teroristického násilí. Nejdříve jsme obecně vymezili koncept „starého“ a „nového“ 

terorismu a poté jsme se pokusili provézt názornou ukázku jeho změny na konkrétních 

případech teroristických organizací. V závěru se tedy pokusíme odpovědět otázku položenou 

v úvodu práce a to sice, jakým způsobem se tedy teroristické organizace mění, resp. jaké 

změny lze pozorovat v rámci zvolených proměnných? 

Obecně předpokládáme, že struktury teroristických skupin „starého“ terorismu jsou 

mnohem více hierarchické a existuje zde zřetelný systém kontroly a řízení. Organizace 

„nového“ terorismu jsou naopak více rozptýlené a amorfní. Mohou mít transnacionální 

povahu a své členy mohou rekrutovat z celého světa. Co se týká ideologie, tak i když je zde 

evidentní příklon k náboženství, tak to ještě neznamená, že by tato inklinace nahradila např. 

nacionalismus. A jak již bylo poznamenáno, nacionalismus je ideologií, která se vyskytuje 

napříč celým 20. stoletím. Metody provádění útoků jsou dnes mnohem více brutální, 

zamýšlené cíle jsou často nevinní civilisté a je zde evidentní snaha o dosažení co největšího 

vražedného a destruktivního účinku. Cíle organizací „starého“ terorismu byly spíše selektivní 

a velmi často se jednalo o představitele vládní moci, ozbrojených složek či velkých korporací. 

Civilisté nebyli tak často zamýšlenými cíli teroristických útoků. Pojďme se nyní podívat na 

to, jak tomuto obecnému předpokladu (či pokud chcete ideáltypu) odpovídají čtyři zvolené 

případy teroristických skupin. 

Struktura IRA byla z počátku přísně hierarchická a to zejména díky tomu, že 

kopírovala strukturu skutečné armády, za kterou se považovala. Vnitřní linie komunikace byla 

vertikální, tj. existovala pouze směrem ze shora dolů. IRA tak v tomto smyslu byla velmi 

centralizovanou organizací. I po vnitřních reorganizačních změnách v průběhu 70. let však 

stále ještě hovoříme o poměrně hierarchické vnitřní struktuře organizace. Sice se již IRA 

organizovala do buněk, které měly několik členů, nicméně tyto buňky nebyly autonomní a 

rozhodnutí o provedení akce či úroveň jejich materiálního vybavení závisely na regionálním 

velitelství, jakožto dalším stupni velení v rámci dané hierarchie. To však dostávalo instrukce 

od vrchního velení. Tímto způsobem kontrolovalo vrchní velení zda je efektivně nakládáno 

s materiálními statky organizace a také žádná akce prakticky nemohla být provedena bez 

souhlasu tohoto vrchního velení. V zásadě tedy i přes jistou vnitřní organizační změnu se 

jedná stále o hierarchickou organizaci, kde neexistuje větší míra autonomie a kde vrchní 
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velení má povědomost prakticky o všem, co se v organizaci děje. V tomto smyslu vlastně 

zůstala vojenská struktura zachována. Ideologické zaměření IRA je nacionalistického ražení 

s příklonem k marxismu. Jak zmíněno v kapitole 5.1.2, která se týká ideologie a cílů 

organizace, i přes náboženské rozdíly mezi Angličany a Iry se Irská republikánská armáda 

nikdy veřejně nepřikláněla k náboženství a v tomto smyslu se tedy jedná o sekulární 

organizaci, které nikdy nešlo o ustavení sjednoceného Irska na náboženském základě. 

Nacionalismus tak přestavoval její hlavní ideologickou doktrínu a smyl její existence. Je tedy 

otázkou jak se vypořádáme s tím, že nacionalismus je přítomen v ideologických doktrínách 

teroristických skupin po celé 20. století. Pokud budeme předpokládat, že organizace „nového“ 

terorismu jsou spíše zaměřeny náboženským způsobem, budeme považovat nacionalismus za 

charakteristiku „starého“ terorismu. Mimo to bychom toto tvrzení mohli odůvodnit i tím, že 

nacionalismus je ideologická doktrína, která je tedy poměrně tradiční a vyskytuje se u 

teroristických skupin velmi často. Náboženství ve spojení s terorismem se naopak v historii 

terorismu tolik nevyskytovalo a pokud máme na mysli moderní teroristické násilí přibližně od 

19. století, tak nábožensky orientované skupiny v rámci konceptu „starého“ terorismu 

nenajdeme vlastně vůbec. Metody provádění útoků u IRA nevykazují snahu o masové 

vraždění a ničení (tedy kromě zmiňovaných několika málo případů, viz kapitola, 5.1.3 týkající 

se metod útoků IRA). Cíle IRA byli také velmi selektivní povahy a nikdy se organizace 

nepřiklonila k tomu, že by měla v úmyslu zahájit masivní teroristickou kampaň proti 

civilistům. Pokud se oběťmi útoku stali civilisté, tak se jednalo o penzionované členy 

bezpečnostních sborů, civilní pracovníci bezpečnostních složek či o oběti v rámci kampaně 

proti „ekonomickým“ cílům. IRA však nikdy nepřikročila k nevybíravému násilí, které by 

bylo namířeno pouze proti civilistům. Akce IRA byly spíše limitovaného charakteru a není 

známo, že by se organizace snažila např. o získání zbraní hromadného ničení.  

ETA představuje teroristickou organizaci, která v jistých ohledech připomíná IRA. Její 

vnitřní struktura je též hierarchická. Existuje vrchní velení (výkonný výbor ve Francii), které 

poskytuje základní strategické plány organizace. V rámci hierarchie je tomuto výboru 

podřízen operační výbor, který dohlíží na aktivity ve Španělsku. Na posledním stupni 

hierarchie existují pak buňky, které jsou do jisté míry soběstačné. V případě ETA tedy 

existuje jakási míra autonomie jednotlivých buněk, nicméně ta se týká spíše bezpečnostních 

důvodů, kdy členové buněk nevědí nic o plánech či záměrech širší organizace. Komunikace 

mezi buňkami a dalšími stupni hierarchie (zejména operačním výborem) pak probíhá 

prostřednictvím osob k tomuto účelu určených. Nicméně striktní hierarchie je evidentní 
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zejména co se týká plánování teroristického útoku, kdy rozhodnutí o vytipování případného 

cíle a následné finální rozhodnutí o provedení útoku pochází pouze z výkonného výboru. Ten 

tak má povědomost o všech teroristických útocích. Svým ideologickým zaměřením 

představuje ETA organizaci nacionalistického ražení, která zdůrazňuje baskické jedinečné 

symboly, jakými jsou jazyk či kultura. Stejně jako je tomu u IRA, i ETA je sekulární 

organizací a nejde jí tak o vytvoření nábožensky orientovaného baskického státu. Má také 

svoji levicově-marxistickou orientaci, kdy vystupuje proti kapitalismu a hájí zájmy dělnické 

třídy. Metody provádění útoků jsou limitovaného charakteru a ETA se tak neuchýlila k násilí, 

které by vykazovalo známky masového ničení a vraždění. Cíle útoků jsou selektivní povahy a 

jsou jimi zejména představitelé vládní moci, členové ozbrojených složek či představitelé 

soudní moci. Civilisté nejsou prakticky vůbec zamýšlenými terči a sama ETA vyjádřila 

nesouhlas s jejich zabíjením, nicméně samozřejmě že někdy se stane, že mezi oběťmi 

teroristického útoku jsou i civilisté. 

Palestinský Hamás se již od IRA či ETA významným způsobem liší. Vypořádat se 

s ním však není zcela jednoduché, zejména co se týká jeho organizační struktury. Vojenské 

křídlo Hamásu, které provádí teroristické útoky, představuje poměrně decentralizovanou 

entitu v rámci organizace, které je založeno na buněčné struktuře. Buňky jsou velmi chabě 

propojené a sestávají z několika málo členů. Jsou tak velmi autonomní a vytvářejí 

mnohostranně komunikující síť. Záleží však na tom zda budeme považovat Hamás za 

teroristickou organizaci jako celek nebo jako organizaci, řekněme „sociálního“ charakteru, 

která má svoje teroristické vojenské křídlo. Hamás se totiž dále dělí na několik dalších křídel, 

která vyvíjí legální činnost. Nicméně i tato legální činnost je pak většinou spojena s tou 

teroristickou, neboť i školy, nemocnice či jiná sociální zařízení slouží nějakým způsobem pro 

teroristické účely ať ji se jedná o zdroje nových členů nebo finanční krytí. My tak budeme 

považovat Hamás za teroristickou organizaci jako celek. Jeho struktura je pak na jedné straně 

hierarchická v tom smyslu, že existují dva nejvyšší organy (Shura a Politické křídlo), které 

mají vliv na další struktury v rámci organizace Hamásu. Samotné vojenské křídlo pak 

představuje decentralizovanou strukturu, která požívá značné autonomie, nicméně není zcela 

nezávislé na Politickém křídle, protože respektuje příměří, deklarované tímto nejvyšším 

orgánem. Hlavní ideologickou základnu Hamásu tvoří islám, považujeme tak Hamás za 

náboženskou organizaci, které jde o vytvoření nezávislého palestinského státu na islámských 

základech. Druhou komponentou ideologie Hamásu je tak nacionalismus. Nezávislá sekulární 

Palestina je pro Hamás nepřijatelným řešením. Otázka vytvoření chalífátu napříč národními 
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státy je již sporná, badatelé se v tomto ohledu liší a proto není možné utvořit jasné stanovisko. 

Metody provádění teroristických útoků jsou u Hamásu nevybíravé. Sebevražedné útoky se 

staly základní technikou boje Hamásu. Cíli takového útoku jsou jak civilní tak vojenské či 

policejní povahy, nicméně Hamás se nevyhýbá většímu počtu zabíjení a snaží se tak o 

maximální vražedný a destruktivní účinek. 

Al-Káida představuje fenomén mezi teroristickými organizacemi. Její struktura je 

v současné době velmi decentralizovaná a jedná se o volně propojenou transnacionální síť 

buněk a organizací, které mezi sebou nemají jasné vazby spojení. Tato struktura se prosadila 

po útocích na Světové obchodní centrum a zejména po odvetné akci spojenců v Afghánistánu. 

Jedná se tedy o flexibilní, amorfní a rozptýlenou mnohostranně komunikující síť, která nemá 

jasný systém vnitřní organizace. V tomto smyslu se skutečně jedná spíše o jakési univerzální 

hnutí operující po celém glóbu. Ideologie al-Káidy je inspirována radikálním pojetím džihádu 

a potažmo islámu muslimských učenců, kteří měli vliv na Usámu bin Ládina či Aymana al-

Zawáhiriho. Oba dva lídři pak vidí svět černobílým způsobem, kdy není volby mezi světem 

bezvěrců a světem věrných služebníků islámu. Cíle al-Káidy jsou tak nábožensko-politické, 

kdy se snaží o ustavení chalífátu založeného na islámském právu šaría napříč národními státy. 

Dále jí jde o očištění posvátných míst (Mekka, Medina a mešita al-Aksá v Jeruzalémě). 

Metody al-Káidy jsou velmi brutální a je tak ochotna útočit prakticky na kohokoli, kdo má 

nějakou souvislost se západní civilizací. Útoky se soustředí především na civilní obyvatelstvo 

a jsou charakteristické snahou o masové vraždění a maximální destruktivní účinek. Základní 

metodu jsou pak sebevražedné útoky. 

V rámci zvolených proměnných tak IRA a ETA přestavují klasické případy organizací 

„starého„ terorismu. Hamás podle našeho názoru spadá spíše do kategorie „nového“ 

terorismu, avšak je u něj možno pozorovat známky terorismu „starého“, zejména co se týká 

jeho struktury (pokud Hamás uvažujeme jako celek a ne pouze jeho vojenské křídlo, které 

provádí teroristické útoky). Al-Káida je pak jasným „reprezentantem“ nového terorismu ve 

všech zvolených proměnných. Na uvedených případech teroristických skupin je tedy 

evidentní a jasně viditelná proměna obecného konceptu terorismu, i když případ Hamásu je ze 

zmíněného důvodu poněkud sporný. Organizační struktury jsou mnohem více flexibilní a 

rozptýlené, ideologické zaměření se posouvá směrem k náboženství a cíle a metody provádění 

útoků představují hromadné ničení a ztráty na životech především u civilistů. 

 
 



 110 

Počet slov: 38 206 
Počet znaků s mezerami: 263 403 
Počet znaků bez mezer: 225 394 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

RESUMÉ 
This thesis describes theoretical and general change of the concept of terrorism (in particular 

the change between the concept of „old“ and „new“ terrorism). This description is made using 

the four cases of particular terrorist groups (Irish Republican Army, Basque Homeland and 

Freedom, Hamas and al Qaeda) and also using three main variables (structure of the 

organization, its ideology or aim and methods of terrorist attacks). The main question is: how 

do terrorist groups change in the framework of the three variables and how does the 

theoretical concept of terrorism change in the connection with the three variables. 

 

First part of the thesis deals with the basic categories, which are connected with the 

theoretical concept of terrorism. It shows the multiplicity of definitions of terrorism, describes 

the evolution of terorism, typology of terrorism and also shows the differences between 

terrorism and other forms of political violence such as guerilla warfare. This theoretical part 

finishes with the features and characteristics of the „old“ and „new“ terrorism, so it means 

that there is a precise description of the differences between these two concepts. 

 

In the practical part of the thesis you can find four mentioned cases of the particular terrorist 

groups which are described more in details. There are evident differences among the three 

selected variables in the framework of the terrorist groups (especially if we consider the 

„new“ groups such as Hamas and al Qaeda in comparison with „old“ groups such as Irish 

Republican Army and Basque Homeland and Freedom) which also refer to the change of the 

general theoretical concept of terrorism. So the thesis demonstrates the theoretical change of 

the concept of terrorism using the four practical cases. 
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PŘÍLOHY 
příloha č. 1: Srovnání terorismu, gerily a konvenční války (tabulka) 

 

Zdroj: Merari, Ariel.: Terrorism as A Strategy of Insurgency, Terrorism and Political 

Violence, Vol. 5, No. 4., str. 213-251, Londýn 
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příloha č. 2: Terorismus a jiné formy politického násilí (tabulka) 

 

Zdroj: Hoffman, Todd: A New Look at Terrorism, Definitions, Tactics, Organizational 

Structure and their Implications, Montreal, 2004 
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příloha č. 3: Al-Káida v 90. letech (obrázek) 

 

 

Zdroj: Ould Mohamedou, M. M.: Non-Linearity of Engagement: Transnational Armed 

Groups, International Lawa dn the Conflict between al Qaeda an the United States, Program 

of Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, 2005 
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příloha č. 4: Al-Káida po 11. září 2001 (obrázek) 

 

Zdroj: Ould Mohamedou, M. M.: Non-Linearity of Engagement: Transnational Armed 

Groups, International Lawa dn the Conflict between al Qaeda an the United States, Program 

of Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, 2005 
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Projekt diplomové práce 

Název: Změna konceptu terorismu v praxi 

 

Vymezení problematiky 

Teroristické násilí představuje pro dnešní svět obrovskou bezpečnostní 

hrozbu. Dnes hovoříme o terorismu, který je globální a pro který státní hranice 

neznamenají žádnou větší překážku. Pokud budeme důslední je možné 

vysledovat teroristické násilí prakticky až do doby antického Řecka či Říma, 

jedná se tedy o několik dekád teroristického násilí, které se v průběhu dějin 

proměňovaly. Odborná literatura hovoří o třech až čtyřech etapách, které se 

od sebe různými charakteristikami odlišují. Zatím poslední etapou je fenomén 

tzv. „Nového“ terorismu. Tímto termínem označujeme fázi, která symbolicky 

započala po skončení bipolární konfrontace. Je tedy možné pro praktické užití 

rozdělit vývoj terorismu do dvou formálních konceptů. První koncept 

představuje tzv. „Starý“ terorismus (pro účely tohoto projektu budeme používat 

termín „Starý“ terorismus a to i přes terminologickou různorodost v této oblasti. 

Někdy je označován také jako např. „konvenční“), který zahrnuje všechny 

dekády teroristického násilí až do skončení konfliktu Západ-Východ a druhým  

konceptem je pak již zmíněný „Nový“ terorismus. Takto pojímaný koncept není 

zcela náhodný. Poslední etapa vývoje terorismu se totiž významným 

způsobem od těch předešlých liší. Jak již bylo poznamenáno jeho základním 

znakem je, že nabývá globálního charakteru. Nikdy předtím v historii terorismu 
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žádná teroristická skupina nebyla schopna plánovat své útoky prakticky na 

celém glóbu bez nějakého většího omezení. Dnešní skupiny (jedná se tedy 

zejména o al-Kájdu) plánují své útoky v Evropě a tyto jsou pak následně 

provedeny např. na území Spojených států amerických. Tato poslední etapa 

terorismu má také některé charakteristické znaky, které jsou pro ní typické. 

Např. se stalo již běžnou praxí, že teroristické skupiny mají své mluvčí pro styk 

s médii, resp. veřejností. Jistě si všichni vzpomeneme i na nepřímou 

komunikaci prostřednictvím magnetofonových nahrávek zaslaných do katarské 

televize al-Džazíra. Jinými charakteristickými znaky budiž např. mnohem větší 

psychologický účinek, který pro dnešní terorismus představuje jednu 

z nejdůležitějších premis. To platí jak pro „cílové publikum“, které je 

teroristickým aktem zasaženo (zde se nejedná samozřejmě pouze o přímé 

svědky útoku, ale můžeme do této kategorie zahrnout celé město či potažmo 

společnost daného národního státu, popř. kulturního okruhu, např. Západní 

kultura), tak pro společnost z níž útočník pochází. V tomto druhém případě se 

jedná o tzv. „mobilizující“ mučednictví, kdy atentátník (máme zde na mysli 

konkrétně sebevražedný terorismus) je pojímám jako mučedník pro společnost 

ze které pochází. Případ sebevražedného terorismu je charakteristický pro 

nábožensky orientované skupiny, zejména islamistické. „Psychologická válka“ 

je vůbec základním nástrojem teroristů. Čím větší je psychologický účinek 

konkrétního útoku, tím větší je jeho dopad, který díky masovým sdělovacím 

prostředkům může nabýt globálního charakteru. 

Dalšími znaky je např. větší masovost, což souvisí s předchozími vlastnostmi, 

škála motivů provádění teroristických útoků je mnohem pestřejší a také mají 

teroristé mnohem více metod provedení. Toto vše je možné zahrnout do 

fenoménu tzv. „Nového“ terorismu. Od toho „Starého“ se tedy liší poměrně 

značným způsobem. Mezi teroristické skupiny „Nového“ terorismu řadíme al-

Kájdu či Hamás, které jak uvedeno níže budou předmětem mé diplomové 

práce. Teroristické skupiny „starého“ ražení  jsou např. ETA, IRA, OOP, RAF 

či Rudé Brigády.  
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Autorova inspirace 

V rámci problematiky terorismu bylo napsáno mnoho různých studií a 

publikací. Někdy se však jedná o studie, řekněme méně kvalitní, pouze 

poplatné momentální hysterii, která do jisté míry toto v podstatě kontroverzní 

téma provází, i když je nutno podotknout, že tato hysterie je evidentní zejména 

u studií týkajících se islamistických skupin, resp. islámu samotného. My se 

však budeme snažit dané téma seriozně analyzovat a nepřispívat tak k této 

velké „davové psychóze“. Inspirací analyzovat téma terorismu jsou jak 

samotné útoky, ať již ten z pohledu teroristů asi nejúspěšnější (tj. útoky na 

Světové obchodní centrum) tak některé jiné z minulosti jako např. únos a 

následné zavraždění izraelských sportovců během olympijských her 

v Mnichově v roce 1972. Autor si je vědom toho, že téma je do jisté míry 

„zábavné“ a populární, nicméně tato skutečnost mu nezabraňuje v tom se 

tématem seriozně zabývat a analyzovat ho. Inspirací budiž i samotné 

charismatické osoby, resp. vůdci teroristických skupin, jako jsou či byli Usáma 

bin Ládin, Ulrike Meinhof či Andreas Baader. V mnoha případech hrají 

charismatičtí vůdci kruciální úlohu a to nemluvíme samozřejmě jen o 

teroristických skupinách. Totéž je možné vztáhnout např. i na politické strany 

či hnutí či jiná nepolitická uskupení. 

Jak již bylo zmíněno inspirací autora pro sepsaní této práce se do velké míry 

staly útoky na Světové obchodní centrum v roce 2001, které znamenaly jisté 

zviditelnění teroristické hrozby (samozřejmě ne že by teroristické násilí do této 

doby vůbec neexistovalo, to v žádném případě, ale tento útok do značné míry 

představuje událost v rámci terorismu poměrně nevídanou. Únosy letadel, sice 

již např. v 70. či 80. letech byly běžnými metodami teroristů, ale jedná se o 

první použití letadla jako efektivní bomby) a také jak již bylo řečeno, zviditelnění 

proměny konceptu terorismu vůbec.  

Dalším motivem pro sepsání této studie je fakt, že islám je díky teroristům 

světovou veřejností nyní nahlížen jako náboženství, které je primárně násilné a 

které nabízí teroristům ideologické ospravedlnění jejích činů. Je snahou 

teroristů přispět k vytváření atmosféry strachu různými prostředky, mimo jiné 

však používáním termínu džihád zavádějícím způsobem, čímž džihád 
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diskreditují a tím i celý islám. S džihádem souvisí též pojem mudžáhedýn. Za 

mudžehedíny se často považují teroristé ve snaze vykonat sebevražedný 

teroristický útok, zemřít mučednickou smrtí a dostat se tak do ráje, kde po boku 

Alláha budou přijímat všechny rajské rozkoše. Stejně jako v případě džihádu, je 

i mudžahedýn termín, který je používán dnešními teroristy zavádějícím 

způsobem čímž teroristé napomáhají k jeho dezinterpretaci. V rámci této práce 

se budu snažit oba pojmy čtenářovi přiblížit, tj. definovat jejich pravé významy, 

či posuny v jejich významech v závislosti na běhu času, které je možné 

zaznamenat zejména u džihádu, neboť oba termíny zásadním způsobem 

souvisejí s ideologií vybraných teroristických skupin. Tato měnící se 

interpretace byla již předmětem bádání různých autorů, nicméně, my se 

budeme snažit poukázat na vnímání obou termínu ve spojení s islámským 

terorismem (případ al-Kájdy a Hamásu). 

Náboženství se stává doktrínou, která souvisí především s etapou „Nového“ 

terorismu. I na tomto faktu je možné sledovat proměnu konceptu terorismu, 

neboť „staré“ skupiny byly často orientované levicově-marxisticky (RAF, Rudé 

brigády), nacionalisticky, resp. separatisticky (ETA), někdy i nábožensky ovšem 

ve spojení se snahami o osamostatnění jako je tomu např. u IRA. Vykládání 

náboženské doktríny jako hlavní ideologické a teoretické základny je doménou 

především skupin spadajících do „Nového“ terorismu. 

 

Cíl práce 

Cílem práce je demonstrovat proměny konceptu teroristického násilí na 

příkladu konkrétních teroristických skupin. Již bylo zmíněno, že koncept 

terorismu se během dějin mění a pro každou jeho fázi jsou charakteristické jiné 

definiční znaky. My se budeme snažit tuto proměnu analyzovat především 

v rámci dvou zmíněných etap. Bude se tedy jednat především o koncepční 

změny mezi „Starým“ a „Novým“ terorismem. Tato analýza nebude jen 

teoretickou hrou na obecné úrovni, ale bude provedena na příkladu konkrétních 

skupin, které do uvedených etap zapadají. Tyto skupiny tak budou zasazeny do 

koncepčního rámce, který bude definován v první kapitole jako obecné 

východisko pro konkrétní případy organizací. 
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Pro tuto diplomovou práci jsem vybral čtyři konkrétní organizace. Těmi jsou al-

Kájda, Hamás (zástupci „Nového“ terorismu), Frakce rudé armády a Rudé 

brigády (zástupci „Starého“ terorismu). V rámci jejich komparace je nutné zvolit 

několik proměnných pomocí kterých toto srovnání bude provedeno. Důležitým 

aspektem je vždy ideologie. Pro nás bude představovat první proměnnou, 

neboť v jejím rámci jsou stanoveny základní cíle a myšlenky organizace a navíc 

změny v ideologii představují jednu ze základních proměn celého konceptu 

terorismu. „Nový“ terorismus často nemá jasně specifikovanou politickou 

agendu či jasně definovaný cíl, který by byl dosažitelný v reálném čase. 

Proměny konceptu lze pozorovat dále na struktuře organizace. Dnešní struktury 

jsou mnohem více flexibilní než tomu bylo  v minulosti. Příklad al-Kájdy je toho 

zdárným důkazem. Důležitým aspektem proměny konceptu terorismu jsou i 

metody násilí používané organizacemi, což souvisí s cíli útoků. Dnešní teroristé 

zřídka útočí na konkrétní osoby, jejich terče jsou většinou symbolické cíle nebo 

cíle s potenciálem hromadného ničení (nádraží, kavárna, mrakodrap). Co se 

týká metod, tak zejména pro islamistické skupiny je dnes charakteristická 

ochota k vlastnímu sebeobětování a zejména  brutalita a masovost jejich činů 

se staly jedním ze základních znaků. „Starý“ terorista většinou útočil na 

individuální cíle, chtěl aby méně lidí umíralo, ale hodně lidí přihlíželo. Jinými 

slovy přál si velké „publikum“. „Nový“ terorista se naopak snaží zabít co nejvíce 

lidí a snaží se i o to, aby jeho čin měl co největší destruktivní účinek na budovy, 

či firmy a způsobit co nejvíce materiálních škod. „Nový“ terorista se snaží získat 

zbraně hromadného ničení. 

Základními proměnnými, které budou analyzovány v rámci výše uvedených 

teroristických jsou tedy: ideologie, cíle hnutí; vnitřní struktura a metody 

provádění úroků. 

 

Formulace výzkumné otázky 

Moje diplomová práce si neklade za cíl najít nějaký kauzální vztah mezi 

proměnnými. Úkolem tedy není najít příčinu mezi nějakými konkrétními 

proměnnými v rámci zmíněných případů teroristických skupin, ale spíše 

analyzovat jakým způsobem se praktické změny promítají do teoretického 

konceptu.  
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Základními otázkami jsou jakým způsobem se tedy teroristické skupiny mění, 

jinými slovy jaké změny lze pozorovat v rámci definovaných proměnných a 

demonstrovat na nich vývoj konceptu terorismu. Tato diplomová práce má tedy 

spíše interpretativní charakter. Předmětem je tedy odhalit a popsat konstitutivní 

vztahy mezi uvedenými fenomény. Do jisté míry se pak může jednat i o 

testování teorie v praxi, neboť koncept terorismu nabízí určitou teorii, která 

představuje generální rámec, který může být testován na praktických 

případech. 

 

Metodologie 

Základním východiskem bude srovnávací analýza mezi zvolenými případy 

teroristických skupin. V rámci kvalitativních metod se tedy bude jednat o 

komparativní případovou studii, která bude čítat čtyři případy. V rámci těchto 

čtyř případů pak budou analyzovány tři výše zmíněné proměnné na kterých pak 

bude možné sledovat odlišnosti napříč uvedenými případy a následně pak 

popsat jejich specifické rysy. Dále pak bude možné říci do jaké míry resp. jak 

se mění obecný koncept teroristického násilí. Jak již bylo zmíněno výše, 

nejedná se tedy o případovou studii vysvětlující nýbrž interpretativní, která si 

neklade za cíl  vysvětlovat příčiny jevů, ale svým popisem se snaží odhalit 

konstitutivní vztahy či testovat teorii. 

 

Osnova 

1) Úvod (položení hypotézy) 

2) Obecný teoretický koncept „Starého“ a „Nového“ terorismu 

3) Konkrétní případy 

a) Al-Kájda 

b) Hamás 

c) Frakce Rudé Armády 

d) Rudé Brigády 

 

4) Závěr (odpovědi na hypotézu) 
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