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Abstrakt

Název: Vývoj terorismu – preventivní opatření

Cíle: Cílem práce je analýza terorismu jako jedné ze současných hrozeb pro 

lidstvo v 21. století. 

Metody: V práci je použita analyticko-deskriptivní metoda, která rozebírá 

základní formy terorismu, příčiny, motivy a cíle teroristických skupin. 

Výsledky: Výsledkem je zpracovaná analýza terorismu a jsou navržena preventivní 

opatření v souladu s mezinárodními úmluvami a právními ustanoveními 

jednotlivých států, která vedou k minimalizaci počtu teroristických 

útoků. Dále jsou rozebrány i jednotlivé nejznámější útoky ze současných 

dějin.

Klíčová slova: Systém, terorismus, policie, rukojmí, hrozba, útok



Abstract

Title: Development of Terrorism – preventive arrangement

Objectives: Objective of the thesis is to analyze terrorism as one of current threats for 

human society in 21. Century.

Methods: In thesis is used analytical-descriptive method, which examines 

elementary forms of terrorism, its causations, motives and aims of 

terrorist groups.

Results: Result of the thesis is elaborated analysis of terrorism and suggested 

preventive precautions according to international agreements as well as 

laws of particular countries, which lead to reduction of terroristic attacks.  

Furthermore the most known attacks from recent history are in the thesis 

discussed.

Keywords: System, Terrorism, Police, Hostage, Threat, Attack
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1 Úvod

„Musíme se připravit na svět, ve kterém terorismus nikdy zcela nevymizí.“

Major Robert Owens

Slovo terorismus se za posledních několik desetiletí rozmohlo do nevídané podoby a 

získalo mezi veřejností zcela nový rozměr. Ale z jakého důvodu? Je terorismus opravdu 

fenoménem dnešní doby, nebo tady byl vždy? Jestli se něco změnilo, tak je to 

především vnímání tohoto jevu, ke kterému nepochybně nejvíce přispěly moderní 

technologie a informovanost téměř celého světa. V září roku 2001 jsme mohli na všech 

zpravodajských kanálech z celého světa slyšet, že svět už nebude nikdy takový jako 

předtím. Navzdory tomuto rčení terorismus není nové, ale staré zlo. Můžeme dokonce 

říci, že terorismus je tak starý, jako lidstvo samo. Jako forma psychologického 

systematického vydírání existuje totiž odjakživa. Dříve bylo ovšem na tento problém 

pohlíženo odlišně a terorismus byl chápán jako závažná, ale vcelku běžná kriminalita. 

Bylo to zejména v době studené války. Tento časový interval se vyznačoval neustálým 

vojenským napětím a hospodářskou konkurencí, která vypukla po druhé světové válce. 

Hrozba terorismu tedy nebyla to nejhorší, na co byli lidé připraveni. To se ale změnilo 

v roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský Svaz, studená válka byla u konce, a pozornost se 

obrátila na lokální ozbrojené konflikty.

Další jev, který vedle rozvoje vojenských technologií a zbraní hromadného ničení

dodává terorismu na síle, je sjednocování světa. Globalizace způsobila, že hranice 

jednotlivých států ztrácejí svůj význam a dochází k větší závislosti na ostatních státech. 

Chránit bezpečnost a zájmy takové země je stále obtížnější. Globalizaci posuzuje 

většina lidí jako akci lidstvu prospěšnou. Musíme si ale uvědomit, že sebou nese i 

množství rizik. Mezi hlavní nevýhody tohoto procesu patří bezesporu prohlubování 

sociálních i ekonomických rozdílů mezi státy, rozšíření organizovaného zločinu a 

nelegální migrace obyvatelstva. Dnes považujeme mezinárodní terorismus společně 

s organizovaným zločinem a šířením zbraní hromadného ničení za jednu

z nejzávažnějších hrozeb, ohrožujících lidstvo. Současná globálnost terorismu je 

viditelná z důvodu zasažení podstatné části světa, ať už terorismem politického či 
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náboženského charakteru nebo činy extrémistických skupin. Motivace takového jednání 

vyrůstají nejčastěji z náboženských, etnických, politických a separatistických příčin.

Cílem této práce je podat ucelený výklad terorismu, jeho forem, motivů a zejména pak 

historických okolností, za kterých se terorismus vyvíjel. V práci budou také rozebrána

protiteroristická opatření a právní prostředky přijímané na mezinárodní úrovni. Autor si

plně uvědomuje, že boj proti terorismu se dotýká i České republiky, která spadá svým 

členstvím pod EU, OSN i NATO, a s těmito organizacemi také aktivně spolupracuje. 

Cílem této práce je ale analýza terorismu jako globálního problému, takže problematice 

na území České republiky se bude práce dotýkat jen okrajově.

Toto téma jsem si zvolil především z důvodu jeho aktuálnosti a globálnosti. Dalšími

významnými důvody pro mě byla touha prohloubit své znalosti o historické okolnosti, 

za kterých se terorismus vyvíjel až do té podoby, jak ho známe dnes a zajímavosti v 

rozdílných přístupech k terorismu největších světových organizací.
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2 Základní pojmy

V práci se nacházejí různé pojmy, jejichž pochopení je základním předpokladem 

úspěchu pro porozumění a pro pochopení problematiky rozebíraného jevu. Je zde 

použito mnoha pojmů, na které se dá nahlížet jako na nejednoznačné. Mohou pro ně být 

využívány definice, které závisí především na úhlu pohledu autora. Je tedy zcela 

nezbytné tyto pojmy objasnit.

2.1 Terorismus 

Organizovaná forma násilí, která je většinou zaměřena na nezúčastněné civilní 

obyvatelstvo. Slovo teror je odvozeno z latinského „terrere“, což v překladu odpovídá 

českému slovu hrozný. Tento pojem získal na vážnosti koncem 18. století během tzv. 

vlády teroru při Velké francouzské revoluci. Používá se s ohledem na činnosti a metody, 

které u lidí vyvolávají pocity strachu a hrůzy. Násilná činnost páchaná teroristy není 

nikterak náhodná a nejedná se ani o důsledek okolností. Teroristický čin je předem 

dobře promyšlen a vyhodnocen tak, aby způsobil co největší pocit ohrožení a strachu u 

co největšího okruhu veřejnosti. Výběr takových útoků je tedy tvořen především podle 

hlediska velikosti psychologického dopadu. Úspěšnost teroristického činu se u 

organizátorů nehodnotí pouze podle množství zabitých a zničeného majetku, ale i podle 

následného vnímání šíře spektra veřejnosti. Musíme tedy bohužel konstatovat, že 

účinky teroristických činů jsou ještě znásobeny zájmem informačních médií.

Terorismus vzniká z nejrůznějších politických, náboženských nebo filozofických 

důvodů, kdy je nátlak vytvářen na silnějšího protivníka ve snaze dosáhnout svých cílů 

pomocí nelidských prostředků. Nejčastější místa pro vznik terorismu jsou různá 

extremistická hnutí.

2.2 Extremismus

Označení pro výstřední a velmi radikální postoje. Vychází z latinského slova 

„extremus“. Tento termín můžeme přeložit jako nejzazší. Brzybohatý (1999) uvádí, že 

„extremismus můžeme chápat jako verbální, grafické, násilné a jiné aktivity jednotlivců 
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či skupin, výrazně odbočující ze všeobecně uznávaných norem a obsahující výrazné 

prvky intolerance, nesnášenlivosti, odmítavé postoje ke kompromisu, útočící na 

podstatu státu, společenského zřízení, život, zdraví nebo cizí majetek“. Existují dva 

základní druhy extremismu, které se od sebe liší příčinami vzniku extremistických 

skupin. Jedná se o náboženský a politický extremismus. Politický extremismus je úzce 

spojen s radikálními levicovými, či pravicovými názory, s odmítáním politických 

kompromisů a se snahou o přímočará řešení problémů. Všechny extremistické skupiny 

se vyznačují brutálním a agresivním chováním. Jejich jednání ale není zaměřeno na 

získání jakýchkoliv výhod hmotného charakteru. Hranice oddělující extremismus od 

terorismu je velmi tenká a dá se říci, že právě terorismus je nejkrajnější formou 

extremismu.

2.3 Protiterorismus

Tento pojem vyjadřuje souhrn všech opatření a aktivit, jež mají za úkol prevenci, 

potlačení a také odstraňování následků vzniklých v důsledku teroristických akcí. Souhrn

takových opatření je závislý na legislativním systému každé země a tvoří jednu 

z nejdůležitějších zbraní v boji proti terorismu. V dnešní době je protiteroristický 

systém mezinárodní záležitostí. Často se ale stává, že přístupy k řešení jednotlivých 

případů teroristických akcí jsou odlišné. Nejednotnost v posuzování je důsledkem toho, 

že prozatím se nepodařilo vyhotovit jednotnou definici terorismu, kterou by byly

ochotny přijmout všechny státy. Každá země má svou protiteroristickou politiku a ta se 

skládá ze dvou základních zdrojů, z vnitrostátního a mezinárodního práva. Často se tedy 

stává, že případy, které jsou v některých zemích posuzovány pouze jako kriminální 

zločiny, by se v jiných zemích posuzovaly jako činy teroristické.

2.4 Guerilla

Český ekvivalent partyzánské války se dostal do povědomí lidí pod pojmem válka 

guerillová. V doslovném překladu ze španělského originálu ho chápeme pojmem „malá 

válka“. Pojem guerilla vznikl právě ve Španělsku počátkem 19. století jako označení 

pro bezprostřední reakci tamního obyvatelstva na přítomnost okupačních 

napoleonských vojsk. U partyzánských ozbrojenců většinou platí, že jsou méně početní 
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a také hůře vyzbrojení. Spoléhají však na moment překvapení a využívají nečekané 

bleskové údery. Jejich taktika je mnohdy namířena na poškození infrastruktury 

protivníka. Mareš (2004) uvádí, že mezi oběma pojmy by se mělo rozlišovat. „Guerilla 

se vyhrazuje na ofensivní boj a partyzánská válka pro boj defensivní“.

2.5 Radikalismus

Označení pro myšlenkový směr, který se snaží o kritiku a zpochybňování existujících 

podmínek a usilování o jejich reformu či zrušení. Radikalismus většinou úzce souvisí 

s politickým přesvědčením stejně jako všechny předchozí pojmy, avšak nutně na nich 

založen být nemusí. Pro dobré pochopení daného myšlenkového směru nám může 

posloužit jeho protiklad. Jeho opositum je konzervatismus, který tvrdí, že životní 

podmínky nemohou být výrazněji změněny ani zlepšeny žádnou politickou akcí. Na 

rozdíl od extremismu, jež má k samotnému terorismu velice blízko, se radikalismus 

uvádí jako první vývojový stupeň, který v něj může přerůst. Tuto informaci ovšem 

nemůžeme stoprocentně generalizovat. Ačkoliv většina teroristů i teroristických 

organizací se přes radikalismus a extremismus dopracovala až k terorismu, neznamená, 

že všichni radikálové se musejí právě teroristy stát.

2.6 Anarchismus

Tento pojem označuje hnutí a filozofii, která odmítá jakoukoliv autoritu, právní řád 

nebo státní moc. Název je odvozen z řeckého slova „anarchia“, jenž vyjadřuje představu 

o společenském uspořádání bez jakékoliv organizace nebo systému. Tato filozofie tedy 

hlásá naprostou svobodu jednotlivce. Pro anarchismus je typická dezorganizace, 

bezzákonnost a snaha o zhroucení stávajícího pořádku. Rozdílnost mezi anarchismem a 

terorismem se může zdát na první pohled nezřetelná. Bonante (1994) uvádí zásadní 

rozdíl takto: „anarchista se zaměřuje na destrukci státního aparátu, terorista zamýšlí 

překonat anarchistický cíl programem, který předpokládá rekonstrukci demokratického, 

lidového nebo rovnostářského státu“.
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3 Definice

Pojem terorismus se v poslední době používá stále častěji a dostává se do slovníku 

spousty lidí.  Tato skutečnost je velice zajímavá, když se zamyslíme nad tím, že většina 

z nás s ním nemá, v jeho nejrozšířenějším současném pojetí, žádné zkušenosti. Pro 

potlačení terorismu je nutný kompletní přehled o jeho různých formách a projevech. 

Proto je nezbytná celosvětově platná a jednotná definice. Teprve po vytvoření takového 

dokumentu lze určit právní účinné podklady pro boj proti terorismu. Shodnout se na 

takové definici je ovšem velice obtížné a odborníci z celého světa se o to již dlouhá 

desetiletí neúspěšně pokoušejí. Dosavadní pokusy o správnou definici a vysvětlení byly

vždy problematické a polemické, a tak zatímco o všechna možná rozdělení a typologii 

terorismu není nouze, univerzální a přesná definice neustále chybí. Nejlepší obrázek o 

náročnosti sestavení takové definice můžeme spatřit ve výroku, že „autoři při této snaze 

vypsali téměř tolik inkoustu, kolik aktéři terorismu prolili krve (Schmid a Jongman, 

2005)“. V jejich studiích uvádí tito autoři přes 100 různých definicí. Velkým nepřítelem

úspěšného vytvoření jednotné definice jsou také rozvojové země, které trvají na tom, 

aby v definici nefiguroval a nebyl nikterak zahrnut národně osvobozenecký boj. 

Podle Ibaneze (2009) lze terorismus charakterizovat jako „promyšlenou sérii násilných 

a zastrašujících činů, které míří proti nebojujícím obyvatelům a jsou naplánovány tak, 

aby psychologicky zapůsobily na mnohem větší počet osob, než jsou přímé oběti, a tak 

posloužily k dosažení konkrétního, skoro vždy politického cíle“. Ibanez (2009) ovšem 

také zdůrazňuje, že správné používání daného termínu „terorismus“ je velmi obtížné a 

v mnoha případech může být dvojznačné. Terorismus je ve veliké většině případů aktem 

politickým. Existují ovšem i jiné formy politického násilí jako jsou lidová povstání či 

vzpoury, státní převraty nebo například i guerillová válka. Může se tedy stát, že to, co 

jedna strana označuje jako teroristický čin, druhá strana hodnotí jako konvenční 

ozbrojený konflikt.

Další uznávanou a používanou definici můžeme nalézt v dokumentu s názvem 

„Společný postoj rady, ze dne 27. prosince 2001, o použití zvláštních opatření k boji 
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proti terorismu“ (2001/931/SZBP) [1]. V tomto dokumentu je díky jeho rozsahu patrná 

snaha o jasné a přesné určení teroristického činu.

Teroristickým činem se zde rozumí jeden z následujících úmyslných činů, který na 

základě své povahy nebo souvislostí může vážně poškodit některou zemi nebo některou 

mezinárodní organizaci, definovaný jako trestný čin podle vnitrostátních právních 

předpisů, pokud je spáchán s cílem:

1. Vážně zastrašit obyvatelstvo

2. Neoprávněně nutit některou vládu nebo některou mezinárodní organizaci 

k nějakému jednání nebo upuštění od nějakého jednání

3. Vážně destabilizovat nebo rozvrátit základní politické, ústavní, ekonomické nebo 

společenské struktury některé země nebo některé mezinárodní organizace:

a) útoky na život nějaké osoby, které mohou způsobit smrt;

b) útoky na fyzickou integritu nějaké osoby;

c) únosy nebo braní rukojmí;

d) způsobení rozsáhlého zničení vládního nebo veřejného zařízení, dopravního 

systému, zařízení infrastruktury včetně informačního systému, pevné plošiny 

umístěné na kontinentálním šelfu, veřejného místa nebo soukromého majetku, 

které pravděpodobně ohrozí lidský život nebo povede ke značné hospodářské 

ztrátě;

e) zmocnění se letadel, lodí nebo jiných prostředků osobní nebo nákladní dopravy;

f) výroba, držení, opatřování, doprava, dodávka nebo používání zbraní, výbušnin 

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

biologických a chemických zbraní;

g) vypuštění nebezpečných látek nebo způsobení požárů, výbuchů nebo záplav, 

v jejichž důsledku dojde k ohrožení lidského života;

h) narušení nebo přerušení dodávky vody, elektřiny nebo jiného základního 

přírodního zdroje, v jejichž důsledku dojde k ohrožení lidského života;

i) vedení nějaké teroristické skupiny;
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j) podíl na aktivitách některé teroristické skupiny, například dodáváním informací 

nebo materiálních zdrojů nebo financováním jejích aktivit jakýmkoli způsobem 

s vědomím skutečnosti, že takový podíl přispěje k trestné činnosti skupiny.

Definice terorismu, která se stala výchozím standardem pro posuzování a hodnocení 

teroristických činů byla publikována v USA v roce 1980. Její znění je následující:

„Terorismus je propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti 

nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány 

politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus zahrnuje i kriminální zločiny, 

jež jsou ve své podstatě symbolické a jsou jen cestou k dosažení jiných cílů, než na 

které je kriminální čin zaměřen (Brzybohatý, 1999)“.

Jestliže chceme alespoň částečně pochopit terorismus, je velice zajímavé podívat se na 

tuto problematiku z druhé strany, tak, jak ji chápou sami teroristé. Carlos Marighella, 

coby muž extrémně silného levicového přesvědčení, označil terorismus jako „akci 

městské guerilly, jež musí být provedena s velkým krveprolitím, klidně a rozhodně. 

Útoky musí být bezohledné a propočítané tak, aby měly co největší dopad na společnost

(Brzybohatý, 1999)“. Těmito prostředky chtěl dosáhnout ke změně politického systému 

a k vymazání ekonomických a společenských křivd.
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4 Základní formy terorismu

Terorismus je fenomén, který se rozvíjí obrovskou rychlostí a jeho obsah i kvalita se 

neustále mění. Silně závisí na ekonomické, politické a sociální situaci v oblasti, kde se 

teroristické skupiny vyskytují. Terorismus se musí, jako dynamická aktivita, neustále 

přizpůsobovat a proto se vyvíjí nové formy, které se snaží být pořád v předstihu před 

protiteroristickými opatřeními. Přívlastky u jednotlivých forem blíže specifikují jeho 

zaměření, obsah i cíle. Orientačně se můžeme podívat na zastoupení jednotlivých forem 

terorismu za rok 2010 (viz graf 1).

Graf 1: Počty teroristických útoků dle typu za rok 2010

Zdroj: Katalog nakladatelství Karolinum [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: 
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=31704

4.1 Mezinárodní terorismus

Do této skupiny patří útoky prováděné organizovanými skupinami nebo jednotlivci, 

jenž jsou zaměřeny na obyvatelstvo a orgány jiné země, než z jaké jsou strůjci těchto 

činů. Dále sem můžeme zařadit podporování teroristických skupin ostatními státy nebo

teroristické útoky jednoho státu proti druhému. Můžeme tedy říci, že v případě útoku na 
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území vlastního státu proti zahraničním turistům, se teroristé dopouští právě tohoto 

prohřešku.

4.2 Vnitrostátní terorismus

Nijak nezasahuje do mezinárodních vztahů a dotýká se pouze vnitřních zájmů jednoho 

státu. Může být například důsledkem střetu dvou politických stran nebo zájmových 

skupin. Jeho důsledky ovšem nepřesahují státní hranici.

4.3 Státní terorismus 

Druh terorismu, který je prováděn nebo alespoň podporován vládou určitého státu proti 

občanům na vlastním ovládaném území. Je tedy využíváno státní moci proti jejím 

oponentům. Mezi cíle patří nejčastěji národnostní menšiny a náboženské skupiny.

Hlavní rozmach tohoto pojmu sahá právě do doby, kdy terorismus přišel ke svému 

dnešnímu jménu. Je to období jakobínské vlády za Velké francouzské revoluce, kdy stát 

organizovaně užíval násilí vůči obyvatelům, kteří byli shledáni jako neloajální. 

V mladší historii byl tento pojem používán například u Hitlerova nebo Stalinova 

diktátorského vládnutí.

4.4 Náboženský terorismus

Terorismus, jenž si klade za cíl prosazení náboženské ideologie, která je mnohdy i 

součástí politiky příslušného státu. Stejně jako u ostatních forem využívá k dosažení 

svých cílů násilné metody. V dnešní době je obava právě z náboženského terorismu asi 

nejaktuálnější a nejsilnější. Způsobuje to fanatismus a síla přesvědčení jednotlivých 

extremistických skupin. Teroristické útoky vedené s náboženskými motivy stály 

v nedávné minulosti v civilizovaném světě nejvíce lidských životů.

4.5 Kybernetický terorismus

Velmi mladá forma terorismu, založená na principu nezákonného pronikání do 

informačních systémů s cílem zničit, ukrást nebo změnit důležité informace. Jako jedna 
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z mála forem terorismu nepoužívá při dosahování svých cílů násilí. Je ovšem velice 

zákeřná. Při využití informačních systémů k různým kriminálním účelům se velmi 

obtížně dohledává tvůrce takového útoku. „Při útoku na citlivé místo státu může být 

toto konání katastrofální. Útoky spáchané prostřednictvím počítačových sítí představují 

hrozbu srovnatelnou s účinky zbraní hromadného ničení“ [2]. Zejména Evropa a 

Spojené státy americké jsou na počítačových sítích silně závislé. Pomocí počítačových 

sítí se dá dnes ovládat prakticky vše. Rozvody životně důležitých materiálů nebo 

ovládání letecké nebo námořní dopravy, která je navigována výhradně pomocí přístrojů.

Mezi místa se zvýšeným zabezpečením proti kyberterorismu musí být tedy zahrnuty 

především informační sítě rozhodující o způsobu a provádění obrany státu a o 

finančních operacích. Nejsilněji spojený je kyberterorismus s oblastmi vyspělého 

moderního světa, jako je právě západní Evropa a Amerika. Některé státy dokonce 

využívají plánované kybernetické sabotáže při neschopnosti přímého ohrožení svého 

protivníka vojenským útokem. Při rychlém rozvoji informačních technologií můžeme 

říci, že kyberterorimus je terorismem budoucnosti.

Internet dále nepřímo souvisí s mnoha dalšími formami terorismu. Jeho nebezpečí 

spočívá v tom, že je doménou řady podrobných návodů pro přípravu různých 

nebezpečných zbraní. Dříve bylo šíření takových návodů daleko obtížnější. Ačkoliv se 

státy snaží výskyt teroristických útoků minimalizovat, proti tomuto druhu šíření 

informací jsou téměř bezmocné. Internet představuje také téměř neomezené možnosti

v oblasti utajené komunikace a převodu financí. Pro teroristické záměry je 

nepostradatelný i jako základní prostředek pro šíření propagandy a získávání dalších 

sympatizantů. 

4.6 Moderní terorismus1

Tento relativně nový pojem se používá ve dvou různých významech. V prvním 

významu se jím označují teroristické útoky, které se vyznačují mimořádně vysokým 

počtem obětí, nehledě na to, jakými metodami bylo tohoto počtu dosaženo. Druhý 

                                               
1 Někdy je označován jako „superterorismus“
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význam bývá užíván u teroristických činů, které jsou spáchány s použitím specifických 

prostředků, především zbraněmi hromadného ničení.

Chemický terorismus

Zbraně hromadného ničení používané v plynné, kapalné, práškové či aerosolové 

podobě. Slouží ke zničení vegetace a přírodních zdrojů, pro život člověka zcela 

nezbytných. Nejčastěji jsou útoky ovšem zaměřeny přímo na lidské zdraví a svých 

účinků dosahují proniknutím do lidského organismu z okolního prostředí. Nejužívanější 

je vysoce toxická, paralytická látka sarin. U osoby zasažené touto látkou jsou ihned 

patrné potíže při pohybu a dýchání. U neléčené otravy nastává smrt následkem obrny 

dýchacích svalů a zástavou srdce. Další často používanou látkou je vysoce těkavá 

kapalina kyanovodík.

Biologický terorismus

Další druh zbraní hromadného ničení, jenž působí hromadné ztráty a může být při 

teroristických činech využit. Bojové biologické látky obsahují mnoho různých forem 

patogenních organismů a materiálů infekčního zaměření. Nejzákladnější rozdělení je na 

viry a bakterie. Nejčastěji používanou látkou takového zaměření se stal antrax, 

následovaný morem a neštovicemi. Cílem je způsobit těžké onemocnění, či smrt. Na 

rozdíl od chemických zbraní zde není tak propracovaný systém ochrany a situace je po 

stránce prevence daleko komplikovanější. V ochraně proti biologickým zbraním nelze 

použít jednoduchý a univerzální systém jako u zbraní chemických. Známé případy 

biologického terorismu v 21. století bylo rozesílání antraxu poštovními zásilkami.

Jaderný terorismus

Vysoce nebezpečná forma terorismu, jejíž vysokou účinností je dosaženo silou ničivého 

působení jaderné zbraně. Je to dáno množstvím energie, která se uvolňuje při jaderném 

výbuchu, po němž následuje tlaková vlna, tepelné ozáření a následně i radiace. Pro 

náročnost výroby jaderné bomby a pro přísná bezpečnostní opatření je pro teroristické 
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skupiny získání takové bomby vysoce nepravděpodobné. Zaměřují se ale na krádeže, 

nezákonné obchody a přepravu jaderných materiálů, využitelných k jejímu vytvoření.

4.7 Narkoterorismus

Teroristická forma využívaná narkomafií k prosazení svých zájmů. Tyto ilegální 

skupiny disponují obrovskými finančními prostředky a početnými soukromými 

armádami. Nejvíce je využívaný v zemích Jižní Ameriky.
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5 Cíle a metodika práce

5.1 Cíle práce

Cíl práce tvoří analýza terorismu jako jedné ze současných hrozeb pro lidstvo v 21. 

století. Pozornost bude zaměřena především na rozdělení forem terorismu, jeho 

strategie, cílů, taktických principů a v neposlední řadě problematiku vytvoření jednotné 

definice. Po vytvoření této analýzy budou navržena preventivní opatření v souladu 

s mezinárodními úmluvami a právními ustanoveními jednotlivých států, která povedou 

k minimalizaci počtu teroristických útoků. Práce poukáže na rozdílnost přístupu 

k problematice terorismu mezi dvěma hlavními světovými organizacemi, z nichž jedna 

vystupuje dokonce jako garant světového míru. Vedle analýzy historických okolností, 

za kterých se terorismus vyvíjel až do dnešní podoby, budou rozebrány i jednotlivé 

nejznámější útoky ze současných dějin. Nebudou opomenuty ani důsledky těchto útoků 

na současnou situaci ve společnosti. Práce bude ale převážně zaměřena právě na 

historické okolnosti terorismu a na uskutečňovaná preventivní opatření. Terorismus, 

stejně jako jeho protiopatření zde budou rozebrána na globální úrovni, takže otázce 

České republiky a terorismu se práce bude věnovat jen okrajově.

5.2 Metody a úkoly práce

Pro zpracování této práce byla použita analyticko-deskriptivní metoda. Jelikož existuje 

velké množství kvalitní literatury, která se tímto tématem detailně zabývá, se sehnáním

důvěryhodných informací nebude problém. Z informací získaných z monografií 

zabývající se úzkým zaměřením bude vytvořen ucelený pohled na celou tuto 

problematiku. Čerpáno bude z děl významných českých i světových autorů, kteří se na 

terorismus specializují. Informace o právních opatřeních světových organizací budou

pro jejich aktualitu získávána přímo z oficiálních internetových stránek dané 

organizace. V práci bude využito i několika grafů, které pomohou při orientaci a 

pochopení daného tématu. Také tyto materiály budou čerpány na ověřených 

internetových stránkách.
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6 Strategie terorismu

Strategie je nejvíce závislá na globální nebo regionální politické situaci a téměř každý 

teroristický útok z ní vychází. Jediným základním cílem terorismu je právě tuto 

politickou situaci změnit nebo alespoň ovlivnit, jakým směrem se bude dále vyvíjet. 

Teroristické organizace, které usilují o takovou změnu, nikdy nemohou v přímé

konfrontaci se systémem zvítězit. Sami teroristé dobře vědí, že jakýkoli jejich útok by 

mohl jen stěží zničit politický systém sebemenšího státu. V konečném výsledku je 

z jejich pohledu daleko důležitější následná negativní psychologická reakce širokého 

spektra veřejnosti, kterou právě takový útok vyvolá. Jejich snaha je vytvořit u veřejnosti 

co nejsilnější pocit nejistoty a strachu.

6.1 Cíle terorismu

Brzybohatý (2009) uvádí tři základní cíle terorismu

 Prezentační cíl – snaha o co největší zviditelnění se a zajištění intenzivního zájmu 

informačních médií. Teroristé se snaží poukázat na svou neustálou přítomnost a 

prezentovat své názory

 Taktický cíl – tento cíl může zahrnovat jak vedení dlouhodobého nátlaku, tak i 

provedení jednotlivého teroristického útoku. Velmi typickým ukazatelem tohoto cíle 

je užití násilí proti nevinným, neozbrojeným a bezbranným osobám. Teroristé se 

snaží, aby tyto útoky byly provedeny nekompromisně a s co největším 

psychologickým dopadem na společnost.

 Strategický cíl – označuje dlouhodobější nátlak na systém, který se teroristé snaží 

rozvrátit. Plán teroristického hnutí je vyprovokovat stát k odvetnému násilí, které 

ovšem ve výsledku povede ke vzpouře obyvatel proti systému a k jeho destabilizaci.

Pomocí násilných aktů a neustálého nátlaku si teroristé snaží vybudovat pozici dost 

silnou na to, aby s nimi vláda státu musela jednat a nabízet různé ústupky. Jejich 

podmínky jsou zpravidla takové, aby demonstrovaly a ukázaly veřejnosti slabost a 

neschopnost vlády. V případě vyjednávání své podmínky neustále stupňují a snaží se 
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dostat systém do bezvýchodné situace. Jediná obrana proti těmto „vyděračským 

praktikám“ je s teroristy nevyjednávat.

6.2 Taktické principy terorismu

Každý teroristický čin je připravován a kalkulován podle různých principů, které mají 

zajistit co nejsilnější možný efekt, což v případě teroristických organizací znamená

snahu vyvolat co největší zájem veřejnosti. Proti terorismu neexistuje, z důvodu jeho 

velké variability v taktice, žádný stoprocentně účinný systém obrany. Právě jeho 

proměnlivost ho činí tak nebezpečným. Jedinou možnou obranou států proti němu je 

detailně propracovaný systém preventivních opatření. V dnešní době je 

zdokumentována úzká spolupráce terorismu s organizovaným zločinem, což má 

zejména za úkol získání finančních prostředků a zbraní pro budoucí teroristické útoky.

Teroristé při výběru cílového místa pro útok zvažují poměr rizik dopadení aktérů a 

velikost ohlasu veřejnosti. Existují ovšem i zvláštní případy, u kterých se teroristé 

následného dopadení bát nemusí. Jsou to sebevražedné útoky. Sebevražedné útoky 

nejen, že zjednodušují teroristickým organizacím výběr cíle z důvodu nevytváření 

únikového plánu, ale navíc ukazují veřejnosti své odhodlání, že jsou schopni čehokoliv 

a že pro dosažení svých cílů obětují i vlastní životy. Jestliže ale nejsou využívány 

sebevražedné útoky, pro teroristy se nejschůdnější řešení nachází v použití výbušných 

zařízení. Od nastražené nálože mají teroristé dostatek času bez povšimnutí zmizet. 

Brzybohatý (2009) uvádí, že „poměr počtu bombových útoků má k ostatním formám 

teroristické činnosti rostoucí tendenci“. Výběr cílů u všech forem terorismu je 

uskutečňován tak, aby jejich napadení vyvolalo co nejdéle trvající zájem sdělovacích 

prostředků. Je velice časté, že oběti útoků nejsou primárními cíly, ale slouží pouze jako 

prostředek k jeho dosažení. Vedle násilí je asi nejtypičtějším jevem teroristických útoků

využití momentu překvapení. Z toho plyne i důležitost přípravy útoku a dostatku 

informací o systému obrany a technickém zázemí. Zvláštním jevem je použití tzv. 

provokativních útoků, které nejsou zaměřeny na konkrétní cíl, ale snaží se pouze 

vyvolat opatření, jež jsou důvodem dalšího útoku. Logika takového stupňování se 

nachází ve snaze o destabilizaci státní moci a její znemožnění v očích veřejnosti.
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7 Historický vývoj

Formy i metody terorismu se mění v souladu s rozvojem společnosti a technologií. 

„Obecně lze konstatovat, že rizika vyplývající z použití násilí v lidské společnosti 

rostou a tento trend bude s velkou pravděpodobností pokračovat. Zatímco ještě před 

několika desítkami let se teroristický útok mohl bezprostředně dotknout pouze 

omezených oblastí a úzkého okruhu lidí, dnes může akt násilí způsobit politický nebo 

ekonomický otřes v celosvětovém měřítku a může vést k nekontrolovanému vývoji 

událostí (Brzybohatý, 1999)“. Při zvýšení či snížení počtu teroristických útoků můžeme 

konstatovat předcházející změnu ve společenské sféře, neboť s růstem společenského, 

politického a ekonomického napětí počet útoků také narůstá. Naopak při nastolení 

stabilnější situace tyto aktivity ustávají.

Na historický vývoj terorismu má ze všech možných faktorů největší vliv bezpochyby 

vedení válek, při kterých je teror páchán na neozbrojených civilních obyvatelích. 

S přesným vymezením jednotlivých etap historického vývoje terorismu je to stejně 

složité jako s hledáním správné definice. Takové rozdělení je vysoce závislé na 

subjektivním pohledu autora. Je to právě z důvodu nepřesné klasifikace stanovených 

kritérií co ještě shledáváme jako teroristický čin a co už do této skupiny nepatří. Aby 

tedy nedošlo k neucelenému pohledu na historickou stránku terorismu, musíme se 

v rámci celé kapitoly držet jednoho rozdělení s jasnými kritérii. 

Pro určení jednotlivých historických etap se tedy musíme vymezit striktně na obsah 

pojmu terorismus a odklonit se od zla páchaného při dosahování cílů guerillových či 

anarchistických skupin nebo organizovaného zločinu. Carr (2002) uvádí pojem 

terorismus jako „zákeřné a násilné působení proti civilistům, za účelem zničení jejich 

vůle podporovat vůdce nebo politiku, jež násilníkům nevyhovuje“.

7.1 Raný terorismus

Teroristická činnost má kořeny v dávné historii, samotný název je ale poměrně nový. 

Během let se tedy pro označení těchto aktů užívalo jiných pojmů. Utlačování nevinných 
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lidí zde totiž bylo bohužel již odedávna. V každé době existovali lidé, kterým 

nevyhovovala současná situace, a kteří také věděli, že přímou cestou k její změně 

nedosáhnou. 

První zmínky o terorismu jsou dochovány z válečných spisů čínského vojevůdce 500 let 

př.n.l. Jsou v nich zdokumentovány záměrné vojenské útoky na civilisty se záměrem 

změnit politické chování státu. V těchto dílech uvádí sám autor metody boje z hlediska 

taktiky. Hovoří o taktikách obvyklých a neobvyklých. Jelikož právě obvyklé metody 

boje byly pro druhou stranu lehce předvídatelné, dopouštěla se vojska metod 

neobvyklých, které byly prováděny neočekávaným způsobem. Využívali při něm 

momentu překvapení, jenž se také projevoval na vynalézání nových, pro protivníka 

těžko předvídatelných technologií. 

Většina raných skupin spojovaných s terorismem bojovala z důvodu náboženského 

přesvědčení a ovládaly pouze primitivní zbraně. V prvním století našeho letopočtu je 

první zdokumentovaná rozsáhlejší teroristická skupina v dějinách. Byla to židovská 

nábožensko-politická skupina Zélotů. Ve spisech se ovšem uvádí, že tato raná 

teroristická organizace se rozpadla již po několika desetiletích. Jejich usilování mělo 

směřovat ke svržení vlády Říma, čehož chtěli dosáhnout systematickým vražděním 

Římanů, kteří okupovali území Blízkého východu. Spolu s Římany vraždili i jejich 

podpůrce a sympatizanty. Již v této době měl terorismus v základní podobě svou dnešní 

tvář a vraždy prováděné Zéloty byly velmi kruté a byly prováděny na veřejných 

místech, kde se vyskytovalo velké množství lidí. Výběr míst musel splňovat zejména 

kritérium vysoké publicity. „Časté byly vraždy na tržištích, kdy Zéloti zaútočili dýkami 

na římské legionáře, nebo na židovské občany, které shledali za jejich sympatizanty

(Souleimanov, 2010)“. Všechny tyto činy byly prováděny s úmyslem vyburcovat 

židovské povstání proti útlaku Římanů. Snaha Zélotů, jejichž kruté metody se dají 

přirovnat ke dnešním náboženským fanatikům, byla nakonec neúspěšná. Mělo by být

ovšem řečeno, že takto kruté a nelítostné útoky Zélotů byly pouhým logickým 

vyústěním tlaku římských armád. V té době nejmocnější země Evropy totiž často 

využívala válek vedených pouze za účelem ukázat všem podmaněným státům svou 

moc. Při těchto výpravách římská vojska drancovala jednotlivé národy pro zastrašení 
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ostatních. Po právě takových akcích při okupaci Jeruzaléma se skupiny Zélotů 

vytvořily. 

Za další významnou organizaci raného terorismu můžeme uvést skupinu vystupující 

v době křižáckých výprav v oblasti Perského zálivu. Tato skupina je dnes známa jako

kult „asasínů“ 2 . Asasíni byla skupina, která se zaštiťovala jak náboženstvím, tak i 

sledováním politických cílů. Tato islámská sekta byla význačná tím, že aktéři útoků 

páchali tyto akce po předchozí konzumaci drog. Asasíni, stejně jako Zéloti, vystupovali 

při svých útocích co nejkrutěji a hlavně co nejveřejněji. Nejčastěji napadali své oběti 

hned před mešitami. Vraždili křesťany, ale i muslimy, které shledali jako nepřátele své 

víry. 

Za historicky nejdéle fungující teroristickou skupinu dle dostupných pramenů ale

považujeme indickou hinduistickou sektu Thugů, která byla aktivní po celých 1200 let. 

Thugové se stali aktivní již v 7. století. Tato sekta sledovala pouze náboženské cíle a 

každý, kdo nebyl hinduista, představoval nepřítele. To se projevovalo převážně ve

vraždách cizinců a cestovatelů, kteří byli po smrti uškrcením obětováni hinduistické 

bohyni Kálí. Těla zavražděných byla obětována bohu a jejich majetek připadl této 

organizaci. Právě dostačujícím finančním prostředkům vděčí za své předlouhé působení. 

Z těchto peněz totiž podpláceli vlivné osoby v oblastech, kde svou činnost provozovali. 

Díky výhodnému spojenectví se Thugům podařilo postupem času rozšířit své řady až na 

40 tisíc fanatiků. V jedné věci se od ostatních teroristických skupin významně lišili. Své 

oběti po náboženském rituálu pohřbívali v předem připravených hrobech a nezabíjeli je 

veřejně pro navození strachu. Stejně jako většina sekt v tomhle období používali jako 

vražednou zbraň dýku. Výrazné změny nastávají až počátkem 19. století, kdy původní 

princip vražd, obětování bohu, naprosto zmizel a činnost se omezila na pouhé okrádání 

cestovatelů. Ještě v tomto století se také sekta rozpadla.

                                               
2 Od něj odvozeno anglické slovo „assassin“ (atentátník)
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7.2 Terorismus 17. a 18. století

Období, ve kterém náboženský terorismus zažívá lehký úpadek a do popředí se daleko 

více dostává terorismus politický. Za důvod je považován rok 1648 a sepsání Vestfálské 

smlouvy. Byla to smlouva podepsaná většinou evropských zemí, která položila základy 

moderních států. Tato smlouva vedla v blízké budoucnosti k velkému nárůstu 

nacionalismu. 

„Do této historické etapy lze zařadit rozsáhlé násilné útoky zaměřené proti civilnímu 

obyvatelstvu během rusko-turecké války odehrávající se na Balkáně (Carr, 2002)“.

Turecko v té době, jako jedna z nejsilnějších evropských zemí mělo pod svou vládou 

obrovské území. Ovšem ve chvíli, kdy byla turecká armáda poražena rakouskou a ruská 

armáda se poté dostala daleko za hranice uvnitř jejich území, museli Turci ustoupit. Při 

tomto ustupování se Turci začali zaměřovat více na utlačování a vraždění obyvatel 

z dosud vlastních provincií, než na ruskou armádu. Kvůli tomuto konání se i proti 

tureckým vojákům začaly plánovat z řad napadených civilistů odvetné útoky. To vedlo 

k několika obrovským krveprolitím s velkým počtem obětí na obou stranách. Ještě 

v dnešní době můžeme spatřovat tuto oblast jako vysoce problematickou.

Velmi známá a dobře zdokumentovaná je také dobová situace v Americe v období její 

kolonizace. Lze říci, že vyhrocené vztahy a chování vedly k oboustranným aktům 

krutosti jak ze strany Indiánů, tak samotných kolonizátorů. Vzájemné vztahy mezi, do té 

doby osamoceně žijícími indiánskými kmeny a novými osadníky, vyústily časem až do 

úrovně plánovaného terorizování. Obě strany se navíc po vítězných bitvách snažily 

zohavit mrtvá těla nepřátel pro zasetí hrůzy a strachu do srdcí ostatních. V roce 1782 

zmasakrovali američtí kolonizátoři v Ohiu celý jeden indiánský kmen. Za krátkou dobu 

ale přišla odveta v podobě pobitých členů americké milice a její velitel byl bez lítosti 

upálen. 

Za veliký zlom v historii terorismu můžeme zcela jistě považovat období Jakobínské 

diktatury ve Velké francouzské revoluci (1792-1794), kdy má toto vládnutí za následek 

tisíce veřejně popravených lidí. Asi nejvíce negativně vnímaná postava z tohoto období 
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je vrcholný představitel veřejné bezpečnosti Maximilien Robespierr. Právě při jeho 

snaze zbavit francouzskou společnost všech, kdo nepodporovali revoluci, se dnes dobře 

známý pojem terorismus vyskytl poprvé. Někteří autoři jsou ale názoru, že ačkoli se 

francouzská moc dopouštěla zločinů proti lidskosti, nelze tyto činy nazvat terorismem. 

Bonanate (1997) rozdíl mezi slovy terorismus a teror vysvětluje takto: „Zatímco první 

z obou slov se vztahuje k případům otevřeného odporu vůči zákonům (zda 

spravedlivého či ne, je z tohoto hlediska irelevantní), druhé v sobě nese příklon 

k přehnanému uplatňování zákona. Takže ačkoli obě praktiky mají týž sémantický 

kořen, bývají běžně používány k označení situací naprosto protichůdných“.

Je velice zajímavé podívat se na tuto negativně chápanou etapu francouzských dějin i 

z opačného pohledu, z prohlášení jednoho z hlavních symbolů teroru. „Je třeba udusit 

vnitřní i vnější nepřátele republiky, anebo s ní i zahynout. Hlavní maximou politiky se 

musí v této situaci stát vedení lidu rozumem a potírání nepřátel terorem. Žádná vina 

nesmí zůstat vládou nepotrestána nebo prominuta (Bonante, 1997)“.

Historici se mohou přít, zda tyto činy lze či nelze nazvat terorismem, zcela jasné je 

ovšem to, že se staly vzorem pro pozdější komunistické a nacistické vládce.

7.3 Terorismus 19. a počátku 20. století

V 19. století nastal obrovský rozmach nacionalismu, kdy si lidé žijící ve státech 

s větším množstvím různých národností poprvé naplno uvědomili svou příslušnost 

k některé z nich. Takto vytvořené skupiny si poté logicky musely vytvořit nějaké cíle, 

vlastní pravidla a zákony, a zvolit si svého vůdce. Začaly se tedy tvořit skupiny, které 

byly považovány za anarchistická hnutí. Jejich cíl byl prostý – mezinárodní povstání 

dělníků, destabilizace vlády a zrušení jejich útlaku. Přispěla k tomu silně i průmyslová 

revoluce, po níž se ještě více prohloubily ekonomické rozdíly mezi různými vrstvami 

společnosti. „Anarchisté otevřeně využívali individuální vraždy, stejně jako bombové 

atentáty na vojenské jednotky, policisty a soukromé bezpečnostní síly v průmyslu, jako 

metody, jak k upoutání pozornosti, tak k boji proti zvyšujícím se ekonomickým 
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rozdílům (Řehák a Foltín, 2008)“. Tyto dlouho trvající rozbroje stály životy kromě 

cílových osob i řadu nevinných lidí, kteří se stali náhodnými oběťmi. 

S odpovědí na sociální a ekonomickou nespravedlnost přišel německý filozof Karel 

Marx. V jeho spisech můžeme nalézt popisy o neúspěšném boji dělníků s kapitalismem, 

který mohla, podle jeho slov, vyřešit jedině revoluce. 

Největší počet anarchistických skupin s cílem nastolit změnu státního zřízení vznikalo 

v Rusku. Slovy Emila Souleimanova (2010): „tyto skupiny vsadily na propagandu činu. 

Než pouze vydávat prohlášení, která mohla být oponenty a veřejností ignorována, 

revolucionáři dělali věci, které ignorovány být nemohly – jako odpálení bomb“.

Primárním cílem takových skupin bylo svržení cara. K tomu směřovaly všechny 

postupné kroky, jako byly vraždy významných politických představitelů a spousty 

nastražených a odpálených bomb. Ruští anarchisté se drželi původních teroristických 

praktik v podobě velké publicity, protože chápali, jak důležitá k dosažení cíle jejich

cesty opravdu je. Nejvýznamnější ruská anarchistická organizace byla skupina 

Narodnaja volja, jenž se proslavila zejména úkladnou vraždou ruského cara Alexandra 

II. v roce 1881. 

Tato etapa se vyznačovala přítomností nacionalistického násilí, které postihovalo

vysoké vládní činitele po téměř celé Evropě. Ovšem ani Amerika nebyla touto ideologií 

nedotčena. V 19. století, během občanské války, vznikla ultrapravicová teroristická 

skupina KU-KLUX-KLAN (dále jen KKK). Zastánci a členové této organizace byli 

především příznivci Konfederace, která byla poražena. Skupina se snažila o opakované 

zavedení rasistického společenského uspořádání. Mezi oběti jejich útoků patřili zejména 

afroameričtí bývalí otroci a republikánští politici, kteří prosazovali rasovou 

rovnoprávnost. KKK byl aktivní ještě během 1. světové války, kdy své útoky 

přesměroval proti křesťanům a židům. 

Významnou balkánskou organizací této doby byla skupina Černá Ruka, která v Bosně a 

Hercegovině vystupovala proti nadvládě Rakouska. V čele skupiny stál bývalý šéf 
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srbské rozvědky Dragutin Dimitrijevič a celá organizace byla složena ze srbských 

armádních důstojníků. Do historie se Černá Ruka zapsala útokem na následníka trůnu 

Františka Ferdinanda d´Este útokem, který byl záminkou pro největší válku, jakou do té 

doby lidstvo poznalo. Tento atentát r. 1914 tuto historickou etapu uzavírá. 

7.4 Meziválečný terorismus

V tomto období je velice obtížné odlišit terorismus od většiny ozbrojených útoků proti 

civilistům, jež byly vedeny jako otevřená válka. Zde je zřejmě nejpatrnější oddělení 

slov teror a terorismus, jak tomu bylo u Velké francouzské revoluce. Násilí prováděné 

na civilním obyvatelstvu bylo totiž zneužíváno plánovaně a neustále. Světové války 

dokonce téměř zrušily rozdíl mezi útoky na vojenská a civilní místa. Všechna zařízení, 

díky kterým fungoval běžný život v zemi protivníka, tedy tvořila potencionální cíle. 

Cíle byly opravdu různorodé, od skladů zbraní až po pokusy o přerušení dodávek jídla.

Jednoznačně za největší teror ve 2. světové válce je považováno konání nacistického 

vůdce Adolfa Hitlera. Tato negativní postava lidských dějin stojí za etnickými čistkami, 

při kterých bylo ve vyhlazovacích táborech zabito na 6 miliónů Židů, 500 tisíc Romů a 

další miliony zajatých sovětů. Mezi plánované útoky na civilní obyvatelstvo můžeme 

zahrnout leteckou válku proti Británii v letech 1940 – 1941 nebo systematické

vyvražďování všech lidí na dobitém území v Rusku v roce 1941. Po takovém chování se 

k taktice útočení na civilní obyvatelstvo snížily i spojenecké armády. Bylo to zejména 

při bombardování velkých měst, které bylo zaštiťováno oficiálním cílem v podobě 

zničení průmyslové výroby a infrastruktury. Vyvíjely se i nové technologie, jako byly 

zápalné bomby. „Právě jejich použití připravilo v roce 1945 v Drážďanech o život přes 

100 000 civilistů (Řehák a Foltín, 2008)“. 

Vedle evropských zemí se na útoky proti civilistům zaměřovaly i Spojené státy. Mezi 

nejznámější akty patří nálety bombardérů na japonské Tokio, jako odveta za zákeřný

útok v Pearl Harboru. Historickým vyvrcholením teroru proti civilistům ve válečném 

konfliktu se poté stalo svržení dvou atomových bomb na Japonsko. 
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V meziválečném období se ale vyskytovaly i klasické formy terorismu. Nejvíce jsou 

spojovány s koncem 1. světové války a počínajícím rozpadem evropských kolonií. Cíle 

skupin, vznikajících v tomto období byly jednoznačné – osvobození území od nadvlády 

jiného státu a vytvoření nového, zcela nezávislého území. Za typický příklad můžeme 

považovat Irish Republican Army (dále jen IRA). Tato organizace vznikla roku 1919 a 

jejím cílem bylo dosažení nezávislosti Irska na Velké Británii. „IRA je v současné době 

považována za historicky nejstarší organizaci moderního terorismu (Souleimanov, 

2010)“. IRA nebojovala pouze proti nadvládě Britů, ale i proti utlačování katolíků. 

Prostřednictvím svého vůdce Michaela Collinse si dokázala získat velkou podporu irské 

široké veřejnosti. I díky této podpoře byla IRA nakonec úspěšná a již dva roky po jejím 

vzniku byla podepsána dohoda o nezávislosti Irska. Byly to ale dva roky nelítostných 

bojů. Irsko ovšem nebylo jediné místo, kde se Britové museli potýkat s protikoloniálním 

bojem. Dalším místem, kde k takovým útokům docházelo, byla Indie. Britové začali 

potlačovat tyto teroristické aktivity již během 1. světové války. Konání teroristů bylo 

z britského pohledu úspěšně eliminováno, ale ihned po skončení 1. světové války se 

v indickém hnutí za nezávislost začala projevovat koncepce tzv. pasivního odporu 

Mahátmy Gandího. Přetrvávající boje ustaly až po téměř třiceti letech v roce 1947, kdy 

byla Indii udělena nezávislost na Velké Británii. 

Dosud nebyly rozebírány historické okolnosti v současnosti stále trvajícího napětí na 

Blízkém východě, který obsahuje prvky politického i náboženského terorismu. Toto 

období je na Blízkém východě typické pro silné napětí mezi Araby a Židy žijícími 

v Palestině. Přistěhovalecké vlny Židů narůstaly od konce 19. století a spolu s nimi 

narůstalo přímosměrně i napětí. Ozbrojené konflikty byly stále vážnější a vrcholu své 

intenzity dosáhly ke konci 30. a během 40. let 20. století. Vytvořené skupiny 

židovských povstalců útočily jak na Araby, tak na Brity, kteří v té době představovali 

nejvyšší oficiální moc v Palestině. Obě znepřátelené strany, jak Židé, tak Arabové se 

napadaly od roku 1920, kdy byl spáchán první teroristický útok na židovskou vesnici, 

v podstatě až do vyhlášení samostatné Izraele v roce 1948. Počty ozbrojených konfliktů 

sice výrazně ustaly, ale můžeme říci, že se s nimi v menším počtu setkáváme dodnes. 

Nejvýznamnější židovská teroristická organizace byla vojenská, silně pravicová skupina 

Irgun. Její vůdce byl Menach Begin, muž, který se později stal izraelským premiérem. 
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Přišla ale i chvíle, kdy velká část organizace bojovala po boku do té doby nepřátelských 

Britů. Bylo to během 2. světové války, kdy se bojovalo proti nacistickému Německu. Po 

válce předali Britové situaci v regionu nedávno založené organizaci OSN, která 

zveřejnila svůj plán na osamostatnění Izraele. Situace se v té chvíli opět vyostřila a 

v momentu provedení připravovaného plánu se napětí převedlo v 1. Arabsko-izraelskou 

válku. Po legálním získání vlastního území a vyhlášení otevřené války už nemělo smysl 

udržovat prozatímní skupiny „bojovníků za svobodu“, a tak byla skupina Irgun, stejně 

jako velká většina ostatních rozpuštěna. Postupně se ale začaly tvořit arabské skupiny, 

které vedly boje proti už legitimnímu státu Izrael. Mezi nejvýznamnější patřilo 

palestinské hnutí al-Fatah v čele s Jásirem Arafatem. Palestinské útoky se rozmáhaly a 

byly velice dobře organizované. Postupem času se situace neuklidnila a arabové útočili 

na izraelské cíle po celém světě. Nejznámějším případem je útok na izraelské 

olympijské sportovce v Mnichově roku 1972, který byl proveden okrajovou skupinou 

hnutí al-Fatah, Černé Září. Tato událost se stala impulsem pro vznik prvních speciálních 

jednotek zaměřených pro boj s terorismem. 

7.5 Terorismus 60. a 70. let 20. století

Toto období je význačné nebývalým rozmachem terorismu. Nejen, že přibývalo 

teroristických útoků, ale díky stále pokročilejším technologiím (především zbraním 

hromadného ničení) při každém takovém aktu umíral větší počet lidí. Největší boom 

zaznamenaly bombové útoky, sebevražedné útoky, únosy osob a dopravních prostředků. 

Po skončení 2. světové války se svět zmítal na vlně nejistoty, kterou označoval pojmem 

„studená válka“. „Toto označení bylo poprvé nahlas vysloveno 16. 4. 1947 Bernardem 

Boruchem (Řehák a Foltín, 2008)“. Doba studené války byla význačná pro nárůst 

zejména mezinárodního terorismu, jehož cíle byly nejčastěji vyprovokování dalšího 

celosvětového konfliktu. Nejistota, která byla navozena, přetrvala dlouhá léta a strach 

z akutních vojenských střetů opadl až rozpadem Sovětského svazu a pádem Berlínské 

zdi. Skutečnost, že nebyl vyhlášen otevřený konflikt, podporovala ilegální teroristické 

akce, které se nejčastěji odehrávaly mimo území hlavních, do té doby znepřátelených 

států. Teroristické organizace byly často podporovány vládami jednotlivých států 
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prahnoucích po znovuotevření legálního konfliktu. To zapříčinilo i obrovský rozmach 

guerillových armád.

V některých částech Evropy stále ještě dozníval etnický terorismus. Za příklad může 

sloužit baskické etnikum bojující o nezávislost na Španělsku. Tomuto cíli se snažila jít 

nejvíce naproti organizace ETA. Skupina byla nejdříve zmítána vnitřní nejistotou, kdy 

představovala místo sporů mezi komunisty a nacionalisty. Následně se z politické 

skupiny přeměnila a vytvořila právě teroristickou organizaci. ETA měla dokonce 

podporu i v zahraničí, když v ní značná část světa spatřovala bojovníky za svobodu. 

Ovšem po tom, co se země stala čistě demokratickou, značnou část těchto sympatií 

ztratila a stala se z ní „běžná“ teroristická organizace. Nejznámější útok této skupiny 

proběhl v roce 1973, kdy byl po smrti Francisca Franca spáchán atentát na jeho 

nástupce. Určitě ale stojí za zmínku i útoky jako např. pumový atentát na autobus 

v Madridu, nebo odpálení raket na španělské ministerstvo obrany.

Za nejvýznamnější konflikt, který dozajista ovlivnil i teroristické aktivity ve značné 

části světa, lze považovat válku ve Vietnamu (1964 – 1975). Dokonce i v tomto 

konfliktu můžeme spatřovat ze strany Spojených států amerických znaky teroristického 

chování. Bombardování severního Vietnamu a používání napalmu mělo největší dopad 

právě na civilní obyvatelstvo v postižených oblastech. Z americké strany byly dokonce 

zvažovány i možnosti použití jaderných raket, které by zlomily odpor nepřítele. 

Panovaly ovšem velké obavy z možného odvetného útoku Sovětského svazu, který byl 

v daném regionu angažován.

V Evropě se mezi tím vedle pravicových teroristických skupin vyskytovala i celá řada 

levicových. Asi nejznámější organizací se zaměřením na levicové politické spektrum 

byly italské ultralevicové Rudé armády. Tato skupina zakládala své působení na 

ideologii marxismu-leninismu. První útoky se objevovaly v letech 1970 a 1971 a jejich 

cíle tvořili představitelé milánských průmyslových podniků. „Teroristé používali jako 

zbraně zápalné lahve, jimiž podpalovali představitelům továren automobily. Od sabotáží 

a únosů se skupina propracovala až na plánované vraždy vysokých politických 
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představitelů. Na vrcholu politických vražd provedených Rudými armádami stojí únos a 

následná brutální poprava předsedy nejsilnější italské politické strany Křesťanské 

demokracie a bývalého premiéra Alda Mora v roce 1978, která otřásla italskou 

politickou scénou (Souleimanov, 2010)“. Italským protiteroristickým policejním silám 

se postupem času dařilo mařit jejich konání a organizace se po velkém oslabení 

z pohledu úbytku aktivních členů rozpadla.

Zaměřování pouze na Evropu by bylo ale nepatřičné. V žádné oblasti světa nepůsobilo 

tolik teroristických organizací, jako v zemích Latinské Ameriky. Důvod tak vysokého 

počtu různých organizací byl zejména existence množství diktátorských režimů, jež

v 60. letech vládly. Znamená to také velké ekonomické krize a nerovnosti mezi lidmi 

v sociální sféře, což je pro zrod terorismu „úrodná půda“. Ať už se jednalo o 

pravicovou, levicovou, nebo státní formu terorismu, tyto problémy se týkaly téměř 

každé země v tomto regionu. Častý byl také výskyt guerillových armád, jejichž cíl se 

nacházel v nastolení sociální revoluce. Na rozdíl od zbytku světa, u zdejších 

teroristických hnutí převažuje sociálně revoluční myšlení a otázka etniky či náboženství 

zůstává v ústraní. 

Za vrcholnou organizaci terorismu Latinské Ameriky považujeme hnutí Tupamaros

působící převážně v Uruguayi v 60. a 70. letech. Tato skupina vznikla v roce 1962 a 

jejím cílem bylo dosáhnutí lidového povstání celé Latinské Ameriky. O několik let 

později se ovšem skupina rozpadla a pomyslné žezlo převzalo hnutí Světlá stezka. 

Skupina operovala převážně v Peru a postupem času se z ní stala jedna z nejkrutějších 

teroristických organizací na světě. „Kvůli jejím ozbrojeným akcím zemřelo v průběhu 

dlouhých let více než třicet tisíc lidí (Souleimanov, 2010)“. Snažili se nastolit 

komunistický režim a zničit všechny instituce v Peru, které doposud vládly. 

Jako vysoce militantní vystupovala i organizace, která je z větší části brána jako 

guerillová armáda. Jsou to Kolumbijské ozbrojené revoluční síly, které fungují dodnes. 

Jejich cíl se postupem let nezměnil. Nachází se ve svržení sociálních a ekonomických 
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standardů v zemi a nastolení marxisticko-leninského režimu. Již začátkem 80. let byla 

považována za jednu z nejlépe vyzbrojených teroristických skupin světa.  

7.6 Současný terorismus

Poslední etapu terorismu můžeme brát jako etapu silně nábožensky zaměřenou. Největší 

globální rizika jsou přisuzována islámskému fundamentalismu, ale výrazné rysy etapy

jsou tvořeny také častými židovskými útoky proti Palestincům. Co ale činí právě islám 

tak silným a nebezpečným pro zbytek světa? Souleimanov (2010) vidí vznik nárůstu 

jeho moci v několika historických událostech. Největší roli islámu v této vlně přisuzuje 

vlivu íránské revoluce v roce 1979, která svrhla šáha a nastolila teokratický stát. Dalším 

náboženským impulsem pro posílení islámské víry měla být porážka Sovětského svazu 

v Afghánistánu v roce 1989. Teroristické skupiny s náboženskými motivy se začaly

dostávat do popředí v 80. letech. Skupiny vyvstávající z arabsko-izraelského konfliktu 

jsou například islámský džihád či Hamás. Hamás se podílí na politických teroristických 

aktivitách již od svého vzniku v roce 1987. Právě díky této organizaci se celosvětově 

rozmohly sebevražedné bombové útoky, které byly skupinou velmi často praktikovány. 

Největší množství jich bylo spácháno na vojenské i civilní cíle v Izraeli. „Podle 

ideologie Hamásu patří Palestina muslimům a jakékoliv jednání s nepřítelem, který drží 

jeho půdu, je považováno za zradu (Souleimanov, 2010)“. Ke koci 80. let začala 

působit, v dnešní době jedna z nejznámějších teroristických organizací, Al-Káida. 

Svého dnešního významu dosáhla několika provedenými útoky s velkým počtem obětí. 

Jmenujme například první útok na Světové obchodní centrum v New Yorku v roce 1993

a na velvyslanectví USA v Keni a Tanzanii, při kterém zemřelo přes 200 lidí a na 

dalších 5000 bylo zraněno. Ovšem nejznámější teroristický útok historie provedla 

skupina na New York a Washington 11. září 2001. Tento den je zapsán do dějin USA 

jako obrovská tragédie, která zasáhla celý svět a donutila ho přemýšlet nad terorismem 

jako nad jedním z největších problémů moderní doby.

Další významnou teroristickou skupinou je Libanonská strana Boží (Hizballáh), jejíž

největší podporovatel je Sýrie. Skupina vznikla ovšem převážně z iniciativy Íránu. 

Hizballáh, stejně jako Hamás využíval pro své útoky zejména sebevražedné atentáty, 
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vedle nich ale začal využívat do té doby ne příliš rozšířený způsob terorismu a to braní 

rukojmích a pozdější vydírání. Skupina pomocí těchto prostředků bojovala právě proti 

Izraelcům v Libanonu.

V dalším desetiletí se mezi činy náboženského terorismu zařadil útok náboženské sekty 

Óm šinrikjó v roce 1995, která zaútočila nervovým plynem sarin na tokijské metro. 

Útok zabil „pouze“ 12 lidí, paralyzoval ovšem tisíce dalších. Právě tento čin je 

mnohými odborníky označován jako milník, který vyvolal globální obavy. Dlouho 

používané praktiky teroristů byly tímto způsobem moderního útoku překročeny a svět 

začal přemýšlet o tom, že právě tento způsob může inspirovat ostatní skupiny. Zbraně 

hromadného ničení, chemické a biologické zbraně se jevily jako obrovská hrozba 

schopná ohrozit životy dalších tisíců lidí.

Již od konce studené války se podle mnoha odborníků zrodila nová forma terorismu, 

jejímž novým rysem je plošnost a brutalita útoků. Je také zaznamenána vyšší četnost 

sebevražedných útoků, které zjednodušují organizaci plánování útoků. V další řadě tím 

útočník předvádí své odhodlání, pro které je ochoten položit život a snaží se zviklat víru 

ostatních lidí. Podle Souleimanova (2010) „má současný terorismus zabít co nejvíce 

lidí, způsobit rozsáhlé materiální škody a hospodářské ztráty, kdežto tradiční terorismus 

politického rázu se většinou zaměřoval na vybrané individuální cíle. Tradiční terorista 

chtěl, aby hodně lidí přihlíželo, ale málo umíralo“. K dalším výrazným změnám povahy 

mezinárodního terorismu po konci studené války se řadí nárůst separatistických 

konfliktů. Na území evropských států byly konflikty nejvýraznější při rozpadu 

Jugoslávie. Neadekvátní zakročení světových organizací v čele s OSN mělo za následek 

nárůst separatistického terorismu. Všechny snahy ovšem nevedly k vyřešení problému,

ale pouze k jeho odkladu.

Na počátku nového století můžeme mezinárodní terorismus považovat za ozbrojený boj, 

ačkoliv nesplňuje všechny aspekty mezinárodního práva. „Díky tomuto nezapadnutí do 

kategorie je ve vojenské odborné literatuře terorismus jako takový řazen do skupiny tzv. 

asymetrických hrozeb (Řehák a Foltín, 2008)“. Toto rozdělení je určováno především 
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výraznou odlišností znepřátelených stran po stránce technologické a kvantitativní. Počty 

teroristických útoků se rok od roku liší. V grafu č. 2 můžeme nahlédnout na měnící se 

počet teroristických útoků a jejich obětí v časovém horizontu v letech 2004 – 2011. 

Graf 2: Počet teroristických útoků v letech 2004 – 2011

Zdroj: U. S. Department of State. National Counterterrorism Center: Annex of Statistical Information 
[online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195555.htm

Vedle klasických forem terorismu se začala v posledních letech vyvíjet i nová forma 

nekonvenčního terorismu označovaná jako kyberterorismus. Kybernetický terorismus 

představuje jednu z největších současných globálních hrozeb. Je úzce spojen 

s internetem a technologickými vymoženostmi moderní doby. Právě díky inovacím a 

rychlému rozvoji informačních a komunikačních technologií můžeme sledovat jeho 

dynamický nárůst a rozšiřování ve světě. Teroristickými skupinami je využíván 

v rostoucí míře a představuje obrovské nebezpečí. Stejně jako u konvenčního terorismu 

se jedná o předem plánované činnosti motivované především náboženskými či 

politickými faktory. Útoky jsou páchané zejména malými strukturami, jejichž cílem je 

většinou ovlivnění veřejného mínění.
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V současné době celosvětově probíhají závody v kybernetickém zbrojení, protože právě 

tento druh vedení boje je označován jako boj budoucnosti. Některé státy (např. Velká 

Británie) jsou si tímto faktem natolik vědomi, že nabízejí granty na vysokých školách 

na založení specializovaných středisek pro kybernetickou bezpečnost. Je zajímavé se 

zaměřit na země, jež mají největší podíl na vývoji kybernetických zbraní a na jejich 

neustálém šíření. Státy totiž musí vynaložit velké množství financí ze státního rozpočtu 

na nezákonné útoky proti jiným počítačovým sítím. „Ukázkovým příkladem takové 

země jsou Spojené státy americké, které vyrábějí například viry pro Izrael, jež jsou 

namířeny hlavně proti Íránu. Většina útoků je ale vedena z Číny a Thajska a přibližně 

polovina všech světových útoků pochází z Asie“[3]. V případě využití kyberútoku 

státem se informace dostane na povrch jen zřídka. Stává se trochu ironií, že státy, které 

tyto praktiky sami využívají následně tvrdě a nekompromisně trestají hackery, jež se 

dopouští de facto stejných provinění. Za zřejmě nejznámějšími počítačovými útoky 

historie stojí nehierarchistické hnutí Anonymous. Tato skupina provádí od roku 2010 

systematické DDoS útoky3 na široké spektrum webů. Na internetu se také objevovala 

stále nová videa, ve kterých skupina proklamovala své cíle a nespokojenost se 

současnou situací, tím začali získávat další sympatizanty a dostávat se do masmédií. 

Největší útok provedla skupina 19. 1. 2012 jako reakci na uzavření serveru 

Megaupload, čímž chtěla ukázat veřejnosti počínající nesvobodu internetu. Při tomto 

útoku byly úspěšně napadeny servery FBI a Bílého Domu.

Je téměř jisté, že útoků pomocí komunikačních sítí bude s vývojem nových 

informačních a komunikačních technologií neustále přibývat.

7.6.1 Nejvýznamnější teroristické útoky 21. století

Teroristický útok na World Trade Center a Pentagon (11. 9. 2001)

Ekonomické srdce New Yorku zažilo 11. září 2001 největší teroristický útok v dějinách. 

Dvě teroristy unesená cestovní civilní letadla narazila v krátkém časovém sledu do věží 

mrakodrapu Světového obchodního centra. Náraz prvního uneseného letounu, ve kterém 

                                               
3 Počítačový útok určený k zahlcení a přetížení serveru
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cestovalo 170 lidí, se odehrál v 8:46. Necelých 20 minut poté mohl celý svět sledovat 

v přímém televizním přenosu ještě druhé letadlo při nárazu do zatím nepoškozené jižní 

věže. Krátkou dobu po provedeném útoku se obě věže zřítily a ve svých sutinách 

následně pohřbily kolem 2500 mrtvých, včetně záchranářů a hasičů. Byla ovšem 

unesena další 2 letadla, která měla spáchat útoky na další cíle v USA. První z nich 

dopadlo na Pentagon, kde sídlí americké ministerstvo obrany ve Washingtonu. To si 

vyžádalo 125 obětí. Cíl posledního letounu tvořil Bílý Dům, ovšem díky odvaze 

cestujících, kteří se únoscům postavili a snažili se kontrolu nad letounem znovu získat, 

spadlo letadlo do neobydlené oblasti ve státě Pensylvánie asi 120 km od Pittsburghu. Ke 

všem uneseným letounům se přihlásila islámská teroristická skupina Al-Káida.

Světové obchodní centrum ve své historii už jeden teroristický útok zažilo. V roce 1993 

v něm byla odpálena bomba, která si vyžádala několik mrtvých, ovšem rozsahu tohoto 

hrůzného aktu se nemohl rovnat. Včetně obětí ze všech čtyř letadel zahynulo na 3 tisíce 

lidí a dalších 6 tisíc bylo zraněno. Americký prezident George Bush nedlouho po útoku 

vyhlásil terorismu globální válku. Byla provedena invaze do Afghánistánu, kde bylo 

svrženo hnutí Taliban, jež bylo hlavním podporovatelem a poskytovatelem zázemí 

teroristů Al-Káidy. Hned vzápětí se americké ozbrojené síly začaly zaměřovat i na Irák. 

Právě tento útok se stal pro většinu zemí po celém světě impulsem pro posílení 

antiteroristické legislativy a pravomocí bezpečnostních složek. Tato katastrofa neměla 

dopad pouze na politickou situaci, ale zásadně ovlivnila i světovou ekonomiku. 

Plánovaný ozbrojený konflikt na Blízkém východě prudce zvedl cenu ropy.

Teroristický útok v Moskvě (23. – 26. 10. 2002)

Útok na moskevské divadlo Dubrovka představuje rozsáhlou teroristickou akci 

přesahující svou dobou trvání 3 dny. Asi 4 desítky čečenských teroristů obsadily při 

představení muzikálu budovu moskevského divadla a zajaly na 800 rukojmí. Požadavek 

pro konec útoku a propuštění všech rukojmí byl ukončení druhé čečenské války a 

stažení všech ruských vojsk z Čečenska. Při následném útoku protiteroristického 

komanda o život přišli všichni teroristé a na 170 rukojmí. Většina z nich zemřela na 

následky otravy plynem, který byl při zásahu ruské policie použit.
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Teroristický útok v Madridu (11. 3. 2004)

Sérií deseti koordinovaných bombových útoků zaútočili teroristé na příměstský vlakový 

systém v hlavním městě Španělska. V důsledku všech výbuchů, jenž byly odpalovány 

pomocí mobilních telefonů a s využitím dynamitu, zemřelo 191 lidí a téměř 2 tisíce 

dalších bylo zraněno. Úřady ve Španělsku z útoku z počátku vinily baskickou 

separatistickou organizaci ETA, ukázalo se ale, že činy byly spáchány a připraveny 

islamistickou organizací inspirovanou skupinou Al-Káida. Tento hrůzný čin proběhl 

pouhé tři dny před všeobecnými parlamentními volbami, zřejmě s úmyslem ovlivnit 

jejich výsledek. Pokud tomu tak bylo, teroristé byli úspěšní a k moci se dostal socialista 

Zapatero. Tento politický představitel dlouho před volbami avizoval, že v případě svého 

úspěchu stáhne všechny španělské jednotky z Iráku.

Teroristický útok v Beslanu (1. – 3. 9. 2004)

Teroristický útok v Beslanu je často označován jako beslanský školní masakr. Školy na 

jihu Ruské federace se zmocnila skupina čečenských islámských separatistů pod 

vedením Šamila Basajeva. V budově bylo násilím zadržováno více než tisíc žáků školy 

a jejich rodičů. Celá situace vyvrcholila odpálením bomby během zásahu 

protiteroristického komanda, při kterém zahynulo na 330 civilistů, několik členů 

ozbrojených složek a asi 3 desítky teroristů.

Teroristický útok v Londýně (7. 7. 2005)

V hlavním městě Velké Británie proběhla série koordinovaných sebevražedných útoků 

zaměřených na civilní obyvatelstvo. Teroristé si jako prostředek útoku zvolili umístění 

bomb do londýnských dopravních prostředků během dopravní špičky. Tři bomby byly 

odpáleny ve stanicích metra a jedna v autobuse městské hromadné dopravy. Při těchto 

výbuších zemřelo 56 lidí a metropole Velké Británie byla dlouho ochromena. Útok měl 

zřejmě spojitost se zasedáním summitu G8 v sousedním Skotsku. K hrůznému činu se 

přihlásila řada teroristických organizací, ovšem vyšetřování ukázalo, že útok spáchali 

jednotlivci sympatizující s afghánskou islámskou skupinou Al-Káida. Bylo to poprvé 

v historii, kdy se na území Londýna odehrála takto vážná akce islamistických 

fundamentalistů. Do té doby byly nejčastěji útoky spojené s teroristickou skupinou IRA.
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8 Protiterorismus

Terorismus, jakožto obrovský fenomén posledních několika desetiletí, logicky vyvolává 

i reakci států, které se cítí ohroženy. Státy byly postupem času nuceny vytvořit oficiální, 

globální, antiteroristický systém, protože jejich nesystematické pokusy o prevenci a 

následnou minimalizaci následků se ukázaly jako ne zcela úspěšné. Pokud se chce tato 

protiteroristická politika prosadit jako globální a jednoznačná, musí být stejně 

jednoznačná i definice terorismu. Což je, jak již bylo uvedeno, velice problematické.

Můžeme ale říci, že v rámci demokratických států se snaží být politika zaměřená proti 

terorismu v základní podobě prosazována v téměř jednotném znění. Zatímco tedy 

diskuze o systému prevence a postihu terorismu probíhají v obecné rovině bez problémů 

a s většinovým souhlasem, při snaze o realizaci konkrétních opatření se objeví velké 

množství odlišných názorů a přístupů. Různé názory jsou způsobeny převážně 

vnitropolitickou situací, geografickou polohou státu, historickými okolnostmi a 

legislativním systémem. Pro tuto práci bude tedy vhodné používat pojmu 

protiterorismus v co nejobecnější rovině jako „souhrn opatření a aktivit, jejichž účelem 

je prevence, potlačení a odstraňování následků teroristických akcí (Brzybohatý, 1999)“.

S myšlenkou první globální jednotné formulace protiteroristické politiky přišly Spojené 

státy americké. Spojené státy chápaly, že nejdůležitější cíl, jakého musí dosáhnout, je 

zmírnění a potlačení problémů, které podněcují teroristická uskupení k přípravě a 

realizaci útoků. Existuje ale jen malé množství případů, která mohou být řešitelná, a to 

ještě v dlouhém období a s vynaložením velkých finančních prostředků. „Snahy o 

prosazení protiteroristické globální politiky proto mohou projevy terorismu omezit, 

částečně terorismus kontrolovat a také snížit jeho důsledky, ale nemohou ho v žádném 

případě odstranit (Brzybohatý, 1999)“.

8.1 Preventivní opatření proti terorismu

Téměř všechny teroristické útoky používají jako jeden z hlavních taktických principů 

momentu překvapení. Jestliže se obranná opatření provedou až po takovém útoku, 

znamená to velikou ztrátu času a další negativní následky, jako je nutnost vynaložení 

většího množství finančních prostředků a řadu různých pochybení při urychlené 
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realizaci. Pokus o improvizaci při takovém aktu je tedy zcela nemístný a nese s sebou 

daleko větší rizika než výhody. Pro nejúspěšnější eliminaci a případně následnou 

minimalizaci vzniklých škod je nevyhnutelné vytvoření plánu, který určuje jednotlivá 

opatření, jež jsou nutná vykonat v případě teroristického útoku. Takový plán 

představuje základní prostředek, díky kterému jsme schopni terorismu čelit. Po 

vytvoření se plán stává jakýmsi návodem pro postup při a během hrozby teroristického 

útoku a udává, jak nastalou situaci nejefektivněji řešit. Pro jeho nezastupitelnost by měl 

být neustále inovován podle principů moderních teroristických „trendů“ a měl by být 

dále dobře dostupný. Inovace se provádí i s ohledem na změny obsluhujícího personálu 

v objektech, kterých se týká. Jeho novelizace jsou nepostradatelnou součástí pro 

úspěšnou realizaci.

8.1.1 Sběr a analýza dat

Při snaze vytvořit co nejúčinnější obranný plán záleží především na dvou faktorech, na 

kvalitě a množství informací. Problém tvůrců těchto opatření se nachází v rozeznání 

racionálních a iracionálních informací. Jednotlivé informace se také mohou dostat do 

vzájemného rozporu, takže je důležité informace aktualizovat a ověřovat jejich 

správnost. Základní informace, na které se soustředí největší pozornost, můžeme 

rozdělit na tři základní kategorie.

Určení potenciálních cílů

„Potencionálním cílem teroristických útoků se mohou stát budovy, osoby, umělecké 

památky, instituce či výrobní podniky nebo různé symboly. Všechny by proto měly být 

zapracovány do seznamu ohrožených objektů (Brzybohatý, 1999)“. U budov se kvůli 

případnému napadení uvádí jako důležité okolnosti například stavební plány, přístupové 

cesty a technická zabezpečení. Potřebné jsou také podrobné mapy příslušného regionu. 

Všechny tyto informace se musí důkladně uchovávat tak, aby je mohly využít pouze 

osoby s povolením k přístupu. Důraz se klade také na jejich třídění a aktualizace.
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Charakteristika cílů

Pro efektivní protiteroristické opatření je důležité správné vyhodnocení významu 

daného cíle. Možná je spousta hledisek, podle kterých jsou teroristickými organizacemi 

cíle vybírány. Při sestavování charakteristiky cíle je potřebné brát v úvahu jak 

strategickou důležitost, tak i symbolický význam. Dalším významným faktorem při 

charakteristice je správné posouzení levelu zabezpečení, dostupné vybavení a jeho 

kvalita. Zvláštní postavení tvoří popis jednotek IZS v oblasti. Všechny tyto údaje jsou 

potřebné ke správnému vyhodnocení největších potencionálních rizik.

Charakteristika možných útočníků

Základní znalost nepřítele je stavební kámen každé obranné strategie. Za nutnost je 

považováno mít přehled o jeho metodách, cílech a možnostech. Čím více těchto 

informací máme k dispozici, snižuje se riziko případného útoku z důvodu lepšího 

přizpůsobení preventivních opatření. „Jednou z taktik, která se osvědčila, je 

monitorování a vyhodnocování anonymních a protestních dopisů a prohlášení. Na 

základě informací si pak zpracovatelé obranného plánu mohou odpovědět na některé 

otázky, podstatné pro jeho přípravu: jaké jsou současné trendy terorismu v daném 

regionu, jaká teroristická skupina je v dané oblasti aktivní, jaké cíle si klade, jaké 

metody využívá a jaké technické a finanční prostředky má k dispozici (Brzybohatý, 

1999)“. Všechny tyto informace vyžadují neustálé aktualizace, jestliže mají být 

užitečné. To vyžaduje při tvorbě obranného plánu především umění analyzovat 

informace, umění selektivního výběru a správné interpretace. Systém obrany s sebou 

nese samozřejmě i nutnost brát ohledy na finance. Právě zde je primární umění

selektivního výběru tvůrců opatření, kteří nesmí hrozby a rizika nadhodnotit ani 

podhodnotit. Při podhodnocení budou preventivní opatření neúčinná a může dojít 

k újmě na lidských životech a následnému zvýšení finančních nákladů pro minimalizaci 

škod a následků. Vyšší finanční náklady jsou ovšem problémovým faktorem i při 

nadhodnocení.

V obranném systému musí být také určena osoba, která bude, v případě teroristického 

útoku řídit a koordinovat průběh obranných činností a musí jí být svěřeny pravomoci 
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pro vykonávání takové činnosti. Vedle této osoby musí být s předstihem zvolen i 

krizový štáb, který bude schopen nastolenou situaci podle předem určených postupů 

řešit. Plán obranných opatření nemůže obsahovat všechny možnosti vedení útoku, a tak 

je na místě inspirovat se u jiných případů z minulosti.

Dříve byl terorismus považován za závažnou, ale celkem běžnou kriminalitu. Zlomem

v přístupu k tomuto jevu se ale pro většinu států stalo 11. září 2001. Po tomto útoku 

pomocí civilních letadel na americké World Trade Center se spustila proti terorismu 

globální válka. V jejím čele se jako hlavní bojující země objevily právě postižené 

Spojené státy americké a k nim se, ve snaze zbavit svět dalších podobných incidentů,

přidala celá řada dalších států, včetně České republiky. Byl to začátek systematické 

války proti terorismu ve vojenské podobě. Do té doby se hrubá síla ve spojení 

s terorismem neuplatňovala. Šlo převážně o politicko-diplomatické mezinárodní formy 

boje. Při takovém zásadním opatření, jaké použití vojenské síly bezpochyby je, se záhy 

musel vytvořit i souhrn právních a legislativních možností využívaných při realizaci 

obrany. Tato opatření byla vytvořena především pro minimalizaci porušování 

základních lidských práv a svobod při zajišťování bezpečnosti státu. V roce 2002 přijala 

Rada Evropské unie nové směrnice o lidských právech a pro boj proti terorismu. Určuje, 

že opatření v boji proti terorismu nesmí omezovat lidská práva a musí probíhat plně 

v rámci zákona. Stanovuje naprostý zákaz užívání ponižujícího zacházení a mučení. 

Dokonce i omezování lidských práv, v nichž není užito násilí, musí být 

dokumentovatelné a v mezích zákona.

8.2 Globální protiteroristické instrumenty

K účinné prevenci, ochraně a co nejrychlejšímu obnovení původního stavu je důležitá 

koordinace mezinárodních organizací a její společný a jednotný přístup k této 

problematice. Pro tyto účely byla při valných shromážděních na půdě OSN přijata řada 

úmluv a konvencí týkajících se eliminace teroristických činů a minimalizace jejich 

následků. Světu národního antiteroristického práva dnes tedy vládne souhrn čtrnácti 

nástrojů pro efektivní boj s terorismem.
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1. Úmluva o zločinech a dalších nežádoucích činech spáchaných na palubě civilních

letadel z roku 1963 (Tokio)

 Zaměřuje se na akty ovlivňující bezpečnost letecké dopravy

 Opravňuje velitele letu přijímat bezpečnostní opatření, včetně zadržení 

osoby, o které má důvod se domnívat, že by mohla spáchat čin, kterým by 

bezprostředně ohrozila bezpečnost lidí v letadle

 Požaduje od členských států úmluvy vzetí pachatele činů do vazby a 

navrácení řízení letadla zákonně pověřenému veliteli

2. Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění letadel z roku 1970 (Haag)

 Považuje jakýkoliv čin násilí, hrozby násilím a vyhrožováním na palubě 

letadla za nezákonný. Stejně tak pokusy nezákonného zmocnění se kontroly 

nad řízením letadla

 Požaduje po smluvních stranách za pokus o únos letadla udělovat obzvláště 

přísné tresty

 Požaduje po smluvních stranách vzetí pachatelů do vazby a jejich následné 

vydání k trestnímu stíhání

3. Úmluva o potlačení nezákonné činnosti ohrožující bezpečnost civilního letectví 

z roku 1971 (Montreal)

 Považuje za nezákonný jakýkoliv čin násilí, kterým je ohrožena bezpečnost 

lidí v letadle, včetně umístění výbušných zařízení a pokusů o ně, i jako 

spolupachatel

 Požaduje po smluvních stranách za pokus o únos letadla udělovat obzvláště 

přísné tresty

 Požaduje po smluvních stranách vydání pachatelů takových činů k trestnímu 

stíhání

4. Úmluva o prevenci a postihu zločinů proti mezinárodně chráněným osobám 

včetně diplomatických představitelů z roku 1973 (New York)

 Definuje pojem „mezinárodně chráněná osoba“ jako jsou hlava státu, 

Ministr zahraničí, představitel státní nebo mezinárodní organizace, která 

spadá i se svou rodinou v zahraničí pod zvláštní ochranu

 Vyžaduje po smluvních stranách udělení takových trestů, které budou 

odpovídat závažnosti provinění pro všechny pachatele takových činů a 

všechny jejich komplice
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5. Mezinárodní úmluva proti braní rukojmích z roku 1979 (New York)

 Stanovuje, že každý kdo zajme, zadržuje, nebo hrozí zabitím, zraněním, 

nebo zadržuje osobu s úmyslem naléhání na třetí stranu, se dopouští zločinu 

braní rukojmí. Třetí stranu může představovat mezinárodní organizace, 

fyzická nebo právnická osoba nebo skupiny osob.

6. Úmluva o fyzické ochraně jaderného materiálu z roku 1980 (Vídeň)

 Stanovuje držení, užívání, přesun nebo krádež jaderných zařízení a 

materiálů a vyhrožování jejich použitím ke způsobení smrti, těžkého 

ublížení na zdraví jako nezákonné

 Stanovuje zemím, které vlastní jaderná zařízení, možná použití, skladování 

a přepravu těchto materiálů

7. Protokol o potlačení nezákonné činnosti na mezinárodních civilních letištích 

z roku 1988 (Montreal)

 Rozšiřuje platnost Montrealské úmluvy z roku 1971 na teroristické činy 

provedené na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví.

8. Protokol o potlačení nezákonné činnosti ohrožující bezpečnost námořní dopravy z

roku 1988 (Řím)

 Určuje právní režim pro řešení útoků proti mezinárodní námořní plavbě, 

který je společný s režimem určujícím mezinárodní letectví

 Určuje jako zločin nezákonné zmocnění se, kontrolu a řízení lodi, jež bylo 

způsobeno hrozbou nebo vydíráním. Za nezákonné považuje také využití 

násilí proti komukoliv na palubě lodi, jestliže tento akt ohrozí bezpečnost 

plavby.

 Stanovuje za nezákonné umístění zničujícího zařízení na palubu lodi

9. Protokol o potlačení nezákonných aktů ohrožujících bezpečnost stálých plošin 

umístěných na kontinentálním šelfu z roku 1988 (Řím)

 Určuje právní režim pro řešení útoků proti stálým plošinám umístěným na 

kontinentálním šelfu, který je společný s režimem určujícím mezinárodní 

letectví

10. Úmluva o označování plastických výbušnin pro účely detekce z roku 

1991(Montreal)

 Stanovuje kontrolu a omezení využívání neoznačkovaných plastických 

trhavin
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 Strany jsou zavázány na svém území kontrolovat neoznačené plastické 

trhaviny

11. Mezinárodní úmluva o potlačení teroristických pumových útoků z roku 1997 

(New York)

 Tvoří režim universální jurisdikce nad nezákonným a záměrným 

používáním výbušnin a jiných smrtelných zařízení proti veřejným místům, 

kde způsobí smrt, zranění nebo závažnou destrukci veřejného místa

12. Mezinárodní úmluva o potlačení financování terorismu z roku 1999 (New York)

 Vyžaduje od smluvních stran kroky k prevenci a potlačení financování 

teroristů jak přímo, tak nepřímo, včetně skupin s charitativními, sociálními

nebo kulturními cíli a vstupujících do ilegálních aktivit jako je obchod se 

zbraněmi a drogami

 Garantuje identifikaci, zmrazení a konfiskaci fondů podporujících 

teroristické aktivity, stejně jako fondy v cizích zemích

13. Mezinárodní úmluva o potlačování jaderného terorismu z roku 2005 (Bangkok)

 Pokrývá široké rozmezí činů a možných cílů, zahrnující jaderná zařízení a 

jaderné reaktory

 Označuje při participaci při hrozbě či pokusu spáchat takové zločiny 

zúčastněnou osobu jako komplice

 Určuje, že útočníci při takových útocích budou vydáni či trestně stíháni

 Nabádá státy ke spolupráci při prevenci hrozby teroristických útoků 

sdílením informací a asistováním ve spojení s kriminálním vyšetřováním

14. Mezinárodní úmluva o potlačování nezákonného jednání v oblasti civilního 

letectví z roku 2010 (Peking)

 Označuje jako kriminální činy útoky, při kterých jsou využita civilní letadla 

jako zbraň, která způsobí smrt, zranění či škodu

 Označuje jako kriminální činy útoky, při kterých jsou využita civilní letadla 

s biologickými, chemickými a jadernými zbraněmi se záměrem způsobit 

smrt, zranění či škodu

 Označuje nelegální přepravování biologických, chemických a jaderných 

zbraní jako kriminální činy

 Určuje jako porušení zákona kybernetické útoky na zařízení letecké dopravy
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8.3 Protiterorismus a OSN

Organizace spojených národů vznikla krátce po ukončení 2. světové války jako nástroj 

prevence před rozpoutáním dalšího ozbrojeného konfliktu a jako prostředek 

k minimalizaci stále rostoucího počtu teroristických útoků. Komise OSN, jako jeden 

z hlavních orgánů pro mezinárodní právo již roku 1954 vypracovala návrh Kodexu 

zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva. „Návrh Kodexu zůstal torzem co do výčtu 

teroristických činů. Zároveň však dokázal, že cestu ke kodifikaci lze spatřit spíše 

v přijetí speciálních mezinárodněprávních úmluv a adaptaci trestních norem v souladu 

s těmito úmluvami. Také pro blízkou budoucnost se jeví tento přístup postupné (dílčí) 

kodifikace jako nejslibnější. Při vyvíjení terorismu mohou nastat nové vlny násilí 

v souvislosti s novými technickými a technologickými podmínkami, například v oblasti 

biologické a chemické. Zvláštní dohody lépe pokryjí takové extrémní činy (David, 

2005)“.

Až do útoku na Olympijských hrách v Mnichově roku 1972 probírala OSN

problematiku terorismu jen sporadicky. Po této tragické události byl při zasedání 

Valného shromáždění OSN ustanoven Zvláštní výbor pro mezinárodní terorismus, jehož 

hlavní úkol tvořila příprava úmluvy potírající mezinárodní terorismus.

Dnes je OSN chápána jako garant světového míru a bezpečnosti. Vedle Valného 

shromáždění se k boji proti terorismu vyjadřuje také Rada bezpečnosti OSN. Otázkou 

potlačování terorismu a jiných akcí ohrožujících mír se Rada bezpečnosti OSN zabývá 

v kapitole VII. rozsáhlého dokumentu Charta OSN. V článcích 39 - 42 kapitoly VII se 

zaměřuje na akce při ohrožení míru, porušení míru a činy útočné. Podle článku 42 může 

dokonce v případě nedostačujících opatření, určených článkem 41, podniknout takové 

akce leteckými, námořními nebo pozemními silami, jaké považuje za nutné k udržení 

nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti [4]. Posílení spolupráce států při 

potlačování mezinárodního terorismu se začalo uskutečňovat ještě mnohem více po 

teroristických útocích 11. září 2001. OSN uznala právo na sebeobranu před činy, které 

ohrožují mezinárodní mír a bezpečnost přesně jak je uvedeno v Chartě OSN. Byla 

vyjádřena myšlenka, že proti terorismu je potřeba bojovat globálně všemi dostupnými 
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prostředky. Orgány OSN byly vyzvány ke koordinované spolupráci i s jednotlivými 

členskými státy. Opatření, která jsou přijata na jejich území, musejí být v souladu 

s mezinárodními úmluvami vztahujícími se k terorismu.

8.4 Protiterorismus v EU

Evropská unie na světě představuje zcela jedinečnou organizaci s vlastní politikou i 

obrannou strategií. Zatímco zakladatelé zamýšleli utvoření organizace především 

z důvodu propojení trhů členských států, ještě v minulém století se z ní stalo něco 

mnohem víc. Nejvýraznější spojení s ostatními členskými státy tvoří společná 

zahraniční politika. Společné zájmy a problém terorismu se datují do roku 1975, kdy se 

mezi 12 státy vytvořila dohoda o výměně informací vztahujících se k terorismu. 

Úmluva o potlačování terorismu měla také sloužit jako prostředek k dosažení toho, že 

zločinci páchající teroristické útoky neuniknou spravedlnosti. Po vzniku úmluvy se 

datuje jeden z prvních styčných bodů evropské systematické koordinace ve snaze 

eliminovat terorismus na území členských států. Organizace nesla název TREVI a byla 

prvním předchůdcem Evropské unie. EU v takové podobě jak ji známe dnes, vznikla 

v roce 1993. Jejímu vytvoření ovšem předcházelo sepsání Maastrichtské smlouvy, jež 

obsahovala informace a pokyny o potírání organizovaného zločinu, kriminality a 

terorismu. Tyto úkoly byly zařazeny do třetího pilíře.

Hned během tří let svého působení vydala EU dvě deklarace, které zahrnovaly 

informace o boji proti terorismu: Deklaraci o financování terorismu (1993) a Deklaraci 

terorismu (1995). Dalším krokem bylo přijetí tří úmluv: úmluva o zřízení Evropského 

policejního úřadu (Europolu), úmluva o zjednodušeném extradičním řízení mezi 

členskými státy EU a úmluva o extradici mezi členskými státy EU.

I když tyto společné postupy proti terorismu existovaly, na jejich další podrobné 

inovace se přistoupilo až po teroristických útocích v září 2001 v USA, 2004 v Madridu 

a 2005 v Londýně. Teprve od těchto závažných akcí, které se EU přímo a silně 

dotýkaly, se boj s terorismem této organizaci jevil jako prioritní problém. Byla 

vytvořena taková obranná struktura, která svým rozsahem spadá pod všechny tři pilíře 
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EU. Realizoval se nápad sestavení soupisu teroristických organizací, byla přijata 

společná platná definice terorismu a do chodu se dostal evropský zatykač. I když jsou 

vytvořeny důkladné postupy pro co nejefektivnější boj proti terorismu, je na každé 

členské zemi jak důsledně se postaví k jejich dodržování.

V roce 2002 bylo Radou EU schváleno rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu, které 

bylo novelizováno v roce 2008. Nyní je tedy evropský právní rámec tvořen především 

rozhodnutím Rady č. 2008/919/SVV. EU se snaží dosáhnout striktního dodržování 

tohoto dokumentu všemi členskými státy. Další významná legislativní událost proběhla 

v červnu 2004, kdy „Evropská Rada vyzvala Evropskou komisi, aby vypracovala 

celkovou strategii pro posílení ochrany důležitých infrastruktur. Evropská komise 

následně přijala Sdělení o ochraně kritické infrastruktury při boji proti terorismu, které 

obsahuje návrhy, jakým způsobem by se měla zlepšit připravenost na teroristické útoky 

zasahující kritickou infrastrukturu, jejich prevence a schopnost reakce (Vilášek, 2012)“.

V systému EU existuje řada skupin a výborů posilujících jeho činnost. Mezi takové 

patří skupina TWG (Terrorism working group). Funguje jako posílení pravomocí 

policejního úřadu v oblasti třetího pilíře. Spolupráci po zpravodajské a policejní stránce 

v boji proti terorismu představují policejní skupiny v terorismu (Police Working groups

on Terrorism). Dalším orgánem pro posílení boje proti terorismu byly vytvořeny hlavně 

za účelem pomoci boje proti závažné trestné činnosti. Je to jednotka pro soudní 

spolupráci (Eurojust). V neposlední řadě, orgánem v oblasti 2. pilíře se specializací na 

protiterorismus je SZBP – společná zahraniční a bezpečnostní politika. Druhý pilíř se 

zaměřuje na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, zvláště pak společné 

strategie a použití prostředků k udržení míru. Útoky 11. září donutily EU také k posílení 

letové bezpečnosti. Zejména pak ochranu vstupu do pilotních kabin a důkladnější 

prohlídky a monitoring příručních zavazadel. V současné době je v Evropě za 

nejaktuálnější hrozbu považován teroristický útok spojený s náboženským 

fundamentalismem a šíření zbraní hromadného ničení.
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V grafu č. 3 se můžeme zaměřit na klesající tendenci počtu teroristických útoků, jež se

odehrály na půdě některé ze členských zemí EU.

Graf 3: Počet teroristických útoků v EU

Zdroj: Katalog nakladatelství Karolinum [online]. [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: 
http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=31697

8.4.1 Protiterorismus v ČR

Česká republika jako jedna z členských zemí EU musí úmluvy týkající se terorismu 

dodržovat. Je ovšem její povinností mít vytvořen svůj plán obranného boje proti 

terorismu. Vedle organizovaného zločinu a hospodářských rizik je právě terorismus 

jednou z velkých hrozeb, níž je Česká republika vystavena. Na území našeho státu se 

zatím neodehrál žádný akt, označitelný za klasický teroristický útok, za což považujeme 

politicky motivované násilí. „Je ovšem nutno zmínit komunistický terorismus, který byl 

jednou z variant ultralevicového terorismu (Vilášek, 2012)“. Nicméně Česká republika 

je země mezinárodním terorismem vnímána jako aktivně se zapojující stát v boji proti 

tomuto fenoménu. Musí tedy sama sebe vnímat jako možný terč. Proto se i Česká 

republika musí na možný střet s terorismem důkladně připravovat.
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ČR má vytvořen fungující legislativu, která zahrnuje řešení a postih teroristických aktů. 

Bezpečnostní prostředí, které je zákony navozováno, má za úkol především preventivní 

roli v odhalování následného útoku již v zárodku. „Zásadním krokem na poli 

protiteroristické politiky bylo přijetí Evropské konvence o potlačování terorismu a 

zapracování jejího znění do trestního zákona ČR. Dále byl poté v roce 1993 zaveden 

trestný čin teroru (§ 93 Trestního zákona ČR) a trestný čin teroristického útoku (§ 95 

Trestního zákona ČR). Nutné je také zmínit základní koncepční dokument bezpečnostní 

politiky ČR, schválený dne 17. února 1999, První Bezpečnostní strategii České 

republiky. Tento dokument byl vládou schválen necelý měsíc před vstupem do 

Severoatlantické aliance (NATO). V roce 2001, 2003 a 2011 došlo k jeho novelizaci

(Vilášek, 2012)“. Česká republika je také jednou ze zemí, která fyzicky podporuje 

globální boj proti terorismu. Jmenujme například pomoc našich vojáků v rámci NATO, 

nasazených do Afghánistánu a Iráku. Podceněny tedy nemohou být ani potencionální 

útoky na zájmy Českých občanů v zahraničí.

Vedle evropského právního rámce tvořeného především rozhodnutím rady č. 

2008/919/SVV má Česká republika vlastní právní nástroje pro boj proti terorismu. 

Tento právní rámec tvoří zejména [5]:

 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření 

 Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

chemických zbraní a o změně a doplnění dalších zákonů 

 Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR

 Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů 

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

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

 Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

biologických a toxinových zbraní
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Základním dokumentem v boji proti terorismu pro Českou republiku je ovšem

Národní akční plán boje proti terorismu (NAP), poprvé přijat Usnesením vlády ČR 

č. 385 v roce 2002. Je pravidelně novelizován a současná verze Národního akčního 

plánu je platná od roku 2013. Tento dokument shromažďuje všechny potřebné 

úkoly, které je nutno splnit pro maximální připravenost České republiky reagovat na 

možný teroristický útok. Národní akční plán také vymezuje Vládu České republiky, 

Bezpečnostní radu státu, Ústřední krizový štáb a Ministerstvo vnitra jako orgány 

zodpovědné za boj proti terorismu. Zahrnuje také informace o svých závazcích a 

jejich dodržování v rámci členství v NATO. NAP je pravidelně aktualizován. Od 

jeho přijetí proběhly aktualizace v letech 2002, 2003, 2005, 2008. V současné době 

vychází protiteroristická politika ČR ze znění NAP od roku 2013 pod názvem 

Strategie České republiky pro boj proti terorismu od r. 2013.

Legislativa České republiky obsahuje i právní rámec zabývající se kyberterorismem. 

„V rámci ministerstva vnitra, Policie ČR a Národního bezpečnostního úřadu působí 

odbory jak pro potírání internetové kriminality, tak kybernetické a informační 

bezpečnosti. Jejich existence by měla být zárukou úspěšného boje proti 

kyberterorismu. Oblast kybernetické bezpečnosti totiž je a bude jedním z určujících 

aspektů bezpečnostního programu České republiky (Vilášek, 2012)“.

Dnes se obrana proti kyberterorismu v ČR řídí Strategií pro oblast kybernetické 

bezpečnosti ČR na období 2011 – 2015, kterou schválila dne 20. července 2011 

Vláda České republiky. Z ní jasně vyplývá, že ty nejdůležitější sítě nutné pro chod 

ČR má proti hackerským útokům v budoucnu chránit specializovaný úřad –

Centrum kybernetické bezpečnosti. Centrum kybernetické bezpečnosti bude 

součástí Národního bezpečnostního úřadu, který strategii boje proti internetovým 

pirátům převzal v roce 2011 od Ministerstva vnitra. V této souvislosti vzniká i nová 

legislativa – zákon o kybernetické bezpečnosti, jehož věcný záměr vláda schválila 

dne 30. května 2012. (Vilášek, 2012)
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9 Závěr

Ačkoliv terorismus není fenoménem moderní doby, díky technologickému rozvoji se 

stal vedle zbraní hromadného ničení a organizovaného zločinu tou nejzávažnější 

hrozbou lidstva. Nejen, že jsou díky vymoženostem současné doby útoky účinnější, ale 

díky rychlosti sdělovacích prostředků se obava z terorismu začíná rozmáhat i v myslích 

lidí. A právě zasít strach a obavy do myslí obyvatelstva je to, po čem teroristé touží. 

Proti dobře připraveným a koordinovaným teroristickým útokům nemá dnešní 

společnost patřičnou ochranu, a to i přes snahu předních mezinárodních organizací i 

jednotlivých bezpečnostních složek členských států. Terorismus jako globální jev 

vyžaduje stejně tak celosvětově koordinované protiopatření. Je nutné, aby se jednotlivé 

státy shodly jak na jednotném výkladu definice, tak i na tom, co je v tomto boji prioritní 

řešit. Jedno z možných řešení se nachází v odstřižení teroristických organizací od 

finančních prostředků, které ke svým činům potřebují. To se ovšem jeví jako velmi 

obtížně proveditelné a tak jedinou možnou obranou je kvalitně zpracovaný plán 

preventivních opatření a právních norem na svém území v souladu s mezinárodními 

úmluvami a v další řadě ozbrojený globální boj, který je v současné době veden. Ovšem 

představa, že se terorismus podaří jakýmkoliv způsobem zcela vymítit se zdá být 

nereálná.

Terorismus ve svém vývoji procházel několika historickými etapami, z nichž v každé se 

útoky vyznačovaly něčím specifickým. Většina teroristických skupin z období raného 

terorismu je spojována pouze s náboženskými motivy a ovládáním primitivních zbraní. 

Již v této době, kdy byly politické důvody až na druhém místě, se začíná formovat 

organizované násilí především v oblasti, kterou dnes pokládáme za nejvíce 

problematickou, na Blízkém východě. Terorismus se jako dynamický jev rozvíjel a 

přizpůsoboval dění ve světě. Výrazná změna nastala v 17. století, kdy náboženský 

terorismus ustoupil do ústraní a jeho místo převzal terorismus politický. Největší 

zásluhu na tom měly zejména dvě události, a to sepsání Vestfálské smlouvy, která 

položila základy moderních států, a vznik Velké francouzské revoluce. O dvě století 

později se velké množství teroru odehrálo z důvodu rozmachu nacionalismu, kdy si lidé 
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žijící ve státech s velkým množstvím národností uvědomili svou příslušnost k některé 

z nich. Důsledek se dostavil v podobě obrovského nárůstu počtu nových 

extremistických skupin po celém světě.

V meziválečné etapě je velice obtížné odlišit terorismus od většiny ozbrojených 

konfliktů proti civilistům, jež byly vedeny jako otevřená válka. Násilí prováděné na 

neozbrojených civilistech bylo totiž prováděné neustále. I v tomto období ale lze nalézt 

známky klasického terorismu, který byl spojován především s rozpadem evropských 

kolonií. Následně, během etapy, kdy se svět zmítal v nejistotě studené války, se 

terorismus rozmohl do nevídané podoby. Teroristických útoků přibývalo a díky 

pokročilejším technologiím narůstal i počet obětí při jednotlivých činech. Rozmáhat se 

začaly bombové útoky, sebevražedné útoky a únosy osob i dopravních prostředků.

V současné době se terorismus navrací ke svým kořenům a nynější fázi můžeme 

považovat za silně nábožensky zaměřenou. Jako největší hrozba se dnes světu jeví 

konflikt islámského fundamentalismu se západním světem. Pro tuto etapu je také 

význačná plošnost a brutalita útoků, které mají mít na rozdíl od klasického terorismu, co 

nejvyšší počet obětí. V této touze teroristickým organizacím napomáhá vznik nových 

chemických, biologických a jaderných zbraní. Pro využití zmíněných látek a materiálů 

se používá relativně nový pojem superterorismus. Na počátku nového století tedy 

můžeme mezinárodní terorismus považovat za ozbrojený boj. Ovšem vedle klasických 

forem terorismu se v posledních letech začala vyvíjet i jedna nová. Je to forma 

nekonvenčního terorismu využívající internet. Tento způsob terorismu je označován za 

kybernetický. Je celkem jisté, že v dalších letech bude s vývojem nových 

komunikačních a informačních technologií kybernetických útoků přibývat a tak 

v současné době mezi většinou vyspělých států probíhá závod v kybernetickém 

zbrojení, protože právě tento způsob boje je odborníky označován jako boj budoucnosti.

Terorismus se nemůže ignorovat, ale na druhou stranu mu nemůžeme ani dovolit, aby 

ovlivnil významnou měrou náš způsob života. Orgány tomu uzpůsobené by se měly

zaměřit na odstranění příčin terorismu, a tím pádem i stabilnější situaci ve společnosti. 
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Takový stav ovšem shledáváme jako ideál, ke kterému se bude lidstvo jen stěží 

přibližovat. Jak tedy spatřujeme problematiku terorismu do budoucna? Musíme být 

neustále připraveni na možnost teroristických útoků, kterými útočníci budou chtít 

ukázat svou moc a sílu svého přesvědčení.
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