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Anotace:
Příspěvek pojednává o možném náhledu na historické členění etap vývoje terorismu. Za hlavní faktory klasikující jednotlivé etapy jsou považovány odlišnosti projevů teroru a terorismu páchaného zejména na civilním obyvatelstvu. Za hlavní milníky
jsou vnímány historická etapa končící 17. stoletím, nacionalistická etapa končící vypuknutím 1. světové války, následně etapa období světových válek. Posledními dvěmi zkoumanými etapami jsou etapa studené války končící obdobím pádu Berlínské zdi a právě
probíhající etapa, nazvaná etapa studeného míru.
¬¬¬

Motto:
„V dějinách evropských stejně jako mimoevropských zemí lze najít nejrůznější
fenomény krajního násilí s teroristickými aspekty. Mnoho společností zažilo své Sicilské
nešpory, Bartolomějské noci, náboženské války, povstání chiliastických fanatiků, mimořádně kruté jacquerie, dynastické vraždy, tyrannicidy a atentáty, převraty a spiknutí,
spjaté s krvavými lázněmi, hrůzovlády a režimy teroru v nejrůznějších podobách a formách“.
M. Strmiska1

Úvodní vymezení
Obdobně jako tomu je u denicí pojmů terorismus a teroristé, existují různé
pohledy i na historické vymezení jednotlivých etap vývoje terorismu. Obecně lze konstatovat, že zkoumání vývojových fází terorismu je poměrně složitou záležitostí, která
je založena spíše na subjektivním pohledu a zhodnocení dané situace. Tato subjektivita
však není prvkem zkreslujícím skutečnost, ale pouze odráží rozlišnosti stanovených kritérií, dle kterých byla daná klasikace provedena. Pro zachování ucelenosti pohledu je
vždy nezbytné již na jeho počátku zvolit společný jmenovatel, který bude uplatňován po
celou dobu analýzy.
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Problematika historického vymezení vývoje terorismu jednoznačně přímo souvisí
s historií vedení válek a terorem páchaným na civilním, v boji nezúčastněném, obyvatelstvu. Toto historické vnímání vývoje terorismu se tedy přímo odvíjí od časového,
geograckého a ideového působení. Při snaze o historické vymezení jednotlivých etap,
resp. fází vývoje terorismu je hned v prvopočátku nezbytné vymezit obsah pojmu terorismu oproti obdobným, resp. co do cílů a použitých prostředků často zaměňovaným
pojmům jako je partyzánský boj, působení anarchistických skupin, působení bojovníků
za svobodu či mezinárodní organizovaný zločin. Z hlediska prvotního vymezení pojmu
terorismus je možné se přiklonit ke Carrově pojetí, který pod pojmem terorismus vnímá
záměrné násilné působení proti civilistům, za účelem zničení jejich vůle podporovat
vůdce nebo politiku, jež vykonavatelům takového násilí nevyhovují.2 Samozřejmě existuje celá řada dalších společných znaků, na základě kterých by mohla být do jisté míry
vytvořena i určitá univerzální denice terorismu, ovšem pro potřeby zkoumání historického vývoje terorismu je možno tento znak považovat z hlediska obsahového vyjádření
za nejvýstižnější.3
Pro vymezení jednotlivých historických etap klasikace vývoje terorismu je rovněž
vhodné vyjít z již publikovaných závěrů. Všeobecně rozšířeným pohledem na vývoj
terorismu je uváděná klasikace J. Šedivého4, který provedl členění do tří základních
fází, přičemž společným znakem při zkoumání bylo „přesvědčování prostřednictvím
strachu“. Jako první etapu vývoje uvádí prehistorickou fázi, do které řadí např. již
vraždy tyranů v antickém Řecku a Římě, akce židovských zélótů v Palestině na počátku
našeho letopočtu či islámských hašašínů v období křižáckých výprav. Tuto etapu považuje jako tzv. předetapu či předfázi. Za druhou etapou terorismu považuje anarchistické, nacionalistické či nihilistické násilí konce 19. století. Význam pojmu tak rozšiřuje
i na terorismus individuální (někdy také nazývaný „ruský“), projevující se snahou
jednotlivců či skupin změnit režim politickými atentáty. Např. v letech 1881 až 1901
zavraždili atentátníci ruského cara, francouzského prezidenta, španělského ministerského předsedu, rakouskou císařovnu, italského krále a amerického prezidenta. Ne však
každý atentát vyhovuje prvotnímu vymezení terorismu. Z tohoto důvodu nelze všechny
uvedené atentáty automaticky řadit do kategorie teroristických útoků. Tuto druhou etapu
Šedivý zakončuje atentátem na arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este v roce 1914. Do
třetí, studenoválečné fáze, vstupuje terorismus po druhé světové válce, a to především
v souvislosti s dekolonizací a národněosvobozeneckým bojem na Středním východě,
v Africe a Jižní Americe. Za převažující motiv považuje úsilí o marxistickou orientaci.
Díky současné pozornosti věnované bezpečnostní hrozbě mezinárodního terorismu, je však možné považovat toto členění za neúplné neboť neposkytuje podrobnější historický náhled na příčiny vzniku jednotlivých forem terorismu. Snahou o jeho
doplnění vzniklo předkládané členění, které vychází z analýzy dostupných relevantních
materiálů zahraničních i českých autorů. Současně je však nezbytné poznamenat, že
bylo uskutečněno na základě hlavního odlišujícího faktoru, kterým jsou reálné projevy
terorismu, při současném respektování základních historických milníků. Podnětem pro
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předkládanou klasikaci jednotlivých etap vývoje byly hluboké odlišnosti v motivech,
cílech či způsobech realizace teroristických útoků, které se výrazně odlišovaly od předchozí zvažované etapy. Z tohoto pohledu je možné jednotlivé etapy vývoje terorismu
podrobit následující klasikaci:
1) historická etapa – trvající do konce 17. století;
2) nacionalistická etapa – probíhající od počátku 18. století až do roku 1913;
3) etapa válek – probíhající v letech 1914 až 1945;
4) etapa studené války – probíhající od roku 1946 až do roku 1989;
5) etapa studeného míru – trvající od roku 1990 až po současnost.

1. Historická etapa (do konce 17. století)
Pojem terorismus je poměrně nový, a proto není divu, že již dlouhou dobu před
tím, než záměrné vojenské útoky na civilisty, jako metoda ovlivňování politického chování států, začaly být terorismem nazývány, měla tato taktika celou řadu jiných názvů.
Již 500 let př. n. l. čínští vojevůdci Sun-c´ a jeho potomek Sun Pin ve svých pracech
a i v průběhu reálných tažení využívali postupy vyhovující kategorii působení teroru
formou terorismu. Sám Sun-c´ ve svém díle Umění války hovořil o taktikách obvyklých
a neobvyklých.5 K obvyklým řadil konvenční, tzv. „učebnicové“ způsoby, které však
považoval za lehce předvídatelné. Oproti nim rovněž kladl důraz na taktiku neobvyklou, která vycházela z pružných a pohyblivých sil použitých vynalézavým, netypickým
a těžko předvídatelným způsobem. Analogicky japonský bojovník a stratég Mijamoto
Musaši ve své práci Kniha pěti kruhů, vydané v roce 1643, hovoří o strategii „tělo místo
meče“, kterou lze rovněž ohodnotit jako teroristickou formu boje.6
Obdobně od dob římské říše až do konce 17. století bylo zvažováno neobvyklé
použití vojenských jednotek v rámci tzv. ničivých válek. Římané často používali také
pojem trestná válka, i když ve své podstatě trestné války byly jen součástí ničivé války.
Zatímco mnohá římská vojenská tažení byla podnikána jako trest za vzpouru nebo
zradu, jiné ničivé akce vycházely z prosté snahy vzbudit u nově podmaněných národů
strach z moci Říma a tím, dle mínění Římanů, odebrat domorodým vůdcům jakoukoli
podporu. Navíc zde byla jistá potřeba umožňovat slavným římským legiím, které dostávaly poměrně nízký žold, drancovat, znásilňovat a poskytovat jim tak odměnu za jejich
téměř nelidskou stálost v žáru bitev.
Jako reakce na takovéto jednání Říma se v prvním století našeho letopočtu objevila v Římany okupovaném Jeruzalémě vlastenecky smýšlející skupina zélótů7, kteří
vysílali proti okupantům, ale také proti domácí šlechtě, která přistoupila na kompromis
s Římem, útočníky (militantní bojovníky), jež vraždili jejich představitele. Jednalo se
o extremistické židovské hnutí, které bylo vytvořeno v době kolem Kristova narození.
Oporu nacházelo především mezi řemeslníky a drobnými rolníky. Rozhodující úlohu
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hrálo v první židovské válce v letech 1966—1970 našeho letopočtu a zaniklo při pádu
pevnosti Massada v roce 1972.
Vedle útočných akcí zélótů lze za ranný terorismus považovat také v době křižáckých výprav (11. století) činnost islámské sekty Haš-Iším, která vyvíjela činnost
v oblasti Perského zálivu. Jednalo se o skupinu středověkých šíitských muslimů, kteří
nejprve založili sektu známou jako ismá´ílíje, od níž se pak pod vedení Peršana Hassani
as-Sabbaha (původní stoupenec sekty nizarských ismaelitů) odštěpila fanatická vražedná sekta muslimů, známá jako kult asasínů.8 Tato sekta zaměstnávala zabijáky, jež
často pod vlivem drog vraždili pro dosažení svých politických cílů. Většinou vyslala
jednoho nebo malou skupinu bojovníků, kteří obvykle dýkou zavraždili vůdce protivníka. Považovali sami sebe za boží vyslance a vykonání svého poslání za akt boží. Jako
prostředek k dosažení stavu náboženské extáze používali hašiš a následně vraždili křesťany, ale i muslimy, které pokládali za nepřátele své víry a své sekty.
Podle M. Mareše9 byla určitou transnacionální vlnou specického násilí s teroristickými prvky také inkvizice. Jednalo se v podstatě o první instituci katolické církve
či španělských a portugalských panovníků, která se měla vypořádávat s herezí (kacířstvím). Středověká inkvizice byla zpočátku odpovědí církve na rostoucí vliv masových
heretických hnutí, zvláště katarů (od 40. let 12. století) a valdenských (od 70. let 12. století). Církev viděla v těchto hnutích ohrožení křesťanského učení a autority církve. Později však začala svého postavení zneužívat za účelem získávání majetku a bohatství,
které po odsouzení obžalovaného propadlo v její prospěch. Inkvizice užívala k těmto
účelům velmi tvrdých praktik, jenž sestávaly z psychického nátlaku, fyzické bolesti
a v nemálo případech i následného trestu smrti oběšením nebo upálením.

2. Nacionalistická etapa (počátek 18. století až do roku 1913)
V průběhu nacionalistické etapy, zejména v její druhé polovině, dochází k výrazným změnám v motivech páchání násilí s teroristickými prvky. Jak již napovídá
samotný název etapy, hlavní motivem bylo zejména nacionalistické cítění aktérů. Podle
M. Strmisky10 se současně v perspektivě 18. a první poloviny 19. století výrazně rozrůstá
seznam předchůdců moderního terorismu, který zahrnuje velmi pestrou, různorodou
společnost, jenž je prostoupena řadou tajných skupin a sekt nejrůznější provenience (od
indických „škrtičů bohyně Kálí“ po italské karbonáře), avšak též osamělými fanatiky,
mstiteli či politizovanými bandity apod.
Mezi násilí s teroristickými aspekty v období nacionalistické etapy je možno, dle
C. Carra11, řadit rozsáhlé násilné útoky zaměřené proti civilnímu obyvatelstvu, které
byly počátkem 18. století jako důsledky rusko-turecké války vedené na Balkáně. V roce
1716, kdy rakouská armáda porazila početné turecké síly v bitvě, která byla předzvěstí
rakouského dobytí Uher, ruská armáda již dobyla krymský chanát a následně vpochodovala do Bukurešti, čímž výrazně zmenšila území, které drželi Turci v Evropě. Při
neustálém ustupování se však Turci zaměřili více na terorizování obyvatel svých zbývajících evropských provincií (Balkán) než na boj s nepřítelem. To však vedlo k formování
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místního odporu a tureckým vojákům se začalo dostávat odplat, čímž došlo ke zvěčnění
cyklu masových vražd a odvet, jenž charakterizuje chování křesťanů a muslimů v této
oblasti dodnes.
Prvky teroristického chování je rovněž možné pozorovat v období kolonizace Ameriky, kdy v průběhu několika staletí podněcovaly akty krutosti jedné strany odvetný
teror ze strany druhé. Vztahy mezi stále novými příchozími osadníky a indiány časem
degenerovaly na úroveň vzájemného terorizování. Bitvy nekončily normální porážkou
nepřítele, ale jeho rozsáhlým masakrováním. Ovšem po celou dobu válek hnutí odporu
amerických indiánů většinou opět trpěli nevinní lidé. Například v roce 1782 zmasakrovali osadnické milice u města Gnadehutten v Ohiu na 90 indiánů kmene Delaware, kteří
konvertovali na českobratrskou víru.12 Odveta ze strany indiánů přišla ještě týž rok, kdy
pobili u Sandusky v Ohiu pensylvánské milice a zajatého velitele plukovníka Crawforda
upálili.
Ovšem ne vždy jsou projevy povahy teroristických činů vnímány stejně. Např.
podle B. Hoffmanna13, se první znaky terorismu objevují teprve v souvislosti s jakobínskou diktaturou, v období Velké francouzské revoluce v letech 1793 až 1794. V tehdejší
době byl systém vedoucí k prosazení pořádku po předchozím anarchistickém období
nepokojů a povstání označován jako „régime de la terreur“. Podle mínění jeho vykonavatelů, včetně Maxmiliána Robespierra (vrcholného představitele Výboru veřejné bezpečnosti), byl tento pojem paradoxně spojován s ideály ctnosti a demokracie. Jednalo se
v podstatě o nástroj panství státu. Koncem 19. století se však jeho vnímání přiblížilo
spíše protistátním aktivitám sociálních revolucionářů, především anarchistů.
Nacionalismus jako politická veličina ovšem začal nabírat síly až v průběhu 19. století (např. Mareš14 toto období považuje za kořeny moderního terorismu), kdy si někteří
lidé žijící v mnohonárodních státech uvědomili příslušnost k určité komunitě, oprávněné
vybírat si své vůdce a tvořit své vlastní zákony. Postupem času tak došlo k výbuchu
roztroušeného mezinárodního politického násilí, které dnes mnozí historici interpretují
jako precedent, z něhož by mohl být vyvozen dnešní přístup k terorismu. Pachatelé
tohoto násilí, běžně hromadně nazýváni „anarchisty“, 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 rozdílům v bohatství a způsobu života mezi ekonomickými třídami, které
vznikly v důsledku průmyslové revoluce. Konečným cílem anarchistů bylo vyvolat všeobecné mezinárodní povstání dělníků a zničit vládní útlak zrušením samotných vlád.
Anarchisté šířili strach nejen mezi bohatými lidmi v Evropě a Americe, ale rovněž mezi
průměrnými občany, kteří bývali náhodnými oběťmi ve vášnivé a dlouholeté bitvě, probíhající po celém západním světě.15 Je ovšem jistě ironií, že teprve současným teroristům se podařilo naplnit sen anarchistů stát se mezinárodní armádou s nesmírně ničivým
potenciálem. Tato myšlenka je současně základním klíčem při rozhodování jak nejlépe
reagovat na hrozbu terorismu.
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3. Etapa válek (v letech 1914 až 1945)
Vyhledávat a hodnotit prvky terorismu v období, kdy byl svět zmítán dvěmi po
sobě následujícími světovými válkami je poměrně problematické. Významnou skutečností při zkoumání historie terorismu totiž je, že až do konce druhé světové války byla
převážná většina násilných incidentů proti civilistům páchána ve vyhlášených otevřených koniktech, zatímco terorismus neobsahuje žádná otevřená vyhlášená nepřátelství. Z tohoto důvodu je také možno v souvislosti s etapou válek chápat terorismus jako
krajní projevy aktu násilí s cílem donutit protivníka, aby se podřídil naší vůli.16 Budeme-li se ale i nadále držet společného znaku, který byl pro vymezení teroristického chování stanoven, lze konstatovat, že násilí bylo na civilním obyvatelstvu pácháno téměř na
každém kroku, čímž samozřejmě docházelo k porušování „pravidel války“ stanovených
Ženevskými dohodami. Nepopiratelným důkazem byly např. rozsáhlé etnické čistky za
2. světové války. V průběhu holocaustu vyvraždili Němci ve svých vyhlazovacích táborech na 6 milionů Židů, miliony sovětských zajatců, nejméně 500 000 Rómů, homosexuálů, mentálně a fyzicky hendikepovaných lidí.17
Vedle těchto zjevných teroristických praktik byly během obou světových válek
voleny i určité vojenské taktické postupy, které nebyly namířeny přímo proti civilnímu
obyvatelstvu, avšak jejich realizace daný negativní vliv nakonec měla. Totální válka de
facto vyloučila rozlišování mezi vojenskými a civilními cíli. Vše bylo považováno za
legitimní cíle, od skladů zbraní, obydlí dělníků až po tiskárny.18 Příkladem může být
např. blokáda Německa britskou admiralitou v průběhu 1. světové války, která záměrně
vedla k vyhladovění německých ozbrojených sil. V důsledku toho se ovšem blokáda
velmi citlivě dotkla i veškerého německého obyvatelstva. Německá armáda na tuto situaci zareagovala jediným účinným prostředkem, který měla, a to ponorkovou válkou
proti civilním obchodním lodím. Výsledkem tohoto jednání je, že jak britská blokáda
Německa, tak německá ponorková kontrastrategie dokonale spadají do kategorie mezinárodního terorismu, tzn. záměrné války proti civilistům, vedené s cílem odvrátit je od
podpory politiky jejich vlád.
V období 2. světové války byl největším aktérem teroru bezesporu nacistický
vůdce Adolf Hitler, kterému se naskytla první příležitost k záměrnému vedení války
nikoli jen proti armádě, ale i proti civilnímu obyvatelstvu, v letech 1940 až 1941
v letecké válce proti Británii. Druhou mu poskytl plán vyzkoušený již v Polsku, ale zdokonalený až v roce 1941 při útoku na Rusko, a sice zabíjet všechny občany na dobytém
území.
V tomto období se ale k útokům proti civilnímu obyvatelstvu záměrně uchylovaly
i spojenecké armády. Např. tzv. „strategické bombardování“, které bylo ociálně zaměřené na zničení německé průmyslové výroby a infrastruktury, bylo prováděno bombardováním otevřených měst z velkých výšek a tím způsobovalo vysoké ztráty na životech
civilistů. Pro umocnění těchto ztrát byly navíc rovněž v masovém měřítku používány
zápalné bomby. Příkladem může být svržení zápalných bomb na německé Drážďany
v roce 1945, kdy zahynulo více než sto tisíc lidí. Příznivcem této taktiky byl mimo jiné
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také předseda vlády Winston Churchill, jehož citlivost ke ztrátám mezi civilisty se po
1. světové válce ještě zmenšila. Prohlásil, že účelem pokračujících vln náletů je „způsobit nepříteli co nejvíce popálenin a krvácení“.19
Ovšem ani Spojené státy neměly při útocích proti civilnímu obyvatelstvu příliš
velké zábrany. Důkazem tohoto jednání byla např. odveta proti Japonsku za napadení
námořního vojenského zařízení na Pearl Harboru, kde se nacházelo minimum civilistů.
Např. při jednom z mnoha útoků na Tokio 9. března 1945, bylo nasazeno 334 bombardérů B-29, které během jednoho náletu zničily 267 171 budov a zničilo celou infrastrukturu na 41,5 km2 města.20 Účelem tohoto a obdobných tokijských náletů bylo od samého
počátku snížení podpory civilního obyvatelstva japonskému válečnému úsilí. Z tohoto
důvodu je možné i tyto operace svým stupněm brutality zařadit do kategorie terorismu.
Završením těchto útoků v období světových válek bylo svržení dvou atomových bomb
na Japonsko. V těchto souvislostech je možné konstatovat, že i stát, de facto i de jure,
může být i protagonistou válečných podob terorismu.21

4. Etapa studené války (v letech 1946 až 1989)
V posledních šedesáti letech došlo v oblasti terorismu k jeho nebývalému rozmachu. Objevila se nejen řada nových forem terorismu (např. ZHN terorismus), ale i způsobů jeho realizace (např. únosy či sebevražedné bombové útoky). V následujících dvou
etapách budou chronologicky nastíněny jednotlivé nejvýznamnější projevy terorismu,
a to od konce 2. světové války až po současnost.
Pojem „studená válka“ začali používat někteří američtí politici a komentátoři již od
roku 1946 a na ociální úrovni jej poprvé vyslovil dne 16. dubna 1947 Bernard Baruch.
Někteří autoři však počátek studené války posouvají ještě před rok 1946. Například
francouzský analytik F. Clairmonte jej datuje od shození amerických jaderných bomb
na Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945. Vidí v něm „první krok na cestě ke strategii
globální studené války, jež se tím právě zrodila. Tajemství této zbraně a její použití
měly umožnit plnou změnu diplomatické rovnováhy sil z druhé světové války. Měly dát
rovněž možnost diktovat Stalinovi.“22
Etapa studené války se od ostatních etap vývoje odlišuje masivním nárůstem projevů mezinárodního terorismu. Za hlavní počáteční podnět tohoto nárůstu je možné
považovat dohasínání obou světových válek a současné očekávání vzniku třetího celosvětového koniktu. Toto očekávání přímé vojenské konfrontace přetrvávalo až do
událostí spojených s pádem Berlínské zdi, rozpadem Sovětského svazu a rozpuštěním
Varšavské smlouvy. Přestože po tuto dobu nedošlo k přímé konfrontaci dvou proti sobě
stojících táborů, docházelo ke střetům lokálním/regionálním, mimo území členských
států jednotlivých bloků. Tyto regiony jsou označovány jako bojiště studené války.23
A právě skutečnost nevyhlášeného koniktu umocnila skutečný nárůst projevů terorismu, takového, který byl podporován jednotlivými bloky. Tento nárůst spočíval především v míře angažovanosti jednotlivých aktérů studené války v lokálních koniktech24
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a v počtu realizovaných teroristických útoků, počtu osob při nich zabitých a zraněných.
Trend nárůstu v období let 1968 až 1988 dokumentuje následující tabulka č. 1.
Tabulka č. 1: Trend nárůstu teroristických útoků v období 1968 až 1988

rok
1968
1978
1988

počet útoků
98
222
369

osob zabito
28
138
702

osob zraněno
169
375
1 832

Zdroj: Terrorist Incident Reports – Analytical Tools. [cit. 25. 6. 2006]. MIPT Terrorism Knowledge BaseSM.
[on-line]. Dostupné na WWW: [http://www.tkb/AnalyticalTools.jsp].

V období let 1968 až 1988 došlo rovněž k nárůstu množství jednotlivých forem
teroristických útoků. Nově se objevily žhářské útoky či braní rukojmích. K nárůstu
došlo především u ozbrojených útoků, bombových útoků a únosů, viz tabulka č. 2.

rok

ozbrojený
útok

žhářství

sebevražedný
útok

braní rukojmí

bombový útok

přepadení

únos

nekonveční
útok

ostatní

Tabulka č. 2: Nárůst forem teroristických útoků v období let 1968 až 1988

1968
1978
1988

7
40
34

0
2
5

4
19
36

0
11
10

80
129
246

6
1
4

1
15
32

0
5
1

0
0
1

Zdroj: Terrorist Incident Reports – Analytical Tools. [cit. 25. 6. 2006]. MIPT Terrorism Knowledge BaseSM.
[on-line]. Dostupné na WWW: [http://www.tkb/AnalyticalTools.jsp].

Jednotlivé teroristické útoky v průběhu celého období studené války svojí rozmanitostí, povahou, rozsahem způsobených ztrát a škod představují již prvky vojenské
taktiky. V této etapě byly především teroristické skupiny podporovány státy, resp. skupinami podporované jednotlivými vládami. Dalším významným prvkem této etapy byl
významný rozmach revolučního terorismu a partyzánských bojů (geurrilla warfare).
V této době se začal nově objevovat i partyzánský boj vedený v zastavěných oblastech
(urban guerilla warfare).
Konec 60. a počátek 70. let byl ve znamení vražd policistů nebo soudců zabývajících se vyšetřováním terorismu a v menšině byly zaznamenány první atentáty v obchodních domech. Později se mezi cíle teroristů dostali i politici a zahraniční diplomaté.
V polovině sedmdesátých let se útočníci přeorientovali na velké průmyslové rmy
a jejich představitele a koncem sedmdesátých let se hlavním terčem teroristů stala
dopravní letadla, vlaky, letiště a nádraží. K atentátům se téměř vždy přihlásila některá
z mezinárodních teroristických organizací.
Za významný konikt v tomto období lze považovat válku ve Vietnamu (1964 až
1975), ve které se objevují jisté aspekty teroristického chování. Spojené státy americké
se totiž po skončení druhé světové války v tomto koniktu ještě jednou uchýlily k roz52
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sáhlým útokům proti civilnímu obyvatelstvu. Ať se již podíváme na americké úsilí
z kterékoli stránky (na mimořádnou statečnost amerických vojáků či čisté úmysly,
s nimiž mnozí muži a ženy vstupovali do vojenské služby), rozkazy vydávané mnoha
vyššími americkými důstojníky a chování operačních amerických výzvědných služeb
(především CIA) vedly k válce proti civilistům z politických důvodů. Kobercové bombardování Severního Vietnamu a soustavné používání napalmu v celé oblasti, tajné
bombardování a vpády do Kambodži, záchvaty uraženosti ovlivněné plány Henryho
Kissingera a Richarda Nixona, známý program vražd CIA Phoeni, jehož skutečný účel,
cíl a počet obětí pravděpodobně nebude nikdy znám, ale který byl nechvalně proslulý
jak v Severním, tak Jižním Vietnamu, všechno toto a mnohé další patřilo k taktice
určené ke zlomení vůle Vietnamců k boji.25 Rovněž i v tomto koniktu zvažovaly Spojené státy použití jaderných zbraní. Odradila je však angažovanost ruských jednotek
v daném regionu a z tohoto důvodu obavy před případným spuštěním odvetných akcí ze
strany Sovětského svazu.
Začátkem 70. let se množily útoky proti diplomatům, obvykle diplomatickým
zástupcům třetích států. Teroristické skupiny napadaly velvyslanectví v zahraničí,
mnohdy jen proto, aby si opatřily publicitu. Atentáty měly za cíl zastrašit tvůrce a vykonavatele politiky státu, a tím delší dobu působit na výkon jeho vnitřní, ale především
zahraniční politiky. Proto se stávali diplomaté terčem vražedných útoků v mnohem
větší míře než jiné osoby.26 Koncem 70. let a počátkem 80. let se vedle levicových
skupin objevily i skupiny pravicové (Jižní Amerika, Španělsko, Itálie). V těchto letech
se terorismus významnou měrou internacionalizoval, řada skupin začala operovat mimo
území státu, na kterém vznikly a jejich cíle a složení nabylo mezinárodní podoby. Jednalo se např. o útok provedený skupinou příslušející k Japonské rudé armádě (Japanese
Red Army), která zaútočila na pasažéry na letišti Lod v Izraeli.27 Dalším významným
incidentem mezinárodního terorismu bylo zajetí izraelských atletů na Olympijských
hrách v Mnichově, kde členové palestinské teroristické skupiny Černé září (Black September) v mnichovské olympijské vesnici dne 5. září 1972 zajali 11 izraelských sportovců. Požadovali propuštění svých 234 kolegů a bezpečný odlet do Káhiry, avšak po
nepříliš šťastném společném zásahu policejních a vojenských jednotek bylo zabito pět
teroristů a tři zajati. Z rukojmích zásah nepřežil nikdo.28 Tento incident šokoval celou
západní společnost. V reakci na tento incident začaly vznikat národní speciální jednotky pro boj se terorismem, ale rovněž mezinárodní organizace, agentury a výbory.
Spojené státy americké na popud prezidenta Nixona vytvořily Výbor pro boj s terorismem (Cabinet Committee to Combat Terrorism). V tomto roce se formálně také začala
zabývat otázkami terorismu a únosů rukojmích Agentura RAND ze Spojených států
amerických.29
Počátek 80. let je rovněž možné považovat za období masivního nárůstu nové
formy teroristického boje, za kterou lze považovat sebevražedné útoky. Tato forma se
vyznačuje především vysokými cíli a ochotou k sebeobětování, snahou dosáhnout hromadného ničivého účinku a specickou organizací. Nejčastěji bývají realizovány skupinami, jejichž území je již delší dobu okupováno (např. Palestina) a ony mají silný pocit
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křivdy a bezpráví. Cílem takovýchto akcí je mimo jiné přenést válku na území okupantů
(v případě Palestiny do Izraele).
Prvotní teroristické sebevražedné útoky se objevují po Izraelském vpádu do Libanonu roku 1982. Byly realizovány nárazy nákladních aut naložených silnými výbušninami na vojenské objekty nepřítele. První útoky byly vedeny na izraelské velvyslanectví
v jiholibanonském Súru. Stála za nimi zejména šíitská organizace Hizballáh, ustavená
a vyzbrojená za íránské pomoci.30 V roce 1983 následoval sebevražedný útok proti
kasárnám mírových sil v Bejrútu, při němž zahynulo přes 300 amerických a francouzských vojáků. Z 283 sebevražedných útoků zaznamenaných v letech 1983 až 2000 jich
mají 171 na svědomí Tamilští tygři, 91 islámští fundamentalisté a 21 kurdští separatisté.31

5. Etapa studeného míru (od roku 1990 až po současnost)
Poslední etapou historického vývoje terorismu, jenž nastupuje po skončení studené války a přetrvává až do současnosti, je etapa, kterou lze ze soudobého pohledu
na mezinárodní bezpečnostní prostředí označit jako tzv. „etapu studeného míru“. Pojem
„studený mír“ je volen záměrně, neboť i přesto, že byla ukončena studená válka, navazující období je provázeno neustálým bezpečnostním napětím a to s prvky prorůstového
trendu. V závislosti na této situaci pak dochází i k řadě vojenských koniktů, které jsou
vedeny v rámci mezinárodní koalice boje proti terorismu.
Tvář terorismu se po roce 1990 ovšem mění celkově, a to poměrně zásadním způsobem. Např. M. Brzybohatý32 zastává názor, že ke změnám došlo zejména v motivaci
terorismu. Ideologicky motivovaný terorismus ustoupil do pozadí a jeho místo postupně
zaujímá terorismus náboženský a nacionalistický, což následně vedlo i ke změnám
teroristických cílů, metod a využívaných prostředků. Pozornost začala být věnována
především projevům nábožensko politického terorismu, ultrapravicového terorismu
a v neposlední řadě ZHN terorismu33, který zahrnuje hrozbu či případné použití zbraní
hromadného ničení. V tomto směru roli mezní či symbolické události sehrál sarinový
útok spáchaný sektou Óm šinrikjó. Ta 20. března 1995 v přeplněném tokijském metru
vypustila nervový plyn sarin. Na účinky plynu zahynulo 12 osob a přibližně 5 500 jich
bylo paralyzováno. Sekta budovala nová zařízení z peněz, které získávala z vlastních
obchodů a veřejné politické činnosti. Dle odhadů měl kult v roce 1995 více než 12 000
přívrženců v Japonsku a přibližně dalších 10 000 v Rusku. Na území USA, Německa
a Austrálie se jednalo o řádově stovky členů.34
Za jeden z dalších význačných rysů změny povahy mezinárodního terorismu
koncem 20. století je možné považovat jeho zapojení v rámci separatistických koniktů,
jejichž ohně v tomto období zaplály napříč kontinenty. Evropa tento žár nejvíce pocítila
na svém jihu, když došlo k rozpadu bývalé Jugoslávie. Doprovodným projevem těchto
koniktů se stal separatistický terorismus, a to i z důvodu ne příliš úspěšného řešení
těchto koniktů ze strany OSN či jiných angažovaných organizací. Úsilí těchto nadnárodních aktérů zpravidla dosáhlo pouze zakonzervování původních příčin koniktu.
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Toto období bylo rovněž v některých regionech charakterizováno obráceným úsilím,
tzn. vynakládáním velkého úsilí na sjednocení dříve rozdělených národních celků, např.
Německa, Vietnamu či Korey. Rozmanitost této doby rovněž dokumentují tři vzájemně
odlišné případy: Východní Slavonie se za extenzivního mezinárodního monitorování
vrátila do Chorvatska, v Severním Irsku bylo dosaženo průlomu v podobě mírové
dohody a v Kosovu vypukla otevřená separatistická válka.
Evropské konikty konce 20. století byly rovněž založeny na intenzivnějším vnímání nárůstu etnických rozdílů a nacionalismu. Pouze hnutí Lega Nord (Liga Severu)
vyhlašovala za svůj cíl nezávislou Severní Itálii bez ohledu na etnické složení. Ve
většině ostatních případů byly etnické neshody dále rozdmýchávány i náboženskými
problémy (kromě Podněstěrska a Jižní Osetie). Tento vývoj dal podnět ke vzniku nacionalistického a náboženského terorismu,35 které lze považovat za charakteristický rys
mezinárodního terorismu v období po skončení studené války. Celkový nárůst bezpečnostního napětí v důsledku nárůstu počtu teroristických incidentů dokumentuje graf
č. 1.
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Poznámka: údaje roku 2006 charakterizují období leden až květen.
Zdroj: Terrorist Incident Reports – Analytical Tools. [cit. 25. 6. 2006]. MIPT Terrorism Knowledge BaseSM.
[on-line]. Dostupné na WWW: [http://www.tkb/AnalyticalTools.jsp].
Graf č. 1: Hlavní teroristické útoky ve světě v období let 1998 až 2006

Prezentovaný graf dokumentuje rostoucí trend v počtu teroristických incidentů
spáchaných ve světě, kdy např. počet incidentů za prvních pět měsíců roku 2006 přibližně odpovídá součtu útoků spáchaných za roky 1999 a 2000. Dalším charakteristickým rysem je rostoucí trend co do počtu osob zraněných při teroristickém útoku.
Od přelomu 20. a 21. století je možné mezinárodní terorismus již považovat za
ozbrojený boj, tedy jistou formu vedení ozbrojeného koniktu, resp. taktiku vedení
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bojové činnosti, a to i přesto, že nejsou naplněny veškeré atributy mezinárodního práva.
Díky tomuto „nezapadnutí do kategorie“, je ve vojenské odborné literatuře terorismus
jako takový řazen do skupiny tzv. asymetrických hrozeb. Tyto hrozby jsou charakterizovány především výraznou odlišností proti sobě stojících aktérů koniktu, především
v dimenzi kvantitativní, technologické, organizační a dimenzi společenské.36 Jeden
z účastníků je natolik silný, že nemá protivníka srovnatelného významu.37 To vede
slabšího protivníka k tomu, aby začal používat nestandardní postupy, míněno v klasickém západním pojetí. Tyto nestandardní postupy jsou představovány především snahou
slabšího protivníka vyhnout se přímé konfrontaci se silnějším protivníkem a současně
převést sumu svých nevýhod ve významnou výhodu.38 V rámci hledání potenciálních
výhod dochází rovněž k určité formě specializace teroristických organizací. Jejich trendem je směřování ke spolupráci, resp. k přímému využívání mezinárodního organizovaného zločinu, a to takovým způsobem, aby se jejich působení stalo regionálně co
nejširším.
Obdobné úsilí o pozvolnou specializaci je rovněž možné spatřovat u jednotlivých
států (členů NATO, EU, PfP apod.) spolupracujících v oblasti mezinárodní bezpečnosti.
Jejich úsilí je dále umocňováno všeobecným nedostatkem nančních prostředků vynakládaných jednotlivými státy na svoji obranu, a to především u států střední a menší
velikosti, jejichž individuální obranné rozpočty nedisponují potřebnou silou, aby dovolovaly vybudovat a následně udržovat všestranné ozbrojené síly.39 Toto „specializační
úsilí“ bylo patrné i na Pražském summitu (21. až 22. listopadu 2002), kde byly formulovány závazky zaměřené na neodkladné budování obranných kapacit, s jejichž pomocí
by měla NATO být schopná exibilně reagovat na změny mezinárodní politické a bezpečnostní situace, včetně asymetrických bezpečnostní hrozeb 21. století.
Tato etapa vývoje terorismu je rovněž charakteristická nárůstem míry využívání
moderních sostikovaných technologií, především komunikačních, např. mobilní telefon či internet. Tento vývoj zrcadlí skutečnost, že v období po ukončení studené války
se poznání co do důležitosti stává soupeřem zbraní a taktiky. I teroristé se v tom, jak čelí
moderním sostikovaným technologiím, stávají ranovanější. Jako by vycházeli z premisy, že stejně jako ve výrobě i v ničení snižuje poznání požadavky na další vstupy.40
Šíření těchto „globalizačních“ technologií umožnilo vzniknout i současné podobě
mezinárodního terorismu, který již dosáhl skutečné globální povahy. Za současného
nejznámějšího zástupce globálního terorismu 41 je možné uvést jednu z nejaktivnějších
teroristických organizací, radikální teroristickou skupinu sunnitských muslimů AlKáida, vedenou Usámou bin Ládinem. Tato organizace byla založena ke konci 80. let
a v současné době je odhadováno, že její členská základna představuje přibližně 50 000
příslušníků. Její působení dosáhlo rozmachu v průběhu 90. let a v současné době představuje jednu z největších mezinárodních teroristických organizací. Za hlavní odůvodnění své existence samotná organizace považuje šíření hodnot islámu a boj proti
ostatním vírám, především křesťanské a židovské. Mimo své hlavní působiště, Afghánistán a Pákistán, bojuje v tzv. svaté válce, džihádu.42 Jejím hlavním nančním zdrojem
jsou obchodní aktivity jejího vůdce, nezřídka doplňované příspěvky jejích sympati56
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zantů. Dle ociálních dokumentů se její známé základny nacházejí v 65 zemí světa,
z tohoto důvodu je jednoznačným reprezentantem globálního terorismu. Za dobu svého
působení způsobila celkem 29 teroristických incidentů, při kterých zranila 8 863 osob
a 3 460 jich zabila.43 Za hlavní směřování jejích útoků je možné považovat obchodní,
vládní, diplomatické a náboženské cíle. V menší míře se mezi jejími cíli objevují vojenské a privátní cíle, turismus a infrastruktura. Charakteristickým rysem jejích útoků je
synchronizace, tj. snaha o zasažení více cílů současně.44 Jednalo se např. o souběžné
útoky 7. srpna 1998 na americká velvyslanectví v Tanzánii (11 mrtvých, 77 raněných)
a Keni (213 mrtvých, přibližně 5 000 raněných), útoky 11. září 2001, kdy 2 unesené
letouny zasáhly budovu Světového obchodního centra v New Yorku a téměř současně
jeden letoun zasáhl budovu Pentagonu ve Virginii či synchronizovaný útok 10 bomb
umístněných ve vlacích, které současně explodovaly na čtyřech různých místech Madridu, přesně po 30 měsících od New Yorských útocích, 11. března 2004.

Závěr
Historie lidstva je do jisté míry tvořena i historií ozbrojených koniktů. Přes jakákoliv úvodní prohlášení a deklarované snahy se vždy přímo dotýkaly i neangažovaného
civilního obyvatelstva. Teror na nich páchaný byl součástí jak otevřených koniktů
panovníků, tak později států či celých civilizací (např. křížové války). Zásadní zlom
nastal v momentě, kdy toto terorizování začalo být využíváno jako prostředek propagandy a úsilí o dosažení cílů jednotlivých skupin. Od tohoto okamžiku za tuto taktiku
byly již zodpovědné teroristické skupiny, v současné podobě mezinárodní, resp. globální.
Z historického hlediska vývoje jednotlivých etap terorismu je možné spatřovat
určité momenty, které se opakují, či které způsobují obdobná rizika, resp. bezpečnostní
hrozby. Nezřídka v pracích starých stovky let můžeme nalézt prvotní náznak odpovědi,
kde mají tato rizika a hrozby své původní příčiny. A právě hledání původní podstaty
vzniku terorismu, může vést, resp. naznačit způsob jak mu čelit v současné době. Pokud
např. Sun-c´ a Sun Pin před více než dva a půl tisíci lety již charakterizovali současnou
taktiku teroristů, je možné, že po aplikaci jejich názorů na současné podmínky (tj. zahrnutí technologického vlivu) nám umožní nalézt očekávanou adekvátní formu reakce.
Pochopení prvotních motivů a strategie teroristů umožní protiteroristickým skupinám
a organizacím být spíše o krok napřed, než pouze očekávat a následně se zapojit do
odstraňování následků. Je nezbytné mít rovněž na mysli, že v případě zbraní hromadného ničení tyto následky mohou nabývat katastrofálních dopadů.
Cílem příspěvku bylo poukázat na jednotlivé proměny vývoje terorismu v průběhu
historickém náhledu. Autoři si zde nekladli za cíl vymezit a následně formulovat celé
spektrum možných pohledů na etapy vývoje terorismu ani uvedení veškerých ovlivňujících momentů. Cílem bylo pouhé poukázání na hlavní historické mezníky a jejich charakteristické rysy.
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