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ABSTRAKT 

Téma mé bakalářské práce je Hrozby současného terorismu. Čerpala jsem z domácích 

a zahraničních literárních zdrojů za posledních deset let. Práce pojednává o základních 

pojmech týkajících se terorismu, jeho historii a také se zde zabývám, jak klasickým 

terorismem, tak novými hrozbami terorismu, jako jsou biologický, chemický, jaderný a 

radiologický terorismus. Neopomněla jsem zmínit i další hrozby v oblasti terorismu. Nutné, 

dle mého mínění, je uvedení legislativy vymezující terorismus a na závěr jsem připravila 

některé případové studie terorismu. V praktické části jsem vypracovala vlastní návrh kapesní 

příručky Informace o terorismu pro obyvatelstvo.  

 

 

 

ABSTRACT 

Theme of my bachelor´s thesis is threats of current terrorism. I drew from domestic and 

foreign literary sources over the past ten years. My thesis is about basic information about 

terrorism. history of terrorism and I deal with forms of terrorism. It is classic terrorism and 

terrorism in present period, it means biological, chemical, nuclear and radiological terrorism. I 

didn`t forget write about the other threats in terrorism. Urgently, I think, is write about 

legislative, which limits terrorism. And in the end I got in some case studies. I worked my 

own project of pocket manual in practise part. Its name is Information for people about 

terrorism. 
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1 ÚVOD 

Teroristé nás předbíhají, my se je snažíme doběhnout. Jsou aktivní, kdežto my jen reaktivní. 

Nemají adresu a mají výhodu iniciativy, kde, kdy a jak udeřit. Oni fungují v anonymitě, my 

jsme zřetelný cíl [1]. 

Téma mé bakalářské práce je Hrozby současného terorismu. Terorismus, ačkoli ne vyloženě 

pod tímto pojmem, je znám již od antiky. Vytvoření pojmu terorismus souvisí s počátky velké 

francouzské revoluce a nevyhnul se ani oběma světovým válkám. Ovšem zcela zásadní zlom, 

kdy se terorismus opravdu začat považovat za reálnou, a velmi nebezpečnou hrozbu, nastal 

s útoky 11. září 2001 na obchodní centra ve Spojených státech amerických. Od té doby je toto 

téma čím dál více aktuálnější a lidé žijí ve strachu, kde teroristé se svými zbraněmi 

a prostředky zaútočí dnes, zítra, či pozítří. Masmédia jsou plná informací o teroristických 

útocích a denně přibývají další a další zprávy. Je to ale zřejmě jedna z věcí, o kterou 

teroristům jde – být vidět, být slyšet, nahánět strach. Takže mediální prostředky jim vlastně 

prokazují určitou službu. 

Terorismus se v dnešní době stal velkým fenoménem. Zvlášť několik posledních let se pojem 

terorismus skloňuje téměř neustále. Najdeme o něm zmínky v televizi, novinách, časopisech, 

na internetu. Také má mezinárodní charakter a zamyslíme-li se, jistě existují země, které 

terorismus dokonce i podporují. 

Proti tomuto zločinu se prakticky nejde zcela bezpečně ochránit a každý může žít ve strachu, 

kdy si teroristé vyberou právě jeho. V dnešní době terorismus není problém pouze jednoho 

člověka, jedné země, jednoho státu. Dotýká se nás všech, i když si to větší část populace 

raději nepřipouští a snaží se nedomýšlet si ty nejhorší scénáře. Je pravdou, že přemýšlet denně 

kam jít, jestli právě v tu danou hodinu neproběhne teroristická akce, by bylo k zešílení. 

Ovšem faktem zůstává, že nikdo nemůže se stoprocentní jistotou říct, že zítra teroristé 

nezaútočí právě v místě jejich bydliště. Před hrozbou terorismu se neschová nikdo. 

Ne vždy tomu ovšem bylo tak. Ještě ve čtyřicátých letech minulého století se teroristé 

soustředili spíše na lokální cíle. Opět je to ale spojeno s pokrokem. Tehdy nebyly zbraně, 

které jsou k dostání dnes, a snad ani teroristův potenciál nedosahoval takových výšin. Dnešní 

teroristé jsou schopni pro svoje přesvědčení o správnosti teroristické akce dokonce i zemřít 

a ještě to považují za obrovskou čest. Není divu, vše jde kupředu… a to nejen v dobrém slova 

smyslu, ale bohužel i v tom horším. Aktéři teroristických činů jsou velmi nevyzpytatelní ve 

svém počínání, a proto by se dalo říct, že jsou vždy o krok napřed před policisty a složkami 

bezpečnosti, nebo jakýmikoliv úmluvami o boji proti terorismu.V každém případě je to 

problém mezinárodní, a i to je důvod, proč jsem si právě toto téma vybrala. Týká se nás všech 

a lidé by měli vědět alespoň základní informace o této hrozbě. Zvlášť, žijeme-li ve světě, kde 

technologie neustále svými pokroky stoupá a stoupá a pomalu bez ní neuděláme, 

v nadneseném slova smyslu, ani krok. I díky tomu je terorismus jedna z největších hrozeb, co 

ohrožuje lidstvo. Lidé si neuvědomují, co by se mohlo stát, kdyby se teroristé opravdu 

rozhodli zničit civilizaci. Myslím si, že zabránit by tomu nedokázal nikdo. 
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V současnosti se toto téma nevyhýbá ani České republice. Důvodem je neustálé diskutování 

o postavení amerického radaru na našem území. Potom by se Česká republika rozhodně stala 

ohroženější a možným větším terčem pro nenadálý teroristický útok. 

Samotné téma terorismus je velmi rozsáhlé. Existuje o něm velké množství informací 

v podobě knih, odborných článků, internetových odkazů, skript. Tudíž je zhola nemožné 

veškeré zdroje získat a prostudovat. Osobně jsem v mé práci čerpala z otevřených zdrojů. 

Dále existují i tajné a přísně tajné zprávy (BIS), které jsou zajisté fundovanější. Ovšem tyto 

zdroje jsou přísně utajované a proto je velmi složité se k těmto zdrojům propracovat.  

V mé bakalářské práci některá témata rozvedu více, jiné méně a na některé bohužel v mé 

práci místo již nezbude. Například na ochranu obyvatelstva před terorismem. Je to zajisté 

velmi zajímavé a především poučné téma, ovšem budou na něj zpracovávány jiné práce, proto 

se zaměřuji více na možné hrozby a s tím související odkazy. V mé práci se budu zabývat 

historií terorismu, jednotlivými hrozbami terorismu, jaké existují pro tyto činy zbraně, jejich 

klady, zápory. Uvedu také nastínění situace, co by se mohlo stát, kdyby teroristé zaútočili ve 

větší míře, tzv. katastrofické scénáře budoucnosti a tři případové studie, naopak z let 

minulých, kdy teroristé již útoky vykonali. Nezapomenu ani na problematiku legislativního 

vymezení terorismu v podmínkách České republiky. 

Na závěr se pokusím sestavit kapesní příručku o terorismu pro obyvatelstvo. Tato příručka by 

měla obsahovat tolik informací, aby běžný občan, laik, měl dostatek informací, například pro 

rozpoznání příznaků teroristického aktu. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY A HISTORIE TERORISMU 

2.1 Definice 

V dnešní době nelze přesně a jednoznačně vymezit, co pojem terorismus znamená, pouze 

jedinou definicí. Ovšem definice sama o sobě je velice důležitá. Bez jakékoliv definice by 

totiž nemohla být formulována legislativa ke stíhání těchto zločinů, ani započat boj proti nim. 

Nejasná či příliš obecná definice terorismu navíc hrozí zneužitím pojmu v politickém bo ji [2]. 

Definice vznikaly již za Velké francouzské revoluce a tvořily se dál a dál, až do současnosti. 

Velký příval definic se zaznamenal po útocích 11. září 2001, kdy teroristé zaútočili na 

Světová obchodní centra ve Spojených státech amerických. Dnes jich existuje na několik 

stovek a neustále se vytvářejí další a další.  

Velice důležitým okamžikem je den 27. prosinec 2001, kdy Rada Evropské unie zveřejnila 

definici, která je pro Českou republiku velice závazná.  

Tuto definici zveřejnila ve svém dokumentu, nazvaném ”Společný postoj pro užití zvláštních 

opatření pro boj s terorismem”, 2001/931/CFSP, a dokumenty které na něho navazovaly 

(zejména Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o boji proti 

terorismu, 2002/475/SVV). Základní teze těchto dokumentů byly ostatně oficiálně prohlášeny 

za vyjednávací pozici Evropské unie v přípravném procesu již zmíněné Mezinárodní 

”zastřešovací” konvence Organizace spojených národů pro boj proti terorismu [3]. 

Teroristický skutek je zde chápán jako množina vyjmenovaných činů, které mohou, svou 

podstatou nebo kontextem, vážně ohrozit chod konkrétního státu nebo mezinárodní 

organizace [3]. 

Teroristická skupina je v daném kontextu definována jako strukturovaná skupina, složená 

z více než dvou osob, ustavená pro delší časové období a konající v rámci dělby práce kroky 

nutné ke spáchání teroristických činů. Nejedná se tudíž o náhodné či jednorázové spolčení [3]. 

Zde uvedu několik dalších definic, které mě zaujaly nejvíce. 

Terorismus je systematické využívání fyzického násilí, a to převážně vůči civilistům [4]. 

Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti 

nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů [5]. 

Terorismus je metoda vzbuzování strachu prostřednictvím opakovaných násilných aktů, 

vykonávaných tajnými nebo polotajnými jednotlivci, skupinami či státními orgány 

z idiosynkratických, kriminálních nebo politických důvodů, přičemž na rozdíl od atentátů 

nejsou přímé oběti násilí pravým terčem teroru. Okamžité lidské oběti násilných aktů jsou 

obvykle buď vybrány náhodně (příležitostné terče) z cílové veřejnosti, nebo záměrně 

(representativní neboli symbolický terč) a slouží k předání zprávy. Komunikační procesy 

mezi teroristy (organizací), (ohroženou) obětí a hlavním terčem, založené na násilí a šíření 
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strachu, jsou využívány k manipulaci hlavního terče (veřejnosti) tím, že se z nich stávají terče 

teroru, požadavků nebo upoutání pozornosti v závislosti na tom, zda jde o zastrašování, 

násilné donucování nebo šíření propagandy [6]. 

Terorismus je metoda přesvědčování prostřednictvím strachu [2]. 

Terorismus je politické násilí zaměřené na vládu, ale často ohrožující i řadové občany. Jeho 

cílem je vytvořit atmosféru strachu, v níž by vláda splnila požadavky teroristů [7]. 

Terorismus je nezákonné použití síly nebo násilí proti osobám či majetku k vyvolání tlaku na 

vládu, civilní populaci, nebo na jejich některé segmenty, za účelem dosažení politických nebo 

sociálních cílů [8]. 

2.2 Dělení, cíle a motivy teroristů 

Než se zmíním o cílech teroristů, předchází jim jisté motivace, respektive motivy. Zdroje 

terorismu můžeme najít v rasové, sociální, etnické, ekonomické výlučnosti, ale i v ekologické 

motivaci, která vytváří nenávist, jenž je základem pro použité nástroje ozbrojeného násilí. 

Zde uvedu některé motivy: 

 Ekonomický motiv – většinou se projevuje u malých skupin, kde organizovaná 

kriminalita je na rozhraní s terorismem. Například vydírání, loupežné přepadení. 

Takto získané finanční prostředky jsou následně využity i pro další teroristické útoky.  

 Rasový motiv – násilí může páchat jak dominantní, tak i minoritní rasa. 

 Nábožensky motivovaný terorismus – tento terorismus nejvíce narůstá v posledních 

dvaceti letech. Ovšem jeho kořeny jsou mnohem hlubší. Až do devadesátých let však 

byla tato odnož terorismu zcela ve stínu nacionálně-separatistických hnutí.  

 Politický motiv – tyto motivy jsou nejčastější.  

 Sociální standard – hladomor a chudoba motivuje nejen ke kriminalitě v menším 

měřítku, ale i k závažným trestným činům.  

I teroristé mají určité cíle. Těmi nejčastějšími jsou: 

 Strategický cíl - terorismus zde představuje nástroj vedoucí k destabilizaci režimu. 

Vychází z předpokladu, že teroristické akce vyprovokují státní moc k takovým represím 

a násilí, jehož výsledkem má být revoluční vzpoura mas. To předpokládají především 

anarchistické doktrinální koncepce [9]. 

 Reklamní cíl – teroristé se snaží, aby o nich sdělovací prostředky věděly. Chtějí jakoby 

„zveřejnit“ svůj program teroristické organizace a také informovat o své samotné 

existenci. Média jim také velmi napomáhají díky pravdivým informacím 

o teroristickém útoku působit na lidskou psychiku a vyvolávat nepřetržitý strach. 

Někdy teroristé využijí média k šíření zprávy o tom, že „jen“ zaútočí v mezidobí 

teroristických útoků. I když nakonec k činu nedojde, v konečném důsledku mají lidé 

stejný strach, jakoby k útoku došlo. 

 Jednorázový násilný akt - dosažení konkrétních cílů jako je likvidace určité osoby či 

osob, zničení konkrétního objektu či více objektů. Při snaze vynutit si jednání slouží 
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teroristické akce k zastrašení politické moci nebo nátlaku na politickou moc. Někdy 

k takovýmto akcím dochází z důvodů jako je doplnění vlastní výzbroje či získání 

financí, propuštění vězňů - jiných teroristů apod. Při tomto taktickém užití násilí se 

oběťmi útoků často stávají zcela nevinní lidé, nemající absolutně nic společného 

s přípravou či prováděním vládní politiky [9]. 

Z hlediska programových cílů se během doby vyprofilovaly čtyři hlavní druhy terorismu: 

revoluční, separatistický, pravicový a náboženský [9]. Z hlediska rozsahu bychom terorismus 

mohli rozdělit na mezinárodní a státní terorismus. 

Definice, která by říkala co přesně mezinárodní terorismus je, neexistuje. Jedna definice, která 

se používá ve vládních kruzích USA, definuje mezinárodní terorismus jako terorismus 

zasahující občany nebo majetek více než jedné země. Některé teroristické skupiny se zaměřují 

pouze na činnost ve své zemi, některé naopak pracují na mezinárodní úrovni. Nechávají se 

podporovat jinou zemí či na území jiné země operují. Díky této činnosti se terorismus nedaří 

vymýtit. Existují tři aspekty, které proměnily terorismus na mezinárodní. Prvním aspektem je 

rozpad kolonií. Mnoho států podporovalo teroristy za ukončení kolonialismu. Například 

Maroko podporovalo Alžírské teroristy. Druhým aspektem byla studená válka. Obě strany, 

jak demokratický západ, tak komunistický východ, podporovaly teroristickou činnost, aby 

ukázaly druhé straně svou sílu. Třetím aspektem se stala situace v Izraeli, který vznikl 

uprostřed arabského světa. Díky tomu arabský svět podporoval teroristy v boji proti 

Izraelitům [23]. 

Co se týče státního terorismu, jsou rozlišovány tři typy. První představuje použití násilí 

vládou proti svým občanům. Je používán k udržení moci vládou v daném státě. Druhý je 

státem podporovaný terorismus. Vláda kontroluje a podporuje teroristické skupiny doma 

i v zahraničí. Třetí typ představuje podporování nezávislé teroristické skupiny v zahraničí. 

Druhý a třetí typ státního terorismu jsou zaměřeny proti vládám cizích států [28]. Terorismus, 

který je prováděný vládou nebo představiteli vlády vede zpravidla k útlaku nebo zastrašování 

obyvatelstva. Je zaměřen buď na jednotlivé skupiny, nebo celé obyvatelstvo. Takové vlády 

ovlivňují vydávání zákonů a jiných právních předpisů, které legalizují mučení, bití a umožňují 

zabíjení občanů represivními složkami státu (policií, ale i armádou). Státní terorismus 

většinou používají diktátoři. Příkladem můžou být chemické útoky Saddáma Husajna 

na kurdské obyvatele, Stalinovy čistky a mnoho jiných [6]. 
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2.3 Profil teroristy 

Pro odhadnutí hrozby terorismu je také důležité znát tzv. profil teroristy. Tento profil je 

ovlivněn následujícími skutečnostmi: 

 úroveň vzdělání teroristů 

 motivace teroristů 

 sledování politického cíle 

 výběr nebezpečné látky k teroristickému použití  

 aplikační metody k použití nebezpečné látky 

 výběr cíle (místa) pro napadení 

 výběr času napadení 

 možnost modelování teroristických následků a jejich korekce 

 dostupné finanční zdroje 

Jak je z novodobých průzkumu patrně, člověk, který se uchýlí k terorismu, z velké části nemá 

žádnou psychickou poruchu. Naopak. Když se zamyslíme, tento jedinec dokáže zneužít 

technologie, které jsou velmi vyspělé a náročné na použití i přemýšlení. Z toho vyplývá, 

že na teroristu jsou kladeny značné nároky v různých oblastech. Uvedla bych zde Usama bin 

Ládina, který vystudoval stavební inženýrství. Dalším příkladem může být Muhamed Atta, 

který vystudoval architekturu. 

Dalo by se tedy tvrdit, že je to dokonce elita daného národa. I většina islámských teroristů má 

úplnou rodinu a pochází ze střední či vyšší vrstvy. 

Tito jedinci z velké části nejednají na vlastní pěst. Jejich snažení většinou nemá velký úspěch 

a atentátníkům jde hlavně o slávu a čest. Mnohem efektivnější je působení teroristy 

v teroristické skupině. V té hraje důležitou roli vůdce skupiny, který musí oplývat 

charismatem. Musí přesvědčit atentátníka o důležitosti celé operace. Nejvíce nebezpeční jsou 

vůdci, kteří hlásají božské vnuknutí, přijímané jejich stoupenci. Má-li vůdce teroristické 

skupiny nebo sekty apokalyptické vize, nechá se fascinovat násilím a trpí paranoidními 

představami s nutkáním vraždit a přitom mu nescházejí dostatečné finanční prostředky, 

odborné znalosti a řídící schopnosti a vedle toho disponuje odlehlými základnami k výrobě 

a hromadění zbraní a výcviku teroristů z řad svých stoupenců. Je to prototyp mocné 

teroristické skupiny, schopné hromadného násilí a vražd, potencovaných ochotou fanatických 

stoupenců k sebeobětování [11]. Atentátníka do konečné akce nikdo nutit nemůže, proto je 

velice důležité soustředit se na jeho psychiku a přesvědčování. 

Také proto při vyhledávání takových atentátníků, je důležité identifikovat dispozice 

ke spáchání teroristického činu a tu neustále posilovat. I tak v konečném důsledku může 

atentátník dostat strach, strach z neznáma. Většinou takovým stavům pomáhají drogy, nebo 

i pouhý vztek na něco. 
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Naopak někteří teroristé jdou do „akce“ z důvodu hledání vlastní identity. Duchovní jistotu, 

solidaritu i jistou sociální roli atentátníci nalézají právě v teroristické skupině. 

Odborníci o těchto lidech říkají, že především vyhledávají vzrušení, jsou akční a také 

agresivní. 

Když už zde zmiňuji profil teroristy, je zajisté vhodné uvést i profil teroristy jako 

sebevražedného atentátníka. Tento způsob terorismu má pro jeho aktéry řadu taktických 

výhod. Teroristům v první řadě odpadá nákladná příprava únikových cest. To také 

zjednodušuje organizaci a plánování  teroristických útoků a snižuje  jejich náklady. 

Nevýhodou pro policii a speciální služby je fakt, že velmi klesá pravděpodobnost dopadení 

útočníka. Naopak pro teroristu je to o to bezpečnější a jeho akce je přesnější a účinnější. 

Můžeme zde proto najít dva psychologické dopady. Prvním z nich je dopad na společnost, 

proti níž terorista útočí a druhým na teroristickou skupinu. 

Sebevražední teroristé nejsou opět ani pomatenci, ani nevzdělanci. Neobětují se, protože 

nemají co ztratit. V této souvislosti je velmi šokující zjištění, že londýnský teroristický útok 

7. července 2005, byl proveden čtyřmi občany Velké Británie, kteří však byli muslimské víry 

a měli původ v Afganistánu. Nejstaršímu členu skupiny bylo již třicet let a žil spořádaným 

a nenápadným životem. Byl to učitel na střední škole, byl ženatý a se svojí manželkou 

očekával dítě. Přesto se rozhodl a naplánoval tento zrůdný masakr nevinných civilistů [29]. 

2.4 Historie terorismu 

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, geografického 

a ideového působení [12]. 

Jakési předzvěsti terorismu bychom mohli zaznamenat již v antickém Řecku a Římě. Toto je, 

podle Šedivého [2], prehistorická fáze. Samotný pojem terorismus, teror byl ale použit až 

mnohem později a vyvíjel se v několika fázích neboli etapách. 

Pojem teror ve smyslu extrémní politické akce za použití násilí či hrozby násilím se poprvé 

objevuje během Francouzské revoluce v souvislosti s jakobínskou represí v období tzv. vlády 

teroru (březen 1793 – červenec 1794). Dodatek ke Slovníku francouzské Akademie z roku 

1798 hovoří doslova o „système, régime de la terreur“. Podstatou bylo násilné jednání vůči 

politické opozici ze strany vlády, tedy terorismus státní (také označovaný jako 

„francouzský“). Jakobíni používali pojem v pozitivním slova smyslu; po pádu jejich vlády 

získal termín negativní konotaci. Již v roce 1795 spílá Edmund Burke oněm „tisícům 

pekelných psů zvaných terorista“, kteří byli vypuštěni na lid Francie [2]. 

Dále následuje druhá etapa, která se především zaměřuje na nihilistické a anarchistické 

násilnosti, které probíhalo ke konci 19. století. Díky těmto násilnostem se terorismus zaměřil 

i individuálně. Projevy byly především atentáty, kterými se snažili jednotlivci změnit 

politický režim. Tato fáze je završena atentátem na Františka Ferdinanda d’Este, který byl 
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spáchán v roce 1914. Anarchističtí teroristé se zaměřovali především na individuální a předem 

stanovené cíle, nicméně nevyhýbali se ani útokům, při nichž zahynulo větší množství lidí, 

např. náhodných návštěvníků kavárny nebo nějakého shromáždění [2]. 

Třetí fáze nastoupila nedlouho po druhé světové válce. Tato fáze se nazývá studenoválečná. 

Zapříčinila ji především dekolonizace a dále také národněosvobozenecké boje v Africe a Jižní 

Americe. Převládaly tradiční, neboli klasické metody, jako vraždy, braní rukojmí, vydírání 

a ke všemu ještě přibyly únosy letadel. V 70. letech došlo k vytvoření mezinárodního 

terorismu, kdy se teroristické organizace začaly rozšiřovat a operovat i mimo stát, ve kterém 

vznikly a ze kterého pocházely. Za prvotní podnět vytvoření se mezinárodního terorismu je 

možné považovat ještě ne zcela zapomenuté obě světové války a zároveň také očekávání 

třetího celosvětového konfliktu. Ovšem přímá konfrontace mezi vojsky nepřicházela 

a vrcholem je až pád Berlínské zdi, rozpuštění Varšavské smlouvy a rozpad Sovětského 

svazu. V tomto období tím pádem docházelo pouze k lokálním střetům. A právě 

nevyhlášenost konfliktu přispěla k značnému nárůstu teroristických útoků. 

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 [12]. 

V Evropě byly aktivity vnitrostátních skupin v tomto období spojeny s iredentou 

a nábožensko-politickými konflikty (ETA, IRA), nebo extrémními levicově-revolučními 

protivládními skupinami (německá Frakce rudé armády, italské Rudé brigády, řecká 

Revoluční organizace 17. listopadu) [2]. 

Poslední, čtvrtá fáze se nazývá fáze vývojová. Tato fáze neustále probíhá a v souvislosti s ní 

a s novými metodami terorismu se o terorismu v této fázi mluví jako o apokalyptickém, 

hyper-, katastrofický atp. 

Zářijové útoky v New Yorku a Washingtonu v roce 2001 spolu s následující antraxovou 

dopisovou kampaní potvrdily nástup nového paradigmatu. Jeho předzvěstí byly akce 90. let, 

jako například první útok na Světové obchodní centrum (1993), zničení budovy federálního 

úřadu v Oklahoma City (1995), či teroristický útok sarinem ve stejném roce. První zosnovala 

organizace militantního muslima bin Ládina, druhý příslušník amerického protifederálního 

ultrapravicového hnutí s vazbou na ultrakonzervativní křesťanská sdružení, třetí japonská 

náboženská sekta Óm šinrikjó [2]. 
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3 KLASICKÝ TERORISMUS 

Terorismus je velmi rozmanitý a každý terorista si vybere způsob útoku, který je zrovna pro 

něj nejlepší nebo nejvýhodnější.  

Zvolená metoda se jednak odvíjí  primárně od cíle útoku (terče), ale i od motivace teroristů 

(na základě některých motivací si útočníci nepřejí oběti na životech, na základě jiných naopak 

usilují o jejich co největší počet) [3]. 

Proto jej rozdělujeme do tolika kategorií. Některé metody jsou známější, jiné méně, ale každá 

má zajisté nemalé dopady na postižené osoby, přírodu a majetek. Nejzákladnější rozdělení je 

na klasické metody a metody nové doby, obé se pak dále člení.  

Ač by se mohlo zdát, že metody klasického terorismu jsou již zastaralejší, zdání klame 

a i dnes se celkem často tyto postupy objevují, např. v Iráku.  

Co se teroristů týče, mají jisté důvody, proč metody klasického terorismu použít častěji 

a raději než zbraně hromadného ničení, případně jen ničivé náplně těchto zbraní. Jedním 

z důvodů je fakt, že zbraně hromadného ničení jsou jakousi hrozbou i pro teroristy samotné. 

Jejich následky by mohly být katastrofální a zasáhnout i je samotné i s jejich rodinami. 

Hlavně pak v období přípravy takového teroristického útoku. 

Faktem zůstává, že teroristé si pravděpodobněji vyberou zbraně klasické, protože jsou 

především snadno dostupné, můžou zasáhnout přesně cíl a také na sebe ihned upozorní 

sdělovací prostředky. 

3.1 Výbušniny 

Teroristé jistě považují tuto metodu za velmi oblíbenou. Bombové útoky můžou použít na 

menší i větší cíle a je zde vcelku malá pravděpodobnost odhalení takového teroristického 

činu. Takovou metodou jsou schopni zabít velké množství lidí a dalších tisíce vystraší 

a nažene jim velký strach a způsobí značnou paniku. 

Bomby, jako každé jiné zbraně, se dělí na velké množství. Setkat se můžeme s bombami 

v automobilech, různé specifické bomby při sebevražedných atentátech, balíčkové apod. Dá 

se spáchat i pumový atentát, ale ten nebývá běžný z důvodu složitého plánování. 

Pro významné osobnosti jsou většinou připraveny bomby balíčkové nebo dopisové, protože 

jsou nejmenší. Kromě významných osobností se takové útoky dají páchat na vojenské 

představitele, státní činitele nebo na běžné občany.  

Velice lehce se převáží také běžné bomby, které se dají odložit na veřejném prostranství, 

letištích, metru, kde způsobí ztráty na životech a materiální škody. Za zmínku stojí i vložení 

bomb do automobilů či nákladních aut, kde mohou vytvořit velké ztráty opět na životech 

i majetku. 



16 

 

Kromě takové ničivé síly, může terorista zaútočit i na objekty, které způsobí další, mnohem 

větší škody než samotná bomba. Zde jsou některé jejich příklady [3]: 

 útok na chemické provozy; nebezpečí představují i chladící agregáty zimních stadionů, 

kde je používán toxický amoniak. 

 útok na jaderný provoz (jadernou elektrárnu, pokusný školní reaktor, výzkumný závod 

-konvenční útok na tyto cíle je - relativně - o mnoho snazší a levnější, než vyrobení či 

krádež jaderné bomby. 

 útok na vodní rezervoár (přehradu nebo protipovodňovou hráz), což znamená riziko 

zaplavení velkých rozloh území. 

 útok na místa koncentrace vysoce hořlavé hmoty (ropné plošiny, ropná naleziště, 

skladiště nafty, plynojemy, čerpací stanice), nesoucí s sebou značné hmotné škody a 

znečištění životního prostředí 

Speciálním případem bombových útoků jsou sebevražedné pumové atentáty. Tyto teroristické 

akce mají hned několik výhod pro samotné teroristy. Oproti klasickému bombovému útoku, 

zde odpadá plánování únikové cesty a strach z následného dopadení. Tím pádem se náklady 

na vynaložený teroristický útok snižují a celkově se akt zjednodušuje.  

Do této kapitoly jistě patří i nástražné výbušné systémy. Tyto systémy jsou tvořeny výbušným 

předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickými prostředky a funkčními 

prvky iniciace. Zpravidla bývá celý systém ukryt v obalu nebo má takovou vnější formu, která 

skrývá pravý účel předmětu. Výhodou teroristů je to, že mohou bombu většinou v klidu 

položit na vybrané místo, toto místo opustit a pozorovat jeho okolí. V následujících bodech 

jsou příklady možných nástražných výbušných systémů. Tento způsob je převzat 

z vyhodnocovacího počítačového programu TEREX [29]: 

 igelitová taška - obsahuje až 5kg množství výbušniny 

 nákupní taška - obsahuje až 15kg výbušniny 

 malý balík - obsahuje až 25kg výbušniny 

 osobní automobil - obsahuje až 100kg výbušniny 

 automobil kombi - obsahuje až 250kg výbušniny 

 malý nákladní automobil - obsahuje až 500kg výbušniny 

 střední nákladní automobil - obsahuje až 1000kg výbušniny 

 velký nákladní automobil - obsahuje až 2 500kg výbušniny 

 cisternový automobil - obsahuje až 10 000kg výbušniny 

Na konec zde jmenovitě uvedu výbušniny, které by mohly být zneužity. Jsou to především 

TATP (triacetantriperocid), Semtex (pentritová plastická trhavina vyráběna v České 

republice), TNT (trinitrotoluen), dynamit, Hexogen, Pentrit, ANFO (dusičnan amonný a olej), 

C4 ( hexogen plastická trhavina v České republice), PCFO (dusičnan draselný a olej). 

 Jedná se o standardní výbušniny, ale v možnostech teroristů je získat i podomácku vyrobené 

výbušniny. Zajímala jsem se o to, jak obtížné je sehnat návod na podomácku vyrobenou 
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bombu. Po prohlídnutí internetu jsem zjistila, že stránek s touto tématikou se vyskytuje velké 

množství, přestože jsou tyto stránky průběžně kontrolovány Policií České republiky. Snad 

největší množství informací jsem našla na stránce Project x vs. Detonátor.  

3.2 Střelné a chladné zbraně 

Použití těchto zbraní je další metodou klasického terorismu. V historii byly tyto zbraně hojně 

používány například proti politikům, umělcům, nebo novinářům. 

Střelné zbraně jsou stále velmi používané. Tyto zbraně nejsou zakázány žádnou úmluvou. 

Mezinárodní společenství zavedlo v 90. letech mezinárodní registr zbraní, do něhož jsou 

jednotlivé země povinny hlásit vývoz významných typů těžkých zbraní do koncových zemí 

a stejnou ohlašovací povinnost mají i importující státy [11]. Faktem je, že registr nezahrnuje 

všechny zbraně. Běžně dochází k obchodování s lehkými zbraněmi, jako jsou minomety, 

pistole, samopaly, kulomety. Pro teroristy je proto vcelku snadné tyto zbraně získat. Těmito 

zbraněmi jsou teroristé ozbrojeni neustále, ať už jde o jakýkoli teroristický akt.  

Specifickým cílem se může stát shromážděný dav, anonymní dav, nebo se teroristé zaměří na 

zahraniční hosty při státních návštěvách.  

3.3 Únosy osob a letadel 

Únos je překvapivé zajetí osoby nebo osob, většinou provedené s použitím zbraní, za účelem 

dosažení cílů organizace, skupiny nebo určité osoby [13]. Únosy lidí a letadel jsou 

nejdůležitější teroristické činnosti již od 60. let. Nejsou však novodobou činností. Objevovaly 

se již od dob Řecko - římských. Únosy měly dopomoci teroristům k dosažení jejich cílů. Byly 

to nátlaky na vlády za účelem propuštění vězňů, dosažení politických ústupků, ale také 

k dosažení finančních částek na další činnost [6].  

Únosy jsou směřovány na významné i anonymní osoby. Teroristé požadují vyplnění svých 

požadavků. Jedním ze společenských prvků únosů je prodlužování jejich zajetí, výhružky 

smrtí či zraněním. Je to jeden z možných donucovacích prostředků pro třetí stranu. Pokud by 

výhrůžka nesplnila svůj účel, přiklánějí se teroristé ke stupňování výhružek, dohodě či 

v neposlední řadě k postupnému zabíjení rukojmí. Zkušenosti ukázaly, že teroristé obvykle 

nechtějí zabít většinu rukojmí, protože jim dávají šanci k úniku z již vzniklé situace.  

Počátkem 70. let minulého století se začaly objevovat únosy letadel. Znamenaly velký počet 

ohrožených osob na palubě letedla. Od roku 1982 počet únosů letadel klesl na 20 za rok. Byl 

to jednak důsledek změny v taktice teroristů, kteří se přeorientovali hlavně na pumové 

atentáty, střílení a únosy lidí [6], ale i rozvoj ochranných opatření ze strany leteckých 

společností, legislativy a zvýšené připravenosti specializovaných složek protiteroristických sil 

států.  

Osobně si myslím, že ačkoliv se s rozvíjející společností rodí stále nové a nové hrozby 

terorismu, klasický terorismus bude neustále aktuální. Jeho kořeny sahají daleko do minulosti 

a ačkoliv by se mohlo zdát, že jsou tyto metody již zastaralé, opak je pravdou.V dnešní době 
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je sice spousta možností teroristického aktu, ovšem teroristé si spíše vyberou klasickou, oproti 

novodobé metodě. Prostředky pro klasickou metodu jsou totiž lépe a snáze dosažitelné. 
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4 NOVÉ HROZBY TERORISMU 

Neustále se vyvíjí nové technologie, rozvíjí se věda a technika, vidíme pokrok v informatice. 

To vše má sloužit lidstvu pro dobro věci, ať už v lékařství, pro urychlení výzkumu, 

v zemědělství, nebo jen pro zjednodušení a urychlení vlastní práce. V neposlední řadě 

samozřejmě stojí udržení si vysokého standardu v životní úrovni.  

Ne vždy jsou ale technologie použity pro ty správné účely. S neustálým vývojem a pokrokem, 

ať už v genovém inženýrství či chemickém průmyslu, je čím dál větší nebezpečí zneužití 

technologií a otočení je proti lidstvu samu. Důkazem je i situace, která nastala roku 1945, kdy 

Spojené státy americké shodily dvě jaderné bomby na Hirošimu a Nagasaki v Japonsku . 

V případě zneužití jakékoli zbraně by v některých případech mohly být takové dalekosáhlé 

účinky na lidstvo, přírodu i majetek docela katastrofické. Teroristům jde však z většiny 

případů spíše o nahnání strachu, než aby „vyvraždili“ celou planetu. Někteří teroristé, kteří 

zbraně hromadného ničení zneužívají, spoléhají jen na strach obyvatelstva, které vydírají,  

a proto nemusejí ani zbraně hromadného ničení použít.  

Právě tématy, kde je ohrožena velká část populace díky teroristům a jejich použití zbraní 

hromadného ničení, se zabývají i některé filmy. Jen pro ukázku, prvním takovým větším 

filmem, který předvedl názornou ukázku „zkázy“, byl Den poté již v roce 1983, který 

zpracovává téma zneužití jaderné zbraně. Za  ním následovaly například filmy Smrtící 

epidemie zabývající se bakteriologickými(biologickými) zbraněmi, nebo Skála, kde se jedná 

o zbraně chemické. 

Teroristé mají, tak jako v klasickém terorismu, i zde pro a proti použití moderních 

teroristických prostředků. Na rozdíl od klasických zbraní, je výsledný efekt sice nižší, ale 

v lidech vyvolá mnohem větší pocit strachu. Lidé si mnohem více uvědomují, co vše by se 

mohlo stát a jaké nedozírné následky by celá akce mohla mít, kdyby… Tím teroristé vyvolají 

v lidech strach, který přežívá i do budoucna. Potom stačí jen zbraní hromadného ničení 

pohrozit a lidé si naplno uvědomí svůj vypěstovaný strach. 

Někdy se jejich použití teroristé nevyhnou, nebo nechtějí vyhnout, ale i v tomto případě 

nemusejí být v jejich místě působení či bezprostřední blízkosti. 

4.1 Zbraně hromadného ničení 

4.1.1 Biologický terorismus 

Biologický terorismus byl v dřívější době, tedy především před útoky 11. září 2001 

považován za málo pravděpodobný a jen málo států bylo na hrozbu těchto zbraní opravdu 

přiměřeně připraveno. Už jen myšlenka, na neskutečně rozsáhlé následky způsobené 

biologickými zbraněmi, byla tak nepředstavitelná, že si jakékoli nebezpečí nikdo nepřipouštěl.  

Avšak faktem je, že bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně je možno připravit 

relativně lehce a levně. Někteří autoři je proto nazývají atomovou zbraní chudých. Primitivní 
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verze biologických zbraní mohou být použity na malé rozloze s minimálním potřebným 

vybavením a omezeně vyškoleným personálem. Naopak sofistikované a velmi účinné varianty 

vyžadují velmi složitá zařízení a intenzivní vědeckou zkušenost [14]. 

Po 11. září 2001 se ukázalo, že morální zábrany u teroristů absolutně neexistují a jsou schopni 

téměř všeho, včetně dobrovolné smrti. A i to byl jeden z důvodů, proč se začalo počítat 

i s možností vážného biologického teroristického útoku.  

Bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně se dělí do tří hlavních kategorií [3]: 

 mikroorganismy napadající oběť, v níž se rozmnoží (např. žlutá zimnice, neštovice, 

tyfus, ebola, cholera u lidí, vzteklina, psinka či prasečí mor u zvířat a různé virózy 

u rostlin) 

 bakterie napadající tkáň, kde se množí nebo produkují toxiny (botulin, ricin, tetan, 

záškrt, stafylokoky) 

 bakterie, které parazitují v cizích organismech. Jejich přirozenými šiřiteli jsou hlavně 

hmyz a hlodavci. 

Bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně můžeme rozlišit na kapalné a formu suchého 

prášku. Z jmenovaných je lehčí vytvořit kapalnou formu, ovšem suchá forma má delší dobu 

skladování a také se lépe rozptýlí na cíl.  

Biologické materiály, používané při teroristickém útoku, můžou být rozšiřovány třemi 

způsoby [14]. 

 Kontaminací potravinových řetězců, či vodních zdrojů. Oběť se nakazí požitím 

infikované potraviny nebo vody. 

 Vypuštěním infikovaných vektorů (komárů, blech, nebo klíšťat), které následně při sání 

krve nakazí svou oběť. 

 Vytvořením aerosolového mraku, který je pak inhalován nebo kontaminuje povrchy či 

v případě rostlin je přímo infikuje. 

Jsou různé konkrétní prostředky, jak by teroristé biologickou zbraň mohli použít. Teroristé by 

daný toxin nebo patogen do lidského těla vpravili injekční jehlou.  

Dále by mohli kontaminovat jídlo či vodu. Takový útok není technicky, ani logicky obtížný.  

Velice závažné by bylo, pokud by teroristé použili biologické zbraně vyvinuty proti rostlinám 

nebo zvířatům. Útok na pšeničná pole by mohl mít za následek i hladomor. Takovému útoku 

by neodolaly ani nejvyspělejší země, i zde by došlo ke znatelným ztrátám. Na západní 

polokouli je velmi úzký sortiment odrůd, takže by použití bylo velmi účinné. Tato varianta 

ovšem zatím nespadá do zničujících teroristických prostředků. 

Následky zmíněných zbraní jsou velmi zapeklité. Biologické zbraně jsou svými vlastnostmi 

bezbarvé a bez zápachu. Pokud dojde k útoku, jeho následky se neprojeví hned, ale až po 

uplynutí inkubační doby nemocí. Tím pádem teroristé svojí zbraň v určitém místě pouze 

rozptýlí, a ve chvíli začátku účinku, jsou již zpět v bezpečí. Problém je s nemocemi s dlouhou 
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inkubační lhůtou. Takové nemoci se šíří mezi lidmi déle, více a sami teroristé mohou být 

dříve či později zasaženi.  

Obecně mohou dát teroristické skupiny přednost biologickým zbraním před chemickými 

z těchto důvodů [15]: 

 Výroba biologických zbraní je podstatně levnější než výroba chemických zbraní (podle 

některých údajů je výrobní cena 1 kg botulotoxinu 500 dolarů, výrobního zařízení 

3 000 dolarů).  

 Výrobu biologických zbraní lze poměrně snadno utajovat, v krátké době je možno 

přeměnit malá množství patogenních organismů na množství prakticky použitelná.  

 Biologické zbraně lze relativně snadno získat, např. z mezinárodních sbírek kultur, 

z univerzitních databank atd.  

 Použití biologických zbraní lze obtížně dokázat, protože se řada patogenních 

mikroorganismů a toxinů vyskytuje v přírodním prostředí.  

 Biologické zbraně se vyznačují vysokou účinností, mají mnohem vyšší toxicitu než 

nejnebezpečnější bojové chemické látky, nervově paralytické látky, jako jsou např. 

látka VX, soman, sarin nebo tabun. 1 g botulotoxinu může usmrtit až 1 mil. osob, 

1 g antraxu reprezentuje 100 mil. letálních dávek. 

Nevýhoda biologických zbraní je, že jsou velmi málo odolné vůči vlhkosti, ultrafialovému 

záření, teplu, vzdušnému kyslíku.  

4.1.2 Chemický terorismus 

Chemické zbraně, jako i zbraně jaderné, radiologické a biologické, náleží ke zbraním 

hromadného ničení. Tyto zbraně jsou považovány za nejstarší.  

Takový způsob terorismu používá toxické chemické látky, a významné nebezpečí představují 

i průmyslové toxické chemické látky Také mohou teroristé zaútočit na objekt, kde se jistá 

látka skladuje nebo vyrábí. Takové objekty sice jsou přiměřeně chráněné, ovšem terorista si 

způsob proniknutí dovnitř vždy najde. Pokud by teroristé použili látky cíleně, může jít třeba 

o zamoření potravin nebo pitné vody. 

Chemické zbraně a jejich hlavní ničivá náplň (bojové chemické látky) se vyskytují ve formě 

plynů, kapalin, nebo pevných látek a člení se na čtyři základní skupiny se smrtícím účinkem. 

Dvě posledně jmenované skupiny jsou jen zneschopňující [3]: 

 Nervově paralytické bojové chemické látky tvoří nejnebezpečnější skupinu bojových 

chemických láte. Patří sem například sarin, soman nebo tabun. 

 Zpuchýřující bojové chemické látky vyvolávají těžké morfologické změny na kůži 

a sliznicích,jako například yperit nebo lewisit. 

 Dusivé bojové chemické látky zasahují dýchací cesty. Jsou to fosgen a difosgen. 

 Všeobecně jedovaté bojové chemické látky pronikají do krevního oběhu, patří sem 

kyanovodík, chlorkyan. 

 Dráždivé bojové chemické látky jsou například chlorpikrin nebo látka CS 
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 Psychoaktivní bojové chemické látky jsou představovány například látkami LSD-25, 

BZ látka apod. 

Toto rozdělení není zcela přesné. Některé bojové chemické látky mají vlastnosti dvou, nebo 

i více skupin. Jak už jsem zmínila výše, poslední dvě skupiny pouze člověka zneschopní, 

ovšem jsou známy i řídké případy, kdy látka této skupiny opravdu způsobila usmrcení. 

Příkladem je použití látky CS ve vietnamské válce. 

Chemický terorismus má řadu výhod. Především je levný a vcelku dostupný. Bojové 

chemické látky se dají poměrně snadno vyrobit a jsou obtížně zjistitelné.  

Zajímavá pro teroristy je tzv. binární chemická munice, která je zároveň i velmi nebezpečná. 

Jsou v ní obsaženy prekurzory, ale nenachází se zde bojová chemická látka. Ta vzniká při 

dopravě chemické munice na cíl. 

Například pro binární sarin (označení GB-2) je známo pět vhodných chemických reakcí a pro 

binární otravnou látku VX (označení VX-2) dvě vhodné chemické reakce k její přípravě [3]. 

Jestliže bojové chemické látky vyrobí a použijí teroristé, je pravděpodobné, že tato látka bude 

nečistá a bude zapáchat.  

Po 11. září 2001 proběhla v USA velká kampaň při které se spekulovalo o možnosti použití 

práškovacích letadel pro použití biologických, chemických a radioaktivních látek k zamoření 

městských center a jiných citlivých a zranitelných míst s velkou koncentrací osob. Dokonce 

byl po nějakou dobu provoz těchto prostředků z bezpečnostních důvodů zakázán. Je možné si 

však představit případ, kdy za využití povětrnostního modelu budou bojové chemické 

látky,respektive průmyslové toxické látky, bojové biologické látky anebo radioaktivní látky 

rozptýleny z výškových budov (což je zvláště typické pro USA), zasažená plocha může byt 

velmi rozsáhlá [16]. 

Zneužity pro teroristické účely samozřejmě mohou být i průmyslové zdroje rizika. 

Zneužitelných zdrojů v průmyslově vyspělých je velké množství a velmi často jsou i umístěny 

v blízkosti lidských sídel. Řada průmyslových chemických látek má řadu havarijních dopadů 

(například hořlavost, výbušnost a jedovatost).  

Značně rozšířená a dostupná je i celá řada průmyslových toxických látek. Velmi nebezpečné 

jsou například sklady agrochemikálií, tzn. přípravků k ochraně rostlin. Při požáru nebo 

vyplavení takového skladu dochází k ohrožení zdraví lidí a životního prostředí toxickými 

pesticidy. V následujících bodech je uveden přehled některých základních rozšířených 

průmyslových toxických látek [29]: 

 fosgen - plyn se zvlášť vysokou toxicitou 

 chlor - vysoce toxický plyn 

 chlorovodík - vysoce toxický plyn 

 sirovodík - také sulfan, vysoce toxický plyn 
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 kyanovodík - vysoce toxická kapalina 

 amoniak (čpavek) - středně toxický plyn 

 oxid uhelnatý – středně toxický plyn 

 oxid siřičitý – středně toxický plyn 

 sirouhlík – středně toxická kapalina  

4.1.3 Radiologický a jaderný terorismus 

Jaderný terorismus je potenciálně nejnebezpečnější forma terorismu. Jaderné zbraně mají 

obrovskou ničivou účinnost.  

Pod pojmem radiologický terorismus (útok) se rozumí záměrné rozptylování radioaktivního 

materiálu s cílem vážného poškození osob, eventuálně pouze pohrožení takovým útokem.  

Pod pojmem jaderný terorismus (útok) je myšleno použití jaderných zbraní nebo jen 

pohrožení takovým útokem. 

Principy konstrukce jaderných zbraní jsou dnes běžně známy a dostupné v otevřené vědecké 

literatuře. Nebezpečí zneužití jaderných materiálů je v současné době reálné. Nelegální 

obchod s jadernými materiály se značně zvýšil po rozpadu bývalého Sovětského svazu. 

Radiologický terorismus je v provedení mnohem snazší a tedy pravděpodobnější. 

Radioaktivní odpad nebo jiné radioaktivní látky jako plutonium, kobalt, cesium, jsou-li 

smíchány s konvenční výbušninou, se mohou snadno rozptýlit a vyvolat nebezpečné 

a dlouhodobé zamoření prostředí [17]. 

Pro teroristy je jistě zajímavou variantou tzv. špinavá bomba. Špinavá bomba je označení pro 

zbraň, způsobující zamoření rozmetáním radioaktivních látek klasickou výbušninou. Skládá 

se z nálože klasické trhaviny a radioaktivního materiálu – například vyhořelého paliva 

z jaderné elektrárny nebo radioaktivního materiálu z průmyslových a medicínských zářičů. 

Špinavá bomba funguje tak, že výbuch klasické trhaviny rozpráší radioaktivní látky do 

širokého okolí. Prostor zamoření závisí zejména na množství materiálů, výšce nad zemí, kde 

dojde k odpálení, rychlosti větru a okolním terénu. Jedná se o zbraň, kterou lze sestrojit 

podstatně snáze, než klasickou jadernou zbraň. Pro jadernou zbraň je potřeba speciální 

radioaktivní materiál vysoké kvality. Také konstrukce klasické jaderné bomby je výrazně 

složitější a tedy i dražší [10]. 

Dostupnost jednotlivých prostředků chemického, biologického, radiologického a jaderného 

terorismu je obvykle řazena následovně od nejdostupnějších po nejobtížněji dostupné látky 

a prostředky [15]: 

 průmyslové výbušné, toxické a hořlavé látky 

 bojové biologické látky (biologické zbraně) 

 bojové chemické látky (chemické zbraně) 
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 radioaktivní látky (radiologické zbraně) 

 jaderné zbraně  

Řazení je však pokaždé jiné a závisí na autorech. 

Teroristé mají na výběr z několika možností, jak se k jaderné či radiologické zbrani dostat. Co 

se týče jaderného terorismu, nabízí se varianta zcizení jaderného výbušného zařízení 

z vojenských zařízení. Druhou možností by bylo zneužít štěpný materiál. Tato možnost je sice 

teoreticky možná, ale zabezpečení těchto zbraní a jejich ochrana má velmi vysokou úroveň.  

Radiologický terorismus by se mohl zaměřit především na zamoření prostředí radioaktivními 

látkami pomocí různých výbušnin. Druhá možnost je vyvolat havárii jaderného zařízení 

pomocí konvenčních prostředků. Teroristům by ovšem nešlo jen o jaderná energetická 

zařízení, ale zaměřit by se mohli třeba na mezisklady vyhořelého jaderného paliva. 

V současné době existuje 44 zemí s jadernými reaktory a téměř všechny země na světě 

používají jaderné techniky pro mírové aplikace, výrobu energie, průmyslové použití, výrobu 

potravin a  v medicíně [11]. 

Hrozba ze zneužití štěpného materiálu ale stále existuje. Přispívá k tomu především nelegální 

obchod se štěpným materiálem, který má neustále stoupající tendenci. 

Jaderné zbraně jsou pro teroristy daleko dražší a jejich výroba je provázena technickými 

potížemi. Také jejich utajení je podstatně složitější než u zbraní biologických a chemických.  

Nejen toto jsou důvody, proč si teroristé s malou pravděpodobností vyberou právě jadernou 

zbraň. Jedním z dalších je také fakt, že materiál pro jejich výrobu je velice drahý a dá se těžko 

sehnat. Jejich samotná výroba vyžaduje specifické materiály. V neposlední řadě jsou to 

i morální zábrany. 

4.2 Další trendy v hrozbě terorismu 

S neustále pokrokovějšími technologiemi a usnadňováním si denního života nahráváme 

v jistém smyslu také i hrozbě terorismu. Jedním z příkladů je terorismus kybernetický.  

V dnešní době je již komunikační technologie neodmyslitelnou součástí našeho života. 

Většina si již nedokáže představit život bez internetu. Zamyslíme-li se nad jeho významem, 

téměř vše, ať už zdravotnictví, bankovnictví nebo doprava, je závislé na počítačových sítích. 

Internet v nadneseném slova smyslu řídí chod našich životů a už si ani neuvědomujeme, jaká 

kvanta informací se v internetové síti nacházejí a jaké nedozírné důsledky by mělo její 

zneužití. 

Ovšem s každou „vychytávkou“ v našem životě, která jej usnadňuje, přichází i hrozba jejího 

zneužití. Ačkoli internet existuje již vcelku dlouhou dobu, jako objekt teroristického útoku ho 

začínáme vnímat až v posledních letech.  
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Zneužití v rámci kyberprostoru přísluší především teroristům, kteří se v něm dokážou bez 

problému orientovat a pohybovat. A to mnohem lépe, než kdyby využili pro svůj čin některou 

z jiných, již výše zmíněných, metod. 

Velkou výhodou pro aktéry těchto činů je fakt, že jen velmi malé procento je jich nakonec 

odhaleno. To má za důsledek například životnost datových stop. Ta je velmi nízká, ne vždy se 

podaří zajistit napadený hardware apod. 

Poměr mezi spáchanými a odhalenými incidenty může podle některých expertů činit až 

1:120 000. Mnoho institucí neohlásí útok z obavy před ztrátou prestiže (zejména finanční 

ústavy dojdou k takovému závěru z obavy před odlivem klientů), resp. delikt vůbec nezjistí 

[3].Poslední dobou je velmi moderní i tzv. superterorismus. Takový akt je některými 

indiciemi odlišný od metod klasických a moderních. Zde jde spíše o to, zabít velký počet lidí 

a není tu téměř žádná snaha o psychickou manipulaci s lidmi, jejich zastrašování apod. I útoky 

jsou brutálnější. Hlavní náplní teroristy je především kromě zabití velkého počtu lidí, i 

způsobení obrovské hospodářské a materiální ztráty. V neposlední řadě je více 

sebevražedných útoků a teroristů „individualistů“. Je pravdou, že je to pro tyto lidi značně 

pohodlnější. Nemusí plánovat únikovou cestu, popřípadě se skrývat.  

Superterorista může být definován tak, že, v souvislosti s povahou svých cílů, nejenom, že se 

co největšímu počtu obětí nevyhýbá, ale neváhá ani s použitím zbraní hromadného ničení, 

které zmenší počet jeho nepřátel. K činům se často přímo nehlásí, usiluje o to zůstat utajen 

[3]. 

4.3 Scénáře budoucích teroristických útoků 

Ačkoli biologický terorismus byl donedávna ještě považován za velmi nepravděpodobný, jeho 

nebezpečí stále roste. Nikdy na něj ovšem obyvatelstvo nebude připraveno na sto procent. 

Míra rizika takového útoku se skládá ze dvou základních složek a to z pravděpodobnosti 

vzniku takové nepříznivé události a z jejích následků. Zatímco pravděpodobnost je pořád ještě 

nízká (ale neustále se z objektivních důvodů zvyšuje), následky biologického teroristického 

útoku mohou být až katastrofické [3]. 

Následující scénáře jsou fiktivní. Sice by takové scénáře mohly sloužit jako podklad 

teroristům pro jejich budoucí akce, ale na druhou stranu je velice důležité vědět, co vše by se 

mohlo stát. Tím pádem se proti teroristickým útokům můžeme i lépe chránit. 

4.3.1 Základní scénář moţného teroristického útoku 

Teroristické skupině se podaří zcizit jaderné výbušné zařízení. Následně provede jeho 

demontáž, propašování do jiné země na určené místo. Jeho opětovné smontování bude 

provedeno například na nákladním automobilu. Umístění takového automobilu může být 

situováno tak, aby po odpálení jaderné nálože došlo k maximálním ztrátám a škodám, jak 

vzniklou tlakovou vlnou, světelným zářením a pronikavou radiací, tak i radioaktivním 

zamořením okolí. Pro způsobení maximální radioaktivní kontaminace je nutné využít vhodné 
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meteorologické podmínky v místě použití. Jejich dobra znalost a využití může maximalizovat 

efekt radioaktivního zamoření. To bude mít katastrofické následky především v hustě 

obydlených územích jako jsou městská centra, sídliště, apod. Jaderná nálož pak může mít  

mohutnost jen několik málo kilotun, ale radioaktivní zamoření pokryje velké plochy a bude 

velmi nebezpečné pro osoby. K maximálnímu radioaktivnímu zamoření určitého prostoru je 

možno vyvinout počítačový model na základě místních meteorologických podmínek. Takové 

údaje jsou také zpravidla k dispozici na Internetu a to včetně archivace dat, respektive jsou 

meteorologické údaje k dispozici v odborné literatuře. V současné době existují jak starší 

vyhodnocovací tabulky a grafy, tak i modelovací a výpočetní program na osobní počítače. 

Tyto nástroje mohou být zneužity pro přípravu teroristických útoků. Pro maximální ničivé 

účinky pak stačí počkat na vhodné povětrnostní podmínky a odpálit jadernou nálož [11]. 

4.3.2 Scénář klasického teroristického útoku 

K jednomu teroristickému útoku stačí někdy „jen“ vlakové nádraží, podomácku vyrobené 

bomby a mobilní telefon. 

Je 21. prosince odpoledne, kdy se většina obyvatel Bryonu vydává na vlakové nádraží, aby 

odjela na svátky domů za svými rodinami. Téměř dva vlaky praskají ve švech, další spousta 

lidí stojí na nástupištích. Nikdo netuší, že přesně v 15:30 jich bude téměř polovina mrtvá 

a dalších několik desítek lidí těžce, či lehce zraněných. V 15:29 si muž středního věku 

vytahuje z kapsy mobilní telefon a v 15:30 místního času dochází k mohutnému výbuchu 

dvou vlaků na Hlavním nádraží v Bryonu. Vybuchly čtyři nastražené nálože na spodní části 

vlaku a jedna na nástupišti. Nálože byly vyrobeny velice důkladně. Během několika minut 

leží na nástupišti téměř polovina lidí mrtva, dalších několik lehce zraněných a pár dalších 

jedinců pobíhá s hrůzou v očích po nástupišti a snaží se vyhledat odbornou pomoc, nebo sami 

pomoci. Dva vybuchlé vlaky dopadly podstatně hůře. Téměř nikdo ve vlaku nepřežil, a kdo 

měl o kapku víc štěstí, měl velice těžká poranění. Během následující čtvrt hodiny dochází 

k převozu zraněných do nejbližších nemocnic, nejvíce do nemocnice ke sv. Simoně, která je 

jen pár desítek metrů od zmiňovaného nádraží. Při převozu další čtvrtina lidí umírá na těžká 

poranění. Další den jsou v sdělovacích prostředcích uvedena fakta o tomto útoku, 250 

obyvatel přišlo o život, dalších 50 je těžce zraněných a jen 10 vyvázlo s odřeninami. A cíl 

teroristů? Úplně neznámá teroristická skupina Ousken na sebe chtěla tímto činem „jen“ 

upozornit. Její příslušníci byli dopadeni následující týden a čeká je soud. 

Teroristé jsou velmi vynalézaví a často najdou skulinku mezi mnohačetnými opatřeními, 

a proto dochází k neustálému zdokonalování těchto opatření. Ovšem pravdou zůstává, zda-li 

se vůbec dají vytvořit taková ochranná opatření proti teroristům, aby teroristé jejich pokus 

o teroristický akt vzdali. Nejde neustále hlídat každý metr naší planety. Proto si teroristé 

vybírají spíše lehko dosažitelná místa k provedení jejich naplánované teroristické akce, jako 

jsou vlaková nádraží, střed města, obchodní centra a podobně. 

4.3.3 Scénář moţného chemického útoku 

Dnešního dne 23. března v odpolední dopravní špičce byl v dontském metru použit vysoce 

toxický sarin proti nechráněným cestujícím. Zřejmě čtyři osoby, po nichž už delší dobu pátrá 
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policie, použily na kritických místech donstkého metra a to ve stanicích Kozlov, Muzeum 

a Faulov uvedenou bojovou chemickou látku. Vysoce toxická nerovově paralytická látka byla 

pravděpodobně vyrobena v České republice. Čas chemického útoku byl koordinován na 17:45 

minut místního času. Teroristé použili trojité plastikové sáčky, kde bylo asi kolem 

4 kg uvedeného kapalného sarinu. Sáčky s bojovou  chemickou látkou byly položeny 

na podlaze asi čtyř vagónů metra a byly následně propíchnuty ostrým hrotem hůlky. 

Bezprostředně po akci útočníci opustili prostory útoku. Vyteklý sarin je velmi těkavý a jeho 

páry začaly okamžitě působit řadu inhalačních otrav cestujících.  V současné době je hlášeno 

zhruba 320 mrtvých cestujících. Další stovky lidí je vážně zdravotně zasaženo. Místní 

nemocnice jsou těmito lidmi již přeplněny. O pomoc byla požádána i armáda, která začala 

budovat polní nemocnice. Tento útok v dontském metru si vyžádal na stovky obětí.  

Podle mého názoru jsou scénáře budoucích teroristických útoků velice zajímavou záležitostí. 

Lidé se alespoň dovědí, jak mohou vypadat různé teroristické útoky a v budoucnu nějaký 

takový i sami rozpoznat nebo pomoci obětem. 
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5 TERORISTICKÉ ORGANIZACE V EVROPĚ 

Každá teroristická organizace musí mít nějaký základ, jádro. Tím je teroristická skupina. Je 

akčním elementem, který uskutečňuje veškeré akce. Akci sice organizuje jednotlivec, ale 

v konečné fázi za ní stojí větší či menší skupina lidí. Teroristické skupiny mají různou 

strukturu i organizaci. Struktura prochází průběžným vývojem. Organizační struktura skupiny 

vychází z jednotného modelu. Tento model můžeme znázornit jako pyramidu. Na samém 

vrcholu pyramidy stojí štáb a jádro celé skupiny. V jádře se nachází většinou maximální počet 

pěti lidí. Tito „vyvolení“ vybírají cíle útoků, zpracovávají plány a analyzují informace. Další 

část pyramidy tvoří aktivní členové, kteří provádějí vlastní teroristické aktivity. A stejně jako 

jádro organizace, žijí v přísné ilegalitě a pracují na profesionální úrovni. Nezbytnou informací 

je fakt, že za vykonanou práci dostávají zaplaceno. Pod nimi jsou aktivní podporovatelé. Ti se 

akcí neúčastní, ale organizují vše potřebné okolo. Shánějí byty, zbraně, auta a podobně. 

Nejpočetnější kategorií pyramidy jsou pasivní podporovatelé. Ti vytvářejí většinou 

ideologickou podporu a představují zálohu pro doplnění aktivních teroristů. 

Jak dochází k doplňování finančních a lidských zdrojů, mluví se o tzv. kouzelném 

trojúhelníku. Je to jakési obrazné vyjádření vztahů mezi penězi, lidskými zdroji 

a propagandou. Každý prvek tohoto trojúhelníku tvoří nezbytnou podmínku existence 

teroristické skupiny. Pro to, aby teroristická organizace fungovala správně, jsou důležití lidé 

a peníze. Peníze může získat i jedinec, ale dostatečné množství teroristů, aktivních i pasivních 

podporovatelů ne.  

Výčet nejznámějších teroristických organizací můžeme nalézt na oficiálních webových 

stránkách www.state.gov. Samozřejmě, že lze výčet teroristických organizací nalézt i na 

některých českých webových stránkách, ovšem jsou to stránky neoficiální, tudíž 

s neověřenými informacemi. 

V následujícím seznamu uvedu právě teroristické organizace, které cituji z oficiálních 

webových stránek [18]. 

1. Abu Nidal Organization (ANO)  

2. Abu Sayyaf Group  

3. Al-Aqsa Martyrs Brigade  

4. Al-Shabaab  

5. Ansar al-Islam  

6. Armed Islamic Group (GIA)  

7. Asbat al-Ansar  

8. Aum Shinrikyo  

http://www.state.gov/
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9. Basque Fatherland and Liberty (ETA)  

10. Communist Party of the Philippines/New People's Army (CPP/NPA)  

11. Continuity Irish Republican Army  

12. Gama’a al-Islamiyya (Islamic Group)  

13. HAMAS (Islamic Resistance Movement)  

14. Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh (HUJI-B)  

15. Harakat ul-Mujahidin (HUM)  

16. Hizballah (Party of God)  

17. Islamic Jihad Group  

18. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)  

19. Jaish-e-Mohammed (JEM) (Army of Mohammed)  

20. Jemaah Islamiya organization (JI)  

21. al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad)  

22. Kahane Chai (Kach)  

23. Kongra-Gel (KGK, formerly Kurdistan Workers' Party, PKK, KADEK)  

24. Lashkar-e Tayyiba (LT) (Army of the Righteous)  

25. Lashkar i Jhangvi  

26. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)  

27. Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)  

28. Moroccan Islamic Combatant Group (GICM)  

29. Mujahedin-e Khalq Organization (MEK)  

30. National Liberation Army (ELN)  

31. Palestine Liberation Front (PLF)  

32. Palestinian Islamic Jihad (PIJ)  

33. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLF)  
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34. PFLP-General Command (PFLP-GC)  

35. Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (QJBR) (al-Qaida in Iraq) (formerly 

Jama'at al-Tawhid wa'al-Jihad, JTJ, al-Zarqawi Network)  

36. al-Qa’ida  

37. al-Qaida in the Islamic Maghreb (formerly GSPC)  

38. Real IRA  

39. Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)  

40. Revolutionary Nuclei (formerly ELA)  

41. Revolutionary Organization 17 November  

42. Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C)  

43. Shining Path (Sendero Luminoso, SL)  

44. United Self-Defense Forces of Colombia (AUC)  
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6 TERORISMUS V ČR A JEHO LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ 

Ačkoli se území České republiky zatím nestalo dějištěm žádné akce, označitelné za 

teroristický útok klasického charakteru, tedy politicky motivovaného násilí, jehož cílem je 

(vedle přímých obětí a škod) vyvolání atmosféry strachu ve společnosti, riziko uskutečnění 

takového útoku se trvale zvyšuje. To je zřejmé i v kontextu teroristických útoků, respektive 

odhalených pokusů o útok, jejichž dějištěm je se stále se zkracující frekvencí řada jiných 

evropských zemí. Česká republika je ze strany mezinárodního terorismu vnímána jako země, 

aktivně zapojená do současné fáze celosvětového protiteroristického úsilí – a tím pádem i jako 

potenciální terč. 

To potvrzuje i případ ohrožení bezpečnosti České republiky ze strany mezinárodního 

terorismu, ke kterému došlo na přelomu září a října roku 2006. Bezpečnostní složky České 

republiky obdržely závažnou informaci o možné přípravě teroristického činu na území České 

republiky. Informace byla vyhodnocena jako mimořádně závažná. Proto byla podniknuta 

nezbytná opatření k eliminaci rizik vyplývajících z této hrozby, včetně přijetí mimořádných 

bezpečnostních opatření na území hlavního města Prahy. 

Pravděpodobně největším rizikem z pohledu terorismu je fakt, že Česká republika je nejen 

tranzitním místem, ale i prostorem pro krátkodobý pobyt osob podezřelých z napojení na 

“radikální” respektive teroristické skupiny, jejich podpůrné organizace nebo pro jednotlivce 

s tzv. radikálním zaměřením. Od roku 2001 bylo v zahraničí odsouzeno nebo zadrženo 

několik desítek osob, podezřelých z teroristických trestných činů, které získaly víza České 

republiky, respektive použily Českou republiku k cestě do jiných zemí, kde se zapojily do 

nezákonné činnosti. Takové zjištěné skutečnosti jsou vždy předmětem dalšího operativního 

rozpracování na území státu i v rámci mezinárodní spolupráce. 

Podcenit nelze ani možné případy ohrožení zájmů České republiky v zahraničí (zastupitelské 

úřady, personál vojenských misí atd.). Došlo již k útokům na cíle spojené s Českou 

republikou na území Iráku a Afghánistánu. V červenci 2005 jeden občan České republiky 

zahynul při teroristickém útoku v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch. 

Ani České republice se nevyhnuly incidenty, spojené se zneužitím či narušením internetového 

bankovnictví. Je třeba zajistit, aby nedocházelo k těmto, ale i jiným formám zneužití 

informačních a komunikačních technologií, souvisejícím s terorismem. 

Nepřehlédnutelným rizikem je i perspektiva možné radikalizace ryze "domácích" 

extremistických skupin z obou křídel politického spektra. 

Ačkoli se nejedná o téma přímo spojené s terorismem, pro Českou republiku je značně 

znepokojující občasný výskyt incidentů, jejichž podstatou je použití nebo výhrůžka použití 

výbušnin (ale i chemických a biologických látek) při akcích kriminálního charakteru 

(”vyřizování účtů” mezi zločineckými skupinami, případy vydírání, adresované státu 

respektive jiným veřejným nebo soukromým subjektům). Na základě výše uvedených důvodů 
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zůstává boj proti terorismu jednou z priorit bezpečnostní politiky České republiky a naše 

země se musí na možnost otevřeného střetu s terorismem soustavně připravovat [19]. 

Do 11. září roku 2001 byla Česká republika téměř bez jakýkoliv teroristických hrozeb. 

Po tomto datu se i tento nevelký region ovšem může klidně stát cílem teroristického útoku. 

K tomuto úsudku se došlo na základě informací zpravodajských služeb.  

Přestože je v České republice i nadále považovaný problém teroristických útoků za velmi 

málo pravděpodobný, je naprosto nezbytné se tímto tématem zabývat a být na takovou hrozbu 

připraven. Proto místo spekulace, zda se „to“ stane, bychom měli vědět, zda-li jsme 

na takovou situaci připraveni. Na tuto otázku je odpověď těžká a při odpovědi na ni by se měl 

brát v potaz stav následujících oblastí: 

 Zpravodajské služby – mají velký význam při boji proti terorismu.  

 Legislativa (mezinárodní a národní l.). 

 Vyšetřování – je to základní nástroj při objasňování teroristických aktů. 

 Speciální jednotky – mají velký význam při boji proti terorismu. 

 Integrovaný záchranný systém – v případě hrozby teroristického útoku je 

předpokladem pro úspěšné řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

 Spolupráce - Spolupráce v oblasti antiterorismu (defenzivní opatření) i v boji 

s terorismem (ofenzivní opatření) je v České republice zajišťována a realizována 

na základě řady bilaterálních smluv a mezinárodních konvencí na různých úrovních. 

Ve vnitrostátní oblasti je tato spolupráce realizována např. v rámci IZS, 

bezpečnostních složek, či státní správy [28]. 

 Vztahy s veřejností. 

 Psychologické operace – zahraniční zdroje uvádějí, že spolu s vztahy s veřejností 

mohou být velmi dobrými pomocníky v boji proti terorismu. 

 Věda a výzkum – nejméně viditelný, ovšem nejúčinnější nástroj k potlačování 

terorismu. 

 Připravenost obyvatelstva na zvládání teroristických útoků. 

Z obsahu výše uvedeného textu lze následně vyvodit obecné závěry, na jejichž základě je 

možné dále navrhnout vhodná opatření ke zvyšování připravenosti České republiky v oblasti 

protiterorismu a boje s terorismem: 

 Zvážit možnosti novelizace právních norem vztahujících se k oblasti protiterorismu 

a boje s terorismem.  

 Zkvalitňovat podmínky a vytvářet předpoklady pro systematický monitoring a analýzu 

teroristických hrozeb. V rámci této činnosti přehodnotit a zkvalitnit funkci 

protiteroristického systému (CTS), jehož hlavním cílem je výměna a efektivní využívání 

informací zaměřených na problematiku terorismu.  

 Prohlubovat mezinárodní spolupráci.  
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 Zdokonalovat integrovaný záchranný systém.  

 Vytvářet finanční a materiální zdroje.  

 Vytvořit výzkumné programy a v jejich rámci řešit tématické úkoly zaměřené např. na 

psychologické a sociální aspekty terorismu, krizový management, problematiku 

výcviku, nové technologie atd.  

 Zpracovat a realizovat plány systému přípravy potřebných specialistů. 

 Zvýšit připravenost obyvatelstva. 

6.1 Protiteroristická opatření v České republice 

Úroveň připravenosti České republiky na případný teroristický útok na jejím území, nebo 

proti jejím zájmům v zahraničí, je možné označit za odpovídající současnému vědeckému 

stavu poznání v dané oblasti. Ke zjištění úrovně protiteroristických opatření jednotlivých zemí 

rozhodující měrou přispívají i zahraniční hodnotící mise. Nejdůležitější z nich probíhají 

na základě Rozhodnutí Rady EU 2002/996/JHA ze dne 28. listopadu 2002. Na jeho podnět 

jsou vysílány hodnotící mise, které po rozšíření Evropské unie v roce 2004 zavítaly i do 

“nových” členských zemí, včetně České republiky. Hodnotící mise v České republice 

proběhla v listopadu 2004 a odehrála se po obsahové a organizační stránce naprosto bez 

komplikací. Členové mise bezprostředně ocenili bezpečnostní systém České republiky 

a připravenost státu na všechny eventuality, spojené s rizikem terorismu, a to zejména [20]: 

 Vytváření rámcových strategických dokumentů, jako je Bezpečnostní strategie České 

republiky a Národní akční plán boje proti terorismu, pružně reagující na vývoj 

na úrovni Evropské unie.  

 Fungování systému Bezpečnostní rady státu, se zvláštním zřetelem na Výbor pro 

zpravodajskou činnost.  

 Nedávné vytvoření útvaru Policie České republiky s celostátní působností, 

zabývajícího se rovněž výslovně bojem proti financování terorismu: Útvaru 

odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality Služby kriminální policie 

a vyšetřování.  

 Existence neformálních koordinačních platforem pro oblast boje proti terorismu.  

 Uzavírání smluv o spolupráci mezi jednotlivými službami, útvary a odbory, včetně 

zpravodajských služeb.  

 Dobrá úroveň mezinárodní spolupráce mezi subjekty z České republiky s jejich 

protějšky v zemích Evropské unie.  

 Zapojení Policie České republiky do vyhodnocování ohrožení republiky ze strany 

terorismu.  

 Výslovně byl oceněn i důraz, který je v České republice kladen na ochranu lidských 

práv.  
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6.2 Právní nástroje pro boj proti terorismu 

K zákonným normám, na základě nichž je nově koncipován systém ochrany obyvatelstva 

v reakci na potenciální mimořádné události, náleží zejména: 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů [30]. 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů [31]. 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů [32]. 

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [33]. 

Další zákony jsou takové, jimiž do národní legislativy byly implementovány mezinárodní 

úmluvy, které se týkají chemických, biologických a toxinových zbraní [11]: 

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

 Jednotlivé prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, jako vyhláška č. 61/1974 Sb., 

č. 62/1974 Sb., č. 90/1963 Sb. 

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

zbraní a o změně a doplnění dalších zákonů 

 Vyhláška MZV č. 96/1975Sb., o Úmluvě a zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob 

biologických a toxinových zbraní a jejich zničení 

 Zákon č 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem biologických a 

toxinových zbraní 

 Vyhláška 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb. 

 Vyhláška 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon 19/1997 Sb. 

6.3 NAP 

Nejvýznamnějším dokumentem České republiky v boji s terorismem je Národní akční plán 

boje proti terorismu (dále jen „NAP“), který byl přijat poprvé v roce 2002 formou usnesení 

Vlády České republiky ( č.385/2002 z 10. dubna 2002) [19], a který je každoročně 

novelizován. Poslední verze národního akčního plánu je pro léta 2007-2009. 

NAP shromažďuje všechny základní úkoly, které je v rámci České republiky třeba splnit pro 

to, aby se zvýšila připravenost země reagovat na případný teroristický útok proti zájmům 

České republiky doma i ve světě. Obsahem NAP je i vymezení orgánů odpovědných za boj 

proti terorismu, kterými jsou Vláda České republiky, Bezpečnostní rada státu, Ústřední 

krizový štáb, Ministerstvo vnitra a zpravodajské služby. Zároveň představuje jasnou deklaraci 

země o schopnostech dostát svým závazkům, které vyplývají z jejího členství v NATO, 

Evropské unii a z její angažovanosti ve většině mezinárodních organizací, které jsou oporou 

světového řádu.  
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Národní akční plán, který je aktualizován pro roky 2007 – 2009 je zaměřen na oblasti [19]: 

 Zlepšení komunikace a spolupráce mezi subjekty zapojenými do boje proti terorismu 

a zkvalitňování podmínek pro výkon jejich činnosti. 

 Ochrana obyvatelstva, kritické infrastruktury a životního prostředí. 

 Prevence vzniku uzavřených přistěhovaleckých komunit a radikalizace jejich členů. 

 Zahraničně-politické směřování České republiky v oblasti v boje proti terorismu. 

Plán je aktualizován neustále. Každé jeho nové znění reaguje na aktuální vývoj bezpečnostní 

situace jak v České republice, tak v Evropě a zároveň vychází z nových aktualizací Akčního 

plánu Rady Evropské unie proti terorismu. Dle vrcholových představitelů vlády České 

republiky je možné úroveň připravenosti České republiky na případný teroristický útok 

označit za odpovídající. Přesto je však přijmout některá opatření k nimž se Česká republika 

zavázala a které dosud nesplnila: 

 Plně implementovat Úmluvu Organizace spojených národů o potlačování financování 

terorismu. 

 Plně provádět nařízení Rady Evropské unie č. 2580/2001 [19] o zvláštních 

omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem 

bojovat proti terorismu. 

 Zajistit odpovídající účast České republiky v aktivitách, které členské státy Evropské 

unie provádí za účelem posílení protiteroristických kapacit prioritních třetích států. 

 Vytvořit databázi projektů mezinárodní spolupráce, do kterých jsou zapojeny 

jednotlivé správní úřady České republiky. Vytvořit systém, který usnadní zapojování 

specialistů České republiky zaměřených na různé aspekty boje proti terorismu do 

projektu technické asistence třetím zemím financovaných Evropskou komisí. 

 Vytvořit podmínky pro zefektivnění systému zjišťování informací o majitelích účtů, 

vedených bankami a dalšími finančními institucemi, působícími v České republice, pro 

potřeby příslušných státních orgánu (včetně Policie České republiky a zpravodajských 

služeb). 

 Provést analýzu právní regulace fungování nadací a organizací se zvláštním zřetelem 

na jejich finanční hospodaření. 

Národní akční plán boje proti terorismu (NAP) postihuje nejenom aktuální vývoj situace 

v zemi a ve světě, ale je základním programovým dokumentem, který bude vláda České 

republiky v závislosti na vývoji v oblasti boje proti terorismu a přijímaných vnitropolitických 

opatření vždy k 31. prosinci kalendářního roku aktualizovat. 

Jedná se o klíčový veřejně přístupný dokument, který přehlednou formou shromažďuje 

všechny základní úkoly, které je v rámci České republiky třeba splnit, aby se zvýšila 

připravenost země k reakci na možnost teroristického útoku proti jejím zájmům doma 

i ve světě. Zároveň tento text představuje jasnou deklaraci země o schopnostech dostát svým 
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závazkům, které vyplývají z jejího členství v Severoatlantické alianci, z jejího členství 

v Evropské unii a z její angažovanosti ve většině mezinárodních organizací, které jsou oporou 

světovému řádu na počátku 21. století. 

Dále je nutno upozornit, že NAP je chápán jako živý a otevřený dokument, který je jednou 

ročně vyhodnocován, ale také průběžně aktualizován a doplňován. I když se jedná 

o vrcholový dokument, je třeba vidět, že je závazný pro správní úřady různých nižších stupňů. 

V praxi to pak znamená, že pro občana je výhodnější se dotazovat na krajském úřadu 

příslušného kraje (místa bydliště nebo místa pracoviště) na různé podrobnosti možného 

ohrožení mimořádnou událostí (včetně teroristického útoku), způsoby varování obyvatelstva, 

možnosti ukrytí obyvatelstva, připravená opatření integrovaného záchranného systému, 

doporučené modely chování při různých mimořádných událostech apod. [21]. 

6.4 Mezinárodní úmluvy  

Existuje řada mezinárodních smluv a dohod zaměřených na eliminaci a potlačování 

teroristických činů. Organizace spojených národů se zabývá problematikou terorismu 

na právní i politické úrovni. 

V právní sféře vytvořily specializované orgány Organizace spojených národů, jako například 

Organizace pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní námořní organizace (IMO) 

a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) síť mezinárodních dohod 

představujících základní právní nástroje pro boj s terorismem. Patří k nim [22]: 

 Úmluva o trestných a dalších nežádoucích činech páchaných na palubě letadel (Tokio, 

1963).  

 Úmluva o potlačení nezákonných únosů letadel (Haag, 1970).  

 Úmluva o potlačení nezákonné činnosti ohrožující bezpečnost civilního letectví 

(Montreal, 1971).  

 Úmluva o prevenci a postihu zločinů proti mezinárodně chráněným osobám včetně 

diplomatických představitelů (New York, 1973).  

 Úmluva o fyzické ochraně jaderného materiálu (Vídeň, 1980).  

 Protokol o potlačení nezákonné činnosti na mezinárodních civilních letištích 

(Montreal, 1988).  

 Protokol o potlačení nezákonné činnosti ohrožující bezpečnost námořní dopravy (Řím, 

1988).  

 Protokol o potlačení trestné činnosti ohrožující bezpečnost stálých plošin umístěných 

na kontinentálním šelfu (Řím, 1988).  

 Úmluva o označování plastických výbušnin pro účely detekce (Montreal, 1991). 

Valné shromáždění přijalo následující čtyři úmluvy [23]: 

 Mezinárodní úmluvu o potlačení teroristických pumových útoků (1977). Úmluva 

zakazuje státům poskytovat útočiště osobám stíhaným za teroristické pumové útoky. 

Státy se v ní zavazují, že budou tyto osoby samy stíhat, nevydají-li je jinému státu, 

který o vydání požádal.  

 Úmluvu proti braní rukojmích (1979), v níž se státy zavazují, že braní rukojmích bude 

postihováno náležitými trestnými sazbami. Státy rovněž souhlasily, že na svém území 
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zakážou určité činnosti, budou se podílet na výměně informací a umožní vydání 

hledaných osob. Pokud strana úmluvy nevydá pachatele, musí předložit případ 

vlastním trestním orgánům.  

 Úmluvu o bezpečnosti zaměstnanců OSN a přidružených pracovníků (1994), na jejímž 

ustavení se usneslo Valné shromáždění v roce 1993 v souvislosti s četnými útoky 

na zaměstnance OSN, z nichž mnohé měly za následek zranění či úmrtí.  

 Mezinárodní úmluvu o potlačení financování terorismu (1999), která zavazuje strany 

ke stíhání či vydání osob obviněných z financování teroristické činnosti a požaduje, 

aby banky zavedly opatření k identifikaci podezřelých transakcí. 

Velké množství starších smluv bylo po teroristickém útoku 11. září 2001 na Světové obchodní 

centrum ve Spojených státech amerických novelizováno. Tyto smlouvy tvoří zákonný rámec, 

kdy jsou následně použity v právních systémech jednotlivých zemí. 

Další smlouvy mající obrovský význam, jsou mezinárodní dohody, které se vztahují 

k zbraním hromadného ničení. Jediným celosvětovým fórem mezinárodního společenství pro 

jednání o odzbrojení je Konference OSN o odzbrojení. Zde se probírají otázky, které řeší 

zbraně hromadného ničení nebo snížení vojenského rozpočtu. Hlavní mezinárodní smlouvy 

a dohody z oblasti jaderných, chemických a bakteriologických(biologických) a toxinových 

zbraní [11]: 

 Ženevský protokol – vznikl v roce 1925. Tento protokol zakazuje válečné použití 

dusivých, jedovatých a jiných plynů a bakteriologických metod vedení války. Vstoupil 

v platnost v roce 1928. 

 Smlouva o nešíření jaderných zbraní – smlouva vznikla roku 1968. Zahrnuje prevenci 

proti šíření jaderných zbraní, avšak podporuje mírové využití jaderné energie. 

Smlouva vstoupila v platnost 5. března 1970, její platnost bez časového omezení byla 

dohodnuta v květnu 1995. 

 Úmluva o bakteriologických(biologických) a toxinových zbraní – vznikla v roce 1972 a 

zakazuje vývoj, výrobu a skladování bakteriologických (biologických) a toxinových 

zbraní a nařizuje jejich zničení. Úmluva vstoupila v platnost 26. března 1975. 

 Smlouva o protiraketové obraně – omezuje mezikontinentální protiraketové systémy. 

Dvoustranná smlouva mezi USA a tehdejším SSSR. Vstoupila v platnost 24. května 

1976, USA od ní jednostranně odstoupily v roce 2001. 

 Smlouva o raketách s doletem 500-5 500 km – vznikla roku 1987 tato smlouva mezi 

USA a bývalým SSSR nařizuje odstranění raket středního a krátkého doletu. Smlouva 

vstoupila v platnost 1. června 1988. 

 Dohody START I-III – vznikaly v letech 1991-1997. Je to série dohod mezi USA 

a bývalým SSSR, později Ruskou federací, o snížení a omezení strategických jaderných 

zbraní. Dohoda START I vstoupila v platnost 5. prosince 1994. Další dohody START 

II a START III dosud v platnost nevstoupily. 

 Úmluva o chemických zbraních – vznikla v roce 1993 a zakazuje vývoj, výrobu, 

skladování a použití chemických zbraní a nařizuje jejich zničení. Tato úmluva 

vstoupila v platnost 29. dubna 1997. 

 Mezinárodní dohoda o úplném zákazu jaderných zkoušek – vznikla roku 1996 

a zakazuje provádění všech druhů jaderných zkoušek. Tato dohoda dosud nevstoupila 

v platnost. 



38 

 

 Dohoda SORT – Smlouva o omezení strategické ofenzívy -  vznikla roku 2002. 

Bilaterální dohoda mezi USA a Ruskou federací o vyvážení a oboustranném snižování 

strategické jaderné výzbroje. 

Ve výše uvedeném výčtu nejsou uvedeny smlouvy a dohody o bezjaderných zónách, 

například bezjaderná zóna v Africe. 

Kromě těchto dohod, které byly umístěny do právního systému účastnických států, jsou další 

dokumenty na regionální a subregionální úrovni. Tyto dokumenty jsou různým způsobem 

odráženy v politickém a právním prostředí a vytvářejí konkrétní východiska pro preventivní, 

represivní, ochranná, záchranná a likvidační opatření v souvislosti s teroristickými údery. 
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7 PŘÍPADOVÉ STUDIE 

7.1 Teroristický útok v Moskvě 

Ve středu 23. října 2002 byl v divadelním centru Na Dubrovce uváděn muzikál Nord - Ost. 

Kolem 21. hodiny vnikla do divadelního sálu skupina asi 40 ozbrojených osob. Ty po krátké 

střelbě do stropu oznámily, že divadlo bylo obsazeno čečenskými ozbrojenci a všechny osoby 

v divadle se stávají rukojmími. Za hodinu od přepadení byla celá budova obklíčena 

jednotkami ministerstva vnitra a po dalších dvaceti minutách se na místo dostavily i speciální 

jednotky Alfa a Vympel. Pro řízení celého zásahu byl vytvořen operativní štáb pod vedením 

zástupce vedoucího FSB (Federální bezpečnostní služby) V. Proničeva. Během prvních dvou 

hodin teroristé dovolili rukojmím telefonovat, aby se informace o útoku dostaly k veřejnosti 

a hlavně do zahraničních tiskových agentur. Mezi zprávami od rukojmích byla také 

informace, že teroristé po budově rozmístily nálože a že mezi rukojmími v sále je rozptýleno 

asi 20 žen s výbušninami na těle, připravených kdykoliv nálože odpálit. Každá žena měla na 

těle přibližně dva kilogramy plastické trhaviny s kousky kovu pro zvýšení zranění při 

výbuchu. Na jevišti byly dvě šestikilogramové miny. Další výbušniny byly rozloženy po celé 

budově, včetně stropů a byly vzájemně propojeny, aby se daly odpálit najednou. Po přepadení 

a obsazení divadla a rozmístění výbušnin teroristé oznámili své požadavky. Hlavním 

požadavkem byl odchod ruské armády z Čečenska a ukončení války. Termín na splnění 

požadavků byl stanoven na jeden týden. Bylo zahájeno vyjednávání s teroristy. Část 

speciálních jednotek se přesunula do jiné části Moskvy, kde v budově podobné obsazenému 

divadlu začala nacvičovat záchrannou operaci. 

Během následujícího dne byli někteří rukojmí propuštěni, ale ne všichni měli takové štěstí. 

Vzhledem k ultimátu teroristů bylo rozhodnuto osvobodit rukojmí silou. První informací 

o útoku na budovu byl telefonát jedné z rukojmích, novinářky A. Adriánové, která zavolala do 

moskevského rádia Echo Moskvy a oznámila, že v sále divadla začal být cítit plyn. Jak bylo 

později zjištěno, byl do divadla vypuštěn speciální aerosol na bázi fentanylu (pevná látka), 

který měl za úkol uspat všechny teroristy, aby nemohli při ozbrojeném útoku odpálit systém 

náloží. Fentanyl je syntetický opiát, používaný v medicíně pro léčbu akutní i chronické bolesti 

a pro anestezii při chirurgických operacích; lékařsky se podává intravenózně a ve formě 

transdermálních náplastí. 

Ozbrojený útok ruských bezpečnostních sil byl zahájen přibližně v 06.30 hodin. Přesný 

časový harmonogram útoku nebyl nikdy zveřejněn, proto jsou všechny časové údaje pouze 

přibližné a vycházejí ze svědectví přítomných osob. Ke vniknutí do budovy použili vojáci 

hlavní vchod, okna na zadní straně budovy a další přístupové cesty včetně kanalizace 

a střechy. Po vniknutí ozbrojených složek do budovy se ozývaly výstřely a výbuchy. Hlavní 

skupina postupovala chodbou směrem k divadelnímu sálu a postupně likvidovala čečenské 

teroristy, které použitý aerosol neuspal, protože použili respirátory. V 07.14 hodin bylo 

oznámeno, že budova divadla je pod kontrolou ozbrojených složek. Po ukončení útoku 

speciálních jednotek na divadlo byla zahájena evakuace a lékařské ošetření rukojmích [24]. 



40 

 

7.2 Teroristický útok sarinem v tokijském metru 

Japonská náboženská sekta byla založena v červenci 1987. Zájem sekty o chemické 

a biologické zbraně se datuje již od roku 1990. Mezi roky 1990 a 1995 sekta provedla 

17 chemických a biologických útoků. Vůdce sekty, Šoko Asahara, předpověděl ve svém učení 

konec světa. Když se však jeho předpověď o konci světa nenaplnila, rozhodli se předáci sekty 

v čele s Asaharou přivodit konec světa sami. Útok na tokijské metro byl tak prvním krokem 

v jejich tažení. Členové sekty se uzavřeli okolnímu světu a řada z nich byla ochotna pro svého 

vůdce udělat cokoliv. První pokusy se syntézou sarinu byly provedeny již v roce 1993 

na základně sekty v Kamikuišiki, kde byla zbudována moderní chemická laboratoř. Podle 

policejních záznamů, vzniklých na základě rozsáhlého vyšetřování, byl sarin syntetizován 

celkem pětkrát v celkovém objemu asi 30 litrů. Sekta měla však plán na výrobu a použití 

70 tun sarinu. Proto byl k tomuto účelu vybudován rozsáhlý chemický podnik a zajištěny 

výchozí suroviny pro výrobu sarinu. Sekta počítala také s útokem s bojovou chemickou látkou 

VX, která je jedovatější než sarin, a navíc se výroba v roce 1995 rozbíhala i u dalších nervově 

paralytických bojových chemických látek, tabunu a somanu. Policejní vyšetřování ukázalo, že 

sekta ilegálně vyrobila i řadu halucinogenních látek. 

Testem účinnosti sarinu bylo jeho použití ve městě Macumoto, v červnu 1994. Vybraná 

skupina sekty, dorazila do města navečer se značným zpožděním. Zaparkovala svá vozidla na 

sídlišti Kita Fukaši. Muži ve voze s rozprašovacím zařízením nejprve oblékli ochranné oděvy 

a aplikovali si navzájem injekce protilátky. Potom spustili zařízení do činnosti. Po vypuštění 

sarinu celá skupina rychle ujela. Celkem bylo následkem tohoto sarinového útoku 7 osob 

usmrceno a 59 vážně zasaženo. Všichni byli ošetřeni a hospitalizováni v místní nemocnici. 

Úhrnně však lékaři ošetřili více než 500 pacientů zasažených sarinem. Várka sarinu 

připravena pro ”test” v Macumotu byla mimořádně čistá. Bohužel, následné policejní 

vyšetřování tohoto incidentu bylo pomalé až liknavé. 

Přípravě sarinového útoku v tokijském metru věnovalo vedení náboženské sekty vysokou 

pozornost. Předcházející ”test” sarinu v Macumotu ukázal, že sarin lze použít a že splňuje 

představy teroristů. V noci 19. března 1995 bylo vyrobeno necelých 10 litrů sarinu. Výrobci 

sarinu věděli, že jejich produkt obsahuje řadu nečistot a své obavy sdělili Asaharovi, ten však 

použití nečistého sarinu schválil, čímž nevědomky ”zachránil” stovky a možná i tisíce 

lidských životů. Podle odborníků z policejního vyšetřování se v tokijském metru jednalo asi 

o 30% sarinu, jeho síla byla podstatně slabší, než se domnívali samotní výrobci. Vyrobený 

sarin byl naplněn do 11 připravených igelitových sáčků a ty byly pečlivě zataveny. 

K útoku v tokijském metru bylo vybráno 5 spolehlivých mužů sekty. Po zvažování různých 

alternativ použití sarinu, bylo nakonec rozhodnuto, že k sarinovému útoku dojde na třech 

trasách tokijského metra, na hlavních tepnách, které procházejí stanicí Kasumigaseki, a bylo 

určeno i datum a hodina útoku. Záměrně byla vybrána ranní dopravní špička v metru (ráno 

v 8:00 hodin), doba, kdy jsou prostory metra přeplněny cestujícími. Jednalo se převážně 

o státní úředníky, kteří cestují do svých úřadů v centru Tokia. Dvě hodiny před útokem užili 

útočníci pilulky s protilátkou. I přes spěšné naplánování a přípravy, byla celá akce přesně 

načasována a provedena. Všem 5 členům sekty Óm šinrikjó se podařilo ”vypustit” sarin 
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z igelitových pytlíků v rozmezí 3–5 minut kolem stanovené osmé hodiny ranní. Útočníci 

propíchli sáčky naostřenými hroty deštníků a rychle zmizeli. Sáčky byly v pěti stanicích 

položeny na podlaze vagónů tokijského metra. 

Tento způsob použití není příliš účinný, sarin je za normálních podmínek kapalina, která se 

vypařuje, a právě páry sarinu byly v převážně většině příčinou inhalačních otrav cestujících 

v metru. Přitom použití sarinu je nejúčinnější ve formě aerosolu. Kromě toho je nutno 

zdůraznit, že v tokijském metru nečistý sarin velmi zapáchal, čili vlastně varoval 

potencionálně zasažené osoby. 

Chemický útok v tokijském metru zabil 12 osob a zranil více než 1 000, z čehož 17 bylo 

v kritickém stavu, 37 bylo vážně zdravotně postiženo a 984 bylo poškozeno jen lehce. 

Celkový počet obětí byl však podle policejní zprávy 4 460 osob, kteří všichni byli dopraveni 

k nemocničnímu ošetření. Poslední část obětí byla klasifikována jako ”psychologické oběti”, 

což byly oběti bez reálných symptomů zasažení. Teprve o mnoho let později po dlouhém 

a náročném soudním procesu byl na jaře 2004 vynesen nad vůdcem sekty Asaharou trest smrti 

[3]. 

7.3 Beslanský masakr 

Ve středu 1. září 2004 v deset hodin dopoledne vniklo třicet ozbrojených Čečenců do základní 

školy v severoosetinském Beslanu a zadrželo zde více než tisíc lidí. O život přišlo jen 

při přepadení 12 lidí. Při dvoudenním vyjednávání s ruskými bezpečnostními složkami 

ozbrojenci odmítli propustit rukojmí, volný odchod do Čečenska nebo Ingušska i potraviny, 

vodu a léky pro uvězněné.  

V pátečních odpoledních hodinách teroristé dali souhlas k odvozu mrtvých těl. Ovšem několik 

studentů se dalo na útěk a teroristé po nich začali střílet. Následovalo vyhození do povětří 

části budovy. Ruská strana reagovala na danou situaci neplánovaným útokem a do půlnoci 

odpor zlomili.  

Celkem zemřelo 374 osob včetně teroristů, z toho 331 rukojmích. Zemřelo 186 dětí [28]. 

K útoku se 17. září přihlásil vůdce čečenských separatistů Šamil Basajev (zabit ruskou 

armádou v červenci 2006). Později však svou angažovanost v teroristickém útoku popřel. 

Podle dřívějšího Basajevova vyjádření komando tvořilo deset Čečenců, dvě Čečenky, devět 

Ingušů, tři etničtí Rusové, dva Arabové a pět jiných ruských občanů z různých etnických 

skupin. Vyšetřovací komise ruského parlamentu informovala o tom, že útočníci měli 

komplice v ruské armádě. Jedna ze svědkyní incidentu během soudního líčení vypověděla, že 

při útoku na školu zastřelili mnoho rukojmích příslušníci ruských speciálních jednotek. Podle 

novějších vyšetřování k celému masakru mohli zavdat příčinu Rusové, kteří měli na školu 

vypálit minometnou střelu a teroristé následnou střelbou a výbuchem "jen" reagovali [28]. 
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7.4 Teroristický útok v Madridu 

Tento teroristický útok připadl na 11. března 2004. Teroristé útok na vlaky na vlakových 

nádraží v Atocha a na madridských stanicích El-Pozo a Santa Eugenia zahájili v brzkých 

ranních hodinách, přesněji po půl osmé ráno. Jednotlivé výbuchy byly v rozmezí jen několika 

málo minut. Teroristé předpokládali, že velké množství obyvatelstva bude v těchto hodinách 

cestovat do práce a tudíž budou vlaky přeplněné. Výbušniny byly umístěny v batozích 

a teroristé je odpálili mobilními telefony. Před vlakovým nádražím Atocha, které leží 

v samém centru Madridu, během několika minut vznikla polní nemocnice, kam zdravotníci 

přinášeli raněné.. Jejich důvodem byla údajně msta za poslání vojáků do války v Iráku 

a Afghanistánu.  

Policie z útoků nejprve podezřívala baskickou odštěpeneckou skupinu ETA. Pátrání však 

odhalilo, že za útoky stálo 21 islamistů ze severní Afriky a ze Španělska. 

Ihned po útocích spustila španělská policie rozsáhlé pátrání po vinících. Vznikla i parlamentní 

komise, která se měla na vyšetřování podílet. Po pěti měsících bylo zatčeno několik desítek 

lidí. S 28 z nich začal později soudní proces. Vyšetřování neprokázalo, že by skupina měla 

přímé kontakty na teroristickou síť Al-Kajda a jednala by na její příkaz. Pouze tři 

z obviněných bomby ve vlacích přímo nastražili. Sedm teroristů spáchalo tři týdny po útoku 

hromadnou sebevraždu při policejním zásahu na madridském předměstí Leganés, kde měli 

teroristé úkryt. Ve skupině obžalovaných bylo celkem 27 mužů a jedna žena. Devatenáct 

z nich pocházelo z Maroka, zbylých devět byli Španělé. Všichni tvrdili, že jsou nevinní. Soud 

21 z nich do roku 2007 vyměřil mnoha tisícileté tresty. Odpykají si však "pouze" čtyřicet let, 

což je nejvyšší možný trest, který španělské právo povoluje [34]. 

Madridský soud v roce 2006 poslal všechny do vězení. Některé z nich odsoudil až ke 

40 tisícům roků vězení, ačkoliv španělská legislativa dovoluje vězně odsoudit maximálně 

ke 40 letům za mřížemi. V roce 2008 Nejvyšší soud čtyři z odsouzených osvobodil a několika 

dalším tresty snížil. Po pěti letech od útoků stále dostává 1543 zraněných finanční 

kompenzaci od státu. Peněžní pomoc je poskytována rodinám 182 obětí. Teroristické útoky 

jen tři dny před volbami do parlamentu zamíchaly se španělskou politikou. Tehdejší premiér 

José Maria Aznar ve volbách prohrál, protože po incidentu odmítal připustit, že útoky mají 

souvislost se zapojením Španělska do válek v Iráku a Afghánistánu. Mezi voliči se tím 

znemožnil [34]. 

http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=9613243&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=22197&idproduct=3431721&idclient=26796953
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=10270747&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=1821&idproduct=3799501&idclient=63661586
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=9477073&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=11&idproduct=2931545&idclient=11101122
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=9374857&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=2243&idproduct=2516939&idclient=28178424
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8 PŘÍRUČKA O TERORISMU PRO OBYVATELSTVO 

V této kapitole bych ráda napsala svůj návrh kapesní příručky o terorismu pro obyvatelstvo. 

Tato příručka o terorismu má formu skládanky formátu A6, aby se lehce vešla do kapsy 

každého občana České republiky. Snahou je, aby příručka byla stručná, ale zároveň 

obsahovala důležité informace pro obyvatelstvo ohledně terorismu a jeho hrozby. Na základě 

uvedených indicií by měli být obyvatelé České republiky, alespoň částečně, schopni poznat 

teroristu a vědět, jak se v případě teroristického útoku zachovat. Tato příručka by měla být 

rozdávána na různých akcích pořádaných pro veřejnost, ve školách, volně dostupná na 

úřadech, ale samozřejmě by měla být i volně ke stažení na internetu, aby si ji lidé mohli i sami 

vytisknout. Obsahuje následující informace: 

8.1 Jak poznáš teroristu - sebevraţedného atentátníka 

 je osamocený a nervózní 

 má volné nebo objemnější oblečení 

 lze spatřit dráty (např. v oblasti rukávů) 

 je méně ohebný ve střední části těla 

 má ruce stisknuté v pěst(může držet iniciační zařízení) 

8.2 Další rizikové faktory, kterých si všímej 

 zřejmě bez stálého zaměstnání 

 je držitelem studijního víza, avšak neumí česky 

 drží neobvyklé předměty (stavební nákresy budov, mapy, vyobrazení mučedníka, 

známých teroristů apod.) 

 může mít další vybavení (příruční zavazadlo, dětský kočárek, nákupní 

 vozík, objemný plášť nebo pásek) 

 pohyb a činnost v blízkosti objektu zvláštního významu 

 více mužů zřejmě cizího původu žijící odloučeně pospolu 

8.3 Teroristická akce 

 Je-li přijato oznámení o provedení teroristického útoku, a to jakýmkoli způsobem, vždy 

informuj bezpečnostní složky. 

 Při nebezpečí výbuchu otevři okna a dveře, zatáhni záclony, závěsy či žaluzie 

 Vezmi s sebou nejnutnější oděv, osobní věci a doklady (zároveň nech otevřené dveře, 

skříně a zásuvky k provedení prohlídky objektu 

 Co nejrychleji opusť nebezpečné místo a celou budovu 
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 Při nálezu podezřelého předmětu se ho nedotýkej, nepovol to ani ostatním 

 Opusť nebezpečné místo a zabezpeč jej proti vstupu nepovolaným 

 Oznam tuto skutečnost na tísňovou linku 158, 150 nebo 112 

 Nech prověřit a odstranit podezřelý předmět profesionálům (důležité je, abys jim 

neztěžoval práci zbytečným okouněním) 

 důležité je, abys zachoval klid a rozvahu, zbytečně nepanikař a nerozšiřuj fámy, 

netelefonuj a nezjišťuj další informace. 

 Vždy přesně dodržuj pokyny bezpečnostních složek, které řídí záchranné a likvidační 

práce 
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9 ZÁVĚR 

I když je šance velmi nízká, že právě vás zasáhne teroristický útok, není nereálná. Čísla mluví 

za vše: 

Ve Švédské obranné výzkumné agentuře je vytvořena rozsáhlá databáze, která obsahuje 

1300 událostí za použití chemických a biologických látek, které proběhly od roku 1960 

do roku 2002. Databáze těchto událostí je průběžně doplňována novými případy. 

Na základě 920 chemických případů použití průmyslových toxických látek a bojových 

chemických látek je možné stanovit některé obecné závěry. Celkem 377 případů chemického 

terorismu způsobilo skoro 600 úmrtí a více než 8000 zraněných. Většina případů byla 

rozsahem následků do 10 zasažených osob na případ, avšak 56 případů chemického terorismu 

způsobilo zasažení a ztráty v rozsahu mezi 10 a 49 oběťmi na případ, dále pak 39 případů 

chemického terorismu způsobilo 50 a více obětí na případ. Mnoho případů chemického 

terorismu se také obtížně analyzuje, neboť  jsou neznámí útočníci, respektive jejich motiv 

jednání [11]. 

Myslet, znamená existovat. Toto rčení René Descartese bychom v dnešním světě plném 

hrozeb mohli trošku přetvořit. Jen pomyšlení na hrozby dnešního terorismu, znamená bát se 

o svou existenci. Hrozba je veliká. Každý se s ní musí vypořádat po svém. Kdybychom 

přemýšleli, kde všude na nás potenciální hrozba teroristického útoku čeká, zjistili bychom, 

že ani doma nejsme v bezpečí. Bohužel lidé co by si toto plně začali uvědomovat a přemýšlet 

nad tím v plné míře, by brzo museli vyhledat psychiatra. Je samozřejmé, když vidíme 

v televizi, slyšíme v rádiu, co se kde stalo, že se nad tím, alespoň většina z nás, zamyslí, ale 

život jde dál. Při zpracování mé bakalářské práce jsem se dozvěděla řadu nových poznatků 

a některá fakta a čísla mě také docela vyvedla z míry. Ovšem lidem žijícím běžným denním 

životem nezbývá nic jiného než se s potencionální hrozbou teroristického útoku smířit 

a doufat, že dobrý právní systém, důsledná práce zpravodajských služeb, dobrá připravenost 

jak záchranářů, tak i dobrá připravenost obyvatelstva alespoň částečně tuto hrozbu sníží.  

Na konec zde uvedu závěr Bezpečnostní informační služby o tom, zda je momentálně Česká 

republika v ohrožení teroristy. Zpráva je z 1. května 2009, tudíž velice čerstvá informace. 

Nebezpečí, které existuje a kterému je Česká republika vystavena, má charakter 

dlouhodobého potencionálního rizika. Trvající, dlouhodobé riziko vyplývá z našeho členství 

v NATO, z naší příslušnosti k euroatlantické civilizaci a k mezinárodní protiteroristické 

koalici, ze spojenectví s USA i s naší obhajoby svobody, lidských práv, demokracie 

a tolerance [35]. 

V souvislosti s izraelskou vojenskou operací v pásmu Gazy a českým předsednictvím 

v Evropské unii nemá BIS informace o přímém, bezprostředním ohrožení České republiky. 

Nebezpečí, kterému je vystavena má charakter dlouhodobého, potencionálního rizika, 

s kterým BIS počítá a případnou hrozbu je připravena v předstihu zastavit a odvrátit [35]. 
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Bezpečnostní informační služba nebude sdělovat, zda v kontextu té či oné události ve světě 

potenciální riziko klesá nebo narůstá. Důležité je, že služba s tímto rizikem počítá a je 

připravena případné nebezpečí v předstihu odvrátit [35]. 

Důležité je také zmínit, že pracovní režim Bezpečnostní informační služby je dlouhodobě 

nastaven na vysoký stupeň pozornosti. 
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