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Úvodem 

 

     Útoky na budovy Světového obchodního centra v New Yorku znamenají 

kvalitativní předěl ve vývoji terorismu, který v posledních třech desetiletích 

prodělává významné vnitřní změny. Rozpad komunistického bloku a konec 

globální ideologické konfrontace uvolnil prostor pro etnické a náboženské 

konflikty, regionální nestabilitu a občanské války. Aktivity některých 

levicových teroristických skupin sice pokračují (zejména v Latinské Americe), 

do popředí však vystupuje terorismus motivovaný nábožensky a etnicky. Sílí i 

vliv tzv. “státního terorismu” inspirovaného Libyí, afghánským hnutím Tálibán 

Irákem, Íránem, Severní Koreou, aj.  

     Vzhledem k rostoucímu rozsahu a závažnosti teroristických útoků, 

narůstajícímu transnacionálnímu charakteru teroristických seskupení a jejich 

zvětšující se mobilitě si boj proti nim vyžaduje širokou mezinárodní spolupráci. 

Česká republika, resp, její zahraniční politika,  přitom může působit jako aktivní 

subjekt při vytváření jednotné protiteroristické fronty. 

     Na tuto situaci reaguje projekt Ministerstva zahraničních věcí, řešený na půdě 

Ústavu mezinárodních vztahů v roce 2002/2003. Cílem projektu bylo analyzovat 

bezpečnostní rizika, současnou situaci a vývojové trendy v oblasti teroristických 

a protiteroristických aktivit, vymezit postavení České republiky  v těchto 

procesech.  Z analýzy vyplynula pro oblast bezpečnosti a politiku České 

republiky řada dílčích závěrů:  

 

 

Nový terorismus 

 

     Po 11. září začal být terorismus poprvé ve své historii vnímán jako 

strategický a globální problém vyžadující strategické a globální řešení. Svědčí o 
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tom rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1390, přijatá 16. ledna 2002. Historicky 

bezprecedentně je rezoluce RB OSN odvolávající se na kapitolu VII Charty 

OSN – akce při ohrožení mezinárodního míru – namířena proti nestátnímu 

aktéru. Rezoluce legalizuje použití vojenské síly a dalších opatření proti 

neteritoriálním aktérům a její součástí je seznam několika desítek konkrétních 

“entit” s teroristy spolupracujících, který je otevřen možnosti dalšího 

doplňování. Základní otázkou, kterou zodpoví až budoucnost je, zda-li se 

terorismus a boj proti teroristům stane tím, čím byly v minulosti velké války. 

Budoucnost také ukáže, zda bude reálný politický dopad terorismu – podobně 

jako tomu bylo v jeho dosavadní historii – spíše omezený či dokonce opačný 

oproti očekávání těch, kteří tuto metodu používali k dosažení svých cílů.1  

     Hrozby a rizika vyplývající z nového terorismu nerespektují tradiční hranice 

mezi vnitřní a vnější, vojenskou a nevojenskou bezpečností. Proti jeho aktérům, 

kteří nejsou vázáni na určité ohraničené teritorium nefunguje tradiční metoda 

odstrašování vojenskou silou. Virtuálně síťovaný a decentralizovaný charakter 

teroristických skupin neumožňuje identifikovat a zničit jejich těžiště – mocenské 

centrum, na jehož existenci a fungování je aktér životně závislý.  Vojenská síla 

až na výjimečné případy, jakým bylo tažení proti Tálibánu a základnám 

organizace al-Káida v Afghánistánu, není v boji proti teroristům účinná. 

     Obrana proti exponentům nového terorismu proto bude dlouhodobým 

zápasem na mnoha frontách a vyžaduje celostní a nuancovaný přístup. V boji 

proti teroristům je nutné nalézt rovnováhu mezi bezpečností na straně jedné a 

občanskou a hospodářskou svobodou na straně druhé, stejně jako mezi 

vojenskými a nevojenskými nástroji, mezi pozitivními pobídkami a negativními 

sankcemi.  

     Vyhlašovat terorismu válku, jak učinil americký prezident George W. Bush, 

je  logicky kontradiktorní a koncepčně chybné.  

                                                           
1 Laqueur: Postmodern Terrorism, s. 27. 
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     Za prvé - ve válce, jak připomíná Lawrence Freedman, se nebojuje proti 

taktice, ale proti politickým entitám2 a v rámci pravidel humanitárního či 

válečného práva.  

     Za druhé - v takovémto pojetí problému se ztrácí konkrétní a v čase 

dosažitelný cíl. Válku proti terorismu nelze vyhrát. Jako taktika či metoda boje 

slabšího proti silnějšímu zde terorismus bude existovat dlouhodobě.   

     Za třetí - pojem válka implikuje úzký, militární přístup k řešení problému, 

který může být relevantní pouze pro úzký výsek problému terorismu.  

     Za čtvrté - důsledkem kvazi-permanentního válečného stavu může být snaha 

státu posílit své exekutivní funkce a pravomoci na úkor jiných společenských 

hodnot, případně občanských práv. 

          Globální terorismus se stal nejvážnější hrozbou především pro USA, ale 

spolu s nimi i pro ostatní země euroatlantické oblasti. Ty se až do 11. 9. 2001 

těšily mimořádně vysokému bezpečnostnímu statutu, dnes jsou však v situaci, 

kdy nákladně budované a zdokonalované nástroje obrany  mohou být obejity  a 

takříkajíc podstaveny mimo hru. Tváří v tvář zákeřnému a nevyzpytatelnému 

nepříteli musí řešit úkoly v několika úrovních.  Krátkodobé úkoly jsou spojeny 

především s vojenskými údery proti výcvikovým základnám al-Káidy  s cílem 

rozbít jejich síť jako takovou, ale vyhnout se přitom “plošnému bombardování, 

které by bylo mimořádně kontraproduktivní,”3 zejména pak v případě obětí na 

civilních životech.   

     Mezi o úkoly střednědobého charakteru půjde v obecné rovině především o 

přehrazení toků peněz pro globální teroristy. V konkrétní rovina pak půjde o na 

nalezení východisek pro posttálibánský Afghánistán a  o vyřešení vážného 

iráckého problému. 

     Nejnáročnější budou úkoly dlouhodobého charakteru. Půjde o to, změnit 

poměry v islámském světě do takové míry,  aby je globální teroristé již nemohli 

                                                           
2 Lawrence Freedman: Third World War? Survival. Vol. 43. No. 4. Winter 2001-2. s. 63. 
3 International Herald Tribune, 3. 10. 2001. 
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zneužívat jako referenční objekt své extremistické ideologie a strategie. Toho 

však nelze dosáhnout “prosazováním západních hodnot jako univerzálních 

hodnot pro všechna společenství, ale především cestou  dlouhodobé, trpělivé 

politické, ekonomické a výchovné práce při sílícím vzájemném ovlivňování 

společností, což bude záležitost několika desetiletí.”4 Tyto úkoly mohou být 

splněny pouze za předpokladu sladěného postupu mezinárodního společenství, 

nikoli v dosavadním rámci působení státu proti státu. 

 Hodnocení motivů a možných dopadů teroristických útoků ze dne 11. 9. 

2001 má nesmírně důležitý praktický dopad. Jde o intersubjektivní proces 

vyhodnocování nejvážnější bezpečnostní hrozby globálního charakteru na 

počátku 21. století. Hlavní roli v tomto procesu hrají nejvyšší političtí a vojenští 

činitelé USA jakožto napadeného státu. Již v den napadení se před nimi otevřely 

dvě základní možnosti : unilateralismus nebo multilateralismus.  

 První možnost by se mohla opírat o několik zásadních skutečností. USA 

jsou dnes ekonomicky i vojensky suverénně nejsilnějším státem světa. John 

Ikenberry, profesor Georgetownské univerzity, uvádí, že USA se dnes cítí 

“náležité velké, silné a odlehlé, aby podnikaly samostatné akce”, ale zároveň s 

tím varuje: “v důsledku transnacionálního charakteru současného terorismu je 

čistě národní strategie neúčinná, a tak USA budou nuceny oživit liberální přístup 

a postupně pochopit, že “řešením není rozmisťování vojsk, ale naopak důraz na 

posílení práva”.5 Unilateralismus však v sobě nese i řadu rizik, včetně sklonu k 

přehánění při vyhodnocování bezpečnostních hrozeb, který velmi popsal 

americký analytik Robert H. Johnson.6 Ten upozorňuje především na 

posunování subjektivních hranic USA do stále nových oblastí, v jehož důsledku 

narůstá počet nových problémů, takže  nárůst americké síly nakonec nevede 

k posílení pocitu jistoty, ale spíše k rozšíření vnímaných hrozeb, kterým je třeba 

                                                           
4 Frederick Bonnart : Don´t  Blast Afghanistan and Set Off a Wider Conflagration. International 
Herald Tribune, 29. – 30. 9. 2001. 
5 Tamtéž, s. 29. 
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naléhavě čelit”. Tento proces autor nazývá výrazem začarovaný kruh neustálého 

rozšiřování definice národní bezpečnosti – soustavné rozšiřování záběru 

americké národní bezpečnosti generuje nové zdroje nejistoty v americkém 

bezpečnostním perimetru a to zase vyúsťuje v jeho další rozšiřování. V závěru 

své knihy pak autor americkým politikům doporučuje, aby postupně zbavili 

zažitého přesvědčení, že USA jsou státem s jakousi výsadní zodpovědností za 

udržování světového uspořádání, jinak podle něho “každé narušení hrozba 

tohoto uspořádání bude i hrozbou vůči americké věrohodnosti”. Dále by se USA 

měly učit žít ve světě, jehož neuspořádanost se vymyká americké kontrole, 

“měly by se spíše přizpůsobovat mezinárodnímu prostředí než usilovat o jeho 

formování”. 

 Naproti tomu při multilaterálním přístupu by vyhodnocování hrozby 

globálního terorismu mělo být záležitostí všech spojenců USA. Tento přístup 

navíc vytváří příznivé předpoklady pro zapojení Ruska do západního systému 

bezpečnostních aliancí vycházejících z koncepce demokratického míru. Čím 

širší bude antiteroristická koalice, tím pevnější budou předpoklady 

diplomatického úspěchu, tím více se zúží i prostor pro to, aby globální teroristé 

zneužívali tíživou situaci jedné miliardy muslimů. Zapojení maximálního 

množství států a organizací je nezbytné a přínosné také z hlediska využívání 

nevojenských nástrojů boje proti terorismu, jimiž jsou zejména právní opatření, 

společné kroky v imigrační politice, bankovní a finanční politika, zapojení 

organizací soukromého sektoru, zajištění bezpečnosti jaderných materiálů či 

kybernetických systémů, ochrana citlivých informací a další. Česká republika by 

v těchto procesech měla podporovat multilaterální přístupy. 

     Jedním ze základních  problémů, které ztěžují formování mezinárodní 

koalice proti terorismu, je neexistence univerzální definice a interpretace 

terorismu. Bez nich je vysoce obtížné formulovat mezinárodní smlouvy a 

                                                                                                                                                                                     
6 Robert H. Johnson : Improbable dangers. U.S. Conceptions of Threats in the Cold War and After. 
London 1997,  317 stran. ISBN O - 333 - 62522 - 6. 
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konvence, tedy vytvářet legální rámec pro potírání terorismu stejně jako 

praktickou strategii a taktické postupy boje proti nim. Rovněž hrozí zneužití 

pojmu terorismu v politických bojích. To se jednoznačně ukázalo po 11. září 

2001, kdy některé vlády a politické síly začaly při prosazování svých parciálních 

zájmů využívat nálepky terorismu jako zdůvodnění k potlačování opozice. ČR 

by z těchto důvodů měla aktivně podporovat a účastnit se dopracování a přijetí 

univerzální definice a komplexní úmluvy proti terorismu. Pracovním 

východiskem by se v tomto ohledu pro ČR mohlo stát vymezení, které v závěru 

roku 2001 přijaly země Evropské unie ve “Společném postoji Rady EU o použití 

zvláštních opatření v boji proti terorismu”.  

     Bude rovněž nutné věnovat větší pozornost vývoji protiteroristických úsilí 

v rámci neevropských regionálních organizací. 

 

 

Teritoriání analýza  

 

Blízký východ 

     V souvislosti se situací na Blízkém východě existuje v České republice 

latentní riziko logistických i teroristických aktivit radikální části středovýchodní 

komunity, která se na českém území zdržovala již v minulosti, nebo sem nově 

proniká jak z regionu Blízkého východu, tak ze západní Evropy. Její činnost je 

zaměřena zejména na získávání informací, udržování kontaktů se zeměmi 

původu, poskytování servisních služeb osobám přijíždějícím ze středního 

východu a odjinud. Existuje několik vdůvodů, proč by si blízkovýchodní 

teroristé mohli vybrat Českou republiku jako základnu pro své aktivity. 

Uvádíme nejzávažnější z nich: liberální ekonomický a politický systém, 

snadnější přístup ke zbraním, poměrně propustná hranice s EU a naše plánované 

členství v  EU, existence určité podpůrné struktury arabského organizovaného 

zločinu, malé zkušenosti české policie s islamistickými aktivitami a kulturním 
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prostředím z kterého vzešly. Útoky militantních islamistů jsou zaměřeny 

především na země, které se přímo angažují ve vnitropolitickém konfliktu, např. 

na straně represivního režimu (Francie v roce 1995 v souvislosti s alžírskou 

krizí). Další možností je výrazná diplomatická podpora izraelské okupační 

politiky, převedení našeho velvyslanectví do Jeruzaléma či úzká bezpečnostní 

spolupráce s Izraelem (dodávky zbraní) aj. V tomto případě většinou hrozí útok 

proti americkým či izraelským zájmovým cílům na našem území, jako se v 

minulosti staly v případě Keni (al-Káida), Argentiny (Hizballáh). Nebezpečná je 

naše účast v útoku proti nějaké islámské zemi či účast jednotek na její dočasné 

okupaci. Rizikem je přímá podpora našeho státu na preventivním úderu, 

humanitární misi či svržení režimu v islámském světě po boku USA.  

 Ve střední Evropě má silné pozice ruská a ukrajinská mafie, která je 

připravena jednat s teroristy. Některé její články mají přístup k jaderným, 

biologickým a chemickým, konvenčním  zbraním a příslušnýmu know-how.  

Přeprava zbraní hromadného ničení, různých jejich komponentů a také lidí je 

mnohem jednodušší než přes dobře hlídanou schengenskou hranici. Varovným 

příkladem je údajná schůzka představitelů al-Káidy s velmi známým ruským 

zbrojním dealerem, která se měla uskutečnit v Budapešti v létě 2001. V České 

republice poměrně spolehlivě funguje tajný trh se zbraněmi.  

 Ještě v roce 1989 zaujímalo  Československo sedmou příčku ve vývozu 

zbraní na světě. Tehdejší politická a ideologická příslušnost  orientovala vývozy 

našich zbraní do antiamericky orientovaných zemí, které jsou nyní zařazeny do 

amerického seznamu zemí podporujících terorismus či rizikových oblastí. 

Různými reexporty či jiným způsobem se dostávaly naše zbraně do rukou 

teroristických skupinek (viz. např semtex v aféře Lockerbie). Vývoz zbraní po 

sametové revoluci drasticky klesl a v současné době vyvážíme de facto pouze 

lehké ruční zbraně, cvičné letouny a výbušniny. V posledních pěti letech se 

vyvážely i vyřazené zbraně ze skladišť, což se stalo předmětem spekulací 

sdělovacích prostředků o mechanismech udělování vývozních licencí a 
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hodnověrném přiznávání konečného uživatele. Vývozy do rizikových zemí 

poklesly na nulu a zpřísnily se kriteria pro udělování vývozních licencí.  Z 

arabských zemí se nám podařilo vyvézt zbraně pouze do Alžírska (1996) a 

Jemenu (1999). Posledně jmenovaná země se stala v současnosti největším 

příjemcem českých zbraní v regionu, ale naše postavení na trhu není pevné. V 

souvislosti s útokem teroristů na americkou válečnou loď Cole v adenském 

přístavu (2000), kterou spáchala skupina údajně napojená na al-Káidu, se dostala 

tato země do zorného úhlu pozornosti USA. Poté začaly být zpochybňovány její 

garance konečného uživatele.7  

  V posledních letech bylo zjištěno několik pokusů zfalšovat potvrzení o 

konečném uživateli zbraní, aby je bylo možné vyvézt do rizikových oblastí, kde 

po nich byla značná poptávka. Firmy, které mají licenci na vývoz zbraní, mohou 

jejich prodej přenechat jiným obchodním subjektům (mnohdy pololegálním a 

nelegálním), aby zajistily export do rizikové oblasti. Některé takové 

zprostředkovatelské firmy poté zaniknou. Klíčovým úkolem bude v budoucnosti 

posuzování duálních vývozních položek do rizikových oblastí, včetně zemí 

podporujících terorismus. Česká republika bude muset intenzivně spolupracovat 

v rámci mezinárodních režimů a smluv zaměřených na kontrolu zbrojení, 

kterými je smluvně vázána (Zanggerský výbor, Skupiny jaderných dodavatelů 

(NSG), Australské skupiny, MTCR-raketový kontrolní režim, Wassenarské 

dohody). Základním dokumentem pro posuzování vhodnosti vývozu našich 

zbraní do rozvojových zbraní jsou Pravidla chování pro vývoz zbraní (EU Code 

of Conduct for Arms Export, které budeme nucení dodržovat. Známé jsou aféry 

kolem vyzbrojování Iráku v 80. letech, na kterém se podílelo velké množství 

evropských firem či iráckých předsunutých firem  Německu (vedené 

německými občany iráckého původu). 

                                                           
7 Bernardo Mariani, Chrissie Hirst: Arms Production, Exports and Decision-Making in Central and 
Eastern Europe, Safeworld 2001, s. 56. 
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 Kalkuluje se také s uvolněnějším režimem hraničních kontrol mezi EU a 

kandidátskými zeměmi střední Evropy, umožňujícím snadnější pašování drog, 

zbraní i lidí.  V regionu neexistuje žádná teroristická organizace, což způsobuje, 

že místní bezpečnostní agentury nejsou dobře vybaveny a připraveny pro boj s 

tímto druhem zločinu jako jejich protějšky v EU a USA. Teroristé ve střední 

Evropě sází také na možnost kompromisů, nedůslednost a svoji menší 

sledovatelnost v porovnání s jinými regiony.  

 Kontakty s arabskými zeměmi zajišťují  lidé arabského původu, kteří jsou 

mnohem méně nápadní České republice než v jiných zemích. Během 

komunistické vlády se vytvořily dobré všestranné vztahy, které se částečně 

uchovaly v ekonomické rovině. Zprostředkovatelských, jazykových znalostí a 

kontaktů těchto lidí využívá mnohdy členové arabských zločineckých gangů a 

není vyloučeno spojení na teroristické sítě. Využívat se dají i tradičně velmi 

silné ekonomické vazby Československa na arabské země, které patřily v 80. 

letech největším zdrojům tvrdé měny pro komunistickou ČSSR a další země 

východního bloku. Značná část petrochemických kapacit v Iráku byla 

vybudována s českou pomocí. Maďarsko se silně angažovalo v Sýrii.  

Neformální kontakty jsou udržovány dodnes. 

     Česká republika je zemí, která se v dobách komunismu vzhledem ke svému 

geopolitickému postavení v rámci bipolárního světa, uzavřeným hranicím a 

přísnému totalitnímu režimu nemohla stát středobodem zájmu radikálních a 

teroristických skupin. Zákaz soukromého podnikání bránil arabským 

podnikatelům v uchycení na vnitřním trhu a veškeré kulturní aktivity byly 

rovněž pod důslednou kontrolou komunistického státu. Udělování politického 

azylu nebylo příliš obvyklé. Komunistický režim se zdráhal povolit výstavbu 

mešit na našem území. Nepočítáme krátkodobé návštěvy čelních představitelů 

palestinských radikálních skupin s levicovou orientací (Lidová fronta pro 

osvobození Palestiny, Demokratická fronta pro osvobození Palestiny, KSP aj), 

které byly pokládány za součást palestinského národně-osvobozenecké hnutí. 
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Tyto vazby byly po roce 1989 odbourány. Islámská struktura (charita, kulturní 

instituce) je z těchto důvodů v ČR v elementárním stavu  v porovnání s 

členskými zeměmi EU.  

 Po listopadu 1989 bylo obnoveno Al-Ittihád al-islámí  Ústředí 

muslimských náboženských obcí v ČSFR  na čele s profesorem Šilhavým z 

Třebíče, která se hlásila k Brikciovým prvorepublikovým Muslimům. Al-Ittihád 

nemá právní subjektivitu. První mešita a islámské centrum bylo vybudováno v 

Brně v polovině 90. let. V Praze se muslimové orientovali dvojím způsobem. 

Specificky českou variantu islámu se snažil prosazovat dr. Petr Pelikán. Naopak 

muslimským studentům v Praze nevyhovovala Šilhavého či Pelikánova forma 

středoevropského islámu a založili Všeobecný svaz muslimských studentů, 

sdružující arabské studenty z Brna a Prahy, kteří si zřídili provizorní motlitebnu 

v Praze. Od Šilhavého ústředí se distancoval Voldánův Islámský svaz-klub 

přátel islámské kultury, který se zaměřoval na učení súfismu. V druhé polovině 

90. let byla v Brně postavena mešita a v Třebíči  vybudován první muslimský 

hřbitov. 

  Znamená to, že česká muslimská obec je nejen početně slabá, ale navíc si 

brněnské, třebíčské a pražské centrum vzájemně konkurují či jsou dokonce v 

konfliktním vztahu. Muslimská kultovní infrastruktura je v samém začátku a 

navíc v jejím čele stojí stoupenci modernějšího evropského (českého) islámu, 

snad kromě Všeobecného svazu muslimských studentů.  Kromě mešity v Brně 

neexistuje žádná instituce, kolem které by se mohla v budoucnosti vytvořit 

kulturní muslimská ghetta, jaké známe ze západní Evropy, která se stávají 

útočištěm i ochranným štítem teroristických skupinek. Na jedné straně to může 

urychlit asimilaci a sekularizaci cizích muslimů v českém prostředí, což lze v 

českém, spíše xenofobním prostředí vnímat jako pozitivum, ale na druhé straně 

takový stav znemožňuje lepší kontrolu státu nad muslimskou komunitou, která 

se bude po vstupu ČR do EU rozrůstat, zvýší se její mobilita v obrovském 

prostoru a flexibilita. Vzniknou tady odbočky různých charitativních nadací, 
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centra, kulturní instituce, jejíchž ústředí bude činné v jiném evropském městě. V 

polovině 90. let se prokázalo, že např. militantní islamisté z GIA se 

koncentrovali ve Francii či Německu kolem různých institucí, mešit a nevinných 

kulturních spolků a mnohdy spolupracovali s umírněnými prostátními 

islámskými strukturami.     

 V současnosti je třeba kalkulovat s našim brzkým členstvím v EU, které 

zcela změní podmínky a náš význam v širším kontextu. V Evropě se během 

několika desetiletí vytvořila rozsáhlá síť islámských institucí a na nich závislých 

těžko kontrolovatelných charit a mešit. Některé z nich se nepřímo zabývaly či 

zabývají podporou radikálních, militantních  islamistických hnutí. Mezi největší 

panevropské islámské instituce patří Organizace islámské konference a Světová 

islámská liga.  

 V Evropě působí World Assembly of Muslim Youth (WAMY), jehož  

předsedou je saúdsko-arabský občan M. Huwajš. Jeho Výbor mládeže za 

Palestinu byl úzce propojen s Hamásem. Evropská islámská rada se sídlem v 

Ženevě měla zase kontakty na Islámský džihád. Dále existuje Islámská evropská 

unie, Organizace studentů Muslimského bratrstva v Evropě (Bonn), Federace 

islámských, studentských asociací v7 Evropě, Federace islámských organizací v 

Evropě, Evropská rada mešit. Je zřejmé, že naše členství v EU rozšíří působnost 

těchto panevropských muslimských organizací  i do České republiky. Volnost 

vnitřního pohybu osob v rámci schengenského jednotného systému bude 

docházet k běžné migraci mezi členskými zeměmi, do níž se nepochybně v 

menší či větší míře zapojí i evropští muslimové. 

     Česká republika se může brzy stát cílovou zemí dočasné i trvalé muslimské 

migrace, která bude usilovat o vybudování podobné kulturně-sociální sítě, jako v 

ostatních zemích EU. České bezpečnostní složky nejsou dobře obeznámeny s 

fungováním islámských institucí a jejich propojením. Klíčová bude úzká 

mezinárodní spolupráce (Europol, Interpol aj.) bilaterální spolupráce se zeměmi, 

které mají velké zkušenosti v této oblasti (Francie, Německo, Španělsko, Itálie, 
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státy Beneluxu). V současné době je migrace z arabských, blízkovýchodních 

zemí malá. V roce 2000 žilo v ČR pouze 2021 rezidentů z arabských zemí. ČR, 

vzhledem k celkové struktuře zaměstnanosti, obtížím při získávání 

dlouhodobého pobytu a nízké životní úrovni v porovnání se Západem, většina 

Arabů využívá našeho území jako tranzitu na Západ. Mnoho občanů zemí 

Blízkého východu bylo zadrženo v letech 1993 – 2000) při pokusu o ilegální 

přechod do EU, nejvíce z Alžírska (2215), Tuniska (1900), Palestiny (837) a 

Libanonu (1232).  Hrozí, že do zemí EU budou pronikat přes hranice ČR 

teroristé. Aby se snížilo riziko udělení azylu nevhodným osobám, které mají 

zločineckou či teroristickou minulost, je nový azylový zákon poměrně přísný.     

 Ve všech evropských zemích se vytvořila specifická, komplikovaná, 

hierarchistická struktura islámských organizací či spolků, provázaná s činností 

mešit, madras, nadací, která je mnohdy velmi složitá a těžko kontrolovatelná ze 

strany státu. V každé zemi funguje střechová organizace muslimských 

organizací, s jejíž pomocí uplatňuje stát svoji kontrolu nad islámskou 

komunitou. Ve Francii je takovou organizací Unie islámských organizací ve 

Francii- UOIF, v jejímž rámci se aktivizuje Muslimské bratrstvo a např. i 

tuniská islamistická organizace an-Nahda. Někde se  instituce sdružují podle 

příslušnosti k jednotlivým islámským zemím či islámskému proudu. V 

Německu, kde je nejvíce Turků provádí kontrolu Turecko-islámská unie 

(Türkije dijanet vakfí). Další tureckou institucí je Islámská unie pro novou vizi v 

Evropě (Avrupa milli görüs teskilati), která sdružuje umírněné islamisty z 

Turecka, kteří chtějí ve vlastní zemi zřídit islámský stát. Turečtí islamisté jsou v 

současné době silně proevropští a prosazují vstup Turecka do EU. Pod hesly o 

nutnosti plnění kodaňských kritérií usilují o oslabení role armády v politice coby 

sekulární pojistky v době krizí. Při islámských centrech v Berlíně, Frankfurtu a 

Hamburku se aktivizuje Muslimské bratrstvo, stejně tak jako v Londýně. V 80. 

letech zesílil íránský, šíitský vliv, který není už tolik významný a omezuje se 

především na činnost velvyslanectví. Íránské ambasády v minulosti 
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monitorovaly íránskou opozici v místech působnosti a mnohdy docházelo i  

cíleným vraždám disidentů (např. útok proti íránským Kurdům v Berlíně na 

počátku 90. let). Podobné praktiky dlouhodobě uplatňují tajné služby i jiných 

blízkovýchodních států (např. Izrael, Irák). Naše republika se může stát místem 

vyřizování účtů. Známé je i násilí a terorismus mezi různými blízkovýchodními 

etniky (Kurdi, Arméni versus Turci, Kurdi versus Peršané, alžírsko-berberský 

antagonismus). Násilí bylo zaznamenáno v minulosti i mezi umírněnými a 

radikálními Palestinci.    

     Dlouhodobý, tradiční  vliv si udržela umírněná súfijská bratrstva (zvláště 

turecká či kurdská).  V některých zemích je rozšířeno mírumilovné, nepolitická 

pietistická indo-pákistánské hnutí Tablíghu, která slouží k uchování islámské 

identity i jako sociální instituce (Británie, Nizozemí). Je nutné zachovávat 

obezřetnost i v těchto případech. Je známo, že např. nizozemské hnutí Tablíghu 

spolupracovalo v 90. letech s alžírskou islamistickou skupinou FIS.8  V 

Londýně působí značný počet militantních islamistických skupin, což 

vyvolávalo donedávna protesty četných blízkovýchodních zemí. V Londýně 

měla sídlo nadnárodní síť původně palestinsko-jordánské skupiny Hizb at-tahrír 

(Strana osvobození), s odbočkou v Hamburku, a její frakce al-Muhádžirún 

(Migranti), která se soustřeďuje na  izraelsko-arabský konflikt. Aktivity Strany 

osvobození ve střední jižní Asii svědčí o tom, že její  program, odmítající násilí 

je fikcí. Alžírská teroristická Islámská ozbrojená skupina (GIA) operovala ve 

Francii a rovněž v Belgii, kde bylo v roce 1998 zatčeno osm teroristů. Dokonce 

v relativně málo zajímavém Finsku operovala donedávna teroristická frakce Abú 

Nidála. Po 11. 9. byla odhalena důležitá součást rozsáhlé sítě al-Káidy v mnoha 

zemích EU (Francie, Španělsko, Německo, Belgie aj.), která připravovala různé 

teroristické akce. Islamistické struktury se rozšířily na všechny evropské země. 

Mají zde vazby na místní muslimskou komunitu, umírněné islámské struktury, 

organizace, podnikatelské subjekty a spolupracují s místním zločineckým 
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podsvětím (většinou muslimským), které jim zajišťuje patřičný servis. V naší 

republice jsou tyto služby značně levné a lehce dostupné v porovnání s ostatní 

Evropou. Prostřednictvím etablované kriminální struktury mohou islamističtí 

teroristé získávat potřebné peníze na nákup zbraní. 

     Značně nebezpečným fenoménem je, že středovýchodní podsvětí v Čechách 

pravděpodobně udržuje kontakty s představiteli některých fundamentalistických 

a teroristických organizací, jako jsou Fronta islámské spásy (FIS) či Ozbrojená 

islámská skupina (GIA) z Alžírska.9  

     I když hlavním hnacím motorem aktivit organizovaného zločinu je především 

maximální zisk – na rozdíl od teroristických organizací, které sledují dosažení 

politických cílů – zájmy  těchto dvou světů se často prolínají. Blízkovýchodní 

zločinecké podsvětí v ČR představuje pro teroristy ideální prostředí, v němž lze 

získat výzbroj, falešné doklady aj.,  zajistit si zde i další servisní služby jako 

provedení ilegálních transferů peněz, převedení přes hranice, úkryty apod. V 

mnoha případech teroristé a zločinci spolupracují i při tvorbě zisku – únosech, 

přepadech bank, pašování drog.  

     Česká protidrogová policie odhalila, že Palestinci, kteří se v České republice 

zabývají prodejem drog, má rozsáhlé styky v zemích Blízkého východu a 

zemích bývalého Sovětského svazu, jako třeba na Ukrajině, v Dagestánu, 

Turkmenistánu či Tádžikistánu. Většina z nich je nějakým způsobem propojena 

s nacionalistickými a teroristickými arabskými organizacemi, jako je Hamás, 

Národní fronta pro osvobození Palestiny, Al Fatáh a další. Tyto skutečnosti byly 

přímo nebo nepřímo potvrzeny při policejních operacích proti arabským 

drogovým dealerům v roce  2001. Mnozí ze zatčených Palestinců mají proto 

strach z deportace do svých rodných zemí, kde jsou tresty za obchodování 

                                                                                                                                                                                     
8  Antoine Sfeir: Les réseaux d´Allah, Plon, Paris 1997, s.194. 
9 Srv. kapitola “Organizovaný zločin a islámský terorismus. In: Miroslav Nožina: Mezinárodní 
organizovaný zločin v České republice. Themis Praha 2003 (v tisku) 
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s drogami a spolupráci s teroristy  daleko tvrdší, než v Evropě. Mnohde jsou to 

tresty absolutní.10  

     Česká policie prostřednictvím Interpolu často zjistí, že delikventi ze 

Středního východu zadržení u nás mají i ve vlasti kriminální minulost zejména 

v oblasti obchodování se zbraněmi, výbušninami a hašišem.11       

     Po zahájení vojenské operace v Afghánistánu v roce 2001 se vláda Spojených 

států obrátila na Českou republiku s žádostí o pomoc při narušování tras 

pašování drog dopravovaných po “Balkánské cestě” kosovoalbánskými kanály. 

Výnosy z prodeje těchto drog, pocházejících zčásti z Afghánistánu, slouží k 

financování teroristů al-Káidy v Afghánistánu a jejích buněk ve světě. Těsně 

před zahájením konfliktu jich bylo na Balkánskou cestu vyvezeno 

z Afghánistánu značné množství.   

 Za normálních podmínek je islámská infrastruktura v jednotlivých zemích 

zaměřena na charitativní, misionářskou, kultovní, vzdělávací a sociální činnost, 

ale dojde-li k vyhrocení politických konfliktů v islámských zemích, začnou se 

některé její segmenty různým způsobem zapojovat do politické aktivity a 

mnohdy i spolupracují s islamistickými, teroristickými skupinami. Podobná 

situace nastala v polovině 90. let u našeho nejbližšího souseda - Rakouska. V 

kontextu s islamistickým povstáním v 90. letech, vypuknutím ozbrojeného boje 

mezi alžírskými islamisty (FIS, AIS, GIA) a alžírskou vládou, bosenskou krizí 

se stalo Rakousko významným centrem pašování zbraní.  Podobnými středisky 

byl Gibraltar, Marseille, Belleville, Aubervilliers, Saint-Denis. V EU fungovaly 

dvě hlavní centra FIS. V Německu to byla Nadace Muwáfaq v Karlsruhe a 

francouzská Fraternité Algerienne de France (FAF). Mnoho alžírských islamistů 

našlo v Rakousku bezpečný úkryt. Podobná situace nastala i po bosenské válce, 

kdy se Rakousko přeměnilo v tranzitní zemi pro zbrojní zásilky bosenským 

                                                           
10 Výroční zpráva. Situace v oblasti drog v roce 2001 v České republice. Národní protidrogová 
centrála Praha 2002 (nepublikováno). 
11 Tamtéž. 
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muslimům, které byly financovány zeměmi GCC. 12 Velkým střediskem 

alžírských a bosenských islamistů se stalo Německo, které se změnilo v leteckou 

základnu, odkud se pašovaly zbraně do zmíněných dvou ohnisek napětí. 

Terminálem pro dodávky zbraní bosenským muslimům se staly přístavy  Polsku 

a Chorvatsku.                           

 Naše území se nestane zřejmě klíčovým centrem islamistů v nejbližších 

letech, ale může  se stát méně hlídanou branou pro jejich průnik do zemí EU. Na 

našem území fungovalo několik převaděčských gangů, kteří byly schopny 

zajistit přechod přes schengenskou hranici. Vyplývá z toho povinnost důsledně 

hlídat vnější hranice,  zodpovědně kontrolovat osoby, které se budou ucházet o 

utečenecký statut či politický azyl na našem území, aby nebyly členy 

blízkovýchodní teroristické sítě. Zřejmě velké problémy bude činit monitoring 

finančních toků teroristických organizací či sponzorských objektů vzhledem k 

nedořešeným kompetencím a malým zkušenostem v této oblasti. Všechny země 

EU dostaly seznam institucí podezřelých z financování terorismu (který 

vypracovala americká tajná služba).  

      Pro budoucnost zůstává značným rizikem přítomnost veteránů války 

v Afghánistánu a dalších konfliktů v ČR, (Alžírsko, severní Kavkaz, Bosna), 

kteří kromě výcviku a účasti v bojových operacích prošli dlouhým obdobím 

náboženské indoktrinace. Kromě šíření militantního islámu spočívá nebezpečí 

především v možnosti jejich najímání na násilné akci, zejména teroristické. 

     Naše země se začala po roce 1989 angažovat v blízkovýchodních konfliktech 

(účast chemické jednotky ve válce v Zálivu i  možnost (nebojové) účasti na 

protiiráckém tažení, podmíněné mandátem OSN, v případě nesplnění rezolucí 

OSN ze strany Bagdádu) a stali jsme se součástí západní aliance pro boj s 

terorismem. Podle některých kritických hlasů jsme příliš horlivě pomáhali USA 

najít “pražskou stopu”, tj. spojení jednoho z atentátníků z 11. 9., Atty, na irácké 

velvyslanectví, která byla nezbytná pro zdůvodnění pro amerického zásahu proti 

                                                           
12  Podrobněji viz Sfair,A.: s. 206. 
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Iráku. V centru pozornosti jsou naše postoje k řešení blízkovýchodního 

konfliktu a blízkovýchodní vysílání amerického rádia Svobodná Evropa, naše 

ochota zapojit se do protiteroristického tažení v Afghánistánu či útoku na Irák. 

V arabských zemích jsou velmi podrobně monitorovány aktivity budoucích 

nových členů EU. Blízkovýchodní režimy i veřejné mínění v nich vnímá roli 

USA na Blízkém východě poněkud odlišněji než česká zahraniční politika. 

Velmi citlivě je hodnocena  americká kampaň proti terorismu, která je vnímána 

jako “protiislámská” a  jako nástroj pro prosazování vlastních sobeckých zájmů 

USA či zájmů Izraele. Stojí za zmínku, že v posledních dvou letech zesílily 

antiamerické nálady dokonce i v tradičně prozápadních, umírněných státech  

pod vlivem situace na okupovaných palestinských územích, necitlivého 

zasahování do islámské orientace státu (zájem o změnu osnov výuky islámu na 

školách), příliš tvrdého postoje vůči Iráku. Tyto postoje se přenáší i do prostředí 

arabské diaspory do západní Evropy.      

     EU, až na výjimky (Británie), je vnímána v pozitivnějším světle, protože 

zastává stejné přístupy k palestinské otázce i Iráku jako jsou oficiální stanoviska 

Ligy arabských států. 

 V očích militantních islamistů jsme se stali loajální součásti “křižácké 

aliance” proti islámu a tudíž i jedním z méně významných potenciálních 

nepřátel. Nelze vyloučit, že se naše země nestane v budoucnosti terčem 

teroristického útoku, který nebude namířen  proti našemu státu, ale spíše proti 

zájmům např. USA, Izraele či Británie na našem území (velvyslanectví, útoky 

proti diplomatům, podnikatelům, leteckým společnostem a letadlům, objektu 

rádiového vysilače RFA aj.).          

 Boj proti novému, málo hierarchizovanému terorismu bude vyžadovat 

širokou mezinárodní spolupráci mezi státy, zpravodajskými agenturami, v rámci 

mezinárodních organizací. Nezbytná bude pravidelná a rychlá výměna 

informací. Česká republika nebude vydávat tak veliké sumy na boj proti 

terorismu jako například Británie, Španělsko či Francie, ale měla by se zaměřit 
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na některou oblast, která vyhovuje našim možnostem (protichemická ochrana) a 

stupni ohrožení. Naléhavá bude potřeba dostatek kvalitně vyškolených lidí, kteří 

budou rozumět problematice blízkovýchodního (nábožensky zabarveného) 

terorismu a budou náležitě jazykově vybaveni. Potřebná bude i náležitá 

legislativa, nutná pro potřeby boje proti terorismu, která se začíná vytvářet. 

Základními rámcovými dokumenty se stane rezoluce RB OSN č.1373 a jednotná 

protiteroristická strategie, přijatá Radou EU na jejím zasedání v Bruselu (27. 12. 

2001). Žádoucí bude i bilaterální či multilaterální spolupráce s 

blízkovýchodními zeměmi. Polsko, Maďarsko a Rumunsko podepsaly dohody o 

spolupráci v oblasti bezpečnosti s některými blízkovýchodními zeměmi. Česká 

republika, která nebude významněji ohrožována islamistickým terorem 

vzhledem ke geografické poloze a stupni politické důležitosti, což v praxi 

znamená, asi nepůjde cestou Itálie, která začala podepisovat protiteroristické 

smlouvy s arabskými zeměmi o konkrétní, velmi úzké spolupráci při 

identifikaci, monitorování, vyšetřování a vydávání teroristů..  

 Překážkou spolupráce Západu (EU a USA) s blízkovýchodními zeměmi 

jsou odlišnosti v systému trestního práva, soudnictví  a jiné standardy při 

dodržování lidských práv. Arabské země si tradičně ztěžují na neochotu 

západních zemí vydávat na požádání arabské strany osoby podezřelé z 

provádění či organizování terorismu. Poukazují na to, že v 90. letech bylo 

arabskou stranou zaznamenáno velké množství podobných případů. Mezi 

největší “ignoranty” patří podle arabských zemí Británie, která na svém území 

trpěla velké množství teroristů z Blízkého východu, které z jeho území dokonce 

organizovali teroristické akce proti blízkovýchodním zemím.. Obdobně se však 

chovalo i Německo, Švýcarsko v případě Ajmána Zawáhirího (Káida) a jiné 

země. Balkánské země, Rusko a postsovětské republiky, četné rozvojové země 

vydávají podezřelé teroristy blízkovýchodním zemím většinou bez problémů. 

Arabské země vnímají tento nedostatek velmi citlivě, protože byly v minulosti 

sankcionovány za stejný prohřešek (např. Sýrie v roce 1986).  Existují i  arabské 
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země, které v minulosti obvykle odmítaly vydávat své občany (např. Saúdská 

Arábie) se zdůvodněním, že to odporuje islámským mravům a zvyklostem. 

Mnohdy tak učiní až po nátlaku, jako se stalo v případě Francie, které vydal 

Súdán známého teroristu Carlose alias Šakala  (I. R. Sanchez). Zajímavý je 

rozsah spolupráce USA – Libye v boji proti strukturám al-Káidy. Arabské země 

označují neochotu západních zemí  za dvojí standart v přístupech k terorismu.  

 Země EU zdůvodňují tento postoj tím, že evropské zákony znemožňují 

vydání teroristů do zemí, v kterých nebyl zrušen trest smrti, existuje 

pravděpodobnost nespravedlivého soudního procesu či mučení. Česká republika 

jako člen EU by měla vystupovat v rámci euro-středomořského partnerství i 

různých orgánů EU, aby bylo nalezeno modus vivendi (například sladěním či 

přijetím nových zákonů), protože spolupráce s blízkovýchodními zeměmi je 

klíčová pro zdárný boj proti terorismu. Po 11. 9. byl zaznamenána podstatně 

větší vstřícnost (např. ze strany USA) k vydávání podezřelých teroristů do 

islámských zemí, ale Evropa je v tomto ohledu opatrnější. Problémem je příliš 

široký výklad terorismu v arabských zemích, což v praxi znamená splývání 

legálních forem odporu s terorismem. Arabské země odmítají akceptovat obecné 

označení  palestinský terorismus, protože řadí  islamistické, militantní skupiny 

(Hizballáh, Hamás, Islámský džihád) mezi národně-osvobozenecká hnutí . 

Sebevražedné útoky proti izraelským civilistům či jiné teroristické akce jsou 

většinou arabských zemí odsuzovány jako nevhodné či neslučitelné s principy 

islámu. Arabské země odmítají respektovat americké označování vybraných 

arabských zemí za země podporující terorismus. Česká republika by měla 

souhlasit, podobně jako některé země EU, se svoláním euro-arabské, středozemí 

či blízkovýchodní konference o terorismu (iniciativa Egypta), protože takový 

postoj přispěje k přijetí oboustranně přijatelné definice terorismu a umožní 

zahájit intenzivnější kapitolu spolupráce při potírání blízkovýchodního 

terorismu.. 
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Balkán 

     Česká republika není situací na Balkáně přímo a bezprostředně ohrožena 

s výjimkou té části ozbrojených sil, které jsou na Balkáně (v řadách KFOR na 

Kosovu) momentálně dislokovány. Nepřímo je ČR ohrožena jako tradičně 

tranzitní země mezi Balkánem a západní Evropou.  

     Bezpečnostní rizika z hlediska islamistického terorismu je nutné rozebírat ze 

širší perspektivy. ČR je jako člen NATO a jako země vnímaná islamisty jako 

součást západního světa ohrožena podobně jako důležitější státy západního 

světa. Balkán představuje součást tohoto obecného ohrožení. Islamistický teror 

představuje největší aktuální bezpečnostní hrozbu, třebaže se pouze omezeně 

týká ČR přímo. Pro ČR však představuje bezpečnostní riziko i potenciální 

ohrožení jejích spojenců. Teroristickou sítí na Balkáně jsou bezprostředně 

ohrožovány důležité evropské země jako Itálie, Francie, Německo, případně 

některé další. Aktivita islamistických uskupení snižuje rovněž šance ČR 

etablovat se jako důležitý politický a hospodářský partner balkánských států.  

     Z terorismu spojeného s národními a menšinovými otázkami pro ČR 

bezprostřední rizika neplynou. Vzhledem k propojení mezi tímto druhem teroru 

a organizovaným zločinem je ČR územím, které může být okrajově zasaženo 

(velkou roli zde hraje geografická blízkost Německa a Rakouska). Národní 

otázka však zůstává nejdůležitějším faktorem nestability v jihovýchodní Evropě, 

což ohrožuje obecné bezpečnostní, politické a ekonomické zájmy ČR.    

     Důležitým odvozeným bezpečnostním rizikem je zvýšená imigrace, případně 

omezená uprchlická vlna, spojená s negativními průvodními jevy, jako zvýšenou 

kriminalitou. Zvýšená imigrace sice nepředstavuje aktuální hrozbu, je však 

zájmem ČR takovým situacím předcházet. Rizikovým etnikem jsou bosenští 

muslimové a Albánci, kteří jsou zapojeni v různých nelegálních aktivitách 

(drogy, pašování lidí a zbraní) a udržují mnohdy kontakty na blízkovýchodní 

země, odkud dostávali i materiální pomoc. Saúdská Arábie uvolňovala nemalé 

peníze na pomoc muslimskému obyvatelstvu na Balkáně a sbírky byly 
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organizovány i v jiných zemích. Kolem 200 arabských Afghánců-mudžáhidů 

Usámy bin Ládina bojovalo na straně muslimů v bosenské válce. V Bosně 

vznikla poměrně rozsáhlá charitativní síť, zvláště při mešitách, kudy proudí 

peníze i vliv do země. Není vyloučeno, že některé balkánské charitativní 

instituce zasahující svými aktivitami do ČR mohou být pod kontrolou teroristů. 

Problémové může být spojení bosenských, kosovských s arabskými 

teroristickými strukturami na našem území (drogy, zbraně). 

      Z politického terorismu v jihovýchodní Evropě pro ČR bezprostřední 

bezpečnostní rizika neplynou. Také tento druh teroru však vede k nestabilitě v 

regionu, což se dotýká obecných bezpečnostních, politických a ekonomických 

zájmů ČR.  

     Bezpečnostní rizika z hlediska ultralevicového terorismu na Balkáně jsou pro 

ČR zanedbatelná. 

 

     

Asie 

     Až dosud byla bezpečnostní rizika plynoucí z aktivit teroristických uskupení 

na území Asie poměrně malá. Aktivity jednotlivých teroristických skupení, 

působících na území Asie, se v posledním desetiletí omezovaly na uvedený 

prostor a vyrůstaly z víceméně lokálních problémů.  

     Uvedená situace se ale v posledních letech mění. Dlouhodobá neschopnost 

řady států kontinentu zlepšit situaci v dodržování lidských a občanských práv a 

řešit sociální a etnicko náboženské problémy je živnou půdou pro růst 

nejrůznějších extremistických uskupení, včetně skupin teroristických. V Asii 

dochází k radikalizaci a islamizaci bojovníků. Jednotlivá uskupení dříve nebo 

později mohou přestat rozlišovat mezi lokálním nepřítelem a západními státy, 

protože z hlediska radikálního islámu je rozdíl mezi nimi nevýznamný. Díky 

globalizaci teroristických aktivit se tak region Asie stává rizikovým i pro ČR. 
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          V Eurasii po získání suverenity Arménie ustaly útoky arménských 

uskupení proti západním cílům. S výjimkou citovanou v kapitole o čečenském 

problému se i čečenská uskupení zatím vždy vyhnula útokům proti Západu. 

Navíc – ČR nepatří na seznam zemí, aktivně podporujících ruskou politiku na 

Kavkaze či ve Střední Asii. I proto se lze domnívat že aktuální riziko 

teroristického útoku ze strany skupin pocházejících z prostoru Eurasie je pro 

Českou republiku malé. 

     Pokud považujeme za hlavní zdroj nebezpečí teroristických útoků rusko – 

čečenský konflikt, pak musíme konstatovat, že EU a Rada Evropy v posledních 

letech zcela rezignovaly na aktivní roli v jejich urovnání. Zvláště po 11. září 

2001 se Evropa vzdala kritiky Ruska za jeho politiku na Kavkaze. Rozsáhlé a 

hrubé porušování lidských a občanských práv ze strany ruských federálních sil 

jako by pro nás přestalo existovat. Přitom právě uvedené pošlapávání důstojnosti 

obyvatel ČER je hlavním zdrojem síly a legitimity teroristických skupin, ať už je 

jejich skutečná motivace jakákoliv13. Je v bytostném českém zájmu obnovit 

aktivity Evropy na Kavkazu a přispět tak k rychlejšími mírovému uspořádání 

čečenského konfliktu a tím i k odstranění nejnebezpečnějšího zdroje terorismu 

v prostoru Eurasie. 

     V jižní a jihovýchodní Asii dnes jasně převládá zájem mezinárodního 

společenství utlumovat regionální konflikty – např. na Srí Lance či 

v indonéském Ačehu – a snaha bránit jejich islamizaci. Zájmem ČR je 

podporovat tyto aktivity. V případě Kašmíru se zdá zatím nejrealističtějším 

řešením prosazení referenda pod mezinárodním dohledem. 

     V oblasti dálněvýchodní politiky zůstává nadále významným problémem 

otázka porušování lidských práv v Číně, které vyvolává napětí v prostředí 

čínských etnických menšin a následný terorismus. Druhým významným 

referenčním tématem je otázka jaderných zbraní v Severní Koreji. ČR by se 

                                                           
13 ) Je třeba konstatovat, že na straně Čečenců působí kromě skutečných bojovníků za nezávislost 
také náboženští fanatici, profesionální teroristé i banální zločinci. 
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měla připojit k mezinárodním nátlakovým akcím na zmíněné státy, které se 

snaží tyto problémy eliminovat.  

     Česká republika nemá v prostoru Asie významnější specifické zájmy, které  

by ji měly stavět v otázkách boje s terorismem a s příčinami jeho vzniku mimo 

hlavní proud společné zahraniční politiky EU. Se svými spojenci sdílíme rizika a 

měli bychom i sdílet jejich snahu o prevenci terorismu – ať už jde o boj 

s konkrétními skupinami, nebo působením na společenské podmínky jeho 

vzniku.  

          Je skutečností, že nejvýznamnější partner ČR – EU – projevuje právě ve 

vztahu k prevenci terorismu v Asii velmi pasivní přístup. V tomto smyslu se 

česká zahraniční politika podílí na selhání politiky evropské. 

 

 

 

Afrika  

     V České republice se případné roli afrických států v současné mezinárodní 

protiteroristické koalici věnuje minimální pozornost. Vlivná media se 

koncentrují spíše na pouhé sdělení o událostech s teroristickým pozadím, které 

se odehrávají v té či oné africké zemi než na jejich širší rozbory a případné 

komentování jejich problémové souvislosti.  

     Uvážíme-li, že africký kontinent je domovem významné části světové 

islámské populace s důležitými vazbami na Blízký a Střední východ je třeba si 

uvědomit, že hraje a bude hrát jednu z klíčových ve strategii a prosazování cílů 

mezinárodní protiteroristické koalice. Z této situace se dnes snaží těžit řada 

afrických vlád, která se v rámci “boje proti terorismu” snaží prosazovat své 

parciální politické a ekonomické zájmy – v mezinárodním rozměru především 

k nátlaku na vyspělé země na, aby v Africe posílily své pomocné rozvojové 

programy. V tomto smyslu může ČR, tedy její bilaterálně či multilaterálně 
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projektované zahraniční a mezinárodní aktivity, přispívat k posílení vyváženého 

pohledu na problematiku Afriky a její úlohy v boji s terorismem.  

 

Latinská Amerika 

     Hlavní problém spojený s terorismem v Latinské Americe je jeho dimenze 

drogová, čili logistická. Česká republika je kolumbijskými pašeráky používána 

jako jedna z cest pašování drog. Pro teroristy by z historických důvodů mohla 

být také považována za bezpečnou oblast pro přípravu a odpočinek, ale ve 

vztahu k latinskoamerickým skupinám tomu tak není. V minulosti byla Praha 

využívána jako přestupní stanice při vysílání členů některých komand a velitelů, 

zejména prokubánskými gerilami a teroristickými skupinami. Toto v současnosti 

není prokázáno. Jinak kvůli geografické vzdálenosti nejsou bezpečnostní rizika 

pro ČR příliš vysoká – až na zmíněné pašování drog. 

     Pokud jde o pobyt českých občanů v Latinské Americe, mohou být 

považováni za vhodný cíl únosu, pokud půjdou do oblastí ovládaných povstalci 

nebo teroristickými skupinami a místní si je spletou s občany z bohatších států. 

Proto by ministerstvo zahraničí mělo neustále vyhodnocovat situaci v Kolumbii, 

Panamě, Venezuele a Peru kvůli hrozbě FARC a jejich spojenců. Jinak čeští 

občané nejsou považováni za vhodný cíl atentátů nebo únosů politických skupin, 

nicméně jako kriminální akce to není vyloučeno. 

     Latinská Amerika není prioritou ani české zahraniční politiky, ani českého 

zahraničního obchodu. Česká diplomacie by měla podrobně sledovat situaci v 

Kolumbii a přilehlých regionech a eventuelně zvážit způsob, jak pomoci 

kolumbijské vládě v boji proti gerilám. To je totiž vzhledem k propojení 

drogové mafie i v českém národním zájmu. 

     Zvýšenou pozornost si v těchto měsících zasluhuje situace v Peru, kde se 

aktivizují zbytky povstaleckých skupin a nebezpečí hrozí především v 

turistických regionech. MZV by mělo zvážit, kdy a jak doporučovat nebo 

nedoporučovat cesty českých turistů do Peru, podobně jako do Kolumbie.  
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     Podrobněji než dosud by se měla monitorovat situace v oblasti Triple 

frontera. 

USA 

     Akce amerických pravicových milicí se zaměřují výhradně na federální cíle 

na území USA a nepředstavují proto žádné přímé riziko pro ČR. Americká 

protiteroristická politika může znamenat v některých ohledech zvýšení 

bezpečnostních rizik pro ČR: 

- v případě amerických tajných zpravodajských či policejních operací, které by 

probíhaly na území ČR bez vědomí příslušných státních orgánů ČR; 

- v případě použití vojenské síly pro preventivní úder se tento způsob politiky 

a řešení konfliktů může stát legitimním i v dlouhodobých krizích v jiných 

částech světa a vést k jejich eskalaci (Indie – Pákistán, Čína – Tchajwan, Rusko 

– Čečna, Blízký východ). Tento vývoj by mohl znamenat přímé ohrožení 

dlouhodobých zájmů ČR na mírovém rozvoji světa a v případě účasti ČR na 

mírových operacích v těchto regionech by mohl vést i k přímému ohrožení 

těchto jednotek; 

- americká politika v oblasti policejní, soudní a zpravodajské spolupráce 

probíhá prozatím především na bilaterální úrovni, ovšem pokrok evropské 

integrace v třetím pilíři EU může i pro ČR znamenat přesunutí koordinace na 

unijní úroveň; 

- americká protiteroristická politika se dlouhodobě orientuje především na 

státy podporující terorismus, včetně uplatňování striktních sankčních režimů 

vůči nim. Tento přístup se výrazně liší od snahy EU o konstruktivní zapojení 

těchto zemí do mezinárodního společenství a změnu tamních režimů, případně 

jejich politického chování jinými prostředky (výrazný je dlouhodobý spor o 

přístup ke Kubě nebo Iránu). Americká protiteroristická politika se také doposud 

nedokázala úspěšně adaptovat na formu nestátního terorismu využívajícího spíše 

strukturu velmi volné sítě autonomních skupin (příkladem je al-Káida); 
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- americká strategie boje proti terorismu má prozatím mnohem slabší 

preventivní stránku a do budoucna nemusí být nejúčinnější v omezování 

rozměru potenciální skupiny teroristů. Americká bezpečnostní politika může být 

v případě souhry nepříznivých faktorů vnímána jako zaměřená proti celému 

světu islámu (především v případě vojenského útoku na Irák bez dostatečně 

silných argumentů). V takovém případě by se všichni političtí spojenci USA 

(včetně ČR jako člena NATO) mohli stát potenciálními cíly dalších 

teroristických útoků. 

 

 

Evropa – klíčové země   

 

- Velká Británie 

    Z pozice  České republiky je možné přistupovat k problematice Velké 

Británie a terorismu ze dvou hledisek. Prvním  z nich je  hledisko potenciálních 

bezpečnostních ohrožení, které mohou mít svůj původ v severoirských 

teroristických skupinách, nebo v extrémistických organizacích islámských 

fundamentalistů, které   získávají finanční podporu a provádějí nábor do svých 

řad na území Velké Británie.  Druhým hlediskem jsou implikace, které vyplývají 

pro Českou republiku z britské protiteroristické strategie. Jde především o 

význam otázky terorismu  v bilaterálních vztazích, o vzájemnou spolupráci při 

řešení  tohoto problému a v neposlední řade o přebíraní  britských zkušeností 

z této oblasti.  

     Na základě dostupných informací je možné konstatovat, že pro Českou 

republiku nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí od teroristických skupin 

působících v Severním Irsku. Tyto skupiny jsou aktivní jen na domácí půdě a  

jenom nejorganizovanější z nich – Real IRA míří své útoky také proti cílům 

v jiných částech Velké Británie.  Avšak až do současnosti se neobjevil žádny 

precedens spočívající v teroristickém útoku na britský cíl v zahraničí.  Na druhé 
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straně není vyloučeno, že se Česká republika stala, respektive se může stát  

místem  jejich  aktivit souvisejících s pořizováním zbraní a vojenského 

materiálu.   Týká se to obzvlášť  ilegálního obchodu s těmito komoditami , který 

se rozšířil v zemích střední a východní Evropy po roce 1989.14   V tomto případě 

je možné očekávat, že  členové teroristických organizací pokoušející se  o 

zásobení na území České republiky využijí služeb domácího nebo 

mezinárodního organizovaného zločinu.  O dosti vysoké míře pravděpodobnosti 

aktivit tohoto typu svědčí případ ze Slovenské republiky, kde v roce 2001 byli 

ve spolupráci s britskými bezpečnostními experty zatčeni tři příslušníci “Real 

IRA”  snažící se nakoupit ruční zbraně a výbušniny. 

      V souvislosti s extremistickými organizacemi islámských fundamentalistů, 

které působí na území Velké Británie a které finančně i materiálně podporují  

spřízněné teroristické skupiny,  je velmi problematické  určit míru ohrožení 

České republiky.  Na základě analýzy  otevřených zdrojů  je možné dojít 

k závěru, že hrozba  teroristického útoku  na území státu je relativně nízká,   

protože až doposud  se  tyto skupiny zaměřovaly na  konfliktní oblasti jako 

Kašmír, Afghánistán, Blízký východ nebo Čečensko. Na druhé straně existuje 

možnost, že tyto skupiny ve Velké Británii jsou propojeny se sítí al-Káida  do 

mnohem větší míry, než se v současnosti předpokládá. To by v případě 

významných cílů, jako například pražský summit NATO, zvyšovalo 

pravděpodobnost teroristického úderu na území České republiky 

zorganizovaného nebo financovaného  z  Velké Británie.   

          Otázka terorismu jako předmětu bilaterálních vztahů  se nenachází mezi  

hlavníma prioritami česko – britské   agendy. V této oblasti však existuje dobrá 

spolupráce na nižší  úrovni mezi  relevantními státními institucemi 

zodpovědnými za  monitorování a  potlačování teroristických aktivit různého 

typu.  Po 11. 9. 2001 se vnímaní teroristické hrozby zásadním způsobem 

změnilo, což se projevilo na nárůstu významu této problematiky ve sféře 

                                                           
14 Tamtéž. 
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mezinárodních vztahů.  Česká republika i Velká Británie vyjádřily podporu 

iniciativě na vytvoření celosvětové koalice na boj proti terorismu a  zapojily se 

do její aktivit.  I když zápas s terorismem se politicky diskutuje a koordinuje na 

multilaterálních fórech, nevylučuje to prohloubení spolupráce v této oblasti i 

mezi jednotlivými státy.  Tento postup je efektivní obzvlášť v případech, kdy 

země s velkými zkušenostmi z boje proti terorismu jako Velká Británie 

zprostředkuje své poznatky dalším spojencům, kteří  hrozbě tohoto typu 

doposud čelili v mnohem menší míře.   

      Zahraniční a bezpečnostní politika České republiky by se v souvislosti  

s Velkou Británií a terorismem měla zaměřit na  identifikování těch hrozeb, 

které jsou společné oběma státům.  Na základě toho by se mohla připravit 

analýza všech oblastí, ve kterých by vzájemná spolupráce relevantních institucí  

státní správy a  orgánů bezpečnostního sektoru  pomohla účinněji eliminovat 

identifikované hrozby.   V neposlední řade by  se měly vytvořit podmínky pro  

rychlé a bezprostřední kontakty  mezi odborníky z obou  stran zajištěné pomocí 

centrálních “protiteroristických koordinátorů” působících  v České republice i ve 

Velké Británii. Nejefektivnějším způsobem rozvinutí vzájemně prospěšné 

součinnosti v oblasti boje proti terorismu  bude prohloubení už existujících 

vztahů v rámci spolupráce zpravodajských služeb, policejních složek  a 

v neposledním řade také ozbrojených sil. 

 

- Německo 

     Česká zahraniční politika musí počítat s tím, že pro německou politiku, 

kterou někteří analytici hodnotí jako “implozi spojenecké solidarity” (August 

Pradetto), je nepřijatelná jakákoli destrukce multilaterálních přístupů 

k mezinárodní bezpečnosti. Fakt, že se SRN radikálně distancovala od přímé 

vojenské akce proti Iráku, je sice částečně výhodný pro rozvoj německo-

francouzských vztahů, Německo tak ale oslabilo pozici Evropy ve vztahu k USA 

v důležitý moment, kdy se rozhoduje o budoucnosti NATO a euroatlantických 
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vztahů. Berlínu se proto nedostalo podpory partnerů, kteří mají zájem na 

efektivní regulaci vztahů s USA. Německá politika se proto snaží od voleb v září 

2002 vyjít americké politice maximálně vstříc, aniž by se přitom kancléř 

Schröder musel přímo odstoupit od svého postoje k Iráku. 

     Koordinátor pro německo-americkou spolupráci na MZV SRN Karsten Voigt 

(SPD) poukazuje na styčné body, které lze najít alespoň ve formálních postojích 

obou zemí: Bush prohlásil během květnové návštěvy v Berlíně, že bezpečnější 

svět může být jen svět lepší. A nová americká bezpečnostní strategie zdůrazňuje 

mimo jiné potřebu rozvojové pomoci a volného obchodu.15  

     Současné složité hledání německé pozice ve “válce proti teroru” je součástí 

procesu, v němž německá politika ujasňuje svoji roli v mezinárodních vztazích 

jako celku. 

     Pro Českou republiku nabývá na významu rovněž úzká protiteroristická 

spolupráce s Německem jako naším nejbližším sousedem z/na jehož území 

penetrují teroristé. 

 

 

- Francie 

 V České zahraniční politice je nutné počítat s tím , že ke konci roku 2002 

se vyhranilo jednoznačně odmítavé stanovisko Francie k nové, tzv. preventivní 

bezpečnostní strategii USA. Jako její alternativu Francie prosazuje kolektivní 

bezpečnost, “spočívající na spolupráci mezi státy, na dodržování mezinárodního 

práva a pravomocí Rady bezpečnosti OSN.”16 

     Stanoviska a aktivity francouzského prezidenta i celé vlády vycházely z 

přesvědčení, že v případě Iráku nešlo jen o jeho zbraně nebo o jeho ropu. Pro 

Francii bylo zvlášť důležité to, že šlo také o budoucnost OSN, o “její schopnost 

                                                           
15 Voigt, K.D.: Plädoyer für Multilateralismus. In Bläter für deutsche und Internationale Politik, 
11/2002, s.1362-1363.  
16 Jacques Chirac : La politique étrangere de la France. Défense nationale, 10/ 2002, s. 18. 
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odolávat hegemonistickým pokušením nejsilnější světové velmoci”.17 Šlo o to, 

co Alain Juppé, nesmírně vlivná šedá eminence dnes téměř všemocné Chiracovy 

strany UMP, vysvětlil jako nezbytnost předejít něčemu, co by se mohlo stát 

“hrozným krokem zpět a také hrozným precedentem”.18 

 Zásada dvou rezolucí OSN byla rozpracována tak dobře, že se stala 

jedinou široce přijatelnou alternativou amerického tlaku na co nejrychlejší řešení 

iráckého problému. Díky ní si francouzský prezident výrazně posílil svůj 

mezinárodní vliv při rozhodování o Iráku a Francie se v této záležitosti stala 

hlavním účastníkem dialogu s USA. Při jednáních v Radě bezpečnosti OSN dne 

17. 10. 2002 se Francii podařilo přivést USA ke kompromisu, který spočíval v 

to, že Bushova administrativa již netrvala na rezoluci, která by obsahovala 

možnost automatického použití síly. USA v podstatě přistoupily na myšlenku, že 

RB OSN by se sešla dvakrát. Zároveň s tím ale dosáhly toho, že RB OSN v 

případě neuspokojivého chování Saddáma Husajna celou situaci znovu 

“posoudí” - v tomto bodu tak Francie ustoupila od výrazu, že RB OSN 

“rozhodne”. Jedná se tedy o kompromis jak ze strany USA, tak ze strany 

Francie19. I tak to znamená nesporný úspěch francouzské diplomacie.   

 

- Španělsko 

     Není známo, zda ETA měla nějaké propojení na české území, či ho nějak 

nevyužívala. Žádné zprávy v tomto smyslu nebyly zaznamenány. 

     Čeští občané nejsou primárním cílem ETA, ale mohou se stát náhodnou obětí 

při svých turistických cestách do Španělska. Je nutné sledovat situaci především 

v letních měsících, hlavně na začátku sezóny, kdy se ETA v poslední době snaží 

menšími akcemi a výhrůžkami poškodit španělský turistický průmysl. Není však 

třeba podléhat panice, protože španělské bezpečnostní složky jsou v boji proti 

ETA poměrně úspěšné. 

                                                           
17 Claire Tréan : Irak : l´ Europe impose ... Le Monde, 10. 1O. 2002.  
18 Le Monde, 10. 10. 2002. 
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     Česká vláda by měla maximálně pomoci španělským úřadům při případném 

stíhání členů ETA na českém území nebo při expertních pracích, protože ETA 

užívala československý semtex a zbraně československé výroby. Určitě by 

nebylo neužitečné využít prvky výcviku španělské policie a složek záchranného 

systému vůbec při reakcích na teroristické hrozby a likvidaci následků 

teroristických útoků (Např. výše zmíněný případ zadržení členů ETA po ihned 

atentátu byl výsledkem propojení městské policie, kam občan volal, státní 

policie a protiteroristické jednotky. Vše se odehrálo během několika minut). 

     Česká vláda by měla podpořit španělské návrhy politiky boje proti terorismu 

v rámci společné politiky Evropské unie, které jsou radikálnější než návrhy 

jiných členů. Také by se měla věnovat větší pozornost španělským studiím 

muslimských oblastí a muslimského obyvatelstva v Evropě, protože Španělsko 

má vedle Francie jednoznačně největší zkušenosti s řešením problémů 

muslimského obyvatelstva, které je v poslední době automaticky spojováno s 

islamistickým terorismem. Španělsko je navíc vystaveno obrovskému přílivu 

imigrantů, zkušenosti z procesu jejich začleňování nebo vyhošťování (v roce 

2001 byla přijata nová, poměrně tvrdá legislativa) v souvislosti s bojem proti 

terorismu mohou být také velmi užitečné. Španělsko má na svém území také 

množství imigrantů z muslimských zemí. Protože si ale sledovat a vláda je 

vědoma nebezpečí terorismu, snaží se policie situaci mezi imigranty pečlivě 

zatím nebyl zaznamenán žádný případ výskytu islámských teroristů ve 

Španělsku.20 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
19 Compromis a l´ ONU. Le Monde, 19. 10. 2002. 
20 Charles Powell: España en democracia 1975-2000, Plaza Janés, Barceona 2001 
Bernardo Atxada: Sám za sebe, Mladá fronta, Praha 1997 
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Dopad problému terorismu na evropskou integraci a na politiku ČR jako 

člena EU 

 

     Teroristické útoky proti New Yorku a Washingtonu již dnes mění tvář EU a 

dynamiku integračních procesů v bezpečnostní oblasti. EU zřejmě využije 

stávající situace k překonání pomalých jednání o prohloubení spolupráce a 

případné integrace některých policejních a soudních aktivit na celounijní úrovni. 

Další dimenze integračního procesu, které přesahují zónu volného obchodu mají 

příležitost prokázat svoji potřebnost, efektivnost a životaschopnost. Určitá 

bezpečnostní rizika plynoucí z vytvoření velkého ekonomického prostoru 

s oslabenými vnitřními hranicemi musí být vyvážena přínosem těchto nových 

aktivit. Stávající EU není ještě zcela jednotným bezpečnostním prostorem, což 

se ještě prohloubí s přistoupením nových členů. Bezpečnostní dimenze EU bude 

nyní mnohem viditelnější pro občany EU jak v oblasti vnitřní, tak v oblasti 

vnější bezpečnosti. 

     Česká republika v rámci završování přístupového procesu přebírá i nejnovější 

legislativu EU v oblasti boje s terorismem – především jde o společnou definici 

teroristických aktů a sankční opatření proti subjektům podle seznamu 

jednotlivců a organizací podporujících teroristická uskupení z 27.12. 2001. 

Podobně se fungování českých policejních a soudních orgánů dotkne přímo 

vstup do EU vzhledem k činnosti Europolu, Eurojustu a existenci společného 

evropského zatykače (nejdéle k 1.1.2004, pravděpodobně však dříve). ČR bude 

muset upravit český právní řád a pravidla extradikce, případně předávacích 

procedur. Kvalitativně nový stav by vytvořilo podepsání dohody o extradikční 

smlouvě mezi EU a USA. Podobně se dimenze mezinárodní spolupráce s orgány 

EU v policejní a zpravodajské oblasti dotkne i sdílení důležitých informací 

v protiteroristických aktivitách. Nová unijní legislativa pokrývá široké spektrum 

problémů od nakládání se zbraněmi a střelivem, přes ochranu informačních 

systémů (včetně ochrany utajovaných skutečností) až po kontrolu vývozu zbraní, 
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materiálů dvojího určení a opatření proti praní špinavých peněz. V globální 

dimenzi boje proti mezinárodnímu terorismu budeme sice mnohem více vázáni 

společnými postoji a akcemi EU, jako plný člen EU ale také budeme mít 

možnost mnohem více ovlivnit směr této politiky a prosadit vlastní priority (v 

protiteroristických aktivitách využilo např. Španělsko předsednického období 

v EU k prosazení řady vlastních iniciativ). ČR a především relevantní orgány 

státní správy se budou muset připravit na mnohem větší objem dat sdílených 

v rámci EU, ale také na vyšší úroveň praktické spolupráce, pro níž je nezbytnou 

podmínkou vzájemná důvěra v efektivnost právních, policejních a soudních 

systémů. Tento rys unijního členství se ještě posílí po plném přistoupení 

k schengenskému systému a faktickému přesunutí ochrany hranic na vnější 

hranice EU. 

     Na půdě Rady Evropy jsou postoje a opatření vůči problému terorismu ve 

vývoji. Pro českou diplomacii je proto nezbytné její opatření nadále průběžně 

monitorovat a vyhodnocovat. 

 

 

Mezinárodní právo a boj proti terorismu                                                                                

 

     Za prioritní úkoly v oblasti mezinárodního práva je možné označit: 

- Urychlené provedení ratifikace Mezinárodní úmluvy o potlačování financování 

terorismu z roku 1999, kterou Česká republika podepsala dne 6. září 2000.  

- Aktivní podporu a účast na dopracování a přijetí komplexní úmluvy proti 

terorismu. 

- Implementaci právních aktů Evropské unie týkající se boje proti terorismu 

v rozsahu, který odpovídá postavení kandidátského státu. 

     Další doporučení jsou: 

- Aktivně podporovat a účastnit se dopracování a přijetí mezinárodní úmluvy o 

potlačování činů jaderného terorismu. 
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- Učinit kroky nutné k přistoupení k Úmluva o potlačení protiprávních činů proti 

bezpečnosti námořní plavby z roku 1988 a Protokolu o potlačení nezákonných 

činů proti bezpečnosti pevně ukotvených plošin v pevninské mělčině z téhož 

roku. 

 

Shrnutí - pasivní a aktivní protiteroristická obrana ČR 

 

     V souvislosti s angažováním ČR v mezinárodní protiteroristické koalici je 

nutné očekávat nárůst počtu teroristických činů motivovaných politicky a 

nábožensky. Obranu proti teroristům rozčlenit a operacionalizovat do dílčích 

opatření a cílů, a to ve dvou rovinách: 

     Pasivní obrana je především domácí záležitostí.  Zaměřuje se na zvládání 

následků teroristického útoku. Základem je integrovaná  příprava 

bezpečnostních, vojenských, záchranných a  zdravotnických složek státu.  

Příprava by měla vycházet z obecných scénářů možných teroristických útoků, a 

to v co možná nejširší spektru – od jednorázového individuálního úzce 

zaměřeného atentátu až po útok s použitím ZHN. Neměla by opomíjet veřejnou 

osvětu, a to včetně zvládání psychologických dopadů terorismu (příprava 

scénářů společenské psychoterapie). Je zřejmé, že na území ČR se nachází celá 

řada objektů, které se mohou stát lákavým cílem pro teroristy, protože útok proti 

nim by nepochybně zajistil vysokou pozornost světových médií. Přitažlivost ČR 

jako terče teroristického útoku dále roste v době konání významných 

mezinárodních akcí. Nejde přitom jen o setkání vedoucích světových politiků, 

jak tomu bylo při zasedání MMF nebo summitu NATO. V zásadě každá 

globálnější akce – od sportovní soutěže po vědecký kongres je potenciálním 

terčem teroristického útoku. Po vstupu ČR do protiteroristické koalice toto 

nebezpečí dále roste. S tím je nutné v rámci koncipování protiteroristické obrany 

počítat. Národní akční plán boje proti terorismu vytváří vcelku dobrý rámec této 
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obrany, nadále však přetrvává řada problémů souvisejících s jeho prosazováním 

do praxe. 

     Aktivní obrana je záležitostí především mezinárodní spolupráce. 

Zpravodajská činnost je první linií aktivní obrany. Její součástí by mělo být 

posilování mezinárodních režimů kontroly a omezování šíření ZHN, stejně jako 

potíraní finančních zdrojů a organizačních infrastruktur teroristických skupin. 

Měla by též obsahovat prvek věrohodného odstrašení vůči státům, které 

terorismus prokazatelně podporují negativní sankce včetně preventivního 

vojenského úderu, stejně jako pobídky pro státy, které se rozhodnou s touto 

praxí skoncovat či jinak při potírání teroristů spolupracovat, pozitivní sankce 

včetně hospodářské pomoci a bezpečnostních garancí. Aktivní obrana by neměla 

opomíjet rozvojovou pomoc jako jeden z nástrojů dlouhodobé prevence a 

oslabování základny podpory a motivace terorismu v rozvojových zemích. 

Rozvojová pomoc by neměla mít pouze materiální charakter. Její součástí  musí 

být podpora vytváření funkčních a legitimních státních institucí v politické a 

hospodářské oblasti, stejně jako důraz na kultivaci svébytné občanské 

společnosti v rozvojových zemích. 
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