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VYMEZENÍ POJMŮ TERORISMUS, VÁLKA A GUERILLA
V SOUDOBÉ BEZPEČNOSTNÍ TERMINOLOGII
JUDr. PhDr. Miroslav MAREŠ, Ph.D.

Tento text byl zpracován v rámci grantového projektu GAČR 407/03/D 105 „Politické násilí a terorismus v České republice“.
Anotace:
Charakter soudobých válek a ozbrojených koniktů problematizuje denici a rozlišení pojmů „terorismus“, „válka“ a „guerilla“, i když obdobné problémy vždy (např.
ultralevicoví teroristé často označovali svoji činnost za „městkou guerillu“). Brutalita
nových válek a mediální zájem o hrůzné násilné akty způsobily, že terorismus je prvkem
mnoha moderních ozbrojených koniktů. Terorismus může být podpůrnou strategií
ozbrojených sil a jiných aktérů války, ale někdy je terorismus jedinou formou vedení
bojové činnosti. Na druhou stranu je sporný termín „válka proti terorismu“, protože
terorismus můžeme nalézt v řadě různých forem (ne pouze jako islámský terorismus).
¬¬¬

Úvod
V současné době dochází v mediální i odborné sféře k častému a ne vždy jednoznačně odůvodněnému používání pojmů „terorismus“, „válka“, „guerilla“ a jejich
různých kombinací (např. „válka proti terorismu“), a to především ve vazbě na bezpečnostní situaci v Iráku a v Afghánistánu. Záměna terorismu a guerilly (případně partyzánského boje) je již delší dobu i úmyslnou snahou některých extremistických proudů
v ČR (které se tím v podstatě kopírují obdobné pokusy západoevropských teroristických skupin). Cílem je zakrýt skutečný charakter připravované násilné činnosti, jako
tomu bylo např. u nerealizovaného pokusu o českou ultralevicovou teroristickou skupinu s názvem Revoluční partyzánská autonomie v roce 1993 (Bastl 2001: 23—24).
Na druhou stranu je však skutečností, že moderní vývoj války, nové metody a zbraně
terorismu i charakter některých soudobých guerillových hnutí stírají rozdíly mezi těmito
formami politického násilí. Přesto je třeba usilovat o precizní terminologické vymezení,
aby byla umožněna analýza koniktů v soudobém světě. Vymezením a vzájemným vztahem výše uvedených pojmů se zabývá i tento příspěvek.
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1. Vymezení pojmu terorismus
Původ slova terorismus nalezneme v latinských slovech terror či terroris, tj. nahánět strach, děsit, zastrašovat apod. (Pražák, Novotný, Sedláček 1948: 1293). Zatímco
určení etymologických kořenů nepředstavuje problém, denice terorismu jako odborného, úředního či dokonce právního pojmu vyvolává řadu obtíží (Mareš 2001). Je
jedním z nejvýznamnějších cílů akademického výzkumu tohoto fenoménu, i když doposud v této otázce nebylo dosaženo širší shody (Strmiska 2001: 9-22). Někteří odborníci
jsou ostatně k možnosti vytvořit univerzální denici terorismu skeptičtí a spíše pracují s
konceptem několika různých terorismů (Laqueur 2003: 354). Přesto je nutné se o takovou denici pokusit. Jeden z poměrně úspěšných pokusů představuje následující pojetí
Maxmiliána Strmisky: „Politický terorismus představuje politicky motivovanou a zdůvodňovanou metodu (způsob, strategii) víceméně systematického používání násilí (nejčastěji ozbrojeného násilí, záměrně nerespektujícího válečné konvence), jejímž hlavním
cílem je dosažení určitého psychického efektu svým dosahem obvykle překračujícího
okruh přímých obětí či svědků útoku, efektu, vzhledem k jehož předpokládanému politickému významu je bezprostřední fyzický účinek násilné akce druhořadý. Organickou součástí tohoto efektu je moment zastrašování, terorizování cílového publika nebo alespoň
určitého sektoru cílového publika, což ovšem neznamená, že se jedná o součást jedinou
a nezbytně dominantní“ (Strmiska 2001: 14). Strmiska ovšem denoval pouze politický
terorismus, protože ztotožňování politického terorismu s terorismem obecně nepovažuje
za vhodné (Strmiska 2001: 55).
I v případě akceptace výše uvedené denice je třeba mít na paměti, že pojem terorismus prošel v dějinách procesem výrazné proměny „hlavních“ významů. Podle Bruce
Hoffmanna se poprvé objevil v podstatě v pozitivním znění v období Velké francouzské revoluce, kdy jako „régime de la terreur“ označoval systém k prosazení pořádku po
předchozí anarchistické periodě nepokojů a povstání, přičemž podle mínění jeho vykonatelů (včetně Maxmiliána Robespierra) byl paradoxně spjat s ideály ctnosti a demokracie. Jednalo se o nástroj panství státu, zatímco na konci 19. století se vžil pojem
terorismus pro protistátní aktivity (především atentáty na osoby z vládnoucí třídy).
Počátkem 20. století začal být užíván pro metody nacionalistických hnutí, zvláště na
Balkáně. Ve třicátých letech nabylo opět na významu pojetí terorismu, které označovalo
metody útlaku totalitních států (hlavně fašistické Itálie, nacistického Německa a komunistického Sovětského svazu).
Po druhé světové válce byl terorismus spjat s činností tzv. národně-osvobozeneckých hnutí ve třetím světě a opět tak získal „revoluční rozměr“ (reálně byl mnohdy
doplňkem partyzánského způsobu boje). Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se
v tomto „revolučním kontextu“ objevil i v separatistických hnutích západní Evropy a
Severní Ameriky. Přibližně ve stejném období se začaly teroristickými metodami (i když
je často označovaly za „městkou guerillu“) bojovat marxisticko-leninské a maoistické
skupiny v latinské Americe, v západní Evropě a v USA. V osmdesátých letech některé
práce nahlížely na etnický a levicový terorismus jako na jistou síť namířenou proti
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západní civilizaci, která je řízena z Moskvy a ze států východního bloku. Poté se pozornost soustředila na podporu terorismu ze strany zemí jako Irán, Libye, Sýrie apod.
Na počátku devadesátých let se podle Hoffmana akademický zájem orientoval
k propojení terorismu na obchod s narkotiky. Ve druhé polovině devadesátých let začal
být pojem terorismus dáván do souvislosti s novými formami ozbrojených koniktů,
které neodpovídaly tradičně akceptovaným pojetím války mezi armádami dvou nebo
více etablovaných států. V tomto směru je řazen do kategorie „hrozeb proti stabilitě
národních států prostřednictvím nestátních aktérů, vývoje vně států a nevládních organizací“ (Hoffmann 2001: 15—34). Tento význam ještě posílil po 11. září 2001, kdy
navíc začal být v obecném pojetí terorismus často ztotožňován s militantním islamismem. Výše zmíněný Hoffmannův přehled „významové proměny“ neobsahuje některé
další varianty terorismu, které byly ve veřejnosti i mezi experty diskutovány (ultrapravicový terorismus, neislámské varianty náboženského terorismu, ekoterorismus, patologický terorismus apod.).
Někteří odborníci trvají na terminologickém odlišení státního (represivního) terorismu a substátního (subverzivního) terorismu. Např. Peter Waldmann vyhrazuje pojem
terorismus pro útoky proti státu a pojem teror pro státní hrůzovládu, i když uznává, že
v anglosaském pojetí je pojem teror používán pro označení sociálně-psychologického
efektu obecného strachu a paniky, který je vyvolán teroristickými útoky (státními i substátními) (Waldmann 1998: 15). Druhé pojetí se pro výzkum terorismu jeví jako vhodnější, protože jinak není jasné, zda vůbec existuje nějaký „střechový pojem“ nad terorem
a terorismem ve Waldmannově pojetí.
Teroristický kalkul sestává podle Waldmanna ze tří prvků:
1. Z násilného aktu nebo z veřejné hrozby jeho spáchání.
2. Je jím zamýšlena silná emocionální reakce (pocity strachu a hrůzy u nepřítele;
„pozitivní“ emoce jako škodolibost, úleva, vnitřní souhlas u příznivců a sympatizantů).
3. Jako důsledek těchto emocí směřují teroristické útoky k určitým reakcím jednání
(zvláště na ukvapená, panikou diktovaná ochranná a odvetná opatření, ale též na
aktivní výpomoc v bojovém úsilí).
Tato trojitá sekvence platí pro klasický teroristický kalkul, který Waldmann přisuzuje sociálně-revolučním skupinám 70. let nebo etno-nacionalistickému terorismu IRA
nebo ETA. Vedle toho existují i formy teroristické strategie, především u nábožensky
motivovaných násilných skupin novější doby, ale i u pravicového terorismu. Ty jsou
často spokojeny se zveřejněním násilného poselství, aniž by v něm byl rozeznatelný širší
strategický kalkul pocitů a jednání (Waldmann 2003: 38—39).

2. Vymezení pojmu válka
Slovník spisovné češtiny vysvětluje slovo válka jako „1. organizovaný ozbrojený
boj mezi dvěma stranami (státy aj.): světová, občanská, atomová v.…2. boj vedený nevo21
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jenskými prostředky: hospodářská v.; publ. studená v.; v. nervů.“ (Akademie věd České
republiky 2001: 482). Z hlediska bezpečnostní terminologie je vhodné zaměřit se pouze
na válku v původním pojetí, nikoliv tedy na přenesené významy (např. „manželskou
válku“). Avšak ani v tomto kontextu není odborná denice války, která by zahrnula veškeré její dějinné formy (a to i při zúžení pouze na ozbrojené konikty, i když např. pojem
ekonomická válka má bezpečnostně politickou dimenzi ) snadná, zvláště v souvislosti s
úpadkem tradiční formy mezistátní války v podobě, jaká byla typická od Vestfálského
míru do pádu berlínské zdi.
Válku lze denovat jako „násilný masový konikt“, ve kterém se na bojích bezprostředně podílí dvě nebo více ozbrojených sil, a přitom:
– přinejmenším jednu stranu tvoří regulérní ozbrojené síly vlády;
– na obou stranách existuje přinejmenším centrálně řízená organizace těch, co vedou
válku a boje, i když je omezena na organizovanou obranu nebo na strategicko-taktické přepady (guerillové akce, partyzánská válka);
– ozbrojené operace vykazují jistou kontinuitu, tzn. že obě strany sledují určitou strategii (Gantzel 2001: 270).
Pojem válka přitom část expertů vyhrazuje pouze pro ozbrojený konikt určité
intenzity, přičemž měřítkem této intenzity někdy bývá počet mrtvých obětí. Např. Upsala
Conict Data Project denuje ozbrojený konikt jako násilný střet o vládu nebo o území
nebo o oboje, ve kterém užití ozbrojených sil mezi dvěma stranami přineslo nejméně 25
mrtvých v souvislosti s bojem. Z těchto dvou stran je přinejmenším jedna vláda nebo
stát.
Ozbrojené konikty jsou rozděleny do tří kategorií:
1. Menší ozbrojený konikt, kde počet mrtvých v souvislosti s bojem během koniktu
dosáhl nejméně 25, nejvíce však 1000.
2. Střední ozbrojený konikt, ve kterém přesáhl během koniktu počet mrtvých v
souvislosti s bojem 1000, ale bylo to méně než 1000 v každém roce koniktu.
3. Válka, ve které počet mrtvých v souvislosti s bojem přesahuje 1000 v každém roce
koniktu (Ericsson, Wallensteen, Sollenberg 2003: 597).
Na základě uvedených denicí lze pak válku podle různých kritérií rozčlenit. Pokud
bude pozornost zaměřena na státní či vnitrostátní charakter války, pak lze v klasické
podobě hovořit o mezistátních válkách (do této kategorie spadají i války mezi mezinárodními pakty nebo obdobnými vojensky organizovanými seskupeními) a občanských
válkách. Občanskou válku lze denovat jako organizovaný ozbrojený boj o státní moc
mezi rozdílnými sociálními, národnostními nebo politickými skupinami uvnitř země,
státu. Občanské války se vyznačují masovým charakterem a na rozdíl od vojenských
hnutí a povstání se v nich angažují i vojenské organizace (Vlček 2002: 132). Občanské
války mohou být vedeny jako antirežimní, autonomistické nebo secesionistické (je
přitom možné propojení těchto kategorií). Jako subtyp občanské války či doplňující
22
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prvek mezistátní války nebo jako zvláštní kategorie vázáná na určitou historickou situaci
se objevuje typ dekolonizační (antikolonialistické) války (Gantzel 2001: 270).
Někteří odborníci nyní pracují i s konceptem nestátních válek (i když jejich odlišení od občanských válek není vždy jednoznačné). Vztahují je k ozbrojeným koniktům uvnitř společenství, které je organizováno nestátně, případně zde původní intence
občanské války ztratila smysl (příkladem jsou dlouhotrvající války v Africe) (HerbergRothe 2003: 39—40). Takováto „nestátní válka“ je ale problematická z hlediska výše
uvedených denicí, protože ani na jedné straně nemusí stát vládní složky (zvláště když
se v určité zemi státní moc fakticky zhroutila). Je tedy možné,že v dohledné době bude
podmínka „státní“ či „vládní“ účasti alespoň na jedné straně koniktu při denici války
opuštěna.

3. Vymezení pojmů partyzánská válka a guerilla
Specickou kategorií války je guerilla, popřípadě partyzánská válka. Jedná se
v podstatě o označení strategie boje (s níž je však spjatý i specický typ bojovníků),
který se může objevit jak v mezistátní, tak především v občanské a dekolnizační válce.
Pojem partyzánské (resp. „stranické“ – jak by zněl přesný překlad) války se objevil
v polovině 18. století, a to ve francouzských instrukcích pro vedení války s malými
částmi oddílů a harcovníků. Pojem guerilla, což ve španělštině znamená „malá válka“,
začal být používán v souvislosti se španělským odbojem proti Napoleonovi na počátku
19. století (Münkler 1990: 34). Někteří autoři guerillu vyhrazují pro ofenzivní boj a partyzánskou válku pro defenzivní boj (Rabert 1995: 26), zpravidla jsou však oba pojmy
používány jako synonyma (Folscheid 2001: 2). Platí to i pro tento text, v němž se
vychází z pojetí guerilly jako rozptýlené války, vedené relativně malými jednotkami
proti silnějšímu nepříteli (Merari 1993: 21).
Pokus o přesnější vymezení a ohraničení vůči jiným formám násilí přináší obtíže.
Problém způsobuje značná různorodost forem guerillového, resp. partyzánského boje. Je
možné vysledovat tři jeho základní formy (které se mohou různě prolínat):
1. guerillu jako strategii boje za frontovou linií, která je podporou hlavního bojového
úsilí nepřítele (např. partyzánské hnutí na obsazeném území SSSR ve druhé světové válce),
2. guerillu jako hlavní strategii boje, kdy je jejím cílem velkým množstvím malých
střetů vyčerpat a tím i zcela vojensky porazit nepřítele,
3. guerillu jako etapu války, po níž dochází k přeměně guerillových bojovníků (partyzánů) na regulérní armádu (v tomto pojetí guerillu vnímali i její dva nejvýznamněji
teoretici Mao Ce-tung a Ernesto Che Guevera) (Merari 1993: 21, Münkler 1990:
16).
V některých případech se partyzánské hnutí spíše blížilo činnosti pravidelných
armád (např. komunistický odboj v Jugoslávii ve druhé světové válce), jindy naopak
tendovalo k terorismu. Jak ještě bude zdůrazněno, relativně „pozitivní znění“ pojmu
guerilla vedlo k tomu, že řada (zvláště ultralevicových) teroristů měla a má snahu ozna23
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čovat svoji činnost za „guerillu“. Přes uvedenou blízkost „klasické válce“ na straně
jedné a terorismu na straně druhé není dle mého názoru z heuristického hlediska vhodné
vymezit partyzánský boj jako souhrnné označení pro všechny formy vedení ozbrojeného koniktu, které leží mezi regularitou vojáků a iregularitou teroristů, přestože se
i v poměrně respektované literatuře lze s tímto pojetím setkat (Münkler 1990: 15). Guerilla se s oběma dalšími koncepty ozbrojených aktivit prolíná a nese větší či menší prvky
regularity i iregularity. Negativní denice tak nemá příliš velkou vypovídací hodnotu.
Pozitivní denice partyzánské války a guerilly by přitom neměla být zatížena
požadavky na ideologickou motivaci boje, což bylo typické např. pro práce teoretika
i praktika Che Guevary a jím inspirovaných vědců. Např. činnost angolské Unitá, či
protisovětského odporu mudžáhídínů v Afghánistánu v 80. letech dvacátého století nesla
znaky partyzánského boje, i když nebyla vedena „pokrokovými“ či „revolučními“ idejemi. Bezpečnostní studia i politologie v „neutrálních denicích“ často odkazují na
mezinárodněprávní pojetí partyzánů (Münkler 1990: 14), které vyplývá z Ženevské
úmluvy o zacházení s válečnými zajatci z roku 1949. Je odvozeno z kritérií, které musí
splňovat partyzán, aby mu mohl být přiznán statut válečného zajatce. Členům organizovaného hnutí odporu, kteří příslušejí k jedné straně koniktu a jsou činní na území okupovaném nepřítelem a upadnou do jeho moci, se zajišťuje postavení válečných zajatců,
pokud:
– mají v čele osobu, odpovědnou za své podřízené;
– mají pevný rozeznávací znak viditelný na dálku;
– nosí otevřeně zbraně;
– šetří při svých úkonech zákonů a obyčejů války.
Obdobné znaky platí i pro příslušníky ozbrojených sil neuznané vlády (Potočný
1999: 275).
Toto pojetí je však přes relativní preciznost poněkud problematické, protože pod
něj nelze (byť ahistoricky, resp. zpětně) subsumovat řadu forem boje z různých dějinných období, který je obecně pojímán za partyzánský (např. viditelné znaky nenosila
velká část protinacistického partyzánského hnutí ve střední a východní Evropě). Jako
vhodnější se jeví klasické vymezení na základě čtyř znaků, které jako charakteristické
pro partyzány určil Carl Schmidt. Jsou jimi:
1. Iregularita.
2. Intenzita politické angažovanosti a s tím svázána radikalita nepřátelství.
3. Mobilita.
4. Telurický charakter (jedná se o úzké sepětí s půdou a krajinou, kterou partyzán
využívá pro svoji činnost) (Raubert 1995: 24—25).
K dalším znakům, (byť souvisejícím s kategorií iregularity), partyzánské války
patří prostorové a časové neohraničení bojů (nejsou zde fronty či rozhodující bitvy).
Přesto je třeba guerillu, resp. partyzánskou válku, vnímat jako formu vojenské činnosti.
V řadě případů je pro ni typické i propojení s vojáky regulérních armád, kteří mohou
24
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působit např. jako velitelé, poradci či školitelé guerillových jednotek. Speciální armádní
jednotky mohou v týlu nepřítele jednat v součinnosti s místní guerillou. Samotný boj
speciálních uniformovaných jednotek, určených pro speciální operace (např. SEAL),
však do oblasti výše uvedené denice partyzánů či guerilly nespadá (chybí prvek iregularity a většinou i intenzity politické angažovanosti), ačkoliv tyto jednotky mohou
v některých případech používat obdobné metody i taktiku jako partyzáni.
Velmi problematický je koncept tzv. „městské guerilly“. Její teoretická základna
byla vytvořena militantní ultralevicí v latinské Americe v 60. letech dvacátého století
a poté převzata násilnými „rudými teroristy“ v západní Evropě (dokonce i ve formě
nepříliš úspěšného pokusu o vytvoření jednotné „západoevropské guerilly“ v polovině
osmdesátých let). Někteří odborníci ji a proiri odmítají řadit mezi guerillu, protože podle
nich musí být guerilla s ohledem na její telurický charakter (zvláště pokud pod něj bude
zahrnuta i vazba na civilní obyvatelstvo, které partyzány podporuje) spjata s rurálním
prostorem působení.
Za určitých okolností si však ale představit reálné sepjetí městských obyvatel s guerillovými bojovníky a využívání městského prostředí pro boj (snad i s perspektivou přetvoření do regulérní armády, méně již pro opotřebování nepřítele vedoucí ke konečnému
vítězství či jako relevantní „podporu frontového úsilí“). Tomu ale rozhodně neodpovídala prostorová vykořeněnost a reálná izolace západoevropských a v podstatě i latinskoamerických urbánních teroristů. Na druhou stranu by bylo podle Petra Waldmanna jistou
„novou formu“ městské guerilly (spadající pod denici) očekávat ve vznikajících latinskoamerických megapolis s několika desítkami miliónů obyvatel a obrovskými sociálními rozdíly.

4. Odlišení terorismu, války a guerilly
Přestože v předchozí části bylo uvedeno, že guerilla se může blížit tradičním armádám i teroristům, existují přinejmenším mezi ideálními typy těchto kategorií rozdíly.
Velká pozornost byla v rámci výzkumu v posledních desetiletích věnována odlišení terorismu a guerilly, což bylo mj. vyvoláno sporným označením činnosti ultralevicových
teroristů v západní Evropě za guerillu. Relativně zdařilé srovnání subverzivního terorismu (státní, resp. režimní terorismus používá zpravidla odlišné metody a taktiku), guerilly a konvenční války (nekonveční válka, vedená zbraněmi hromadného ničení, by
měla v řadě kategorií odlišné charakteristiky) vypracoval Ariel Merari.
Při vědomí odlišností uvedených v následující tabulce je ovšem třeba mít na paměti,
že subverzívní terorismus ovšem může být v různé míře doplňkem guerilly. Sabine
Acquaviva dokonce sporadický terorismus považuje za první fázi vzniku guerilly, po níž
nastává druhá fáze spontánního napodobování sporadického terorismu a vzniku (prozatím nepropojených) teroristických buněk a teprve ve třetí fázi vzniká jejich vzájemných
propojením guerilla, přesahující logiku terorismu (Strmiska 2001: 20). Obecně se podle
Maxmiliána Strmisky blíží guerilla terorismu tehdy, pokud se logika guerilly řídí logikou brutální psychologické války (Strmiska 2001: 21). Xavier Raufer pracuje i s koncep25
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tem „degenerované guerilly“, který se vztahuje ke skupinám, jejichž činnost se zvrhla
v brutální masové zabíjení (označuje tak mimo jiné Tamilské tygry)(Raufer 2001: 37).
Charakteristika subverzivního terorismu, guerilly a konvenční války jako způsobů
násilného boje
Jednotky nasazené
do boje
Zbraně

Taktika

Konvenční válka
Velké (armády, sbory,
divize)
Plný rozsah vojenské
bojové techniky
(letecké síly, obrněná
technika,
dělostřelectvo atd.)

Guerilla
Střední (čety, roty,
prapory)
Většinou pěchotní
typy lehkých zbraní,
někdy též část
dělostřelectva

Obvykle
kombinované operace
zahrnující několik
druhů vojenských sil
Většinou vojenské
jednotky, průmyslová
a dopravní
infrastruktura

Taktika komand

Většinou vojenský,
policejní a
administrativní
personál jakož i
političtí oponenti
Fyzické zničení
Především vojenské
Zamýšlený účinek
oslabení nepřítele
Ano
Ano
Kontrola teritoria
Nošení uniformy
Často nošení
Uniforma
uniformy
Geograficky
Válka omezena na
Rozeznatelnost
rozeznatelná válka
zemi sporu
válečných zón
Mezinárodní legalita Ano, pokud je vedena Ano, pokud je vedena
podle pravidel
podle pravidel
Ano
Ne
Domácí legalita
Terče

Terorismus
Malé (obvykle méně
než deset osob)
Ruční zbraně, ruční
granáty, pušky a
specializované
zbraně, např. bomby
v autech, bomby
odpalované na dálku,
tlakové bomby
Speciální taktika:
únosy, atentáty,
výbuchy aut, braní
rukojmí atd.
Státní symboly,
političtí oponenti a
obecně veřejnost
Psychický nátlak
Ne
Ne nošení uniformy
Nerozeznatelné
válečné zóny
Ne
Ne

Pramen: Merari 1993: 26.

Při vědomí odlišností uvedených v tabulce je ovšem třeba mít na paměti, že subverzívní terorismus ovšem může být v různé míře doplňkem guerilly. Sabine Acquaviva dokonce sporadický terorismus považuje za první fázi vzniku guerilly, po níž
nastává druhá fáze spontánního napodobování sporadického terorismu a vzniku (prozatím nepropojených) teroristických buněk a teprve ve třetí fázi vzniká jejich vzájemných
propojením guerilla, přesahující logiku terorismu (Strmiska 2001: 20). Obecně se podle
Maxmiliána Strmisky blíží guerilla terorismu tehdy, pokud se logika guerilly řídí logikou brutální psychologické války (Strmiska 2001: 21). Xavier Raufer pracuje i s koncep26
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tem „degenerované guerilly“, který se vztahuje ke skupinám, jejichž činnost se zvrhla
v brutální masové zabíjení (označuje tak mimo jiné Tamilské tygry)(Raufer 2001: 37).
Na druhou stranu někdy teroristé nejenže zakrývají „guerillovým označením“ teroristickou podstatu své činnosti, ale někdy usilují o faktické rozšíření svých aktivit na
guerillový boj (alespoň dílčím způsobem s tím počítají i některé soudobé teroristické
strategie, např. neonacistický odpor bez vedení – „leaderless resistance“)(Mareš 2003:
462). Dílčí příbuznost guerilly terorismu by ale rozhodně neměla vést k úplnému splynutí obou kategorií, jak se někdy v soudobé literatuře děje – např. velmi problematickým
ztotožněním sovětských partyzánů z druhé světové války a soudobých palestinských
teroristů s poukazem na protiprávnost jejich činnosti (von Leesen 2003: 15).
Subverzivní terorismus se odlišuje i od občanské války, protože v občanských válkách není podle Petera Waldmanna tak zřetelná asymetrie mezi bojujícími stranami, jako
při činnosti relativně malých teroristických skupin proti státu. Na občanské válce se
podílejí široké skupiny obyvatelstva. Smysl užití násilí není symbolický, ale v popředí
stojí instrumentální stránka násilí (oslabit protivníka, dobýt jeho území, přinutit jej
k útěku). Avšak i v občanské válce může plnit taktickou roli v boji jednotlivých stran
terorismus (Waldmann 2003: 17—18).
Odlišení terorismu od konvenční války je zdánlivě jednoduché v tradičním pojetí
těchto kategorií, jak je můžeme najít např. u Merariho (Merari 1993), který navíc pracuje pouze s kategorií subverzívního terorismu. Teroristé obvykle nejsou odborníky
a státními orgány vnímáni jako vojáci, přestože často v názvech jejich organizací lze
nalézt slovo armáda (Irská republikánská armáda, Frakce Rudé armády, Armáda Boha
apod.)(Mareš 2002: 163). Při srovnání vojenského násilí (které lze pro potřeby tohoto
textu vnímat synonymně s konvenční válkou) a subverzívního politického teroristického
násilí lze podle Stefana Danicse nalézt následující rozdíly:
a) nositelem vojenského násilí bývá zpravidla stát bojující vůči druhému, oproti tomu
nositelem politického terorismu bývá zpravidla extrémní organizace nebo nelegálně působící skupina osob bojující násilím proti dané státní moci;
b) při vojenském násilí jde o otevřený střet o moc uvnitř státu či ve světě, kdežto
političtí teroristé vedou ilegální boj a v maximální míře využívají momentu překvapení;
c) v rámci vojenského násilí jsou respektovány určité konvence, zatímco v rámci politického terorismu nejsou respektována žádná pravidla, protože teroristé používají
asymetrické strategie, nerozlišují vojenské a civilní cíle a neváhají použít zakázané
chemické zbraně a další zbraně chemického ničení;
d) vojáci jsou nancováni státem, kdežto političtí teroristé se často uchylují ke kriminální činnosti, která má zajistit jejich fungování či popřípadě odvést pozornost od
jejich hlavních mocensko-politických cílů;
e) válka by měla plnit roli posledního nástroje řešení problémů mezi státy, když jsou
ostatní nástroje včetně diplomacie vyčerpány, naopak politický terorismus je hlavní
27
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metoda stále častěji používaná při rychlém dosahování politických a mocenských
cílů;
f) vojáci realizují legálně organizované státní násilí a válčení je tedy jejich profesí,
naopak političtí teroristé realizují ilegální násilí namířené proti státu a jeho občanům, a tudíž jejich činnost je tedy nejenom protistátní, ale i protispolečenská;
g) vojáci jsou vlastně občané v uniformě žijící mimo svoji profesní službu řádným
občanský životem, naproti tomu političtí teroristé pohrdají tímto „běžným životem“
a „běžnými starostmi“ občanů, neboť se pokládají za něco „výlučného“ (Danics
2003: 340).
Přes toto odlišení subverzívního terorismu a vojenského násilí je skutečností, že
významným doplňkem (byť ilegálním) konvenčních válek může být státní válečný terorismus (Strmiska 2001: 40). To některé autory vede k velmi rozsáhlému pojetí prolnutí
kategorií vojáků a teroristů a k označení terorismu za jistou fázi násilné evoluce a současnou obdobu typu válek, vedených záměrně proti civilistům za účelem zničení jejich
vůle podporovat vůdce nebo politiku, jež vykonavatelům takového násilí nevyhovují
(Carr 2002: 10—11). Denice války výhradně podle kritéria počtu mrtvých dokonce
umožnila, aby byl střet mezi vládou USA a teroristickou organizaci al-Kajda s ohledem
na počet mrtvých při útocích na WTC a Pentagon v roce 2001 mezi války (Ericsson, Wallensteen, Sollenberg 2003: 606). Subverzívní teroristická skupina tak získala v jednom
z akademických pojetí (nikoliv tedy obecně a už vůbec ne mezinárodněprávně) statut
strany vojenského koniktu (počet obětí by se ještě zvýšil při užití zbraní hromadného
ničení teroristy).

5. Terorismus jako atribut „nových válek“
Prolnutí subverzívního i válečného terorismu s válkou je typické i pro řadu soudobých koniktů. Ve válkách od pádu komunismu je obecně možné vysledovat několik
atributů, které je odlišují od klasického modelu mezistátních válek, jenž byl typický
od Vestfálského míru do konce studené války (podle některých názorů se soudobý stav
spíše v některých aspektech spíše blíží situaci ve třicetileté válce). Herfried Münkler
uvádí tři tendence rozeznatelné v soudobých „nových válkách“:
1. Odstátnění, resp. privatizaci válečného násilí. Je umožněna tím, že bezprostřední
vedení války v nových válkách je relativně levné (např. jsou snadno dostupné lehké
zbraně).
2. Asymetrizaci válečného násilí, tedy stav, že zpravidla spolu nebojují stejnorodí
protivníci. Už neexistují fronty, a proto pouze vzácně dochází k bojům a už vůbec
nedochází k velkým bitvám, takže se vojenské síly navzájem nedotýkají a nevypotřebovávají, nýbrž se navzájem šetří a místo toho zaměřují násilí proti civilnímu obyvatelstvu. Tato asymetrizace je typická tím, že určité formy užití násilí,
které předtím byly pouze podřízenými taktickými prvky vojenské strategie, získaly
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vlastní strategickou dimenzi. To platí pro partyzánskou válku tak, jak se vyvinula
po skončení druhé světové války, a zvláště pro terorismus.
3. Autonomizace forem násilí, které byly předtím vázány na vojenství. V důsledku
toho ztratily regulérní armády kontrolu nad válečným děním, a ty padly do rukou
aktérům, kterým je válka jako střet mezi rovnocennými cizí (Münkler 2003:
10—11).
Aktéry soudobých válek tak již zdaleka nejsou pouze tradiční vojáci, případně partyzáni, ale ve stále větší míře i žoldnéři, válečníci („warriors“ pod tímto označením jsou
míněni lidé, kteří se chápou jako jistá elita, zapojující se do válek pro obdiv vůči boji
a pro získání „cti“; existuje zde jistá paralela se středověkými rytíři), bojovníci („Kämpfer“ – jsou jimi myšleny paralmilitární ozbrojené autonomní skupiny, často iniciované
vládami, které chtějí dosáhnout svých cílů prostřednictvím extrémního násilí realizovaného těmito skupinami, jež by byly obtížně prosaditelné regulérní armádou; příkladem
je paramilitární srbská skupina „Tygři“, působící v průběhu války v Bosně a Herzegovině), warlordi (osoby, které podporují války, protože na nich protují a vytvářejí si
osobní moc; tato kategorie subsumuje rozlišné aktéry od „podnikatelů s násilím“ přes
vůdce band až po lokální panovníky s vlastními „válečnými knížectvími“), dětští vojáci
(kteří jsou chápáni jako specická kategorie, protože podle soudobých civilizačních
hodnot jsou současně oběťmi válek – často navíc musí bojovat i proto, aby se uživili)
i teroristé (Herberg-Rothe 2003: 60—83). Tito noví aktéři vnášejí často do nových válek
značnou brutalitu, která mnohdy nabývá „teroristickou dimenzi“. Násilí zprostředkovávají globalizovaná média a tím usnadňují šíření strachu z některých symbolických akcí
(např. hrozby iráckých bojovníků na jaře 2004, že japonští rukojmí budou upáleni za
živa; cílem bylo donutit japonskou vládu stáhnout vojáky ze země).
Jiný pohled na konikty 21. století vychází z prizmatu globálního „střetu civilizací“ (Huntigton 2001) a z něj odvozeného střetu „Západ“ versus islamismus, který je
chápán jako asymetrický. Islamisté mohou zasahovat na různých místech světa teroristickými útoky a Západ díky své vázanosti demokratickými hodnotami nemůže provést
masivní odvetné údery. Islamistická strana přitom pravděpodobně bude schopna k dosažení svých cílů využívat i teroristické útoky zbraněmi hromadného ničení (které teroristům mohou poskytnout tzv. „darebácké státy“).
V některých pojetích této globální války získávají důležitou roli rovněž civilisté
v militantních částech muslimských komunit (Ulfkotte 2003) v západních demokraciích
(jako zásobárna bojujících aktérů i logistického a propagandistického zabezpečení džihádu). Vůči paušálnímu vnímání evropských a amerických muslimů za „pátou kolonu“
ale existuje i kritika, která poukazuje na to, že velká část z nich zůstává nemilitantní
a loajální ke státům, v nichž pobývají (Waldmann 2003: 90—108).
Walter Laquer však pojetí „páté kolny“ v podstatě rozšiřuje, když upozorňuje na
antizápadní postoje a dokonce občasné „pochopení“ pro islámský terorismus u západní
ultralevice a ultrapravice (Laqueur 2003: 222—263), což ve svých důsledcích oslabuje
bojeschopnost Západu v takto pojatém koniktu, resp. ve „válce proti terorismu“.
29
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Samotný pojem „válka proti terorismu“ je třeba brát s jistou rezervou, protože je sporné,
zda jím jeho zastánci skutečně myslí boj proti všem formám terorismu (včetně např.
ekoterorismu) či pouze boj proti militantnímu islamismu (který v některých oblastech
může být vyznáván guerillovými skupinami či státem s regulérní armádou).

Závěr
Přes výše uvedené obtíže s denováním, ohraničením i celkovým pojetím řady
pojmů a typů lze vztah terorismu a války, resp. ozbrojeného koniktu (včetně občanských válek i guerilly) vymezit v následujících čtyřech kategoriích (toto vymezení je
inspirováno závěry Mikaela Erikssona, Petera Wallensteena a Margarety Sollenbergové)
(Eriksson, Wallensteen, Sollenberg: 2003: 597—598), přičemž je třeba zdůraznit, že hranice jednotlivých typů mohou být v konkrétních případech velmi nezřetelné.
1. Teror jako součást neoddělitelná součást ozbrojeného koniktu. Jakýkoliv ozbrojený konikt v sobě obsahuje určité formy terorizace (zastrašování) obyvatel i protivníka, což je obecně spojeno s užitím zbraní a může to být i zamýšlenou součástí
strategie (zjednodušeně lze hovořit o využívání „strachu z války“). Tuto kategorii
jako celek však ještě nelze řadit do oblasti terorismu. Ve velkém množství koniktů nejsou explicitním cílem válečných stran civilisté a bojující strana naopak
může mít snahu poškodit civilisty co nejméně a v maximální možné míře dodržovat válečné konvence. Sporné je však i řazení každého válečného zločinu do
oblasti válečného terorismu, protože např. některé masakry (civilistů či zajatců)
mohou být prováděny utajeně bez snahy o „symbolické poselství“ překračující
rámec obětí, které je pro terorismus typické.
2. Terorismus jako doplňující prvek strategie či taktiky ve válkách i menších ozbrojených koniktech. Terorismus mohou rozliční aktéři válek užívat proto, aby šířili
hrůzu mezi aktéry války u protivníka i mezi civilním obyvatelstvem a tím oslabili
jejich vůli bojovat, resp. podporovat boj. Může se jednat jak o okupační terorismus
(včetně terorizování zajatců), tak i o různé formy subverzívního terorismu (únosy
rukojmích, symbolické pumové útoky apod.). Tento terorismus někdy není užíván
hlavními válečnými aktéry, ale spřízněnými paramilitárními či teroristickými skupinami.
3. Pro některé skupiny je terorismus důležitý více než „tradiční ozbrojené akce“.
Pokud bojující strana není schopná realizovat regulérní vojenskou činnost (a to ani
na bázi guerilly, předpokládající jistou kontrolu území), uchyluje se k teroristickým
metodám. Do tohoto typu spadají i původně spíše guerillové skupiny jako Lord´s
Resistance Army v Ugandě či Abú Sajíc na Filipínách.
4. Skupiny, které realizují výhradně a nebo téměř výhradně terorismus a nemají zájem
o tradiční formy ozbrojeného koniktu. Přesto na sebe mohou vázat silné vojenské
složky nepřítele. V současnosti to platí především pro islamistickou síť Al Kajdá
(i když část jejich příslušníků by s ohledem na dílčí kontrolu území na afghánsko30
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pákistánské hranici příslušníky Al Kajdy a Talibanu mohla spadat i do pojetí guerilly).
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