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Shrnutí 

• Útoky ve Vídni a v Drážďanech poukázaly na nespolehlivost deradikalizačních programů 

a systémové selhání protiteroristické strategie.  

• Věznice slouží jako jedno z nejčastějších míst islamistické radikalizace.  

• Mediální pozornost byla v posledních dnech zaměřena zejména na výroky prezidentů 

Macrona a Erdoğana, kteří se svými populistickými prohlášeními snažili zaujmout 

své domácí voliče.  

• Společným jmenovatelem prezentovaných opatření je tzv. proaktivní přístup, jenž klade 

důraz na strategie preventivního typu.  

• Chce-li Česká republika minimalizovat riziko teroristického útoku, je klíčové, aby došlo 

k vytvoření komplexní proaktivní strategie zaměřené na prevenci radikalizace 

a extremismu.  

• Absolutní prioritou by měla být práce s komunitami, které jsou k radikalizaci náchylné.  

• Klíčové je rovněž prohlubování důvěry a spolupráce mezi úřady, bezpečnostními složkami, 

občanskou společností a muslimskou komunitou. 

• Loajalitu muslimské komunity nelze získat islamofobní rétorikou, typickou zejména 

pro českou extrémní pravici.  

• Na způsobu informování o teroristických útocích ze strany médií opravdu záleží. Média 

se více zaměřují na osobu útočníka než na oběť. Mělo by tomu ale být právě naopak.   
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Následující text se snaží identifikovat a kriticky analyzovat příčiny nedávných útoků v Evropě. 

Odmítán je zjednodušující pohled, že za útoky mohou nepřátelské výroky tureckého prezidenta 

Erdoğana1 či bývalého malajsijského ministerského předsedy Mahatira Mohamada.2 Na rozdíl 

od některých komentátorů3 a mainstreamových médií4 není analýza založena na výrazu alláhu 

akbar, který džihádisté při útocích vykřikují. Spíše zdůrazňuje klíčovost prevence, apeluje 

na respektování hranic humoru a upozorňuje na problematiku radikalizace ve věznicích 

a s ní souvisejících deradikalizačních programů. Paper dále nabízí sadu doporučení, 

jejichž společným jmenovatelem je proaktivní přístup v boji s terorismem. Ohled je brán 

na českou společnost, jejíž muslimská komunita je dlouhodobě považována za umírněnou5 

a v zásadě bezproblémovou.6 Musí však být zintenzivněny snahy o udržení tohoto stavu, 

aby k radikalizaci, pokud možno, vůbec nedocházelo. Jak totiž ukázaly nedávné útoky 

v Evropě, proces deradikalizace je extrémně problematický.  

Vlna terorismu v Evropě 

V posledních týdnech čelila Evropa sérii teroristických útoků. 4. října, Drážďany: syrský 

žadatel o azyl zde pobodal dva muže, přičemž jeden z nich útok nepřežil. Mělo jít rovněž o útok 

homofobně motivovaný.7 O dvanáct dní později, 16. října, mladý čečenský uprchlík 

na předměstí Paříže dekapitoval Samuela Patyho, učitele, který se měl „provinit“ 

prezentováním kontroverzních karikatur Proroka Muhammada dětem ve škole.8 Šlo 

o karikatury publikované satirickým týdeníkem Charlie Hebdo, na jehož redakci v roce 2015 

zaútočili bratři Said a Chérif Kouachiovi. O další dva týdny později zavraždil tuniský imigrant 

Brahim Aouissaoui tři osoby v bazilice Notre-Dame v jihofrancouzském Nice.9 U jedné z obětí 

provedl dekapitaci.10 Ve stejný den, paradoxně, zneškodnila francouzská policie v Avignonu 

 
1 Financial Times, dostupné z: https://www.ft.com/content/f614b6e5-df4f-45c3-97ae-6ff58d43d1c4  
2 Al-Jazeera, 29. 10. 2020, dostupné z: https://www.aljazeera.com/news/2020/10/29/muslims-have-

right-to-punish-french-says-malaysias-mahathir  
3 Matěj Široký, Novinky.cz, 31. 10. 2020, dostupné z: 

https://www.novinky.cz/komentare/clanek/komentar-utok-v-nice-cena-za-nasi-zbabelost-matej-

siroky-40340840  
4 Sudip Kar-Gupta, Reuters, 29. 10. 2020, dostupné z: https://www.reuters.com/article/uk-france-

security-nice-suspect/knife-attacker-in-french-city-of-nice-shouted-allahu-akbar-mayor-

idUKKBN27E1E0  
5 Ondřej Golis, iRozhlas.cz, 16. 12. 2018, dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/ministerstvo-vnitra-zprava-o-extremismu-muslimove-migrace_1812160600_cib  
6 Bezpečnostní informační služba, 10. 11. 2020, dostupné z: 

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf  
7 The Economist, 3. 11. 2020, dostupné z: https://www.economist.com/europe/2020/11/03/despite-

the-horrors-in-vienna-and-paris-jihadism-has-declined 
8 BBC News, 16. 10. 2020, dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-europe-54573356 
9 BBC News, 29. 10. 2020, dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-europe-54729957 
10 Rob Picheta a Nick Thompson, CNN, 29. 10. 2020, dostupné z: https://edition.cnn.com/europe/live-

news/nice-knife-attack-dle-intl/index.html   
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pravicového extremistu, který střelnou zbraní ohrožoval své okolí. Údajně byl muž členem 

proti imigrantské radikální skupiny Generation Identity.11 

Českou společností patrně nejvíce otřásl až poslední útok ze zmiňované série. Dvacetiletý 

Kujtim Fejzullai, identifikovaný jako sympatizant organizace známé jako Islámský stát, 

zastřelil 2. listopadu v centru Vídně čtyři osoby a dalších dvacet tři zranil. Možná je to právě 

reakce české, potažmo rakouské, společnosti, která poukazuje na míru úspěšnosti útoku. 

V terorismu totiž nejde primárně o násilí jako takové, jako spíše o psychologický dopad 

na společnost, které toto násilí vyvolá. Jsme-li šokováni a cítíme-li strach, jak je v návaznosti 

na útoky ve společnosti poměrně evidentní12, útok byl úspěšný. Tento efekt je umocněn tím, 

že Vídeň, všeobecně považovaná za bezpečné a mírumilovné město, podobný útok v posledních 

letech nezažila.13 Fejzullai, ozbrojený automatickou puškou AK-47, pistolí a mačetou, zahájil 

útok u hlavní vídeňské synagogy Stadttempel. Ta však byla v tu dobu14 již prázdná a navzdory 

prvotním předpokladům se tak zdá, že cílem útoku nejspíše nebyla. Fejzullai vraždil v centru 

města asi devět minut, než jej rakouské speciální jednotky zneškodnily.15 

Den po útoku se k akci přihlásil tzv. Islámský stát s tím, že pachatel byl „vojákem chalífátu“. 

Organizace také zveřejnila několik fotografií zobrazujících útočníka a video, 

na kterém Fejzullai přísahá věrnost veliteli Islámského státu.16 Do jaké míry se jednalo o útok 

tzv. osamělého aktéra, či byl pachatel na tuto organizaci nějak zásadněji napojen a koordinoval 

s ní své úmysly, není jasné. Problematičnosti a nadužívání pojmu „osamělý vlk“ v kontextu 

série proběhlých teroristických útoků se věnuje další část textu. Za zmínku stojí ještě jeden 

aspekt útoku ve Vídni, pro leckoho možná překvapivý či paradoxní. Palestinec a dva rakouští 

Turci pomohli do bezpečí a k sanitkám zraněnému zasahujícímu policistovi a starší ženě.17 

Jeden z Turků pak útočníka dokonce konfrontoval a byl u toho sám postřelen. Po obdobných 

útocích se vždy ve zvýšené míře vyrojí zkratkovité a zjednodušující pojmy, nepřátelsky 

zaměřené proti konkrétní náboženské či etnické skupině obyvatel. Terorismus je ovšem 

komplexní problematikou, jež není černobílá. Hrdinství tří výše zmíněných imigrantů 

je toho příkladem.  

Osamělí aktéři nebo tzv. „Islámský stát“?  

O útocích tzv. „osamělých vlků“ se všeobecně ví, že je těžší je odhalit a předejít jejich 

uskutečnění. I v souvislosti s útoky ve Vídni, Francii a Německu média informovala, 

že pachateli mohli být právě „osamělí vlci“.18 Tato často užívaná metafora je však 

 
11 TRT World, 30. 10. 2020, dostupné z: https://www.trtworld.com/europe/man-shot-dead-by-french-

police-in-avigon-belonged-to-extreme-right-group-41027  
12 iDnes.cz, 3. 11. 2020, dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/utok-rakousko-viden-

rozhovor-ceska-eva-vondrackova.A201103_153213_zahranicni_kha  
13 Byť se v ní v roce 1975 odehrál známý únos představitelů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), 

jenž vedl jeden z nejznámějších světových teroristů - Iljič Ramirez Sánchez, lépe známý pod přezdívkou 

Carlos Šakal.  
14 Útok začal v 20:00 a skončil zásahem policistů v 20:09 místního času.  
15 BBC News, 4. 11. 2020, dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-europe-54798508  
16 Ben Doherty a Oliver Holmes, The Guardian, 3. 11. 2020, dostupné z: 

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/03/vienna-shooting-what-we-know-so-far-about-

the-attack  
17 Daniela Prugger, Al-Jazeera, 4. 11. 2020, dostupné z: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/11/4/heroes  
18 Česká televize, 29. 10. 2020, dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3216586-jeden-mrtvy-po-

utoku-nozem-v-nice-starosta-mluvi-o-terorismu  
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problematická a nepřesná. Problematická proto, že označení „vlk“ může útočníka zbytečně 

glorifikovat. Nepřesná proto, že útočníci málokdy jednají skutečně striktně osaměle. 

Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své zprávě správně používá sousloví „osamělí, 

samostatně radikalizovaní aktéři“19, které je mnohem adekvátnější. Pro účely tohoto paperu 

bude užíván zkrácený pojem „osamělý aktér“.  

U teroristických incidentů spáchaných na první pohled osamělými aktéry by měly být 

hodnoceny tři důležité faktory: skutečná míra osamocení, míra zaúkolování a motivace 

útočníka. Skutečná míra osamocení analyzuje, zda útočník opravdu pracoval zcela nezávisle, 

měl nějaké komplice, či zda byl třeba jen v kontaktu s extremisty, kteří ho nějakým způsobem 

ovlivnili. Například útočník, který v roce 2016 vjel do davu ve francouzském Nice, sice konal 

sám, dostávalo se mu však logistické podpory a povzbuzení od dalších osob.20 Nešlo tedy 

o „osamělého, samostatně radikalizovaného aktéra“.  Míra zaúkolování hodnotí samostatnost 

v činění rozhodnutí týkajících se útoku. Jinými slovy, hodnotí, kdo všechno má vliv na výběr 

místa, času, způsobu či cíle útoku. Kupříkladu Umar Fárúk Abdulmutallab, proslavený jako 

tzv. „underwear bomber“, dostal v roce 2009 za úkol odpálit výbušninu v americkém letadle.21 

Sám si však mohl zvolit konkrétní let i den a kdy útok provést.22 Podobně tomu je i s třetím 

faktorem – motivací. Kdo nebo co útočníka motivovalo k provedení útoku? Šlo o politické, 

sociální, ideologické důvody nebo něco osobního, třeba pomsta? Při užívání pojmu „osamělý 

aktér“ by všechny tyto aspekty měly být brány v potaz, aby nedocházelo k dezinformování.   

Ani u útočníka z Vídně, Kujtima Fejzullaie, není jasné, zda šlo o osamělého aktéra nebo zda byl 

napojený na tzv. Islámský stát. Fejzullai několik hodin před útokem zveřejnil na Instagramu 

příspěvek, ve kterém přísahá věrnost vůdci tzv. Islámského státu. Používá při tom své nom 

de guerre – Abu Dujana al-Albání, drží útočnou pušku, ruční zbraň a mačetu.23 O den později 

se k útoku přihlásil i tzv. Islámský stát s tvrzením, že se mělo jednat o „vojáka chalífátu“. 

Organizace video s přísahou věrnosti rovněž zveřejnila.24 Nutno však podotknout, 

že na tento druh prohlášení se nelze příliš spoléhat, jelikož si organizace v minulosti 

přisvojovala i ty útoky, za kterými skutečně stáli osamělí aktéři.25 

Fejzullai se narodil v roce 2000 v Mödlingu nedaleko Vídně.26 Vyrůstal v Rakousku, měl však 

dvojí občanství: rakouské a severomakedonské. Byl albánského etnického původu, 

 
19 „V souvislosti s vývojem v zahraničí a stále intenzivněji vnímanou potřebou včasně identifikovat 

osamělé, samostatně radikalizované aktéry však BIS prověřovala zvýšený počet osob, které byly 

hodnoceny jako potenciální nositelé teroristického rizika.“ Viz 

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf  
20 Randy Borum, The Conversation, 27. 9. 2016, dostupné z: https://theconversation.com/what-drives-

lone-offenders-62745  
21 Ed White, Washington Times, 16. 2. 2012, dostupné z: 

https://www.washingtontimes.com/news/2012/feb/16/nigerian-underwear-bomber-faces-life-

sentence/  
22 Charlie Savage, The New York Times, 10. 2. 2012, dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2012/02/11/us/underwear-bomb-plot-detailed-in-court-filings.html  
23 Natalie Wolfe, news.com.au, 4. 11. 2020, dostupné z: 

https://www.news.com.au/world/europe/vienna-terror-attack-gunmans-post-before-killing-four-

wounding-22/news-story/5d6cf4a73fb45bd8fc4ece510a50cf9f 
24 Katrin Bennhold, Melissa Eddy a Christopher F. Schuetze, The New York Times, 3. 11. 2020, dostupné 

z: https://www.nytimes.com/2020/11/03/world/europe/vienna-attack-shooter.html 
25 Tamtéž. 
26 Jastinder Khera, Yahoo!news, 3. 11. 2020, dostupné z: https://news.yahoo.com/vienna-gunman-

supporter-fooled-system-164042634.html  
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https://www.washingtontimes.com/news/2012/feb/16/nigerian-underwear-bomber-faces-life-sentence/
https://www.nytimes.com/2012/02/11/us/underwear-bomb-plot-detailed-in-court-filings.html
https://www.news.com.au/world/europe/vienna-terror-attack-gunmans-post-before-killing-four-wounding-22/news-story/5d6cf4a73fb45bd8fc4ece510a50cf9f
https://www.news.com.au/world/europe/vienna-terror-attack-gunmans-post-before-killing-four-wounding-22/news-story/5d6cf4a73fb45bd8fc4ece510a50cf9f
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5 
POLICY PAPER | listopad 2020 

 

což se mj. projevilo v jeho nom de guerre (viz výše).27 Měl navštěvovat mešitu, která byla 

rakouskými zpravodajskými službami podezřívána z propagace extremistických postojů.28 

Právě tam mohlo dojít k jeho radikalizaci. Do povědomí rakouských úřadů se dostal poté, 

co se jako jeden z přibližně devadesáti rakouských islamistů pokusil přidat k tzv. Islámskému 

státu v Sýrii.29 Nepodařilo se mu však překonat turecko-syrskou hranici, byl zatčen, navrácen 

do Rakouska a v dubnu 2019 odsouzen k 22 měsícům pobytu za mřížemi. Už po osmi měsících, 

v prosinci 2019, byl podmínečně propuštěn na svobodu.30 Za jeho brzkým propuštěním stálo 

dobré chování, nízký věk31 a absolvování deradikalizačního programu.32 33  

Problematičnost deradikalizačních programů 

Fejzullai nebyl jediný, komu se podařilo obelstít pracovníky deradikalizačního programu. 

Podobně se to povedlo i pachatelům útoků v Saint-Étienne-du-Rouvray a ve vězení Osny v roce 

2016 či na London Bridge v roce 2019.34 I útočník z Drážďan, který pobodal nožem údajný 

homosexuální pár, byl pouze o pět dní dříve propuštěn z vězení. Jde o znepokojující trend, 

jenž poukazuje jak na nespolehlivost těchto programů, tak i na systémové selhání 

protiteroristické strategie. Peter Neumann, expert na radikalizaci ve věznicích z londýnské 

King’s College, v tomto kontextu totiž upozorňuje, že věznice slouží jako jedno z nejčastějších 

míst islamistické radikalizace. Evropské státy, ve snaze zbavit se co nejrychleji radikálních 

osob, tak jejich uvězněním paradoxně přispívají k radikalizaci mezi vězni a následnému 

teroru.35  

Rakouský kancléř Sebastian Kurz řekl: „Útočník se snažil připojit k tzv. Islámskému státu, 

kvůli čemuž byl odsouzen a uvězněn. Z vězení byl předčasně propuštěn. Musíme přijít na to, 

proč ho justice nechala jít dříve.“36 Otázkou je, zda lze propuštění Fajzullaie justici 

či pracovníkům deradikalizačního programu vyčítat. Fejzullaiovi se podařilo přesvědčit 

i vlastního právníka – Nikolase Rasta. Ten uvedl, že Fejzullai projevoval lítost nad svými 

dřívějšími činy, a že z něj neměl nadále pocit, že by se jednalo o nebezpečnou osobu.37 

Při pohledu na video, na kterém útočník chladnokrevně zastřelí muže ve Vídni, by tvrzení pana 

 
27 Lizzie Dearden, Independent, 3. 11. 2020, dostupné z: 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vienna-terror-attack-isis-austria-kujtim-

fejzulai-prison-b1564941.html 
28 Katrin Bennhold, Melissa Eddy a Christopher F. Schuetze, The New York Times, 3. 11. 2020, dostupné 

z: https://www.nytimes.com/2020/11/03/world/europe/vienna-attack-shooter.html 
29 Reuters, 3. 11. 2020, dostupné z: https://uk.reuters.com/article/uk-austria-attack-gunman/vienna-

attacker-was-born-and-raised-in-the-city-newspaper-editor-says-idUKKBN27J0SC 
30 Oliver Holmes, Helen Sullivan a Matilda Boseley, The Guardian, 3. 11. 2020, dostupné z: 

https://www.theguardian.com/world/live/2020/nov/03/vienna-austria-synagogue-terror-attack-

police-live-updates 
31 The Economist, 3. 11. 2020, dostupné z: https://www.economist.com/europe/2020/11/03/despite-

the-horrors-in-vienna-and-paris-jihadism-has-declined 
32 Katrin Bennhold, Melissa Eddy a Christopher F. Schuetze, The New York Times, 3. 11. 2020, dostupné 

z: https://www.nytimes.com/2020/11/03/world/europe/vienna-attack-shooter.html 
33 Stephan Ozsváth, Deutsche Welle, 3. 11. 2020, dostupné z: https://www.dw.com/de/wien-

drehscheibe-der-dschihadisten-vom-balkan/a-55487798 
34 Rajan Basra, Twitter.com, dostupné z: https://twitter.com/rajanbasra/status/1323640441112317954 
35 The Economist, 3. 11. 2020, dostupné z: https://www.economist.com/europe/2020/11/03/despite-

the-horrors-in-vienna-and-paris-jihadism-has-declined  
36 Katrin Bennhold, Melissa Eddy a Christopher F. Schuetze, The New York Times, 3. 11. 2020, dostupné 

z: https://www.nytimes.com/2020/11/03/world/europe/vienna-attack-shooter.html 
37 Tamtéž.  

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vienna-terror-attack-isis-austria-kujtim-fejzulai-prison-b1564941.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vienna-terror-attack-isis-austria-kujtim-fejzulai-prison-b1564941.html
https://www.nytimes.com/2020/11/03/world/europe/vienna-attack-shooter.html
https://uk.reuters.com/article/uk-austria-attack-gunman/vienna-attacker-was-born-and-raised-in-the-city-newspaper-editor-says-idUKKBN27J0SC
https://uk.reuters.com/article/uk-austria-attack-gunman/vienna-attacker-was-born-and-raised-in-the-city-newspaper-editor-says-idUKKBN27J0SC
https://www.theguardian.com/world/live/2020/nov/03/vienna-austria-synagogue-terror-attack-police-live-updates
https://www.theguardian.com/world/live/2020/nov/03/vienna-austria-synagogue-terror-attack-police-live-updates
https://www.economist.com/europe/2020/11/03/despite-the-horrors-in-vienna-and-paris-jihadism-has-declined
https://www.economist.com/europe/2020/11/03/despite-the-horrors-in-vienna-and-paris-jihadism-has-declined
https://www.nytimes.com/2020/11/03/world/europe/vienna-attack-shooter.html
https://www.dw.com/de/wien-drehscheibe-der-dschihadisten-vom-balkan/a-55487798
https://www.dw.com/de/wien-drehscheibe-der-dschihadisten-vom-balkan/a-55487798
https://twitter.com/rajanbasra/status/1323640441112317954
https://www.economist.com/europe/2020/11/03/despite-the-horrors-in-vienna-and-paris-jihadism-has-declined
https://www.economist.com/europe/2020/11/03/despite-the-horrors-in-vienna-and-paris-jihadism-has-declined
https://www.nytimes.com/2020/11/03/world/europe/vienna-attack-shooter.html
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Rasta snad ani nešlo uvěřit. Fejzullai však efektivně oklamával společnost kolem sebe 

a navenek skutečně neprojevoval známky radikalizace, přestože hned po propuštění z vězení 

se začal vyzbrojovat a připravovat na teroristický útok. Jediný zásadnější signál, 

kterým útočník naznačil své skutečné záměry, byla jeho cesta na Slovensko za účelem nákupu 

munice. Slovenská strana o této cestě sice informovala své rakouské kolegy, ti to ovšem 

nedokázali zužitkovat.38  

I v ostatních výše uvedených případech nabyli pracovníci deradikalizačních programů dojmu, 

že z usvědčených extremistů se stali příkladní vězni, kteří upustili od násilných praktik – 

deradikalizovali se. Trestanci veřejně prohlašovali, jak se změnili. Kupříkladu Adel Kermiche 

řekl soudci následující: „Jsem muslim věřící ve slitování, konání dobra, nejsem extremista… 

Chci získat zpátky svůj život, vidět své přátele a oženit se.“39 Soudce ho v roce 2016 propustil 

na svobodu. O čtyři měsíce později Kermiche zabil kněze v Saint-Étienne-du-Rouvray 

v Normandii.40 

Nedostatek respektu a pochopení jako příčina radikalizace 

Teroristické útoky z posledních týdnů je potřeba analyzovat v určitém sociálním kontextu. 

V jejich pozadí totiž probíhá ideologický spor mezi dvěma ne zcela kompatibilními koncepty: 

liberální demokracií a konzervativním islámem. Nekompatibilní jsou proto, že jeden je 

založený na principu společenské smlouvy, kdežto druhý vychází přímo od Boha. Přesto spolu 

oba koncepty mohou koexistovat, navzájem se doplňovat, ba dokonce obohacovat. Je k tomu 

však zapotřebí vzájemného respektu a pochopení.  

Mediální pozornost byla v posledních dnech zaměřena zejména na výroky prezidentů Macrona 

a Erdoğana, kteří se svými populistickými prohlášeními snažili zaujmout zejména své domácí 

voliče.41 Macron o islámu prohlásil, že se nachází v krizi42, a že je ve Francii nutná jeho reforma. 

Rovněž navrhl zákon, který má v zemi posílit republikánské principy a sekularismus.43 

Erdoğan na oplátku vyzval Turky k bojkotu francouzského zboží44 a zpochybnil Macronovo 

duševní zdraví.45 Olej do ohně přilil ještě další politik, bývalý premiér Malajsie, Mahatir 

Mohamad. Ten zase uvedl, že „muslimové mají právo být naštvaní a zabít miliony Francouzů, 

vzhledem k masakrům v minulosti“.46 I přes to, jak zbytečné a nerozvážné byly výroky 

těchto politiků, bylo by chybou udávat je jako příčinu terorismu v Evropě. Problém je mnohem 

 
38 Tamtéž. 
39 Rajan Basra, Twitter.com, dostupné z: https://twitter.com/rajanbasra/status/1323640441112317954  
40 Justin Davenport a Peter Allen, Evening Standard, 27. 7. 2016, dostupné z: 

https://www.standard.co.uk/news/world/france-priest-killer-told-judges-im-not-an-extremist-

before-he-was-freed-a3305571.html  
41 Rim-Sarah Alouane, Al-Jazeera, 11. 11. 2020, dostupné z: 

https://www.aljazeera.com/podcasts/2020/11/11/macron-and-frances-complex-relationship-with-

islam/  
42 Deutsche Welle, 1. 11. 2020, dostupné z: https://www.dw.com/en/frances-emmanuel-macron-seeks-

to-calm-tensions-with-muslims/a-55461749  
43 Česká televize, 26. 10. 2020, dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3214993-erdogan-vyzval-

turky-aby-nekupovali-francouzske-zbozi-vadi-mu-ze-macron-hajil-otisteni  
44 iRozhlas.cz, 26. 10. 2020, dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/turecko-islam-

muslimove-vrazda-cecenec-francie-emmanuel-macron-erdogan-ankara_2010261754_gak  
45 Muhammad Farooq, CTC News, 1. 11. 2020, dostupné z: https://www.ctvnews.ca/world/anti-france-

protests-continue-as-macron-seeks-understanding-1.5170067  
46 Echo24.cz, 29. 10. 2020, dostupné z: https://echo24.cz/a/SLGQv/byvaly-malajsijsky-premier-

muslimove-maji-pravo-zabit-miliony-francouzu  

https://twitter.com/rajanbasra/status/1323640441112317954
https://www.standard.co.uk/news/world/france-priest-killer-told-judges-im-not-an-extremist-before-he-was-freed-a3305571.html
https://www.standard.co.uk/news/world/france-priest-killer-told-judges-im-not-an-extremist-before-he-was-freed-a3305571.html
https://www.aljazeera.com/podcasts/2020/11/11/macron-and-frances-complex-relationship-with-islam/
https://www.aljazeera.com/podcasts/2020/11/11/macron-and-frances-complex-relationship-with-islam/
https://www.dw.com/en/frances-emmanuel-macron-seeks-to-calm-tensions-with-muslims/a-55461749
https://www.dw.com/en/frances-emmanuel-macron-seeks-to-calm-tensions-with-muslims/a-55461749
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3214993-erdogan-vyzval-turky-aby-nekupovali-francouzske-zbozi-vadi-mu-ze-macron-hajil-otisteni
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3214993-erdogan-vyzval-turky-aby-nekupovali-francouzske-zbozi-vadi-mu-ze-macron-hajil-otisteni
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/turecko-islam-muslimove-vrazda-cecenec-francie-emmanuel-macron-erdogan-ankara_2010261754_gak
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/turecko-islam-muslimove-vrazda-cecenec-francie-emmanuel-macron-erdogan-ankara_2010261754_gak
https://www.ctvnews.ca/world/anti-france-protests-continue-as-macron-seeks-understanding-1.5170067
https://www.ctvnews.ca/world/anti-france-protests-continue-as-macron-seeks-understanding-1.5170067
https://echo24.cz/a/SLGQv/byvaly-malajsijsky-premier-muslimove-maji-pravo-zabit-miliony-francouzu
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hlubší a nedávno se projevil v přístupu jednotlivých stran ke „kauze“ karikatur islámského 

Proroka Muhammada.  

Samuel Paty, středoškolský učitel ve francouzském městě Conflans-Sainte-Honorine, promítl 

počátkem října dětem ve své třídě karikatury Proroka Muhammada, za což byl o deset dní 

později zavražděn islámským extremistou, Abduláhem Abujedovičem Anzorovem. Stejně jako 

v lednu 2015, kdy teroristé zaútočili na členy redakce časopisu Charlie Hebdo, i nyní k násilí 

došlo v souvislosti s urážlivými karikaturami islámského Proroka. Paty s žáky v inkriminovaný 

den probíral téma svobody projevu. Než karikatury promítl, upozornil studenty, mezi nimiž 

byli i muslimové, že se nemusí dívat47, pokud by je obsah promítání šokoval. Jedna z karikatur, 

které následně promítl, vyobrazuje zcela nahého Proroka v lascivní pozici s odhaleným 

mužským přirozením, zlatou hvězdou v oblasti hýždí a nápisem „zrodila se hvězda“.48 49 Stojí 

za úvahu, zda je vhodné tento typ materiálu promítat třináctiletým dětem.  

Byla to právě vražda učitele Patyho, která stála na počátku nebezpečné spirály slovních 

i fyzických útoků, nevhodných politických prohlášení a lidových protestů.50 Potřebnou debatu 

zastínily teroristické útoky a v reakci na ně pak navrhovaná zkratkovitá řešení.51 Pokud však 

chce evropská společnost s muslimy žít v harmonii, musí na ně brát ohled. Nelze znevažovat 

kulturu jako takovou, její základy a klíčové osobnosti. Humor je samozřejmě možný, 

nikoliv ovšem urážky a napadání, které druhého raňují a on se bude chtít nějakým způsobem 

bránit. Právo na svobodu slova přitom nikdo nezpochybňuje. Potřebná debata nemá být o tom, 

zda se něco smí nebo nesmí otisknout, ale zda je to správné či nesprávné. Katolický kněz Tomáš 

Halík v rozhovoru pro DVTV řekl: „Zápasíme o duše a postoje miliardy muslimů. Naprostá 

většina muslimů odmítá projevy násilí. Jsou nám velmi blízko a chtějí být na stejné lodi. 

Pliveme jim do tváře, pokud jim ukážeme tyto obrázky, a ještě jejich tvorbu podpoříme.“52 

Halík měl na mysli podporu týdeníku Charlie Hebdo ze strany francouzské vlády, která trvá 

do současnosti.53 54 

Prezident Macron ujistil veřejnost, že Francie v žádném případě nebude jakkoliv omezovat 

umění, satiru a svobodu projevu.55 V této souvislosti si lze vzpomenout na tříletého syrského 

uprchlíka Aylana Kurdiho, který se utopil ve Středozemním moři při pokusu dostat se 

 
47 Některé zdroje uvádějí, že žáky vyzval k odchodu ze třídy, pokud by jim pohled na karikatury byl 

nepříjemný. Viz Norman Finkelstein, 29. 10. 2020, dostupné z: 

http://normanfinkelstein.com/2020/10/29/frances-wahabi-secularists-read-the-whole-article-its-

very-informative/  
48 NIKIB551, 26. 4. 2016, dostupné z: https://nikib551.wordpress.com/  
49 Norman Finkelstein, 29. 10. 2020, dostupné z: http://normanfinkelstein.com/2020/10/29/frances-

wahabi-secularists-read-the-whole-article-its-very-informative/  
50 Isabel Debre, CTV News, 30. 10. 2020, dostupné z: https://www.ctvnews.ca/world/as-anger-rises-

thousands-of-muslims-protest-french-cartoons-1.5167567  
51 Roman Máca, HlídacíPes, 5. 11. 2020, dostupné z: https://hlidacipes.org/okamura-chce-cesko-

chranit-pred-terorismem-sve-sympatizanty-k-nemu-ale-povzbuzuje/ 
52 Tomáš Halík, DVTV, 13. 1. 2015, dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/je-spravne-byt-charlie-

tomas-halik-vs-erik-tabery/r~a74292f49b4411e4a7d8002590604f2e/  
53 DT Next, 22. 10. 2020, dostupné z: 

https://www.dtnext.in/News/World/2020/10/22211057/1257990/Giant-images-of-Charlie-Hebdo-

cartoons-of-Prophet-.vpf  
54 Česká televize, 2. 9. 2020, dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3174549-nedame-si-pokoj-

charlie-hebdo-opet-otiskl-karikatury-proroka-mohameda-v-den-kdy-zacina  
55 Jana Šafaříková, iDnes.cz, 6. 11. 2020, dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/evropa-

teroristicky-utok-francie-viden-islam.A201105_184611_zahranicni_kzem  

http://normanfinkelstein.com/2020/10/29/frances-wahabi-secularists-read-the-whole-article-its-very-informative/
http://normanfinkelstein.com/2020/10/29/frances-wahabi-secularists-read-the-whole-article-its-very-informative/
https://nikib551.wordpress.com/
http://normanfinkelstein.com/2020/10/29/frances-wahabi-secularists-read-the-whole-article-its-very-info0rmative/
http://normanfinkelstein.com/2020/10/29/frances-wahabi-secularists-read-the-whole-article-its-very-info0rmative/
https://www.ctvnews.ca/world/as-anger-rises-thousands-of-muslims-protest-french-cartoons-1.5167567
https://www.ctvnews.ca/world/as-anger-rises-thousands-of-muslims-protest-french-cartoons-1.5167567
https://hlidacipes.org/okamura-chce-cesko-chranit-pred-terorismem-sve-sympatizanty-k-nemu-ale-povzbuzuje/
https://hlidacipes.org/okamura-chce-cesko-chranit-pred-terorismem-sve-sympatizanty-k-nemu-ale-povzbuzuje/
https://video.aktualne.cz/dvtv/je-spravne-byt-charlie-tomas-halik-vs-erik-tabery/r~a74292f49b4411e4a7d8002590604f2e/
https://video.aktualne.cz/dvtv/je-spravne-byt-charlie-tomas-halik-vs-erik-tabery/r~a74292f49b4411e4a7d8002590604f2e/
https://www.dtnext.in/News/World/2020/10/22211057/1257990/Giant-images-of-Charlie-Hebdo-cartoons-of-Prophet-.vpf
https://www.dtnext.in/News/World/2020/10/22211057/1257990/Giant-images-of-Charlie-Hebdo-cartoons-of-Prophet-.vpf
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3174549-nedame-si-pokoj-charlie-hebdo-opet-otiskl-karikatury-proroka-mohameda-v-den-kdy-zacina
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do Evropy.56 V Charlie Hebdo si totiž udělali „legraci“ i z jeho smrti.57 Humor by měl znát 

hranice. Témata jako antisemitismus, holokaust, smrt dětí, ale také rasa a náboženství, by měly 

jednoznačně stát až za touto hranicí. Pomohlo by to k pokojnějšímu soužití dvou odlišných 

kultur a extremisté by přišli o jednu z klíčových záminek, kterou používají pro ospravedlnění 

svých násilných činů.  

Doporučení 

Následující sada protiteroristických doporučení bere ohled na aktuální situaci v České 

republice, která zatím teroristické útoky na svém území nezažila58 a ani česká muslimská 

komunita se dle BIS nezdá být radikalizovaná.59 Společným jmenovatelem doporučovaných 

opatření je tedy tzv. proaktivní přístup, jenž klade důraz na strategie preventivního typu. 

Reaktivním přístupem v boji proti terorismu by se rozuměla opatření řešící již nějakou 

nastalou situaci, tedy např. protiteroristické zákony, sledování osob, nebo letecké údery 

na pozice teroristů. V českém kontextu pak pochopitelně nelze reaktivní přístup až na několik 

výjimek aplikovat.  

Vytvoření komplexní proaktivní strategie zaměřené na prevenci radikalizace a extremismu je 

pro Českou republiku klíčové, chceme-li do budoucna minimalizovat riziko teroristického 

útoku. Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra sice každý rok vydává Koncepci boje 

proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti60, ta je však nedostačující. Následující 

doporučení se v rámci prevence zaměřují i na věznice a deradikalizační programy. 

V tomto ohledu je třeba opět připomenout Rakousko. V roce 2013 nemělo Rakousko, podobně 

jako nyní ČR, ve svých věznicích žádné trestance obviněné z terorismu. V březnu 2019 jich však 

bylo již 39.61 Bylo evidentní, že je potřeba co nejrychleji vybudovat systém a expertízu, 

jak s touto situací naložit. V Rakousku už na to však bylo pozdě. Systém a expertíza přitom 

České republice také chybí. Není nutné začínat od nuly, mezinárodní spolupráce v této oblasti 

se vyloženě nabízí.  

1) Prevence  

• Absolutní prioritou by měla být práce s komunitami, které jsou náchylné 

k radikalizaci. V českém kontextu jde tedy primárně o komunitu muslimskou. Jak uvádí 

 
56 Helena Smith, The Guardian, 2. 9. 2015, dostupné z: 

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/02/shocking-image-of-drowned-syrian-boy-shows-

tragic-plight-of-refugees  
57 Sara C Nelson, Huffington Post, 14. 9. 2015, dostupné z: 

https://www.huffingtonpost.co.uk/2015/09/14/charlie-hebdo-reopens-freedom-speech-debate-

cartoons-depicting-death-aylan-kurdi-_n_8133118.html  
58 S výjimkou „prvního českého teroristy“ – podporovatele SPD – Jaromíra Baldy (viz 

https://hlidacipes.org/okamura-chce-cesko-chranit-pred-terorismem-sve-sympatizanty-k-nemu-ale-

povzbuzuje/)  
59 Bezpečnostní informační služba, 10. 11. 2020, dostupné z: 

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf 
60 Ministerstvo vnitra České republiky, 13. 7. 2020, dostupné z: https://www.databaze-

strategie.cz/cz/mv/strategie/koncepce-boje-proti-projevum-extremismu-a-predsudecne-nenavisti-

pro-rok-2020  
61 Rajan Basra, Twitter.com, dostupné z: https://twitter.com/rajanbasra/status/1323640441112317954  

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/02/shocking-image-of-drowned-syrian-boy-shows-tragic-plight-of-refugees
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/02/shocking-image-of-drowned-syrian-boy-shows-tragic-plight-of-refugees
https://www.huffingtonpost.co.uk/2015/09/14/charlie-hebdo-reopens-freedom-speech-debate-cartoons-depicting-death-aylan-kurdi-_n_8133118.html
https://www.huffingtonpost.co.uk/2015/09/14/charlie-hebdo-reopens-freedom-speech-debate-cartoons-depicting-death-aylan-kurdi-_n_8133118.html
https://hlidacipes.org/okamura-chce-cesko-chranit-pred-terorismem-sve-sympatizanty-k-nemu-ale-povzbuzuje/
https://hlidacipes.org/okamura-chce-cesko-chranit-pred-terorismem-sve-sympatizanty-k-nemu-ale-povzbuzuje/
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/koncepce-boje-proti-projevum-extremismu-a-predsudecne-nenavisti-pro-rok-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/koncepce-boje-proti-projevum-extremismu-a-predsudecne-nenavisti-pro-rok-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/koncepce-boje-proti-projevum-extremismu-a-predsudecne-nenavisti-pro-rok-2020
https://twitter.com/rajanbasra/status/1323640441112317954
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zpráva BIS za rok 2019, právě nedostatečná integrace je jedním z faktorů, které přispívaly 

k přijímání radikálních postojů vůči české společnosti.62 

• S předchozím bodem úzce souvisí vypracování a šíření narativů nabízených komunitám 

jako alternativu k radikálním ideologiím. Kupříkladu narativ tzv. Islámského státu 

pro muslimy žijící na Západě by šel charakterizovat zhruba takto: „Jelikož jste muslimové, 

nejste na Západě vítáni. Vaší povinností je připojit se k chalífátu, což je jediná možnost, 

jak bránit islám.“63 Hlavní islamistický narativ, používaný napříč spektrem džihádistických 

organizací, je poměrně prostý – „islám čelí útoku a my (muslimové) ho musíme bránit“. 

Jako důkaz tohoto tvrzení jsou předkládány vojenské intervence západních zemí na Blízkém 

východě. Naše společnost musí udělat vše pro to, aby této rétorice dokázala účinně oponovat 

a vyvracet ji.  

• Klíčové je prohlubování důvěry a spolupráce mezi úřady, bezpečnostními 

složkami, občanskou společností a muslimskou komunitou. Je to právě sama 

muslimská komunita, respektive její představitelé, kteří dokáží definovat nejefektivnější 

alternativní narativy a podchytit radikalizaci. Stát by měl s muslimskou komunitou 

spolupracovat a nedovolit její marginalizaci či znevýhodnění v rámci širší společnosti. 

Jakákoliv křivda by byla využita extremisty v jejich argumentaci.  

• Již radikalizovaný útočník, zvažující nebo již rozhodnutý použít násilí k dosažení svých 

cílů, bude o svém záměru s velkou pravděpodobností mluvit. V dvou třetinách 

případů se útočníci se svými úmysly svěřili blízké osobě – rodině či někomu z přátel.64 

Ve více než polovině případů tito blízcí dokonce znali detaily přípravy a plánování útoku. 

Vracíme se tímto ke kapitole o tzv. osamělých aktérech, kteří nejsou vždy tak „osamělí“, 

jako by se na první pohled mohlo zdát. Je naprosto klíčové podpořit členy komunity, 

aby nahlašovali podezřelé jednání svých přátel či blízkých před tím, než dojde k tragédii.  

• Dále je zřejmé, že loajalita muslimské komunity se nezíská islamofobní rétorikou 

typickou zejména pro českou extrémní pravici v čele s SPD Tomia Okamury. Ba právě 

naopak. Na islamofobní tendence v části české společnosti upozorňuje i zpráva BIS. 

Ta uvádí, že se jedná o jeden z hlavních faktorů, který „může podněcovat radikalizaci české 

muslimské komunity“.65 Je to naprosto logické. Člověk, který se cítí být ohrožen, bude mít 

větší potřebu se bránit. Nejde jen o xenofobní výlevy Tomia Okamury a členů hnutí SPD, 

které Roman Máca ve svém článku trefně nazval jako „inkubátor pro české teroristy“.66 

Jde také o nepromyšlené návrhy zákazu nošení muslimských šátků67, burkin na českých 

koupalištích apod. 

 
62 Bezpečnostní informační služba, 10. 11. 2020, dostupné z: 

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf   
63 Jonathan Russell, Quilliam International, 11. 1. 2016, dostupné z: 

https://www.quilliaminternational.com/countering-islamist-extremist-narratives-a-strategic-

briefing/  
64 Randy Borum, The Conversation, 27. 9. 2016, dostupné z: https://theconversation.com/what-drives-

lone-offenders-62745 
65 Bezpečnostní informační služba, 10. 11. 2020, dostupné z: 

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf  
66 Roman Máca, HlídacíPes.org, 5. 11. 2020, dostupné z: https://hlidacipes.org/okamura-chce-cesko-

chranit-pred-terorismem-sve-sympatizanty-k-nemu-ale-povzbuzuje/  
67 Týden.cz, 6. 12. 2019, dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zakaz-muslimskeho-satku-

nema-pri-vyuce-smysl_536177.html  

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf
https://www.quilliaminternational.com/countering-islamist-extremist-narratives-a-strategic-briefing/
https://www.quilliaminternational.com/countering-islamist-extremist-narratives-a-strategic-briefing/
https://theconversation.com/what-drives-lone-offenders-62745
https://theconversation.com/what-drives-lone-offenders-62745
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf
https://hlidacipes.org/okamura-chce-cesko-chranit-pred-terorismem-sve-sympatizanty-k-nemu-ale-povzbuzuje/
https://hlidacipes.org/okamura-chce-cesko-chranit-pred-terorismem-sve-sympatizanty-k-nemu-ale-povzbuzuje/
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zakaz-muslimskeho-satku-nema-pri-vyuce-smysl_536177.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zakaz-muslimskeho-satku-nema-pri-vyuce-smysl_536177.html
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2) Vězení a deradikalizační programy 

• Na věznice, podobně jako třeba na některé mešity, je třeba nahlížet jako na potenciální 

centra radikalizace. Důležité je pečlivé sledování vězně a jeho umístění do bezpečné 

a stabilně financované věznice.68 

• Personál věznice byl měl být vyškolený tak, aby si dokázal s vězni vybudovat určitý vztah 

a v rámci možností s nimi dobře vycházet. Hodnocení úrovně radikalizace ve věznici 

by mělo probíhat na pravidelné bázi a měl by jej vést větší počet zkušených zaměstnanců 

podpořených komplexními zpravodajskými informacemi.  

• Výše uvedené podmínky by měly usnadnit zpozorování pokusů o manipulaci ze strany vězňů 

v deradikalizačních programech. I přesto se mezi vězni najde několik výjimečně 

disciplinovaných, kteří dokáží personál věznice efektivně oklamávat i po dobu několika 

měsíců, či dokonce let.69 To však není běžné.  

• Při deradikalizačním procesu je klíčové sledovat, zda odsouzení teroristé vyjadřují lítost 

nad svým konáním a zda mají výčitky svědomí. Z projevu odsouzeného by mělo být možné 

zřetelně vyčíst kritiku organizace, k níž se dotyčný hlásil, např. tzv. Islámskému státu. 

V mnoha případech může docházet k uspokojivým výsledkům ve všech ostatních kritériích, 

avšak ke kritice dřívějších společníků či organizace nedojde.  

3) Mezinárodní spolupráce 

• Mezinárodní spolupráce v oblasti sdílení informací, zejména pak mezi zpravodajskými 

službami a bezpečnostními složkami jednotlivých států, je naprosto klíčová. I nedávné 

útoky ve Vídni ukázaly, že má přenos informací stále mezery. Útočník Fejzullai v červenci 

přijel na Slovensko, kde se snažil obstarat si munici.70 Slovenské úřady o tom informovaly 

rakouskou protistranu, která však informace nedokázala využít.71 

• Není to přitom poprvé, kdy středoevropské země nějakým způsobem nepřímo figurují 

ve vyšetřování teroristických útoků. Jedním příkladem je norský pravicový extremista 

a terorista Anders Breivik, který přijel do České republiky shánět zbraně.72 Slovenské zbraně 

byly pro změnu použity teroristy, kteří v lednu 2015 zaútočily v Paříži na redakci Charlie 

Hebdo.73 Země V4 se zatím nestávaly terčem islamistických útoků, ani zásadnějším zdrojem 

zahraničních bojovníků v Sýrii a Iráku. Posloužily však již mnohokrát jako země tranzitní, 

či jako zdroj financí, zbraní a logistické podpory pro teroristy. Aby se těmto jevům předešlo, 

musí docházet k pečlivější mezinárodní spolupráci.  

 
68 Rajan Basra, Twitter.com, dostupné z: https://twitter.com/rajanbasra/status/1323640441112317954  
69 Jedním takovým byl kupříkladu Usman Khan, který v minulém roce zaútočil na London Bridge.  
70 BBC News, 4. 11. 2020, dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-europe-54810906  
71 ABC News, 5. 11. 2020, dostupné z: https://www.abc.net.au/news/2020-11-05/austria-admits-

mistakes-handling-vienna-terrorist-intelligence/12850890  
72 Jan Richter, Radio Prague International, 25. 7. 2011, dostupné z: https://english.radio.cz/norwegian-

gunman-sought-weapons-prague-8561810  
73 Kacper Rekawek, The Slovak Spectator, 13. 9. 2018, dostupné z: 

https://spectator.sme.sk/c/20913064/security-analyst-people-from-central-europe-also-join-

jihadists.html  

https://twitter.com/rajanbasra/status/1323640441112317954
https://www.bbc.com/news/world-europe-54810906
https://www.abc.net.au/news/2020-11-05/austria-admits-mistakes-handling-vienna-terrorist-intelligence/12850890
https://www.abc.net.au/news/2020-11-05/austria-admits-mistakes-handling-vienna-terrorist-intelligence/12850890
https://english.radio.cz/norwegian-gunman-sought-weapons-prague-8561810
https://english.radio.cz/norwegian-gunman-sought-weapons-prague-8561810
https://spectator.sme.sk/c/20913064/security-analyst-people-from-central-europe-also-join-jihadists.html
https://spectator.sme.sk/c/20913064/security-analyst-people-from-central-europe-also-join-jihadists.html
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4) Role médií  

• Na způsobu reportování o teroristických útocích opravdu záleží. Výzkum ukazuje, 

že se média více zaměřují na osobu útočníka než na oběť.74 Mělo by tomu ale být právě 

naopak.  

• Aktivní střelci, včetně osamělých aktérů, se často svými činy snaží získat slávu 

a následovníky. Právě kvůli riziku následovníků, kteří se útočníka budou snažit napodobit, 

je nežádoucí, aby média o osobě útočníka přehnaně informovala a v očích určité části 

společnosti ho tak glorifikovala.  

• Vyzdvihnuty by měly být pozitivní a hrdinské příběhy. Jak bylo již zmíněno výše v textu, 

hrdiny útoku ve Vídni se stali dva rakouští Turci a Palestinec. Navzdory útočníkově palbě 

pomohli do bezpečí starší ženě a pomohli zachránit 28 letého postřeleného policistu. 

Jsou to právě jména těchto hrdinů, která by měla společností rezonovat, sloužit 

jako pozitivní příklad a vytvářet alternativní narativy k radikálním ideologiím.  

• Při reportování o teroristických útocích by měly být vypuštěny detaily týkající se použitých 

zbraní a metod útoku. Nemělo by docházet k odkazování na útočníkovy sociální sítě, 

ani okamžitě zveřejňovat jeho jméno.75  

• V neposlední řadě by média neměla vést rozhovory s obětmi a přeživšími bezprostředně 

po útocích, kdy jsou tito lidé vystrašení a v šoku.  

Závěr  

Po roce 2017 v Evropě teroristické útoky ubývaly, jak ukazuje grafika Europolu (níže).76 

 

 
74 Randy Borum, The Conversation, 27. 9. 2016, dostupné z: https://theconversation.com/what-drives-

lone-offenders-62745 
75 Tamtéž. 
76 The Economist, 3. 11. 2020, dostupné z: https://www.economist.com/europe/2020/11/03/despite-

the-horrors-in-vienna-and-paris-jihadism-has-declined 
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Zdaleka však nevymizely, byť by se to v době pandemické krize mohlo zdát. Právě pandemie 

nového typu koronaviru terorismu vzala něco, bez čeho prakticky nemůže existovat – mediální 

zájem. I když se teroristické činy nadále odehrávaly v různých částech Evropy, informovalo 

se o nich spíše sporadicky. Hrozba terorismu však stále zaměstnává bezpečnostní složky. 

Ken McCallum, generální ředitel britské kontrarozvědky MI5, nedávno prohlásil, že islámský 

extremismus pro Evropu představuje i nadále primární hrozbu.77 Rovněž však upozornil 

na nový trend, kterým je růst podílu teroristických spiknutí ze strany pravicových extremistů. 

Jako příklad uvedl nedávný útok v Avignonu.78 I na české scéně je tento trend patrný. Mohla 

by to být právě nenávistná islamofobní rétorika, která v budoucnu zavdá příčinu 

k teroristickému útoku v naší zemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Tamtéž.  
78 Garda, 29. 10. 2020, dostupné z: https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/394381/france-knife-

wielding-man-killed-by-police-in-avignon-october-29  

Jan Havlíček je absolventem Institutu mezinárodních 

studií Middlebury v Monterey v Kalifornii, kde získal 

magisterský titul v oboru věnovanému neproliferaci 

zbraní a terorismu. Jeho hlavním zaměřením jsou 

oblasti radikalizace a rekrutace teroristů, islámský 

extremismus, terorismus v Africe a na Blízkém východě 

a používání prediktivních metod pro vyhodnocování 

hrozeb. Po svých studiích získal zkušenosti v oblastech 

odzbrojení a boje proti terorismu, pracoval 

na projektech Centra proti terorismu a extremismu 

(CTEC) v Kalifornii a také na projektech Úřadu OSN 

pro otázky odzbrojení (UNODA) v New Yorku. 

JAN HAVLÍČEK 
Externí analytik 
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