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Shrnutí 

• Boj proti odnožím al-Káidy a Islámského státu zůstane i nadále klíčovou prioritou USA 

v širším regionu Blízkého východu. 

• Islámský stát přesouvá těžiště svých aktivit do subsaharské Afriky, do míst, 

odkud Američané své jednotky v poslední době stahují. 

• Od té doby, co Američané začali stahovat své vojáky z Iráku, Sýrie a Afghánistánu, počet 

útoků Islámského státu se rapidně zvýšil. 

• Bidenova administrativa se navrátí k principu ochrany lidských práv jako nezbytného 

předpokladu pro úspěšný boj proti terorismu. 

• Za posledních pět let došlo ve světě k 320procentnímu nárůstu počtu násilných činů 

motivovaných některou formou pravicového extremismu. 

• Pravicoví extremisté byli v minulých letech zodpovědní za většinu uskutečněných 

i plánovaných teroristických útoků ve Spojených státech.  

• Přílišná pozornost věnovaná náboženskému extremismu a boji proti organizacím typu  

al-Káida a Islámský stát zastínila vzestup pravicového extremismu. Bidenova 

administrativa na to bude reagovat.  
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V úvodních týdnech vlády nového amerického prezidenta Joea Bidena lze odhadovat priority 

jeho administrativy v boji proti terorismu. Americká protiteroristická politika se ve srovnání 

s Trumpovou administrativou nepochybně změní, tato změna však bude patrná primárně 

na domácí scéně a již o něco méně na zahraniční scéně. Zatímco na domácí scéně se Biden bude 

muset začít věnovat relativně nové hrozbě – pravicovému extremismu, v zahraničí bude třeba 

limitovat vliv „tradičních“ hrozeb, jež jsou představovány zejména početnými odnožemi 

islamistických organizací al-Káida a Islámský stát (dále ISIS). Fenomén pravicového 

extremismu by neměl znepokojovat pouze Američany. Byť si to valná část západní (včetně 

české) společnosti zatím zcela nepřipustila, pravicové extremisté různých podob1 přebírají 

dominantní postavení ve statistikách teroristických útoků. Spojené státy, jakožto globální lídr 

boje proti terorismu, se v následujících čtyřech letech budou muset věnovat oběma typům 

hrozeb – jak těm tradičním, tak i těm novým.  

Globální realita 

Globální počty teroristických útoků v posledních letech klesají. 96 procent z nich se v roce 2019 

odehrálo jako součást již probíhajících konfliktů.2 Po roce 2014, ve kterém dosáhl vrcholu 

tzv. Islámský stát, až do roku 2019 došlo dokonce k 59procentnímu globálnímu úbytku útoků, 

což je kromě pádu ISISu přisuzováno i deeskalaci některých konfliktů na Blízkém východě. 

V roce 2019 se pak nejvíce útoků stalo v Afghánistánu, Iráku, Nigérii, Sýrii, Somálsku 

a Jemenu. Ve vyspělých západních zemích docházelo k méně než 1 procentu všech úmrtí 

v důsledku těchto útoků.3 Je tedy mylnou představou, že k terorismu dochází převážně 

v euroatlantickém prostoru.4 Obrázek 1 ukazuje geografické rozložení útoků ve světě do roku 

2019. Za poslední dekádu však dramaticky rostl počet útoků vykonaných pravicovými 

extremisty. Za posledních pět let šlo dokonce o nárůst až 250 procent.5 

  

 
1 Neonacisté, ultranacionalisté, zastánci názoru o nadřazenosti bílé rasy apod.  
2 Far-right terrorism grows in West as global deaths from attacks hit five-year low - ABC News. ABC 

(Australian Broadcasting Corporation) [online]. Copyright © 2021 ABC [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.abc.net.au/news/2020-11-25/2020-global-terrorism-index-shows-decrease-in-

attacks/12914044. 
3 Tamtéž. 
4 Tato mylná představa je založena na mediálním pokrytí útoků. Jelikož se většina útoků odehrávala 

jako součást jiných konfliktů, které samy o sobě produkovaly mnoho obětí, nebyla jim věnována patřičná 

pozornost. O mediálním pokrytí terorismu a ozbrojených konfliktů ve světě bohužel platí rčení 

„The more who die, the less we care“ (čím více lidí zemře, tím méně nám na tom záleží).  
5 Far-right terrorism grows in West as global deaths from attacks hit five-year low - ABC News. ABC 

(Australian Broadcasting Corporation) [online]. Copyright © 2021 ABC [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.abc.net.au/news/2020-11-25/2020-global-terrorism-index-shows-decrease-in-

attacks/12914044. 
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Obrázek 1: Globální index terorismu ve světě6 

 

Lidská práva znovu centrem pozornosti 

Po čtyřleté pauze, kterou představovala vláda prezidenta Trumpa, se Bidenova administrativa 

navrátí k principu ochrany lidských práv jako nezbytného předpokladu pro úspěšný boj 

proti terorismu. Trumpova administrativa lidská práva často ignorovala.7 Biden se musí 

vyvarovat chyb z minulosti, jakými byly např. útoky bezpilotních letounů, při kterých umíralo 

příliš mnoho civilistů.8 Závažnost problému si uvědomovala již Obamova administrativa, 

která nařídila vypracovat zprávu o civilních obětech střel z bezpilotních letounů.9 Trumpova 

administrativa však publikaci reportu zastavila a vnesení transparentnosti do boje 

proti terorismu tím opět oddálila.10 Transparentnost je v boji proti terorismu klíčová a její 

 
6 Vision of Humanity | Destination for Peace [online]. Copyright © [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf.  
7 US Counterterrorism Under the UN Spotlight | Human Rights Watch. Human Rights Watch | 

Defending Human Rights Worldwide | Human Rights Watch [online]. Copyright © REUTERS [cit. 

02.02.2021]. Dostupné z: https://www.hrw.org/news/2019/05/06/us-counterterrorism-under-un-

spotlight. 
8 Counterterrorism — at home and abroad — will be renewed under Biden | TheHill. The Hill [online]. 

Copyright © 1996 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://thehill.com/opinion/national-

security/529179-counterterrorism-at-home-and-abroad-will-be-renewed-under-biden.  
9 Obama to reveal civilian deaths from US drone strikes. Associated Press News [online]. Copyright © 

2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://apnews.com/article/237f02896dd3419bbc7c82c9910f7acb.  
10 https://warontherocks.com/2019/04/trump-cancels-drone-strike-civilian-casualty-report-does-it-

matter/ 

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/05/06/us-counterterrorism-under-un-spotlight
https://www.hrw.org/news/2019/05/06/us-counterterrorism-under-un-spotlight
https://thehill.com/opinion/national-security/529179-counterterrorism-at-home-and-abroad-will-be-renewed-under-biden
https://thehill.com/opinion/national-security/529179-counterterrorism-at-home-and-abroad-will-be-renewed-under-biden
https://apnews.com/article/237f02896dd3419bbc7c82c9910f7acb
https://warontherocks.com/2019/04/trump-cancels-drone-strike-civilian-casualty-report-does-it-matter/
https://warontherocks.com/2019/04/trump-cancels-drone-strike-civilian-casualty-report-does-it-matter/
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nedostatek působí v dlouhodobém měřítku kontraproduktivně.11 Bidenova administrativa 

musí do boje proti terorismu vnést rovněž odpovědnost, dohled nad protiteroristickými 

operacemi a podporu regionální i multilaterální spolupráce.  

Důraz na ochranu lidských práv bude Bidenovou administrativou kladen i ve vztahu 

k ujgurskému etniku v autonomní čínské oblasti Sin-ťiang. V říjnu minulého roku došlo 

k odstranění Islámského hnutí Východního Turkestánu (TIM/ETIM), údajně působícího 

i v Sin-ťiangu, z amerického seznamu teroristických organizací.12 Hnutí bylo ze strany USA, 

Číny, Evropské unie, OSN a dalších subjektů považováno za teroristickou organizaci, 

což dávalo Číně záminku k represivnímu postupu vůči obyvatelům regionu. Již Trumpova 

administrativa konstatovala, že více než deset let neexistují věrohodné důkazy o fungování 

organizace, a že je tedy její zařazení na seznamu bezpředmětné.13 Bidenova administrativa 

bude mít v tomto ohledu rozvázané ruce a měla by se snažit přimět OSN, EU a další partnery 

k vyškrtnutí TIMu ze svých seznamů.14  

Tradiční hrozba: Al-Káida a ISIS  

Tradiční, avšak stále aktuální a bezprostřední hrozbou je islámský extremismus. Ten je ve světě 

reprezentován primárně dvěma organizacemi, které se, paradoxně, navzájem nenávidí:  

Al-Káidou a Islámským státem. Již několik let lze seriózně pochybovat o schopnostech 

a dosahu centrálního velení těchto organizací. ISIS byl oficiálně poražen15, jeho vůdce spáchal 

sebevraždu.16 Vedení al-Káidy se nachází neznámo kde a organizace je aktivní zejména 

prostřednictvím svých početných odnoží. To samé lze říct i o Islámskému státu.  

Na Blízkém východě bude Bidenova administrativa postupovat méně ukvapeně 

oproti Trumpově administrativě, ať už se to týká konfliktů v Iráku či Afghánistánu. Al-Káida 

a ISIS nadále zůstávají hlavní hrozbou pro stabilitu v regionu. Zejména v Afghánistánu bude 

Bidenova administrativa řešit nelehký úkol – jak se vypořádat s al-Káidou, hnutím Tálibán 

a pobočkou ISISu „Chorásán“. I když je vztah těchto tří subjektů nejrůzněji komplikovaný, 

faktem je, že pouze Tálibán není na americkém seznamu zahraničních teroristických organizací 

(FTO) a je tedy legální s ním vyjednávat. Trumpova administrativa však byla naivní, 

pokud si myslela, že Tálibán na svém území přestane poskytovat útočiště al-Káidě, jak by 

si Američané přáli. Boj proti al-Káidě a odnožím ISISu zůstane i nadále klíčovou prioritou USA 

v širším regionu Blízkého východu. Tato snaha však bude zkomplikována již započatým 

 
11 Counterterrorism — at home and abroad — will be renewed under Biden | TheHill. The Hill [online]. 

Copyright © 1996 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://thehill.com/opinion/national-

security/529179-counterterrorism-at-home-and-abroad-will-be-renewed-under-biden. 
12 US removes separatist group condemned by China from terror list | DW | 07.11.2020. [online]. 

Copyright © 2021 Deutsche Welle [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.dw.com/en/us-removes-

separatist-group-condemned-by-china-from-terror-list/a-55527586.  
13 US Drops ETIM From Terror List, Weakening China’s Pretext For Xinjiang Crackdown — Radio Free 

Asia. [online]. Dostupné z: https://www.rfa.org/english/news/uyghur/etim-11052020155816.html.  
14 Eastern Turkistan Islamic Movement | United Nations Security Council. United Nations [online]. 

Dostupné z: 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-

turkistan-islamic-movement.  
15 Islamic State group defeated as final territory lost, US-backed forces say - BBC News. BBC [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-

47678157.  
16 Baghdadi death: Footage shows rubble of IS leader's compound - BBC News. BBC [online]. Copyright 

© 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-50224939.  

https://thehill.com/opinion/national-security/529179-counterterrorism-at-home-and-abroad-will-be-renewed-under-biden
https://thehill.com/opinion/national-security/529179-counterterrorism-at-home-and-abroad-will-be-renewed-under-biden
https://www.dw.com/en/us-removes-separatist-group-condemned-by-china-from-terror-list/a-55527586
https://www.dw.com/en/us-removes-separatist-group-condemned-by-china-from-terror-list/a-55527586
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/etim-11052020155816.html
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistan-islamic-movement
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistan-islamic-movement
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47678157
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47678157
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-50224939
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stahováním vojáků z tohoto regionu, tedy mimo jiné z Afghánistánu, Sýrie či Iráku. Bidenova 

administrativa se absenci vojenských jednotek bude snažit kompenzovat zintenzivněním 

bilaterálních a multilaterálních snah v oblasti budování bezpečnostních kapacit partnerů USA.  

Stahování vojáků jako komplikace v boji proti terorismu  

Rozhodnutí Trumpovy administrativy o dramatickém snížení počtu vojáků ze Sýrie a Iráku 

vyústilo v rezignaci klíčových bezpečnostních činitelů, např. vyslance pro boj proti ISISu Bretta 

McGurka17 či ministra obrany Jamese Mattise.18 Bidenův tým se sice nebude pouštět 

do zásadního navyšování amerických vojáků na Blízkém východě, pokud by se však situace 

v regionu zhoršovala, lze o částečném navýšení, respektive přesunu vojáků z jiných oblastí, 

uvažovat. O problematičnosti stahování jednotek z regionu svědčí i statistika počtu 

teroristických útoků. Od té doby, co Američané začali stahovat své vojáky z Iráku, Sýrie 

a Afghánistánu, počet útoků Islámského státu se rapidně zvýšil.19  

Trumpova administrativa uzavřela mírovou dohodu s hnutím Tálibán20, v jejímž důsledku 

dojde k postupnému stahování většiny spojeneckých vojsk z Afghánistánu. Vytvoří se tím 

vakuum, kterého využije ve svůj prospěch jak Tálibán, tak i al-Káida. Právě al-Káida byla 

posledních 20 let prakticky na kolenou, její jádro se rozpadlo a mnoho velitelů bylo zabito. 

Stažení sil NATO jí umožní přeskupit se a získat nová útočiště. Je naivní myslet si, že Tálibán 

dodrží dohodu uzavřenou s Američany a bude v dobré víře vyjednávat se slabou afghánskou 

vládou, kterou navíc tolik opovrhuje. Je rovněž naivní domnívat se, že Tálibán zpřetrhá své 

kontakty s al-Káidou.21 Vztah Tálibánu a afghánské vlády lze dobře ilustrovat na útoku z října 

minulého roku, při kterém ozbrojenci Tálibánů zabili 47 afghánských policistů v provincii 

Hílmand.22 

Afrika zažije nebývalou vlnu teroru 

Terorismus v Africe je na vzestupu, a to i přes rozsáhlou přítomnost evropských a amerických 

jednotek na kontinentě.23 Bidenova administrativa by měla pečlivě zvážit svůj další postup 

 
17 Vyslanec USA u koalice proti IS rezignoval kvůli stažení vojáků ze Sýrie - iDNES.cz. iDnes.cz [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/brett-

mcgurk-rezignace-vyslanec-usa-syrie-stazeni.A181222_184313_zahranicni_zaz.  
18 Americký ministr obrany James Mattis rezignoval. Nesouhlasí s odchodem ze Sýrie - Deník.cz. 

Deník.cz [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.denik.cz/ze_sveta/americky-ministr-obrany-james-mattis-rezignoval-nesouhlasil-s-

odchodem-ze-syrie-20181221.html.  
19 US Policy and the Resurgence of ISIS in Iraq and Syria - Middle East Institute. Middle East Institute 

[online]. Copyright © 2018 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.mei.edu/publications/us-

policy-and-resurgence-isis-iraq-and-syria.  
20 Afghan conflict: US and Taliban sign deal to end 18-year war - BBC News. BBC [online]. Copyright © 

2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443.  
21 Taliban has kept close ties with al Qaeda despite promises to Trump admin, U.N. report says - NBC 

News [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.nbcnews.com/news/world/taliban-has-kept-close-ties-al-qaeda-despite-promises-

trump-n1221281.  
22 Taliban kill 47 policemen in northern Afghan province - FDD's Long War Journal. FDD's Long War 

Journal [online]. Dostupné z: https://www.longwarjournal.org/archives/2020/10/taliban-kill-47-

policemen-in-northern-afghan-province.php.  
23 Pentagon Map Shows Network of 29 U.S. Bases in Africa. The Intercept [online]. Copyright © First 

Look Media. [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://theintercept.com/2020/02/27/africa-us-military-

bases-africom/.  

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/brett-mcgurk-rezignace-vyslanec-usa-syrie-stazeni.A181222_184313_zahranicni_zaz
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/brett-mcgurk-rezignace-vyslanec-usa-syrie-stazeni.A181222_184313_zahranicni_zaz
https://www.denik.cz/ze_sveta/americky-ministr-obrany-james-mattis-rezignoval-nesouhlasil-s-odchodem-ze-syrie-20181221.html
https://www.denik.cz/ze_sveta/americky-ministr-obrany-james-mattis-rezignoval-nesouhlasil-s-odchodem-ze-syrie-20181221.html
https://www.mei.edu/publications/us-policy-and-resurgence-isis-iraq-and-syria
https://www.mei.edu/publications/us-policy-and-resurgence-isis-iraq-and-syria
https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443
https://www.nbcnews.com/news/world/taliban-has-kept-close-ties-al-qaeda-despite-promises-trump-n1221281
https://www.nbcnews.com/news/world/taliban-has-kept-close-ties-al-qaeda-despite-promises-trump-n1221281
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/10/taliban-kill-47-policemen-in-northern-afghan-province.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/10/taliban-kill-47-policemen-in-northern-afghan-province.php
https://theintercept.com/2020/02/27/africa-us-military-bases-africom/
https://theintercept.com/2020/02/27/africa-us-military-bases-africom/
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v Africe, dosavadní strategie totiž úspěch nepřináší. Aktivity teroristických skupin v Africe 

se zintenzivňují. ISIS přesouvá těžiště svých aktivit do subsaharské Afriky.24 Stejně jako ve výše 

zmíněných regionech, i v Africe dochází k masivnímu stahování amerických vojáků, nejnověji 

např. ze Somálska.25 Nedaří se potírat hnutí aš-Šabáb, východoafrickou odnož al-Káidy, 

jemuž se nedávno podařilo zabít tři Američany při bezprecedentním útoku na vojenskou 

základnu Manda Bay v Keni. 

Podobný trend lze pozorovat i v regionu Sahelu. Místo aktivního postupu proti teroristickým 

elementům se Američané v oblasti snaží pouze o omezení jejich rozšiřování.26 Ani to se jim 

však nedaří. Islamistické skupiny v Sahelu stabilně rozšiřují území své působnosti. Zdaleka 

se neomezují jen na Mali či Niger, své aktivity nyní podnikají především v sousední Burkině 

Faso. Velení amerických jednotek v Africe (AFRICOM) k Burkině Faso otevřeně přiznává, 

že se tam se situace zhoršuje rychleji než kdekoliv jinde v Sahelu, což je další nový znepokojivý 

trend.27 Nutno dodat, že Američané se z Afriky stahují zejména kvůli snaze čelit jinde ve světě 

Rusku a Číně.  

Momentálně má USA v Africe cca 6000 vojáků.28 Na ozbrojené skupiny v Africe je potřeba 

vyvíjet konstantní tlak, aby se nerozpínaly do okolních regionů. Tento tlak vyžaduje 

odhodlanost afrických zemí postupovat proti extremismu a důraz na mezinárodní spolupráci. 

Např. v provincii Cabo Delgado v severním Mosambiku však zatím nedochází k ani jednomu 

a provincie se tak stala baštou ozbrojenců hlásícím se k Islámskému státu. Není vyloučeno, 

že za Bidenovy administrativy vzniknou napříč Afrikou další lokální islamistické organizace 

či odnože globálních teroristických skupin. Bidenova administrativa musí být připravena 

flexibilně na ně reagovat, což nebude možné bez ponechání určitého počtu vojenských jednotek 

na kontinentu. Francie již Američany vyzvala k zastavení stahování vojáků alespoň ze Sahelu.29 

Pravicový extremismus, rasismus, teorie nadřazenosti bílé rasy  

Vedle tradičních hrozeb čeká Bidenovu administrativu doma i v zahraničí relativně nová výzva, 

která byla předešlou administrativou ignorována či dokonce schvalována. Za posledních pět 

let došlo ve světě k 320procentnímu nárůstu počtu násilných činů motivovaných některou 

formou pravicového extremismu.30 Zejména na domácí scéně se na pravicový extremismus 

Bidenova administrativa zaměří prioritně. Centrum strategických a mezinárodních 

 
24 Africa becomes new focus for Isis terrorism - The Times. The Times & The Sunday Times [online]. 

Copyright © Times Newspapers Limited [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.thetimes.co.uk/article/far-right-terrorism-a-greater-threat-to-west-than-jihadists-

t5dgnk70c.  
25 Trump orders withdrawal of US troops from Somalia - BBC News. BBC [online]. Copyright © 2021 

[cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55196130.  
26 Joe Biden and counter-terrorism in Africa: more of the same? - ISS Africa. ISS Africa [online]. 

Dostupné z: https://issafrica.org/iss-today/joe-biden-and-counter-terrorism-in-africa-more-of-the-

same.  
27 US Military Downgrades Efforts Against Extremists in Sahel - Voice of America. Voice of America 

[online]. Dostupné z: https://www.voanews.com/africa/us-military-downgrades-efforts-against-

extremists-sahel.  
28 Tamtéž.  
29 Tamtéž.  
30 CTED publishes Trends Alert about extreme right-wing terrorism - United Nations Security Council 

Counter-Terrorism Committee. United Nations [online]. Dostupné z: 

https://www.un.org/sc/ctc/news/2020/04/01/cted-launches-trends-alert-extreme-right-wing-

terrorism/.  

https://www.thetimes.co.uk/article/far-right-terrorism-a-greater-threat-to-west-than-jihadists-t5dgnk70c
https://www.thetimes.co.uk/article/far-right-terrorism-a-greater-threat-to-west-than-jihadists-t5dgnk70c
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55196130
https://issafrica.org/iss-today/joe-biden-and-counter-terrorism-in-africa-more-of-the-same
https://issafrica.org/iss-today/joe-biden-and-counter-terrorism-in-africa-more-of-the-same
https://www.voanews.com/africa/us-military-downgrades-efforts-against-extremists-sahel
https://www.voanews.com/africa/us-military-downgrades-efforts-against-extremists-sahel
https://www.un.org/sc/ctc/news/2020/04/01/cted-launches-trends-alert-extreme-right-wing-terrorism/
https://www.un.org/sc/ctc/news/2020/04/01/cted-launches-trends-alert-extreme-right-wing-terrorism/
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studií (CSIS) v minulém roce uvedlo, že pravicoví extremisté byli zodpovědní za většinu 

uskutečněných i plánovaných teroristických útoků ve Spojených státech.31 V roce 2019 došlo 

v USA k celkem 53 teroristickým útokům, přičemž 34 z nich bylo přisouzeno pravicovým 

extremistům (neonacistům, ultranacionalistům, zastáncům názoru o nadřazenosti bílé rasy 

apod.).32  

Jde o znepokojivé zjištění, které zřejmě definitivně potvrzuje nadcházející trend ve vývoji 

hrozby terorismu v západní liberální společnosti. Hrozba náboženského extremismu sice 

nepochybně nevymizela, jak bylo popisováno výše, už se však nezdá být tím hlavním rizikem. 

Od prezidenta Bidena se očekává, že na rozdíl od Donalda Trumpa bude rasisticky motivované 

útoky nejen odsuzovat, ale i proti nim aktivně postupovat. Základem těchto snah bude 

zavedení zákona o vnitrostátním (domácím) terorismu, který Spojeným státům doteď zoufale 

chybí.33 Biden se s velkou pravděpodobností nezaměří pouze na domácí pravicové extremisty. 

Dá se očekávat, že přistoupí k sankcionování i zámořských skupin.34 Že se nejedná pouze 

o domácí problém Spojených států je zřejmé ze zprávy, kterou v roce 2019 vydalo Soufan 

Center.35 Report uvádí, že americký pravicový extremismus je úzce propojen s mezinárodními 

skupinami a hnutími.36 

Od Bidenovy administrativy lze očekávat, že jí vypořádání se s domácím extremismem zabere 

hodně času, který bude problému věnovat na úkor zahraničních hrozeb. Biden bude ve všech 

aspektech klást větší důraz na multilateralismus, a to včetně potírání násilného extremismu. 

Jak bylo již nastíněno výše, ani zdaleka se nejedná o výhradně americký problém. Již Barack 

Obama upozorňoval, že islámský extremismus není jediným zdrojem teroristických útoků 

ve světě.37 Obama zmínil problematiku tzv. osamělých aktérů, kteří se radikalizují online. 

 
31 The War Comes Home: The Evolution of Domestic Terrorism in the United States - Center for 

Strategic and International Studies. Center for Strategic and International Studies [online]. Copyright 

© 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.csis.org/analysis/war-comes-home-evolution-

domestic-terrorism-united-states.  
32 Tamtéž.  
33 Calls for Domestic Terrorism Law Revived After Capitol Hill Attack. The Intercept [online]. Copyright 

© First Look Media [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://theintercept.com/2021/01/10/capitol-hill-

riot-domestic-terrorism-legislation/.  
34 Trump Abused U.S. Sanctions and Failed. Biden Can Do Better - Foreign Policy. Foreign Policy 

[online]. Copyright © 2021, The Slate Group [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://foreignpolicy.com/2020/11/19/trump-abused-u-s-sanctions-and-failed-to-get-results-biden-

can-do-better/.  
35 White Supremacy Extremism: The Transnational Rise of the Violent White Supremacist Movement - 

The Soufan Center. The Soufan Center [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://thesoufancenter.org/research/white-supremacy-extremism-the-transnational-rise-of-the-

violent-white-supremacist-movement/.  
36 Příkladem takové skupiny je třeba Batalion Azov 

(viz https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/neo-nazi-group-facebook), neonacistická 

skupina působící v ukrajinském konfliktu na straně ukrajinské vlády. Vyšlo najevo, že se k této skupině 

připojovali i američtí občané.  
37 How outsiders become assassins | DW Documentary - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2021 

Google LLC [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_

Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary.   

https://www.csis.org/analysis/war-comes-home-evolution-domestic-terrorism-united-states
https://www.csis.org/analysis/war-comes-home-evolution-domestic-terrorism-united-states
https://theintercept.com/2021/01/10/capitol-hill-riot-domestic-terrorism-legislation/
https://theintercept.com/2021/01/10/capitol-hill-riot-domestic-terrorism-legislation/
https://foreignpolicy.com/2020/11/19/trump-abused-u-s-sanctions-and-failed-to-get-results-biden-can-do-better/
https://foreignpolicy.com/2020/11/19/trump-abused-u-s-sanctions-and-failed-to-get-results-biden-can-do-better/
https://thesoufancenter.org/research/white-supremacy-extremism-the-transnational-rise-of-the-violent-white-supremacist-movement/
https://thesoufancenter.org/research/white-supremacy-extremism-the-transnational-rise-of-the-violent-white-supremacist-movement/
https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/neo-nazi-group-facebook
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary


8 
POLICY PAPER | únor 2021 

 

Existuje však mylná představa, že osamělými aktéry jsou pouze islamisté.38 Pravicoví 

extremisté, kteří se radikalizovali online, stáli i v minulém roce za většinou všech teroristických 

útoků v západním světě.39 

Bezpečnostní konzultant Paul Buchanan upozornil, že bezpečnostní složky Západu zaspaly. 

Příliš času a snah za posledních 20 let investovaly do potírání náboženského extremismu, 

což jim znemožnilo sledovat dění pod povrchem internetu. Pravicový extremismus byl 

považován za lokální problém, nikoliv problém národní bezpečnosti. Buchanan však uvádí, 

že nyní již jde o mezinárodní fenomén, který se týká prakticky všech liberálních západních 

společností, a tudíž by proti němu mělo být postupováno se stejnou intenzitou,  

jako proti al-Káidě či ISISu. V některých zemích je pravicový extremismus dnes hrozbou číslo 

jedna a bezpečnostní složky na to začínají reagovat. Problém je v tom, že jsou již několik kroků 

za extremisty. Online extremisté operují na zašifrovaných platformách a jakmile jsou objeveni, 

okamžitě se posouvají jinam.40 

Profil pravicového extremisty radikalizovaného online 

Extremisté, jenž budou v následujících letech představovat primární hrozbu nejen 

pro Bidenovu administrativu, ale i pro celou západní společnost, mají poměrně jednotný profil. 

Pochopitelně lze očekávat odchylky, typický pravicový extremista však většinou bude bílý muž, 

samotář, který nemá mnoho přátel a většinu času tráví u počítače. Postupně se zcela izoluje 

od přátel a rodiny, jejichž životu přestane rozumět. Pociťuje frustraci, chce někam patřit, 

a hledá proto uznání ve specifické sociální skupině. Jakmile se stane její součástí, zcela se jí 

oddá. Postupně se politicky radikalizuje a prohloubí svou loajalitu jedné či více z následujících 

ideologií: rasismu, antisemitismu (Obrázek 2), islámofobii, xenofobii, teorii o nadřazenosti bílé 

rasy (Obrázek 3), neonacismu apod. Spojujícím prvkem bývá často rovněž nenávist vůči ženám. 

Dotyčný žije v bublině, ve které se snižuje jeho emoční citlivost a zvyšuje odpor vůči 

konkrétním skupinám obyvatel. Modlou pravicových extremistů je typicky Anders Breivik, 

který se původně rovněž radikalizoval online. Vysoce problematický je věk těchto radikálů. 

Většina z nich je velmi mladá, což komplikuje jejich trestní stíhání. Typickým věkem se zdá být 

rozmezí 16–18 let, jsou však známy i případy třináctiletých.41 

  

 
38 Terorismus v Evropě: kdo za ním stojí a jak mu předejít - Institut pro politiku a společnost. Institut 

pro politiku a společnost [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.politikaspolecnost.cz/paper/terorismus-v-evrope-kdo-za-nim-stoji-a-jak-mu-predejit/.  
39 How outsiders become assassins | DW Documentary - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2021 

Google LLC [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_

Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary.  
40 Tamtéž.  
41 Far-right terrorist ringleader found to be teenager in Estonia - DW. DW [online]. Copyright © 2021 

Deutsche Welle [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.dw.com/en/far-right-terrorist-ringleader-

found-to-be-teenager-in-estonia/a-53085442.  

https://www.politikaspolecnost.cz/paper/terorismus-v-evrope-kdo-za-nim-stoji-a-jak-mu-predejit/
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
https://www.dw.com/en/far-right-terrorist-ringleader-found-to-be-teenager-in-estonia/a-53085442
https://www.dw.com/en/far-right-terrorist-ringleader-found-to-be-teenager-in-estonia/a-53085442
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Obrázky 2 a 3: Antisemitismus je jedním z typických projevů pravicového extremismu, 

stejně jako zastávání názoru o nadřazenosti bílé rasy a neonacismu.42 

 

 

Radikálové tráví hodiny času chatováním se spřízněnými jedinci na internetových fórech, 

zejména pak na tzv. imageboardech, jako je 4chan43, 8chan či Steam. Druhý jmenovaný je 

považován za patrně nejextrémnější. Uživatelé na platformách anonymně sdílejí obrázky 

a příspěvky. Za glorifikaci násilných útoků dostávají „lajky“ a stejně jako na běžných sociálních 

sítích i zde platí, že čím více lajků uživatel dostane, tím stoupá jeho společenská prestiž uvnitř 

komunity. Typickými jevy imageboardů jsou šikana, sexismus, a výše zmíněné radikální 

 
42 How outsiders become assassins | DW Documentary - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2021 

Google LLC [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_

Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary.    
43 Viz https://www.4chan.org/. 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
https://www.4chan.org/
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postoje. Existují zde „síně slávy“, ve kterých pachatelé rasově zaměřených útoků dostávají 

bodové ohodnocení od ostatních uživatelů platformy. Bonusové body dostávají za to, 

pokud jsou mezi obětmi i děti. Extremisté ztrácí kontakt s realitou a nabývají dojmu, že se blíží 

apokalypsa. Jsou přesvědčeni, že dochází ke genocidě bílé rasy ze strany davů muslimů 

či jiných ďábelských sil. Konec světa nastává právě teď nebo v blízké budoucnosti.44 Jedná se 

o sci-fi scénáře, kterými se v konečném důsledku tito jedinci stanou posedlí. Stejně jako 

u náboženské radikalizace, někteří radikálové se následně odeberou k násilí. Stane se tak 

v momentu, kdy tito lidé definitivně ztratí důvěru v politické řešení situace. Jedinou zbývající 

možností je vzít věci do vlastních rukou a jít zabíjet.45 

Vážný problém tedy nastává až ve chvíli, kdy se nenávist publikovaná na imageboardech 

přesune do reálného světa. Stalo se tak mimo jiné u Davida Samboliho (18 let), který byl 

na platformě Steam členem extremistického „Proti-uprchlického klubu“. V červenci 2016 

zastřelil v Mnichově devět osob cizího původu ještě před tím, než zbraň obrátil proti sobě. 

Samboli zveřejnil manifest s názvem: „Půjdu teď zabít všechny německé Turky.“ Publikování 

manifestů je dalším z typických znaků pravicových extremistů. Snaží se tím navázat na své 

předchůdce, zejména pak na Brentona Tarranta, strůjce masakru na Novém Zélandu, 

při kterém zemřelo 51 osob.46 Podobné případy nejsou ojedinělé ani v České republice. 

Například Martin Rutkay (45 let) ze Sušice rovněž Tarranta veřejně velebil: „Chce to víc 

takových, ať se lidé proberou, islám je zlo.“ Za své komentáře dostal podmínku.47  

Gamifikace terorismu  

Nejen Bidenova administrativa, ale celá západní společnost se bude potýkat ještě s jedním 

novým trendem – gamifikací terorismu. Velká část osamělých aktérů radikalizovaných online 

hraje extrémně brutální počítačové hry. Nejde přitom o náhodu. Cílem tvůrců těchto her je 

nalákání teenagerů do extremistických online platforem a jejich indoktrinace pro pravicově 

extremistické ideologie (Obrázek 4). Online platformy a imageboardy se v tomto ohledu 

vyvíjejí. Nejnovějším trendem je živé vysílání, ve kterých pachatelé útoků přímo promlouvají 

ke svým fanouškům a natáčejí si své činy. Brenton Tarrant, který na Novém Zélandu zabil 51 

osob, byl prvním útočníkem, který přenášel svůj útok živě online. Video navozovalo pocit 

videohry, ve které hráč střílí po svých obětech. Inspiroval tím bohužel i řadu dalších útočníků. 

O faktu, že mnoho pravicově extremistických útočníků bylo skutečně vášnivými hráči, chybí 

ve společnosti diskuse a téměř neexistuje prevence. K policejním vyšetřováním je potřeba 

 
44 Mimochodem, totožnými představami trpí i extremisté stojící na opačné straně spektra – radikální 

islamisté. Teorie založené na blížící se apokalypse jsou typické zejména pro Islámský stát. Džihádisté 

považují ISIS za jakýsi prostředek k dosažení spásy. Stejně jako pravicoví extremisté, i islamisté využívají 

ve své propagandě strach. Základním argumentem islamistů je to, že islám a muslimové jsou v ohrožení 

a je třeba bojovat o záchranu. Tedy stejný přístup jako v případě pravicových extremistů a bílé rasy.  
45 How outsiders become assassins | DW Documentary - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2021 

Google LLC [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_

Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary.    
46 Christchurch mosque attack: Brenton Tarrant sentenced to life without parole - BBC News. BBC 

[online]. Copyright © 2021 BBC [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-

53919624.  
47 Velebil strůjce masakru na Novém Zélandu, s žalobcem se dohodl na podmínce - Novinky.cz. 

Novinky.cz [online]. Copyright © 2003 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/velebil-strujce-masakru-na-novem-zelandu-s-zalobcem-se-

dohodl-na-podmince-40349389.  

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
https://www.bbc.com/news/world-asia-53919624
https://www.bbc.com/news/world-asia-53919624
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/velebil-strujce-masakru-na-novem-zelandu-s-zalobcem-se-dohodl-na-podmince-40349389
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/velebil-strujce-masakru-na-novem-zelandu-s-zalobcem-se-dohodl-na-podmince-40349389
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přizvat experty a mladé lidi, kteří se vyznají v online komunitě, hraní, a symbolice používané 

pravicovými extremisty. Bez nich bude mimořádně těžké udržet krok s dynamicky se vyvíjející 

online radikalizací.   

Obrázek 4: gamifikace terorismu48 

 
  

 
48 How outsiders become assassins | DW Documentary - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2021 

Google LLC [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_

Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary.    

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
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Závěr 

Spojené státy jsou světovým lídrem v boji proti terorismu. Zatímco v letech následujících 

po 11. září byla pozornost upřena primárně na potírání islámského extremismu, typologie 

hrozeb je nyní sofistikovanější. Za vlády Trumpovy administrativy se enormně zvýšil počet 

teroristických incidentů páchaných ve jménu nadřazenosti bílé rasy či dalších pravicově 

extremistických ideologií. Zdá se, že přílišná pozornost věnovaná náboženskému extremismu 

a boji proti organizacím typu al-Káida a Islámský stát, zastínila tyto nové hrozby. Zejména 

v online prostředí došlo k vzestupu rasistů, neonacistů, a dalších pravicových radikálů. Nová 

americká administrativa prezidenta Bidena bude na tento trend reagovat. Bude muset zvýšit 

dohled nad online obsahem a zavést právní reformy, které budou online svět regulovat. 

Zároveň se však musí nadále věnovat tradičním hrozbám a soustředit se zejména na regionální 

odnože teroristických skupin jako al-Káida a Islámský stát, které budou nadále globálními 

hrozbami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Analytik 



13 
POLICY PAPER | únor 2021 

 

Literatura a zdroje 

A Ukrainian Neo-Nazi Group Is Organizing Violence On Facebook - BuzzFeed News. News 

Analysis [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/neo-nazi-group-facebook.   

Afghan conflict: US and Taliban sign deal to end 18-year war - BBC News. BBC [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-

51689443.  

Africa becomes new focus for Isis terrorism - The Times. The Times & The Sunday Times 

[online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.thetimes.co.uk/article/far-right-terrorism-a-greater-threat-to-west-than-

jihadists-t5dgnk70c.   

Americký ministr obrany James Mattis rezignoval. Nesouhlasí s odchodem ze Sýrie - Deník.cz. 

Deník.cz [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.denik.cz/ze_sveta/americky-ministr-obrany-james-mattis-rezignoval-

nesouhlasil-s-odchodem-ze-syrie-20181221.html.   

Baghdadi death: Footage shows rubble of IS leader's compound - BBC News. BBC [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/av/world-us-

canada-50224939.   

Calls for Domestic Terrorism Law Revived After Capitol Hill Attack – The Intercept. The 

Intercept [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://theintercept.com/2021/01/10/capitol-hill-riot-domestic-terrorism-legislation/.   

Counterterrorism — at home and abroad — will be renewed under Biden - The Hill. The Hill 

[online]. Copyright © 1996 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://thehill.com/opinion/national-security/529179-counterterrorism-at-home-and-

abroad-will-be-renewed-under-biden.   

CTED publishes Trends Alert about extreme right-wing terrorism - United Nations Security 

Council Counter-Terrorism Committee. United Nations [online]. Copyright © 2021 [cit. 

02.02.2021]. Dostupné z: https://www.un.org/sc/ctc/news/2020/04/01/cted-launches-

trends-alert-extreme-right-wing-terrorism/.   

Eastern Turkistan Islamic Movement - United Nations Security Council. United Nations 

[online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/e

astern-turkistan-islamic-movement.   

Far-right terrorism grows in West as global deaths from attacks hit five-year low - ABC News. 

Australian Broadcasting Corporation [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné 

z: https://www.abc.net.au/news/2020-11-25/2020-global-terrorism-index-shows-decrease-

in-attacks/12914044.  

Far-right terrorist ringleader found to be teenager in Estonia - DW. DW [online]. Copyright © 

2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.dw.com/en/far-right-terrorist-ringleader-

found-to-be-teenager-in-estonia/a-53085442.   

  

https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/neo-nazi-group-facebook
https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443
https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443
https://www.thetimes.co.uk/article/far-right-terrorism-a-greater-threat-to-west-than-jihadists-t5dgnk70c
https://www.thetimes.co.uk/article/far-right-terrorism-a-greater-threat-to-west-than-jihadists-t5dgnk70c
https://www.denik.cz/ze_sveta/americky-ministr-obrany-james-mattis-rezignoval-nesouhlasil-s-odchodem-ze-syrie-20181221.html
https://www.denik.cz/ze_sveta/americky-ministr-obrany-james-mattis-rezignoval-nesouhlasil-s-odchodem-ze-syrie-20181221.html
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-50224939
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-50224939
https://theintercept.com/2021/01/10/capitol-hill-riot-domestic-terrorism-legislation/
https://thehill.com/opinion/national-security/529179-counterterrorism-at-home-and-abroad-will-be-renewed-under-biden
https://thehill.com/opinion/national-security/529179-counterterrorism-at-home-and-abroad-will-be-renewed-under-biden
https://www.un.org/sc/ctc/news/2020/04/01/cted-launches-trends-alert-extreme-right-wing-terrorism/
https://www.un.org/sc/ctc/news/2020/04/01/cted-launches-trends-alert-extreme-right-wing-terrorism/
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistan-islamic-movement
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistan-islamic-movement
https://www.abc.net.au/news/2020-11-25/2020-global-terrorism-index-shows-decrease-in-attacks/12914044
https://www.abc.net.au/news/2020-11-25/2020-global-terrorism-index-shows-decrease-in-attacks/12914044
https://www.dw.com/en/far-right-terrorist-ringleader-found-to-be-teenager-in-estonia/a-53085442
https://www.dw.com/en/far-right-terrorist-ringleader-found-to-be-teenager-in-estonia/a-53085442


14 
POLICY PAPER | únor 2021 

 

How outsiders become assassins - DW Documentary. YouTube [online]. Copyright © 2021 [cit. 

02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdR

IC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocu

mentary.   

Christchurch mosque attack: Brenton Tarrant sentenced to life without parole - BBC News. 

BBC [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-53919624.   

Islamic State group defeated as final territory lost, US-backed forces say - BBC News. BBC 

[online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-

middle-east-47678157.   

Joe Biden and counter-terrorism in Africa: more of the same? - ISS Africa. ISS Africa [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://issafrica.org/iss-today/joe-biden-

and-counter-terrorism-in-africa-more-of-the-same.   

Obama to reveal civilian deaths from US drone strikes - AP. Associated Press News [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://apnews.com/article/237f02896dd3419bbc7c82c9910f7acb.   

Pentagon Map Shows Network of 29 U.S. Bases in Africa – The Intercept. The Intercept 

[online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://theintercept.com/2020/02/27/africa-us-military-bases-africom/.   

Taliban has kept close ties with al Qaeda despite promises to Trump admin, U.N. report says - 

NBC News [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.nbcnews.com/news/world/taliban-has-kept-close-ties-al-qaeda-despite-

promises-trump-n1221281.   

Taliban kill 47 policemen in northern Afghan province - FDD's Long War Journal. FDD's Long 

War Journal [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.longwarjournal.org/archives/2020/10/taliban-kill-47-policemen-in-northern-

afghan-province.php.   

Terorismus v Evropě: kdo za ním stojí a jak mu předejít - Institut pro politiku a společnost. 

IPPS [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.politikaspolecnost.cz/paper/terorismus-v-evrope-kdo-za-nim-stoji-a-jak-mu-

predejit/.  

The War Comes Home: The Evolution of Domestic Terrorism in the United States - Center for 

Strategic and International Studies. Center for Strategic and International Studies [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.csis.org/analysis/war-comes-

home-evolution-domestic-terrorism-united-states.   

Trump Abused U.S. Sanctions and Failed. Biden Can Do Better - Foreign Policy. Foreign Policy 

[online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://foreignpolicy.com/2020/11/19/trump-abused-u-s-sanctions-and-failed-to-get-

results-biden-can-do-better/.   

Trump orders withdrawal of US troops from Somalia - BBC News. BBC [online]. Copyright © 

2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55196130.   

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ3XTR0Nag&feature=share&fbclid=IwAR2EBtNdRIC1q5X_Ov2nSz50F4D2ZbO_2CUGtAO4oQ7cTyEK4DMaCyoRbhc&ab_channel=DWDocumentary
https://www.bbc.com/news/world-asia-53919624
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47678157
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47678157
https://issafrica.org/iss-today/joe-biden-and-counter-terrorism-in-africa-more-of-the-same
https://issafrica.org/iss-today/joe-biden-and-counter-terrorism-in-africa-more-of-the-same
https://apnews.com/article/237f02896dd3419bbc7c82c9910f7acb
https://theintercept.com/2020/02/27/africa-us-military-bases-africom/
https://www.nbcnews.com/news/world/taliban-has-kept-close-ties-al-qaeda-despite-promises-trump-n1221281
https://www.nbcnews.com/news/world/taliban-has-kept-close-ties-al-qaeda-despite-promises-trump-n1221281
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/10/taliban-kill-47-policemen-in-northern-afghan-province.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2020/10/taliban-kill-47-policemen-in-northern-afghan-province.php
https://www.politikaspolecnost.cz/paper/terorismus-v-evrope-kdo-za-nim-stoji-a-jak-mu-predejit/
https://www.politikaspolecnost.cz/paper/terorismus-v-evrope-kdo-za-nim-stoji-a-jak-mu-predejit/
https://www.csis.org/analysis/war-comes-home-evolution-domestic-terrorism-united-states
https://www.csis.org/analysis/war-comes-home-evolution-domestic-terrorism-united-states
https://foreignpolicy.com/2020/11/19/trump-abused-u-s-sanctions-and-failed-to-get-results-biden-can-do-better/
https://foreignpolicy.com/2020/11/19/trump-abused-u-s-sanctions-and-failed-to-get-results-biden-can-do-better/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55196130


15 
POLICY PAPER | únor 2021 

 

US Counterterrorism Under the UN Spotlight - Human Rights Watch. Human Rights Watch 

[online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.hrw.org/news/2019/05/06/us-counterterrorism-under-un-spotlight.   

US Drops ETIM From Terror List, Weakening China’s Pretext For Xinjiang Crackdown - Radio 

Free Asia. Radio Free Asia [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/etim-11052020155816.html.   

US Military Downgrades Efforts Against Extremists in Sahel - Voice of America. Voice of 

America [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.voanews.com/africa/us-military-downgrades-efforts-against-extremists-sahel.   

US Policy and the Resurgence of ISIS in Iraq and Syria - Middle East Institute. Middle East 

Institute [online]. Copyright © 2018 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.mei.edu/publications/us-policy-and-resurgence-isis-iraq-and-syria.  

US removes separatist group condemned by China from terror list - DW. DW [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: https://www.dw.com/en/us-removes-

separatist-group-condemned-by-china-from-terror-list/a-55527586.   

Vision of Humanity - Destination for Peace [online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. 

Dostupné z: https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-

web-1.pdf.   

Velebil strůjce masakru na Novém Zélandu, s žalobcem se dohodl na podmínce - Novinky.cz. 

Novinky.cz [online]. Copyright © 2003 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/velebil-strujce-masakru-na-novem-zelandu-s-

zalobcem-se-dohodl-na-podmince-40349389.  

Vyslanec USA u koalice proti IS rezignoval kvůli stažení vojáků ze Sýrie - iDNES.cz. iDnes.cz 

[online]. Copyright © 2021 [cit. 02.02.2021]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/brett-mcgurk-rezignace-vyslanec-usa-syrie-

stazeni.A181222_184313_zahranicni_zaz.   

White Supremacy Extremism: The Transnational Rise of the Violent White Supremacist 

Movement - The Soufan Center. The Soufan Center [online]. Copyright © 2021 [cit. 

02.02.2021]. Dostupné z: https://thesoufancenter.org/research/white-supremacy-

extremism-the-transnational-rise-of-the-violent-white-supremacist-movement/.  

https://www.hrw.org/news/2019/05/06/us-counterterrorism-under-un-spotlight
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/etim-11052020155816.html
https://www.voanews.com/africa/us-military-downgrades-efforts-against-extremists-sahel
https://www.mei.edu/publications/us-policy-and-resurgence-isis-iraq-and-syria
https://www.dw.com/en/us-removes-separatist-group-condemned-by-china-from-terror-list/a-55527586
https://www.dw.com/en/us-removes-separatist-group-condemned-by-china-from-terror-list/a-55527586
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/velebil-strujce-masakru-na-novem-zelandu-s-zalobcem-se-dohodl-na-podmince-40349389
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/velebil-strujce-masakru-na-novem-zelandu-s-zalobcem-se-dohodl-na-podmince-40349389
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/brett-mcgurk-rezignace-vyslanec-usa-syrie-stazeni.A181222_184313_zahranicni_zaz
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/brett-mcgurk-rezignace-vyslanec-usa-syrie-stazeni.A181222_184313_zahranicni_zaz
https://thesoufancenter.org/research/white-supremacy-extremism-the-transnational-rise-of-the-violent-white-supremacist-movement/
https://thesoufancenter.org/research/white-supremacy-extremism-the-transnational-rise-of-the-violent-white-supremacist-movement/

