
Terorismus 
- souhrn metod hrubého zastrašování užitím násilí a síly, obv. s politickým 

podtextem 

- terči teroristických akcí jsou většinou civilisté. 

 Teroristické metody: 

-  atentáty 

-  bombové útoky 

-  únosy osob nebo dopravních prostředků  

- vydírání 

- ohrožení životního prostředí a radikální ekologický  aktivismus ´=  

ekoterorismus 

-  další násilné akty 

Násilné akty  -  bývají plánovány tak, aby u veřejnosti vyvolaly pocit 

strachu a nejistoty 

- Nový terorismus se vyznačuje: 

- mezinárodní - většinou založen na náboženské Aragonii,  sponzorovaný 

státem, dobře financovaný a organizovaný - teroristické skupiny jsou 

členy široké, hierarchizované a spolu komunikující sítě - vybaven 

nejmodernějším vybavením,- více násilný a „úspěšnější“ v počtu obětí,  

využívá zájem médií k šíření strachu 

Příklady terorismu:  

1.Nábožensky motivované teroristické útoky ( protestantsko-katolické  - IRA 

ve Velké Británii 

2. Muslimsko-židovské útoky - spor mezi Izraelem a Palestinou 

3.  Útok teroristické organizace Al-Káida na cíle v USA 11. září 2001 byl první 

teroristický útok skutečně obřích rozměrů a přirozeně se i svou datací stal 

přelomovým v historii mezinárodního terorismu. Byla to doslova učebnicová 

ukázka tak zvaného Nového terorismu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Environmentalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekoterorismus


4.Čečenský terorismus - terorismus státně represivního charakteru 

reprezentovaný ruskou armádou a tajnými službami a jejich zvůlí. (čečenský 

terorismus postrádá mezinárodní charakter) ohrožuje pouze dané okolí.  

5.Banditismus -  kriminální terorismus  

6.vojenský odboj guerillového typu  proti vojenským cílům  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nacismus  
Charakteristika nacismu:  založena na ideologii vycházející z biologické 

teorie zdůrazňující význam rasových znaků a rozdílů mezi rasami. 

 Vychází z přesvědčení o nadřazenosti "bílé rasy" (často užší skupiny jejích 

příslušníků) nad ostatními druhy "méněcenných ras" 

Hierarchie ras podle nacistů: 

1.Na vrcholu stála "Herrenrasse" („panská rasa“) =  nejčistší z árijské rasy , byla 

nacisty  ztotožňována s nordickou rasou 

2.další odnože árijské rasy……………………………………………. 

3. spodní část rasové hierarchie –  tvořily „parazitující“ rasy ("ne-árijského" 

původu) nebo "Untermenschen" („podlidé“)  - nebezpečnost pro 

společnost!!!!!!!!!!! 

Untermensch – byli nazýváni Slované, převážně Rusové,, Srbové a Poláci 

Nacistická ideologie nahlížela na Slovany jako na rasově podřadnou skupinu, 

která se hodila buď k zotročení, nebo měla být vyhlazena. 

 Nejhorší postavení - Romové a Židé, kteří byli určeni k vyhlazení ( Holokaust ) 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Herrenrasse&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81rijsk%C3%A1_rasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nordick%C3%A1_rasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81rijsk%C3%A1_rasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Untermensch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srbov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9

