
ISLÁM … a jeho kultura



Islám je víra v jednoho boha založena na 
učení proroka Mohameda, který byl 
náboženským i politickým vůdcem 
působíjící pravděpodobně okolo 7. 
století. 

V překladu slovo Islám znamená doslova 
“podrobit se” nebo “odevzdat se bohu”. 

Bůh je někdy nazýván slovem Alláh, což je 
pouze arabský překlad slova bůh.

Stoupenec tohoto náboženství se nazývá 
muslim, což je v překladu “ten co se 
podřizuje bohu”. 



Muslimové věří, že Mohamedovi se zjevil bůh 
(Alláh) a ukázal mu Korán, což je svatá kniha 
islámu (doslova Korán je v překladu “spojení” 
nebo “určeno ke čtení”. Všichni muslimové se 
Koránem musí řídit stejně tak jako Sunnou, což 
je soupis Mohamedových činů a citací. 

I přes to, že považují muslimové Mohameda za 
proroka, nepovažují ho za zakladatele víry, 
pouze za obnovitele víry, o které mluvili předešlí 
proroci jako Noeh, Mojžíš, Abraham nebo Ježíš a 
judaismus nebo křesťanství považují za stejné 
náboženství pouze se špatnou interpretaci 
islámu. 



Dle Koránu je každé rozhodnutí člověka určeno Alláhem a člověk se 
musí v prvé řadě podvolit Alláhovi. V tom se liší od křesťanství 
nebo judaismu. Muslim je tedy součástí vyššího celku. 

Korán je také chápan jako absolutní pravda, takže věci jako je 
zpochybnění svatého písma připadají muslimům nelogické. 

Pro každého muslima je povinnost dodržovat tzv. 5 pilířů islámu:
- Šahada = Víra v jedinost boží a božské poslání Mohameda
- Salát = Modlitba 5x denně
- Saum = Půst
- Udílení almužny chudým (později se stala náboženskou daní pro 

financování charit, rozvoje obce nebo dokonce i válek)
- Hadždž = jednou za život uskutečnit pouť do Mekky



Počátek islámu je založen zhruba do roku 
610, kdy Mohamed prožil první zjevení 
Koránu.
Dějiny islámu dělíme do 5 období:

- Život Mohameda
- Pluralistický systém
- Krize islámu
- Obroda islámu
- Současný islám



Mohamed se narodil v Mekce v roce. V té době bylo v 
Mekce několik kmenů. 

Roku 610 se uskutečnilo Mohamedovo první zjevení a 
stává se božím poslem a své stoupence nazývá 
muslimy, se kterými musel prchnout z Mekky.
Po usazení v Medíně založil Mohamed městský stát 
a vedl s Mekkou mnoho válečných střetů. Nakonec 
Mekku dobyl.

Mohamed umírá roku 632 v Medíně.



Po smrti Mohameda se začali hledat nový vůdcové 
muslimů tzv. chalífové. Nejdříve byli voleni, poté 
zavedli dynastický systém, čímž odstoupili od 
Mohamedovy původní myšlenky. 

Chalífové pokračovali v Mohamedových bojích a šířili 
tedy islám především násilím. Ovládli celý arabský 
poloostrov a vnikli na území křesťanské Byzantské 
říše, Malé Asie, Persie, Egypta a postupovali dál 
směrem na západ severní Afriky. 

Persii nakonec dobyli, stejně jako byzantský Damašek a 
Pyrenejský Poloostrov.
Jejich postup byl nakonec zastaven Byzantskou říší u 
Konstantinopole (Istanbulu) a Franky ve Francii. 
Islám se tak začal štěpit na malá království.



Během období 8 - 15. století, stoupenci islámu 
budovali hojný počet velké veřejné knihovny. 
Stejně tak se vybudovala nejstarší univerzita 
na světě v Káhiře.

Vzniklo i mnoho filozofických otázek a rozporů 
mezi islámskou teologií a řeckou filozofií. 

Po staletích úspěšného řízení díky roztříšenosti 
zastaralého systému přišli první velké vojenské 
neúspěchy: Vytlačení Maurů z Pyrenjského 
ostrova, První křížová výprava což znamenalo 
dobytí Jeruzaléma, zpustošení Baghdádu 
Mongoly.



Od 14. století se začala šířit mohutná 
expanze Osmanů, kteří sjednotili 
Turky v Malé Asii a dobyli zbytky 
Byzantské říše včetně 
Konstantinopole, kterou 
přejmenovali na Istanbul. Stejně 
tak uskutečnili výboje i do Severní 
Afriky nebo Levantu.
Od 17. století byla Osmanská říše 
poražena evropskými armádami. 



..a jeho architektura



Mezi typické znaky 
islámské architektury 
řadíme např.: Oblouky, 
monumentálnost, 
kopule, mozaiky, 
barvitost, umělecké 
sloupy, oddělené 
místnosti pro muže a 
ženy a další..



Stejně jako u každého národu se i islámská architektura inspirovala 
jinými zeměmi a postupně se vyvíjela. Na počátku se inspirovala 
Byzantskou architekturou, jejiž znaky můžeme vidět především u 
mešit. Dnes je islámská architektura smíšená s evropskou a v mnoha 
muslimských zemích můžeme nalézt prvky i čínské nebo španělské 
architektury. 



Jedna ze základních staveb je 
mešita, kterou tvoří velký dvůr a 
modlitební síně, střecha je 
tvořena kupolí. K mešitě bývá 
připojen i minaret, což je 
prakticky věž ze které jsou věřící 
svoláváni k modlitbě. V zásadě 
lze rozlišit dva typy mešit z 
nichž první se vyvinul z baziliky 
zatímco druhý má své vzory v 
byzantské architektuře.





V dnešní době není již moc velký 
rozdíl mezi evropským a 
islámským domem, ale vždy 
tomu tak nebylo. Ve středověku 
měla islámská architektura 
nádherně vyzdobené domy, 
nebylo žádnou zvláštností mít 
uprostřed domu dvůr se 
zahradou. Domy měli také 
oddělenné části pro muže a 
ženy.



Mimo náboženské a obyčejné stavby, jsou celkem typickou stavbou pro 
islámskou architekturu i lázně.

Muslimové měli ve své době nejlepší medicínu a také objevili něco co bylo 
pro evropany naprostou záhadou a to hygienu.



..a muslimské svátky



- je devátý měsíc islámského kalendáře.
- Během tohoto měsíce údajně prorok Mohamed 

obdržel první boží zjevení. Na paměť toho drží 
muslimové v měsíci ramadánu zvláštní půst, 
takzvaný Saum

- Během tohoto půstu nesmí muslimové celý den 
jíst, pít alkohol, kouřit ani se milovat.

- Pokud toto někdo poruší omylem, musí pokračovat 
v půstu dál. Udělá-li to však úmyslně, musí: 

1. Propustit otroka, pokud to není možné
2. Držet půst následující dva měsíce
3. Ošatit a nakrmit 60 potřebných lidí



- Svátek který je hned po skončení 
ramadánu

- Jsou to v podstatě dvou týdenní 
hody na oslavu Boha 

- Během tohoto svátku by Muslimové 
měli zapomenout na jakékoliv 
rozepře 

- Muslimové se obecně chovají velmi 
- přívětivě během Ídu. Například ještě 

před svojí ranní motlitbou dávají 
peníze chudým



Některé věci, které by měli udělat před motlitbou Íd:
- Ukázat radost
- Dát charitě co nejvíc peněz bude možné
- Motlitba Fajr v místní Masjid
- Číst takbirat v otevřeném poli
- Jít na Íd motlitbu pěšky
- Před motlitbou Íd říkat pouze slova připomínajíc Alaha. Mluvit se může po té, co muslim opustí mešitu 

nebo místo, kde se modlil
- Říkat Eid Mubarak ostatním muslimům (speciální pozdrav tohoto svátku)
- Muslimové by měli jít jinou cestou na na místo motlitby a z místa motlitby
- Ženy jsou také vybízeny se připojit k motlitbě

Během Íd al-fitru je zakázáno držet půst.



- Probíhá formou oběti coby 
připomínky na Ibrahímovu 
oběť berana Bohu

- Při svátku se lidé modlí k Bohu 
a obětují různá zvířata, 
nejčastěji ovce nebo kozy. 

- Během tohoto svátku probíhá 
takzvaná Eid motlitba



Tradice a zvyky při Svátku obětování
- Na Eid motlitbu by si měli vzít muži, ženy i 

děti to nejlepší oblečení
- Bohatí Muslimové obětují svou nejlepší krávu 

(občas i kozu, velblouda nebo ovci) jako 
symbol obětování Abrahamova syna

- Maso z těchto zvířat je rozděleno na tři části: 
-první třetinu si nechá rodina
-druhou dají svým příbuzným a přátelům
-třetí se rozdá chudým a potřebným

- Běžnou věcí je, že se muslimové postarají aby 
nikdo při svátečním obědě nebyl bez svého 
dílu





¡ Lze definovat jako užitou formu násilí s cílem 
prosadit své přesvědčení

¡ Podněty ke způsobení ohlasu a světového 
zájmu médií

¡ Obyčejní civilisté jako terč
¡ Různé metody teroristických útoků
¡ Důležitost emocí u poškozených



¡ Politický terorismus
¡ Náboženský terorismus
¡ Informační terorismus
¡ Kriminální terorismus
¡ Ekoterorismus
¡ Zájmový terorismus
¡ Narkoterorismus



26%

7%

1%

6%

14%

46%

Teroristické útoky ve světě v letech 1970 - 2011 podle 
druhu

ozbrojený útok
únos
útok beze zbraně
útoky na budovy
vražda
výbuch bomby



¡ Existují dva druhy:
1. Individuální terorismus – iniciativa pouze 

jedné osoby proti jiné či skupině osob
2. Terorismus skupin – některé organizace 

působí na mezinárodní úrovni (zbraně, 
vojenská technika, kontakty s ostatními 
monopoly terorismu)





Početní růst terorismu v letech 1971 –
2011



¡ V této oblasti zde můžeme dělit na dvě 
odvětví:

1. Státní – státní složky iniciátorem nebo pouze 
vedlejším proudem terorismu

2. Nestátní – zpočátku malé skupiny, tradiční 
osvědčené postupy v útocích 



1) Terorismus konvenční
2) Superterorismus

Média
¡ V posledních letech obrovská role u terorismu
¡ V jejich prospěch se snaží zveličovat teroristické útoky
¡ Nevědomě napomáhají samotným teroristům



¡ Schmidt a Jongman – průzkum v roce 1988, otázky směřované 
na odborníky – zjištění, že existuje minimálně 109 definic 
terorismu

¡ Nejčastější prvky: Násilí, síla (83,8 %)
Politický motiv (65 %)
Strach (53 %)
Výhrůžky (48 %)
Psychologické efekty a očekávané reakce (41,2 %)
Nesoulad mezi cíli útoků a jejich oběťmi (37,5 %)
Úmyslná, systematicky organizovaná akce (32 %)
Metody boje, strategii, taktiku (30,8 %)



¡ Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, 
Rusko (členství pozastaveno), Spojené 
království, USA, EU

¡ Společný plán na potlačení terorismu





¡ 60. léta 20. století
§ Výcvik teroristů na našem území 
▪ Asijští a afričtí teroristé

¡ Ústava zahraničních studií Vysoké školy SNB
§ Výcvik lidí, kteří se zabývali podporou terorismu
▪ Plánovači, spojaři atd.

¡ ČSR izolovaným územím
§ Dobré podmínky pro pobyt teroristů, kteří se 

schovávali





¡ Stb se snaží infiltrovat
§ Nasazuje špehy

¡ Rudé brigády
§ Itálie spojovala Rudé brigády přímo s ČSR
§ Spolupráce s nimi byla však druhotná
§ 1. pol. 20. st -> 3 členky RAF přes ČSR unikly z SRN 

do NDR



¡ Snaha teroristů o samostatnost
¡ Pokus o partyzánskou válku

§ Výboje, útoky, únosy…



¡ Počátek 20. století
§ strana socialistů-revolucionářů (tzv. Eseři)

¡ Šíření teroru během občanské války
§ Zastrašování obyvatelstva

¡ Po smrti Stalina se situace uklidnila





¡ První městské teroristické hnutí se širokou 
škálou projevů
§ Boj o samostatnost

¡ Typický znak irských teroristů: očividnost 
vítězství
§ Lidé se k nim přidávali, jelikož věřili v jejich 

vítězství





• VB stáhla armádu
§ Občané podporovali IRA (Irish Republican Army)

¡ Místo armády přichází policie „Black and
Tans“
§ Velký příbytek brutality na obou stranách

• Premiér Lloyd George učinil Irsko autonomním
§ Terorismus se dočasné uklidnil
▪ Nyní je „ohnisko“ na severu země



¡ IRA
¡ Rudé Brigády
¡ ETA
¡ Hamás
¡ Taliban
¡ Al Kajda
¡ Japonská rudá armáda
¡ Džamá Islamíja



Do roku 1967 :
¡ V listopadu 1917 - Balfourova 

deklarace přislíben Židům nárok 
na vlastní stát v Palestině -> od 
té doby se datuje konflikt -
střety mezi arabským a 
židovským etnikem

¡ V Evropě s nástupem nacismu 
začaly protižidovské represe a 
židovská sebeobrana nemohla 
být za těchto podmínek brzděna



¡ V roce 1939, Velká 
Británie nepovolila vstup 
450 tisícům Židů do 
Palestiny, což se setkalo 
se značnou nevolí mezi 
osadníky

¡ Vladimír Žabotinský 
založil tajnou vojenskou 
organizaci Irgun

¡ Cíl Irgunu již nebyla 
pouze obrana, ale i 
útoky proti Arabům



Od roku 1967:
¡ Palestinský terorismus vznikl roku 

1967, přesněji v období po 
šestidenní válce, kterou vedl Izrael 
s Egyptem, Sýrií a Jordánskem

¡ Nejvyšší počet atentátů byl 
spáchán v období mezi lety 1969 a 
1986 -> během těchto osmnácti let 
byla frekvence jeden atentát za 
dvanáct dní.

¡ Zároveň také probíhal 
systematický boj Izraele proti 
terorismu prostřednictvím Mosadu 
(tajná služba Izraele) -> cíl 
vyhledávání a pronásledování 
teroristů po celém světě.



¡ Indický terorismus sahá od roku 
1905 do konce čtyřicátých let, 
tedy do doby získání nezávislosti. 
Zdomácněl hlavně v Bengálsku, 
které bylo tradičně zastáncem 
autonomie a nezávislosti na 
britském impériu, a které je dnes 
rozděleno mezi Indii a Bangladéš.

¡ V indickém nacionalistickém hnutí 
ční dvě postavy: Bál Gangádhar
Tilak a Vinájak Dámódar Sávarkar



¡ V roce 1954 začal v 
Alžírsku boj za 
nezávislost na Francii, 
který v roce 1956 nabyl 
formy regulérního 
terorismu

¡ V roce 1961 v Madridu 
vznikla OAS, která se 
stavěla proti jakékoli 
myšlence na to, že by 
Francie opustila svou 
kolonii.



¡ OAS bojovala i proti 
francouzské vládě. Spáchala 
několik teroristických výbuchů 
ve Francii i Alžírsku, a 21. 
dubna 1961 se neúspěšně 
pokusila o státní převrat ve 
Francii. Cíl OAS ve Francii byl 
paralyzovat ústřední moc 
vytvořením atmosféry 
nejistoty a strachu.

¡ Proti OAS nakonec zasáhla 
francouzská policie, které se 
podařilo organizaci rozvrátit.



¡ Dějiny italského 
terorismu začaly 12. 
prosince 1969, kdy 
vybuchla v Římě na 
Oltáři vlasti bomba 
-> viník nenalezen

¡ Tím začaly dějiny 
italského terorismu, 
v němž vynikla 
organizace zvaná 
Rudé brigády.



¡ Historie skupiny Rudá 
brigáda začala v roce 1969. 
Organizace byla extrémně 
levicově zaměřená, o čemž 
svědčí stejné názory s 
Italskou komunistickou 
stranou (IKS). 

¡ Někteří její členové dokonce 
projevovali s teroristy 
sympatie. IKS zvítězila ve 
volbách postavila se proti 
terorismu. Uvnitř strany se 
však vytvořilo několik 
seskupení (Hnutí 1977), které 
s teroristy nadále 
sympatizovalo.



¡ Druhého června 1967 v 
průběhu studentské 
manifestace zastřelila policie 
při zásahu jednoho studenta. 
To se pro jeho přátele stalo 
impulsem k rozhodnutí přejít k 
ozbrojenému boji. 

¡ Prvními vůdci skupiny Frakce 
Rudé Armády se stali Andreas 
Baader a Gudrun Ensslinová.



¡ 14. května 1970 však na scénu vstoupila 
nejznámější osobnost skupiny Ulrike 
Meinhofová, která velice riskantní 
operací osvobodila Baadera z vězení. 
Jejich strategická linie byla na rozdíl od 
italských teroristů internacionálnější -> 
spojili se s palestinskými teroristickými 
hnutími

¡ Německý stát se vůči teroristům ukázal 
daleko neústupnějším než italský -> 
vznik zvláštního zákonu, tzv. 
Berufsverbot, na jehož základě byla 
možná velice přísná kontrola loajality 
státních zaměstnanců


