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Emni - spravodajská služba Islamského štátu 

JUDr. Dávid Šimek, PhD. 

___________________________________________________________________________ 

Článok je venovaný problematike spravodajstva Islamského štátu (ďalej len "IS") a jej 

inštitucionalizovanej forme s názvom „Emni“, ktorá je zodpovedná za všetky spravodajské a teroristické 

akcie páchané džihádistami v Európe, USA, Rusku, Sýrii, Iraku a v ostatných moslimských krajinách. 

Teroristická sieť Islamský štát Iraku a Levanty deklarovala po dobytí sýrskeho mesta Ar-Raqqa 29. 6. 

2014 vytvorenie kalifátu - Islamského štátu 1 . Pôvodne salafisticko-teroristická sieť sa začala 

transformovať na pseudoštátnu organizáciu. Základné funkcie štátu sa v rámci štruktúry IS začali 

postupne inštitucionalizovať, nakoľko bolo nevyhnutné zabezpečiť fungovanie a správu dobytých území 

a podrobeného obyvateľstva. Popri organizácii základných odvetví štátnej správy spadajúcich pod 

ministerstvá zdravotníctva, školstva etc., sa systematicky začalo vytvárať aj spravodajské teleso IS.  

Organizačná štruktúra  

Spravodajské teleso IS nesie názov Emni. Pôvod slova pochádza z arabského Emníjah - doslovný 

preklad je "dôvera", pričom obsahový preklad znamená "získavať spravodajské informácie".2  

Emni v sebe inkorporuje viaceré odvetvia moderného spravodajstva, vrátane civilnej a vojenskej 

rozviedky a kontrarozviedky. Pod kontrolu Emni boli zaradené taktiež vojenské špeciálne útvary,  

vojenská a náboženská polícia, správa väzníc, súdy šaríja, špeciálne ekonomické operácie a propaganda. 

Z tohoto pohľadu teda možno konštatovať, že Emni nie je tajná služba sama o sebe, ale politicko-

spravodajské teleso, ktoré sa z historického pohľadu približuje skôr nacistickej organizácii SS 

(Schutzstaffel).  

Emni prešlo historickým vývojom a markantné rozdiely možno spozorovať medzi predstavami Hadžiho 

Bakra z roku 2014 ideou reorganizácie Abu Lukmana z roku 2017.  

Model Emni v rokoch 2014-2017 

Koncepcia Hadžiho Bakra vychádzala z ucelenej predstavy bezpečnostného systému ako živého 

celku, kde jednotlivé sekcie bezpečnosti medzi sebou účinne kooperujú. Pohybujeme sa v časovom 

období roku 2014-2015, teda v čase kedy IS územne expandoval, pričom pre džihádistov bolo 

nevyhnutné zabezpečiť územie o rozlohe cca. 282 485 km2  (približne územná veľkosť Talianska)3 

s populáciou vyše 6 miliónov ľudí.4 Paradoxne pri predstave IS ako centralistického autokratického 

telesa, ktorého zjednocujúcou postavou bol kalif Al-Bagdádí, je miera autonómnosti jednotlivých 

samosprávnych regiónov prekvapujúca. Hadži Bakr kládol dôraz na provinčnú úroveň. Za vzor 

                                                           
1 Withnall, Adam (29 June 2014). "Iraq crisis: Isis changes name and declares its territories a new Islamic state with 'restoration of caliphate' 
in Middle East". In: The Independent. London. 29.6.2014  

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-declares-new-islamic-state-in-middle-east-with-abu-bakr-al-baghdadi-as-emir-

removing-iraq-and-9571374.html 
2 IS group unit known as 'Emni' aims to export terror around the world. In: France 24, 8.5.2016  

https://www.france24.com/en/20160804-islamic-state-group-emni-group-exporting-terror-world-europe 
3 "Three Years on the Islamic State." In: Al-Yaqeen Media, Digital image, 11.6. 2017  
https://i.redd.it/i2id92mph33z.jpg 
4 Ross D.G.: How Many Fighters Does the Islamic State Really Have? In: War on the Rocks. 9.2.2015  

https://warontherocks.com/2015/02/how-many-fighters-does-the-islamic-state-really-have/ 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-declares-new-islamic-state-in-middle-east-with-abu-bakr-albaghdadi-as-emir-removing-iraq-and-syria-from-its-name-9571374.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-declares-new-islamic-state-in-middle-east-with-abu-bakr-albaghdadi-as-emir-removing-iraq-and-syria-from-its-name-9571374.html
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administratívnych celkov si vzal rašídovský kalifát, v rámci ktorého ovládnuté územia IS sa včleňovali 

medzi dve veľké provincie  a teda al-Šám (dnešná Sýria, Jordánsko, Izrael, a Libanon) a Irak.   

5 

Tu sa dostávame k vyššie uvedenej schéme Hadžiho Bakra. Hadži Bakr koncipoval Emni ako 

hierarchický, viacúrovňový model. Tento model je vhodný pre odbojovú organizáciu v tyle nepriateľa, 

kde sa kladie dôraz na zabezpečenie prežitia príslušníkov organizácie a získaných informácií. Izolácia 

priamych väzieb medzi nižšími a vyššími oddeleniami zamedzuje dekonšpirácii operatívcov 

nepriateľským elementom. Tento model zároveň zabezpečil efektívnejšie fungovanie nižších útvarov, 

nakoľko boli relatívne nezávislí od vyšších zložiek velenia. Pružnosť a rýchlosť reakcií nižšieho velenia 

sa odzrkadlili najmä pri dobytí Mosulu IS.6 

Vrchným veliteľom a duchovným vodcom IS je kalif, k dnešnému dňu Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri, 

známy skôr ako Abu Bakr al-Bagdádí (*1971). Kalif menoval priamo dvoch svojich zástupcov, jedného 

pre oblasť Iraku a jedného pre oblasť al-Šám. Títo zástupcovia menovali v konzultácii s Výborom pre 

obranu, bezpečnosť a spravodajstvo IS (ďalej len „Výbor“)7 pre každú provinciu dvoch emirov a to pre 

civilné záležitosti a pre bezpečnosť. Emiri pre bezpečnostné otázky provincie al-Šám alebo Iraku 

boli hlavnými organizátormi  spravodajských akcií vo vnútri IS a aj mimo neho.  

Emir je pôvodne historická vojenská hodnosť arabských vojvodcov. Emir je taktiež aristokratická 

hodnosť vyššej arabskej šľachty, ktorá sa udeľovala vojenskému správcovi dobytých území. Podľa 

rôznych výkladov ide o klasický hybrid vojenskej a adminitratívnej štátnej pozície stredovekého 

                                                           
5 Speckhard A., Yayla A.:  The ISIS Emni: The Inner Workings and Origins of ISIS’s Intelligence Apparatus. In: International Center for the 
Study of Violent Extremism. 3.12.2016 

http://www.icsve.org/research-reports/the-isis-emni-the-inner-workings-and-origins-of-isiss-intelligence-apparatus 
6 Mironova V., Sergatskova E., Alhamad K.: ISIS' Intelligence Service Refuses to Die.In: Foreign Affairs. 22.11.2017 
https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2017-11-22/isis-intelligence-service-refuses-die 
7 Šimek D., Savčuk I.: Vývoz islamského extrémizmu do Európy. In: Despiteborders. 26.09.2015 

https://despiteborders.com/vyvoz-islamskeho-extremizmu-do-europy-2/ 
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moslimského sveta. Ako európsky ekvivalent by sme mohli použiť označenia „baróna“ t.j. titul vysokej 

aristokracie.  

Emir pre bezpečnostné otázky provincie má k dispozícii rozsiahly diapazón právomocí. Tieto právomoci 

sú v praktickej rovine realizované jednotlivými oddeleniami a ich riaditeľmi, ktoré má pod priamou 

výkonnou kontrolou. Medzi najdôležitejšie spravodajské oddelenie určite patrí „sledovacie 

a bezpečnostné oddelenie“, ktoré zahŕňa fyzické sledovanie a monitorovanie informačno-technickými 

prostriedkami. Sledovací a monitorovací útvar sa zameriava pravdepodobne na vlastné vojenské  

aj civilné subjekty. Ide pravdepodobne o útvar kontrarozviedky, ktorí nebol nasadzovaný mimo územia 

IS. Po kolapse územnej celistvosti IS v roku 2017, tento útvar pravdepodobne pôsobí na území Sýrie 

a Iraku. Emir pre bezpečnostné otázky provincie dohliada taktiež nad spravodajskými 

previerkami, selekciou a výcvikom budúcich pracovníkov Emni. Jeho kompetencie 

dopĺňa kontrolná právomoc nad vnútorným súdnictvom v rámci Emni. Na bezpečnosť oficiálnych 

predstaviteľov Emni dohliada riaditeľ bezpečnosti - ochranky, ktorého menuje taktiež emir pre 

bezpečnostné otázky provincie. Delegovanie právomocí na 1. a 2. zástupcu emira pre bezpečnostné 

otázky provincie nie sú zatiaľ úplne ujasnené. 

Nižšia administratívna a územná jednotka IS od provincie predstavuje okres, pričom organizačná 

štruktúra Emni kopíruje tento model. Na čele okresnej bezpečnostnej správy je emir oddelenia 

bezpečnosti pre okres (ďalej len „okresný emir“). Prepojenie medzi provinčnou a okresnou 

úrovňou Emni je len prostredníctvom personálnej relácie  emira pre bezpečnostné otázky 

provincie, ktorý menuje okresného emira. Ďalšie personálne a výkonné právomoci sú vo výlučnej 

pôsobnosti okresného emira. Ten má k dispozícii sústavu policajných vyšetrovacích orgánov, správu 

väzníc a správu okresných súdov šaríja. Tieto oddelenia vykonávajú svoju pôsobnosť  nad zadržanými 

osobami, ktoré sú podozrivé z „protištátnej činnosti“. Okresný emir má k dispozícii oddelenie 

zodpovedné za bezpečnosť vojenských a civilných objektov a taktiež oddelenie zodpovedné za výcvik 

sudcov šaríja. Ekonomický a vojenský chod okresnej úrovne Emni zabezpečuje zvláštne ekonomické 

oddelenie v spolupráci s oddelením zásobovania a výzbroje. 

Ďalším dvom oddeleniam budeme venovať osobitú pozornosť. Ide o oddelenia spravodajských buniek 

a IT špecialistov. Vzhľadom na celkovú štruktúru uvádzanej schémy vyvodzujeme záver, že pôjde 

v tomto prípade o spravodajské bunky rozviedky, teda operatívcov pôsobiacich mimo územia IS. 

Na prvý pohľad je paradoxné, že riaditelia rozviedky IS (v danom období boli dvaja, pretože jeden 

pôsobil v rámci provincie Iraku a druhý v al-Šám) boli zaradení na okresnú úroveň IS, pričom po vzore 

moderných spravodajských služieb neboli zaradení na vrcholné miesto spravodajskej hierarchie. 

V rokoch 2014-2015 IS územne expandoval a jeho akcie rozviedky sa prioritne sústreďovali na vojenské 

oblasti Sýrie a Iraku. Správa spravodajských sietí sa preto efektívnejšie riadila z lokálnej úrovne, pričom 

pozornosť kontrarozviedky Iraku a Sýrie sa sústredila na úplne iné ciele. Tie sa totiž ešte do roku 2016 

domnievali, že správa rozviedky IS leží v jeho vrcholných postoch. Ich akcie boli preto zamerané na 

zadržanie vysokých predstaviteľov Emni, pričom riaditelia rozviedky IS boli postavení na lokálnu 

okresnú úroveň. To platilo pre IT špecialistov, ktorých náplň spočívala v šírení propagandy IS, 

hackovaní nepriateľských cieľov a získavaniu spravodajských informácií v kyberpriestore. Podobnú 

chybu ako pri rozviedke IS realizovali tajné služby Iraku a Sýrie, keď sa mylne domnievali, že oddelenie 

IT špecialistov bolo zasadené do strednej, resp. vyššej hierarchie Emni.    

Okresný emir predsedá predstavenstvu riaditeľov okresných oddelení Emni (ďalej len 

„predstavenstvo“). Predstavenstvu podliehajú spravodajské bunky kontrarozviedky rozmiestnené na 

území IS. Tu pôjde o tajné siete časti kolaborujúceho obyvateľstva, ktorí donášajú na „vnútorných“ 

nepriateľov IS.  
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Ekonomické spravodajské bunky pôsobia na území IS, ale aj v zahraničí a zodpovedajú sa 

predstavenstvu. V tomto prípade pôjde o pašerácke siete, ktoré sa zameriavajú na ilegálny import 

a export materiálu, komodít, ale aj ľudí (viď kríza migrantov v Európe). Nakoľko daňový systém IS sa 

odráža od daňového systému zakotveného priamo v koráne, kde každý moslim platí raz do roka zakát, 

v roku 2016 začala byť ekonomická situácia IS neznesiteľná (následkom vojenských porážok 

a územných strát). Emni preto zriadila ekonomické spravodajské bunky, ktoré pôsobili ako 

„výpalníci“ a nútili civilné obyvateľstvo k dodatočným finančným plneniam.  Týmto spôsobom 

účinne obišli štandardný daňový systém, bez toho, aby vystupovali ako pokrytci, nakoľko sa k týmto 

ľuďom nehlásili a označovali ich za banditov8. 

Model Emni od roku 2017  

Ťažké vojenské  porážky a územné straty v roku 2017 podnietili aktuálneho veliteľa Emni Abu Lukmana 

k reforme pôvodne viacúrovňového spravodajského telesa. Reforma sa dotýkala najmä pozície riaditeľa 

Emni. Zatiaľ čo v roku 2014 vrchný veliteľ Emni neexistoval, pretože jeho právomoci boli rovným 

dielom rozdelené medzi emirov pre bezpečnostné otázky provincí Iraku a al-Šám, v roku 2017 Abu 

Lukman vytvoril  post generálneho riaditeľa Emni.9 Samozrejme kalif Abú Bakr vybral na tento post 

práve Abu Lukmana. Generálny riaditeľ Emni je výnimočná pozícia, ktorá nepodlieha Výboru, ale 

priamo kalifovi. Generálny riaditeľ Emni zachoval duálnu správu Iraku a al-Šám. Nad emirov pre 

bezpečnostné otázky provincie však postavil provinčnú bezpečnostnú radu pozostávajúcu z jednotlivých 

riaditeľov provinčných oddelení, ktorým predsedá volený riaditeľ. Menovaciu právomoc emirov pre 

bezpečnostné otázky provincie pravdepodobne generálny riaditeľ Emni preniesol na bezpečnostné rady, 

nakoľko musel reflektovať vojenské porážky, stratu území a tým obmedzenie komunikácie medzi 

vrcholnými orgánmi IS a nižšími úrovňami. Emiri pre bezpečnostné otázky provincie dostali pod 

priamu kontrolu nové vojenské jednotky, ktoré pred tým operovali v rámci civilnej správy (ktorá 

v roku 2017 prestala existovať) alebo v rámci armády IS.   

                                                           
8 Fernholz T.: ISIS made more money taxing farms than stealing oil or kidnapping people. In: Quartz. 5.4.2018 

https://qz.com/1245672/new-documents-show-isis-made-more-money-taxing-farms-than-stealing-oil-or-kidnapping-people/ 
9 Speckhard A., Almohammad A.:  Abu Luqman – Father of the ISIS Emni: Its Organizational Structure, Current Leadership and Clues to its 
Inner Workings in Syria & Iraq. In: International Center for the Study of Violent Extremism. 12.4.2017 

http://www.icsve.org/research-reports/abu-luqman-father-of-the-isis-emni-its-organizational-structure-current-leadership-and-clues-to-its-

inner-workings-in-syria-iraq/ 
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Čitateľ si určite kladie otázku, kde sú prítomné ostatné dôležité štruktúry spravodajského telesa ako sú 

analytické centrum, komplexná štruktúra rozviedky a pod. Treba vychádzať zo základnej premisy a to, 

že Emni bola vytváraná účelovo za vojenského výnimočného stavu. Jednotlivé oddelenia a útvary sa 

kreovali postupne v závislosti od ich potreby. Dôraz na komplexnú výstavbu či už civilnej alebo 

vojenskej rozviedky v modernom ponímaní IS nekládol, pretože svoje potreby podriaďoval vojenskej 

expanzii. Samozrejme organizácia Emni je stále aktuálnym predmetom skúmania spravodajských 

služieb.  

Pre nás Európanov je prioritne potrebné preniknúť do oblasti rozviedky IS, ich systému výstavby, 

verbovania, propagandy a spravodajských akcií. Od tejto snahy sa priamo odvíja bezpečnosť občanov 

EÚ. Snahu spravodajských služieb preniknúť do operácií IS mimo územia Sýrie a Iraku sťažuje práve 

štruktúra  a postavenie rozviedky IS. Rozviedka IS je postavená na okresnú úroveň, pričom sa spovedá 

len svojmu riaditeľovi a okresnému emirovi. Vyššie štruktúry disponujú už len odfiltrovanými 

informáciami, čo výrazne sťažuje akékoľvek stopovanie spravodajskej komunikácie. Mená 

zodpovedných osôb sú ťažko stotožniteľné a interné fungovanie rozviedky je preto sčasti neprehľadné. 

Pôvodná sýrska a iracká tajná služba vychádzala z tzv. kmeňového  a nábožensko-sektárskeho 

monitorovania, pretože kmeňové súžitie v rámci irackej a sýrskej spoločnosti bolo kľúčové. V takomto 

prípade sú však európske tajné služby odkázané na plnú spoluprácu s blízkovýchodnými 

partnermi.  

 

                                                           
10 Speckhard A., Almohammad A.:  Abu Luqman – Father of the ISIS Emni: Its Organizational Structure, Current Leadership and Clues to 
its Inner Workings in Syria & Iraq. In: International Center for the Study of Violent Extremism. 12.4.2017 

http://www.icsve.org/research-reports/abu-luqman-father-of-the-isis-emni-its-organizational-structure-current-leadership-and-clues-to-its-

inner-workings-in-syria-iraq/ 
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Ciele Emni 

Základné ciele Emni boli deklarované nasledovne a to:  

1. získavanie spravodajských informácií z bojových operácií v Sýrii a Iraku; 

2. získavanie spravodajských informácií o obyvateľoch IS; 

3. realizácia spravodajského prieskumu v oblastiach, ktoré majú byť bezprostredne ovládnuté IS; 

4. realizácia spravodajských previerok nových bojovníkov IS; 

5. zbieranie a analyzovanie možných útokov voči IS; 

6. šírenie propagandy IS vo vnútri IS a za jeho hranicami; 

7. nábor nových bojovníkov a ich následné rozmiestňovanie v domovských štátoch za účelom 

spravodajskej a teroristickej činnosti; 

8. správa mediálnych propagandistických centier (internetová forma, denná tlač, televízia etc.); 

9. nasadzovanie operatívcov a náborových dôstojníkov do Turecka a iných moslimských krajín za 

účelom realizácie spravodajskej činnosti, vrátane infiltrácie masy emigrantov za tým istým účelom; 

10. monitorovanie logistických tepien - emigračných smerom do Európy a Turecka, a imigračných 

smerom do oblastí IS;  

11. zabezpečenie diplomatickej komunikácie so spriatelenými a nepriateľskými stranami konfliktu; 

12. organizovanie ostatných "čiernych" operácií, vrátane obchodu s otrokmi, všetky druhy pašovania, 

únosy, vyjednávanie výkupného, fyzické likvidácie a pod.11      

Deklarované body odzrkadľujú jednotlivé priority Emni. Prvých osem bodov sa orientuje výlučne na 

činnosti spojené s vojenskou rozviedkou a kontrarozviedkou. Až od deviateho bodu sa hovorí 

o infiltrácii masy utečencov z vojnových oblastí  a ich následné využitie pre spravodajskú činnosť. 

Každopádne ich spravodajská činnosť sa obmedzuje najmä na budovanie malých buniek, ktoré plnia 

úlohy na úseku verbovania, propagandy cez IT, a v konečnom dôsledku realizácii teroristických útokov.  

Body desať až dvanásť sa realizujú hlavne na území Turecka  a čiastočne balkánskych krajín.  

Realizácia teroristických útokov na území EU, USA, Izraela a Ruska sa zúžila na osamelých vlkov. 

Samotné prevedenie je v mnohých prípadoch veľmi prozaické, ale efektívne (útoky autom, nožom). Aj 

tu možno vidieť, že IS odmieta míňať prostriedky  a vycvičených operatívcov  na teroristické útoky, 

ktoré v konečnom dôsledku pôsobili kontraproduktívne. Zo spomínaného uvažovania a stratégie IS 

vyplýva, že Emni nebude smerovať svoju aktivitu k tzv. „malým“ teroristickým akciám 

podniknutých v minulosti, pretože nesplnili svoj účel, t.j. paralyzovanie a oslabenie morálky nepriateľa. 

V prípade odpadnutia prvých ôsmych bodov zo spomínaného zoznamu, (a ktorý súvisí s nevyhnutnou 

vojenskou porážkou IS v Iraku a Sýrii), vychádza na povrch snaha IS zanechať po sebe stopu 

nebývalých rozmerov. V tomto prípade sa domnievame, že Emni sa bude snažiť  zorganizovať 

demonštratívnu teroristickú akciu nebývalých rozmerov. 

                                                           
11Speckhard A., Yayla A.:  The ISIS Emni: The Inner Workings and Origins of ISIS’s Intelligence Apparatus. In: International Center for the 

Study of Violent Extremism. 3.12.2016 

http://www.icsve.org/research-reports/the-isis-emni-the-inner-workings-and-origins-of-isiss-intelligence-apparatus  
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Velitelia Emni 

Emni bola založená na začiatku roku 2014 Samirom Abd Mohamed al-Chlifavim (1958-2014) 12 

známym skôr ako Hadži Bakr, bývalým plukovníkom tajnej služby leteckých síl sadámovského Iraku.13  

 

Hadži Bakr bol väznený v Camp Bucca po zmene politickej situácie v Iraku roku 2003. V Camp Bucca 

sa zoznámil s budúcim vodcom IS al-Bagdádim.14 Po svojom prepustení pôsobil Hadži Bakr v úzadí do 

roku 2012, kedy sa pripojil k vtedy ešte neznámej a zanedbateľnej džihádistickej skupine Islamský štát 

v Iraku - neskôr známy ako IS. Počas dvoch rokov svojej spravodajskej činnosti vybudoval organizáciu 

po vzore bývalej tajnej služby Iraku, ktorá bez problémov pohltila ostatné džihádistické frakcie a ovládla 

väčšinu územia Sýrie. V januári roku 2014 bol Hadži Bakr zabitý pri prestrelke s rebelujúcou frakciou 

"Brigáda sýrskych martýrov".15 Svojím nasledovníkom zanechal 31 stranový dokument – návod na 

vybudovanie spravodajskej siete a jej následné využívanie v prospech IS. Tento dokument sa podarilo 

získať západným rozviedkam a novinám Der Spiegel, ktoré zverejnili časť predstáv Hadžiho Bakra 

o organizácii Emni. 

16 

                                                           
12 Reuter Ch.: The Terror Strategist Secret Files Reveal the Structure of Islamic State. In Der Spiegel, 18.04.2015.  
http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-group-a-1029274.html 
13 Speckhard A., Yayla A.:  The ISIS Emni: The Inner Workings and Origins of ISIS’s Intelligence Apparatus. In: International Center for 

the Study of Violent Extremism. 3.12.2016 
http://www.icsve.org/research-reports/the-isis-emni-the-inner-workings-and-origins-of-isiss-intelligence-apparatus 
14 Deadly revenge of Saddam’s henchmen. In: The Times. 14.7.2014 

 https://www.thetimes.co.uk/article/deadly-revenge-of-saddams-henchmen-vzcn9vr7gwr 
15 Moorcraft P.:The Jihadist Threat: The Re-conquest of the west?  Pen and Sword. 30.11.2015. ISBN 978-1-473-85679-0. 
16 Reuter Ch.: The Terror Strategist Secret Files Reveal the Structure of Islamic State. In Der Spiegel, 18.04.2015.  

http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-group-a-1029274.html 

https://books.google.co.uk/books?id=B30ACwAAQBAJ&pg=PA86&lpg=PA86&dq=haji+bakr+iraq+born&source=bl&ots=Hx4xuoUeNi&sig=G7aYtToEjzvEHCyTZkTQn85n0KU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiTm9jXhYfYAhUBfrwKHUA2CBI4ChDoAQgzMAY#v=onepage&q&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-473-85679-0
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Nástupcom Hadžiho Bakra vo funkcii emira pre bezpečnosť provincie Irak sa stal bývalý kapitán 

pechoty sadámovského Iraku Adnan Ismail Nádžm al-Biláví al-Dulajmí (1971-2014) - architekt plánov 

obsadenia Mosulu.17  

 

Po zmene politických pomerov v Iraku v roku 2003 bol Al-Biláví väznený v Cam Bucca, kde sa 

zoznámil so svojimi budúcimi spolubojovníkmi z IS. V roku 2013 organizoval útek cca. 500 džihádistov 

zo zariadenia v Abu Graib. 18  Po zdarenej akcii sa stal členom Výboru pre obranu, bezpečnosť 

a spravodajstvo IS19. Po smrti Hadžiho Bakra nastúpil do funkcie emira pre bezpečnosť provincie Irak. 

Ako emir pôsobil  v tyle nepriateľa v Mosule, odkiaľ riadil spravodajské akcie. Al-Biláví sa považuje 

za architekta plánu dobytia Mosulu a následnej ofenzívy IS do stredného Iraku.   Jeho aktívne pôsobenia 

zastavila v júny 2014 iracká polícia v Mosule, kde  pri domovej prehliadke al-Bilávího zastrelila. 

Nástupcom al-Bilávího sa stal Abu Muhammad al-Adnani al-Šami.20  

Taha Subhi Falaha (1977-2016) známy ako Abu Muhammad al-Adnani al-Šami bol profesionálny 

džihádista už od roku 2000, ktorý v úlohe emira pre bezpečnosť provincie al-Šám zreformoval Emni a 

posunul ju z organizačného hľadiska na úroveň moderných tajných služieb.  

 

                                                           
17 The Islamic State of Iraq and Greater Syria: A Primer. In: The Soufan Group, 13.6.2014  

 http://www.soufangroup.com/tsg-intelbrief-the-islamic-state-of-iraq-and-greater-syria-a-primer/ 
18 Starr B.: Al Qaeda leader urged affiliate to 'do something'. In: CNN, 5.8.2013 

http://security.blogs.cnn.com/2013/08/05/source-al-qaeda-leader-urged-affiliate-to-do-something/ 
19 Šimek D., Savčuk I.: Vývoz islamského extrémizmu do Európy. In: Despiteborders. 26.09.2015 
https://despiteborders.com/vyvoz-islamskeho-extremizmu-do-europy-2/ 
20 Hubbard B., Schmitt E.: Military Skill and Terrorist Technique Fuel Success of ISIS. In: The New York Times, 27.8.2014 

 https://www.nytimes.com/2014/08/28/world/middleeast/army-know-how-seen-as-factor-in-isis-successes.html 

http://security.blogs.cnn.com/2013/08/05/source-al-qaeda-leader-urged-affiliate-to-do-something/
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Al-Adnani sa pridal k džihádistom v roku 2000, aby viedol boj proti sýrskej vláde Bašára Assada. 

Zmena politickej situácie v Iraku v roku 2003 spôsobila, že Al-Adnani sa stal jedným z prvých 

zahraničných džihádistov, ktorý prišli bojovať do Iraku.21 Sýrska polícia ho zadržala trikrát za účelom 

vypočutia k jeho teroristickým aktivitám. V roku 2005 ho zadržali spojenecké vojská v Iraku a držali ho 

vo väzbe do roku 2010. V roku 2012 sa pridal k IS. Al-Adnani bol vysoko rešpektovaný vodcami Al-

Kájdy a IS. Jeho prehľad v dogmatickom salafizme (stal sa mentorom viacerých predstaviteľov IS a Al-

Kájdy vo veciach džihádu) a zmysel pre pragmatizmus mu vyslúžili autonómne pôsobenie v IS. Al-

Adnani sa stal taktiež hlavným hovorcom IS. Dňa 30.8.2016 oznámil IS zabitie Al-Adnaniho pri 

leteckom nálete.22 Doteraz sa vedú polemiky o presnom mieste likvidácie Al-Adnaniho a taktiež o tom, 

kto organizoval predmetný nálet. K súčasnému dátumu vedie Emni Ali Músa Al-Šavach, známy ako 

Abu Lukman.  

Abu Lukman (1973-), bývalý nadporučík sýrskeho vojenského spravodajstva, stál pri zrode Emni a úzko 

spolupracoval so svojimi predchodcami.  

 

Abu Lukman vyštudoval odbor arabskej literatúry (niektoré zdroje uvádzajú, že vyštudoval právo) na 

univerzite v Alepe. Následne nastúpil na základnú vojenskú službu k sýrskej spravodajskej službe. 

Základnú vojenskú službu skončil s vysokým hodnotením zo strany svojich nadriadených. Po ukončení 

základnej vojenskej služby pôsobil v civilnom živote ako učiteľ arabistiky. Nasadenie iránskych agentov 

Quds v jeho rodnom meste Ar-Raka a šírenie šítskeho videnia islamu, zmena politickej situácie v Iraku 

v roku 2003 a vzostup myšlienok Al-Kájdy vyformovali postupne z Abu Lukmana presvedčeného 

salafistu. Sýrska polícia v roku 2010 Abu Lukmana zadržala za verejné poburovanie a prepustila ho 

v roku 2011 v rámci generálnej amnestie prezidenta Assada. Abu Lukman vo väznici Sednaja získal 

cenné kontakty na džihádistické skupiny, vrátane IS. Po prepustení z väzenia Abu Lukman ako agent IS 

postupne infiltroval najvyššie kruhy konkurenčnej teroristickej organizácie front Al-Nusra, rozoštval 

najvyššie velenie a v konečnom dôsledku pripravil plán prebehnutia džihádistov z konkurenčných 

teroristických  skupín do IS. Po obsadení Ar-Raky IS bol Abu Lukman nasadzovaný v rámci jednotiek 

hĺbkového prieskumu (Ankmasijín)23 a viackrát odmietol pozíciu emira pre bezpečnosť provincie al-

Šám. Po zdrvujúcich porážkach IS v roku 2017 prišiel s myšlienkou reorganizácie Emni a prispôsobeniu 

spravodajskej siete novým pomerom. Okrem iného Abu Lukman je zodpovedný za masovú vraždu 1273 

                                                           
21 "Terrorist Designation of Abu Mohammed al-Adnani". In: US State Department. 18 August 2014. 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/230676.htm 
22 Pentagon confirms it killed senior ISIS leader Abu Muhammad al-Adnani. In: Fox News, 12.9.2016 

 http://www.foxnews.com/world/2016/09/12/pentagon-confirms-it-killed-senior-isis-leader-abu-muhammad-al-adnani.html 
23 23 Speckhard A., Almohammad A.:  Abu Luqman – Father of the ISIS Emni: Its Organizational Structure, Current Leadership and Clues to 
its Inner Workings in Syria & Iraq. In: International Center for the Study of Violent Extremism. 12.4.2017 

http://www.icsve.org/research-reports/abu-luqman-father-of-the-isis-emni-its-organizational-structure-current-leadership-and-clues-to-its-

inner-workings-in-syria-iraq/ 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/230676.htm


10 
www.mepoforum.sk 

 

zajatých bojovníkov sýrskej opozície v máji 2013 (Free Syrian Army - ďalej len "FSA"). Po dobytí Ar-

Raky vlastnoručne popravil 50 zajatých vojakov sýrskej vládnej armády. Abu Lukman je svojím 

najbližším okolím a taktiež svojimi nepriateľmi vnímaný ako skúsený organizátor, pragmatický a krutý 

veliteľ.   

Štatistický súhrn teroristických útokov zorganizovaných Emni: 

V roku 2014 v siedmych krajinách. 7 mŕtvych, 12 zranených.  

V roku 2015 v dvanástich krajinách. Vyše 1037 mŕtvych, 2201 zranených.  

V roku 2016 v dvadsiatich dvoch krajinách. Vyše 1428 mŕtvych, 3164 zranených.  

V roku 2017 v dvadsaťjeden  krajinách. Vyše 1523 mŕtvych, 1928 zranených.  

V roku 2018 zatiaľ v štrnástich krajinách. Vyše 866 mŕtvych, 1270 zranených.24. 

 

* * * * * 

 

                                                           
24 Lister T., Sanchez R., Bixler M., O´Key S., Hogenmiller M., Tawfeeq M.: ISIS goes global: 143 attacks in 29 countries have killed 2,043. 

In: CNN. 12.2.2018 

https://edition.cnn.com/2015/12/17/world/mapping-isis-attacks-around-the-world/index.html 


