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Nepokoje – základní pojmyNepokoje – základní pojmy
Nepokoje

– forma občanské neposlušnosti, charakteristická zpravidla
neorganizovanými skupinami, které se „vybíjí“ silou proti autoritám, 
majetku či lidem. 

– skupinová činnost proti veřejnému pořádku, na které se podílí více 
osob s určitou mírou protiprávního jednání spočívající v násilí proti 
majetku nebo skupině obyvatel. 

Německo: 
– činy spojené s násilím proti veřejné moci 
– „menší“ skupiny činů veřejného násilí jsou nazývané jako porušení 

veřejného pořádku. 

USA
– Násilné jednání tří a více osob jednajících společně za účelem 

zranění nebo ohrožení druhých osob nebo poškození majetku „. 



Typy nepokojů
– rasové 
– národnostní
– politické  (široké spektrum)
– náboženské
– studentské
– sportovní

– vězeňské (vzpoura)

Nepokoje – základní pojmyNepokoje – základní pojmy

atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2007/11/war-in-france.html

http://www.latimes.com/news/nationworld/world/asia/la-fg-kyrgyzstan-protests8-2010apr08-pictures,0,1936085.photogallery



Příklady nepokojů 2010Příklady nepokojů 2010

Kyrgyzstán (etnické)
– V ulicích města Oš došlo k potyčkám mladých Kyrgyzů 

a Uzbeků (gangy). Zprávy o „bojích“ do města přitáhly 
Kyrgyzy z okolí, kteří donutili tisíce Uzbeků k útěku

– 10.červen 46 mrtvých 637 zraněných
– Celkem - 893 obětí, 1900 raněných a 100 – 250 000 

osob se vydalo před nepokoji na útěk do sousedních 
států a oblastí. 

http://rt.com/Top_News/2010-07-12/kyrgyzstan-riots-death-toll.html
BBC News. 2010-06-28. ttp://news.bbc.co.uk/2/hi/world/asia_pacific/10426533.stm.



Příklady nepokojů 2010Příklady nepokojů 2010
Thajsko (politické)

– březen – květen 2010
– protesty proti vládě Abchisita Vedžadžívy
– 10 dubna, 25 mrtvých (novinář, 5 vojáků),  800 raněných,
– Celkem mrtvých 60 – 80 civilistů, 6 vojáků, 2400 

zraněných, 
– dočasné obsazení a prohledávání nemocnice 

Chulalongkorn Hospital 

http://www.news.com.au/travel/news/tourists-shaken-after-bangkok-bloodshed/story-e6frfq80-1225852552718http://www.worldbuzznow.com/wp-content/uploads/2010/05/Bangkok-Curfew-Updates-Curfew-In-Bangkok-Issued-Today.jpg



Příklady nepokojů 2010Příklady nepokojů 2010

Řecko (politické)
– duben – květen 2010
– protesty proti úsporným opatřením a MMF
– Celkem  3 mrtví, 20 zraněných, 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:May_2010_Greek_protests.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:May_2010_Greek_protests.jpg



Příklady nepokojů 2010Příklady nepokojů 2010

Irsko (náboženské)
– červenec 2010
– protestanti x katolíci
– 84 zraněných policistů

http://www.globalpost.com/dispatch/ireland/100721/ireland-troubles-ira-protestant-belfast
http://newshopper.sulekha.com/northern-ireland-riots_photo_1424504.htm



Příklady nepokojů 2010Příklady nepokojů 2010
Velká Británie (studentské)

– listopad 2010
– zvýšení školného
– „To násilí bylo děsivé. Zřejmě se to vymklo z rukou a lidé nezamýšleli, 

aby to došlo tak daleko. Ale myslím, že to udělalo velký dojem – ne že 
to školné nezavedou, ale nyní společnost ví, že nebudeme pasivní a 
nenecháme si všechno líbit.“ Blisty 10. 11.2010

http://coto2.wordpress.com/2010/11/10/50000-london-students-riot-against-conservatives/http://www.allmediany.com/details_news_article.php?news_artid=393



NepokojeNepokoje

Specifické aspekty s dopadem na zdravotnictví
– čas 
– intenzita průběhu
– radikalizace 
– „dvě strany“

http://cz.altermedia.info/z-domova/je-to-skutecne-poulicni-luza-kdo-zaseva-nenavist-a-
extremismus_4995.html http://aktualne.centrum.sk/sport/foto.phtml?gid=100736&id=970163
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Typy poranění
• úrazy způsobené „mechanickým poškozením“ 

(pohmožděniny, zlomeniny, tržné rány, otřes 
mozku,…), iniciace úderem nebo zásahem 
tělesa(kámen, cihla, římsa, trubka…)

mtl911truth.org
http://www.boston.com/bigpicture/2008/12/2008_greek_riots.html
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NepokojeNepokoje
Typy poranění

– intoxikace způsobená použitím slzného plynu ze 
strany pořádkových sil (případně pepřový sprej nebo 
jiná látka v požívání pořádkových sil) nebo toxické 
látky ze zapálených požárů. 

survival-spot.com
survival-spot.com
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Typy poranění

– poškození zraku laserem

http://www.welt.de/english-news/article2912239/Riots-continue-with-youths-occupying-universities.html
http://www.life.com/image/84026469
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Příprava zdravotnického zabezpečení

– Pořádkové síly v ČR
– „demonstranti“
– ostatní

therightperspective.org news.bbc.co.uk



Děkuji za Vaši pozornost


