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SKUPINY - POČET 
VÝSKYTU?

• Skupina: Biologická

• Skupina: Klimatologická
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• Skupina: Technologická
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CO NEJVÍCE ZABÍJÍ?

• Skupina: Biologická

• Skupina: Klimatologická

• Skupina: Geofyzikální

• Skupina: Hydrologická

• Skupina: Meteorologická

• Skupina: Technologická



CO NEJVÍCE ZABÍJÍ 2015?
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ALE, POSLEDNÍCH 20 DLE 
SUBTYPU

UNISDR/CRED (2016). “Poverty & Death: 

Disaster Mortality, 1996-2015”





MÁ MEKA SMYSL A 
INVESTICE DO MEKA?





MÁ TO SMYSL, SENDAI 
2015-2030

• 7 globálních cílů (↓ mortality, ↓ počtu zasažených, 
↓ ekonomické ztráty HDP, ↓ ztráty na kritické 
infrastruktuře, ↑↑ národních strategií, ↑mezinárodní 
spolupráce, ↑ přístupu k EWS

• Akční priority

• Porozumění rizikům 

• Posílení vládního managementu

• Investice do odolnosti

• BBB „Build back better“ (efektivní rekce)



2011-2016 CELKOVÝ 
POČET DLE SUBTYPU



ÚMRTÍ 2011-2016 DLE 
SUBTYPU



ZASAŽENÝCH 2011-2016 
DLE SUBTYPU



EKONOMICKÉ ŠKODY 
2011-2016



SKUPINA: 
METEOROLOGICKÁ

• Úmrtí
• Haiti, bouře 28.9.2016, 546

• Indie, vedra 1.4.2016, 300

• Čína, bouře 16.6.2016, 102

• Zasažených
• Filipíny, bouře 19.10.2016, 190.000

• Haiti, bouře, 28.9.2016, 140.000

• Maroko, zima, 27.2.2016, 750.000

• Ekonomické škody
• USA, bouře, 7.10.2016, 10 miliard USD

• Čína, bouře, 15.9.2016, 2,3 miliard USD

• USA, bouře, 23.1.22016, 2 miliardy USD



SKUPINA: HYDROLOGICKÁ

• Úmrtí
• Korea, záplavy, 29.8.2016, 538

• Čína, záplavy, 18.7.2016, 289

• Čína, záplavy, 14.5.2016, 203

• Zasažených
• Indie, záplavy, 28.7.2016, 2.000.000

• Bangladéš, záplavy, 19.7.2016, 1.900.000

• Filipíny, záplavy, 27.2.2016, 1.300.000

• Ekonomické škody
• USA, záplavy, 9.8.2016, 12,5 miliard USD

• Čína, záplavy, 28.6.2016, 5,7 miliard USD

• Čína, záplavy, 18.7.2016, 5 miliard USD



SKUPINA: BIOLOGICKÁ

• Úmrtí

• Súdán, epidemie, 19.9.2016, 19

• Středoafrická republika, epidemie, 27.7.2016, 16

• Jižní Súdán, epidemie, leden 2016, 5

• Zasažených

• Šalamounovy ostrovy, epidemie, 24.10.2016, 372.000

• Seychely, epidemie, leden 2016, 1.062

• Súdán, epidemie, 27.2.2016, 632

• Ekonomické škody

• nevyčísleno



SKUPINA: GEOFYZIKÁLNÍ

• Úmrtí

• Ekvádor, zemětřesení, 16.4.2016, 676

• Itálie, zemětřesení, 24.8.2016, 296

• Taiwan, zemětřesení, 6.2.2016, 117

• Zasažených

• Ekvádor, zemětřesení, 16.4.2016, 1.230.000

• Japonsko, zemětřesení, 14.4.2016, 44.800

• Japonsko, zemětřesení, 16.4.2016, 39.671

• Ekonomické škody

• Tanzánie, zemětřesení, 10.9.2016, 458 milionů USD

• Korea, zemětřesení, 12.9.2016, 21 milionů USD



SKUPINA: 
KLIMATOLOGICKÁ

• Úmrtí
• Austrálie, ničivý požár, 5.1.2016, 2

• USA, ničivý požár, 25.6.2016, 2

• USA, ničivý požár, 24.7.2016, 2

• Zasažených
• Indie, sucha, leden 2016, 330.000.000

• Haiti, sucha, únor 2016, 3.600.000

• Mozambik, sucha, leden 2016, 1.200.000

• Ekonomické škody
• USA, ničivý požár, 25.6.2016, 12,5 miliard USD

• USA, ničivý požár, 24.7.2016, 5,7 miliard USD

• Austrálie, ničivý požár, 5.1.2016, 5 miliard USD



SKUPINA: 
TECHNOLOGICKÁ

• Úmrtí

• Libye, transport, 20.4.2016, 500

• Egypt, transport, 21.9.2016, 202

• Indie, různé, 9.4.2016, 102

• Zasažených

• Maledivy, průmysl, 26.1.2016, 12.000

• Kamerun, transport, 21.10.2016, 600

• Indie, různé, 9.4.2016, 280

• Ekonomické škody

• nevyčísleno



PROSINEC 2015
4.12 Nejméně 280 lidí zemřelo při povodních v okolí města Čennaí v indické 
státě Tamilnádu.

5.12 Ázerbájdžán požár ropné plošiny v Kaspickém moři si vyžádal 32 mrtvých.

5.12 Bouře Desmond přinesla nad Britské ostrovy vítr o síle orkánu a přívalový 
déšť. Nejsilnější záplavy postihly hrabství Cumbria.

6.12 Irská a britská armáda byly nasazeny k likvidaci následků bouře Desmond, 
která nad Britské ostrovy přinesla přívalový déšť s rekordními srážkovými úhrny 
v britském hrabství Cumbria.

8.12 Peking vyhlásil nejvyšší stupeň smogové pohotovosti, byly uzavřeny školy, 
utlumena stavební činnost a omezena doprava.

12.12 Klimatická konference v Paříži 2015: Zástupci 196 zemí 
schválili dohodu jejímž cílem je udržet globální oteplování pod úrovní 2 °C ve 
srovnání s předindustrialní érou.

15.12 Tajfunu Melor zasáhl Filipíny přinesl přívalové deště a přerušila dodávky 
elektřiny. 800 000 bylo preventivně evakuováno.

20.12 Nejméně 85 lidí je pohřešováno po sesuvu půdy ve městě Šen-
čen v provincii Kuang-tung.



PROSINEC 2015

• 20.12 Nejméně 76 lidí je pohřešováno po 
ztroskotání trajektu u indonéského ostrova Sulawesi

• 23.12 USA zveřejnili cíle jaderného bombardování v Sovětském svazu, Východním 
bloku a Číně. Na seznamu jsou i cíle v bývalém Československu. Speciální 
pozornost byla věnována Praze, jejíž zničení bylo 61. prioritou případného 
konfliktu.

• 24. 12 Při požáru nemocnice v saudskoarabském Džázánu zemřelo nejméně 25 
lidí.

• 25.12 Nejméně 100 lidí bylo zabito při výbuchu plnící 
stanice LPG v jihovýchodní Nigérii.

• 26.12 Nejméně 150 tisíc lidí opustilo své domovy v důsledku povodní
v severní Argentině, jižní Brazílii, Paraguayi a Uruguayi.

• 27.12 Bouře Eva přinesla přívalový déšť do severní Anglie. Tisíce lidí byly 
evakuovány ze zatopeného centra Yorku. Britský premiér David Cameron povolal 
do oblasti armádní posily.

• 27.12 Série mimosezonních tornád si během vánočních svátků vyžádala 28 obětí 
napříč Jihem Spojených států amerických.

• 29.12 Světová zdravotnická organizace oznámila konec epidemie eboly v Guinei.



LEDEN 2016
3.1 Nejméně 31 lidí zemřelo v důsledku povodně na řece Mississippi. 
Historicky nejvyšší záplavy postihly město St. Louis ve státě Missouri.

4.1 Zemětřesení o síle 6,7 stupně Richterovy škály, 
zasáhlo indický stát Manípur sousedící s Myanmarem. Otřesy byly citelné 
také v bangladéšské Dháce.

6.1 Severní Korea oznámila provedení testu termonukleární bomby poté, 
co byly poblíž její jaderné střelnice zaznamenány otřesy o síle 5,1 stupně.

7.1 Kalifornský guvernér Jerry Brown vyhlásil mimořádný stav kvůli 
rozsáhlému úniku methanu z podzemního zásobníku na předměstí Los 
Angeles, který začal v říjnu 2015. Tisíce lidí byly evakuovány.

8.1 Tři lidé jsou pohřešováni poté, co požár buše zničil 95 domů 
v západoaustralském městečku Yarloop

9.1 Na uralské dálnici v Rusku uvázlo 80 lidí kvůli vánici v závějích. Pomoc v 
podobě starého pluhu, několika policistů a jednoho záchranáře, přišla po 
16 hodinách, během kterých lidé pálili oblečení nebo vybavení aut, aby 
přežili výraznou zimu. Jeden muž při neštěstí umrzl, žena dostala infarkt a 12 
lidí mělo omrzliny. Způsob a rychlost pomoci se stala terčem ostré kritiky 
úřadů.



LEDEN 2016

23.1 Hustě zalidněnou Středoatlantickou oblast USA zasáhla 
silná sněhová bouře.

24.1 Nejméně 5 lidí zemřelo v důsledku rekordních sněhových 
srážek v Japonsku. Poprvé od roku 1901 zasáhlo sněžení 
také subtropický ostrov Amami Óšima.

24.1 Zemětřesení o síle 7,3 stupně Richterovy škály zasáhlo 
oblast vzdálenou 
280 kilometrů jihojihozápadě od aljašského hlavního 
města Anchorage. Oběti na životech a zranění nebyly hlášeny

25.1 Nejméně 85 lidí zemřelo na Tchaj-wanu v důsledku 
prudkého ochlazení, které zasáhlo celou Východní Asii.

26.1 Pražští hygienici podali trestní oznámení na 
30 homosexuálních mužů, které viní z vědomého šíření nákazy 
virem HIV.



ÚNOR 2016

3.2 Jižní Afriku zasáhlo sucho, způsobilo nedostatečnou 
úrodu kukuřice a dalších obilovin.

5.2 Prezident Zimbabwe Robert Mugabe vyhlásil kvůli 
dlouhodobému suchu stav ohrožení ve většině 
venkovských oblastí země.

6.2 Nejméně 116 lidí bylo zabito, poté co zemětřesení
o síle 6,7 stupně Richterovy škály zasáhlo město Pching-
tung na ostrově Tchaj-wan.

9.2 Nejméně 11 lidí bylo zabito a dalších 120 zraněno 
při srážce dvou vlaků poblíž bavorského města Bad
Aibling.

11.2 Nejméně 50 lidí zemřelo při požáru věznice ve 
městě Monterrey v mexickém státě Nuevo León.



ÚNOR 2016
13.2 Zemětřesení o síle 5,1 Richterovy stupnice zasáhlo 
oblast severně od města Fairview v Oklahomě. Otřesy 
jsou spojovány s hydraulickou těžbou zemního 
plynu v oblasti. Nejsilnější s hydraulickým štěpením 
spojený otřes o síle 5,6 stupně zasáhl 
město Prague v roce 2011.

20.2 Fidžijský ostrov Viti Levu zasáhla tropická cyklóna 
Winston. Bouře páté kategorie s poryvy větru 
překračujícími 300 km/h je nejsilnější zaznamenanou 
tropickou cyklónou v historii země. V zemi byly otevřeny 
nouzové úkryty a vyhlášen zákaz vycházení.

22.2 Nejméně 42 lidí bylo zabito poté, co tropická 
cyklóna Winston zasáhla souostroví Fidži v Tichém 
oceánu.

26.2 Nejméně 27 mrtvých si vyžádala epidemie 
viru chřipky v Česku.



BŘEZEN 2016
19.3 Letadlo Boeing 737-
800 dubajských nízkonákladových aerolinií Flydubai se 
zřítilo při pokusu o přistání na letišti Rostov na Donu na 
jihu Ruska. Z 62 osob na palubě nehodu nikdo nepřežil.

23.3 Teroristické útoky na mezinárodním letišti 
v Bruselu a v bruselském metru, ke kterým se 
přihlásil Islámský stát, si vyžádaly 34 mrtvých a na 200 
zraněných.

22.3 Čeští vojáci odrazili útok ozbrojenců z Al-Káidy 
v islámském Maghrebu na základnu pro výcvik 
ozbrojených sil vedenou Evropskou 
unií v maliském hlavním městě Bamako



DUBEN 2016

2.4 Intenzivní boje propukly na linii dotyku 
mezi arménskými a ázerbájdžánskými silami na hranicích 
mezinárodně neuznané Náhorně-karabašské republiky

10.4 Zemětřesení o síle mezi 6,6 až 7,1 stupně zasáhlo 
odlehlou oblast v pohoří Hindúkuš. Pákistán potvrdil dvě 
oběti v oblasti Chajbar Paštúnchwá

10.4 Nejméně sto lidí zemřelo v důsledku 
požáru hinduistického chrámu ve 
městě Kollam v indickém státě Kérala

13.4 Zemětřesení o síle 6,9 stupně Richterovy stupnice 
zasáhlo oblast severozápadně od města Mandalaj ve 
státě Myanmar.



DUBEN 2016

13.4 Malawi vyhlásilo stav přírodní katastrofy kvůli suchu a 
následnému nedostatku potravin, který jen v této zemi 
postihl dle WFP 3 miliony lidí. Nedostatek srážek 
způsobený klimatickým jevem El Niño zasáhl celou jižní 
Afriku

14.4 Nejméně devět mrtvých si vyžádalo zemětřesení
o síle 6,5 stupně, které zasáhlo prefekturu 
Kumamoto na japonském ostrově Kjúšú

15.4 Desítky obětí si vyžádalo druhé zemětřesení o síle 
7,3 stupně, které zasáhlo prefekturu Kumamoto na 
ostrově Kjúšú. Vláda do oblasti vyslala 20 000 vojáků

16.4 Při zemětřesení v Ekvádoru o síle 7,8 stupňů 
Richterovy stupnice zahynulo nejméně 233 lidí



KVĚTEN 2016
4.5 Lesní požár zasáhl město Fort
McMurray v provincii Alberta. Povinná evakuace se týká 
80 000 lidí.

9.5 Mimořádně rozsáhlý lesní požár zničil již nejméně pětinu 
města Fort McMurray v kanadské provincii Alberta. 
Evakuováno bylo doposud více než 100 000 lidí včetně 
pracovníků ropných firem.

19.5 Ve východním Středomoří zmizel Airbus 
A320 společnosti EgyptAir s 66 lidmi na palubě

18.5 Nejméně 40 mrtvých si vyžádaly sesuvy 
půdy způsobené rozsáhlými povodněmi na Srí Lance

21.5 Nejméně 21 lidí zemřelo, poté co cyklón 
Roanu zasáhl bangladéšské pobřeží. Půl milionu lidí bylo 
preventivně evakuováno

24.5 Obcí Červená Hora na Náchodsku se prohnalo tornádo



ČERVEN 2016

3.6 Rozvodněná řeka Seina dosáhla 
v Paříži největšího průtoku od roku 1982. Nejméně 10 
obětí si vyžádaly přívalové povodně v Německu

5.6 Stovky lidí byly evakuovány v Novém Jižním 
Walesu poté, co silná bouře způsobila bleskové 
povodně ve státech Queensland, Nový Jižní Wales 
a Tasmánie

19.6 Při bouři na jezeře Sjamozero v Karélii utonulo 
15 dětí



ČERVEN 2016

21.6 Kolumbijská vláda uzavřela s povstalci 
z Revolučních ozbrojených sil Kolumbie dohodu 
o trvalém příměří ukončující občanskou 
válku trvající od roku 1964

22.6 Nejméně 78 lidí bylo zabito, poté co Ťiang-
su zasáhlo tornádo provázené přívalovými 
dešti a krupobitím

28.6 Mexický stát Oaxaca zasáhlo zemětřesení o 
síle 5,4 stupňů Richterovy stupnice



ČERVENEC 2016

12.7 Nejméně 23 lidí bylo zabito při srážce 
vlaků u italského města Bari

14.7 Nejméně 84 lidí bylo zabito při teroristickém 
útoku na Promenade des Anglais ve 
francouzském Nice během oslav Dne pádu Bastily

22.7 V obchodním domě v bavorském Mnichově došlo 
ke střelbě. Deset lidí včetně útočníka přišlo o život

22.7 Letoun Antonov An-32 indické armády s 29 lidmi 
na palubě zmizel z radarů při letu z Čennaí na 
souostroví Andamany a Nikobary

26.7 Dva útočníci podporující Islámský stát zabili 
kněze Jacquese Hamela a těžce zranili další rukojmí 
při přepadení kostela Saint-Étienne-du-
Rouvray v severní Francii



SRPEN 2016
7.8 Nejméně 20 lidí zemřelo v 
důsledku přívalové povodně v makedonském hlavním 
městě Skopje

19.8 Rozsáhlé záplavy na jihu americké Louisiany jsou největší 
živelní pohromou od ničivého hurikánu Katrina z roku 2005. 
Voda už zaplavila 40 000 domů a z záplavy si dosud vyžádaly 
13 obětí na životech

24.8 Při zemětřesení o síle 6,2 momentové škály zahynulo ve 
středoitalské Umbrii nejméně 38 lidí a bylo poničeno několik 
měst.

27.8 Zemětřesení ve střední Itálii stále není zcela u konce, 
během noci byla zaznamenána další série následných otřesů, 
nejintenzivnější o síle 4,2 stupně. Záchranáři také vyprostili 
z trosek další těla, počet obětí se tak zvýšil celkem na 290 
osob

29.8 Nejméně 300 sobů zabil úder blesku v norském národním 
parku Hardangervidda



ZÁŘÍ 2016

8.9 Čtyři lidé zemřeli při nehodě vrtulníku Bell 
429 slovenské záchranné služby v okrese 
Banská Bystrica

9.9 Severní Korea provedla svůj pátý 
a dosud největší jaderný test provázený 
otřesy o síle 5,3 stupně Richterovy škály



ZÁŘÍ 2016

11.9 Zemětřesení o síle 5,3 stupně 
zasáhlo makedonskou metropoli Skopje

13.9 Nejméně 130 lidí zemřelo a další stovky jsou 
pohřešovány v důsledku povodní v Severní Koreji

29.9 Nejméně tři lidé byli zabiti a dalších 100 bylo 
zraněno při nárazu vlaku do nástupiště ve 
stanici Hoboken ve státě New Jersey



ŘÍJEN 2016
4.10 Hurikán Matthew dosahující 4. 
kategorie zasáhl Tiburonský poloostrov na Haiti

6.10 Floridský guvernér Rick Scott vyzval 1,5 milionu lidí 
k evakuaci oblastí ohrožených hurikánem Matthew. 
Podobná opatření byla vyhlášena v Georgii a Jižní 
Karolíně

8.10 Počet obětí hurikánu 
Matthew na haitském poloostrově Tiburon přesáhl 1 000. 
V USA si živel vyžádal nejméně 19 obětí

22.10 V Jamalo-něneckém autonomním okruhu na 
severu Ruska zahynulo 19 osob při pádu vrtulníku Mi-8. Tři 
přeživší jsou v nemocničním ošetření

26.10 Série zemětřesení o síle dosahující 5,9 stupně 
zasáhla střední Itálii a vyžádala si materiální škody.



EVROPSKÁ MIGRAČNÍ 
KRIZE

9.12 Německá kancléřka Angela Merkelová byla 
vyhlášena osobností roku časopisu Time jako „vytrvalá morální 
vůdkyně“ během uprchlické krize.

11.12 Slovensko přijalo skupinu 149 asyrských 
křesťanů přesídlených z Iráku kvůli ohrožení ze strany 
samozvaného Islámského státu.

14.12 Česká vláda schválila přesídlení 
153 křesťanských uprchlíků z uprchlických táborů 
v Iráku a Libanonu.

5.1 Turecká policie objevila na pobřeží těla 21 uprchlíků. 
Pobřežní stráž zachránila 8 lidí

8.1 Policisté z Kolína nad Rýnem identifikovali 31 podezřelých 
ze sexuálních útoků a krádeží o silvestrovských oslavách. 
Celkem 18 z nich byli žadatelé o azyl. Policejní prezident v 
Kolíně nad Rýnem Wolfgang Albers byl dočasně postaven 
mimo službu



EVROPSKÁ MIGRAČNÍ 
KRIZE

22.1 Nejméně 21 lidí se utopilo při ztroskotání dvou 
plavidel v Egejském moři.

28.1  Německo zařadilo Maroko, Alžírsko a Tunisko na 
seznam bezpečných zemí. Obyvatelé těchto zemí tak 
ztratili právo žádat v Německu o azyl.

11.2 Severoatlantická aliance vyslala svou námořní 
skupinu do Egejského moře s cílem odradit 
místní převaděčské skupiny.

24.2 Saúdská Arábie vyzvala své občany, aby 
opustili Libanon, poté co zastavila vyplácení vojenské 
pomoci libanonské armádě



EVROPSKÁ MIGRAČNÍ 
KRIZE

8.3 Slovinsko, Srbsko a Makedonie uzavřely balkánskou 
migrační trasu, poté co Slovinsko znemožnilo průchod migrantů 
do Rakouska. Desítky tisíc lidí uvázly na přechodu Idomeni na 
řecko-makedonské hranici

17.3 V Bruselu začal summit, z nějž má vzejít konečná podoba 
dohody EU a Turecka o omezení migrace. Jednání komplikují 
především neshody ohledně Kypru a stále se stupňující 
požadavky Turecka na finanční příspěvky od států EU

18.3 Po komplikovaných jednáních v Bruselu se Evropská 
unie dohodla s Tureckem na podmínkách vracení běženců do 
Turecka. EU tak má v roce 2016 přijmout maximálně 72 000 
Syřanů a Turecko dostane od EU další 3 miliardy eur finanční 
pomoci



EVROPSKÁ MIGRAČNÍ 
KRIZE

1.4 Amnesty International zveřejnila zprávu dokumentující 
masové deportace 
stovek syrských uprchlíků z turecké provincie Hatay do občans
kou válkou rozvrácené Sýrie

7.4 Česka vláda ukončila program Nadačního fondu 
Generace 21 na přesídlení uprchlíků z řad iráckých křesťanů, 
poté co 25 uprchlíků požádalo o azyl v sousedním Německu

7.4 Skupina 70 Pákistánců v uprchlickém zařízení 
na řeckém ostrově Lesbos zahájila protestní hladovku proti 
případnému návratu do Turecka, který by se mohl uskutečnit 
na základě dohody EU s Ankarou

11.4 Rakousko zahájilo přípravu výstavby pohraničního plotu 
v Brennerském průsmyku



EVROPSKÁ MIGRAČNÍ 
KRIZE

20.4 UNHCR potvrdil, že nejméně 500 lidí zahynulo při 
převrácení lodi ve Středozemním moři.[67] Somálská vláda již 
dříve potvrdila 200 obětí

4.5 Evropská komise zveřejnila nový návrh kvót na 
přerozdělováni uprchlíků. Zástupci zemí V4 návrh jednotně 
odmítli

4.5 Asociace židovských uprchlíků, v Česku známá jako 
„Wintonovy děti“, požádala britskou vládu o přijetí 
3 000 nezaopatřených, syrských dětí pobývajících na 
evropském území.

7.5 Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ostře 
varoval před rakouským plánem na uzavření Brennerském
průsmyku na hranicích s Itálií ve snaze zabránit 
nekontrolovanému přívalu migrantů z Itálie dále do Evropy

24.5 Řecké úřady zahájily evakuaci provizorního uprchlického 
tábora v Idomeni



EVROPSKÁ MIGRAČNÍ 
KRIZE

19.6 Nejméně osm lidí včetně žen a dětí bylo údajně zabito při 
útoku turecké pohraniční stráže na skupinu syrských uprchlíků 
severně od města Džisr aš-Šugúr

15.8 Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu opakovaně 
varoval, že pokud Evropská unie nezavede do října 2016 
bezvízový styk pro turecké občany, přestane zřejmě platit 
dohoda o zadržování a vracení běženců do Turecka

19.9 Česko se vzdalo 6 miliard korun z evropského fondu 
soudržnosti, aby nemuselo přijímat uprchlíky

20.9 Uprchlický tábor Moria na ostrově Lesbos shořel 
v důsledku nepokojů vyvolanými fámou o nadcházejících 
masových deportacích



AKTIVNÍ ÚTOČNÍK

2.12 Nejméně 14 lidí bylo zabito při útoku skupiny ozbrojenců v budově Regionálního 
střediska Inland v kalifornském San Bernardinu. Dva pachatelé byli zastřeleni.

4.12 Nejméně 16 lidí bylo zabito při výbuchu zápalné bomby v Káhirské restauraci.

5.12 Čadská armáda oznámila, že 30 lidí bylo zabito při trojitém sebevražedném 
atentátu na tržnici na ostrově Koulfoua v Čadském jezeře.

6.12 Sebevražedný atentátník zabil guvernéra jemenské provincie Aden, Jaafara
Mohammeda Saada.

6.12 Jeden člověk byl pobodán při útoku v londýnském metru. Metropolitní policejní 
služba označila čin jako teroristický útok.

10.12 Švýcarská Ženeva vstoupila do zvýšeného režimu bezpečnosti kvůli pátrání 
po teroristech kteří útočili 13. listopadu v pařížském koncertním klubu Bataclan.

30.12 Nejméně jeden člověk byl zabit a deset dalších zraněno při útoku ozbrojence na 
turisty v Derbentské tvrzi v ruském Dagestánu.

7.1 Policie zabila muže vyzbrojeného nožem a falešnou sebevražednou vestou při 
pokusu proniknou na policejní stanici ve čtvrti Quartier de la Goutte-
d'Or v 18. pařížském obvodě



AKTIVNÍ ÚTOČNÍK

12.1 Nejméně 10 lidí bylo zabito při výbuchu na náměstí 
sultána Ahmeda v turistické části Istanbulu. Většinu obětí 
tvoří němečtí turisté.

14.1 Nejméně pět lidí bylo zabito při výbuchu bomby 
před policejní stanicí v tureckém Diyarbakiru

14.1 Nejméně pět lidí bylo zabito při výbuchu bomby 
před policejní stanicí v tureckém Diyarbakiru

17.1 Nejméně 13 lidí bylo zabito při bombovém útoku na 
dům člena provinční rady v afghánském Džalálábádu.

19.1 Nejméně 11 lidí bylo zabito při sebevražedném 
útoku Pákistánského Talibánu na kontrolní stanoviště 
v pákistánském městě Péšávar.



AKTIVNÍ ÚTOČNÍK

20.1 Nejméně 20 lidí bylo zabito při útoku Pákistánského 
Talibanu na Univerzitu Bacha Chána v Čarsadě.

23.1 Čtyři lidé byli zabiti při útoku střelce na školu ve 
městě La Loche v kanadské provincii Saskatchewan.

3.2 Jeden člověk byl zabit výbuchem bomby na palubě 
letu D3159 somálské společnosti Daallo Airlines. Výbuch 
způsobil dekompresi vnitřku letadla, avšak pilot dokázal 
bezpečně přistát.

5.2 Jeden člověk byl zabit při útoku skupiny ozbrojenců 
oblečených v uniformě Gardy na boxerském zápase 
v irském hlavním městě Dublinu.



AKTIVNÍ ÚTOČNÍK

10.2 Nejméně 60 lidí bylo zabito pří útoku dvou 
sebevražedných atentátnic z Boko Haram v uprchlickém 
táboře ve státě Borno na severovýchodně Nigérie.

15.2 Nejméně tři lidé byli zabiti při sebevražedném útoku 
samozvaného Islámského 
státu poblíž dagestáského města Derbent

19.2 Nejméně 12 lidí bylo zabito při útoku na uprchlický 
tábor v jihosúdánském městě Malakál provozovaný OSN.

26.2 Šílený střelec zabil střelbou z kalašnikova 4 osoby a 
dalších 14 zranil v obci Hesston
v americkém státě Kansas. Nakonec ho zabila policie.



AKTIVNÍ ÚTOČNÍK

29.2 Ruská policie zadržela ženu pod vlivem drog podezřelou 
z vraždy svěřeného dítěte, jehož hlavu držela v době zatčení 
v ruce a vyhrožovala sebevražedným výbuchem. Motivem 
vraždy měla být pomsta svému muži za nevěru

13.3 Nejméně 34 lidí bylo zabito při výbuchu 
bomby v tureckém hlavním městě Ankaře.[40] K atentátu se 
později (17.3.) přihlásila kurdská militantní organizace Sokoli 
osvobození Kurdistánu (TAK).

13.3 Nejméně 16 lidí bylo zabito poté, co skupina ozbrojenců 
z Al-Káidy v islámském Maghrebu zaútočila na turistickou 
oblast ve městě Grand Bassam na Pobřeží Slonoviny.

27.3 Přinejmenším 52 mrtvých a více než 150 zraněných si 
vyžádal bombový útok sebevražedného atentátníka v parku 
ve městě Láhauru na severovýchodě Pákistánu. Mezi oběťmi je 
zřejmě mnoho křesťanů, kteří do parku přišli oslavit Velikonoce



AKTIVNÍ ÚTOČNÍK

18.4 Nejméně 15 lidí bylo zraněno při výbuchu prázdného 
autobusu v Jeruzalémě

18.4 Nejméně sto lidí bylo zabito a desítky dětí uneseny při 
nájezdu jihosúdánských zlodějů dobytka 
v regionu Gambela na jihozápadě Etiopie

10.5 Jeden člověk byl zabit a tři další pobodáni při 
pravděpodobně islamistickém útoku na nádraží 
v obci Grafing u Mnichova.

15.5 Britská policie provedla po nálezu atrapy bomby 
evakuaci stadionu Old Trafford při závěrečném zápasu Premier
League mezi domácím Manchester United a AFC 
Bournemouth

17.5 Nejméně 60 lidi bylo zabito při sérii koordinovaných 
pumových útoků v iráckém hlavním městě Bagdádu



AKTIVNÍ ÚTOČNÍK

5.6 Nejméně pět lidí bylo zraněno poté, co neznámý střelec 
zasáhl autobus s českými turisty jedoucí po dálnici 
A7 u města Montélimar

6.6 Pět příslušníků jordánských bezpečnostních složek bylo 
zabito při útoku na policejní stanici v palestinském uprchlickém 
táboře Baqa'a

7.6 Nejméně 11 lidí bylo zabito při dálkově odpáleném 
výbuchu automobilu v tureckém Istanbulu

8.6 Nejméně tři lidé byli zabiti a dalších osm zraněno při střelbě 
v telavivském nákupním centru

12.6 Kolem 50 lidí bylo zabito a 53 zraněno při teroristickém 
útoku na gay klub ve floridském městě Orlando



AKTIVNÍ ÚTOČNÍK

14.6 Tři lidé včetně útočníka byli zabiti při útoku 
sympatizanta ISIS na rodinu policisty 
ve městě Magnanville v regionu Île-de-France

21.6 V souvislosti s masakrem v Orlandu zahájili 
převážně demokratičtí poslanci „okupaci“ Amerického 
kongresu s cílem prosadit regulaci střelných zbraní ve shodě 
s Druhým dodatkem americké ústavy

28.6 Nejméně 41 lidí bylo zabito a asi 239 zraněno 
při sebevražedných útocích na Atatürkovo letiště v Istanbulu

8.7 Pět amerických policistů bylo zastřeleno během 
demonstrace hnutí Black Lives
Matter v texaské metropoli Dallasu. Střelec byl policií zabit 
o několik hodin později

17.7 Nejméně 3 policisté byli zabiti při útoku veterána námořní 
pěchoty v louisianském hlavním městě Baton Rouge



AKTIVNÍ ÚTOČNÍK

18.7 Čtyři lidé byli zraněni při útoku sympatizanta 
samozvaného Islámského státu v nočním vlaku poblíž německého 
města Würzburgu

20.7 Policie České republiky zastřelila v Ostravě dlužníka, který 
postřelil soudního exekutora, policistu a jednu další ženu

21.7 V obchodním centru na Smíchově v Praze zavraždila 
psychiatricky léčená žena náhodnou oběť

22.7 Český občan (61) najel s hořícím autem do policejní stanice 
v australském Sydney. Policie vyloučila terorismus, zraněn byl 
pouze útočník. Motivem sebevražedného útoku byly spory 
v rodině

24.7 Dvanáct lidí bylo zraněno při sebevražedném bombovém 
útoku v bavorském Ansbachu

26.7 19 lidí bylo ubodáno v ústavu pro osoby se zdravotním 
postižením v japonském městě Sagamihara. Dalších 25 lidí bylo 
zraněno z toho 20 vážně



AKTIVNÍ ÚTOČNÍK

12.8 Turistická letoviska v Thajsku jsou již druhým dnem 
cílem série doposud 8 teroristických útoků. Výbuchy 
usmrtily celkově 4 osoby, zraněných je evidováno několik 
desítek. K útokům se zatím nikdo nepřihlásil, ale 
předpokládá se, že jde o povstalce, kteří bojují proti 
vojenskému režimu

30.8 Tři lidé byli zraněni při útoku sebevražedného 
atentátníka na čínskou ambasádu v kyrgyzském hlavním 
městě Biškeku

2.9 Nejméně 14 lidí bylo zabito při teroristickém útoku 
skupiny Abú Sajjáf ve filipínském městě Davao

18.9 Nejméně 29 lidí bylo zraněno při výbuchu bomby ve 
čtvrti Chelsea v New Yorku



AKTIVNÍ ÚTOČNÍK

25.9 Dva policisté byli vážně zraněni při výbuchu 
nastražené bomby v budapešťské čtvrti Oktogon

11.10 Nejméně 14 mrtvých si 
v afghánské metropoli Kábulu vyžádal útok 
na ší'itské věřící připomínající si svátek 'Aššúrá

14.10 Nejméně 30 ší'itských věřících bylo zabito při 
bombovém útoku během oslav svátku Ašúra v Bagdádu



VÁLKA PROTI 
ISLÁMSKÉMU STÁTU

1.12 Válka proti Islámskému státu: Německá vláda schválila nasazení 
1200 vojáků Bundeswehru k nebojovému nasazení v Sýrii.

2.12 Válka proti Islámskému státu: Parlament Spojeného království schválil nálety RAF na 
pozice samozvaného Islámského státu v Sýrii.

4.12 Německý parlament schválil nasazení Bundeswehru v podpoře vojenské 
intervence proti samozvanému Islámského státu.

15.12 Německý salafistický kazatel Sven Lau známý z kauzy „šaría policie“ byl 
zadržen policií a obviněn z podpory teroristické organizace.

15.12 Saúdská Arábie oznámila vznik protiteroristické koalice s centrem 
v Rijádu sdružující 34 zemí.

28.12 Irácká armáda vyhlásila vítězství nad samozvaným Islámským státem v Ramádí, 
hlavním městě provincie Anbár

10.1 14.1 Při útoku bojůvky hlásící se k Islámskému státu v centru indonéské Jakarty byli 
zabiti dva lidé a 24 zraněno

11.1 Nejméně 40 lidí bylo zabito při útoku ozbrojenců ze samozvaného Islámského 
státu na nákupní středisko v iráckém hlavním městě Bagdád.



VÁLKA PROTI 
ISLÁMSKÉMU STÁTU

14.1 Při útoku bojůvky hlásící se k Islámskému 
státu v centru indonéské Jakarty byli zabiti dva lidé 
a 24 zraněno.

16.1 Nejméně 23 lidí bylo zabito při útoku Al-Káidy na cizinci 
obývaný hotel v Ouagadougou, hlavním městě Burkiny Faso.

17.1 Samozvaný Islámský stát zajal 400 rukojmí při útoku na 
provládní enklávu v městě Dajr az-Zaur.

24.1 Válka proti Islámskému státu: Samozvaný Islámský 
stát zveřejnil videa s prohlášením devíti pařížských atentátníků.

15.2 Organizace pro zákaz chemických zbraní potvrdila dva 
případy útoků yperitem proti pozicím kurdské Pešmergy ze 
strany samozvaného Islámského státu.



VÁLKA PROTI 
ISLÁMSKÉMU STÁTU

28.2 Nejméně 70 lidí zahynulo a dalších 100 bylo zraněno při 
výbuchu dvou náloží na tržišti v 
převážně šíitské čtvrti iráckého hlavního města Bagdádu. K 
oběma teroristickým útokům se přihlásil tzv. Islámský stát.

7.3 Tuniská armáda odrazila útok islamistů z Islámského státu. Ti 
zaútočili na kasárna a na policejní stanici ve městě Binkardán, 
poblíž hranic s Libyí. Podle posledních informací je asi 
třiapadesát mrtvých, z toho třicet pět teroristů, sedm civilistů 
včetně dítěte a deset členů bezpečnostních složek.

9.4 Nejméně 18 vojáku filipínské armády padlo v bojích na 
ostrově Basilan při střetech s povstalci ze skupiny Abú 
Sajjáf hlásící se k Islámského státu



VÁLKA PROTI 
ISLÁMSKÉMU STÁTU

14.4 Válka proti Islámskému státu: Irácká armáda vyhnala 
bojovníky organizace Islámský stát z města Hít v provincii Anbár

15.4 Nejméně 30 000 civilistů uprchlo podle HRW za posledních 
48 hodin před ofenzivou samozvaného Islámského státu proti 
pozicím Svobodné syrské armády poblíž 
města Dabiq u turecké hranice

11.5 Nejméně 60 obětí si vyžádal teroristický útok 
samozvaného Islámského státu v bagdádské čtvrti Sadr City

22.5 Irácká armáda vyzvala veškeré civilisty 
z obležené Fallúdži, aby opustili město

23.5 Neméně 120 lidí bylo zabito při sérii útoků 
samozvaného Islámského 
státu v alavitských městech Tartús a Džabla na západním 
pobřeží Sýrie



VÁLKA PROTI 
ISLÁMSKÉMU STÁTU

24.5 Syrské demokratické síly zahájily ofenzivu s cílem 
dobýt Rakka, „hlavní město“ samozvaného Islámského státu

30.5 Český občan bojující v řadách kurdské pešmergy padl 
při sebevražedném útoku samozvaného Islámského státu

6.6 Při střetech mezi islamistickými ozbrojenci a policií bylo 
v kazašském městě Aktobe zabito 17 lidí

13.6 Bangladéšské bezpečnostní složky zatkly 8 000 lidí během 
razie namířené proti islamistickým radikálům

16.6 Organizace spojených národů oznámila, že 
samozvaný Islámský stát provádí genocidu Jezídů v Iráku a Sýrii

18.6 Irácký premiér Hajdar Abádí oznámil porážku 
bojovníků Islámského státu ve městě Fallúdža

26.6 Irácká armáda po dvou letech dobyla Fallúdžu a město 
navštívil premiér Hajdar Abádí



VÁLKA PROTI 
ISLÁMSKÉMU STÁTU

6.7 Nejméně 250 lidí bylo zabito při sebevražedném 
útoku Islámského státu v iráckém hlavním městě Bagdádu. Jde 
o nejsmrtonosnější útok od americké invaze v roce 2003

19.7 Nejméně 56 civilistů bylo zabito při náletech amerického 
letectva poblíž města Manbidž ovládaného 
bojovníky Islámského státu

23.7 Nejméně 80 lidí bylo zabito pří útoku Islámského státu na 
demonstraci 
příslušníků ší'itské menšiny Hazárů v afghánském hlavním 
městě Kábulu

16.8 Podle uniklé zprávy německého ministerstva 
vnitra Turecko léta vědomě spolupracuje s islamistickými a 
teroristickými organizacemi na Blízkém východě

30.8 Abú Mohamed al-Adnani, tiskový mluvčí 
samozvaného Islámského státu, byl zabit v guvernorátu Aleppo



VÁLKA PROTI 
ISLÁMSKÉMU STÁTU

14.9 Německo vzhledem k zvýšenému teroristickému riziku 
uzavřelo svoje velvyslanectví a konzuláty v Turecku. Jedná se o 
preventivní akci v souvislosti s muslimským Svátkem oběti (íd al-
adhá), který začal v pondělí 11.9. a v jehož souvislosti již 
německé ministerstvo zahraničí vydalo výstrahu svým 
občanům, aby byli při pobytu v Turecku obezřetní

16.10 Bojovníci Svobodné syrské 
armády podporovaní tureckým letectvem dobyli město Dábik, 
které je symbolicky významné pro Islámský stát

17.10 Irácká armáda spolu 
s kurdskou pešmergou zahájily ofenzivu s cílem dobýt 
město Mosul obsazené samozvaným Islámským státem.

21.10 Bojovníci samozvaného Islámského státu zaútočili na 
strategické cíle v iráckém městě Kirkúk

25.10 Samozvaný Islámský stát zaútočil na pouštní 
město Rutba na západě provincie Anbár



OBČANSKÁ VÁLKA V 
SÝRII

7.12 Nejméně čtyři příslušníci syrské armády byli zabiti při leteckém úderu 
poblíž Dajr az-Zaur. Sýrie z útoku obvinila americké letectvo.

8.12 Syrští povstalci vyklidili poslední čtvrť města Homs. Na základě dohody 
o příměří sjednaného OSN.

11.1 Humanitární konvoje OSN dosáhly obležených 
vesnic Fúa a Kafrajá v provincii Idlib a města Madája u hranic 
s Libanonem. Hladomory způsobené obléháním postihly více než sto 
tisíc Syřanů.

3.2 Syrská armáda za podpory ruského letectva prolomila tříleté obležení 
měst Zahra a Nubl, čímž odřízla zásobovací trasy syrské opozice v Aleppu.

3.2 Staffan de Mistura, zmocněnec OSN pro Sýrii, dočasně pozastavil 
mírové rozhovory mezi syrskou vládou a syrskou opozici.

11.2 Syrská studie organizace Syrian Centre for Policy Research uvádí, 
že probíhající občanská válka si vyžádala 470 000 mrtvých a 1,5 milionu 
zraněných.

15.2 Desítky mrtvých si vyžádaly nálety údajně syrského a ruského 
letectva na tři nemocnice na opozicí ovládaném území v severní Sýrii.



OBČANSKÁ VÁLKA V 
SÝRII

17.2 Konvoje s humanitární pomocí vyrazily k sedmi 
enklávám obleženým silami syrské 
armády, protiasadovské opozice a Islámského státu.

23.2 Islámský stát a Fronta an-Nusrá přerušily 
u města Chanasír jedinou pozemní, vládou ovládanou 
zásobovací trasu mezi Aleppem a vládou ovládaným 
jihem země.

24.2 Organizace spojených národů provedla první shoz 
dvaceti tun humanitární pomoci syrskou vládou 
ovládanému městu Dajr az-Zaur obleženému 
silami Islámského státu.



OBČANSKÁ VÁLKA V 
SÝRII

26.2 Příměří mezi vládními silami a vybranými opozičními 
skupinami začalo platit na území Sýrie. Teroristické skupiny 
jako Fronta an-Nusrá nebo samozvaný Islámský 
stát nejsou do příměří zahrnuty

14.3 Ruský prezident Vladimir Putin nařídil stažení ruských 
intervenčních sil ze Sýrie.

16.3 Ruská armáda pokračovala ve stahování leteckých 
sil nasazených v Sýrii. Do Ruské federace odletěla 
skupina bitevníků Suchoj Su-25 doprovázená transportním 
letounem Iljušin Il-62.

27.3 Jednotky syrské armády věrné prezidentovi Bašárovi
Asadovi osvobodily město Palmýra dosud 
ovládané Islámským státem



OBČANSKÁ VÁLKA V 
SÝRII

5.5 Nejméně 28 lidí bylo zabito při náletu na uprchlický 
tábor poblíž syrsko-turecké hranice

25.6 Podle Syrské organizace pro lidská práva při náletech 
zahynulo v syrské provincii Dajr az-Zaur 82 lidí, z toho 58 civilistů

27.6 Česká vláda rozhodla o poskytnutí 195 milionů korun 
během tří let na humanitární a rozvojovou pomoc do Sýrie

1.8 Pět ruských vojáků bylo zabito, poté co syrští 
povstalci sestřelili helikoptéru Mil Mi-8 v severozápadní Sýrii

6.8 Syrské demokratické síly dobyly většinu 
města Manbidž v severní Sýrii a obklíčily bojovníky Islámského 
státu v jeho centru



OBČANSKÁ VÁLKA V 
SÝRII

7.8 Bojovníci Džaíš al-Fatah oznámili prolomení vládního 
obležení části největšího syrského města Aleppo

24.8 Tanky turecké armády vnikly na území Sýrie v rámci 
ofenzivy proti Islámskému státu

10.9 Ministři zahraničí John Kerry a Sergej Lavrov uzavřeli 
komplexní dohodu o příměří mezi syrskou vládou 
a opozicí. Dohoda dále předpokládá společný boj proti 
teroristickým organizacím Islámský státa fronta An-Nusra

12.9 Dohoda o celostátním příměří začala platit na 
území Sýrie

3.10 Spojené státy americké ukončili spolupráci 
s Ruskem na koordinaci vojenských operací v Sýrii



ALEPPO

14.2 Ozbrojené síly Turecka zaútočily na 
pozice kurdských milic YPG, které vytlačily antiasadovské
síly z oblastí severně od Aleppa.

17.2 Nejméně 28 lidí bylo zabito a dalších 61 zraněno 
při výbuchu automobilu v centru tureckého hlavního 
města Ankary. Většinu obětí tvoří turečtí vojáci.

28.4 Vyslanec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura vyzval 
představitele Spojených států a Ruska k záchraně mírových 
rozhovorů. Syrské příměří je ohrožováno zejména boji v okolí 
Aleppa

28.4 Nejméně 20 lidí bylo zabito při náletu syrského letectva na 
nemocnici Aleppu

20.9 Mezinárodní červený kříž a OSN pozastavily 
dodávky humanitární pomoci do obležených enkláv 
v Sýrii poté, co doposud neidentifikované ozbrojené síly zničily 
humanitární konvoj OCHA v guvernorátu Aleppo



ALEPPO

20.10 Syrské ozbrojené síly podporované Ruským 
letectvem přerušily bojové operace a vyzvaly civilisty 
a povstalce k opuštění města

20.10 Turecké letectvo zabilo desítky bojovníků Syrských 
demokratických sil poté, co se střetli se silami Tureckem 
podporované Svobodné syrské armády na 
severu Guvernorátu Aleppo



OBČANSKÁ VÁLKA V 
LYBII

7.1 Nejméně 50 policejních rekrutů bylo zabito při útoku 
na výcvikové středisko ve městě Zintán.

19.1 Představitelé znepřátelených libyjských frakcí se za 
účasti OSN dohodli na personálním obsazení nové vlády 
národní jednoty.

25.1 Nová vláda národní jednoty domluvená za 
účasti OSN nezískala důvěru libyjského parlamentu

19.2 Nejméně 40 příslušníků samozvaného Islámského 
státu bylo zabito při náletu amerického letectva na tábor 
poblíž libyjského města Sabráta

30.3 Členové mezinárodně podporovaného vládního 
kabinetu připluli do libyjského hlavního města Tripolis



OBČANSKÁ VÁLKA V 
LYBII

16.5 Světové mocnosti schválily dodávky zbraní 
pro libyjskou mezinárodně uznávanou vládu k boji proti 
samozvanému Islámskému státu a dalším opozičním 
skupinám

11.6 Vojska mezinárodně uznané libyjské vlády vytlačila 
bojovníky samozvaného Islámského státu z města Syrta

1.8 Americké letectvo zahájilo nálety na 
pozice Islámského státu v Libyi

11.9 Jednotky generála Chalífy Haftara zaútočily 
na ropné terminály spravované milicemi věrnými 
mezinárodně uznané vládě



VOJENSKÁ INTERVENCE 
V JEMENU

10.12 Jednotky arabské koalice dobyly Haníšské
ostrovy v Rudém moři.

15.12 Saúdskou Arábií vedená kolalice vyhlásila sedmidenní 
příměří v Jemenu. Od začátku vojenské intervence 7. března 
2015 proti Íránem podporovaným Hútíům bylo zabito nejméně 
6 000 lidí.

16.12 Hútíové a jednotky věrné prezidentovi Hádímu se 
dohodly na výměně stovek válečných zajatců.

7.1 Írán obvinil Saúdskou Arábii z náletu na íránské 
velvyslanectví v jemenském hlavním městě San'á.

10.1 Nejméně čtyři lidé byly zabiti při saúdskoarabském náletu 
na nemocnici Lékařů bez hranic v jemenské provincii Saada.



VOJENSKÁ INTERVENCE 
V JEMENU

24.2 Spojené arabské emiráty stáhly své 
vojáky z Jemenu po střetech s místní prohádiovskou milicí 
na Adenském mezinárodním letišti. Letiště bylo v Adenu 
uzavřeno pro mezinárodní lety.

27.2 Nejméně 40 lidí zahynulo a dalších 30 bylo zraněno 
při náletu arabské koalice bojující proti šíitským 
povstalcům v Jemenu. Útočící letadla zasáhla trh 
severovýchodně od hlavního města Saná

25.4 Jemenské vládní síly s podporou arabské 
koalice obsadily přístav Mukallá z něhož vypudily 
bojovníky organizace Al-Káida



VOJENSKÁ INTERVENCE 
V JEMENU

19.8 Humanitární nezisková organizace Lékaři bez 
hranic oznámila, že stahuje své pracovníky ze šesti 
zdravotnických zařízení na severu Jemenu. Lékaři bez 
hranic při té příležitosti zdůraznili, že šlo za tento rok už o 
čtvrtý útok na nemocnice v Jemenu, ve kterých pracují

8.10 Nejméně 140 lidí bylo zabito při leteckém 
útoku arabské koalice na pohřební shromáždění 
v jemenské metropoli San'á, kterého se zúčastnili vysoce 
postavení představitelé húsíjské vlády



VÁLKA V AFGANISTÁNU

8.12 Nejméně 18 lidí bylo zabito při útoku Tálibánu na 
letiště v Kandaháru.

11.12 Tálibán napadl španělskou ambasádu 
v afghánském hlavním městě Kábulu.

21.12 Šest koaličních vojáků bylo zabito při útoku 
na americko–afghánský konvoj u letecké základny 
Bagram v afghánské provincii Parván.

22.12 Britští vojáci byli vysláni 
do afghánské provincie Hilmand, poté 
co Tálibán zaútočil na strategické město Sangin.



VÁLKA V AFGANISTÁNU

12.4 Tálibán oznámil zahájení jarní ofenzívy. Ta letošní 
nese jméno zesnulého vůdce Muhammada Umara

19.4 Nejméně 28 lidí bylo zabito při sebevražedném 
bombovém útoku v afghánském hlavním městě Kábulu

22.5 Americké ministerstvo obrany oznámilo, že 
pravděpodobně zabilo Akhtara Muhammada Mansúra, 
velitele Tálibánu

14.6 Dva mrtvé a dalších 22 zraněných vojáků si vyžádal 
střet mezi afghánskou a pákistánskou armádou 
v Chajbarském průsmyku



VÁLKA V AFGANISTÁNU

6.7 Americký prezident Barack Obama oznámil 
prodloužení nasazení 8 400 amerických vojáků v rámci 
mise Resolute Support v Afghánistánu



ZIKA

23.1 
Vlády Ekvádoru, Jamajky, Kolumbie a Salvadoru varovaly 
ženy, aby se vyhnuly těhotenstvím kvůli šíření viru 
Zika způsobujícím mikrocefalii novorozenců

1.2 Světová zdravotnická organizace vyhlásila globální 
pohotovost kvůli šíření viru zika na 
obou amerických kontinentech.



ZIKA
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