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TERORISMUS JAKO BYTOSTNĚ 
GLOBALIZOVANÝ FENOMÉN



TERORISMUS A ČÍSLA



CO JE A CO NENÍ TERORISMUS
„Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti 

nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů.“ 

• Způsob provedení?

• Organizace?

• Počet obětí?

• Státní terorismus?

• Individuální akce bez ideologického podkladu?

• Humanitární krize?

• Migrační krize?

• Obchodování s lidmi?



„Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás k trestu smrti přejetím, 
a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo. Acta, non verba…“



MÉDIA VE SLUŽBÁCH TERORISMU

• DOPADY NA SPOLEČNOST – TERCIÁRNÍ OBĚTI
• Z hlediska terorismu je však primárním cílem celá 

společnost



HYBRIDNÍ HROZBY

• Reálie mezinárodní politiky 21. století odhalují rozsah, v němž jsou 
při vedení konfliktu uplatňovány nástroje z celého spektra dimenzí 
moci známého pod zkratkou DIMEFIL (viz níže). Řada státních i 
nestátních aktérů se snaží svých politických cílů dosáhnout pomocí 
otevřených i skrytých aktivit koordinovaných v rámci celé škály 
nástrojů moci, bez ohledu na případnou kolizi s mezinárodním 
řádem založeným na pravidlech. Právě v tomto kontextu se objevil 
pojem hybridní hrozby, respektive hybridního válčení. Kapitola 
zastřešuje řadu hrozeb z dalších kapitol, zejména Působení cizí 
moci, Hrozby v kyberprostoru, Energetická, surovinová a 
průmyslová bezpečnost, Terorismus a zčásti i Bezpečnostní aspekty 
migrace a Extremismus. Hrozby uvedené v těchto kapitolách 
mohou a nemusí být součástí koordinované kampaně. Proto se 
témata v těchto kapitolách do různé míry překrývají s touto 
kapitolou, která má ambici překryv koordinovat.

• MV ČR – Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám



HYBRIDNÍ HROZBY

• Definice hybridních hrozeb jsou různé, reagující na 
proměnlivou povahu těchto hrozeb. Obecně se jedná o 
soubor různých nátlakových a podvratných činností a 
konvenčních i nekonvenčních metod (např. diplomatických, 
vojenských, ekonomických a technologických), které mohou 
různí státní i nestátní aktéři koordinovaným způsobem 
využívat k tomu, aby dosáhli konkrétních cílů, aniž by 
formálně vyhlásili válku. Snahou je obvykle využívat 
zranitelnosti cíle a vytvářet nepřehledné situace s cílem 
narušit rozhodovací procesy. Nástrojem těchto hybridních 
hrozeb mohou být masivní dezinformační kampaně a 
využívání sociálních médií k propagandě nebo k radikalizaci, 
náboru a přímému ovládání příznivců.

• Definice dle webu MZ ČR



REAKCE NA TERORISMUS

• „Ortodoxním“ myšlením 
musíme čelit „kreativnímu“ 
myšlení teroristy…

• David Alexander, Global
Risk Forum – Davos

• Moderní společnost se mění 
tak rychle, že historické 
analýzy nemusí být užitečné 
při přípravě na budoucí možné 
hrozby

• Události minulé nemusí být 
dobrým vodítkem pro 
plánování scénářů



ODEZVA NEJEN MEDICÍNSKÁ…

• „Okamžitá efektivní zdravotnická odezva na 
podobné útoky s poskytnutím zdravotní péče 
každému jednotlivému zasaženému je tou nejlepší 
odpovědí na fenomén terorismu, je mírovou 
odpovědí, která poskytuje naději a zdůrazňuje 
respekt k jedinci, na čemž je založena naše 
civilizace.“

• Pierre Carli: Simultaneous Terrorist attacks across Europe: are we 
prepared?, EuSEM Congress, Vienna 5. 10. 2016



ODEZVA NA TERORISMUS

• Primárně na národní úrovni 

• Těžkopádná a o krok pozadu

• Příprava nejen záchranných složek, ale celé společnosti
• Snížení iracionálního strachu a zvýšení schopnosti reakce

• Změna konceptu civilní ochrany a výuky první pomoci



CITIZEN AID
British Medical Association , Royal College of Surgeons, GPs, EM….

• Tradiční výuka první 
pomoci neodráží dnešní 
hrozby

• Koncept „Uteč – schovej se 
– volej – pomáhej“ = 
BEZPEČNOST! 

• Důraz na zástavu krvácení a 
úrazovou první pomoc



EUROPEAN PREHOSPITAL EMERGENCY CARE SYSTEMS 
SURVEY 2016

• Online dotazníkové šetření –
připravené přednemocniční sekcí 
EuSEM a schválené výborem EuSEM

• Dotazník s 18 položkami

• Otevřený od 6. 2. 2016 do 25. 4. 
2016

• Rozeslán: 
• Prehospital Section of EuSEM

• EuSEM Council

• EuSEM Executive

• UEMS EM Section and Board

• 87 dotazníků z 30 zemí Evropy

• Systém a organizace

• Legislativa

• Autorství 
standardů/guidelines

• Poskytovatelé a jejich 
kvalifikace (včetně 
operačních středisek)

• Síť UP, předávání –
kam?

• Krizová připravenost



EUROPEAN PREHOSPITAL EMERGENCY CARE SYSTEMS 
SURVEY 2016

Albánie, Belgie, Bosna, Bulharsko, Česká 

republika, Dánsko, Finsko, Francie,
Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, 
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, 
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,
Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, 
Velká Británie



EUROPEAN PREHOSPITAL EMERGENCY CARE SYSTEMS SURVEY 2016
KDO TVOŘÍ LEGISLATIVU V TÉTO OBLASTI

Who  le g is la te s  fo r p re -ho sp ita l e me rg e ncy ca re  in yo ur co untry? (tick  a ll tha t 
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EUROPEAN PREHOSPITAL EMERGENCY CARE SYSTEMS SURVEY 2016
KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST – ÚROVEŇ ZODPOVĚDNOSTI

Who  is  re sp o ns ib le  fo r p re p a ring  p la ns to  d e a l with ma jo r 
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EUROPEAN PREHOSPITAL EMERGENCY CARE SYSTEMS SURVEY 2016
KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST – VÝCVIK

VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH STÁTECH S VÝJIMKOU BULHARSKA A GRUZIE

Are  EMS p e rso nne l tra ine d  to  p re p a re  fo r ma jo r inc id e nt/  c ris is  

re sp o nse ?

Yes - training is mandatory

Training is available but not

mandatory

No training is provided



EUROPEAN PREHOSPITAL EMERGENCY CARE SYSTEMS SURVEY 2016
OBSAH VÝCVIKU

Wha t is  inc lud e d  in ma jo r inc id e nt/  c ris is  re sp o nse  p re p a ra tio n tra ining ? (T ick  

a ll tha t a p p ly)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Theory Practice CBRN

(Chemical,

biological,

radiological

and nuclear

defense)

Biohazards Psychosocial Other (please

specify

below)

Not

applicable -

no such

training

available in

your country



EUROPEAN EMERGENCY MEDICAL CORPS
EUROPEAN EMERGENCY RESPONSE CAPACITY



EUROPEAN EMERGENCY MEDICAL CORPS
15. 2. 2016

Belgie, Lucembursko, Španělsko, SRN, ČR, Francie, Nizozemsko, Finsko, Švédsko



RESEARCH CENTER IN EMERGENCY AND 

DISASTER MEDICINE 



ČESKÁ REPUBLIKA A TERORIMUS


