
 

 

Příloha 1 

 

Vymezení terorismu [11, str. 19] 

 

 



 

 

Příloha 2 

 

Fotografie a technická data část první pistole GLOCK 17 [14, str. 132] 

 

Technická data část druhá pistole GLOCK 17 [14, str. 133] 

 



 

 

 

Technická data a fotografie samopalu HK MP 5 [15, str. 173] 



 

 

 

Technická data brokovnice Benelli M3 [15, str. 101] 

 

Fotografie brokovnicí Benelli M3 [15, str. 101] 

 

 

 



 

 

Příloha 3 

Výběr protiteroristických operací 

Vzhledem k velkému množství více či méně medializovaných teroristických útoků a 

protiteroristických akcí byly, z pohledu zaměření na další, a to vědeckou část práce, 

vybrány následující akty terorismu. Důvodem výběru bylo také věnování pozornosti i těm 

teroristickým činům, které svou medializací nepatří právě k těm nejvyhledávanějším, i 

přesto si však určitě zaslouží svou pozornost z pohledu čtenáře práce stejně tak jako 

teroristické útoky 11. září 2001. 

 

Ma’alot 1974 

Jednalo se o teroristický útok, na jehož konci bylo 21 zavražděných studentů a 

selhání izraelských protiteroristických sil. Tři členové palestinské teroristické organizace na 

výročí vzniku státu Izraele měli za úkol provedení teroristického útoku. Ve vesnici Ma’alot 

teroristé obsadili školské zařízení, přičemž vzali jako rukojmí 105 studentů a 20 učitelů a 

v objektu školní budovy rozmístili výbušniny. Cílem teroristů bylo propuštění 26 vězňů. 

Plán protiakce však selhal, protiteroristická jednotka při souhře neúspěchu jednotlivých 

dílčích útoků na teroristy nevyšla a teroristé zabili výše uvedených 21 rukojmích, následně 

byli teroristé zabiti. Výsledkem akce byla tedy smrt 21 rukojmích smrt, jednoho 

z izraelských vojáků a třicet raněných studentů. Po vyšetření celé události došlo k vytvoření 

nové protiteroristické jednotky YA’MA’M, ve své podstatě došlo k přenesení kompetencí na 

policii. [21, str. 14 - 16] 

 Uvedený teroristický útok je připisován teroristické organizaci Demokratická fronta pro 

osvobození Palestiny, známá také pod zkratkou DFLP. Jednalo se o palestinskou radikální 

organizaci, levicově orientovanou. Teroristická organizace působila hlavně v Sýrii, 

Libanonu. K teroristickému činu jsou připisovány další oběti, které stouply na celkový 

počet 27. Mezi známé pokusy teroristické organizace patří pokus o atentát na ministra 

obchodu a průmyslu Ariela Šarona. [5, str. 49] 

 

Džibuti 1976 

Jednalo se o teroristický útok, který byl proveden na školní autobus. Autobus 

převážel 30 dětí z francouzské letecké základny do školy v Džibuti. K teroristickému útoku 



 

 

se přihlásila teroristická organizace Somálská pobřežní osvobozenecká fronta. Požadavkem 

teroristů bylo vyhlášení nezávislosti teritoriím Afarsu a Issasu. Za účelem protiteroristické 

operace byla do Džibuti vyslána francouzská protiteroristická jednotka GIGN a na místě 

byly přítomny i jednotky cizinecké legie CRAP. Po deseti hodinách od rozkazu k útoku byl 

samotný útok zahájen prostřednictvím odstřelovačů příslušníků GIGN, kteří zabili 5 

teroristů. Šestý terorista, bohužel než byl zastřelen, usmrtil jednoho z rukojmích.  

[21, str. 17 - 19] 

 

De Punt 1977 

Jednalo se o teroristický útok teroristické skupiny VZJ neboli Vrije Zuidmolukse 

Jongeren, v jejich zájmu byla samostatnost Moluckých ostrovů od Nizozemí. Teroristický 

útok směřoval proti dvěma objektům. V prvním případě se jednalo o únos vlaku a 51 

rukojmích. Ve druhém případě to bylo obsazení školského zařízení a zajetí 105 dětí a 5 

učitelů. Požadavkem bylo propuštění 21 teroristů výše uvedené teroristické organizace. 

Protiteroristická akce byla vedena nizozemskou protiteroristickou vojenskou jednotkou 

BBE známou jako Bijzondere Bistands Eenheid. Operace na záchranu rukojmích trvala 

celkem tři týdny, než bylo přistoupeno k násilné akci proti teroristům. Při protiteroristické 

akci byly použity stíhačky, které vyvolaly nesnesitelný hluk, při následné přestřelce došlo 

k zastřelení šesti teroristů a tři byli zajati. Při akci na vlak obsazený teroristy byli zabiti dva 

rukojmí. Současně došlo k osvobozovací akci v základní škole v Bevensmildu, kde hrál 

moment překvapení hlavní roli a spící teroristé byli zadrženi jednotkou příslušníků BBE. 

[21, str. 25 - 30] 

 

Mekka 1979 

Jednalo se o teroristický útok na nejposvátnějším místě muslimů, několik teroristů 

převlečených za poutníky obsadilo posvátné místo, přičemž došlo k ušlapání několika 

poutníků a bylo zajato na 6000 rukojmích v podzemí Velké mešity. Protiútok národní gardy 

byl neúspěšný, a to v několika případech, proto byla o pomoc požádána francouzská strana 

a do Mekky dorazil velitel Barril z GIGN a dva jeho podřízení. Naplánovaná násilná akce 

spočívala v útoku na teroristy za použití slzného plynu, byla sice úspěšná, zabito bylo 75 

teroristů. Následkem akce bylo však také 100 mrtvých zasahujících vojáků a 60 poutníků. 

V rámci dalších poutních cest do Mekky došlo vytvoření a k pohotovosti zvláštní jednotky 

Airborne Brigade, která byla vycvičena právě GIGN. [21, str. 37 - 41] 



 

 

 

GROM 1988 

Operace GROM 1988 byla protiteroristická operace proti čtyřem únoscům školního 

autobusu s celkem 33 rukojmími. Požadavkem únosců byly zbraně, finanční hotovost 

v dolarech a nákladní letadlo, dále požadovali propuštění svých kamarádů z vězení. 

Protiteroristické akce se zúčastnilo 20 příslušníků protiteroristické jednotky ALFA. 

Teroristé po vyjednávání následně odletěli do Izraele, kde však byli označeni za teroristy a 

zatčeni. Po provedení extradice byli prostřednictvím příslušníků jednotky ALFA přepraveni 

zpět do Sovětského svazu, kde proběhl s nimi soud. Vůdce únosců Jakšijanc dostal trest 

odnětí svobody na 15 let a ostatní únosci dostali také tresty odnětí svobody, ale kratšího 

trvání. [21, str. 85 - 90] 

 

Neuilly 1993 

Jednalo se obsazení mateřské školky s 24 dětskými rukojmími a jednou učitelkou, a 

to jedním únoscem, který disponoval výbušninami. Požadavkem únosce bylo finanční 

hotovost, pas a vozidlo. Do protiteroristické akce byla zapojena francouzská policejní 

protiteroristická jednotka RAID. Po vyjednávání došlo k výměně učitelky za kapitánku 

hasičů Lambertovou, která dokázala zařídit propuštění dalších tří rukojmích. Hrdinou byla 

jmenovaná kapitánka hasičů, která získala podstatné informace pro protiteroristickou 

jednotku.  Provedla útok a únosce při něm zastřelila. Celá operace trvala 48 hodin a všichni 

rukojmí byli zachráněni a únosce byl mrtev. [21, str. 104 - 107] 

 

Wasserbillig 2000 

Celkem 47 dětí a 5 vychovatelů v mateřské školce ve Wasserbilligu se v roce 2000 

stalo rukojmími únosce Neiji Bejaouiho, kdy se jednalo o Tunisana, který byl duševně 

chorý, a který v minulosti ohrožoval svou rodinu. Při vyjednávání došlo k propuštění 

několika rukojmích. V další době únosce dával najevo strach před policejní akcí, policejní 

akce se zhostila lucemburská protiteroristická jednotka USP neboli Unité Spéciale de la 

Police. Únosce požadoval přítomnost médií, při druhém pokusu o jejich příchod byl použit 

odstřelovač, který těžce zranil únosce a ten byl následně zadržen. Soudní proces s tímto 

únoscem byl ukončen rozsudkem, který zněl 22 let odnětí svobody. [13, str. 89 - 95] 

 



 

 

Každá protiteroristická akce musí mít odůvodněný základ a dostatek operativních 

informací, neboť v negativním případě je označována za neúspěšnou a v horším případě za 

masakr nebo krveprolití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4 

 

Přehled chování ohrožených (zasažených) osob [16, str. 327] 



 

 

 


