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Přepiš nebo nalep do sešitu a nauč se: 

 

Formy teroristických útoků 

Pumový útok 

 Za posledních 20 let bylo ze všech teroristických útoků 70% pumových : 
 snadno dostupná a snadná výroba, která je po výbuchu obtížně 

identifikovatelná 
 bomby jsou umísťovány v dopravních prostředcích, v zájmových objektech, 

poštovní bomby 
 k aktivaci dochází dálkově, manipulací nebo časově 

Žhářství 

 Nejpopulárnější forma teroristického útoku: 
 při malých rozměrech výrazný efekt 
 prostředky pro žhářství jsou velmi levné a jednoduché; 
 zápalné prostředky jsou nejčastěji přinášeny v krabičce od cigaret nebo v 

pouzdru na kazetový magnetofon 

Únosy dopravních prostředků 

 Velmi používané zejména v 60. - 70. letech, zvláště únosy letadel. 
 Tato forma ožívá v zemích bývalého SSSR 
 používají je také teroristické organizace střední a jižní Ameriky unášením 

vozidel s nákladem potravin, která jsou potom zdarma distribuována chudým 
lidem spolu s propagandou a reklamní činností ve prospěch teroristických 
skupin 

Atentát 

 Nejstarší forma útoků 
 velmi často je používán i dnes zejména Baskickou teroristickou organizací 

ETA, italskými Rudými brigádami, Irskou republikánskou armádou (IRA), 
jihoafrickými a arabskými teroristickými organizacemi 

Přepadávání osob 

 Je používáno zejména zvláště militantními teroristickými organizacemi. 
 je pro ně charakteristické, že jsou velmi pečlivě připraveny 
 v řadě případů jsou nacvičovány vzorové akce 
 při realizaci akce jsou prováděny krycí manévry, které mají odpoutat pozornost 

od vlastního přepadení 



Únosy osob a braní rukojmí 

 Jsou zvláštními formami teroristických útoků ; 
 slouží zejména k získávání výkupného nebo splnění jiných požadavků 

(zbraně, propuštění vězňů apod.), včetně požadavků politických 
 bývají velmi pečlivě promyšlené 
 teroristé zpravidla kontaktují politicky nebo ekonomicky vlivné osoby, kterým 

pak své požadavky vznášejí 
 Rukojmí 

Osoba, které se zmocní jiná osoba, nebo kterou jiná osoba zadrží a hrozí jejím 
usmrcením, zraněním nebo dalším zadržováním s cílem donutit třetí stranu, ať 
již stát, mezinárodní mezivládní organizaci, fyzickou nebo právnickou osobu 
nebo skupinu osob, aby učinily jakýkoli čin, nebo se jakéhokoli činu zdržely, 
jako výslovnou nebo nepřímou podmínku propuštění osoby označené jako 
rukojmí.  
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