Přílohy
Příloha č. 1: Rozhovor se Stanislavem Mundilem, vedoucím zahraniční redakce
ČTK (rozhovor).
Rozhovor vznikl přes e-mail dne 8. března 2017. Doplňující otázky byly položeny 2.
května 2017.
1) Kolik aktuálně zaměstnává zahraniční redakce ČTK redaktorů a v jakém
směnném provozu fungují?
V ZR pracuje s výkyvy 25 lidí. Pracujeme v třísměnném provozu celý týden. Ve všední
dny je půlka lidí odpoledne, půlka odpoledne, jeden redaktor je na noční. O víkendu je
přirozeně v obou směnách lidí méně.
2) Jakým způsobem se v zahraniční redakci mezi jednotlivé redaktory rozděluje
pokrytí jednotlivých událostí? Geograficky, jazykově či úplně jinak?
Každý redaktor musí být s to psát o všem, ale každý z nich má kromě toho svou
geografickou specializaci, která samozřejmě souvisí i s jazykovým vybavením (např.
Rusko dělá ruštinář).
3) Z jakých zdrojů při přebírání a kontrolování zahraničních událostí čerpáte?
Máte například nějaký seznam "relevantních" serverů a agentur, se kterými máte
během let dobrou zkušenost?
Používáme velké světové agentury (Reuters, AP, AFP, DPA), stejně jako národní
agentury (např. TASS nebo ANSA a mnohé další). Samozřejmě využíváme servery
seriozních světových médií typu BBC, The Guardian, Le Monde, FAZ, The New York
Times atd. Stejně tak v případě potřeby používáme místní weby v jednotlivých zemích.
Sledujeme samozřejmě Twitter médií i politických a dalších osobností, stejně jako
Facebook - ale ten jen pro inspiraci.
4) V případě velkých zahraničních událostí (jakou je například teroristický útok),
povolávájí se do redakce "posily"? Či jak probíhá taková "pohotovost" u Vás v
redakci?
Takřka vždy jsme s to zvládnout takovou krizi v normálním obsazení, jen se přeskupí
síly. Posily se povolávají jen zřídka - obvykle, když jde o velkou věc v "nešikovnou"
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dobu. Například při pařížských útocích v listopadu 2015 (Bataclan atd), které byly v
pátek dost pozdě večer před nástupem nočního redaktora. V posledních zhruba dvou
letech také vyčleňujeme extra redaktora na LIVE blog, který v takových případech
spouštíme.
Posily máme samozřejmě i na předem plánované velké události (různé volby, například
americké, které jsou v noci našeho času)
5) Existuje u Vás v zahraniční redakci někdo, kdo tam pracuje posledních víc jak
10 let a byl by ochoten posdílet své vzpomínky a zážitky, jak se informovalo o
teroristických útocích například v roce 2004 (útoky v Madridu) a v roce 2015
(útoky v Paříži)? Případně, pokud byste byl tak laskav, připojil byste svoje vlastní
zážitky či postřehy k tomuto tématu?
Já tu jsem už hodně dávno, takže všechny tyhle útoky pamatuju, zejména Madrid,
Londýn, Paříž, Brusel - jako redaktor i jako vedoucí. Těžko k tomu napsat něco
zajímavého, vnějškově se toho příliš nemění. Musí se rychle přeorganizovat práce na
zpravodajském sále, zrychlí se tempo a soustředění, člověk se snaží, aby mu něco
neuteklo - musí se sledovat současně spousta zdrojů, lidi se navzájem upozorňují, co
kde viděli - a abychom všechno dostali ven co nejrychleji a bez chyb, ať jako redaktor,
či jako řídící editor. Je to svým způsobem adrenalin, ale podstatnější je soustředění,
rychlost a dobrá koordinace redaktorů, editorů a různých redakcí - i s fotem, videem
atd. Vedle rychlosti je potřeba myslet na to, abychom dostali ven správný background i profily, grafiku atd. Když je to hlavní venku, je potřeba najít různé úhly pohledu na
situaci, zahraniční komentáře, reakce z domova atd. Musí se naplánovat co dál - třeba
pronásledování pachatelů, vyslání zvláštního zpravodaje. Emoce případně přicházejí
později - zajedno na ně není čas, je potřeba zachovat klid, abychom byli co
nejefektivnější, a také většina lidí už psala o řadě krvavých útoků, takže to není pro ně
nic nového. To není cynismus, samozřejmě později, po práci, situace obvykle dostihne
i zkušeného novináře, zejména když jde o místa, která důvěrně zná (Paříž, Londýn,
Brusel), případně když jde o takový útok, jako byla Utoya. Opět bych zopakoval dominující je soustředění a postupně také únava, protože takové situace obvykle
znamenají pro řadu lidí dlouhodobější nasazení. Na druhou stranu v takových případech
obvykle není nouze o dobrovolníky na prodloužené směny, protože si všichni
uvědomují, že je potřeba to udělat co nejlíp a jsou připraveni přinést něco navíc.
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6) Ačkoli se do roku 2008 používal pro zásadní a překvapivé události blesk,
v archivu infobanky ČTK jsem u teroristických útoků v Madridu (2004) a
v Londýně (2005) ani jeden nezaznamenala. Jaký to má důvod?
Má to podle mě několik důvodů. Tehdy se blesky s prioritou 1 používaly zřídka, už to
musela být opravdu NĚCO. Fleš s prioritou dva se používala mnohem méně než dnes a
sama o sobě byla brána tak, že na něco klademe opravdu důraz, s trochou nadsázky, byla
vnímána víceméně jako obdoba blesku. Blesky byly v dubnu 2008 dokonce zcela zrušeny,
používaly se čím dál míň - i ze zvýše zmíněných důvodů. Díval jsem se, že tehdy se
používaly hlavně, když umřel/odstoupil/byl zvolen někdo významný, případně výsledky
důležitých voleb. Tedy jasné či očekávané věci. Potíž je totiž v tom, že u velkých útoků,
tsunami apod. není vždy hned patrné, jak to bude velké - aby bylo bývalo možné dát blesk.
Často to začne tím, že je přerušena doprava, případně, že asi došlo k výbuchu, ale nejasná
je příčina i počet obětí. Někdy se stane, že to „vyšumí“ a ukáže se, že to byl planý poplach
či nehoda.
7) Jak je možné, že profil s přehledem největších neštěstí a útoků v podzemních
drahách světa vyšel pouhých 24 minut po první zprávě o útocích? Jsou takové
přehledy v redakci předpřipravené?
Profily jsou často předpřipravené. Přesně řečeno, obvykle se v takovémto případě
aktualizují profily, které se vydávaly už dříve. Ale jsme schopni udělat velmi rychle i
úplně nový profil.
8) Při své analýze jsem si všimla, že formát typu profil prošel v průběhu
sledovaných let (2004-2015) velkými změnami co se vydávaných priorit týče. Při
informování o madridských (2004) a londýnských útocích (2005) vycházely profily
s prioritou 5, v případě útoků v Oslu a na Utoye (2011) vycházely s prioritou 3 i 4,
v posledních letech se vydává s prioritou 3. Proč tomu tak je?
Priority profilů se v posledních letech pozměnily. Dříve byly výlučně na prioritu 5, nyní
v některých případech dáváme i na trojku - podle významu události, k níž se profily
přiřazují.
9) Posiluje se při tak vážných událostech, jako jsou teroristické útoky, noční služba
nebo zůstává pouze jeden redaktor? Změnila se situace nějak v průběhu let,
vnímáte v tomto směru nějaký vývoj?
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Když jsou nenadálé důležité události ve všední den přes den, obvykle není třeba nic měnit
a zvládáme to v normální sestavě. Pokud jde o noční, je to různé - podle okamžitého
rozhodnutí. Nice dělal noční redaktor sám, před tím na Bataclan byla posílená noční,
povolal se narychlo další redaktor. Posílený byl i víkend. Podobně je tomu i velkých
plánovaných událostí, když jsou v noci nebo o víkendu - volby v Americe, ve Francii
apod. Tak tomu bylo vždy, jen se zvýšily personální nároky, protože v posledních dvou
letech v takovýchto případech spouštíme i LIVE blog.
10) Ve své analýze jsem si rovněž všimla, že oproti letům 2004 a 2005 v posledních
letech (2015) ubývá vydávání klasických zpráv priority 4. Proč tomu tak je?
Je to tak. Souvisí to i se zavedením headline servisu v srpnu 2008. Byl zaveden headline
s prioritou 1 i 3, zůstala fleš a zprávy s prioritou 3 a 4. Mělo to sloužit k oživení a
zrychlení servisu, lepšímu odlišení významu událostí a zpráv. Běžně se nyní tak
používají headliny s prioritou jedna, když před tím u blesku tomu tak nebylo - pravidla a
úzus pro užívání blesků prioritu 1 prakticky vylučovalo ze zpravodajství. Vedlo to i
následně i k přírůstku “trojkových” zpráv - vývojem ve světě i tím, že převážilo
hodnocení směrem nahoru.
11) Dá se říct, zda se nějak změnil postup při informování o terorismu v případě
Madridu v roce 2004 a posléze v Paříži 2015? Mám na mysli, jestli jste například
zavrhli některé zdroje, protože se vám neosvědčily jako dostatečně relevantní,
nebo jste naopak nějaké nové během let přijali.
Určitý rozdíl oproti roku 2004 je v tom, že se mírně změnila struktura zpravodajství.
Tehdy jsme dělali především verze původní zprávy (kromě fleší samozřejmě), nyní se v
takových situacích snažíme o více krátkých headlinů a následujících kratších zpráv,
které později shrnujeme, verze samozřejmě stále využíváme. Tehdy se prakticky
nevyužívaly sociální sítě, které byly z žurnalistického pohledu v plenkách. Dnes je
právě Twitter klíčovým zdrojem při sledování (nejen) zahraničních médií v reálném
čase. Tehdy nebyly třeba live video přenosy, které dávají velké agentury a média na
Twitter či FB, nebyly ani live blogy. Jsou také mnohem lépe online dostupnější
zpravodajské televize - nejen ty velké nadnárodní, ale i místní. Nedá se říci, že bychom
něco vysloveně zavrhli, spíš se celá mediální krajina pozměnila a my s ní. Samozřejmě
jsou mnohá média, u kterých si musíme být vědomi, že jsou nějaký způsobem zaujatá,
případně, zda jsou veřejnoprávní, státní, soukromá a "za koho kopou". Ale v případě
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takovýchto aktualit, jako jsou teroristické útoky, se obvykle dá většině mediálních
zdrojů (aspoň těch renomovaných) důvěřovat, že přinášejí přímočaré nezabarvené
zpravodajství. Je také potřeba vědět, která médi a jsou příliš rychlá a dají na Twitter či
web nebo do svého live blogu každý drb, zatímco jiná tam dávají zdrojované informace.
Samozřejmě se můžeme zmýlit i my, ale snažíme se to riziko snížit na minimum.
Dnes je spíš hrozně důležité se v těch zdrojích neutopit, vybrat si ty podstatný a rychlý protože u toho všeho člověk musí i psát.
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Příloha č. 2: Rozhovor s JUDr. Jiřím Majstrem, MBA, generálním ředitelem ČTK
(rozhovor).
Rozhovor vznikl přes e-mail dne 4. prosince 2017.
1)Během analyzování agenturních zpráv z londýnských útoků jsem si všimla, že
londýnské úřady dlouho váhaly se zveřejněním oficiální informace o počtu obětí a
dalších detailů k útoku - v porovnání s například madridskými útoky z roku 2004,
kdy se smrtící bilance aktualizovala velmi často. Proč tomu tak bylo? Vím, že práci
stěžovala náročná identifikace těl v tunelech metra, ale není to i obecně tím, že
Britové jsou opatrnější ve vydávání oficiálních stanovisek?
Úřady váhaly ve směru k informováním veřejnosti dlouho se vším, i s tím, aby vůbec
přiznaly, že jde o tetotistický útok. První oficiální verze byla, že v metru byl požár.
Teprve, když už to nešlo skrýt (připomínám, že jeden z výbuchů byl na Russel Square v
autobuse), potvrdily, že jde o teroristické výbuchy. Podobně to bylo i s oběťmi. Důvodů
to mělo nepochybně několik. Jednak je to obtížnost zjišťování faktů za takové situace,
kdy nepochybně je hlavní úsilí všech zaměřeno na záchranu přeživších. Při takové akci
lze také zprvu jen velmi obtížně identifikovat, kdo je oběť a kdo je mrtvý terorista.
Navíc realita je taková, že někdo zemře na místě, jiný až v nemocnici nebo při převozu.
Jistě to byla i příslovečná britská zdrženlivost a opatrnost – v Británii navíc platí, že
oficiální mluvčí nesmí vypouštět neověřené informace. Předpokládám ale, že úřady
napřed chtěly zorganizovat záchranné akce a zabránit panice. Pokud úzké chodby
londýnského metra znáte, pak je vám jasné, proč. Dalším důvodem nepochybně bylo, že
se právě konal v Gleneagles summit G8, na kterém byl premiér, který zcela jistě musel
některé kroky, a podle mého názoru i “informační linii” schvalovat, což je obtížné, když
současně musí řídit zasedání nejmocnějších lidí planety. Blairova vláda byla až posedlá
svým veřejným obrazem. Nepochybně se Britové také nechtěli blamovat před světovou
veřejností, jejíž mediální zástupci v Gleneagles byli. Na druhé straně zásahy lékařů a
dalších záchranných složek byly pohotové a bravurní. Ale i to jsme se dozvídali s
jistým, pochopitelným, zpožděním.
2) Jak vzpomínáte na toto období, kdy jste referoval o tak tragické a šokující
události v tak početné a významné evropské metropoli?
Ona to bohužel nebyla jediná taková událost, ale určitě byla výjimečná. Jako zpravodaj
ČTK v té chvíli myslíte hlavně na to, abyste neudělal chybu – abyste něco nezlehčil
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nebo nepřehnal, nedopustil se nepřesné, dvouznačné nebo prostě nešikovné formulace.
Zároveň musím myslet na multimedialitu servisu (v tomto případě samozřejmě hlavně
audia - fotky a video byly z jiných zdrojů). Jako v té době jediný český stálý zpravodaj
na místě se od vás očekává, že svým způsobem zpravodajství “povedete”, i když
samozřejmě v pražském ústředí ČTK měli k dispozici mnoho dalších zdrojů, a jste i pod
“tlakem” dalších médií, která pochopitelně chtějí a potřebují vstupy – a vzhledem k
tomu, že útok se stal den poté, co Londýn porazil Paříž jako pořadatel olympijských her,
tak zájem měly i různé sportovní redakce, které chtěly vědět, zda a jak to spolu souvisí.
Pamatuji, že jeden takový vstup jsem dělal během chůze po ulicích – díky za mobilní
techniku… A pořád je třeba myslet na to, že každé slovo musí být podložené fakty,
zdroji, že nesmím spekulovat, a že pokud nevím, tak musím do vstupu říci, že nevím….
Na emoce moc není čas, naštěstí, ale co mi obrovsky imponovalo, byla rozvaha a
stoičnost večer už hodně unavených lidí, kteří nemohli najít, jak se dostat domů, pak už
ani hotelový pokoj, pak už třeba ani bicykly ke koupi nebo zapůjčení.
3)Předpokládám, že se vám tak změnil "běžný" pracovní režim - jak často
například vyžadovali editoři, abyste psal zprávy z Londýna?
Běžný režim se změnil, psal jsem o tom v odpovědi na předchozí otázku. Pokud jde o
řízení, samozřejmě, že jsme se s Prahou domlouvali, ale pokud v takové situaci
zpravodaj sám neví, co a jak rychle má dělat, tak je zpravodajem nejspíše neprávem.
4) Asi nejklíčovější byly pro editory Vaše zážitky z místa, popis aktuální situace,
nálady a atmosféry. Využívalo se v případě přítomnosti zpravodaje na místě i
informačních zdrojů ze zahraničních agentur nebo jste zajišťoval vše včetně
obcházení tiskových konferencí?
Zajistit vše v jednom člověku jednak nejde, jednak by to bylo neefektivní a
neekonomické, jednak by to popíralo smysl silného informačního zázemí, které ČTK
má a jehož je zpravodaj na místě jen součástí. Navíc taková záležitost se děje na mnoha
místech – už jsem napsal, že premiér Blair byl v Gleneagles, a samozřejmě domácí
zpravodajové sledovali reakce a akce v Praze, zahraniční redakce zase ohlasy z celého
světa. V ČTK máme poměrně propracovaný systém vedení zpravodajství a navíc
všichni navzájem v reálném čase vidíme, co dělají další kolegové, takže zpravodaj ví, co
už se dělá z agentur nebo jiných zdrojů, čili se specificky domlouvají jen hlavní věci.
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Například ústředí musí vědět, že vyrážím “do ulic” protože v tu chvíli se odmlčím,
abych mohl nasbírat nějaký materiál, a kromě toho v tu dobu nemohu pokrývat třeba
právě ty tiskovky.
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Příloha č. 3: Seznam vydaných zpravodajských materiálů ČTK k sledovaným
obdobím (tabulky)
Tabulka č. 12 - Madrid 2004 – den útoku
Výbuch v jednom z vlaků způsobil sebevražedný atentátník

11.3.2004 23:34:00

Údajný dopis Al-Káidy hlásí "úder proti USA už téměř připraven"
Nejkrvavější teroristický útok ve Španělsku - 190 mrtvých
Al-Káida se údajně dopisem přihlásila k útoku v Madridu
Přehled největších útoků připisovaných Al-Káidě od 11. září 2001
Upozorňujeme odběratele, že do 22:30 vydáme aktualizovanou verzi
Al-Káida se údajně dopisem přihlásila k útoku v Madridu
Al-Káida se údajně dopisem přihlásila k útoku v Madridu
Policie našla u Madridu dodávku s rozbuškami a arabskou nahrávkou
Španělsko truchlí za mrtvé, chystá shromáždění proti terorismu
Zakázaná baskická strana Batasuna odmítla útoky v Madridu
Nejkrvavější teroristický útok ve Španělsku - 190 mrtvých
Útoky v Madridu odsoudil generální tajemník OSN
Madrid: 190 mrtvých a 1247 zraněných při sérii explozí
Francie odsoudila atentáty, posílila opatření na hranicích
Exploze způsobily Madridu šoku
Experti míní, že za útoky stojí oslabená a radikalizovaná ETA
Ve Španělsku obvinili desítky lidí z napojení na Al-Káidu
Při explozích prý byla použita stejná výbušnina, jakou užívá ETA
Teroristické útoky ve Španělsku odsoudila i IRA
Počet mrtvých a zraněných při útocích v Madridu stoupá
Při explozích prý byla použita stejná výbušnina, jakou užívá ETA
Výroky předních světových politiků k útoku v Madridu
Svět odsuzuje útoky v Madridu, český prezident vyjádřil soustrast
Upozorňujeme odběratele, že v souvislosti s možným spojením
Francie odsoudila atentáty, posílila opatření na hranicích
Teroristické organizace s kořeny v Evropě
Fakta o teroristických útocích v Madridu
Britští experti si nejsou jisti pachateli
Dosud největší teroristický útok ve Španělsku - přes 170 mrtvých
V pekle na madridských kolejích trpělo také mnoho dětí
Španělský ministr: Za dnešními útoky stojí nepochybně ETA
Experti míní, že za útoky stojí oslabená a radikalizovaná ETA
Španělský ministr nepochybuje, že pachatelem atentátů je ETA
Kdo stojí za útoky v Madridu: ETA nebo islamisté?
Španělský ministr: v odpovědnosti za dnešní útoky nevylučuji nic
Madrid zažil nejkrvavější teroristický útok na civilisty v zemi
Přehled teroristických útoků v Evropě za posledních 25 let
Útok teroristů v Madridu vyrazil politikům dech
Počet obětí teroristického útoku v Madridu stoupl na 131
Počet obětí teroristického útoku v Madridu stoupl na 131
Scény hrůzy, ale i odhodlání po útoku teroristů v Madridu
Nejméně 62 mrtvých při explozích na nádražích v Madridu
Počet obětí teroristického útoku v Madridu stoupl na více než 60
AP: Scény hrůzy na nádraží Atocha
Počet obětí teroristického útoku v Madridu stoupl na 30
AFP: Baskická národní strana, měnící se dinosaurus
Nejméně patnáct mrtvých při explozích na nádražích v Madridu
Nejméně pět mrtvých při explozích na nádražích v Madridu
Nejméně pět mrtvých při explozích na železnici v Madridu

11.3.2004 23:00:00
11.3.2004 22:27:00
11.3.2004 22:18:00
11.3.2004 21:53:00
11.3.2004 21:51:00
11.3.2004 21:32:00
11.3.2004 21:20:00
11.3.2004 20:40:00
11.3.2004 19:58:00
11.3.2004 19:16:00
11.3.2004 19:13:00
11.3.2004 19:10:00
11.3.2004 19:00:00
11.3.2004 18:26:00
11.3.2004 18:22:00
11.3.2004 18:18:00
11.3.2004 18:17:00
11.3.2004 17:37:00
11.3.2004 17:07:00
11.3.2004 16:47:00
11.3.2004 16:11:00
11.3.2004 15:59:00
11.3.2004 15:57:00
11.3.2004 15:46:00
11.3.2004 15:46:00
11.3.2004 15:32:00
11.3.2004 15:29:00
11.3.2004 15:24:00
11.3.2004 15:09:00
11.3.2004 14:23:00
11.3.2004 14:15:00
11.3.2004 14:14:00
11.3.2004 13:59:00
11.3.2004 13:30:00
11.3.2004 13:06:00
11.3.2004 12:44:00
11.3.2004 12:25:00
11.3.2004 12:08:00
11.3.2004 12:02:00
11.3.2004 11:50:00
11.3.2004 11:11:00
11.3.2004 10:35:00
11.3.2004 9:52:00
11.3.2004 9:45:00
11.3.2004 9:20:00
11.3.2004 9:09:00
11.3.2004 9:05:00
11.3.2004 8:48:00
11.3.2004 8:28:00
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Tabulka č. 13 - Madrid 2004 – dny poté
Francie na hranici s Německem neuplatňovala schengenskou dohodu

13.3.2004 23:58:00

Atentáty v Madridu: ministr oficiálně potvrdil zatčení
Španělsko se rozloučilo s oběťmi čtvrtečních atentátů v Madridu
Atentáty v Madridu: ministr oficiálně potvrdil zatčení
Atentáty v Madridu: ministerstvo oficiálně potvrdilo zatčení
Lidé žádají před sídlem španělských lidovců "pravdu o atentátech"
El Mundo: Při vyšetřování výbuchů v Madridu zatčeni čtyři Arabové
Španělská CiU varuje v souvislosti s atentáty před morální krizí
Baskičtí separatisté přičítají vinu za atentáty v Madridu vládě
Atentáty v Madridu: rozhlas hovoří o islámských teroristech
Atentáty v Madridu: rozhlas hovoří o islámských teroristech
Ve Španělsku už 200 obětí atentátů; vláda stále podezřívá ETA
Atentáty v Madridu: podle pitev nejsou důkazy o sebevrazích
Atentáty v Madridu: podle pitev nejsou důkazy o sebevrazích
Španělsko se loučí s oběťmi čtvrtečních atentátů v Madridu
Madridská policie pátrá po třech podezřelých z atentátů
Terorismus je novou hrozbou naší doby, řekl britský premiér Blair
Francie zvýšila stupeň protiteroristické pohotovosti v dopravě
Počet obětí čtvrtečních atentátů v Madridu stoupl na 200
Francouzští politologové se kloní spíš k verzi ETA
Počet obětí čtvrtečních atentátů v Madridu stoupl na 200
Ve Španělsku končí národní smutek po atentátech zádušními mšemi
Atentáty v Madridu: bilance tragická, kdo je za útoky?
Kandidát na španělského premiéra Rajoy přesvědčen o vině ETA
Španělský tisk si klade otázku: za útoky je ETA nebo Al-Káida?
Atentáty v Madridu: svědek viděl tři muže v kuklách
Norští experti vidí za atentáty v Madridu islámskou Al-Káidu
AP: Muslimové se obávají reakcí, kdyby se prokázala vina Al-Káidy
AFP: V Madridu zahynulo 30 cizinců z třinácti zemí
Útok v Madridu: 199 mrtvých, strůjci neznámí, miliony manifestují
Na manifestacích ve Španělsku se sešlo více než osm milionů lidí
Upozorňujeme odběratele, že do 22:15 vydáme aktualizovanou verzi
Manifestace v Madridu překonala rekordy posledních let
Upozorňujeme odběratele, že do půl hodiny vydáme PROFIL o
Na manifestaci v Madridu se sešly více než dva miliony lidí
Ve Francii ode dneška zvýšená pohotovost, vlajky na půl žerdi
AFP: Na manifestaci v Madridu se sešly dva miliony lidí
AFP: Na manifestaci v Madridu se sešly dva miliony lidí
AFP: Na manifestaci proti terorismu v Madridu 500.000 lidí
Bývalý šéf ETA soudí, že nynější ETA spolupracuje s Al-Káidou
AFP: Na manifestaci proti terorismu v Madridu 500.000 lidí
ETA odmítá odpovědnost za pumové útoky v Madridu
Země podporující USA posilují bezpečnostní opatření
ETA odmítá odpovědnost za pumové útoky v Madridu
Počet obětí madridského útoku stoupl na 199, pachatelé neznámí
Reuters: ETA odmítá odpovědnost za pumové útoky v Madridu
Kdo to udělal? Ptají se Španělé před večerními manifestacemi
Němečtí experti dál věří, že útoky v Madridu jsou spíše dílo ETA
Španělské vězeňkyně zbily trestankyně z ETA po útocích v Madridu
V madridské márnici pokračuje identifikace obětí
Belgie chce, aby nadcházející summit EU jednal o terorismu
Britové vyjádřili solidaritu minutou ticha
Blair: Všechny velké země jsou vystaveny nebezpečí atentátů
Madridská stanice Atocha nezvykle tichá a zalitá slzami
Počet obětí madridského útoku dále stoupl, pachatelé neznámí
Telefonát o bombě si znovu vynutil evakuaci nádraží Atocha
Britští experti se obávají pachatelství Al-Káidy v Madridu
Španělsko se odmlčelo na památku obětí teroru v Madridu
Aznar: Vláda nevylučuje při vyšetřování útoku žádnou stopu

13.3.2004 22:02:00
13.3.2004 21:39:00
13.3.2004 20:36:00
13.3.2004 20:20:00
13.3.2004 20:10:00
13.3.2004 20:06:00
13.3.2004 19:05:00
13.3.2004 17:55:00
13.3.2004 17:31:00
13.3.2004 16:55:00
13.3.2004 16:47:00
13.3.2004 16:36:00
13.3.2004 15:52:00
13.3.2004 15:08:00
13.3.2004 15:02:00
13.3.2004 12:51:00
13.3.2004 12:37:00
13.3.2004 11:48:00
13.3.2004 11:41:00
13.3.2004 11:17:00
13.3.2004 8:48:00
13.3.2004 6:34:00
13.3.2004 4:59:00
13.3.2004 4:05:00
13.3.2004 1:42:00
13.3.2004 0:41:00
12.3.2004 23:31:00
12.3.2004 23:30:00
12.3.2004 22:10:00
12.3.2004 22:00:00
12.3.2004 21:56:00
12.3.2004 21:33:00
12.3.2004 21:18:00
12.3.2004 21:18:00
12.3.2004 21:08:00
12.3.2004 20:44:00
12.3.2004 20:26:00
12.3.2004 19:41:00
12.3.2004 19:29:00
12.3.2004 19:24:00
12.3.2004 19:18:00
12.3.2004 19:11:00
12.3.2004 18:55:00
12.3.2004 18:54:00
12.3.2004 18:43:00
12.3.2004 18:37:00
12.3.2004 18:10:00
12.3.2004 17:18:00
12.3.2004 16:29:00
12.3.2004 16:12:00
12.3.2004 15:27:00
12.3.2004 15:20:00
12.3.2004 14:00:00
12.3.2004 13:35:00
12.3.2004 13:31:00
12.3.2004 13:24:00
12.3.2004 12:44:00
12.3.2004 12:16:00
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Rakouský ministr vnitra: Země není v ohrožení
Účast Al-Káidy na atentátech v Madridu je prý autentická
Teror v Madridu: Španělská vláda nevylučuje žádnou stopu
Řecko: Bezpečnost na olympijských hrách bude posílena
Odpověď, kdo může za bomby v Madridu, bude ve volbách rozhodující
Ana Palaciová: Nemáme důkaz o spojení ETA a Al-Káida
Španělská ministryně: Volby se budou konat, jak bylo stanoveno
Ve Francii ode dneška zvýšená pohotovost, vlajky na půl žerdi
Atentáty v Madridu jsou "al-káidizací" teroru, míní německý tisk
Rakouský tisk k útokům v Španělsku: Madrid zažil obdobu 11. září
Libération: Al-Káida přinejmenším morálním spoluautorem
V Polsku po atentátech v Madridu vyhlášen stav zvýšené bdělosti
Evropský tisk: Terorismus představuje globální hrozbu
Mnoho mrtvých dosud bez identifikace, oběti i z ciziny
Slovenský tisk o tragédii v Madridu: Teror dorazil do Evropy
Španělská média mluví převážně o islamistické stopě
Američtí experti nejistí, kdo spáchal atentáty, Madrid viní ETU
Výbuch v jednom z vlaků prý způsobil sebevražedný atentátník
Belgie chce, aby nadcházející summit EU jednal o terorismu
Britové vyjádřili solidaritu minutou ticha
Blair: Všechny velké země jsou vystaveny nebezpečí atentátů
Madridská stanice Atocha nezvykle tichá a zalitá slzami
Počet obětí madridského útoku dále stoupl, pachatelé neznámí
Telefonát o bombě si znovu vynutil evakuaci nádraží Atocha
Britští experti se obávají pachatelství Al-Káidy v Madridu
Španělsko se odmlčelo na památku obětí teroru v Madridu
Aznar: Vláda nevylučuje při vyšetřování útoku žádnou stopu
Rakouský ministr vnitra: Země není v ohrožení
Účast Al-Káidy na atentátech v Madridu je prý autentická
Teror v Madridu: Španělská vláda nevylučuje žádnou stopu
Řecko: Bezpečnost na olympijských hrách bude posílena
Odpověď, kdo může za bomby v Madridu, bude ve volbách rozhodující
Ana Palaciová: Nemáme důkaz o spojení ETA a Al-Káida
Španělská ministryně: Volby se budou konat, jak bylo stanoveno
Ve Francii ode dneška zvýšená pohotovost, vlajky na půl žerdi
Atentáty v Madridu jsou "al-káidizací" teroru, míní německý tisk
Rakouský tisk k útokům v Španělsku: Madrid zažil obdobu 11. září
Libération: Al-Káida přinejmenším morálním spoluautorem
V Polsku po atentátech v Madridu vyhlášen stav zvýšené bdělosti
Evropský tisk: Terorismus představuje globální hrozbu
Mnoho mrtvých dosud bez identifikace, oběti i z ciziny
Slovenský tisk o tragédii v Madridu: Teror dorazil do Evropy
Španělská média mluví převážně o islamistické stopě
Američtí experti nejistí, kdo spáchal atentáty, Madrid viní ETU
Výbuch v jednom z vlaků prý způsobil sebevražedný atentátník

12.3.2004 12:01:00
12.3.2004 11:58:00
12.3.2004 11:47:00
12.3.2004 11:32:00
12.3.2004 11:27:00
12.3.2004 11:21:00
12.3.2004 11:18:00
12.3.2004 10:57:00
12.3.2004 10:49:00
12.3.2004 10:48:00
12.3.2004 10:46:00
12.3.2004 10:31:00
12.3.2004 9:52:00
12.3.2004 9:35:00
12.3.2004 9:20:00
12.3.2004 5:37:00
12.3.2004 2:47:00
12.3.2004 0:14:00
12.3.2004 16:12:00
12.3.2004 15:27:00
12.3.2004 15:20:00
12.3.2004 14:00:00
12.3.2004 13:35:00
12.3.2004 13:31:00
12.3.2004 13:24:00
12.3.2004 12:44:00
12.3.2004 12:16:00
12.3.2004 12:01:00
12.3.2004 11:58:00
12.3.2004 11:47:00
12.3.2004 11:32:00
12.3.2004 11:27:00
12.3.2004 11:21:00
12.3.2004 11:18:00
12.3.2004 10:57:00
12.3.2004 10:49:00
12.3.2004 10:48:00
12.3.2004 10:46:00
12.3.2004 10:31:00
12.3.2004 9:52:00
12.3.2004 9:35:00
12.3.2004 9:20:00
12.3.2004 5:37:00
12.3.2004 2:47:00
12.3.2004 0:14:00

12
Tabulka č. 14: Londýn 2005 – den útoku
V Londýně večer dopravní chaos, 37 mrtvých, ale klid

7.7.2005 21:28:00

Chronologický přehled vývoje kolem dnešních výbuchů v Londýně
Čísla ke čtvrtečnímu teroristického útoku v Londýně
Teroristické útoky v Londýně otřásly světem
Počet obětí v Londýně stoupl na 37, nález podezřelých balíků
Počet obětí v Londýně stoupl na 37, nález podezřelého balíku
Slovenská studentka unikla útoku v Londýně jen o vlásek
Po atentátech v Londýně se v Evropě i USA posiluje bezpečnost
Summit G8 odsoudil útok, závěrečné deklarace odložil na pátek
Teroristické výbuchy v Londýně, nejméně 33 obětí
Summit G8 prý dosáhl v zásadě dohody o klimatu
Chronologický přehled vývoje kolem dnešních výbuchů v Londýně
AFP: Londýn se podle expertů stal z islámského svatostánku terčem
Kvůli útokům byla odložena Schilyho výpověď ve vízové aféře
Policie potvrdila nejméně 33 mrtvých v Londýně
Bush na summitu G8 řekl, že válka proti terorismu pokračuje
Policie potvrdila 33 mrtvých, nedostala varování o výbuších
Výroky pronesené v souvislosti s teroristickými útoky na Londýn
Bush na summitu G8 řekl, že válka proti terorismu pokračuje
Neznámá teroristická organizace zaútočila na Londýn
Bilance útoků v Londýně stoupá, Sky TV hovoří už o 45 mrtvých
Chronologický přehled vývoje kolem dnešních výbuchů v Londýně
Výběr největších teroristických útoků v Evropě od roku 1980
Největší teroristické útoky ve světě po 11. září 2001
Sky TV: Exploze v Londýně usmrtily 45 lidí, zranily tisíc
Evropa odsuzuje teroristické útoky v Londýně
Mezi oběťmi útoku na Londýn zřejmě nejsou Slováci
Britská královna je teroristickými útoky "hluboce šokována"
Po atentátech v Londýně se v Evropě posiluje bezpečnost
Blair a účastníci summitu G8 - jde o útok proti všem
CNN: Exploze v londýnské King's Cross zabila nejméně deset lidí
Britský ministr vnitra potvrdil, že v Londýně řádili teroristé
Blair a Bush pro posílení pomoci Africe
Summit G8 odsoudil teroristické útoky v Londýně
K atentátům v Londýně se podle zdrojů přihlásili islamisté
CNN: Exploze v londýnské King's Cross zabila nejméně deset lidí
Výbuchy v Londýně podle analytiků odpovídají stylu Al-Káidy
Dopoledne se v Londýně odvíjelo, jak ve zpomaleném filmu
K atentátům v Londýně s podle agentury ANSA přihlásili islamisté
Blair potvrdil teroristické útoky, odjede do Londýna
Přehled větších neštěstí a útoků v podzemních drahách světa
Blair: V Londýně došlo k teroristickým útokům, zřejmě i mrtví
Výbuchy v Londýně dle místopředsedy EK návrat terorismu do Evropy
Blair: V Londýně došlo k teroristickým útokům, zřejmě i mrtví
Policie potvrdila dva mrtvé, připustila terorismus
Exploze v ulicích Londýna a v metru, očekává se projev premiéra
Exploze v ulicích Londýna a v metru, očekává se projev premiéra

7.7.2005 21:11:00
7.7.2005 21:03:00
7.7.2005 20:26:00
7.7.2005 20:00:00
7.7.2005 19:28:00
7.7.2005 19:06:00
7.7.2005 18:30:00
7.7.2005 18:20:00
7.7.2005 18:06:00
7.7.2005 17:58:00
7.7.2005 17:42:00
7.7.2005 17:36:00
7.7.2005 17:05:00
7.7.2005 17:03:00
7.7.2005 16:49:00
7.7.2005 16:28:00
7.7.2005 16:22:00
7.7.2005 16:19:00
7.7.2005 16:15:00
7.7.2005 16:06:00
7.7.2005 16:00:00
7.7.2005 16:00:00
7.7.2005 16:00:00
7.7.2005 15:46:00
7.7.2005 15:38:00
7.7.2005 15:27:00
7.7.2005 15:24:00
7.7.2005 15:13:00
7.7.2005 15:07:00
7.7.2005 15:05:00
7.7.2005 14:50:00
7.7.2005 14:23:00
7.7.2005 14:17:00
7.7.2005 14:13:00
7.7.2005 14:11:00
7.7.2005 14:07:00
7.7.2005 14:04:00
7.7.2005 13:34:00
7.7.2005 13:31:00
7.7.2005 13:28:00
7.7.2005 13:20:00
7.7.2005 13:14:00
7.7.2005 13:09:00
7.7.2005 13:04:00
7.7.2005 12:55:00
7.7.2005 12:37:00

AP: Exploze v Londýně si vyžádaly nejméně dva lidské životy

7.7.2005 12:17:00

Výbuchy v Londýně si podle ministra vnitra vyžádaly vážná zranění
Exploze v londýnském metru a autobusech, zprávy o mrtvých
EK slíbila více pomoci Africe, EP vyzval G8 k výsledkům
AP: Podle policie v centru Londýna nejméně tři exploze autobusů
Bush a Blair pro dohodu o klimatu mimo Kjótský protokol
Londýnské metro uzavřeno, příčina nejasná
Londýnské metro uzavřeno, příčina nejasná
Londýnské metro je ochromeno po několika výbuších
Britská policie obklíčila tábor odpůrců summitu G8 u Gleneagle

7.7.2005 12:04:00
7.7.2005 11:56:00
7.7.2005 11:47:00
7.7.2005 11:40:00
7.7.2005 11:35:00
7.7.2005 11:27:00
7.7.2005 11:10:00
7.7.2005 11:00:00
7.7.2005 10:44:00
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Summit G8 má dnes na programu celý den jednání

7.7.2005 4:10
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Tabulka č. 15 - Londýn 2005 – dny poté
Britská policie pokračuje v evakuaci centra Birminghamu

9.7.2005 23:49:00

Britská policie uzavírá kvůli hrozbě centrum Birminghamu
Britská policie dala kvůli hrozbě vyklidit centrum Birminghamu
Haider přiřkl odpovědnost za terorismus Bushovi a Blairovi
Pátrání po tělech obětí není pro londýnské záchranáře snadné
V Londýně pohřešovaní, poplachy, snaha o normální život
Při protestech proti summitu G8 bylo zadrženo 358 osob
Po útocích v Londýně v Itálii razie - 142 zadržených
Podle policie vybuchly tři nálože v metru v rámci 50 vteřin
Schröder chce po útocích v Londýnu jednotnou frontu proti teroru
Podle policie vybuchly tři nálože v metru v rámci 50 vteřin
Nejúspěšnější kapelou historie britských hitparád jsou Queen
K atentátům v Londýně se přihlásila další islamistická skupina
V Londýně 50 pohřešovaných, poplachy, snaha o normální život
Blair vyzval politiky k vykořeňování příčin terorismu
K atentátům v Londýně se přihlásila další islamistická skupina
Londýn vytvořil fond na pomoc obětem atentátů
Britský tisk má obavy o osud pohřešovaných po atentátech
Islámský předák předpověděl již před rokem útoky v Londýně
Summit G8 otřesený útoky v Londýně zvýšil pomoc Africe
Podle expertů použili teroristé v Londýně asi plastickou trhavinu
Blair - G8 nabízí světu naději, teroristé beznaděj
V Londýně zraněni cizinci nejméně osmi národností
Londýnští muslimové se po útocích obávají odvetných reakcí
Mobily s fotoaparáty ukázaly v Londýně svůj vliv na zpravodajství
Podle expertů použili teroristé v Londýně asi plastickou trhavinu
Summit G8 otřesený útoky v Londýně zvýšil pomoc Africe
Útoky v Londýně - přes 50 mrtvých, pachatelé zatím neznámí
Ministři vnitra EU ve středu v Bruselu o londýnských atentátech
Berlusconi: Itálie asi začne stahovat část svých vojáků z Iráku
Blair - G8 nabízí světu naději, teroristé beznaděj
Podle policie bylo pachatelů čtvrtečních útoků několik
AFP: Mlhovina nazývaná Tajná skupina džihádu a Al-Káidy v Evropě
Hlavní body summitu skupiny G8
Státy G8 pro větší spolupráci v obraně před teroristickými útoky
Světový tisk volá po spojení proti teroru, méně viní Západ
V Itálii sílí hlasy, které volají po stažení z Iráku
Islamisté pohrozili na internetu Berlusconimu a Itálii
Blair - G8 nabízí světu naději, teroristé beznaděj
Státy G8 se dohodly na opatřeních ke klimatu, subvencím a Africe
Místopředseda EK naléhal na vytvoření protiteroristické sítě
Rozvědky nezmohou nic vůči teroristům, kteří jednají samostatně
Mezi zraněnými v Londýně čtyři Němci a Rakušanka, Češi žádní
NATO vyjádřilo naprostou podporu Británii, EU držela minutu ticha
Podle velitele policie v Londýně více než 50 mrtvých
Islamisté pohrozili na internetu Berlusconimu
Kodaňské metro se zastavilo kvůli podezřelé tašce
Německo po útocích na Londýn debatuje o bezpečnostních opatřeních
V Londýně nervozita a odhodlání, obava z nových útoků
Představitelé G8 jednají o boji proti terorismu
Podle velitele policie v Londýně více než 50 mrtvých
Rakouský tisk varuje před panikou, švýcarský vidí neúspěch Západu
Španělský tisk porovnává Londýn s Madridem
Belgický tisk: Kdy bude na řadě Brusel?
Mezi zraněnými v Londýně dva Němci a Rakušanka, Češi zatím žádní
Francouzský tisk se dnes opět ptá: Proč Londýn?
Italský tisk: Evropa je uprostřed fronty islamistického boje
Po atentátech v Londýně se posiluje bezpečnost také v Asii
Britský ministr vnitra varoval před dalšími útoky

9.7.2005 22:36:00
9.7.2005 22:15:00
9.7.2005 22:10:00
9.7.2005 18:45:00
9.7.2005 18:23:00
9.7.2005 18:00:00
9.7.2005 17:26:00
9.7.2005 16:39:00
9.7.2005 15:38:00
9.7.2005 14:15:00
9.7.2005 13:55:00
9.7.2005 13:04:00
9.7.2005 12:44:00
9.7.2005 10:53:00
9.7.2005 10:08:00
9.7.2005 8:11:00
9.7.2005 2:31:00
8.7.2005 23:48:00
8.7.2005 21:43:00
8.7.2005 21:40:00
8.7.2005 21:35:00
8.7.2005 21:03:00
8.7.2005 20:34:00
8.7.2005 20:30:00
8.7.2005 19:50:00
8.7.2005 19:29:00
8.7.2005 18:47:00
8.7.2005 18:39:00
8.7.2005 18:19:00
8.7.2005 18:17:00
8.7.2005 17:59:00
8.7.2005 17:37:00
8.7.2005 17:13:00
8.7.2005 16:33:00
8.7.2005 15:19:00
8.7.2005 15:08:00
8.7.2005 14:51:00
8.7.2005 14:25:00
8.7.2005 14:18:00
8.7.2005 13:42:00
8.7.2005 13:32:00
8.7.2005 13:26:00
8.7.2005 13:23:00
8.7.2005 13:20:00
8.7.2005 13:16:00
8.7.2005 12:42:00
8.7.2005 12:42:00
8.7.2005 12:35:00
8.7.2005 12:27:00
8.7.2005 12:12:00
8.7.2005 11:55:00
8.7.2005 11:49:00
8.7.2005 11:42:00
8.7.2005 11:38:00
8.7.2005 11:06:00
8.7.2005 10:47:00
8.7.2005 10:22:00
8.7.2005 9:46:00
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Svět je ve válce, je třeba se sjednotit, píše ruský tisk
Mobilní telefony se v Londýně staly reportážními kamerami
Útoky na Londýn probírají německé listy z mnoha úhlů pohledu
Podle slovenského tisku útok na Londýn provedli šílenci a bestie
Taliban říká, že Britové zaplatili za zlé skutky svých vůdců
Londýn opět funguje, královna navštíví postižené
Většina linek londýnského metra je opět v provozu
Útoky otevírají polemiku o efektivitě britských tajných služeb
Většina linek londýnského metra je opět v provozu
Útoky mířily na nemuslimy, ne na Británii, píše německý tisk
Ve skotském Gleneagles by měl skončit summit skupiny G8
V britském tisku odsouzení útoků i odhodlání nepodlehnout teroru
Londýnští muslimové se po útocích obávají reakcí spoluobčanů
Na vyšetřovatele čeká nelehký úkol - najít pachatele útoků

8.7.2005 9:40:00
8.7.2005 9:36:00
8.7.2005 9:34:00
8.7.2005 9:28:00
8.7.2005 9:11:00
8.7.2005 8:23:00
8.7.2005 8:16:00
8.7.2005 6:21:00
8.7.2005 5:44:00
8.7.2005 4:52:00
8.7.2005 4:08:00
8.7.2005 3:19:00
8.7.2005 2:44:00
8.7.2005 1:26:00
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Tabulka č. 16 – Oslo a ostrov Utoya 2011 – den útoku
Střelba na mládežnickém táboře u Osla – prý až deset mrtvých

22.7.2011
23:49:00

22.7.2011
22:47:00
policie se nedomnívá, že dnešní teroristické útoky souvisí s mezinárodním terorismem. Prý jde spíše 22.7.2011
o "místní" útok na politický systém.
22:28:00
22.7.2011
Střelba na mládežnickém táboře u Osla - prý až deset mrtvých
22:02:00
22.7.2011
Norsko zasáhl terorismus: pumový atentát, střelba do mládeže
21:53:00
22.7.2011
Dostupné informace o organizaci Ansar džihád alamí
21:45:00
22.7.2011
Teroristický útok v Oslu odsoudil prakticky celý svět
21:40:00
22.7.2011
K norským útokům se přihlásila islamistická teroristická skupina
21:37:00
22.7.2011
Střelba na mládežnickém táboře v Oslu - prý přes 20 mrtvých
21:15:00
22.7.2011
Podle svědka bylo při střelbě u Osla zabito přes 20 lidí
21:05:00
Norský svědek řekl, že v místě mládežnického shromáždění u Osla, kde se střílelo, viděl nejméně 20 22.7.2011
mrtvých. Policie to odmítla komentovat.
20:59:00
22.7.2011
Střelba na mládežnickém táboře v Oslu - policie nepotvrdila mrtvé
20:40:00
22.7.2011
K norským útokům se přihlásila islamistická teroristická skupina
20:37:00
NYT: K dnešním teroristickým útokům v Norsku se přihlásila islamistická teroristická skupina
22.7.2011
Ansar džihád alámí (Pomocníci světového džihádu).
20:28:00
22.7.2011
V centru Osla explodovala bomba; nejméně sedm mrtvých
20:15:00
Výbuch v centru Osla si údajně vyžádal sedm mrtvých a deset vážně zraněných. Čtyři lidé byli prý 22.7.2011
zastřeleni na mládežnickém táboře u Osla.
19:51:00
22.7.2011
Údajně čtyři mrtví při střelbě na mládežnickém táboře v Norsku
19:26:00
22.7.2011
Norové se vojensky angažují v Afghánistánu i Libyi
19:25:00
22.7.2011
Výbuchy náloží trápí zejména severní Irsko a jih Evropy
19:12:00
22.7.2011
Nejméně čtyři mrtví při střelbě na mládežnickém táboře v Norsku
19:03:00
22.7.2011
Nejméně čtyři mrtví při střelbě na mládežnickém táboře v Norsku
19:01:00
22.7.2011
V centru Osla explodovala bomba; nejméně dva mrtví
18:37:00
OPRAVA: Na premiéra Stoltenberga se nestřílelo. Při útoku na mládežnickém shromáždění na
22.7.2011
norském ostrově Utoya nicméně nejméně čtyři mrtví.
18:32:00
22.7.2011
V centru Osla explodovala bomba; nejméně dva mrtví
17:31:00
22.7.2011
Policie potvrdila, že v Oslu vybuchla bomba; nejméně dva mrtví
17:19:00
Norská policie oznámila, že ve vládní čtvrti v centru Osla dnes explodovala bomba. Podle norské
22.7.2011
televize zemřeli nejméně dva lidé.
17:16:00
22.7.2011
V centru Osla patrně explodovala bomba; nejméně jeden mrtvý
17:05:00
Svědectví naznačují, že ve vládní čtvrti v centru norské metropole Oslo vybuchla bomba v
22.7.2011
automobilu Exploze si vyžádala nejméně jednoho mrtvého.
16:55:00
22.7.2011
Mohutná exploze otřásla vládní čtvrtí norské metropole Osla
16:10:00
22.7.2011
Mohutná exploze otřásla vládní čtvrtí norské metropole Oslo
15:54:00
Norská policie nevěří, že za atentáty jsou mezinárodní teroristé

17
Mohutná exploze neznámého původu poničila vládní budovy včetně úřadu premiéra v centru norské 22.7.2011
metropole Oslo. Několik lidí bylo zraněno.
15:51:00
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Tabulka č. 17: Oslo a Utoya 2011 – dny poté
Budovy poškozené při výbuchu v Oslu možná bude nutné strhnout

24.7.2011
22:38:00

24.7.2011
20:32:00
24.7.2011
Podezřelý z masakru v Norsku stane v pondělí poprvé před soudcem
19:11:00
24.7.2011
Psycholog: Fanatici jako Breivik chtějí být vnímáni jako hrdinové
18:12:00
24.7.2011
Výňatky z deníku vraždícího střelce z Norska
17:22:00
24.7.2011
Svět se zabývá pachatelem masakru v Norsku, kde je už 93 mrtvých
17:03:00
24.7.2011
Nor Breivik chtěl zbraně pro útoky v Norsku koupit v Praze
16:15:00
24.7.2011
Nor Breivik své příznivce oslovil nejen manifestem, ale i videem
15:25:00
24.7.2011
Norská policie zatím nenašla žádné další lidi spojené s útoky
14:42:00
24.7.2011
Hlavní události kolem norského masakru
14:20:00
Norská policie nenašla při dnešní operaci v Oslu žádné výbušniny a několik původně zadržených 24.7.2011
osob zakrátko zase propustila.
14:16:00
Norská policie v Oslu zadržela několik osob v souvislosti s pátečními útoky, při nichž podle
24.7.2011
nové bilance zemřelo 93 lidí. Pachatel je ve vazbě.
13:48:00
24.7.2011
DPA: Norsko v šoku - z ráje do pekla
13:45:00
24.7.2011
Zadržený střelec Breivik přiznal, že v pátek v Norsku útočil sám
13:20:00
Norská policie potvrdila, že autorem pravicového manifestu zveřejněném na internetu je
24.7.2011
zadržený Nor Breivik, který se přiznal k pátečním útokům.
13:05:00
Norská policie zahájila operaci ve východní části metropole Osla. Týká se pátečních událostí, při 24.7.2011
nichž pravicový radikál Breivik zabil 92 lidí.
12:48:00
24.7.2011
Vizitka kontroverzního motorkářského klubu Hells Angels
12:44:00
24.7.2011
Nor Breivik chtěl zbraně pro útoky v Norsku koupit v Praze
12:40:00
24.7.2011
Norské útoky podle Sky News odkrývají selhání špionážních sítí
11:56:00
24.7.2011
Nor Breivik údajně chtěl zbraně pro útoky v Norsku koupit v Praze
11:31:00
Zatčený Nor Breivik považoval Prahu za věhlasný tranzitní bod pro nelegální zbraně a drogy.
24.7.2011
Pak ale zjistil, že je Praha bezpečnější než Oslo.
11:30:00
24.7.2011
Zadržený střelec Breivik přiznal, že v pátek v Norsku útočil sám
10:57:00
24.7.2011
Zadržený střelec Breivik přiznal, že v pátek v Norsku útočil sám
10:38:00
Zadržený Nor Breivik tvrdí, že oba krvavé útoky v Oslu a na ostrově Utöya spáchal sám. Jeho 24.7.2011
motivem prý byla snaha změnit norskou společnost.
10:31:00
24.7.2011
RTR: Norský zabiják online útočil na islám a multikulturalitu
10:00:00
24.7.2011
Norský atentátník se na masakr dlouho připravoval, i v Praze
3:43:00
Norský atentátník se na masakr připravoval i v Praze. S pomocí motorkářského klubu Hells
24.7.2011
Angels si tu chtěl opatřit střelné zbraně, ale neuspěl.
3:20:00
24.7.2011
Norský střelec sepsal obsáhlý manifest a umístil video na YouTube
0:32:00
Norský atentátník sepsal "manifest", v němž vysvětluje, že by se Evropa měla očistit od
23.7.2011
přistěhovalců. Názory shrnul na videu na YouTube.
23:59:00
23.7.2011
Po útocích v Norsku Europol vytvořil operační krizovou skupinu
22:49:00
Nor Breivik radí zacházet s muslimy jako ČSR se sudetskými Němci
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23.7.2011
20:20:00
23.7.2011
Vyšetřování v Oslu se zaměří na možnou existenci dalšího střelce
19:41:00
23.7.2011
Vyšetřování v Oslu se zaměří na možnou existenci druhého střelce
18:51:00
Norská policie se při vyšetřování masakru nyní zaměří na to, zda nebylo více střelců. Stále se
23.7.2011
přitom ještě pohřešuje asi pět mladých lidí.
18:28:00
23.7.2011
TV: Údajný střelec v Oslu byl zneškodněn ze vzduchu slzným plynem
17:32:00
23.7.2011
Podezřelý z Osla byl členem krajně pravicové strany
16:35:00
Hlavní podezřelý z atentátů v Norsku byl čle... Hlavní podezřelý z atentátů v Norsku byl členem 23.7.2011
krajně pravicové Strany pokroku (FP). Počet obětí střelby na ostrově Utöya stoupl na 85.
16:24:00
23.7.2011
Norsko je v šoku po útocích, které si vyžádaly životy 91 lidí
15:05:00
23.7.2011
Útok v Norsku dle BBC povede k debatě o krajním extremismu
14:20:00
23.7.2011
Nor zatčený kvůli útokům v Oslu a na ostrově možná nebyl sám
14:15:00
23.7.2011
Nor zatčený kvůli útokům v Oslu a na ostrově možná nebyl sám
12:59:00
Norská policie prověřuje možnost, že muž zadržený po pátečních útocích nebyl jediným
23.7.2011
pachatelem. Podle různých svědectví mohli být dva.
12:45:00
23.7.2011
Nejkrvavější útoky individuálních extremistů či šílených střelců
12:02:00
23.7.2011
Údajný střelec z Norska miloval Kafkův Proces a Orwellův 1984
11:51:00
Zadržený a obviněný útočník z Norska miloval Kafku, Orwella i Churchilla a kritizoval
23.7.2011
socialismus za rozmělňování národní identity.
11:45:00
23.7.2011
Někteří přežili palbu v Norsku tak, že předstírali smrt
10:55:00
Střelec na ostrově Utöya pálil i po plavcích, kteří se snažili z ostrova dostat vodou. Někteří
23.7.2011
přežili jenom tak, že předstírali smrt.
10:48:00
23.7.2011
Zpráva norské bezpečnostní služby naznačila možnost útoku
10:17:00
23.7.2011
Norská policie obvinila zatčeného muže z obou pátečních útoků
9:55:00
Nor, který útočil v Oslu a na ostrově Utöya, byl podle policie křesťanský fundamentalista. Je
23.7.2011
vyšetřován na základě protiteroristického zákona.
9:47:00
23.7.2011
Norský premiér označil páteční útoky za národní tragédii
9:11:00
Norský premiér označil páteční masakr v Norsku za národní tragédii. V Norsku je národní
23.7.2011
smutek, Oslo střeží armáda. Zadržený Nor je vyšetřován.
8:59:00
23.7.2011
Norský ostrov Utoya vypadal podle svědků jako válečná zóna
8:43:00
23.7.2011
Nor podezřelý z útoků má pravicové smýšlení, je proti muslimům
7:19:00
Muž podezřelý ze dvou pátečních útoků v Oslu a okolí s 87 mrtvými zastává antimuslimské
23.7.2011
názory, ale není jasné, zda to byl motiv jeho činu.
6:43:00
23.7.2011
Podle policie nejméně 80 obětí při střelbě na ostrově u Osla
5:29:00
23.7.2011
Podle policie nejméně 80 obětí při střelbě na ostrově u Osla
4:22:00
23.7.2011
Podle policie nejméně 80 obětí při střelbě na ostrově u Osla
4:04:00
Nejméně 80 lidí zahynulo podle norské policie při páteční střelbě na mládežnickém táboře u
23.7.2011
Osla. Původně se uvádělo kolem deseti obětí.
3:59:00
Norsko je v šoku po útocích, které si vyžádaly životy 92 lidí
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Tabulka č. 18: Paříž 2015 – den útoku
Francouzský prezident Hollande vyhlašuje po teroristických útocích výjimečný stav platný na 13.11.2015
celém území Francie. Zároveň uzavírá francouzské hranice.
23:58:29
13.11.2015
23:40:00
13.11.2015
Dnešní útoky v Paříži se zařadí k nejhorším v Evropě za 15 let
23:33:59
13.11.2015
Čtyřicet mrtvých při útocích v Paříži; stovka držena jako rukojmí
23:28:11
Nejméně 40 mrtvých si vyžádaly teroristické útoky v Paříži. Kolem stovky lidí je drženo jako 13.11.2015
rukojmí v hudební síni v centru francouzské metropole.
23:19:55
13.11.2015
Počet obětí teroristických útoků v Paříži stoupl na 30
23:10:54
Nejméně 30 mrtvých a desítky zraněných si podle nejnovější bilance vyžádal série útoků v
13.11.2015
Paříži. Více než 10 obětí je z restaurace, 15 z hudební síně.
23:08:44
13.11.2015
Bezprecedentní teroristické útoky v Paříži: nejméně 18 mrtvých
23:06:03
13.11.2015
Bezprecedentní teroristické útoky v Paříži: nejméně 18 mrtvých
22:59:53
13.11.2015
Při útocích v Paříži byli zajati také rukojmí
22:46:05
sérii násilných útoků v Paříži byli zajati jako rukojmí diváci představení v centru francouzské 13.11.2015
metropole. Počet zajatých osob není zatím znám.
22:45:11
13.11.2015
Osmnáct mrtvých si vyžádala série teroristických útoků v Paříži
22:42:44
Nejméně 18 mrtvých si podle pařížské prefektury vyžádala série násilných útoků ve
13.11.2015
francouzské metropoli. Z řady míst byla hlášena střelba a výbuchy.
22:41:07
13.11.2015
Hollandea evakuovala ochranka po sérii výbuchů a střelbě v Paříži
22:36:24
Francouzského prezidenta Françoise Hollandea evakuovala ochranka z fotbalového zápasu na 13.11.2015
pařížském stadionu po sérii výbuchů v blízkosti budovy.
22:33:33
13.11.2015
Dva mrtvé a sedm zraněných si vyžádala střelba v Paříži
22:26:02
Střelba v restauraci v Paříži si vyžádala nejméně dva mrtvé a 7 zraněných. U místního
13.11.2015
stadionu došlo k výbuchu. Není jasné, zda oba incidenty souvisí.
22:23:19
13.11.2015
Před konferencí o klimatu začal k tématu 24hodinový koncert
18:46:21
Steinmeier vyzval k vyšetření údajného odposlouchávání Fabiuse
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Tabulka č. 19: Paříž 2015 – dny poté
Bavorsko po pařížských atentátech žádá kontrolu všech přechodů

15.11.2015 23:15:00

Policie identifikovala tři atentátníky, pátrá po uprchlém
Počet obětí pařížských atentátů je nadále 129
Pokračuje vyšetřování pařížských útoků i polemiky o uprchlících
ČTK LIVE: Vývoj po teroristických útocích v Paříži
V pondělí odpoledne se v Paříži opět otevřou kulturní instituce
AP: Iráčtí zpravodajci den před útoky v Paříži varovali koalici
Iráčtí zpravodajci den před útoky v Paříži varovali koalici států před hrozícími útoky IS,
zjistila AP. Turecko prý zmařilo "větší atentát".
Truchlící Pařížany vyděsily petardy
Na pařížském náměstí Republiky propukla panika poté, co lidi truchlící za oběti atentátů
vyděsily petardy. Policie potvrdila, že šlo o planý poplach.
Počet obětí pařížských atentátů vzrostl na 132
Počet obětí pařížských atentátů vzrostl na 132 poté, co v nemocnici zemřeli tři zranění.
Podle předchozích zpráv bylo ve vážném stavu 99 zraněných.
Policie identifikovala tři atentátníky, pátrá po uprchlém
Atentátníci na Stade de France jsou pro experty záhadou
Francouzská policie vyhlásila pátrání po údajném komplici teroristů, 26letém bruselském
rodákovi Salahu Abdeslamovi, a zveřejnila jeho fotografii.
Hollande požaduje prodloužení výjimečného stavu na tři měsíce
Francouzský prezident Hollande chce prý výjimečný stav vyhlášený v sobotu po
atentátech prodloužit na tři měsíce. Musel by to schválit parlament.
Nejméně tři z atentátníků, kteří útočili v Paříži, byli Francouzi
Vyšetřovatelé identifikovali druhého ze sebevražedných útočníků z pátečních
teroristických útoků v pařížském koncertním sále Bataclan.
Pokračuje vyšetřování pařížských útoků i polemiky o uprchlících
Nejméně tři z atentátníků, kteří útočili v Paříži, byli Francouzi
Mezi sedmi atentátníky, kteří přišli o život při teroristických útocích v Paříži, byli tři
Francouzi. Dva z nich žili v Bruselu. Zatčeno bylo 14 lidí.
Francie drží smutek za 129 obětí teroristických útoků
Ve Francii i v Belgii se zatýká kvůli pátečním atentátům v Paříži
Dva z atentátníků, kteří útočili v pátek v Paříži, pocházejí z Bruselu. Oznámila to belgická
prokuratura. Při útocích zemřelo 129 lidí.
Papež: Ospravedlňovat násilí Bohem je svatokrádež
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Papež František vyjádřil hluboký žal nad oběťmi útoků v Paříži a odsoudil používání
božího jména k ospravedlňování násilí jako rouhání.
Francouzský expert: Růst islamofobie po útocích vyhovuje IS
EU uspořádá kvůli útokům v Paříži schůzku ministrů vnitra
Lucembursko jako současná předsednická země EU svolala na žádost Francie na 20.
listopad mimořádnou schůzku ministrů vnitra a spravedlnosti.
Výběr událostí souvisejících s teroristickými útoky v Paříži
Francie žádá kvůli atentátům mimořádnou schůzku ministrů vnitra
Nejdřív jsme nechápali, co se děje, pak hráli mrtvé, řekli svědci
Británie je připravena nasadit armádu v... Británie je připravena nasadit armádu v případě
velkého útoku. Francie žádá schůzku ministrů vnitra EU. Německo posílí ostrahu táborů
pro uprchlíky.
Atentáty v Paříži byly podle odborníků v mnohém premiérou
Ve Francii identifikovali 103 ze 129 obětí pátečních útoků
Fico: Útoky v Paříži potvrdily rizika spojená s migrační vlnou
Ve Francii bylo podle premiéra Vallse zatím identifikováno 103 obětí pátečních atentátů.
V Paříži při nich zemřelo 129 lidí.
Útoky v Paříži podle slovenského premiéra Fica potvrzují bezpečnostní rizika spojené s
přílivem migrantů. Řekl, že nejméně dva útočníci byli migranti.
V Paříži přišly o život také zhruba dvě desítky cizinců
Ve Francii zatčeno sedm lidí z okolí jednoho z atentátníků
Majitel syrského pasu, který se našel na stadionu po pátečním atentátu, 7. října vstoupil do
Srbska a požádal tam podle ministerstva vnitra o azyl.
Německý tisk mluví o zapojení Německa do boje proti IS
Podle německého tisku by se Berlín měl připojit k Paříži v boji proti IS. Společnost by se
ale po útocích neměla obracet proti běžencům.
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Francouzský tisk odráží smutek po pátečních útocích
Policie identifikovala prvního z atentátníků, zatčeno šest lidí
Na pařížském předměstí Montreuil se našlo další auto atentátníků, kteří útočili v Paříži.
Dosud bylo zadrženo šest osob z blízkosti jednoho útočníka.
Symbolem solidarity po útocích je spontánní kresba s Eiffelovkou
Paříž byla v sobotu večer tichá jako málokdy
Solidarita s Francií je všudypřítomná, vlajky zaplavily města
ČTK LIVE: Vývoj po teroristických útocích v Paříži
Francouzská policie identifikovala prvního z atentátníků
Francouzská policie identifikovala prvního z atentátníků. Je jím devětadvacetiletý
Francouz Omar Ismail Mostefai z pařížského předměstí Courcouronnes.
Francouzská policie identifikovala prvního z atentátníků
Francouzská policie identifikovala prvního z atentátníků
Německá tajná služba žádá kontrolu proudu přistěhovalců
Francouzská policie zatkla příbuzné jednoho z teroristů
Francouzská policie zadržela příbuzné jednoho z teroristů, kteří útočili v Paříži. Belgie
zvýšila stupeň ohrožení ze druhého na nejvyšší třetí.
ČTK LIVE: Série teroristických útoků v Paříži
Francií otřásly teroristické útoky, které nepřežilo 129 lidí
V Paříži byly kvůli falešnému poplachu nařízeny evakuace
Policejní uzávěra kolem hotelu Pullman poblíž Eiffelovy věže byla vyvolána falešným
poplachem. Potvrdilo to ministerstvo vnitra i řetězec Accor.
Šéf libanonského Hizballáhu odsoudil útoky v Paříži
V Paříži zasažené teroristickými útoky byly nařízeny evakuace
V Paříži bylo dle Reuters evakuováno okolí Eiffelovy věže. Mnoho policistů je nasazeno
kolem hotelu Pullman. Uzavřena byla stanice metra Martova pole.
Šéf libanonského hnutí Hizballáh odsoudil páteční útoky v Paříži. Pachatelé atentátů, k
nimž se přihlásil Islámský stát, jsou podle něj zločinci.
Dva muži hledaní kvůli útokům v Paříži byli registrováni v Řecku
Pařížské útoky si vyžádaly 129 mrtvých, stav 99 lidí je kritický
Dva muži, po kterých pátrá francouzská policie kvůli útokům v Paříži, řecké úřady letos
zaregistrovaly jako žadatele o azyl. Uvedla to řecká policie.
Mezi oběťmi pařížských útoků jsou Rumuni, Belgičané, Švéd i Brit
V Belgii zatkli člověka, který byl v pátek večer v Paříži
Finsko zpřísnilo kontroly, Belgičané nemají jezdit do Paříže
Belgické protiteroristické úřady po útocích v Paříži zatkly člověka, který byl v pátek večer
ve francouzské metropoli. Uvedl to belgický premiér.
Pařížské útoky si vyžádaly 129 mrtvých, stav 99 lidí je kritický
TGV ve Francii havarovalo při zkušení jízdě, nejméně 10 mrtvých
V Paříži a okolí jsou zakázány demonstrace, řada míst je uzavřena
Čeští diplomaté nevědí,že by mezi oběťmi útoků v Paříži byli Češi
Pařížské útoky si vyžádaly 129 mrtvých, stav 99 lidí je kritický
Počet obětí série teroristických útoků v Paříži vzrostl na 129. Dalších 352 lidí je zraněno,
stav 99 z nich je kritický. Mrtvých je i sedm teroristů.
Při nehodě TGV ve Francii zahynulo podle nové...
Výběr událostí souvisejících s teroristickými útoky v Paříži
Celá EU má v pondělí uctít pařížské oběti minutou ticha
Ve Francii při zkušení jízdě vykolejilo TGV, nejméně sedm mrtvých
Šéfové států a vlád zemí Evropské unie vyzvali k minutě ticha v pondělí v poledne k
uctění více než 120 obětí teroristických útoků v Paříži.
Belgická policie zatýkala v Bruselu kvůli atentátům v Paříži
Belgická policie v bruselské čtvrti Molenbeek podle ministra spravedlnosti zatkla několik
lidí. Do Molenbeeku vedly stopy atentátníků z Paříže.
Syrský pas, nalezený na jednom z míst pátečních atentátů v Paříži, patřil podle řeckého
ministra uprchlíkovi, zaregistrovanému v Řecku.
Ve Francii při zkušení jízdě vykolejilo TGV, nejméně pět mrtvých
Svět se zahaluje ze solidarity do barev francouzské trikolory
Francie nehodlá rušit konferenci o klimatu, zvýší ale bezpečnost
Teroristé podle Kisky chtějí šířit zlo, Fico před nimi varuje
Slovenský premiér Fico v reakci na pařížské atentáty řekl, že radikálové z IS mohli
infiltrovat do vlny migrantů, kteří přicházejí do Evropy.
Ve Francii vykolejila souprava TGV, prý nejméně pět mrtvých
Islámský stát dosud útočil na Blízkém východě, nyní v Paříži
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Na východě Francie vykolejil vlak TGV. Podle...
14.11.2015 16:38:03
Teroristé v Paříži útočili u stadionu, v klubu a v restauracích
14.11.2015 16:36:47
Fabius potvrdil, že konference OSN o klimatu se v Paříži bude konat a že bezpečnostní
14.11.2015 16:34:56
opatření budou posílena. Obama se podle Američanů zúčastní.
Nizozemské úřady po výhružném tweetu prověřují let do Francie
14.11.2015 16:34:22
Francií otřásly teroristické útoky, které nepřežilo 128 lidí
14.11.2015 16:30:30
Úřady v Amsterodamu pozdržely start letadla, které mělo odpoledne odletět do Francie.
14.11.2015 16:25:43
Na Twitteru se objevil výhružný vzkaz týkající se letu.
Německo posílí dohled nad islamisty a krajní pravicí
14.11.2015 16:22:00
Paříž se snaží vyrovnat s letos už druhým teroristickým útokem
14.11.2015 16:13:40
Německo posílí dohled nad islamisty a pravicovými extremisty, zpřísní kontroly spojů do
14.11.2015 16:07:14
Francie. Vláda ale nechce atentáty spojovat s běženci.
Atentáty tvrdě zasáhly pařížské obchody a turistické atrakce
14.11.2015 15:53:25
Německá policie před útoky zadržela ozbrojence, mířil do Paříže
14.11.2015 15:39:18
Po pařížských útocích bylo hospitalizováno 300 lidí
14.11.2015 15:16:07
Pařížské nemocnice přijaly po pátečních atentátech k ošetření 300 osob. 80 z nich je ve
14.11.2015 15:13:00
vážném stavu. Bilance zahrnuje také šokované příbuzné obětí.
Mezi oběťmi pařížských útoků jsou Rumuni, Belgičané i Švéd
14.11.2015 15:08:25
U těla jednoho z atentátníků byl syrský pas, další byl Francouz
14.11.2015 15:04:48
AFP: Jeden z atentátníků kteří útočili v pátek v Paříži, byl Francouz. Byl identifikován
14.11.2015 15:02:30
pomocí otisků prstů. Bezpečnostní služby jej znaly.
Atentátníci, kteří útočili v pátek v Paříži, měli kontakty v Belgii, sdělila belgická televize
14.11.2015 14:53:15
RTBF. Auto jednoho z nich bylo přihlášeno v Belgii.
V Paříži a okolí jsou zakázány demonstrace, řada míst je uzavřena
14.11.2015 14:43:52
Místní úřady ve Francii mohou vyhlásit zákazy vycházení
14.11.2015 14:34:32
Francouzská samospráva bude mít právo vyhlásit místní zákazy vycházení, řekl ministr
14.11.2015 14:29:04
vnitra Cazeneuve. Kvůli útokům jsou zakázaná veřejná shromáždění.
Stovky Berlíňanů přinášejí květiny před francouzskou ambasádu
14.11.2015 14:25:08
Finsko zpřísnilo kontroly, Belgičané nemají jezdit do Paříže
14.11.2015 14:22:17
Světoznámý symbol Paříže, Eiffelova věž, byla dnes až do odvolání uzavřena v souvislosti
14.11.2015 14:17:10
s pátečními teroristickými útoky. Uvedla to agentura AFP.
Mezi oběťmi pařížských útoků jsou dva Rumuni a dva Belgičané
14.11.2015 14:12:22
Pařížané prožívají hrůzu z masakru i stojí ve frontě na krev
14.11.2015 14:07:07
Cameron připravil Británii také na britské oběti při útocích IS
14.11.2015 14:02:39
Mezi oběťmi teroristických útoků v Paříži jsou podle belgického ministerstva zahraničí
14.11.2015 14:00:13
také nejméně dva Belgičané. Dvě oběti hlásí Rumunsko.
Francie kvůli útokům posílí bezpečnost u úřadů a škol v zahraničí
14.11.2015 13:58:59
Mezi oběťmi teroristických útoků v Paříži jsou podle Bukurešti i dva rumunští občané.
14.11.2015 13:53:56
Další byl zraněn, ale po ošetření byl propuštěn z nemocnice.
Nebezpečí, které představuje IS, se podle britského premiéra Camerona zvyšuje, je třeba
14.11.2015 13:47:07
připravit se i na britské oběti. Reagoval na dění ve Francii.
Francie podniká kroky k posílení bezpečnosti u sídel svých úřadů, kulturních center a škol
14.11.2015 13:39:37
v zahraničí. Ve Vídni to oznámil ministr zahraničí Fabius.
Francie nese podle Asada část viny za atentáty, které ji postihly
14.11.2015 13:39:14
Francie nehodlá rušit konferenci o klimatu, zvýší ale bezpečnost
14.11.2015 13:37:54
Francie neuvažuje o tom, že by zrušila či odložila plánovanou konferenci OSN o klimatu,
14.11.2015 13:23:38
jež má začít v Paříži koncem listopadu. Zvýší ale bezpečnost.
U těla jednoho z atentátníků byl v Paříži nalezen syrský pas
14.11.2015 13:15:59
Na pařížském stationu, který byl jedním z míst pátečních atentátů, se podle policie našel
14.11.2015 13:10:16
syrský pas jednoho z útočníků. K útokům se přihlásil IS.
Svět se zahaluje ze solidarity do barev francouzské trikolory
14.11.2015 13:06:35
Syrský prezident Asad odsoudil atentáty spáchané v Paříži jako akce podobné těm, jimž
14.11.2015 13:04:47
čelí Syřané už roky. Vina leží prý i na politice Francie.
Finsko zpřísnilo kontroly, Belgičané nemají jezdit do Paříže
14.11.2015 13:04:08
Bezpečnostní opaření posilují kvůli pařížským atentátům Finsko, Belgie a také Itálie.
14.11.2015 12:54:53
Zpřísňují hraniční kontroly, Belgičané nemají jezdit do Paříže.
IS ovládá části Iráku a Sýrie a útočí i v Evropě
14.11.2015 12:40:12
Útoky v Paříži byly podle Hollandea válečným aktem
14.11.2015 12:35:52
V Paříži a okolí jsou zakázány demonstrace, řada míst je uzavřena
14.11.2015 12:33:04
V Paříži a okolí policie zakázala do čtvrtka veřejné demonstrace. Zavřený je i Disneyland,
14.11.2015 12:22:59
muzea a sportoviště, soutěže a utkání byly zrušeny.
Výběr událostí souvisejících s teroristickými útoky v Paříži
14.11.2015 12:21:21
Tisk: Trauma z útoků může mít neblahý vliv na budoucnost Francie
14.11.2015 12:19:40
Islámský stát dosud útočil na Blízkém východě, nyní v Paříži
14.11.2015 12:17:44
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Polsko po Paříži nevidí možnost přijetí migrantů podle kvót
14.11.2015 12:13:27
K atentátům ve Francii se přihlásil Islámský stát
14.11.2015 12:11:15
Polsko podle designovaného ministra pro...
14.11.2015 12:01:20
Premiéři Bavorska a Saska žádají posílení kontroly hranic
14.11.2015 12:01:00
K atentátům v Paříži se přihlásil Islámský stát
14.11.2015 11:53:28
Francií otřásly teroristické útoky, které nepřežilo 128 lidí
14.11.2015 11:51:21
K pátečním teroristickým útokům spáchaným ve Paříži se přihlásil podle agentury Reuters
14.11.2015 11:50:20
oficiálním prohlášením Islámský stát. Zemřelo 128 osob.
Premiéři Bavorska a Saska žádají po útocích v Paříži zpřísnění bezpečnostních opatření v
14.11.2015 11:38:34
Německu. Berlín by prý měl zvážit trvalé kontroly hranic.
Německá policie před útoky zadržela ozbrojence, mířil do Paříže
14.11.2015 11:23:25
Prezident Hollande připsal atentáty v Paříži Islámskému státu
14.11.2015 11:16:25
Německá policie týden před útokem v Paříži zadržela muže, který prý měl kontakt na
14.11.2015 11:07:58
atentátníky, informovala o tom Francii, uvedl Bayerischer Rundfunk.
Francouzský prezident Hollande vyhlásil třídenní smutek za oběti pátečních atentátů. V
14.11.2015 11:06:27
Paříži při nich zemřelo 128 lidí. Hollande útoky připsal IS.
Prezident Hollande připsal atentáty v Paříži Islámskému státu
14.11.2015 11:02:48
Německý tisk: Teroristé v Paříži napadli způsob života Západu
14.11.2015 11:00:37
Atentáty v Paříží spáchal Islámský stát. Prohlásil to francouzský prezident Hollande, který
14.11.2015 10:58:06
řekl, že jde o válečný akt. O život přišlo přes 120 lidí.
IS na nově zveřejněném videu hrozí Francii
14.11.2015 10:49:37
Teroristická organizace Islámský stát v nově zveřejněném videu hrozí Francii. Video se
14.11.2015 10:35:07
objevilo podle Reuters těsně po útocích spáchaných v Paříži.
Atentáty v Paříži byly barbarským útokem na způsob života západní civilizace, píší
14.11.2015 10:33:51
německé deníky. Podle nich se ale Západ nesmí vzdát svých hodnot.
Útoky v Paříži - nejhorší masakr ve Francii za uplynulých 20 let
14.11.2015 10:33:20
Páteční útoky v Paříži se zařadí k nejhorším v Evropě za 15 let
14.11.2015 10:26:06
Teroristé v Paříži útočili u stadionu, v klubu a v restauracích
14.11.2015 9:42:08
Kiska: Teroristé chtějí šířit zlo a chaos, musíme být jednotní
14.11.2015 9:22:15
Teroristické útoky v Paříži si vyžádaly nejméně 127 obětí
14.11.2015 9:19:07
Slovenský prezident Kiska ostře odsoudil útoky v Paříži. Teroristé podle něj chtějí šířit zlo
14.11.2015 9:11:51
a chaos, odpovědí by měla být větší jednota Evropy.
American Airlines pozastavily kvůli útokům lety do Paříže
14.11.2015 8:58:32
Svět se zahaluje ze solidarity do barev francouzské trikolory
14.11.2015 8:38:22
Svět se nasvítil barvami francouzské trikolory v gestu solidarity. Francie má za sebou
14.11.2015 8:37:21
páteční teroristické útoky, při nichž zemřelo na 120 lidí.
American Airlines pozastavily kvůli útokům lety do Paříže
14.11.2015 8:12:27
ČTK LIVE: Série teroristických útoků v Paříži
14.11.2015 8:04:40
Americké aerolinky American Airlines pozastavily kvůli pátečním atentátům lety do
14.11.2015 8:03:20
Paříže. Ve Francii je kvůli útokům vyhlášen výjimečný stav.
V reakci na útoky v Paříži hrají klíčovou roli sociální sítě
14.11.2015 7:10:56
Očití svědci v šoku z teroristických útoků
14.11.2015 7:04:07
Na koncertu rockové kapely v Paříži zahynulo při atentátu 80 lidí
14.11.2015 6:29:35
Po teroru v Paříži vypukl požár v táboře běženců u Calais
14.11.2015 6:17:11
Bezprecedentní teroristické útoky v Paříži: nejméně 126 mrtvých
14.11.2015 5:57:12
Kvůli atentátům zrušili koncert k ovzduší, zatím nezahrají ani U2
14.11.2015 5:33:06
Teroristické útoky v Paříži si vyžádaly nejméně 126 obětí
14.11.2015 5:02:55
Teroristické útoky v Paříži si vyžádaly nejméně 126 obětí
14.11.2015 4:37:03
Teroristické útoky v Paříži si vyžádaly nejméně 126 obětí
14.11.2015 3:53:16
Kvůli teroristickým útokům byl zastaven koncert k ovzduší
14.11.2015 3:51:16
Motivem útoků by mohla být účast Francie v bojích proti IS
14.11.2015 3:49:52
Čtyřiadvacetihodinový koncert před pařížskou konferencí OSN o klimatu, který začal v
14.11.2015 3:40:27
pátek večer, byl kvůli teroristickým útokům v Paříži zrušen.
Motivem teroristických útoků v Paříži by podle očitých svědků mohla být účast Francie v
14.11.2015 3:40:00
bojích s radikály z organizace Islámský stát v Sýrii a Iráku.
Teroristické útoky v Paříži si vyžádaly kolem 120 obětí
14.11.2015 3:39:03
Podle zpřesněných údajů francouzských úřadů si teroristické útoky v Paříži vyžádaly
14.11.2015 3:18:05
kolem 120 mrtvých. Nejvíce obětí, asi 80, je z koncertní síně.
Francie zpřísňuje kontrolu hranic, ale neuzavírá je
14.11.2015 3:02:04
Bezprecedentní útok v Paříži mířil na dav, všímají si servery
14.11.2015 2:55:55
Útoky, při kterých přišly v Paříži o život desítky lidí, popisují francouzské servery jako
14.11.2015 2:47:41
bezprecedentní. Atentátníci si vybrali dav, všímají si.
Francie zpřísňuje kontrolu hranic, ale neuzavírá je
14.11.2015 2:45:40
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Francouzský prezidentský úřad upřesnil, že po útocích v Paříži se zpřísní kontroly na
hranicích, uzavřeny ale nebudou, jak avizoval Hollande.
Páteční útoky v Paříži jsou zřejmě druhé nejtragičtější za 15 let
Po teroru v Paříži byl založen požár v táboře běženců u Calais
Po teroristických útocích v Paříži byl podle všeho založen požár v divokém uprchlickém
táboře u Calais na severu Francie, kde se žijí tisíce lidí.
Hollande vyhlašuje po teroristických útocích výjimečný stav
Bezprecedentní teroristické útoky v Paříži: nejméně 140 mrtvých
Teroristické útoky v Paříži si vyžádaly kolem 140 obětí
Zhruba 140 je podle nejnovějších informací celkový počet obětí teroristických útoků v
Paříži. Nejvíce mrtvých, asi stovka, je v koncertní síni.
Sto mrtvých v pařížské koncertní hale po teroristickém útoku
Sto mrtvých v pařížské koncertní hale po teroristickém útoku
Zhruba stovku mrtvých našla francouzská policie v koncertní síni v centru Paříže, kde
zasahovala proti teroristům. Na místo míří prezident Hollande.
Policie v Paříži zastřelila dva teroristy držící rukojmí
Francouzská policie dokončila zásah proti teroristům s rukojmími v pařížské koncertní
síni. Dva zločinci byli zabiti. Celkový počet obětí není znám.
Bezprecedentní teroristické útoky v Paříži: nejméně 40 mrtvých
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Francouzská policie zaútočila na teroristy zadržující rukojmí

14.11.2015 0:43:04

Francouzské bezpečnostní síly vtrhly do koncertní síně v centru Paříže, kde teroristé
zadržují desítky rukojmích. Mnoho lidí tam je mrtvých..

14.11.2015 0:39:19

V Paříž udeřili dva sebevražední atentátníci, byl i bombový útok

14.11.2015 0:35:42

Francouzská policie potvrdila, že při teroristických incidentech v Paříži došlo k dvěma
sebevražedným pumovým atentátům a k jednomu bombovému útoku.

14.11.2015 0:32:39

Pařížané nemají po útocích vycházet ven, uzavřena byla část metra

14.11.2015 0:29:15

Pařížská prefektura vyzvala obyvatele pařížské aglomerace, aby zbytečně nevycházeli z
domovů. Úřady také uzavřely několik linek metra.

14.11.2015 0:25:47

Hollande vyhlašuje po teroristických útocích výjimečný stav

14.11.2015 0:21:30

Bezprecedentní teroristické útoky v Paříži: nejméně 40 mrtvých

14.11.2015 0:06:06

Hollande vyhlašuje po teroristických útocích výjimečný stav

14.11.2015 0:01:46

