
CHOVÁNÍ V KRIZOVÝCH 

SITUACÍCH



Situace držení rukojmí



Situace držení rukojmí

1. Snažte se co nejdříve uklidnit

2. Může se stát, že budete svázáni a dostanete

roubík, není třeba se zvlášť bát

3. Plňte příkazy zločinců, prvních 30 minut jsou

v největším stresu a tedy nejnebezpečnější

4. Se zločinci komunikujte co nejnormálnějším

hlasem a neodporujte, akceptujte roli rukojmí

5. Nesnažte se přesvědčit zločince či s nimi

vyjednávat



6. Nic jim nenavrhujte, mlčte, neupozorňujte na 

sebe

7. Když už mluvíte (nesoudit, nekritizovat, aktivně 

naslouchat, snažit se o zosobnění)

8. Neodmítejte žádnou nabízenou laskavost od 

pachatelů

9. Kooperativní chování rukojmí přispívá ke 

vzniku tzv. „Stockholmského syndromu“

10. Nepokoušejte se prchnout, pokud si nejste jisti 

na 100%
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11. Nedělejte si starosti o rodinu, nekontaktujte ji,

policie ji vyrozumí

12. Vyvarujte se unáhlených pohybů, které by

mohly vyvolat nepřiměřené reakce pachatelů

13. Většina pachatelů dovolí rukojmí konat

tělesné potřeby

14. Obavy ze sexuálního útoku bývají zbytečné

15. Informujte zločince o svých zdravotních 

potížích (diabetes apod.), nemají zájem o 

komplikace
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16. Snažte se v zajetí co nejvíce relaxovat, 

případně i spát 

17. Nenápadně si snažte zapamatovat relevantní 

údaje o pachatelích (počet, popis, jména, 

výzbroj,  …), nesledujte je ale upřeně, abyste 

nevzbudili podezření

18. Držte se dále od dveří, oken a od pachatelů

19. Buďte trpěliví, i když máte dojem, že policie

nic nedělá, že se vaše situace řeší pomalu

atd.
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20. Nedělejte hrdinu, ohrozili byste sebe i druhé

21. Při policejním zásahu si lehněte a dejte ruce 

na hlavu.

22. Buďte připraveni, že při zásahu bude s vámi 

policie jednat jako s podezřelým, spoutá vás, 

prohledá atd.

23. Využijte po incidentu nabídku pohovoru s

psychologem
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Výhružné telefonáty



Typologie agresivních 

telefonátů:

 a) Ventilace emocí – potřeba zanadávat si, postěžovat si

(emocionálně labilní a frustrovaní lidé)

 b) Manipulace – vydírání, snaha něčeho dosáhnout

(asociální osoby, vychytralí manipulátoři)

 c) Hrozba sebevraždou – bývá agresí i prosbou o pomoc

(lidé v osobní krizi)

 d) Psychiatrické případy – zmatení, zjevné bludy

(duševně nemocní lidé s bludy a halucinacemi)

 e) Zneužití linky – vulgární a obscénní telefonáty, žerty

(psychopati, devianti, opilí lidé)

 f) Anonymní hrozby – oznámení bomby apod.

(psychopati, jednodušší  nebo opilí lidé)



Výhružný telefonát - co dělat:

 1. Prodlužovat hovor – předstírat neporozumění, ptát se, 

předstírat poruchu atd.

 2. Ihned informovat policii a nadřízeného – když  to lze, 

tak už během hovoru z jiné linky volat na 158

 3. Všímat si detailů – pohlaví, věku, přízvuku, vad, nářečí,

nápadných slov, zvuků v pozadí atd.

 4. S volajícím hovořit slušně a věcně – může jít o osobu

duševně nemocnou či výrazně labilní

 5. Ptát se, zjistit maximum informací – co, kde, kdy, jak,

proč, jaké má volající požadavky, o co mu jde 

 6. Při hrozbě sebevraždou – naslouchat volajícímu, ptát

se na motivaci a pak mu nabídnout pomoc



Výhružný telefonát –

co nedělat:

 7. Sami hovor neukončujte – na konci mohou být důležité

zvuky, smích, hlasy jiných osob apod.

 8. Nekřičet, nehrozit, neurážet, nepřerušovat – zachovat

klid a slušný tón komunikace

 9. Neodmítejte požadavky volajícího – slíbit, že se

budete jimi zabývat, neslibovat ale splnění požadavků

 10. Do telefonátu by neměl zasahovat nikdo další – ani 

na žádost volajícího, hrát o čas a manévrovací prostor

 11. Nevyvolávejte hysterii a paniku – snažte se uklidnit

ostatní 



Děkujeme za 

pozornost


