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Vymezení pojmu 

„Aktivní střelec“

 Ozbrojený jednotlivec (jednotlivci), který použije
zbraně proti osobám.

 K útoku dochází v prostorách se zvýšenou
koncentrací osob.

 Cílem je zabít co největší počet lidí bez určitého
vzorce výběru obětí.

 Nemá plán ústupu, nevyjednává, není ochoten se
vzdát ani zůstat neznámý (neplatí vždy).



Známé případy

 Columbine High School (Colorado – USA) 1999

15 mrtvých, 24 těžce raněných

 Virginia Tech school (Virginia – USA) 2007

33 mrtvých, 25 těžce raněných

 Gymnázium (Erfurt – DE) 2002

17 mrtvých – z toho jeden policista

 Škola v Albertville (Stuttgart – DE) 2009

16 mrtvých



 Sídliště Bratislavy (Slovensko) 2010

7 mrtvých, 15 zraněných – z toho jeden policista

 Viktor Kalivoda 2005 (Česká republika) – 3 mrtví,
připravoval se na střelbu v pražském metru

Případy odhalené ve fázi přípravy:

 Gymnázium Nový Bydžov 2009 – student plánoval
bombový útok ve škole (podmíněný trest 14 měsíců
s odkladem na 2 roky)



 Masarykova univerzita v Brně 2011 - bývalý 

student plánoval zapálení VŠ a vraždy pedagogů 

a studentů

 SOŠ v Praze 2013 – student plánoval střelbu ve 

škole
„Už dlouho přemýšlím co s některými studenty udělám … Netrvalo

mi to až tak dlouho. Vybral(a) jsem si všechny své úspory a

nakoupil(a) si za ně celkem slušnou sbírku zbraní. Dalo mi sice dost

práce svou sbírku získat, ale stálo to za to… Mám v plánu ukončit

činnost této školy a také chci ukončit několik bezcenných životů.

Přijde to 21. října. Jsem chlapec nebo dívka? Na jaké lidi mám

spadeno? Dokážete mě odhalit a pokazit mi můj plán? Hodiny tikají

drahoušci…“

anonymní příspěvek zaslaný na facebookový profil školy



 SŠ obchodní a služeb Žďár nad Sázavou 2014  

Barbora Orlová útočila nožem – 1 mrtvý, 

3 zranění              



Uherský Brod – restaurace 24. 2. 2015 – aktivní střelec,

později barikádová situace (avízo rukojmích) - 8 mrtvých

+ pachatel, jedna osoba těžce raněna



Faktory útoku pachatele

 Naplánovaná a promyšlená akce (útočník je dobře znalý
prostředí – taktická výhoda, rychlost postupu pachatele).

 Cílem je zabití co největšího počtu lidí, co nejjednodušší
cestou (útočník se zpravidla nezdržuje překážkami!!!!!!).

 Různé druhy zbraní, nástražné výbušné systémy (razance,
počet, schopnost skupinového ničení).

 Doba trvání útoků se pohybuje řádově v minutách (cca 15
minut), ale jsou výjimky (přechází do tzv. barikádového
vyjednávání – zpravidla braní rukojmích).

 Situace se vyznačuje extrémní psychickou zátěží pro
pachatele i potencionální oběti.

 Pachatel se zpravidla nechce dostat do střetu s policií
(výjimkou tzv. „asistovaná sebevražda“ např. rukou policisty).

 Náhodný výběr obětí bez zjevného klíče.



Místa potencionálního útoku

Obecně - místa s výskytem většího množství         

osob…

 Školy

 Nemocnice

 Letiště

 Metro

 Ulice

 Náměstí

 Nákupní centra

 Úřady…



Vodítka pro identifikaci 

potencionálního pachatele

 Má řeči typu: „Kdybych měl zabít co nejvíc lidí, tak bych to
udělal takhle…“.

 Shromažďuje zbraně, obdivuje je.

 Zvláštnost, vymyká se běžnému průměru (fyzicky, sociálně,
psychicky – návaznost na komplexy, zpravidla v marginálním
postavení v adekvátních sociálních skupinách).

 Projevuje verbální nenávist vůči nekonkrétním, ale i
konkrétním objektům.

 Zabývá se násilím (amatérský film, písemné projevy apod.).

 Často o připravovaném útoku mluví předem (sociální sítě,
facebook, youtube, kolegové, spolužáci… - vynucování
pozornosti, touha budit respekt a strach).



 Reaktivní chování (nehledá problém u sebe, ale u jiných).

 Může být tichý, nevýrazný, inteligentní, nenápadný (typu „nikdy bych to
do něj neřekl…“) – největší problém s odhalením potencionálních
úmyslů (psychologický profil a schéma jednání masových vrahů).

 Neexistuje typický pachatel a typický motiv jeho jednání!

 Nebuďme lhostejní - zejména ke svému okolí a získaným informacím
(hodnoťme, prověřujme, jednejme).

Tim Kretschmer - Albertville



Situace na místě

 Zmatek, chaos, křik, utíkající osoby

 Mrtvá těla a těžce zraněné osoby.

 Nářek zraněných, krev, moč, výkaly

 Dým, oheň, aktivní záchranný požární systém, siréna

 Střelba, výbuchy



Uteč – Ukryj se - Bojuj –

(Volej)

 Využití možnosti útěku? (přízemí, směr k policii, nejhorší je

útěk v panice, když neznám pozici střelce…). Důležitá je

znalost únikových tras.

 V žádném případě se neshromažďovat na místech k tomu

určených (nástupní místa před budovou, v dostřelu střelce…).

ZAPOMEŇTE !!!

 První pomoc zraněným v okolí – diskutabilní (jen v bezpečí).

 Když už jste venku nesnažte se dostat zpět !!!

 Poslouchat pokyny policie, neplést se policistům do cesty.



 Dostat se z hlavních chodeb do místností (kanceláře, třídy, toalety…).

 Pokud možno zamknutí dveří.

 Barikáda vstupních dveří (kopírka, nábytek apod. - vše co je v dosahu).

 Odstoupit od dveří (střelba skrze dveře), najít místo u stěny, lehnout na
zem (kryt/úkryt).

 Zatáhnout žaluzie (v některých případech - stín).

 Tichý režim mobilních telefonů.

 Vypnout techniku v kanceláři (rádio…).

 Varovat ostatní (rozhlas, mobilní telefon…).

 Zůstat potichu a co nejvíce v klidu.

 Neotevírat dveře - nikomu (lest).

 Cvičení dělá mistra – nutno odlišit taktické postupy od jiných krizových
situacích (např. požár, NVS apod.).

 Spolupracovat a poslouchat pokyny policie (dalších složek IZS),
nezasahovat policistům do činností.



Zavolat přímo linku 158 (112)

 Sdělit kde jsem a co se děje.

 Mluvit stručně a srozumitelně.

 Popsat přibližný počet osob v budově (areálu), počet
raněných (je-li znám).

 Popsat pachatele.

 Jestli slyším výstřely, exploze…

 Neukončovat hovor dokud k tomu nevyzve operátor
nebo nejsou dány důvody vynucené bezprostředními
okolnostmi situace (např. blízkost pohybu pachatele –
střelba, hlas, kroky, lomoz zbraní apod.).

 Pokud nemůžete mluvit, pak alespoň nezavěšujte
telefon (přehled operátora o dění na místě).



Evakuace

 V úkrytu (např. kanceláři, třídě) vyčkat příchodu policie       

(komunikace).

 Nutno dbát pokynů policie.

 Komplexní evakuace bude probíhat až po stabilizaci     

situace.



Vybrané faktory ovlivňující AMOK
 Schopnosti a zkušenosti pachatele (střelba, orientace, fyzické a psychické

predispozice apod.), jeho odhodlání a cíl.

 Výzbroj pachatele (počet a druhy zbraní, NVS, počet munice a její účinky

apod.).

 Znalost prostředí ze strany pachatele, obětí (únikové trasy), ale i

zasahujících policistů (rychlost a volba taktických postupů).

 Chování potencionálních obětí (panika, budování krytů, hromadný nebo

individuální útěk, neschopnost reakce nebo eliminace pachatele apod.).

 Lokalita a prostředí události (množství a dostupnost únikových tras,

rozlehlost a členitost objektu apod.).

 Schopnost prvního oznámení na tísňovou linku.

 Dojezdové časy PČR (návaznost na dislokaci MÚ a aktuální dislokace

nejbližší hlídky).

 Zábranné prostředky a jiná opatření ztěžující útok a zpomalující postup

pachatele (mechanické zábrany, uzamykání prostor, barikády apod.).

 Atd.



Prevence

 Seznámení potencionálně dotčených osob s problematikou.

 Bezpečnostní režim vstupu do budovy (stavebně technická

opatření + lidské zdroje na střežení).

 Izolace informací (potencionální pachatelé - zaměstnanci).

 Význam prevence (psycholog, sociální poradce…).

 Nepodceňovat maličkosti (signály, facebook, impuls kolegů).

 Účinné proškolení zaměstnanců v poskytování první pomoci

(tuto poskytovat pouze v krytých prostorech, mimo dosah

pachatele).

 Lékárnička v každé místnosti.

 Poznatky předávat PČR – tísňová linka 158.



Možná opatření vedoucí ke snížení počtu 

potencionálních obětí
 Neexistence levných řešení

Subjekt

 Aplikace fyzické ostrahy prostor.

 Zvýšení viditelnosti aplikovaných bezpečnostních prvků.

 Zkvalitnění mechanických zábranných prostředků (např. bezpečnostní

dveře, skla, rámy).

 Zkvalitnění informačních kanálů o probíhajícím nebezpečí ve vztahu k

osobám uvnitř objektu i PČR (SMS, interní rozhlas, nouzová tlačítka apod.).

 Trvalá možnost uzamykání prostor s koncentrací osob (POZOR na

univerzální klíče – vlastní klíč ponechat v zámku).

 Vytvoření většího počtu únikových cest.

 Pravidelná školení a nácvik postupů zaměřených na danou krizovou situaci,

cvičení (samostatná i s účastí složek IZS) atd.

 Poskytnutí PČR stavebně-technické dokumentace budovy (areálu) včetně

apelu na vytvoření zásahové karty objektu (urychlení taktických postupů).

 Systém označení budov, pater, dveří (urychlení orientace zasahujících sil).



„POZOR“ - neplatí teze

„NÁM SE TO NEMŮŽE STÁT“    



Děkuji za pozornost 

Odbor služební přípravy                                      

Krajského ředitelství policie Zlínského kraje


