Desatera pro
nejrůznější situace

Doporučení pro
posádky záchranné služby
při situaci s aktivním
útočníkem

Zabránit útoku agresora, devianta či nebezpečné osoby
nelze. Nemějme strach, ale

buďme obezřetní ke všemu

Schopnost přežít a poradit si v
různých situacích je zejména
na každém z nás.

co děláme. Zejména veřejnosti bez ohledu na věk předávejte dovednosti jak se
chovat v nebezpečných situ-

acích. Je jedno zda jsme záchranář, hasič nebo policista
či náhodná osoba. Pomáhej-
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me si vzájemně!

Jak reagovat

Prevence
1. Po příjmu výzvy k výjezdu na
incident s účastí agresora/
aktivního útočníka si vyžádejte účast Policie ČR.
2. Vyžádejte si u PČR informace k rizikovosti volající osoby, zraněného /dle dostupnosti/
(dřívější incidenty, držení zbraně, napadení),
doporučení pro tzv. poslední krytou pozici, kde
se spojíte k společnému postupu s PČR.
3. Ve vozidle se dohodněte kdo případně bude
mluvit s osobou, pokud toto bude nutné. Je
vhodné mít ve vozidle 2 radiostanice, které dle
potřeby aktivujte (1 pro kontakt s dispečerem, 1
pro společný kanál IZS).

V nebezpečí
4. Pokud jste vybaveni balistickou ochranou (přilba,
vesta), zastavte vozidlo a vybavte se. Lze doporučit
používání tzv. taktických pouzder, kde máte nejnutnější vybavení. Přesvědčte se, že vestě, pouzdru či
alespoň v kapsách máte vše potřebné (rukavice,
svítilnu, chemické světlo, základní materiál).
5. Na místo útoku nevstupujte bez asistence policie!
Jděte vždy až za policisty, držte se vhodného krytu.
V případě aktivního útočníka je lépe mít tichý režim
mobilního telefonu/radiostanice a nedělat hluk,
podávejte informace dispečinku.

6. Nepřibližujte se k ozbrojené osobě! Při
jasném a nevyhnutelném kontaktu lze
upozornit všechny na útočníka (zvolání
„zbraň“). Myslete na svou bezpečnost, případně i na minimalizaci ohrožení dalších
osob. Vyhněte se místům, střelby, křiku a
hluku. Zjistěte únikové východy.
7. Pokud se nemůžete vyhnout verbálnímu
kontaktu s osobou, tak ji jednoduše, pomalu, ale zřetelně oslovte klidným hlasem a
zeptejte se na její úmysly. Zejména poslouchejte, o ničem ji nepřesvědčujte. Používejte „selský rozum“ a cit, získávejte čas do

9. Při příjezdu policie na místo, postupujte dle
jejich pokynů. Policisty nezdržujte dotazy, jen
poskytněte stručné informace o útočníkovi
(zbraň, chování, oblečení, místo pohybu).
Nezdržujte se u oken a dveří, při evakuaci
(kontaktu s policisty) nedržte v rukách žádné
předměty, při pohybu na chodbě nechoďte
těsně u zdi (odrazy při střelbě).
10. Při přímém ohrožení na životě zvažte
možnost zakročit v rámci nutné obrany účinnými prostředky (jehla, hasící přístroj, sprej,
noha od židle). Braňte se pouze je–li to nezbytné. Neošetřujte osoby, pokud Vám hrozí
nebezpečí (okolnost, která vylučuje protiprávnost neposkytnutí PP). Zraněným na doslech dávejte potřebné rady (obdobně jako
TANR/TAPP). Připravte si varianty ošetření.

příchodu/příjezdu policie.
8. Nevyvolávejte paniku a nezakročujte

Pomoci můžeš i jiným

urychleně dostat do místnosti. Při útoku na

Pomáhej i jiným, kteří daná doporučení neznají. Operátor může posádkám v terénu velmi pomoci nápovědou
těchto instrukcí. Velmi důležité je, aby na místě kvalitně
spolupracovaly složky IZS, ale také všichni kteří jsou na
místě přítomni.. Mnohdy stačí nechat profesionály dělat
svou práci nebo se v patové situaci rozhodnout k nutné
obraně jako jednotlivec či skupina.

ulici vyhledejte úkryt. Unikáme zpravidla

Nebraňte se nabídnuté psychologické pomoci IZS.

hrdinským činem. Pokud je to možné, instruujte přítomné, aby se uzamkli či skryli,
ev. zabarikádovali v bezpečném prostoru,
pokud nelze utéct do zcela bezpečného
místa. Pokud jste na chodbě, snažte se

cestou odkud přichází záchrana.

Kontakt
© Misirele 2016
rogyapas@email.cz
Autor pracuje s tématy agrese, náhlých ozbrojených útoků, únosů apod.

Materiál je výstupem z II. Konference CACM 7.—8. 12.
2016 v Táboře. Navazuje na STČ IZS. www.cacm.cz

