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Policie
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1. Vymezení pojmů
Pro účely této typové činnosti se rozumí:
aktivní střelec1 – nebezpečný pachatel, který volil použití zbraně proti jiným osobám k dosažení svých cílů.
Obvykle jde o jednotlivce, může se ale také jednat o skupinu pachatelů. Nemá zábrany pro jakékoliv chování
s cílem zabít nebo zranit co největší počet osob.
amok – jedná se o pracovní název, který ukazuje na zkratkovitost jednání aktivního střelce pro tento případ
v trestněprávní rovině.
bezpečnostní uzávěra – stanoviště řízeného vstupu a výstupu do a z vnější zóny; bývá zpravidla umístěna
na přístupové komunikaci tak, aby byla možnost provést odklon dopravy mimo vnější zónu.
eliminace aktivního střelce – neodkladný policejní zákrok vedoucí ke zneškodnění aktivního střelce.
Eliminace má tři fáze – vyhledání, identifikace a provedení eliminace. Za provedení eliminace se považuje
2
zadržení a zajištění, paralyzující zranění nebo smrt .
kontrolní stanoviště – místo kontrolovaného vstupu do nebezpečné zóny.
nástupní prostor složek IZS – prostor uvnitř vnější zóny určený k soustředění sil prostředků složek
integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“).
nebezpečná zóna – prostor bezprostředního ohrožení života útokem aktivního střelce. Soustřeďují se zde
výhradně síly a prostředky Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“), které zabezpečují eliminaci
aktivního střelce. Bez svolení velitele zásahu je vstup do tohoto prostoru zakázán.
vnější zóna – prostor vymezený pro vedení zásahu; omezuje se zde volný pohyb osob a dopravních
prostředků; prostor této zóny je vymezen hranicí vnější zóny. Soustřeďují se zde síly a prostředky složek IZS,
které nezabezpečují eliminaci aktivního střelce.

2. Charakter mimořádné události
Typová činnost obsahuje postup složek IZS při mimořádné události (dále jen „MU“), při níž došlo
k násilnému útoku ozbrojenou osobou tzv. aktivním střelcem vůči jiným osobám s následkem zranění nebo
smrti. Pachatel je s největší pravděpodobností na místě události a pokračuje v trestné činnosti.

2.1. Činnost při řešení mimořádné události
Činnost při řešení mimořádné události lze rozdělit do dílčích etap:
a) eliminace aktivního střelce,
b) vyžádání součinnosti složek IZS v rámci eliminace aktivního střelce,
c) záchranné a likvidační práce (zpravidla až po eliminaci aktivního střelce),
d) psychosociální pomoc osobám zasažených MU,
e) předání místa zásahu orgánům činným v trestním řízení.

1
2

Mediálně známým ekvivalentním výrazem je šílený střelec .
Smrt se v daném okamžiku neurčuje úředně, ale stačí laické posouzení příslušníka Policie České republiky.
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2.2. Charakteristické zvláštnosti
Eliminace aktivního střelce je zákrokem, který zabezpečuje výhradně Policie ČR. Eliminace
má nejvyšší prioritu a nesnese odkladu, přičemž příslušníci Policie ČR (dále jen „policisté“) vůči aktivnímu
střelci využívají všech zákonných oprávnění vůči „nebezpečným pachatelům“ - při případném, velmi
pravděpodobném použití služební zbraně dbají policisté přiměřené opatrnosti vůči ostatním přítomným
osobám, aby neohrozili jejich životy a zdraví.
Při řešení mimořádné události lze očekávat:
a) v úvodní fázi MU (zpravidla po ohlášení události na tísňovou linku) jsou složky IZS řízeny
na operační úrovni řízení zásahu; zpravidla do doby než dojde ke kontaktu velitelů a vedoucích
složek IZS s velitelem zásahu,
b) vznik paniky a stresového chování osob zasažených MU,
c) možnost déletrvajícího zásahu se značným nárokem na síly a prostředky složek IZS,
d) značný mediální zájem a zvýšené nároky na poskytování informací o MU,
e) vysoké nároky na poskytnutí psychosociální pomoci.

2.3. Vyžádání součinnosti složek IZS v rámci eliminace aktivního střelce
Policie ČR si v rámci eliminace aktivního střelce může vyžádat součinnost složek IZS (výškovou techniku
pro odstřelovače, osvětlení místa MU apod.). Složkám IZS, které takovouto součinnost v nebezpečné zóně
poskytnou, musí Policie ČR zabezpečit ochranu před aktivním střelcem. Složky IZS si při plnění úkolů mohou
navzájem zapůjčit adekvátní osobní ochranné pracovní prostředky potřebné pro zásah a odpovídajícímu
stupni nebezpečí.

3. Řízení zásahu a organizace místa zásahu
3.1. Velitel zásahu
Velitelem společného zásahu složek IZS je vždy policista, který na místo MU dorazí jako první, přičemž
v průběhu zásahu může dojít k jeho vystřídání. Velitel zásahu musí být od okamžiku, kdy to okolnosti dovolí,
3
viditelně označen vestou s nápisem „velitel zásahu“ nebo červenou páskou na levé paži s nápisem „VZ“.
popřípadě označen vestou nebo doplňkem na pracovním oděvu policisty s nápisem “velitel”.

3.2. Operační úroveň řízení
Na operační úrovni spolupracují operační střediska složek IZS a jejich činnost při řešení této MU
koordinuje integrované operační středisko krajského ředitelství policie (dále jen „IOS KŘP“). Podrobnosti viz
list operačních středisek. Řízení zásahu na operační úrovni je převažující až do okamžiku eliminace aktivního
střelce.

3.3. Taktická úroveň řízení
Při řešení MU velitel zásahu úzce spolupracuje s vedoucím zdravotnické složky poskytovatele
zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) a velitelem jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky PO“)
a pokud zřídí štáb velitele zásahu, zahrne je do svého štábu. S ohledem na bezpečnost zasahujících předává
velitel zásahu složkám IZS informace o aktuálních bezpečnostních rizicích a dalších důležitých okolnostech
panujících na místě zásahu.
V souladu s STČ 12/IZS je poskytována psychosociální pomoc osobám dotčeným MU.

3.4. Organizace místa zásahu
Policie ČR stanoví vnější a nebezpečnou zónu, které se postupně k eliminaci aktivního střelce uzavřou.
Velikost jednotlivých zón závisí na místních podmínkách (může se jednat o jediný objekt, stejně tak o rozsáhlé
prostory včetně přilehlých komunikací). Ve vnější zóně, v dostatečné vzdálenosti od nebezpečné zóny –

3

§ 4 odst. 3 vyhl. č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému a § 29
písm. a) vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Pozn.: Označení „VZ“lze zapůjčit od
velitele jednotky požární ochrany
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možného útoku aktivního střelce, se zřizuje nástupní prostor pro síly a prostředky složek IZS, které budou
na místo zásahu postupně přijíždět.

Ve vnější zóně se obvykle zřizuje:








nástupní a týlový prostor složek IZS,
stanoviště velitele zásahu,
stanoviště pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče,
stanoviště pro ztotožnění a kontrolu evakuovaných osob,
stanoviště pro poskytnutí psychosociální pomoci,
bezpečnostní uzávěry do vnější zóny,
kontrolní stanoviště vstupu do nebezpečné zóny.

Vymezení vnější zóny, včetně stanovení bezpečnostních uzávěrů do vnější zóny, řídí Policie ČR
ve spolupráci s městskou nebo obecní policií a složkami IZS.

4. Stupeň poplachu
Rozsah MU obvykle odpovídá druhému stupni poplachu dle poplachového plánu IZS, přičemž velitel
zásahu s ohledem na vývoj MU následně zvolí odpovídající stupeň poplachu a rozhodne o množství
a posloupnosti nasazovaných sil a prostředků.

5. Časové vymezení mimořádné události
Zásah složek IZS začíná nahlášením MU na operační středisko složek IZS a je ukončen po provedení
záchranných a likvidačních prací předáním místa zásahu orgánům činným v trestním řízení. Dobu
do eliminace aktivního střelce nelze předem odhadnout, zpravidla je poměrně krátká (minuty). V některých
případech (braní rukojmí a vzniku barikádové situace) může trvat delší dobu (hodiny).

6. Činnost složek IZS
Pokud na místo MU dorazily síly a prostředky složek IZS ještě před příjezdem Policie ČR, neprodleně
informují vlastní operační středisko a přesunou se do bezpečného prostoru a dále postupují dle pokynů
operačního střediska.

6.1. Policie ČR
Prioritou Policie ČR je eliminace aktivního střelce, z toho důvodu bude zpočátku většina policistů
nasazovaná hned po svém příjezdu do nebezpečné zóny.
Činnost a úkoly Policie ČR, která
a) se neprodleně zapojí do eliminace aktivního střelce,
1. První hlídka Policie ČR je nasazována ihned po svém příjezdu k eliminaci aktivního střelce,
2. Další policista po příjezdu na místo MU zůstává u služebního vozidla se zapnutým zvláštním
výstražným světlem modré barvy z důvodu zajištění komunikace s IOS KŘP, zasahujícími policisty
a složkami IZS (dále viz list Policie ČR); jakmile to okolnosti a dostatečný početní stav policistů dovolí,
zaujme toto místo u vozidla s výstražným modrým světem velitel zásahu,
b) určí velitele zásahu složek IZS,
c) vymezuje nebezpečnou zónu, dohlíží na ni a informuje přijíždějící složky IZS o jejím vytvoření.
Od okamžiku, kdy je dostatek sil a prostředků pro provedení eliminace střelce, Policie ČR dále
d) určuje vhodný nástupní prostor složek IZS a ve spolupráci se složkami IZS zajišťuje ustavení techniky,
e) vymezuje vnější zónu včetně stanovení bezpečnostních uzávěrů do vnější zóny a dohlíží na její
dodržování,
f)

provádí dopravní opatření pro plynulý příjezd/odjezd vozidel složek IZS; k tomu lze využít strážníky
obecní/městské policie (řízení dopravy, uzavírka komunikací apod.),
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g) zajišťuje bezpečnostní dohled na zřízených stanovištích ve vnější zóně z důvodu ochrany zasahujících
složek IZS; pokud velitel zásahu prohlásí část určitého prostoru místa zásahu za bezpečný, nehrozí zde
ze strany aktivního střelce žádné nebezpečí,
4

h) v případě, že to situace umožňuje , kontaktuje a ztotožňuje prchající osoby z místa MU a vyzývá je, aby
se shromáždily v určeném prostoru ve vnější zóně; zde je nutná co nejdříve přítomnost dalších policistů
k zajištění bezpečnosti osob.
Další činnosti jsou uvedeny v samostatném Listu Policie ČR.
Síly a prostředky Policie ČR
Policie ČR využívá policisty, kteří jsou nasazeni především k eliminaci aktivního střelce, k plnění úkolů
v nebezpečné a vnější zóně. Vymezení útvarů a organizačních článků Policie ČR, které se mohou na řešení
MU podílet, je stanoveno v Listu Policie ČR.

6.2. Poskytovatel ZZS v kraji
Prioritou pro ZZS je poskytnutí přednemocniční neodkladné péče (dále jen „PNP“) osobám zasažených
MU. V rané fázi MU (do doby eliminace aktivního střelce) jsou síly a prostředky ZZS ustaveny v nástupním
prostoru složek IZS a výjezdové skupiny ZZS poskytují PNP zpravidla pouze ve vnější zóně. Po celou dobu
zásahu je vedoucí zdravotnické složky v kontaktu s velitelem zásahu, před eliminací aktivního střelce jen
prostřednictvím operačního střediska.
Činnost a úkoly ZZS
a) Zdravotnické operační středisko ZZS (dále jen „ZOS ZZS“) určí vedoucího zdravotnické složky, který
v místě MU koordinuje činnost zdravotnické složky (při této akci se předpokládá přítomnost pouze
výjezdových skupin ZZS); v případě, že se jedná o místo MU s hromadným postižením osob (dále jen
„hromadné neštěstí“), může vedoucí zdravotnické složky organizovat činnost na tomto místě v rámci:
o

třídících skupin,

o

skupin PNP a

o

skupiny odsunu.

Při tom určí vedoucí těchto skupin,
b) vedoucí zdravotnické složky vyžaduje od ZOS ZZS další výjezdové skupiny ZZS a materiální
zabezpečení podle předpokládaného počtu postižených osob a charakteru zranění, včetně posouzení
potřeby prostředků určených k řešení hromadného neštěstí,
c) vedoucí zdravotnické složky dle potřeby vyžaduje od ZOS ZZS pomoc poskytovatelů zdravotnické
dopravní služby, které může využít k transportu postižených osob do zdravotnických zařízení
poskytovatelů zdravotních služeb; členové zdravotnické složky poskytují PNP postiženým osobám, které
unikly z nebezpečné zóny, transportují je do zdravotnického zařízení; pokud to zdravotní stav postižených
osob dovoluje, umožní lékař policistům položit dotazy postiženým osobám před transportem do
zdravotnického zařízení, případně i ověřit jejich totožnost, protože mezi těmito osobami na útěku může
být i aktivní střelec,
d) členové výjezdových skupin ZZS po dohodě s vedoucím zdravotnické složky můžou na výzvu velitele
zásahu vstoupit5 do nebezpečné zóny, avšak výhradně v doprovodu policistů a poskytovat tam PNP
postiženým osobám.
Síly a prostředky ZZS
a) Výjezdové skupiny ZZS dle počtu zraněných a traumatologického plánu,
b) pomoc poskytovatelů zdravotnické dopravní služby, které může využít k transportu postižených osob do
zdravotnických zařízení poskytovatelů zdravotních služeb.
V této typové činnosti není zpracován samostatný List zdravotnických záchranných služeb (ZZS). Vedoucí
zdravotnické složky při organizování PNP aplikuje postupy stanovené v souboru typové činnosti složek IZS při
společném zásahu STČ 09/IZS u MU s velkým počtem raněných a obětí.

4
5

Policista prchající dav osob nezastavuje.
Je respektováno právo vedoucího výjezdové skupiny rozhodnout o neposkytnutí PNP v místě MU podle § 19 odst. 3 zákona

č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
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6.3. Jednotky PO
Prioritou jednotek PO je nasazení sil a prostředků ve prospěch likvidace MU, zejména spolupráce
a součinnost se složkami IZS (Policie ČR, ZZS). V rané fázi MU (do doby eliminace aktivního střelce) jsou síly
a prostředky jednotek PO ustaveny v nástupním prostoru složek IZS a zajišťují činnosti zpravidla pouze ve
vnější zóně. Po celou dobu zásahu je velitel jednotek PO v kontaktu s velitelem zásahu, před eliminací
aktivního střelce zpravidla jen prostřednictvím operačních středisek. Jednotky PO mohou vzhledem ke stupni
nebezpečí použít osobní ochranné pracovní prostředky, kterými se mohou vybavit i v souladu s čl. 2.3.
Činnost a úkoly jednotek PO, které
a) ustaví síly a prostředky jednotek PO ve zřízeném nástupním prostoru složek IZS; pokud jednotky PO
dorazily na místo MU dříve než Policie ČR, zastaví vozidlo v bezpečné vzdálenosti od místa MU,
b) spolupracují s velitelem zásahu složek IZS,
c) na vyžádání velitele zásahu poskytují v nebezpečné zóně součinnost Polici ČR prostředky a technikou
např. výšková technika pro odstřelovače, osvětlení místa MU, nebo zde řeší související MU např. návazný
požár, vstup do uzavřených prostor; Policie ČR v takovém případě musí zasahujícím zajistit ochranu před
aktivním střelcem,
d) ve vnější zóně poskytují součinnost složkám IZS např. transport postižených na stanoviště PNP,
e) dle potřeb vedoucího zdravotnické složky a ve spolupráci se ZZS pomáhají při třídění postižených osob,
výjimečně provádí i laické třídění postižených osob metodou START podle STČ 09/IZS.
Síly a prostředky jednotek PO
Nasazení sil a prostředků je závislé na průběhu a délce trvání MU.
a) Základní požární technika a věcné prostředky PO,
b) výšková technika, prostředky pro osvětlení místa zásahu,
c) týlové zabezpečení např. týlový kontejner,
V této typové činnosti není zpracován samostatný List jednotek PO.

6.4. Městská (obecní) policie
Činnost a úkoly městské (obecní) policie
Na žádost velitele zásahu případně IOS KŘP mohou být strážníci využiti zejména k:
6

a) eliminaci aktivního střelce ,
b) poskytování informací o místě zásahu (daném objektu),
c) vytváření bezpečnostní uzávěry, vnější zóny apod.,

d) organizování dopravních opatření dle pokynů Policie ČR (řízení dopravy, uzavírka komunikací apod.).

Schvaluji: brig. gen. Mgr. Martin Červíček
policejní prezident

Podpis
dne:

6

Výhradně na základě dobrovolnosti.
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Policie
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Postup velitele sil a prostředků Policie České republiky od příjezdu na místo
mimořádné události až do eliminace aktivního střelce
Velitel sil a prostředků Policie České republiky:
1. Při příjezdu do blízkosti mimořádné události (MU) vizuálně provádí předběžný průzkum, průběžně
komunikuje s integrovaným operačním střediskem krajského ředitelství policie (dále jen „IOS KŘP“)
a získává upřesňující informace. Vybere místo odstavení vozidla, které bude s rozsvíceným
modrým světlem základním orientačním bodem pro další hlídky.
zahájeno

splněno

2. Vydá pokyn k neprodlenému zahájení zákroku, případně velmi krátce vyčká na již dojíždějící
prvosledové hlídky. Místo odstavení vozidla s modrým světlem a zahájení zákroku oznámí IOS KŘP
na stanoveném kanále Rdst.
zahájeno

splněno

3. Podle situace zřídí zásahový radiový kanál (např. DIR), pro výlučnou komunikaci s policisty
provádějící zákrok k eliminaci útočníka.
zahájeno

splněno

4. Řídí zákrok podle stanovených taktických zásad pro činnost prvosledových hlídek.
 Vždy nejméně dva policisté
 Vykrývání prostorů (přední, zadní)
 Střelba pouze při vizuálním kontaktu s pachatelem
 Minimální radiový provoz
 Ohrožené osoby odesílat do bezpečných (propátraných prostor), případně ven z objektu
 Postup proti směru útěku ohrožených osob nebo dle sluchového vjemu střelby
 Při případném vzniku barikádové situace vyžádání vyjednavače a specialistů
zahájeno

splněno

5. Po posílení dalšími hlídkami komunikuje v rámci možností s IOS KŘP a získává informace
o celkové situaci v okolí a cestou IOS KŘP vydává pokyny k organizaci činnosti ve vnější zóně.
zahájeno

splněno

6. Po ukončení zákroku ověří, že je aktivní střelec eliminován, oznámí to IOS KŘP a zkontaktuje se
s vedoucími a veliteli složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“).
zahájeno
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Postup velitele zásahu složek IZS
(kontrolní list)
Velitel zásahu složek IZS:
7. Označí se jako velitel, pokud tak již označen není, a provede s veliteli složek IZS prohlídku
dosavadní nebezpečné i vnější zóny, případně rozhodne o úpravě (zmenšení) nebezpečné zóny.
Dohodne s nimi potřebu zřízení štábu velitele zásahu, případně rozhodne o jeho zřízení.
zahájeno

splněno

8. Po domluvě s vedoucím zdravotnické složky (dále jen „VZS“) stanoví místo pro shromáždění
a třídění raněných v co nejkratší transportní vzdálenosti.
 od místa, kde se nachází největší počet raněných a obětí, a současně
 od místa příjezdu a odjezdu vozidel ZZS,


zahájeno

splněno

9. Nařídí zahájit třídění raněných metodou START v případě, že o to VZS požádá.
10.

zahájeno

splněno

11. Vytváří postupně potřebný počet (podle S+P na místě) minimálně dvoučlenných skupin např.
příslušníci jednotek požární ochrany a Policie České republiky s nosítky pro transporty raněných.
Skupiny přenáší (odvedou) raněné na shromaždiště raněných, případně provádí úkony první
pomoci (zástava krvácení, polohování, příprava na transport).
zahájeno

splněno

12. Požádá cestou IOS KŘP
 o iniciování mechanismů pro poskytování psychosociální pomoci obětem i zasahujícím osobám,
 přivolání soudního lékaře, pokud je velký počet obětí.
zahájeno

splněno

13. Ve vnější zóně podle situace zřizuje např.:








nástupní a týlový prostor složek IZS,
stanoviště velitele zásahu,
stanoviště pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče,
stanoviště pro ztotožnění a kontrolu evakuovaných osob,
stanoviště pro poskytnutí psychosociální pomoci,
bezpečnostní uzávěry do vnější zóny,
kontrolní stanoviště vstupu do nebezpečné zóny.

zahájeno

splněno

14. Vyčká příjezdu orgánů činných v trestním řízení, předá jim vyžádané informace, případně dohodne
s nimi způsob pomoci při vyšetřovacích úkonech.
zahájeno

splněno

15. Dohodne se s veliteli sil a prostředků složek IZS rozsah a způsob informování veřejnosti a médií,
stanoví osoby oprávněné podávat na místě zásahu informace.
zahájeno
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16. Organizuje v dohodě s VZS, případně s přítomnými soudními lékaři odvoz obětí.
zahájeno

splněno

17. Ukončí zásah po předání místa zásahu orgánům činným v trestním řízení.
zahájeno

splněno

Schvaluji: brig. gen. Mgr. Martin Červíček
policejní prezident

Podpis
dne:
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Policie
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Úkoly operačních středisek složek integrovaného záchranného systému
1. Operačního řízení v průběhu mimořádné události (dále jen „MU“) před eliminací aktivního
střelce a operačního řízení zásahu složek (dále jen „IZS“) po jeho eliminaci se zpravidla
zúčastní:
A. integrované operační středisko místně příslušného krajského ředitelství policie nebo jiná
operační střediska krajských ředitelství policie (dále jen „IOS KŘP“),
B. operační středisko operačního odboru Policejního prezídia České republiky (dále jen „OS OO
PP“), případně operační střediska útvarů Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“)
s celostátní působností,
C. zdravotnické operační středisko poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZOS
ZZS“),
D. operační a informační středisko IZS (dále jen „OPIS IZS“), kterým je místně příslušné operační
a informační středisko HZS kraje resp. hl. m. Prahy, používanou zkratkou je také „KOPIS“,
E. operační a informační středisko Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR (dále jen „OPIS GŘ“),
F. operační středisko obecní (městské) policie,
G. dispečinky a operační střediska ostatních složek IZS, které jsou vyzvány k poskytnutí sil
a prostředků.
2. Prvotní instrukce pro zasahující síly Policie ČR a složky IZS
Po vyhodnocení tísňových volání a dalších prvotních informací s výsledkem, že se jedná o útok
aktivního střelce, zúčastněná operační střediska neprodleně informují zasahující síly a prostředky:
2.1. Instrukce pro Policii ČR:
2.1.1 Instrukce pro „prvosledové hlídky“
Hlídky Policie ČR, které na pokyn IOS KŘP okamžitě přeruší činnost a jsou vyslány na místo MU,
musí zejména
1. před příjezdem na místo MU si nasadit dostupnou balistickou ochranu a uvést zbraň do stavu,
kdy je náboj v nábojové komoře,
2. používat určený kanál radiostanice (dále jen „Rdst“), který stanoví IOS KŘP,
3. nepoužívat zvukové výstražné zařízení při příjezdu na místo MU,
4. po příjezdu na místo MU zanechat u prvního vozidla zapnuté výstražné modré světlo (slouží
pro označení místa, ze kterého byla zahájena eliminace aktivního střelce),
5. sdělovat neprodleně IOS KŘP získané poznatky zejména o pohybu aktivního střelce, způsobu
útoku, případně jeho popis.
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2.1.2. Instrukce pro policejní posily
Hlídky, které jsou na místo MU vysílány v tzv. druhém sledu, musí zejména
1. použít základní vybavení policisty (služební zbraň, pouta, obušek, slzotvorný prostředek, Rdst,
svítilna) + dostupnou balistickou ochranu (balistická vesta, balistická přilba, balistický štít
a další) případně i dostupný zdravotnický materiál,
2. vzít s sebou zbraň skupinového vyzbrojení (dlouhou zbraň) – dle systemizace, náhlavní
soupravu k Rdst,
3. používat určený kanál Rdst, který stanoví IOS KŘP,
4. nepoužívat zvukové výstražné zařízení ani výstražné modré světlo při příjezdu na místo MU,
5. orientovat se po příjezdu na místo MU podle vozidla se zapnutým výstražným modrým
světlem a ohlásit se veliteli zásahu,
6. zjistit od prchajících osob popis aktivního střelce.
2.2. Instrukce pro složky IZS,
zejména pro výjezdové skupiny poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“)
a jednotky požární ochrany (dále jen „jednotky PO“), které jsou již na místě MU, nebo které budou
postupně přijíždět:
1. přesunout se do místa nástupního prostoru (pokud již jsou na místě MU),
2. přijíždět do místa nástupního prostoru (pokud jsou na cestě),
3. vypnout při příjezdu k místu MU zvukové výstražné zařízení,
4. řídit se pokyny velitele zásahu, kterým je příslušník Policie ČR (dále jen „policista“) označený
jako velitel; v první fázi zásahu se řídí pokyny policisty, který zůstává s Rdst u stojících
1
barevně označených vozidel Policie ČR,
2.3. Instrukce pro osoby,
které jsou v napadeném objektu a dovolají se na tísňovou linku některého operačního střediska
základních složek IZS:
1. vyhnout se kontaktu s aktivním střelcem, pokud možno utéct,
2. ukrýt se do místnosti, pokud možno se zamknout, případně se i zabarikádovat, vypnout zvuk
mobilního telefonu,
3. ukrýt se v místnosti mimo prostor dveří,
4. nevpouštět nikoho do místnosti, čekat na pomoc, nikomu neotevírat do příchodu prokazatelné
pomoci (může trvat podle situace až hodiny),
5. poslouchat a dbát příkazů zasahujících policistů, při styku s nimi držet prázdné ruce viditelně od
těla,
6. při nevyhnutelném kontaktu s aktivním střelcem se pokusit aktivně bránit jeho útoku.
3. Činnost a úkoly jednotlivých operačních středisek
A. IOS KŘP
Po vyhodnocení tísňových volání a dalších prvotních informací s výsledkem, že se jedná o útok
aktivního střelce, neprodleně:


vysílá na místo MU co největší počet dostupných hlídek (hlídky, které jsou k dispozici, nebo
mohou okamžitě přerušit plnění úkolů), kterým poskytne instrukce pro prvosledové hlídky - bod
2.1.1,



pro operační řízení MU všem zúčastněným hlídkám Policie ČR stanoví přechod na řídící kanál,



zakládá akci v informačním komunikačním a řídícím systému pro operační řízení,

1

Pokud u místa útoku je opuštěné jediné vozidlo v barvách policie se zapnutým výstražným modrým
světlem a žádný policista, složky IZS se dotazují u svých operačních středisek na situaci (jediná hlídka
začala akci), další postup je shodný.
Název souboru
06_STČ_14AMOK_list operačních středisek

Datum vydání /aktualizace
01/2014

Strana / počet stran
2/4

Počet příloh



zjistí, který z policistů prvosledových hlídek je velitelem zásahu, který bude do příjezdu
odpovědného vedoucího policisty plnit úkoly velitele zásahu na místě MU,



informuje o vzniku MU složky IZS cestou jejich operačních středisek,



získává průběžně a vyhodnocuje z přijatých oznámení na tísňovou linku základní informace
o MU, zejména
1) místo posledního známého výskytu útočníka,
2) směr postupu útočníka(ů),
3) způsob útoku (zejména druh použité zbraně),
4) počet a popis útočníka(ů),



informuje o vzniku MU a dosud přijatých opatřeních vedoucí policisty zajišťující akceschopnost
příslušného útvaru nebo organizačního článku,



neprodleně informuje zásahovou jednotku krajského ředitelství policie a vyjednavače a zajišťuje
jejich vyslání na místo MU v souladu s příslušnými interními akty řízení,



přizve ke spolupráci OS OO PP a další úkoly plní v součinnosti s ním,



informuje o vzniku MU preventivně informační oddělení kanceláře ředitele KŘP a poskytuje mu
základní informace,



zjistí, po konzultaci s velitelem zásahu na místě MU, kde určil nástupní prostor pro složky IZS
s ohledem na zajištění jejich bezpečnosti,



oznámí KOPIS a ZOS ZZS převzetí operačního řízení zásahu sil a prostředků složek IZS,
informuje o zřízení nástupního prostoru a nařídí předání instrukce pro složky IZS - bod 2.2.



povolává další síly a prostředky Policie ČR včetně předání instrukce pro policejní posily – bod
2.1.2,



organizuje dovoz prvků balistické ochrany na místo MU,



organizuje dopravní opatření se zaměřením na hladký průjezd vozidel ZZS k cílovým
poskytovatelům akutní lůžkové péče,



povolává další síly a prostředky k provedení uzávěry prostoru v okolí místa MU,



využívá k regulaci dopravy a k provedení uzávěry prostoru v okolí místa MU strážníků obecních
(městských) policií, pokud je obecní (městská) policie v obci zřízena,



vysílá na místo MU výjezdovou skupinu služby kriminální policie a vyšetřování,



vysílá na místo MU podle potřeby další síly a prostředky Policie ČR (k poskytnutí krizové
intervence, psychologické pomoci a posttraumatické intervenční péče apod.)



povolává soudní lékaře,



v případech většího počtu zemřelých žádá o vyslání DVI týmu,



zjišťuje potřebné informace v informačních systémech Policie ČR a veřejně dostupných
databázích k osobám, případně k objektům,



poskytuje další potřebnou podporu veliteli zásahu.

B. OS OO PP
Vedle operační součinnosti s IOS KŘP podle předcházejícího písmene A. plní zejména tyto úkoly:


aktivuje a podle vývoje situace na místě MU povolává potřebné síly a prostředky útvarů Policie ČR
s celostátní působností (vyjednavači, odstřelovači, pyrotechnici, potápěči, vrtulníky),



informuje neprodleně policejního prezidenta a jeho náměstky o situaci a zasílá informační relaci
na Situační a informační centrum Ministerstva vnitra ČR,



na vyžádání vedení Policejního prezidia ČR poskytuje podklady pro základní tiskové informace
o MU, které předává oddělení mediální komunikace a public relations Policejního prezidia ČR,



v případě účasti cizinců vyrozumívá zastupitelské úřady včetně tlumočníků,



komunikuje s dalšími resortními i mimoresortními subjekty,
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dle potřeby aktivuje síly a prostředky Armády České republiky způsobem stanoveným v dohodě
mezi Policií ČR a Armádou České republiky (zejména vrtulník pro přepravu specialistů Útvaru
rychlého nasazení).

C. ZOS ZZS


Vysílá na místo MU výjezdové skupiny, pokud je z tísňové výzvy zřejmé, že se jedná o útok
aktivního střelce, informuje neprodleně OS PČR a vyžádá informaci o určení nástupního prostoru,



po převzetí informace od IOS KŘP o určení nástupního prostoru, vysílá výjezdové skupiny do
tohoto místa a předá jim instrukce pro složky IZS – bod 2.2.,



výjezdovým skupinám poskytuje potřebné informace, které obdrží od IOS KŘP,



po eliminaci aktivního střelce provádí další úkoly a činnosti, které jsou stanoveny pro ZOS ZZS
v souboru typové činnosti složek IZS při společném zásahu STČ 09/IZS u MU s velkým počtem
zraněných a obětí, přičemž respektují, že velitelem zásahu je policista.

D. KOPIS a OPIS GŘ


Vysílá na místo MU jednotky PO2; pokud je z tísňové výzvy zřejmé, že se jedná o útok aktivního
střelce, informuje o tom IOS KŘP a vyžádá informaci, kde ustavit požární techniku,



bez prodlení předává jednotkám PO instrukce pro složky IZS – bod 2.2.,



oznámí IOS KŘP velitele jednotky PO, který bude řídit činnosti v nástupním prostoru,



předává veliteli jednotky PO v nástupním prostoru další informace nebo instrukce, které obdrží od
IOS KŘP,



povolává podle požadavků velitele zásahu síly a prostředky Hasičského záchranného sboru
České republiky nebo ostatních složek IZS pro zajištění technické podpory v místě MU (např.
osvětlení místa zásahu, výškovou techniku pro odstřelovače, dokumentace k objektům),



po eliminaci aktivního střelce provádí další úkoly a činnosti, které jsou stanoveny pro jednotky PO
v STČ 09/IZS, přičemž respektují, že velitelem zásahu je policista.

C. OS obecní (městské) policie


Nasazuje strážníky k plnění úkolů v obci, které nepřímo souvisí s bezpečnostním opatřením –
regulace dopravy na trasách k poskytovatelům akutní lůžkové péče, udržování veřejného pořádku
v širším okolí místa MU, dodržování režimových opatření ve vnější zóně, apod.

D. Operační střediska ostatních složek IZS a dispečinky velkých dopravců


Pokud se útok aktivního střelce odehraje v dopravním prostředku nebo dopravním uzlu (vagon,
nádraží, letiště, metro apod.), spolupracují dispečinky s operačními středisky složek IZS obdobně
jako v STČ 09/IZS,



informují osoby, které budou vyzváni k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, že mohou svoji
účast odmítnout.

Schvaluji: brig. gen. Mgr. Martin Červíček
policejní prezident

Podpis
dne:
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Jednotky sborů dobrovolných hasičů zařazené v plošném pokrytí kraje jednotkami požární ochrany nejsou
k zásahům souvisejícím s aktivním střelcem povolávány
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Úkoly Policie České republiky
Úkolem každého příslušníka Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“)
vyslaného na služební zákrok proti aktivnímu střelci je zastavení a eliminace jednání
aktivního střelce v co nejkratším čase.
Velitel sil a prostředků Policie ČR je velitelem zásahu složek integrovaného
záchranného systému (dále jen „IZS“).
A. Úkoly Policie ČR před a při eliminaci aktivního střelce:
Policie ČR provádí samostatně policejní opatření za účelem vyhledání, identifikace
a eliminace (dále jen „eliminace“) nebezpečného pachatele(ů)-aktivního střelce podle interních
policejních předpisů a společné metodiky1.


Všeobecnou použitelnost mají dále taktické zásady pro postup hlídky Policie ČR při nasazení
k zastavení a eliminaci aktivního střelce – viz příloha tohoto listu „Aktivní střelec - karta hlídky“.



Ve všech krajských ředitelstvích policie (dále jen „KŘP“) jsou dále (s přihlédnutím k místním
podmínkám a organizaci konkrétního KŘP – např. zásahová jednotka apod.) zpracovány vlastní
typové plány pro problematiku AMOK.
Ve všech těchto dokumentech jsou stanoveny následující základní úkoly Policie ČR:

1. Zahájit zákrok k eliminaci aktivního střelce již první hlídkou, která se dostaví na místo útoku,
pokud jí není z radioprovozu známo, že v nejkratší době, řádově max. do 2-3 minut, nedorazí na
místo další hlídka, která by pomohla první hlídce v zákroku.
2. Stanovit nebezpečnou zónu co nejdříve, souběžně s akcí na eliminaci aktivního střelce, a v rámci
možností činit opatření k zamezení přístupu nepovolaných osob do nebezpečné i vnější zóny
a opatření k zabránění útěku aktivní střelce.
2



Ve výjimečných případech, ve kterých je nutné nebo možné , aby síly a prostředky složek
integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) prováděly záchranné a likvidační
práce uvnitř nebezpečné zóny, zajistit pro ně ochranu doprovodem hlídky Policie ČR,



velitel zásahu sám, nebo prostřednictvím operačních středisek v případě potřeby
komunikuje s veliteli a vedoucími základních složek IZS, které jsou shromážděny za
hranicí nebezpečné zóny v nástupním prostoru složek IZS.

3. Eliminovat aktivního střelce.

1

Např. metodika „AMOK-Zákrok proti aktivnímu střelci“, ZPPP 10/2009 o zajišťování vnitřního pořádku
a bezpečnosti.
2
Např. požár v objektu napadené školy, vznik barikádové situace, lokalizovaná poloha aktivního střelce.
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B. Úkoly Policie ČR po eliminaci aktivního střelce:
1. Velitel zásahu mimo jiné, řídí a organizuje:


neprodlené zahájení třídění raněných, případně i laického třídění raněných (viz STČ
09/IZS) v součinnosti s vedoucím zdravotnické složky,



místo zásahu a činnosti tak, aby zdravotnická složka měla v mezích možností dostatek
prostoru a vhodné podmínky k urychlenému poskytování přednemocniční neodkladné
péče,



dopravní opatření pro transporty raněných do zdravotnických zařízení, v součinnosti
s operačními středisky poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

2. Vytvořit podmínky pro práci orgánů činných v trestním řízení při identifikaci obětí a vyšetřování
okolností trestného činu.
3. Informovat příbuzné obětí útoku, v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení informovat
hromadné sdělovací prostředky, v případě potřeby (velký rozsah) vytvořit za účelem informování
informační centrum.

C. Síly a prostředky
Podle okolností konkrétního útoku aktivního střelce se k jeho eliminaci a k činnostem po jeho
eliminaci mohou využít síly a prostředky:
Místně příslušného KŘP zařazené v/ve
 službě pořádkové policie
 službě dopravní policie
 službě kriminální policie a vyšetřování
 operačním středisku
 zásahové jednotce
 a další podle vlastního typového plánu KŘP
a u déletrvajícího útoku aktivního střelce také síl a prostředků útvarů policie s celostátní působností,
zejména
Pyrotechnické služby
Útvaru rychlého nasazení (v případě barikádové situace)
Služby cizinecké policie (inspektoráty na mezinárodních letištích v případě útoku na letišti)
Letecké služby (přepravy specialistů)
Kriminalistického ústavu Praha (DVI team)
V nejkratším možném čase musí být na místo útoku povoláni disponibilní specialisté a týmy
specialistů, zejména
vyjednavač, vyjednávací tým
psycholog
intervenční tým
skupina krizové intervence
Výše uvedené síly a prostředky – policisté, specialisté a speciální týmy policistů, útvary
a organizační články Policie ČR se schválením tohoto listu policejním prezidentem považují za určené
pro případné využití ve prospěch společného zásahu složek IZS po eliminaci aktivního střelce ve
smyslu § 20 odst. 3 písm. c) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.

Schvaluji: brig. gen. Mgr. Martin Červíček
policejní prezident

Podpis
dne:
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Aktivní střelec – Karta hlídky Policie České republiky
Postup a činnost hlídky Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“) po přijetí
oznámení o mimořádné události (dále jen „MU“) v případě, že:
a) se hlídka Policie ČR dostaví na místo MU jako „prvosledová“ – je vyslána na místo
MU bezprostředně po oznámení útoku aktivního střelce

Karta prvosledové hlídky
o

Získání co nejvíce upřesňujících informací od integrovaného operačního střediska
krajského ředitelství policie (dále jen „IOS KŘP“) již v průběhu přesunu na místo MU

o

Použití prostředků balistické ochrany v případě, že je má hlídka ve vozidle k dispozici

o

Použití dlouhých služebních zbraní (brokovnice, samopal) v případě, že jsou k dispozici

o

Co možná nejrychlejší příjezd na místo MU s takticky vhodným odstavením vozidla
o Kontrola výzbroje a výstroje (nabité zbraně, balistická ochrana, funkční Rdst)
o Nastavení Rdst na určený řídící kanál
o Při výjezdu z útvaru nebo organizačního článku Policie ČR vzít s sebou dlouhé zbraně
o U prvního vozidla Policie ČR na místě MU zanechat rozsvícené výstražné světlo modré
barvy
o Vozidlo odstavit pokud možno mimo prostor ohrožení střelbou
o Před zahájením zákroku vypnout hlasité vyzvánění u mobilního telefonu

o

Rychlé vyhodnocení situace a předání informací IOS KŘP
o Zjištění informací od svědků na místě MU (budova, lokalizace střelce, počet zraněných či
ohrožených osob apod.) a jejich předání IOS KŘP
o Nahlášení zahájení eliminace aktivního střelce (vstup do objektu, prostoru) IOS KŘP

o

Vyžádání posil
o Zajistí IOS KŘP

o

Vstup do objektu (na místo MU) a pohyb v něm - taktické zásady
o Vždy nejméně dva příslušníci Policie ČR
o Vykrývání všech prostorů
o Střelba pouze při vizuálním kontaktu s pachatelem (omezený palebný průměr, nebezpečí
zasažení nezúčastněné osoby)
o Minimální radiový provoz, jeho „ztišení“ (může být vodítkem pro pachatele)
o Ohrožené osoby odesílat do bezpečných (propátraných) prostor), případně ven z objektu
o Postupovat proti směru útěku ohrožených osob nebo dle sluchového vjemu střelby
o Získat informace od ohrožených osob (kolik je pachatelů, kde jsou, popis atd.) a tyto
předávat neprodleně veliteli zásahu a IOS KŘP
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o

Eliminace aktivního střelce
o Pokud se vzdává, bezpečné spoutání, prohlídka a eskorta
o Při vizuálním kontaktu použití služební zbraně

o

Zodpovědnost za celý policejní zákrok do převzetí velení
o Velitel hlídky, která se jako první dostavila na místo MU, velí policejnímu zákroku do doby,
kdy je rozhodnuto o změně velení

b) hlídka Policie ČR přijíždí na místo MU jako „druhosledová“ a je jí známo, že Policie
ČR již proti aktivnímu střelci zakročuje (rozdíly v činnosti druhosledové hlídky od
provosledové jsou odlišeny kurzívou)

Karta druhosledové hlídky
o

Získání co nejvíce upřesňujících informací od IOS KŘP již v průběhu přesunu na místo MU
o Zjištění a nastavení totožného kanálu na Rdst

o

Co možná nejrychlejší příjezd na místo MU s takticky vhodným odstavením vozidla
o Kontrola výzbroje a výstroje (připravené zbraně, balistická ochrana, funkční Rdst se
shodným kanálem)
o Při výjezdu z útvaru nebo organizačního článku Policie ČR vzít s sebou dlouhé zbraně

o

Dle možností spolupráce s hlídkou Policie ČR na místě MU
o Společný vstup do objektu či prostoru v jednotné formaci
o Na základě informací od IOS KŘP nebo prvosledové hlídky vstup do objektu a propátrání
dalších prostor

o

Zajištění okolí místa MU s případnou uzávěrou prostoru proti vstupu nezúčastněných osob
(dle možností v závislosti na počtu policistů)

o

Zjištění max. možného množství informací o vzniklé MU
o Počet aktivních střelců, příp. obětí, rukojmí, výzbroj, požadavky, svědci, objekt, východy,
lokalizace aktivního střelce v objektu, dokumentace k objektu atd.

o

Vymezit prostor pro shromáždění ohrožených osob vycházejících z objektu nebo prostoru
o Mezi tyto osoby se může vmísit i aktivní střelec
o Kontrolovat, zda osoby nemají u sebe zbraň

o

Dle možností provádět krizovou komunikaci do příjezdu policejního vyjednavače (pokud
aktivní střelec komunikuje, oslovuje Policii ČR apod.)
o Možnost odlákání pozornosti aktivního střelce od dalších možných obětí i zakročující
hlídky Policie ČR

o

Veškeré další informace předávat IOS KŘP

o

V případě nasazení dalších složek integrovaného záchranného systému vhodně zvolit
jejich rozmístění v nástupním prostoru se zaměřením na zajištění jejich bezpečnosti a jejich
činnosti

Schvaluji: brig. gen. Mgr. Martin Červíček
policejní prezident
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Přehled vybraných právních předpisů a interních
předpisů
Právní předpisy
1. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
2. vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
3. zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách)
4. vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele
jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
5. zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
6. nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele
zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního
rozpočtu
7. vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
8. zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
9. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
10. zákon č. 238/2000 Sb., Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Interní předpisy
11. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 19/2005, kterým se upravuje provozování integrovaného
komunikačního a řídícího systému „DISPEČER – MAJÁK 158“
12. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 136/2006, kterým se upravuje postup při hlášení události
a provozování informačního systému UDÁLOST
13. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001 ke kriminalistickotechnické činnosti Policie
České republiky
14. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 10/2009, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti
15. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 27/2008, kterým se upravují úkoly Policie České
republiky při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného
záchranného systému
16. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 109/2009, o operačních střediscích
17. Čj. KRPA-64907-1/ČJ-2013-0000ZU Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství
policie hlavního města Prahy
18. Čj. KRPS-26461-2/ČJ-2013-0100PZ Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje
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19. Čj. KRPC-18372-1/ČJ-2013-0200NU Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje
20. Čj. KRPP-21824-1/ČJ-2013-0300NU Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje
21. Čj. KRPK-10459/ČJ-2013-1900KR Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
22. Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
23. Čj. KRPL-3594-4/ČJ-2013-1800KR Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství
policie Libereckého kraje
24. Čj. KRPH-2047-3/ČJ-2013-0500KR Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje
25. Čj. KRPE-10413-3/ČJ-2013-1700PZ Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství
policie Pardubického kraje
26. Čj. KRPJ-14059/ČJ-2013-1600KI Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina
27. Čj. KRPB-31709-2/ČJ-2013-0600KI Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství
policie Jihomoravského kraje
28. Čj. KRPM-17127/ČJ-2013-1400PZ Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje
29. Čj. KRPT-26516-1/ČJ-2013-0700KI Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje
30. Čj. KRPZ-9575-2/Čj-2013-1500KR Typový plán činnosti aktivní střelec Krajského ředitelství policie
Zlínského kraje
31. Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu – Metodický list číslo 11-S; Třídění
velkého počtu raněných metodou START
32. Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 26/2009, kterým se stanoví postup při používání souborů
typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu

Související soubory typových činností složek integrovaného záchranného systému (STČ IZS)
při společném zásahu
STČ 02/IZS demonstrování úmyslu sebevraždy
STČ 09/IZS velký počet raněných a obětí
STČ 12/IZS psychosociální pomoc
Literatura
„AMOK (zákrok proti aktivnímu střelci)“ – metodika odboru vzdělávání Policejního prezidia České
republiky
„Taktická příprava - vstup a pohyb po objektu“ - metodika odboru vzdělávání Policejního prezidia
České republiky č.j. PPR 13104-1/ČJ2012-990570
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