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Obsah sdělení 

• Problematika bezpečnosti na ER (nejen)

• Kazuistika 

• THM 



Aktivní střelec 

• Mladý muž

• Promyšlené jednání 

• Žádný plán B

• Cíl – vraždit 

• Motiv útoku, často spojen s místem útoku !

www.google.cz

Trvání útoku 13 – 15 min. (6 

min.)

"U.S. Department of Homeland Security Active Shooter Response“ Active Shooter Booklet., "The Active 

Shooter Threat“ MSA Special Analysis.

283 zásahů BS za 

rok 2014 na ER
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Aktivní střelec 
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Bezpečnost 

• CCTV

• Panic button

• l.603

• Trénink sebeobrany

• Bezpečnostní služba (M 3 – 6)
www.google.cz

PČR, MP (M 10 – 15)
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Bezpečnost 

• Čas M 0 – 6 (10)

Uteč - Schovej se - Bojuj

Plán – trénink 



Popis situace

• 2. září 2014 v 09:31 hod. vjel pan M.V. do areálu ÚVN vozidlem Citroen

• Při vjezdu do areálu nemocnice se vklínil mezi vjíždějící vozidla, využil otevřené 

závory a projel

• Přibližně dvacet minut seděl ve vozidle, kde podle vyjádření Policie ČR 

pravděpodobně při manipulaci se střelnou zbraní jednou vystřelil do podlahy vozidla.

• V 09:51:50 hod. zazvonil na službukonající personál

• sestra H.H. v doprovodu rtm. J.P. (stážista z VÚ 7935 Jince) otevřela vstupní dveře 

(čas 09:51:57 hod.) na halu Emergency se slovy „Co potřebujete“

• V tom okamžiku jí pan M. V. pod vlivem alkoholu a pomocí střelné zbraně 

agresivním způsobem zatlačil (09:52:02 hod.) dovnitř





• rtm. J. P. ve zlomku vteřiny zareagoval na vzniklou situaci naprosto instinktivně

tak, že odstrčil sestru stranou ze směru mířící zbraně, kterou měla přitisknutou 

k hrudi, a zatlačil útočníka do rohu 

• Dotyčná stačila utéci a zalarmovat další pracovníky ER

• V době útoku (čas 09:52:02 hod.) sanitář odvážel z haly Emergency na sedačce 

pacienta směrem. Od tohoto okamžiku nebyl na hale přítomen žádný pacient.

• BS volána v 09:52:06 hod.  „Okamžitě přijďte na Emery, je tady chlap s pistolí. 

Zavolejte policajty. Okamžitě!“

EVAKUACE   ER





• rtm J.P. se po cca 2 minutách podařilo opustit halu ER a s lékařkou ER odchází do 

čekárny ambulantní části

• V této době je pan M. V. na hale Emergency, kde se prochází, mluví si sám pro sebe, 

rozhazuje rukama, snaží se odejít z haly hlavními dveřmi, které jsou zavřené 

přístupovým systémem, v ruce stále drží zbraň. Nakonec odchází z haly přes denní 

místnost sester v 09:56:15 hod.

• V 09:56:19 hod. pan M. V. vchází do prázdné čekárny ambulance Emergency 

a hlasitě se dožaduje kontaktní osoby se slovy „Tak bude se mně tady někdo 

konečně věnovat?“

panu M. V. se podařilo vysmeknout ze sevření rtm. J. P. a namířit proti němu 

zbraň, se slovy, že si přeje zavolat šéfa nebo ředitele, protože chce se zabít 

a darovat své orgány





• V 09:56:29 hod. vchází do čekárny strážný bezpečnostní služby pan B. s paní 

doktorkou, která si pro něj došla do vestibulu pavilonu CH2. Strážný BS šel přímo 

k panu M. V., který mu důrazně dává najevo, aby se strážný od něj držel dál

• Pan M. V. pokračoval přímo k paní doktorce, ale ani s ní se nakonec nechtěl bavit 

a to z důvodu, že s ženami se nebude mluvit. 

• V 09:57:20 hod. vychází z ambulance MUDr. Z. N., který vstupuje do rozhovoru. 

Paní doktorka odchází na recepci Emergency a pak vychází z oddělení.

Do této doby bezpečnostní služba nevyslala, žádného strážného na 

zásah Emergency, přestože byla tísňovou linkou 603 vyzvána (4 minuty 

od výzvy)





• Policie ČR po převzetí oznámení (v 9:53 hod.) o agresivním ozbrojeném útoku na 

personál ÚVN vyslala hlídku, která se do areálu nemocnice dostavila v 09:58:55 hod

• V 10:00:53 hod. pan M. V. během svého emotivního projevu odchází od MUDr. Z. N. 

směrem k místu, kde předtím stál strážný a vystřelí do stropu, od kterého se projektil 

odrazil do boční stěny a pak padl na podlahu

• Ihned po výstřelu přítomný policista žádá dispečink PČR o posily

PMJ - reko
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• V 10:05 hod. přijíždí do areálu ÚVN speciální pořádková jednotka krajského 

ředitelství PČR, přebírá velení a zahajuje uzavření dalších prostorů před pavilonem 

CH2 a A7. Vytváří další ochranný prostor, do kterého nevpouští nepovolané osoby

• V 10:14 hod. přijíždějí další posily Policie ČR, které zajišťují všechny přístupové 

cesty kolem čekárny Emergency

• V 10:19:27 hod. MUDr. Z. N. odchází z čekárny

• V tomto okamžiku je v rizikovém prostoru Emergency pouze pan M. V. a uklízečka T. 

S. ukrývající se v úklidové místnosti, o které v dané době nikdo nevěděl





• Při komunikaci mezi policií a panem M. V. má pan M. V. neustále zbraň přiloženou 

k hlavě, pohybuje se před recepcí a v jednom okamžiku vešel i do prostoru recepce

• Přibližně v 10:23 hod. odchází do propojovací chodby (kde je zamčená v úklidové 

místnosti uklízečka), kde následuje zásah policistů ze zásahové jednotky, speciální 

pořádkové jednotky a pohotovostní motorizované jednotky

• V 10:25 hod. byl pan M. V. předán k ošetření zdravotnickému personálu Emergency

Eliminace pana M. V. pomoci taseru



Popis situace
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Aftermatch 

• V 10:30 hod. se dostaví k místu vzniku MU tisková mluvčí ÚVN (pavilon CH2), kde už 

jsou média (např. TV Barrandov, TV Prima, TV Nova, Blesk apod.), která mají již 

natočený zákrok policie

• Ve spolupráci s Policií ČR podává tisková mluvčí ÚVN informace tisku a televizním 

stanicím. Informování médií trvalo do 12:45 hod

• Kolem dvanácté hodiny uklízečka T. A. začala shánět po T. S., se kterou pravidelně 

chodí na oběd. Když jí nemohla najít, oznámila to bezpečnostní službě, která ji našla 

v zamčené úklidové místnosti, kde čekala, až ji někdo řekne, že může vyjít ven. 

Paní T. S. neutrpěla žádná zranění

54 minut





Vyhodnocení 

• Nejednalo se o aktivního střelce!!!!!!

• Ukvapené jednání sestry ER 

• Snaha o ochránit kolegy – neúspěšná !!!!

• Rychlá evakuace ER (nepochopitelné jednání některých pacientů)

• Odvaha a chladnokrevnost personálu !

Debriefing

Špatná informovanost ostatního personálu ÚVN
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Přijatá opatření 

• Spolupráce s SPJ PČR

• Školení pracovníků ER, Psych.,BS, Info

• Tvorba plánu (kód – využití rozhlasu)

• CCTV (pro zasahující)

• Interkom

• Přístupový systém (pokoj sester) 

• Posílení ostrahy 

www.google.cz
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