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Aktivní střelec



CVIČENÍ IZS – AKTIVNÍ STŘELEC
ROK KRAJ SLOŽKY POZNÁMKA

2013 MORAVSKOSLEZSKÝ (Ostrava) PČR, HZS, ZZS

2013 PRAHA
PČR, HZS, ZZS, MP, 
ČČK, MEDEVAC

2013 PARDUBICKÝ (Pardubice)

2014 ÚSTECKÝ HZS, ZZS, PČR KÚ 

2014 PLZEŇSKÝ (Klatovy) PČR, ZZS, HZS 

2014 VYSOČINA (Pelhřimov) HZS, ZZS, PČR nemocnice 

2014 MORAVSKOSLEZSKÝ (Opava) PČR, HZS, ZZS, MP 

2015 JIHOMORAVSKÝ  (Brno) HZS, PČR, ZZS 

2015 ZLÍNSKÝ (Kroměříž) PČR, HZS, ZZS, MP

2015 ZLÍNSKÝ (Zlín) PČR, HZS, ZZS, MP

2015 ZLÍNSKÝ (Valašské Meziříčí) PČR, HZS, ZZS, MP

2015 ZLÍNSKÝ (Uherské Hradiště) PČR, HZS, ZZS, MP



 24.9.2009 – Tři těžce zranění při střelbě ve zlínské 
tiskárně. 

 10.11.2011 – Po střelbě v kunovické Aircraft Industries
zemřeli 3 lidé.

 24.2.2015 – V restauraci zemřelo devět lidí. Sedm mužů, 
jedna žena a útočník – sebevrah.

Zlínský kraj



ČASOVÝ SLED UDÁLOSTI

12:38 tísňová výzva na ZOS

12:45 příjezd do místa MU

12:56 1 hlášení z místa MU, transport poraněné ženy

13:02
volná lůžková kapacita: ARO ZL – 2x

ARO KM – 3x

13:12 ZDS UB

13:15 upřesnění situace z místa MU

13:37 žádost o LZS Olomouc

14:07 přílet LZS Olomouc

14:21 zákrok zásahové jednotky PČR

14:37 všichni mrtví



12:38 výzva na ZOS
- až 30 poraněných osob

12:45 příjezd do místa MU 

Uherský Brod – RV, RZP, RZP

Uherské Hradiště – RZP, RZP

Zlín – RLP

ZDS – 4 sanitní vozidla

LZS Olomouc  



 velmi dobrá práce ZOS

 síly a prostředky

– výjezdové skupiny na základnách

– volné kapacity ZDS, LZS

 nedostatky

– absence velitele zásahu

– vedoucí zdravotnické složky

– LZS Olomouc

Poznatky reality



 vzdálenost od místa události

– místo útoku

– počet střelců

– druhy zbraní

– typy střeliva

– použití výbušnin …

 OOPP ?

Ochrana ZZS



 zabezpečení ochrany před aktivním střelcem
– při vyžádání součinnosti složek IZS v nebezpečné zóně 

(žádost Policie ČR) musí poskytnout Policie ČR

– vzájemné zapůjčení adekvátních OOPP pro odpovídající 
stupeň nebezpečí

 zajištění ochrany doprovodem hlídky Policie ČR
– záchranné a likvidační práce složek IZS v nebezpečné zóně

Typová činnost Amok



 eliminace aktivního střelce

– nejvyšší priorita, nesnese odkladu

 záchranné a likvidační práce

– zpravidla až po eliminaci

 poskytnutí PNP

– více postižených → čas → šance na přežití? 

Útok aktivního střelce a PNP



„Uplynuly dvě hodiny, než jsme se do budovy, kde ke 
střelbě došlo, mohli bezpečně dostat,“ popsal situaci 
tiskový mluvčí ZZS ZK Olšan.

Policii o střelbě informoval telefonát ve 12:38. Ve 14:21 
vnikla do budovy zásahová jednotka; na místě našla 
devět mrtvých, včetně pachatele.



Poskytnutí první pomoci

 ZZS

 Rescue týmy

 Policie ČR



Tactical Combat Casualty Care - TCCC

Armádní systém
– nepřátelská palba

– omezené zdroje zdravotnického materiálu

– dlouhé čekání na odbornou pomoc (tma, hluk, stres …)

Základní fáze neodkladné péče TCCC

 Péče pod palbou (Care Under Fire)

– prioritou je vedle opětování palby především zástava masivního zevního 
krvácení (C ABC)

 Péče mimo dosah palby (Tactical Field Care)

 Péče v průběhu odsunu (Combat Casualty Evacuation Care)



Poskytnutí první pomoci

 Policie ČR





 taktická cvičení IZS

 vzdělávání zaměstnanců ZZS

 ochranné prostředky 

– spolehnout se na PČR? 

 poskytování PNP zasahujícími policisty 

– úprava typové činnosti

Závěrem



Štěpán Mana
577 056 929

stepan.mana@zzszk.cz


