Utíkej, schovej se, bojuj!
Vědět, jak reagovat na krizové situace typu útok aktivního střelce (útočníka) / teroristický útok, je
v dnešní době nezbytné. Ve světle událostí, které se odehrávají v Evropě, je znalost těchto pravidel o to
důležitější.

Čím je specifický útok tzv. aktivního střelce (útočníka)?


Cílem je v co nejkratší době zabít co nejvíce lidí, bez určitého vzorce výběru oběti.



Záměrně si vybírají místa s vysokou koncentrací osob (obchodní centra, kancelářské budovy,
náměstí, dopravní uzly, turisticky vyhledávané cíle …)



K útoku využívají různé druhy zbraní (střelné, bodné, výbušniny, vozidla …)



Neberou rukojmí, nevyjednávají.



Stejná taktika je často využívána také při teroristických útocích!



Rozdíl mezi útokem aktivního střelce a teroristickým útokem je pouze v motivaci útočníka!

Jak reagovat v případě útoku?
UTÍKEJ


Pokud máte možnost využít únikovou cestu, utečte! (přikrčte se, využívejte krytu různých
předmětů, utíkejte spíše při kraji, ne prostředkem)



Své osobní věci a cennosti nechte tam, kde jsou. Nezdržujte se! Život a zdraví je důležitější než
majetek.



Pokud je to možné, pomozte ostatním s útěkem (své děti držte za ruku, nebo je vezměte do
náruče).

VARUJ



Varujte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny.



Z bezpečí zavolejte pomoc na číslo 158.

SCHOVEJ SE


Pokud nemůžete utéct do bezpečí, je třeba najít místo kam se schovat! (kancelář, obchod,
restaurace, chodba domu).



Zamkněte nebo zablokujte dveře (využijte všechny předměty k zablokování dveří, např. nábytek,
popelnice, rolety).



Schovejte se za pevné předměty.



Přepněte svůj telefon do tichého režimu, zůstaňte potichu.

VARUJ



Pokud to situace dovolí, volejte pomoc na číslo 158.



Nejdůležitější informace pro operátora: kde jste a co se děje.

BOJUJ


Pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte!



Snažte se zneškodnit útočníka.



Jednejte rychle a násilně.



Použijte jakékoliv předměty, které se dají využít jako zbraně.



Jednejte maximálně efektivně.

Když na místo dorazí bezpečnostní složky:

Jejich prvotním úkolem je najít a eliminovat útočníka!



Zůstaňte v klidu a poslouchejte jejich instrukce, nediskutujte, poslechněte!



Ruce držte vždy ve viditelné pozici, ideálně zdvižené.



Vyvarujte se křiku a divoké gestikulaci



Mějte na paměti, že pomoc zraněným je na cestě

Videospot k útoku aktivního střelce naleznete zde https://www.youtube.com/watch?v=XxkZRze5Pd8

Zdroj Bezpečnostní portál Hlavního města Prahy

