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KONTROLNÍ LIST
Amokem se rozumí mimořádná událost, při níž došlo k násilnému útoku ozbrojenou osobou proti skupině osob
s následkem zranění nebo smrti.
Pachatel je s největší pravděpodobností na místě události a pokračuje v trestné činnosti.

Eliminace aktivního střelce je zákrokem, který zabezpečuj výhradně Policie ČR a je přednostní.

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

Velitelem společného zásahu složek IZS je vždy příslušník Policie ČR,
ČR
který na místo mimořádné události dorazí jako první, přičemž v průběhu zásahu může dojít k jeho změně.

Jednotky požární ochrany,, které jsou na místě mimořádné události, nebo které budou přijíždět, vypínají před
příjezdem k místu mimořádné události zvukové a výstražné zařízení a snaží se vyhnout se kontaktu s aktivním
střelcem.
S ohledem na bezpečnost zasahujících,
zasahujících předává velitel zásahu složkám IZS informace o aktuálních bezpečnostních
rizicích a dalších důležitých okolnostech panujících na místě zásahu, případně je poskytována psychosociální pomoc
osobám dotčeným mimořádnou událostí.

Policie ČR stanoví vnější a nebezpečnou zónu, která
kter se postupně k eliminaci aktivního střelce uzavře.
uzavř

Ve vnější zóně (v dostatečné vzdálenosti od nebezpečné zóny) se obvykle zřizuje:
•

nástupní a týlový prostor složek IZS,

•

stanoviště velitele zásahu,

•

stanoviště pro poskytnutí
p
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.

Zdroj:
Amok – útok na aktivního střelce
STČ-14/IZS, čj.: MV-68191/PO-IZS-2013
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Doporučený postup

Zahájeno

Splněno

Seznámení s hranicí nebezpečné i vnější zóny
Velitelé složek IZS se spojí s velitelem zásahu (příslušník Policie ČR) a seznámí se s hranicemi
nebezpečné a vnější zóny. Dohodnou způsob komunikace mezi velitelem zásahu a
vedoucími nebo veliteli dalších složek IZS.

Kontrolní stanoviště vstupu do nebezpečné zóny
Velitel zásahu určí kontrolního stanoviště vstupu do nebezpečné zóny.

Stanoviště velitele zásahu
Dohodnutí se s velitelem zásahu o zřízení stanoviště velitele zásahu ve vnější zóně.

Štáb velitele zásahu
Zřízení štábu velitele zásahu pokud rozhodne velitel zásahu.

Nástupní a týlový prostor složek IZS
Dohodnutí se s velitelem zásahu o místě nástupního a týlového prostoru složek IZS
ve vnější zóně.

Bezpečnostní uzávěy do vnější zóny
Velitel zásahu určí místa bezpečnostních uzávěr do vnější zóny.

Příprava „transportních“ skupin pro raněné
Transportní skupiny pro raněné vstupují do nebezpečné zóny teprve na pokyn velitele
zásahu, zpravidla po eliminaci aktivního střelce.
střelce
Shromáždit dostečné množtví nosítek pro raněné (cestou zdravotnické složky).
Postupné vytvoření potřebného počtu minimálně dvoučlenných skupin s nosítky pro transporty
velkého počtu raněných.
Skupiny přenáší (odvedou) raněné na shromaždiště raněných, případně provádí úkony první
pomoci (zástava krvácení, polohování, příprava na transport).
transport)

Stanovení místa pro shromáždění a třídění raněných
Po domluvě s vedoucím zdravotnické složky stanovit místo pro shromáždění a
třídění raněných v co nejkratší vzdálenosti:
vzdálenosti
•
od místa, kde se nachází největší počet raněných a obětí a současně;
současně
•
od místa příjezdu a odjezdu vozidel ZZS.

Stanoviště pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče
Vedoucí zdravotnické složky se dohodne s velitelem zásahu o zřízení stanoviště
přednemocniční neodkladné péče.

Stanoviště pro ztotožnění a kontrolu evakuovaných osob
Velitel zásahu určí stanoviště pro ztotožnění a kontrolu evakuovaných osob.

Stanoviště pro poskytování psychosociálné péče
Velitel zásahu určí stanoviště pro poskytování psychosociální péče.

Informování veřejnosti a sdělovacích prostředků
Hasiči informace o zásahu neposkytují.
O rozsahu a způsobu informování veřejnosti a sdělovacích prostředků rozhoduje velitel zásahu.
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