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Problematika ozbrojených útoků ve školách 

Doporučení Policie ČR studentům 

 

Vážení studenti,  

 

níže uvedený text je souhrnem preventivních doporučení Policie České republiky při vzniku krizové 

situace ozbrojeného útočníka ve škole. 

 

Znaky útoku ozbrojeného útočníka: 

 

� Útok ozbrojeného útočníka přichází nečekaně a je zpravidla velmi razantní  

a rychlý. 

� K útoku může dojít kdekoliv. Ve škole, na ulici, v obchodním centru, na 

koncertu, sportovním utkání… 

� Cílem je zabití co největšího počtu osob v co nejkratším čase. 

� Všímejte si svého okolí - útočníci se se svým plánem útoku většinou pochlubí 

např. na sociálních sítích. Většinou se obdivují násilí a omlouvají jiné 

podobné útoky. Ve virtuálním prostředí, nejčastěji na internetu (Facebook, 

Twitter, blogy a diskuze), zveřejňují své násilnické názory, fotografie zbraní, 

své „umělecké“ výtvory, které jsou plné násilí, krve a smrti. Mnohdy si také 

pokládají „řečnické“ otázky např.: „Jaké by to asi bylo, kdybych někoho zabil?“ 

„Taky by se vám ulevilo, kdybych to tam vyřešil jednou provždy?“ 

� V případě jakéhokoliv podezření na cizí nebo podezřelou osobu ve škole 

informujte pracovníka školy. 
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V případě, že se dostanete do této krizové situace, doporučujeme toto: 

 

� Je-li to možné, UTÍKEJTE z dosahu útočníka, snažte se dostat do bezpečí. 

Na útěku neposkytujte první pomoc v prostorech přístupných pro útočníka. 

Nevracejte se! 

� SCHOVEJTE SE, když nemůžete bezpečně utéct, schovejte se do nějaké 

místnosti a v té se uzamkněte. POSTAVTE BARIKÁDU z dostupných 

předmětů (ze stolů, židlí, skříní, učebnice na stůl vyskládejte tak, aby nešla 

stisknout klika).  

� LEHNĚTE si na zem co nejdále od dveří a chovejte se tiše. 

� ZTLUMTE si mobilní telefon.  

� Pokud máte možnost, ZAVOLEJTE na tísňovou linku Policie ČR 158 nebo 

112 a řekněte, co se stalo. 

� S nikým nemluvte přes dveře, útočník se může vydávat za zraněného 

studenta nebo policistu. Záchranáři si k vám cestu najdou. 

   

 


