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Pár rad - Co dělat při teroristickém útoku? 
 
Nepochybuji, že celá řada z vás jsou zkušení, kteří si vědí rady, ale přesto jsme si pro 
vás připravili několik málo informací, které je dobré vzhledem k posledním situacím 
připomenout.  

Nedávné události, z Londýna, 
Manchesteru a dalších míst rozvinuly 
debatu, co dělat při teroristickém 
incidentu. 
Jako běžní lidé musíme udržovat náš 
způsob života a chodit do každodenní 
práce a plnit své každodenní povinnosti, 
neboť jak bylo několikráte z různých úst 
řečeno - jinak teroristé vyhrají. Protože 
podstatou terorismu je narušit náš, váš 
život a pokud mohou tak naplnit lidi 
dostatečnými obavami, aby nedocházelo k 
velkým veřejným událostem, lidé se báli, 
došlo ke změně života apod., no a pokud 
tohoto stavu docílí, tak vyhráli. 
 
Není to o tom, dostat se do dlouhé 
filozofické diskuse o terorismu, do diskuse 
o duševně nemocném útočníkovi nebo o 
běžném zločinci. Přesto, a zatímco počet 
těchto incidentů stoupá, jsou stále vzácné. 
Ale bez ohledu na to, jak se cítíte a jaký 

máte na vše názor, můžete se stále dostat do jednoho z těchto posledních typů 
teroristických incidentů ... takže co máte dělat? 
Na prvním místě je vůbec zabránit tomu, aby se to dělo a abych se na to připravil. 
 
Tedy, například hotel či letiště: Pokuste se zmírnit případné situace tím, že když se 
ubytováváte v hotelu, pokuste se dostat pokoj mezi 3. a 5. patrem. Nechtějte pokoj 
v dolní části dvou podlaží, neboť tyto jsou pro teroristy příliš snadno dosažitelné při 
útocích a povětšinou se v nich pohybují, než dojde k jejich likvidaci. Nad pátým patrem 
to není ideální, protože cesta bezpečnostních složek k Vám bude příliš dlouhá pro 
důkladné vyčištění a prověření prostorů a navíc čím jste výše tak máte větší 
zranitelnost vůči pokračujícímu útoku a opuštění objektu. 
V bytech (pokojích) v nižších patrech hrozí větší riziko vloupání, z bytů ve vyšších 
patrech se v případě požáru nebo jiného nebezpečí hůře uniká. V případě výbuchu 
v přízemních prostorách domu (restaurace, obchod) vás první a druhé patro odstíní od 
přímých následků exploze a zároveň bude vaše evakuace z nižších pater budovy 
snazší. 
Hned na začátku ubytování si projděte evakuační trasu (v hotelu by měly být na 
chodbách evakuační plány), ujistěte se, že únikové vchody nejsou zamčeny nebo nijak 
blokovány (nábytkem, odpadky apod.). Dobrým pravidlem je pokusit se získat prostor 
centrálně umístěný mezi výtahy a schodištěm. Poskytuje vám lepší možnosti vyhnout 
se nebezpečí. Domluvte se s ostatními, kde se sejdete v případě, když se někdo z 
vás ztratí. Ujistěte se, že jde o místo, které všichni bez problémů najdou. 
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Vyhněte se dlouhým frontám na přepážkách u letenek. Pokud můžete, jděte dříve, 
abyste se vyhnuli dlouhým frontám. Celkově je naše letištní bezpečnost laxní, dokud 
nepůjdete na security bránu (rám). Kdokoliv může vstoupit do prostoru výdeje letenek 
(odletové haly)  a jistě si uvědomujete, že může dojít ke katastrofě. Nikdo není 
identifikačně prověřen  nebo přísně zkontrolován, a nikdo neprojde detektorem kovů, 
dokud nedojde k bezpečnostnímu rámu či pasové kontrole. Pouze v Izraeli jste 
mnohokrát kontrolování, než dosáhnete výdaje letenek. Takže  naše letištní terminály 
jsou zralé pro katastrofu. Není zde snaha hodnotit, zda tady nemá někdo tzv. hluché 
uši a slabý zrak pro uvedenou věc, jde spíše jen o příklad situace. 
 
Veřejná místa - Jako další, 
mějte situační povědomí – 
mějte vyšší úroveň 
ostražitosti v některých 
místech, na některých 
akcích, při větším počtu 
osob, ve veřejných budovách 
apod.. Buďte v jisté uvolněné 
pohotovosti, kdy jsou vaše 
smysly zesíleny a to i pokud 
nejste vystaveni 
bezprostřednímu nebezpečí. 
Všichni si myslíme, že "tohle 
se nikdy nestane", ale jsem si 
jist, že pokud byste požádali 
lidi z Londýna nebo Manchesteru, jistě by  před těmito incidenty říkali to samé. 
Dnes, kdykoli moji rodina a já chodíme na velká veřejná shromáždění, velké veřejné 
prostranství, kde se kumuluje větší množství osob, snažím se můj instinkt připravit na 
útok. Snažte se ze sebe a rodiny udělat tvrdý cíl. Jak to uděláme, pokud nejsme všichni 
vycvičeni na speciální protiteroristické operace? Především vždy důvěřujte svým 
instinktům a střevům. A co je rozechvívá při podezření?  Například, v převážné většině 
problémů, s nimiž se setkáte, se útočníci před vlastní událostí rychle postaví, rychle 
začínají hledat či vyndávat věci z větší tašky, proto sledujte opravdu rychlé postavení 
ze sedu, rychlé vběhnutí do prostoru bez známek pokračování v pohybu a činnosti. 
Někdy se jejich šaty nebo výběr oblečení nehodí do okolí. Tři kluci vstoupí do budovy, 
oni mají těžké bundy v letní teplý den? Možná, že mají něco pod tím, aby mohli začít 
problém. Pokud se jejich střední části zdají být nepřirozené, mohlo by to být důkazem 
ukryté zbraně, mačety, sebevražedné bomby nebo vesty. Jejich řeč těla a manýry je 
mohou prozradit. Navzdory přípravě, většina lidí není dostatečně trénovaná, aby 
maskovala jejich zvýšené úzkosti před incidentem, bude, budou, se zdát nervózní, mít 
projevy pocení apod. Držte se stranou demonstrací a nepovolených shromáždění, 
které by se mohly vyskytnout. Neznáte jejich důvod, neznáte taktiku zásahu 
bezpečnostních složek Shromáždění je ideální místo pro útok.  
 
Nebuďte nevšímaví a lhostejní. Oznamte každého jednotlivce, který fotografuje 
bezpečnostní opatření, bezpečnostní kamery a podobně. Někteří mohou být dokonce 
tak odvážní, že mohou kreslit diagramy, nebo mapy na otevřeném místě. Podívejte se 
na někoho, kdo sleduje čas běhu dopravních semaforů nebo dobu odezvy policejního 
volání na určitou oblast nebo blízko ní. Můžete totiž být svědky "suchého běhu", kdy 
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teroristé nebo zločinci si projíždějí a plánují věci před akcí. Případy z Berlína, Nice, a 
další, následně při šetření potvrzují uvedenou skutečnost, že tomu tak bylo. 
 
Použijte periferní zrak a prohlédněte si své okolí. A první věc, kterou bychom 
měli vždycky vědět, jsou východy. Kolik je jich tam a kde se nachází? A nikdy 
nezapomeňte, že někdy je za vámi nejbližší a nejsnadněji přístupný východ. V 
obchodech a restauracích se při teroristickém incidentu nezapočítávají cedule a znaky 
"vstup pouze zaměstnanec". Obvykle je v těchto prostorech zadní východ či výjezd, 
který lze použít. Musíme běžně dodržovat uvedený pokyn, aby tam nikdo nechodil, ale 
případný útok nejsou normální časy. Sledujte, zda existují přírodní nebo umělé 
bariéry, které mohou zpomalit či zastavit vaše opuštění prostoru v případě 
maximálních problémů. Sledujte bariery, které se mohou v případě paniky změnit za 
velký problém a následný masakr. Promyslete si varianty náhradních 
způsobů opuštění místa a způsobů návratu domů. 
 
 Ač se přijala všechna možná opatření, může nastat, že se přesto dostanete do 
aktivního teroristického incidentu. Co teď dělat, …………sakra? 
 
První věc je, nemějte paniku. Zní to příliš zjednodušeně, ale může to znamenat rozdíl 
mezi životem a umíráním. Vždy se snažte udržet klid a vězte,  budete mít větší šanci, 
jak se z toho naživu dostat. 
 

ÚTĚK, ÚKRYT a BOJ! Jedná se o kroky, na kterých se odborníci shodují. 

Například v USA v rámci tohoto hesla dokonce platí, že i když máte skrytou osobní 
zbraň, je poslední věcí, kterou je třeba udělat, pokud člověk není donucen, tak je dostat 
se do přestřelky se svou ženou a dětmi při použití vlastní zbraně. 
 

ÚTĚK -  Pokud je možno se dostat z bezprostředního nebezpečí rychle a bezpečně, 

využít to!  Nezapomeňte, že nejrychlejší a nejbezpečnější cesta může být za vámi 
nebo přes sektor pro zaměstnance. Snažte se přimět lidi, aby vás následovali. Pokud 
nechtějí, nechte je. U většiny lidí bude první instinkt neběžet, ale schovat se. Ne, 
opustit pokud možno prostor. 
Pokud jsou přítomni zranění, kteří nejsou schopni pohybu, musíte je opustit. Zní to jako 
nějaká skutečně chladnokrevná věc, ale je to tak. První vlna policejních nebo 
protiteroristických [týmů bude činit totéž. To je v rozporu s naším soucitem a nikdy 
nechceme nikoho někde nechat bez pomoci, ale v tomto případě je to tak. Rychle 
opouštějte nebezpečnou oblast či oblasti. Při odchodu mimo zónu střelby udržujte své 
ruce viditelné, to proto, aby policie na při nebo po příjezdu na scénu neměla pochyb, 
že jste jeden z pachatelů. 
Pokud nesete nějaké předměty, tašky apod., nechte je na místě. Nic nemůže nahradit 
váš život nebo životy blízkých. Použijte jakýkoliv kryt, abyste se dostali ven a hlavně, 
udělali to rychle. 
Vozidlo parkujte vždy čelem směrem k výjezdu. 
Naučte děti, jak přivolat policii nebo jinou pomoc. 
Vysvětlete dětem, jak mají postupovat v případě, že by se ztratily. 
 

ÚKRYT na místě - Co když jste se uprostřed bouře a není tam žádný způsob, 

jak místo bezpečně opustit? Pak se skýtá jediná možnost a to skrýt se na bezpečném 
místě. Chce to co nejvíce krytí a utajení. V kancelářské budově, v nákupním středisku 
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nebo ve škole najdete vnitřní prostor, který má uzamykatelné dveře. Zablokujte dveře, 
abyste zabránili nežádoucímu vstupu. Zapřete dveře pomocí stolů, židlí nebo dalších 
věcí, které jsou k dispozici a hodí se pro barikádu. Je třeba hledat jednoduché, ale 
účelné věci, získáte tím drahocenný čas. Zavřete žaluzie, vypněte světla a případně 
klimatizaci. Mobilní telefony přepněte na tiché vyzvánění bez vibrací, prostě se 
chovejte co možná nejtišeji. Schovejte se za stoly, pod stoly, mimo prostor možného 
průstřelu dveří, pokuste se zavolat 112 či 158 a předejte operátorovi co se děje. Pokud 
je střelec nebo střelci příliš blízko, nechte linku otevřenou, aby operátoři mohli slyšet, 
co probíhá na místě. 
Za žádných okolností neotvírejte dveře někomu, koho nemůžete pozitivně 
identifikovat a to ani, pokud se identifikuje jako policista. Teroristé v Bombaji 
použili lest, že jakoby křičeli o pomoc nebo se falešně identifikovali jako policisté v 
pokusu přimět lidi, aby se ukázali. Kdo nevydržel, měl problém. Záchranný tým pro 
rukojmí od Policie ČR si prostor otevře a zabezpečí, mají na to postupy. Nedělejte jim 
práci jednodušší. 
 
Pokud dojde k selhání všech předešlých opatření, pokud se nemůžete skrýt v 
chráněném prostoru, tak se dostaneme k nejméně preferovanému způsobu řešení 
aktivního teroristického incidentu a také nejnebezpečnějšímu a to je aktivní odpor 
neboli BOJ. 
 

BOJ - Takže nelze utéct, schovat se na místě a teroristé se pohybují směrem k 

vašemu místu. Zůstávají v podstatě dvě možnosti, být zastřeleni nebo bojovat. Vždy 
je lepší bojovat. Takže musíte být kreativní a rychle organizovat úkoly. Shromáždit vše, 
co může být použito jako zbraň. Je oblast tmavá nebo blízko k ní? Silná baterka může 
dočasně oslepit někoho na dost dlouho, aby ostatní mohli skočit na střelce. Nohy 
stoličky, ostré nástroje, jako jsou nože, nůžky, nebo hasicí přístroj, jsou obvykle snadno 
dostupné. Překvapení je vždy výhodou. Většina teroristů nebo zločinců neočekává a 
není připravena, aby jejich oběti silně bojovali. Takže je nutno udeřit velmi rychle a 
především silně. Je třeba bojovat metodou „šílený pes, zaútočít na střelce z co 
nejrůznějších úhlů a co nejrůznější improvizovanou zbraní či zbraněmi. V tomto 
pravidla boje „Marquis de Queensberry“ nemohou platit. Přežití, vaše přežití je v sázce 
a proto nezastavujte se, dokud není útočník úplně nezpůsobilý nebo mrtvý. 
Nezapomínejte, připravte se na následné útoky v případě, že útočníků (střelců) je více. 
Čím více lidí se účastní útočení na teroristy, tím lepší a větší šance, že přežije více lidí. 
 
Tyto případy se dějí stále častěji a neexistuje žádná náhrada připravenosti. 
Bude čas, kdy někteří lidé 
zemřou, protože neexistuje 
způsob, jak předvídat, 
zabránit nebo přežít 
některé teroristické útoky. 
Ale přežít bude vyžadovat 
chladnou hlavu a jasné 
myšlení. Protože pokud 
ztratíte svůj klid a vůli 
odolávat, nebudete ani 
vyhrávat, ani žít. 
 


