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Program „Jak se zachovat v rizikových situacích pro 
zdravotnická zařízení“, který vznikl ve spolupráci 

s Policií České republiky a Fakultní nemocnicí v Motole, 
zdůrazňuje základní poučku policie pro krizové událos-
ti „Uteč – Schovej se – Bojuj“. Co dělat v nebezpečných 
střelných situacích, když na vás náhle někdo zaútočí na 
úřadě, v nemocnici, například se zbraní v ruce. Máte se 
bránit, napadnout útočníka, snažit se ho zneškodnit? 
„Během našich vzdělávacích akcí používáme metodu 
nácviků reálných situací, které se staly, a zároveň pracu-
jeme s emocemi. Vjem vlastního zážitku dává možnost 
naučit se důležité postupy mnohem lépe než pouze pa-
sivní poslech. Proto jsme sestavili portál Keep Safe, na 
kterém budeme uvádět tři druhy výcvikových aktivit. 
Prvním je program pro zdravotnická zařízení, následo-
vat budou programy zaměřené na školy, kancelářské 
budovy či úřady,“ vysvětluje Veronika Fáberová.

Jak rozeznat 
nebezpečnou zásilku?
„Během covidu se výrazně zvýšil počet kurýrů, messen-
gerů, zásilek, které proudily do nemocnic. Proto jsme do 
našich vzdělávacích programů zařadili i téma podezře-
lých zásilek, ukázalo se totiž, že to je skutečný problém,“ 
říká Veronika Fáberová. Jak poznat nebezpečnou zásilku? 
V instruktážním videu je obecný návod platný pro nemoc-
nice, školy či úřady. Jestliže přijímáme neznámou zásilku, 
měl by nás nejprve zajímat zdroj, tedy doručovatel a ode-
sílatel. Pokud se doručovatel nedokáže uspokojivě pro-
kázat, jde například o kurýra bez označení, je třeba být ve 
střehu. Příjemce by však v žádném případě neměl doru-
čovatele jakkoliv konfrontovat. Takové jednání může vy-
volat konflikt přímo na pracovišti nebo v horším případě 
urychlit případný pokus o útok. Existuje mnoho dalších 
znaků, které mohou napovědět, zda se jedná o podezře-
lou zásilku. Jedním z nich jsou chyby v adrese příjemce, ve 
jméně či titulu, chybějící jméno, špatně formulované ná-
zvy oddělení či funkcí. Na nebezpečných zásilkách může 
často stát upozornění typu „do vlastních rukou, otevře 
pouze adresát, určeno pouze řediteli“. Proto je důležité 
věnovat pozornost i těmto detailům.

Zápach může prozradit výbušný systém
Pokud je na zásilce více známek, odesilatel si chtěl být 
opravdu jistý, že zásilka bude doručena. Může to zna-
menat patologickou svědomitost, je ale lepší i v tomto 
případě být ostražitý. Stejně tak můžeme vnímat zásilku 
jako podezřelou, jestliže je příliš poctivě zabalena. Ode-
sílatel ji zbytečně přelepil vrstvami izolepy nebo ji zaba-
lil do více vrstev tvrdého papíru. Dalším znakem může 
být nadbytek upozornění typu „neklopit křehké“, aby 
se odesílatel ujistil, že se zásilka ještě před doručením 
nerozpadne. Pokud je zásilka na jedné straně výrazně 
těžká, může to znamenat, že se v ní nachází nástražný 
výbušný systém. Vyčnívající drátek může být součástí 
nebezpečného mechanismu. Důležité je být na pozoru, 
jestliže balíček zapáchá. Výbušné zásilky mohou být cí-
tit podobně jako hořké mandle nebo kyanid. Neobvyklé 
jsou i mastné skvrny, drobná krystalizace v podobě tak-
zvaných map či stopy prášku. I opomenutí takových de-
tailů se může v krajních případech stát fatálním. ■

→  Snažte se zneškodnit střelce.
→  Jednejte rychle a násilně.
→  Použijte jakékoliv předměty, které se dají využít jako zbraně.
→  Jednejte maximálně efektivně.
Když na místo dorazí bezpečnostní složky:
→  Zůstaňte v klidu a poslouchejte instrukce.
→  Ruce držte vždy ve viditelné pozici. Vyvarujte se křiku 
a divoké gestikulaci.

→  Mějte na paměti, že pomoc zraněným je na cestě.

„Přestože je naše země velmi bezpečná, po zkušenostech 
s útoky v Evropě a také po tragických událostech, ke kterým 
došlo v posledních letech v České republice, musíme být 
na podobné situace připraveni,“ říká Veronika Fáberová, 
zakladatelka společnosti Doverville, zabývající se vzděláváním 
v oblasti bezpečnosti a ochrany měkkých cílů. 

Nácvik krizové situace může zachránit život
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Hlavní znaky podezřelé zásilky:→ netradiční způsob doručení→ chyby v adrese příjemce→ u adresy je uvedeno „do vlastních rukou“
→ velké množství známek→ zásilka je přespříliš zabalená→ nadbytek upozornění neklopit, křehké
→  pokud zásilka zapáchá nebo obsahuje stopy prášku
→ na zásilce jsou zřetelné mastné skvrny
→ ze zásilky vyčnívá něco ostrého

Pavlina
Hájková

BOJUJ 
→  Pokud je váš život v přímém ohrožení.


