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Tragédie ve Žďáru nad Sázavou, 
kde před pěti lety, 14. října, psychicky 
nemocná žena ubodala studenta a dal-
ší tři lidi zranila, vyvolala debatu o léč-
bě psychicky nemocných. Kvůli kau-
ze rezignoval ředitel léčebny v Opavě, 
kde nemocná předtím pobývala. 

Do Střední školy obchodní ve Žďá-
ru vtrhla toho dne kolem 07.30 šesta-
dvacetiletá žena z Ostravska a poboda-
la několik studentů. Útočnici Barboru 
Orlovou zneškodnili elektrickým para-
lyzérem a policie ji obvinila z vraždy 
a braní rukojmích. Podle znaleckých 
posudků ale nebyla pachatelka v době 

činu příčetná.
Do února 2014 útočnice pobývala v 

opavské psychiatrické léčebně. Pod-
le tehdejší ministryně spravedlnosti 
Heleny Válkové (ANO) soud, který 
ženu propustil z ústavního do ambu-
lantního léčení, důsledně nerespekto-
val trestní řád. Vůbec se prý nezabýval 
zásadní otázkou, zda neznamená pobyt 
ženy na svobodě nebezpečí. Propuště-
ní ženy z léčebny označil za systémo-
vou chybu i prezident Miloš Zeman.

Zeman udělil zesnulému Medaili 
za hrdinství in memoriam, je mu také 
věnována dubová alej, která byla zasá-

zena u rybníka v Novém Veselí neda-
leko Žďáru. Škola mladíkovi v květnu 
2015 na své budově odhalila pamětní 
desku.

Trestní stíhání Orlové státní zástupce 
začátkem dubna 2015 zastavil. Rodiče 
zemřelého studenta proti tomu vznesli 
stížnost, kterou v květnu žalobci zamít-
li. Žena byla umístěna do detenčního 
ústavu, se stížností u vrchního soudu 
neuspěla. Podle znalců trpí schizofre-
nií a v ústavu nadále zůstává i podle 
rozhodnutí soudu z letošního červen-
ce. 

 -ctk-

Kamery sledující vstupy do budov, 
vrátní a čipy, které zaměstnancům a žá-
kům otevírají dveře, jsou podle zástup-
ců oslovených škol na Vysočině běž-
nou součástí zabezpečení školných 
budov. Zdokonalilo se po události z 
října 2014, kdy po útoku ve žďárské 
střední škole zemřel její student. Přiby-
lo také školení, jak se při útocích cho-
vat.

„Minimálně vedoucí pracovníci se více 
účastní školení týkajících se bezpečnosti 
ve škole a krizových jevů. Osobně jsem byl 
v posledních letech na dvou,“ řekl ředi-
tel Gymnázia a obchodní akademie v 
Pelhřimově Aleš Petrák. Pelhřimovská 
škola má dvě budovy. Obě mají vrátné-
ho, čipový systém a kamery u hlavního 
vchodu. Jedna z budov měla čipový 
systém i před rokem 2014. Později ho 
škola zprovoznila i na druhé budově a 
instalovala kamery.

Všechny dveře školních budov včet-
ně tělocvičen postupně elektronickým 
bezpečnostním systémem zajistila i 
Obchodní akademie a Hotelová škola 
Třebíč. „Záleželo to na přidělení finanč-
ních příspěvků, ale teď už to funguje v 
podstatě na všech dveřích,“ řekla Iva Krš-
ňáková z vedení třebíčské školy. Zabez-
pečit jedny vstupní dveře podle ní 
stálo přibližně 20.000 korun. „Máme 
sedm budov, takže to nebyla malá část-
ka, postupně jsme zaplatili asi 300.000 
korun,“ řekla Kršňáková.

Součástí zabezpečení třebíčské ško-
ly byla také výměna skel v přízemních 

Školy na Vysočině hlídá elektronika i vrátní
oknech za nerozbitná. Další zabezpe-
čení využívá škola v dřevostavbě z roku 
1981 v takzvaném likusáku, do které-
ho by se mohl útočník snáz dostat. Učí 
se v něm kadeřníci. Vyučující mají na 
krku nouzové tlačítko propojené na 
pracovníky bezpečnostní služby. „Ma-
jí ho i vychovatelky v domově mládeže,“ 
řekla Kršňáková.

Žáci podle ní prošli školením na kri-
zové situace. „Učili se, jak zdržet útoč-
níka, jak opaskem zajistit kliku dveří. 
Dozvěděli se třeba to, že postříkat ho 
hasicím přístrojem je účinnější, než po 
něm přístroj jen hodit. Seznámení s tím 

byli. Kdo si to ale zapamatoval a doká-
zal by tak reagovat, je druhá otázka,“ 
řekla Kršňáková.

Žďárská obchodní škola si pět let 
od tragické události připomene jen 
komorně, řekla její ředitelka Rad-
ka Hronková. „Spíš jen tak kyticí, žáky 
už do toho nezapojujeme, je to jménem 
vedení školy,“ řekla.

Škola podle ní byla zabezpečená i 
před událostí. „Všechno se to samozřej-
mě vyhodnocovalo. A už tenkrát byla 
škola zabezpečená dostatečně. Přesto 
jsme udělali nějaké úpravy. Posílili jsme 
dozory a zavedli jsme čipy tam, kde ješ-

tě nebyly,“ řekla Hronková. Vstup do 
budovy je pomocí čipu, na recepci 
se hlásí a zapisují návštěvy. „Co se týče 
šaten, kde se to stalo, tak tam jsme posíli-
li dozory. Už se nemůže stát, že by s dítě-
tem na čip prošla nějaká další osoba,“ 
řekla ředitelka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy vyhlásilo na jaře 2015 dotační 
program na podporu zabezpečení škol 
a školních zařízení. Podle informací na 
webu ministerstva ji na Vysočině zís-
kaly dvě základní školy. -ctk-

Před pěti lety útočila ve Žďáru 
psychicky nemocná žena


