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Střední průmyslová škola se 
stala terčem dvou útočníků 
s cílem zabíjet. 

 Antonín Zvěřina

Všední den jako každý jiný. Čtvr-
tek 30. březen 2017. Do Střední prů-
myslové školy v severní části Třebíče 
míří kroky stovek studentů. Vesele 
po sobě pokřikují, někteří tím zakrý-
vají strach z vyučování. Nikdo z nich 
netuší, že je čeká ta nejtěžší životní 
zkouška. 

Dopoledne probíhá jako mnoho 
jiných. Blíží se poledne.  K budově 
školy míří dva muži. Dva ozbrojení 
muži se zahalenou tváří. Těsně před 
vchodem si připravují zbraně. Bez 
problémů vniknou do budovy, ozve 
se střelba. Má za cíl jediné, zabít co 
nejvíce lidí. 

Z budovy se ozývá vyděšený křik, 
některým z účastníků šílené střelby 
se daří přivolat pomoc. Vteřiny ubí-
hají neuvěřitelně pomalu. Po zemi 
se válí postřelení studenti a bohužel 
také mrtví. Nastává zmatek a pani-
ka, při kterých dochází k chaotickým 
pokusům o útěk a opuštění budovy. 

Volání o pomoc
Několika studentům a učitelům se 

skutečně podaří z budovy uniknout 
a vyběhnout do některé z okolních 
ulic. Část osob se snaží před útokem 
střelce schovat ve vnitřních prosto-
rách školy, v učebnách, kancelářích, 
na toaletách i na dalších místech. 
Několik jich kontaktuje linku 158.

Integrované operační středisko 
krajského policejního ředitelství 
vysílá na místo policisty z organi-
začních článků krajského ředitelství 
zařazených do prvosledových hlí-
dek, jejichž úkolem je jediné, střelce 
co nejrychleji eliminovat a prostor 
zajistit pro následnou záchranu zra-
něných osob.

Jednoho z útočníků se jim daří 
postřelit a posléze zadržet. Druhý se 
zabarikáduje v jedné ze tříd a dává 
najevo, že svoji kůži nedá zadarmo. 

Z chodeb se ozývá volání o pomoc. 
Přítomní policisté poraněné stu-
denty ujišťují, že pomoc je na cestě. 
Ale přivolaní záchranáři to nema-
jí jednoduché. Není vůbec jisté, zda 
se z oken neozve střelba druhého 
z útočníků. Proto záchranné vozy 

hasičů i záchranky zastavují v bez-
pečné vzdálenosti. Ke škole míří 
zdravotníci po svých doprovázeni 
dvěma policisty.

Pomáhá vrtulník 
Postupně se jim daří vynášet zraně-

né. To už na střechu budovy přilétá 
vrtulník s posilami a vyjednávačem. 
Odvážně se spouštějí na střechu 
objektu. Po chvilce se ozývá střel-
ba, i druhého útočníka se daří zlik-
vidovat. Budovu opouštějí nezraně-
ní studenti, drží se za ramena, jejich 
bezpečný odchod opět zajišťují poli-
cisté.

Nedaleko školy ošetřují zdravot-
níci ve stanu i mimo něj zraněné, 
určují kam zamíří. Psycholožka se 
snaží pomoci těm, kteří komunikují. 
Život se pomalu vrací do normálu. 
Naštěstí tato akce si nevyžádala žád-
ného zraněného ani mrtvého. Jedna-
lo se pouze o cvičení Integrovaného 
záchranného systému (IZS) Kraje 
Vysočina AMOK 2017. 

Studenti fi guranti
Cvičení se zúčastnilo i 90 studen-

tů v roli fi gurantů. Jeho hlavním 
smyslem bylo procvičit spolupráci a 
koordinaci činností a postupů všech 
složek IZS v podmínkách mimořád-
né události.

Cvičení se zúčastnili jako pozoro-
vatelé také někteří členové Bezpeč-
nostní rady Kraje Vysočina, vedoucí 
představitelé všech cvičících složek, 
zástupci místní samosprávy, staros-
tové měst z regionu Třebíčska, a také 
zástupci místních středních škol-
ských zařízení. 

„Cvičení, simulující útok ozbrojené-
ho útočníka na střední škole, mělo za 
cíl ukázat také zaměstnancům školy, 
jak mají v takových situacích postu-
povat a spolupracovat s policií České 
republiky a dalšími složkami integro-
vaného záchranného systému,“ nastí-
nil hejtman Jiří Běhounek. 

Připomněl, že se v minulosti potvr-
dilo, že taková hrozba může reálně 
nastat. V případě krajských střed-
ních škol nejde o první tematické 
cvičení svého druhu, loni v říjnu se 
do podobného cvičení zapojila kraj-
ská střední škola v Pelhřimově.

„V minulých týdnech Kraj Vysočina 

Střelci přepadli školu. Naštěstí jen cvičně
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zval ředitele škol na přednášky, kte-
ré měly posluchačům napomoci při 
vyhodnocování mimořádných situací 
a v případě, že vzniknou – poradit, jak 
na ně reagovat,“ sdělil Běhounek.

„Hlavním cílem bylo ověřit si naše 
postupy při vzniku mimořádných 
událostí tohoto typu a současně ově-
řit součinnost s ostatními složkami 
integrovaného záchranného systému,“ 
poznamenal ředitel Krajského ředi-
telství policie Kraje Vysočina Radek 
Malíř. Doplnil, že v rámci služební 
přípravy policistů je pro instruktory 
velmi důležité mít zpětnou vazbu z 
podobných cvičení.

„A to zejména abychom si prověřili 
rychlost a včasnost zásahu, a v nepo-
slední řadě i taktiku celého zásahu,“ 
vyjádřil se Malíř. Nejčastější otázky, 
které zněly mezi diváky? Často se 
vracely k události, která se stala před 
třemi roky na podzim ve Žďáře nad 
Sázavou. 

Tam nepříčetná útočnice s nožem 
zabila šestnáctiletého studenta Petra 
Vejvodu. Další otázka, dá se takové-
mu útoku zabránit?

Je to prakticky nemožné. „Kéž 
by vždy šlo jen o cvičení a nikdy se to 
nestalo v reálu,“ zhodnotila cvičení 
přihlížející žena. 


