B) PŘÍLOHOVÁ ČÁST
2. OPERAČNÍ PLÁNY
5. Činnost při hrozbě bombovým útokem
Anonymní oznámení o uložení nástražného výbušného systému (dále bomby) nebo
nebezpečné látky je většinou směrováno do objektů nebo míst., kde se nachází velké množství lidí.
Účelem takového oznámení je vyvolání stavu strachu a paniky. Vždy se však musí počítat,
že výhružka může být uskutečněna a každé takové oznámení se musí brát vážně.
Druhy ohrožení výbušným nástražním systémem:
•
hrozba použití výbušných nebo nebezpečných látek,
•
nález podezřelého předmětu,
•
nález bomby.
Hrozba použití bomby bude nejpravděpodobnější druh ohrožení. Většinou se může jednat o
planý poplach, každá hrozba se však musí prověřovat a v případě nálezu podezřelých předmětů
odborně řešit. Podezřelým předmětem je takový předmět, jehož umístění, původ, vnější forma,
majitel nebo okolnosti výskytu nejsou známy, nebo jsou podezřelé, a který by z těchto důvodů
mohl být nástražným výbušným systémem nebo předmětem obsahujícím nebezpečné látky.
Specifickým podezřelým předmětem se mohou stát podezřelé poštovní zásilky. Vyhodnocení, zda
se jedná o podezřelý předmět, je značně subjektivní záležitost.
Bomba - nástražný výbušný systém je systém, který tvoří výbušný předmět, výbušná nebo
zápalná látka nebo pyrotechnický prostředek a funkční prvky iniciace. Tento systém je pak
schopný za určených podmínek vyvolat výbuch, požár nebo únik nebezpečných látek. Obal
většinou skrývá pravý účel předmětu, anebo je nástražný výbušný systém dobře ukryt. Někdy bývá
volně uložen na veřejně přístupném prostoru a hned je zřejmý jeho účel.
Základní zásady postupů při hrozbě použití výbušniny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zachovat klid, jednat rychle a rozhodně,
snažit se získat pravdivé informace a zapsat přesné znění oznámení (výhružky, sdělení) o
uložení výbušniny v objektu,
udržovat volajícího co nejdéle na lince a snažit se získat co nejvíce doplňujících informací
snažit se odvrátit volajícího od jeho úmyslu,
volat Policii ČR telefon 158 nebo Hasičský záchranný sbor telefon 150 nebo jednotné
evropské číslo tísňového volání telefon 112,
nedotýkat se podezřelého předmětu,
informovat nadřízeného pracovníka a správce budov,
dodržovat pokyny nadřízeného, vyčkat na další instrukce od bezpečnostních složek
řídících akci,
otevřít okna a dveře (z důvodu nebezpečí úrazu sklem a snížení účinku případného
výbuchu),
zatáhnout záclony, závěsy nebo žaluzie,
urychleně opustit ohroženou budovu a přemístit se do určených prostor,
při evakuaci vzít sebou všechny osobní věci (osobní doklady, kreditní karty, peníze, klíče
apod.),
v případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku oznámit tuto skutečnost na

•
•

policii (158) nebo na hasičský záchranný sbor (150) nebo na číslo (112),
představitele médií odkázat na tajemnici fakulty,
nedovolit průnik zvědavců do místa ohrožení.

Zásady chování při oznámení hrozby použití bomby:
•
•
•
•
•
•

zachovat klid a nešířit paniku,
dělat si poznámky, zapisovat si data a časy,
pokusit se zjistit zda, se jedná o místní nebo meziměstský hovor,
všímat si charakteristiky hlasu, způsobu vyjadřování volajícího a zvuků v pozadí
hovoru,
zeptat se, kde je bomba umístěna, kdy má vybouchnout, jak vypadá a v případě co ji
může uvést k výbuchu,
neřešit situaci samostatně a vyžádat si pomoc u policie nebo hasičů.

Činnost zaměstnanců a studentů fakulty při oznámení hrozby použití bomb y:
•
•
•
•
•
•
•
•

činnost zaměstnanců a studentů při oznámení hrozby použití výbušniny, bomby nebo
nebezpečné látky na fakultě řídí děkan fakulty nebo určený zástupce,
podle pokynů děkana fakulty, provedou vedoucí kateder a oddělení fyzickou
kontrolu
přítomnosti podřízených pracovníků a seznámí je se situací,
vedoucí pracovníci zkontrolují přidělené místnosti se zaměřením na přítomnost cizích
předmětů,
zvláštní pozornost věnovat posluchárnám a místnostem kde se shromažďuje větší
počet
lidí,
označit již zkontrolované místnosti,
zabezpečit utajované skutečnosti a vynést důležité zařízení a materiál, které by mohly
zhoršit situaci,
na pokyn děkana fakulty nebo určeného zástupce, organizují vedoucí kateder a oddělení
evakuaci zaměstnanců a studentů do místa shromaždiště a způsobem uvedeným
v požárním evakuačním plánu a zde organizují činnost podřízených pracovníků,
všichni zaměstnanci a studenti jsou povinni podílet se aktivně na opatřeních zasahujících
složek.

