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1 Úvod 

 Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor s celostátní 

působností, jehož hlavním úkolem je služba veřejnosti, ochrana bezpečnosti osob a 

majetku, ochrana veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti. Zákon o Policii České 

republiky [1] vymezuje úkoly rámcově a uvádí ty, které jsou pro policii charakteristické a 

jsou její hlavní náplní. Úkoly policie vykonávají policisté ve služebním poměru dle zákona 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů [2]. 

 Policie je jednou za základních složek Integrovaného záchranného systému (dále 

IZS) dle zákona [3]. V případě společného zásahu základních složek zabezpečuje zejména 

ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti. V rámci provádění záchranných a likvidačních 

prací se na tomto podílí společně s dalšími složkami IZS prostřednictvím specializovaných 

činností, kterými mohou být policejní pyrotechnická a letecká služba, policejní potápěči a 

další. 

 Jednotlivé složky IZS plní v rámci samostatných činností své úkoly profesionálně. 

Problémy mohou nastat v případě společného zásahu, kde je vyžadována koordinace 

činností. Společné zásahy základních složek IZS jsou dosti časté, jde však o zásahy na 

nejnižším stupni poplachového plánu IZS. Ale i při těchto zásazích probíhají záchranné a 

likvidační činnosti. Situace, které si vyžadují zřízení štábu velitele zásahu, nejsou časté. 

Policie má největší zastoupení v součinnosti se základními složkami IZS a má také největší 

počet organizačních článků na území České republiky.  

 Cílem práce je studie v oblasti připravenosti příslušníků Policie České republiky 

pro záchranné a likvidační práce. Policisté jsou operačními středisky vysíláni k událostem 

se záchranou osob a účastní se záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostí. 

Důvodem zvolení této problematiky jsou vlastní zkušenosti, získané šestiletou službou na 

Obvodním oddělení Policie České republiky v Územním odboru Mělník ve Středočeském 

kraji. 

 V práci nebyly opomenuty typové činnosti složek IZS, které udávají činnosti a 

postupy složek IZS při společném zásahu. Důraz byl kladen především na zpracované 

Listy Policie České republiky.  
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 Řízení záchranných a likvidačním prací bylo posouzeno nejen z pohledu velitele 

zásahu, ale i ve vyšších vrstvách řízení, kterými jsou štáby velitele zásahu nebo krizové 

štáby samosprávných celků. 

 Práce se dále zabývá vybaveností policejních vozů a samotným získáváním znalostí 

příslušníků policie v oblasti záchrany osob a činnostmi při mimořádných událostech. Daný 

stav byl zjištěn formou průzkumu u ředitelů Územních odborů, vedoucími obvodních 

oddělení a samotných příslušníků. Na základě získaných poznatků je zpracován návrh 

dovybavení policejních vozů. V oblasti získávání a prohlubování znalostí je zpracován 

návrh na zlepšení současného stavu. 
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2 Rešerše 

Při zpracování diplomové práce byly provedeny rešerše následující literatury, které 

přinášejí poznatky z činností Policie ČR při řešení mimořádných události a použití této 

složky v Integrovaném záchranném systému. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policie ČR [1] 

Mimo jiné zákon stanovuje základní činnosti a fungování sboru.  

Zákon č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému [3] 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost a pravomoc orgánů státních a 

samosprávných celků. 

Vyhláška č.328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému [4] 

Vyhláška upravuje zásady koordinace složek IZS při společném zásahu, zásady 

spolupráce operačních středisek, podrobnosti o úkolech operačního, informačního 

střediska a obsahy dokumentace IZS a zásady způsobu krizové komunikace a 

spojení v IZS. 

Přehled typových činností složek integrovaného záchranného systému při společném 

zásahu.[5] 

Zpracovaných 14 mimořádných událostí vyžadující součinnost složek IZS. Typové 

činnosti obsahují postupy a seznamy činností jednotlivých složek IZS. 

VOKUŠ Jiří. Publikace Policie České republiky [6] 

Práce se zabývá charakteristikou Policie ČR a její činností, historií a současností. 

VILDMAN, Radek. Integrovaný záchranný systém a mimořádné události se zaměřením na 

činnost Policie ČR. [7] 

Diplomová práce se zabývá typovými činnostmi složek při společném zásahu ve 

vztahu k Policii České republiky. 
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3 Integrovaný záchranný systém 

 Integrovaný záchranný systém (IZS) je upraven v zákoně o integrovaném 

záchranném systému [3]. Jedná se o efektivní systém vazeb, pravidel koordinace, 

spolupráce záchranných a bezpečnostních složek, dále orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a 

při přípravě na mimořádné události, který zabezpečuje spolupráci hasičů, zdravotníků, 

policistů a dalších složek pro dosažení rychlé a účinné záchrany při vzniku mimořádných 

událostí. Instituce zařazené do IZS dělíme do dvou skupin, a to na základní a ostatní. [3] 

Základní složky IZS jsou [3]: 

- Hasičský záchranný sbor České republiky, 

- poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

- Policie České republiky, 

- jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje. 

 Základní složky jsou schopny zasahovat rychle a nepřetržitě. Vzhledem ke svým 

dislokacím jsou i schopny zasahovat na celém území státu. Operačními středisky zajišťují 

nepřetržitou pohotovost pro příjem oznámení o mimořádných událostech. Operační 

střediska slouží také pro koordinaci SaP dané složky a předávání informací.  

 Hasičský záchranný sbor je hlavním koordinátorem IZS. V praxi to znamená, že při 

řízení záchranných a likvidačních prací dvou a více složek IZS na místě události „velí“ 

příslušník HZS ČR. Pokud na místě není ustanoven velitel z řad HZS nebo JPO, řídí 

činnost velitel SaP, jejichž činnosti na místě události převažují. Operačním a informačním 

střediskem IZS je v případě aktivace operační středisko HZS ČR, které je stěžejním 

operačním střediskem při řešení mimořádné události. [31] 

Ostatní složky IZS jsou [3]: 

- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

- ostatní záchranné sbory,  

- zařízení civilní ochrany, 

- orgány veřejného zdraví, 

- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 
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- neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím. 

 Tyto tzv. „ostatní“ složky IZS jsou povolávány k záchranným a likvidačním 

činnostem podle druhu a rozsahu MU na základě jejich možností zasáhnout. Jsou 

zařazovány HZS kraje do poplachového plánu kraje na základě předem uzavřené dohody o 

poskytnutí pomoci na vyžádání dle zákona o IZS [3]. SaP ostatních složek se vyžadují 

prostřednictvím operačního střediska HZS kraje. 

3.1 Záchranné a likvidační práce 

 Vymezení záchranných a likvidačních prací je stanoveno v metodické pomůcce [9], 

kterou se doporučují zásady pro jednotlivé rozlišování a vymezení preventivních, 

záchranných, likvidačních a obnovovacích prací spojených s předcházením, řešením a 

odstraněním následků MU. [9] 

 Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví a 

majetku. Likvidační práce jsou činnosti, které vedou k odstranění následků způsobených 

mimořádnou událostí. Vykonávají se bez zbytečného odkladu tak, aby složky IZS mohli 

opustit místo zásahu a ukončit zásah nebo jej předat k dalšímu využití, popřípadě 

k provedení obnovovacích prací. Hlavním rozdílem v obou definicích je tedy slovo 

„bezprostředně“, které tyto činnosti odlišuje. Záchranné práce je nutné provést vždy, 

kdežto ty likvidační lze „odložit“ nejpozději do doby ukončení záchranných činností. 

Příkladem může být například autonehoda spojená s únikem ropné látky, ať již z motoru, 

nebo z nákladu. Záchrannými pracemi, které se musí provést bezprostředně, je vyproštění 

zraněných, případně uhašení hořícího vozidla. Odklizení vraků mimo vozovku a očištění 

vozovky od ropného produktu je také nutné provést před obnovení provozu, ale až po 

záchranných pracích, a proto jsou to práce likvidační.[9][10] 

 Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací se realizuje víceúrovňové řízení. 

Jedním je „taktická úroveň“, jedná se o koordinaci činnosti složek při záchranných a 

likvidačních prací na místě MU. Koordinaci provádí velitel zásahu. Operační úroveň 

zajišťují územně příslušná operační střediska složek IZS. [9] 
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 Na úrovni „strategické“ má právo koordinace záchranných a likvidačních prací, dle 

územně příslušné veřejné správy, starosta obce s rozšířenou působností, hejtman kraje 

nebo primátor, ministr vnitra a ostatní správní úřady v případech stanovených 

zákonem.[10] 

 V rámci IZS jsou zpracovávány zejména [9]:  

- havarijní plány krajů a vnější havarijní plány,  

- dohody o poskytnutí pomoci,  

- dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické 

přehledy,  

- dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičení složek,  

- typové činnosti složek při společném zásahu,  

- územně příslušné poplachové plány.  

 Bezprostřednost provedení záchranných a likvidačních prací udává systém 

plošného pokrytí území ČR jednotkami PO a zdravotnickou záchrannou službou. Pro 

rozmístění jednotek a osádek jsou využity limity dojezdových časů, stanovené pro 

bezprostřední provedení záchranných prací.[9] 
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4 Policie České republiky 

 Policie České republiky (dále jen Policie ČR) je jednotný ozbrojený bezpečnostní 

sbor, který svoji působnost vykonává na území celého státu. Právní úprava je zakotvena v 

zákoně o Policii ČR [1]. Jedním z hlavních úkolů policie je chránit bezpečnost osob a 

majetku. Policie spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, v případě jeho porušení, 

činí opatření k jeho obnovení, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a 

v případě potřeby i jeho řízení. [31] 

 Plní také úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a 

bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. [1] 

 Policie je přímo podřízena Ministerstvu vnitra. Zákon o Policii České republiky [1] 

uvádí podmínky pro plnění úkolů policie, kdy nejvyšší představitel Policie ČR, kterým je 

policejní prezident, odpovídá za činnost policie ministrovi vnitra. [31] 

 Při vzniku MU nebo krizové situace je policie ČR předurčena k plnění úlohy 

bezpečnostní složky. Jako složka IZS plní tyto úkoly [1]: 

- uzavření prostoru mimořádné události, zajištění uvolnění komunikací a umožnění 

vstupu pouze záchranným složkám nebo osobám pověřeným úkoly v rámci 

krizových štábů a IZS, 

- zajišťuje ochranu majetku, zařízení a prostředků proti odcizení a řeší úkoly 

související s kriminální činností v prostoru MU, 

- zabraňuje vstupu nepovolaným osobám do uzavřeného prostoru a podílí se na 

zabezpečení organizace v průběhu evakuačních opatření, 

- reguluje dopravu v prostoru MU a v jejím blízkém okolí, 

- plní úkoly spojené s identifikací zemřelých při MU, 

- provádí šetření vedoucí k objasnění příčin vzniku MU, 

- dále plní úkony související s rozkazy svých nadřízených funkcionářů, které směřují 

k vyhovění požadavkům VZ, nebo vedoucího složky IZS, jenž koordinuje postup 

složek IZS. 
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Obrázek 1 Struktura Policie ČR [6] 

 Ze zákona o Policii [1] vyplývá mimo jiné jeden z jejích hlavních úkolů a to chránit 

bezpečnost osob a majetku.  

4.1 Letecká služba 

 Letecká služba je provozovatelem vrtulníkové techniky se speciálním policejním, 

zásahovým, záchranným a také sanitním vybavením. Letecká podpora je neodmyslitelnou 

součástí policejní praxe a integrovaného záchranného systému. Stroje jsou předurčeny 

především k zásahům, kde hrozí nebezpečí z prodlení a k zásahům v místech jinak těžko 

přístupných jinými dopravními prostředky. 

  

http://www.policie.cz/clanek/policie-ceske-republiky-letecka-sluzba-824129.aspx
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Letecká služba poskytuje leteckou podporu [11]: 

- útvarům Policie ČR, útvarům HZS ČR a útvarům Ministerstva vnitra a jeho 

organizačním složkám, 

- složkám IZS, 

- za krizových situací orgánům krizového řízení v případě, že koordinují provádění 

záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného systému, 

- jiným ozbrojeným bezpečnostním sborům a ozbrojeným silám, pokud ve spolupráci 

s policií vykonávají činnosti k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

- jiným subjektům, a to na základě zákona, dohody, nebo pokud policejní prezident 

rozhodne, že poskytnutí letecké podpory je ve veřejném zájmu. 

 Posádky vrtulníků jsou cvičeny k letům za špatné viditelnosti a mohou zasahovat i 

za nepříznivých povětrnostních podmínek. Do letecké služby je začleněno 50 policistů. 

Posádku stroje tvoří velitel, což je pilot a palubní inženýr, dále dva záchranáři z řad HZS 

ČR. [11] 

 Podpora je zabezpečena nepřetržitou 24hodinovou pohotovostí vrtulníků a letových 

posádek pro akce k záchraně života, pátrací akce po osobách a nebezpečných pachatelích, 

k odvrácení hrozícího nebezpečí škody velkého rozsahu a závažného narušení veřejného 

pořádku nebo pro jiné mimořádné události vyžadující neodkladné řešení. V nepřetržité 

pohotovosti je i sanitní vrtulník pro leteckou záchrannou službu. Dále je podpora 

zabezpečena ostatní vrtulníkovou technikou pro plánovanou leteckou podporu útvarů 

policie a hasičského záchranného sboru a výcvikové akce. Policejní vrtulníky se také 

podílejí na provozu letecké záchranné služby, repatriaci postižených ze zahraničí a 

realizaci transplantačního programu. Rovněž provádí záchranné a přepravní lety při 

rozsáhlých požárech, záplavách a jiných mimořádných událostí. [11]  

 Letecká služba disponuje moderními vrtulníky se speciální výbavou k různému 

druhu nasazení. Vrtulníky pro podporu policejních činností jsou vybaveny např. 

světlomety a kamerovým systémem s termovizí. Vrtulníky určené k využití v rámci IZS 

mají ve výbavě mimo jiné palubní jeřáb, záchrannou síť pro evakuaci osob z vodní hladiny 

nebo podvěsný hák, na který lze zavěsit vodní vak pro hašení požárů ze vzduchu. Policejní 

letectvo má rovněž k dispozici vrtulníky s moderním sanitním vybavením a s nimi se podílí 

na letecké záchranné službě.  Letecká podpora je realizována z hlavní letecké základny 

v Praze – Ruzyni a z letecké základny v Brně – Tuřanech. [11] 
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4.2 Pyrotechnická služba 

 Pyrotechnická služba je výkonným útvarem Policie ČR s celorepublikovou 

působností. Jedná se o gesční pracoviště pro oblast pyrotechnických činností. 

Mezi ty patří zejména odborné úkony spojené s používáním, zneškodňováním, 

vyhledáváním, prověřováním, shromažďováním, manipulací a přepravou munice, 

pyrotechnických výrobků, výbušnin, podezřelých předmětů a nástražných výbušných 

systémů.[6] 

 Služba plní také úkoly spojené s metodickým řízením a profesním vzděláváním 

všech policejních pyrotechniků a ostatních příslušníků policie a pracovníků vybraných 

organizací veřejné správy, analytickou a legislativní činností, řešením problematiky 

technických a ochranných prostředků a technickým rozvojem zaměřeným na aplikaci 

poznatků vědy a techniky v praktickém výkonu pyrotechnických činností.[6] 

 Pyrotechnická služba vykonává zejména následující činnosti [6]: 

a) pyrotechnické práce při zajišťování nálezů munice a její likvidaci, 

b) pyrotechnické práce při prověřování podezřelých předmětů, vyhledávání a 

zneškodňování nástražných výbušných systémů (dále jen NVS), 

c) pyrotechnické práce v oblasti kriminalistické pyrotechniky, 

d) a dalších pyrotechnické práce. 

a) Nálezy a likvidací nalezené munice se zabývá pět oddělení služby rozmístěných po 

celém území státu. Na našem území se stále nachází ve velkém rozsahu munice jak z druhé 

světové války, tak i z dřívějších dob, nebo jako pozůstatky po pobytu sovětských vojsk. 

b) Oblast NVS je zajišťována dvěma odděleními v Praze a v Olomouci. Vzhledem 

k celosvětovému vývoji trestné činnosti páchané s využitím výbušnin se tato oblast stává 

stále rizikovější, a to zejména při pohledu na ohrožení osob a majetku, ale i směrem 

k zasahujícím policistům. Tyto skupiny jsou z těchto důvodů vybaveny technickými a 

ochrannými prostředky na odpovídající úrovni. 

c) V oblasti kriminalistické pyrotechniky zajišťuje výkon kriminalisticko-technických 

činností a znalecké činnosti, při níž jsou zkoumány zákonitosti vzniku stop vytvořených po 

výbuchu. Zkoumány jsou i části munice, nástražných výbušných systémů a jejich 

komponentů. 

http://www.policie.cz/clanek/pyrotechnicka-sluzba-policie-ceske-republiky-906180.aspx
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d) V tomto případě služby zajišťuje pyrotechnickou ochranu určených státních 

představitelů ČR, objektů zvláštního významu a zahraničních delegací. 

4.3 Poříční policie 

 Poříční oddělení je dalším výkonným organizačním článkem odboru služby 

pořádkové policie zřizovaná přímo pod krajskými ředitelstvími. Při své činnosti plní 

specifické úkoly policie na vybraných českých řekách a ostatních vodních plochách, včetně 

potápěčské činnosti.[6] 

 Plní úkoly po linii pěších hlídek, autohlídek nebo na lodi. Spektrum činnosti 

poříčního oddělení je široké a dá se rozdělit do několika oblastí. Jednou z nich, ale tou 

nejdůležitější, je hlídková činnost, v rámci které policisté kontrolují osoby a objekty kolem 

vody, řeší nejrůznější přestupky, zejména na úseku ochrany zelených a vodních ploch, 

kontrolují, zda nejsou řeky a vodní plochy znečišťovány například splašky, olejovými 

skvrnami či nejrůznějšími odpady, apod. V zimě poříční policie kontroluje stav ledových 

ploch, zaměřují se na zazimované rekreační objekty a lodě, apod. Při plavebních hlídkách 

se policisté orientují na kontrolu plavidel všeho druhu. Dohlížejí také nad plovárnami, 

půjčovnami šlapadel a lodiček. V souvislosti s kontrolou plováren a půjčoven se snaží 

předcházet rizikovým situacím ze strany zákazníků. Při službách na lodi policisté 

především dohlížejí zejména na bezpečnost osob na řece a v jejím okolí. Při těchto 

službách se z policistů často stávají záchranáři, snažící se ze všech sil pomoci tonoucím a 

osobám, které přecenili své plavecké dovednosti. Při autohlídkách se zase policisté 

orientují spíše do odlehlejších, hůře dostupných míst, kam se jejich kolegové na lodi 

nedostanou včas.[6] 

 Nedílnou součástí poříčního oddělení je potápěčská činnost. Každý rok musí 

policisté projít přísnou zdravotní prohlídkou a absolvovat odpovídající kurs. Mezi odborná 

školení patří i záchrana života pod zamrzlou hladinou. Policejní potápěči se dělí do čtyř 

kvalifikačních stupňů podle toho, jaké mají zkušenosti a do jaké hloubky jsou oprávněni se 

potápět. Potápěči vykonávají svou činnost především pro ostatní útvary Policie ČR, nejvíce 

však Službě kriminální policie a vyšetřování.[6]  

 Poříční oddělení je jediným útvarem policie, který je oprávněn zajišťovat místo 

činu a sbírat důkazy pod vodní hladinou tak, aby byly použitelné pro trestní řízení. 
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Policisté v potápěčských skupinách mají přesné instrukce, jak postupovat v konkrétních 

případech, jak zacházet s tělem utonulého, apod.[6] 

4.4 Služba pořádkové policie 

 Služba pořádkové policie je jednou ze základních služeb Policie ČR, ve které je 

zařazeno přes 16.000 příslušníků. Policisté zařazení k této službě jsou v přímém kontaktu 

s občany, orgány obcí, právnickými a fyzickými osobami.[6] 

 Rozsah a charakter úkolů činnosti služby pořádkové policie je tak pestrý, že jej 

nelze úzce specifikovat. Tento fakt ji tak činí univerzální službou, která klade vysoké 

nároky na samotné příslušníky, a to jak v oblasti znalostí zákonů, vyhlášek, služebních 

předpisů, tak také na jejich fyzickou a psychickou připravenost.[6] 

 Rozsah činnosti služby pořádkové policie je stanoven zákonem o Policii ČR [1], 

případně dalšími zákony, právními normami a resortními předpisy. Mezi základní úkoly 

služby pořádkové policie patří zejména [6]: 

- ochrana bezpečnosti osob a majetku, 

- dohled nad dodržováním veřejného pořádku  

- přijímání, evidování a šetření oznámení osob, 

- boj proti kriminalitě, 

- plnění úkolů v trestním, přestupkovém a správním řízení, 

- dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.  

 Základními výkonnými organizačními články s územně vymezenou působností, 

které jsou zřízeny k plnění základních úkolů služby pořádkové policie, jsou obvodní 

oddělení policie, případně místní oddělení policie a oddělení hlídkové služby.[6] 
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Obvodní oddělení policie ČR vykonává svou činnost především [6]: 

- Dozorčí službou, která je vykonávána nepřetržitě, zajišťuje akceschopnost 

oddělení, a navazuje na činnost operačního střediska policie a zajišťuje nepřetržitý 

styk základního útvaru se státními orgány, organizacemi a občany. 

- Obchůzkovou službou, jež je vykonávána v určených částech území obvodního 

(místního) oddělení, je zaměřena zejména na dohled nad dodržováním veřejného 

pořádku, na ochranu bezpečnosti osob a jejich majetku, předcházení a zabraňování 

páchání trestné činnosti, odhalování trestných činů a přestupků, pátrání po osobách 

a věcech a provádění prvotních opatření na místě činu. 

- Hlídkovou službou vykonávanou služebním vozidlem v určitých úsecích nebo na 

stanovištích s cílem chránit bezpečnost osob a jejich majetek, předcházet a 

zabraňovat porušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti, zakročovat 

proti osobám dopouštějících se protiprávního jednání, řeší přestupky a dohlíží na 

bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

- Procesní činností, která zajišťuje zejména plnění úkolů na úseku trestního, 

přestupkového a správního řízení a administrativní činností. 

- Preventivní činností, při níž se jedná o spolupráci a součinnost s dalšími orgány a 

organizacemi pro ochranu veřejného pořádku a v oblasti bezpečnosti. 

 Dalšími výkonnými články, podílejícími se na plnění úkolů pořádkové policie a 

které posilují územní či krajské ředitelství, jsou [6]: 

- Oddělení hlídkové služby, 

- Pořádková jednotka.   

 Oddělení hlídkové služby  vykonává svou činnost zpravidla na území územního 

odboru (na území bývalých okresů) s cílem chránit bezpečnost osob a jejich majetek, 

předcházet a zabraňovat porušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti, 

zakročovat proti osobám dopouštějících se protiprávního jednání, řeší přestupky a dohlíží 

na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Hlídková služba zajišťuje v případě potřeby 

hlídkovou činnost v místech s vyšší kriminalitou.[6]  

 Pořádková jednotka  je součástí Krajského ředitelství policie působící na jeho 

území, a vyžaduje-li to bezpečnostní situace, může působit i na jiných místech České 

republiky. Prvořadým úkolem pořádkové jednotky je chránit bezpečnost osob a majetku, 
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spolupůsobit při zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti a provádění bezprostředních 

opatření k jeho obnově, byl-li závažným způsobem narušen. Dále se podílí na plnění úkolů 

policie v rámci IZS při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací. Zajišťuje 

výkon služby při opatřeních vyžadujících nasazení většího počtu sil a prostředků policie 

(např. sportovní či kulturní akce, pátrání po osobách a věcech). V případě bezpečnostních 

opatření posiluje výkon hlídkové služby.[6][7] 

4.5 Služba dopravní policie 

 Dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a 

projednává přestupky v blokovém řízení a ve správním řízení v oblastech svěřené jí 

zákonem – to jsou služby dopravní policie. Ta je řízena Ředitelstvím služby dopravní 

policie Policejního prezidia České republiky.  Toto Ředitelství metodicky řídí nižší stupně 

dopravních inspektorátů na krajské a územní úrovni. [6] 

 Dohledem nad bezpečností a plynulostí silničního provozu se zabývají první 

skupiny územních (okresních a městských) dopravních inspektorátů a dopravní nehody řeší 

druhé skupiny těchto inspektorátů. [7] 

 Dohled nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu znamená především řízení 

provozu na pozemních komunikacích, kontrolu dodržování pravidel silničního provozu a 

kontrolu dodržování povinností jeho účastníků. Dopravní policisté se podílí i na 

zajišťování doprovodu při přepravě nadměrných nákladů. [6] 

4.6 Služební kynologie a hipologie 

 Služební kynologie pojednává o výcviku psů a psovodů. Policie průměrně využívá 

ke svým činnostem na 800 služebních psů. Většina psů je vycvičena k hlídkové službě a 

pátrání po osobách a věcech, ostatní se specializují na vyhledávání drog, zbraní, střeliva a 

výbušnin. Výcvik je zaměřen i na vyhledávání osob ukrytých v dopravních prostředcích 

nebo vyhledávání lidských ostatků. [6][7] 

 Služební hipologie se věnuje výcviku koní a jejich jezdců. Jízdní policie vykonává 

svou činnost převážně v těžko přístupných a ekologicky citlivých lokalitách. Osvědčuje se 

převážně při pátracích akcích v těžkém terénu. Jízdní policisté jsou také často nasazováni 

při demonstracích a jiných narušeních veřejného pořádku. [6] 
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4.7 Policista 

 Policie je stejně jako kterýkoli jiný orgán veřejné správy spjat se svou lidskou 

složkou, která je v případě policie tvořena lidmi – policisty. Ti zajišťují tzv. „community 

policing“, což je prevence kriminality, spolupráce policie se zainteresovanými orgány a 

veřejností při zajišťování bezpečnosti a zejména při předcházení trestné činnosti. V praxi to 

znamená prosazování kladného postoje široké veřejnosti k práci policie a prohlubování 

společné práce. [7] 

 Postavení policisty je odlišné od postavení ostatních občanů – zaměstnanců. To je 

dáno především tím, že policisté disponují řadou oprávnění, která jim umožňují zasahovat 

do práv a svobod ostatních osob. Vedle těchto oprávnění disponují i oprávněními 

vyplývající ze zákona o policii [1]. [7] 

 Pracovněprávní vztah policistů je proto odlišně upraven od běžného vztahu 

zaměstnavatele. Nejde tedy o pracovní poměr, ale o poměr služební, který je upraven 

v zákoně o služebním poměru [2]. Policista jako příslušník bezpečnostního sboru je ve 

služebním poměru k České republice, nikoli k Policii ČR, ta ovšem plní práva a povinnosti 

České Republiky vůči policistovi. [6] 

 Zákon o policii stanovuje mimo jiné povinnost provést zákrok nebo úkon v případě 

bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku, tuto povinnost má i v době mimo 

službu. V zákoně jsou také stanoveny případy, kdy policista není povinen provést služební 

zákrok. Jedná se o případy, kdy policista je pod vlivem léků, či jiných látek ovlivňujících 

jeho jednání a dále v případě, kdy nebyl k tomuto odborně vyškolen nebo vycvičen, pokud 

zákrok toto vyškolení či vycvičení vyžaduje. Také není povinen provést zákrok v případě, 

kdy tomu brání důležitý zájem služby, který stanoví vyhláška Ministerstva vnitra [24]. 

Jedná se například případy, kdy policista pronásleduje pachatele trestného činu či zajišťuje 

bezpečnost chráněných osob. [1][7] 

 Policie se také řídí etickým kodexem, který v úvodu stanoví, že policisté si jsou 

vědomi svého poslaní, spočívajícího ve službě veřejnosti a založeného na úctě a respektu 

k lidským právům. V závěru kodexu je stanoveno, že každý policista jednající v souladu se 

zákonem a etickým kodexem si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž 

bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života. [7][12] 
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5 Postavení Policie ČR v krizovém managementu veřejné správy 

 Krizové řízení slouží k odbornému a modernímu řešení složitých problémů, které 

lze charakterizovat jako krizovou situaci po vzniku mimořádné události. Krizovou 

situací je dle zákona o krizovém řízení [13] mimořádná událost, narušení kritické 

infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo 

stav ohrožení státu. [13] 

 Pro organizaci, koordinování záchranných a likvidačních prací vznikají ve veřejné 

správě výkonné pracovní týmy, jež se nazývají krizové štáby. Jejich hlavním úkolem je 

řešení mimořádné události/krizové situace, navrhování opatření, příprava návrhu postupu 

řešení krizových situací, zabezpečení a kontrola realizací přijatých úkolů a opatření. [13] 

 Předsedou krizového štábu ve veřejné správě je na stupni kraje hejtman, na stupni 

obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) starosta nebo primátor, u nižších obcí s 

pověřeným úřadem nebo jen obcí je to starosta. Postup řízení MU se zapojením starosty 

ORP do záchranných a likvidačních prací je znázorněn na obrázku č. 2. [14] 

 

Obrázek 2 Schematické znázornění koordinace záchranných a likvidačních prací starostou ORP 

Starosta ORP

Obecní úřadKrizový štáb

OPIS IZS

OPERAČNÍ STŘEDISKA 

HZS ČR, ZZS A PČR

VELITEL ZÁSAHU ŠTÁB VZ

SEKTORY ÚSEKY
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 Krizový štáb kraje je složen ze členů bezpečnostní rady kraje (dále jen BRK) a 

členů stálé pracovní skupiny. Členy bezpečnostní rady kraje jsou hejtman, ředitel HZS 

kraje, krajský ředitel Policie ČR, ředitel příslušného územního střediska ZZS, určený 

příslušník Armády ČR, ředitel krajského úřadu, zaměstnanec kraje zařazený do krajského 

úřadu, který je zároveň jmenovaným tajemníkem BRK. Ke členům stálé pracovní skupiny 

patří tajemník krizového štábu, pracovníci krajského úřadu, zástupci základních složek IZS 

a odborníci s ohledem na druh MU. Krizový štáb ORP se skládá se členů bezpečnostní 

rady ORP a členů stálé pracovní skupiny. [13] 

 Ústřední krizový štáb působí na centrálním stupni, a to na úrovni vlády. Jedná se o 

pracovní orgán vlády České republiky při zabezpečení připravenosti na krizové situace. 

Předseda štábu je jmenován předsedou vlády a Bezpečnostní rady státu dle konkrétní 

situace. V případě vojenského ohrožení nebo při účasti ozbrojených sil v zahraničí je 

jmenován předsedou štábu ministr obrany. V jiných případech je jmenován ministr vnitra. 

Členy štábu jsou náměstci ostatních resortů a také [30]: 

- ředitel Úřadu Ministerstva životního prostředí, 

- předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

- víceguvernér České národní banky, 

- vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, 

- nejvyšší státní zástupce České republiky, 

- náčelník Generálního štábu Armády České republiky, 

- policejní prezident Policie České republiky, 

- generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky, 

- další členové štábu. 

 Ústřední krizový štáb zabezpečuje operativní koordinaci, vyhodnocování a 

sledování stavu realizace opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními 

úřady k zamezení vzniku nebo k řešení krizové situace a poskytuje podporu v činnosti 

orgánům krizového řízení územních správních úřadu a orgánům územní samosprávy.[30] 

 Zástupci policie ČR v bezpečnostních radách a krizových štábech slouží 

k posouzení aktuálních situací ve stanoveném území a společně s dalšími členy těchto 

orgánů řeší aktuálně vzniklé situace. Dohlíží na předávání závěrů a informací získaných ze 

zasedání bezpečnostní rady a krizového štábu dalším organizačním článkům Policie ČR. 
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Jejich přítomnost v těchto orgánech veřejné správy zajišťuje neustálou výměnu informací, 

které jsou potřebné pro přípravu a řešení mimořádných událostí.  

 V případě vzniku krizové situace je člen bezpečnostní rady a krizového štábu 

zastupující Policii ČR připraven řešit úkoly související s ohrožením vnitřní bezpečnosti a 

veřejného pořádku.  
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6 Postavení policie v Integrovaném záchranném systému 

 Policie vykonává v místě záchranných a likvidačních prací úkoly podle zákona o 

Polici ČR [1]. Policisté nebo útvary policie se podílejí na provádění záchranných a 

likvidačních prací včetně letecké podpory IZS a letecké podpory v krizových situacích za 

následujících podmínek [14]: 

 jsou k tomuto patřičně vycvičeni a vybaveni,  

 je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek,  

 jsou k tomu určeni policejním prezidentem.  

 Odpovědnost za připravenost policie na MU a krizové situace mají vedoucí 

funkcionáři Policie ČR [2]. Problematika krizového řízení je rozdělena mezi organizační 

strukturu v podobě Policejního prezidia ČR, krajského ředitelství policie a územních 

odborech. K těmto účelům jsou v rámci Policejního prezidia ČR a krajských ředitelství 

zřízena odborná pracoviště, kterými jsou oddělení krizového řízení a na územních 

odborech pověřený pracovník krizového řízení. [14] 

 Při provádění činností za mimořádných stavů, např. při povodni, se policie 

začleňuje jako složka IZS do různých úkolů. Již při povodních v roce 1998 prováděly 

hlídky policie monitorování vodních toků a předávaly aktuální a důležité informace 

operačnímu středisku, které jej dále předávalo pracovníkům povodňových komisí a 

operačnímu středisku IZS. Na základě osobních a místních znalostí jsou totiž policisté 

schopni kontaktovat obyvatele a podnikatele v ohrožených místech a podílet se na 

evakuaci obyvatel. Při likvidačních činnostech dále vykonávají doprovody potřebným 

technikám směřujícím na místa zásahu a koordinaci pohybu osob a vozidel. [15] 

6.1 Koordinace složek IZS při společném zásahu 

 K realizaci opatření dochází tehdy, kdy na místě mimořádné události jsou dvě a 

více složek IZS a je potřeba společně řešit vzniklou situaci. Způsob řešení záchranných a 

likvidačních prací se odvíjí od druhu MU. Podle toho kdo při zásahu provádí vlastní 

koordinaci záchranných a likvidačních prací, rozlišujeme tři úrovně řízení: taktickou, 

operační a strategickou. [9] 
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 Taktická úroveň řízení. Jedná se o koordinaci prací v místě vzniku negativní 

události nebo tam, kde se dají negativní účinky předpokládat. Za činnost související se 

záchrannými a likvidačními pracemi je odpovědný velitel zásahu. Jeho pravomoci jsou 

upraveny v zákoně o IZS [3] a vyhláškách [4],[17]. Pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak, je velitelem zásahu velitel jednotky PO nebo příslušný funkcionář HZS 

ČR s právem přednostního velení. V případě, že není ustanoven velitel zásahu dle výše 

uvedeného pravidla, řídí součinnost složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a 

prostředků složky IZS, která v místě zásahu provádí převažující činnost. Proto se tedy 

nevylučuje účast příslušníka policie na této specifické funkci. Koordinaci složek IZS 

provádí velitel zásahu v místě události sám nebo prostřednictvím štábu velitele zásahu, 

velitelé sektorů a velitelů úseků. [9] 

 Operační úroveň řízení. Tato úroveň probíhá na úrovni operačních středisek 

základních složek IZS, operační a informační střediska HZS ČR jsou současně operačním 

střediskem IZS. Tato operační střediska zajišťují nepřetržitou obsluhu linek 158, 155, 150 

a 112. Operační střediska HZS ČR ovládají systém varování a vyrozumění obyvatelstva, 

povolávají na žádost velitele zásahu síly a prostředky dle poplachového plánu IZS a jsou 

předurčena ke komunikaci s vyšší úrovní řízení. [9] 

 Strategická úroveň řízení. Definuje přímé zapojení starosty ORP, hejtmana kraje 

(primátora) nebo Ministerstva vnitra do řešení situace prostřednictvím jejich poradních 

orgánů, kterými jsou krizové štáby. Zapojení kraje a Ministerstva vnitra nastává v případě 

vyhlášení nejvyššího stupně poplachu. Zapojení starosty, kraje nebo ministerstva je dále 

možné na vyžádání velitele zásahu. Pro tuto úroveň řízení se zpracovávají havarijní 

plány.[9] 

6.2 Velitel zásahu  

 Záchranné a likvidační práce koordinuje a odpovídá za ně velitel zásahu. Tím je, 

pokud zákon nestanoví jinak, hasič – velitel jednotky PO s právem přednostního velení 

podle zvláštního právního předpisu [17]. V případě události při narušení veřejného pořádku 

lze vzhledem k rozsahu činností usoudit ustanovení velitele zásahu z řad pověřeného 

příslušníka policie. [17] 
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Velitel zásahu má dle zákona o IZS [3] pravomoc [18]: 

 zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby osoby, jejichž 

přítomnost není potřebná, místo zásahu opustily; popřípadě stanovit i jiná dočasná 

opatření k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí; v případě 

neuposlechnutí má pravomoc vyzvat osobu k prokázání totožnosti, 

 nařídit bezodkladné provedení nebo odstranění staveb, terénních úprav ke zmírnění 

nebo odvrácení rizika vzniklého v důsledku MU, 

 vyzvat právnické nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, 

 zřídit štáb velitele zásahu, určit náčelníka a členy štábu, těmi jsou zejména velitelé 

a vedoucí složek IZS, 

 Dělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a určit jejich velitele. Těmto je 

oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování SaP pod jejich velení. 

 Štáb velitele zásahu slouží jako nástroj koordinace složek IZS a jako výkonný 

orgán pro velitele zásahu. Štáb má zpravidla následující strukturu [18]: 

 náčelník štábu, 

 člen štábu pro spojení, 

 člen štábu pro týl,  

 člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu, 

 člen štábu pro nasazení SaP, 

 zástupci složek IZS (v případě zásahu v rámci IZS), 

 pomocníci členů štábu. 
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Obrázek 3 Postup řízení štábu velitele zásahu[19] 

 Za činnost štábu odpovídá náčelník, zastupuje velitele zásahu v době jeho 

nepřítomnosti a zajišťuje styk s veřejností na místě zásahu. Zástupci složek IZS mohou být 

velitelé a vedoucí složek IZS nebo jimi pověření zástupci. [18]  

6.3 Typové činnosti složek při společném zásahu 

 Postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a 

charakter mimořádné události zpracovává generální ředitelství HZS ČR. Dokument je 

označován jako Katalog typových činností složek IZS a skládá se z 11 konkrétních 

činností, u kterých je předpokládána součinnost základních složek IZS. Policie působí 

nezastupitelně ve všech případech, ať větší, či menší měrou, a její postupy jsou uvedeny 

v Listu Policie ČR. [5] 

 Přehled typových činností složek IZS při společném zásahu [5]: 

1. Špinavá bomba 

2. Demonstrování úmyslu sebevraždy 

3. Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a 

výbušných předmětů 

4. Letecká nehoda 

5. Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů 

Náčelník štábu

Členové štábu pro 

Spojení Týl
Analýzu 

situace 

Nasazení 

SaP

Zástupci složek IZS a přizvaní odborníci

Pomocníci

Popř. vyčleněné 

síly a prostředky

http://www.hzscr.cz/soubor/stc01-izs-spinava-bomba-2015-fin-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc02-2005-uplna-po-novele-2007-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc-03-2014-hrozba-pouziti-nvs-nebo-nalez-nvs-podezreleho-predmetu-munice-vybusnin-a-vybusnych-predmetu-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc-03-2014-hrozba-pouziti-nvs-nebo-nalez-nvs-podezreleho-predmetu-munice-vybusnin-a-vybusnych-predmetu-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc04-2005-uplna-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc05-2006-uplna-pdf.aspx
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6. Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technopárty  

7. Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu 

8. Dopravní nehoda 

9. Zásah složek IZS při mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí 

10. Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici 

11. Chřipka ptáků 

12. Při poskytování psychosociální pomoci 

13. Reakce na chemický útok v metru 

14. Amok-útok aktivního střelce 

6.3.1 Špinavá bomba 

 Jedná se o mimořádnou událost, při níž zbraň způsobuje rozptýlení radioaktivních 

látek výbuchem. Velikost kontaminace je závislá na druhu a množství radioaktivních látek, 

místě výbuchu a povětrnostních podmínkách. [5] 

 V tomto případě zajišťuje policie úkoly ve vnější zóně, např. bezpečnostní uzávěry, 

evidence osob apod. Do nebezpečné zóny policisté nevstupují bez osobních ochranných 

prostředků.  [5] 

 Policie v místě mimořádné události spolupracuje s jednotkami PO. Jednotky PO 

policii vstupující do nebezpečné zóny poskytují podporu v oblasti [5]: 

- kontrola kontaminace a dekontaminace osob, 

- zásobování náhradními tlakovými láhvemi pro izolační dýchací přístroje, 

- vydávání osobních dozimetrů ve vlastnictví policie a jejich vyhodnocování. 

 Příslušníci policie nejsou velitelem zásahu nasazováni do míst, ve kterých je 

zjištěná hodnota dávkového příkonu vyšší než 30 SV/h (30 mikrosievertů za hodinu).[5] 

 K výkonu potřebných úkonů vstupují plánovaně do nebezpečné zóny s dávkovým 

příkonem větším než 1 SV/ [5]: 

- pyrotechnici Pyrotechnické služby s příslušným oprávněním k výkonu 

pyrotechnických prací, 

- výjezdová skupina odboru nelegálních obchodů Útvaru pro odhalování 

organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, která je vycvičena 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc-06-izs-techno1-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc-zpat07-final-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc-08-dn-uplna-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc09-2008-uplna-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/hasici-cr-odkazy-izs-a-jpo-dokumentace-izs-stc10-2008-uplna-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc-11-komplet-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc-12-izs-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc-13-metro-130819-fin-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/stc-14-amok-utok-aktivniho-strelce-pdf.aspx
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a vybavena ochrannými prostředky pro činnost orgánů činných v trestním řízení 

v místech zvýšené hodnoty dávkového příkonu radiace, 

- výjimečně policisté z místně příslušných výjezdových skupin služby kriminální 

policie a vyšetřování s povolením velitele zásahu. 

 V případě, že na místo dorazí první hlídka policie ČR, je její standardní činností 

zejména [5]: 

- provedení prvotních a neodkladných úkonů na místě výbuchu, spočívající zejména 

v zajištění místa výbuchu, předmětů a stop, vymezení, označení a uzavření místa 

zásahu před vstupem dalších osob, 

- provedení nezbytných opatření k zabránění dalším škodám, zejména povolání 

pyrotechnické výjezdové skupiny a prohlídky místa výbuchu, 

- zapojení, podle situace a okolností, do organizace zásahu složek IZS, 

- po zjištění, že je na místě výbuchu zvýšená hodnota dávkového příkonu, postupují 

dále podle typové činnosti a řídí se pokyny velitele zásahu složek IZS. 

 Pokud dorazí hlídka policie k výbuchu až po zjištění nadlimitní hodnoty radiace, 

pak [5]: 

- oznámí situaci operačnímu středisku a vyžaduje povolání posil policie a velitele sil 

a prostředků policie, 

- postupuje podle pokynů velitele zásahu z HZS ČR. 

6.3.2 Demonstrování úmyslu sebevraždy 

 Jedná se o událost, při níž osoba nebo skupina osob demonstrují úmysl spáchat 

sebevraždu. Z povahy věci vyplývá ustanovení velitele zásahu z řad příslušníků policie 

ČR. Řídit společný zásah může po dohodě i velitel jednotky PO nebo vedoucí lékař, ale za 

předpokladu, že [5]: 

- je vyloučen úmysl osoby spáchat rozšířenou sebevraždu, 

- SaP příslušné složky provádí na místě převažující činnost, 

- je spojení s OS IZS, které situaci na místě konzultuje s místně příslušným OS PČR, 

- SaP policie na místě jsou nedostatečné, nebo plní jiné úkoly mimo samotné místo 

události (uzavření místa, regulace pohybu osob a vozidel), 

- z vyjednávání je patrné, že osobu zneklidňují stejnokrojové součástky. 
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 Velitel zásahu může zřídit štáb velitele zásahu. Ten se skládá zejména [5]: 

- vyjednavače policie ČR, 

- velitele JPO nebo pověřeného funkcionáře HZS ČR, 

- lékaře ZZS, 

- velitele SaP Policie ČR, 

- další zástupce složek IZS, 

- další právnické a fyzické osoby potřebné pro řešení události. 

 Hlavními úkoly jsou převážně uzavření místa na hranici vnější zóny a stanovení 

nebezpečné zóny pokud to situace vyžaduje (nebezpečná zóna pokrývá zónu možného 

dopadu či rozsah exploze). Nezbytné je i získávání operativních informací nutných pro 

zdárné dokončení zásahu, zajišťování povolání dalších složek IZS, jejichž přítomnost je na 

místě nezbytná. [5] 

 Zároveň je potřeba stanovit vyjednavače nebo tým vyjednavačů a v případě potřeby 

i poskytnout posttraumatickou péči zúčastněným osobám.  Mezi hlavní úkoly vyjednavače 

či týmu patří navázání kontaktu s osobou demonstrující úmysl sebevraždy, zklidnění a 

stabilizace situace. Prioritou tedy je odvrátit dokonání sebevraždy a poté i možnost 

poskytnutí posttraumatické péče. HZS ČR podle potřeby poskytuje spolupráci v zajištění 

odborníků v oblasti posttraumatické intervence zúčastněným osobám. [5] 

 V odůvodněných případech, pokud si to situace vyžaduje, lze na místo povolat i 

další policejní složky např. zásahovou jednotku, pyrotechnickou službu atd. [5] 

6.3.3 Hrozba použití nástražného výbušného systému a jiných výbušnin  

 Tato činnost opět připouští ustanovení velitele zásahu z řad příslušníků policie, 

ovšem za předpokladu, že převažuje činnost zaměřená na zneškodnění NVS, munice nebo 

výbušnin. Při události s přítomností chemického, biologického, radiologického nebo 

jaderného materiálu je řídící a koordinační složkou HZS ČR. Ta koordinuje činnosti i 

v případech rozsáhlé evakuace nebo již po výbuchu NVS. Pokud se jedná o situaci, kde 

osoby vyhrožuje rozšířenou sebevraždou a hrozí použitím NVS nebo výbušného předmětu, 

postupuje se současně dle typové činnosti „Demonstrování úmyslu sebevraždy“. [5] 

 Společné velení složek IZS se v tomto případě provádí pouze ze složek, které jsou 

potřebné k provedení záchranných a likvidačních prací. Místo zásahu lze rozdělit na dva 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc-03-2014-hrozba-pouziti-nvs-nebo-nalez-nvs-podezreleho-predmetu-munice-vybusnin-a-vybusnych-predmetu-pdf.aspx
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sektory, a to vnitřní a vnější. Vnitřní sektor se nachází v nebezpečné zóně a velitelem 

sektoru je zde příslušník policie. Vnější sektor slouží pro provedení vnější uzávěry a 

velitelem je zde příslušník HZS, nebo velitel jednotky PO. Na základě vyhodnocení 

závažnosti situace a také vzhledem k vyhlášenému stupni poplachu zřídí velitel zásahu štáb 

velitele zásahu. Členové štábu mohou být [5]: 

- velitel jednotky PO 

- příslušníci policie, 

- pyrotechnik, 

- vedoucí lékař, 

- zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

- zástupce Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, 

- starostu obce nebo městské části. 

 Policie provádí na místě zásahu tzv, průzkum, ten je potřebný pro zjištění co 

nejvíce informací vyplývajících z konkrétní hrozby. Dále ověřuje přítomnost jaderného, 

radioaktivního, biologického nebo chemického materiálu. Zajišťuje uzávěry komunikací na 

trase odvozu zdroje výbuchu. [8] 

 Úkoly policie na místě zásahu lze rozdělit do následujících bodů [5]: 

- úkoly policie na místě zásahu směřující k nalezení a zneškodnění zdroje výbuchu, 

- úkoly policie na místě zásahu směřující k zajištění bezpečnosti osob, 

- úkoly policie při regulaci dopravy v okolí vnější zóny, 

- další možné úkoly policie na místě zásahu. 

 Dalšími možnými úkoly policie může být např. poskytnutí bezpečnostní a technické 

podpory ostatním složkám IZS, provádění průzkumu ve vnější zóně, záchrana osob, 

asistence u evakuace nebezpečných látek z nebezpečné zóny, provádění průzkumu mimo 

nebezpečnou zónu s cílem nalézt další zdroje rizik a další úkoly stanovené velitel 

zásahu.[5] 

6.3.4 Letecká nehoda 

 Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích 

v případě letecké nehody nebo vážného incidentu v leteckém provozu. Velitelem zásahu se 

stává velitel jednotky PO, zpravidla příslušník HZS ČR. Tento koordinuje činnosti na 
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místě zásahu. SaP se zpravidla dělí do sektorů. Jsou to sektor vyhledávání a záchrany, 

sektor zdravotnické pomoci a sektor pátrání. Na místě je dále zřízen štáb velitele 

zásahu.[5] 

 Policie v těchto případech plní úkoly dle Listu Policie ČR, těmito úkoly jsou 

například [5]: 

- bezpečnost osob a majetku, 

- regulace vozidel a pohybu osob, 

- pátrání po obětech letecké nehody, 

- prohlídka místa letecké nehody se zjištěním, zda se na místě nenachází výbušnina, 

a její případné zneškodnění, 

- uzávěru vnější zóny a regulace pohybu osob do a ze zóny, 

- identifikace obětí apod. 

 Ke vzdušnému průzkumu, řízení zásahu a dokumentování MU policie ČR nasazuje 

vrtulník letecké služby. Vrtulník LZS Policie ČR je využíván také pro přepravu jednotek 

PO na místo zásahu, přepravu osob a dopravu speciálních prostředků. [11] 

 V případě pádu letadla do vody se na vyžádání velitele zásahu podílí i příslušníci 

potápěčských skupin policie. Pro činnost v kontaminovaném prostředí je policie částečně 

vybavena. Jako ochranné prostředky zasahujících osob slouží převážně osobní akustické 

hlásiče (dozimetry) nebo těžký pyrotechnický oblek doplněný dýchacím přístrojem. 

V případě, že jimi nejsou policisté vybaveni, vyžádají si cestou operačního střediska, nebo 

prostřednictvím velitele zásahu zajištění potřebných ochranných pomůcek. [5] 

6.3.5  Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů  

 Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích 

v případě oznámení nebo nálezu předmětu s podezřením na přítomnost rizikových 

biologických agens (dále jen B-agens) nebo toxinů. B-agens jsou choroboplodné 

biologické látky, skupiny živých mikroorganismů nebo toxinů, získaných ze živých 

organismů, které vyvolají onemocnění nebo úmrtí osob, zvířat či rostlin. [5] 

 Velitelem zásahu je většinou velitel jednotky PO, zpravidla příslušník HZS ČR. 

Tento koordinuje činnosti na místě zásahu a v případě složitějších podmínek zřídí štáb 

velitele zásahu. Velitel zásahu spolupracuje na místě zásahu nejčastěji s územně 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc05-2006-uplna-pdf.aspx
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příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a velitelem policejních opatření, který velí 

silám a prostředkům Policie ČR na místě zásahu. [5] 

Policie na místě události zejména [5]: 

- chrání bezpečnost osob a majetku, 

- spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření 

k jeho obnovení, 

- zajišťuje náhradní přepravu orgánů ochrany veřejného zdraví, 

- dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, 

- monitoruje situaci v oblasti dopravy a pohybu osob v rámci výkonu služby, 

- hlídky policie poskytují obyvatelstvu nezbytné informace o mimořádné události 

včetně informací dopravních. 

 Činnosti na místě zásahu provádí policie v úzké spolupráci s ostatními složkami 

IZS a to na základě příkazů velitele zásahu, kterým je příslušník HZS ČR. Při stanovení 

vnější zóny zajišťuje policie její uzavření a regulaci osob a vozidel do a ze zóny, dále 

zřizuje stanoviště pro evidenci osob přicházejících z nebezpečné zóny. Společné velení 

složek IZS se provádí pouze ze složek, které jsou potřebné k provedení záchranných a 

likvidačních prací. Současně s tím, provádí policie samostatné úkony při řízení o trestných 

činech v kompetenci policie. [5] 

6.3.6 Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technopárty 

 Typová činnost popisuje shromáždění nebo technopárty, při níž došlo ke vzniku 

MU vyžadující provádění záchranných a likvidačních prací. V těchto případech opět 

policie plní úkoly k zajištění veřejného pořádku dle zákona o policii [1]. V průběhu 

policejního opatření při mimořádné události jsou velitelem vyčleněny SaP policie pro 

podporu provádění záchranných a likvidačních prací. V případě zřízení štábu velitele 

zásahu policejního opatření je zajištěna přítomnost zástupce obce nebo obcí, na jejichž 

území k porušení veřejného opatření dochází. [5] 

 Velitel zásahu se určí dle rozsahu záchranných a likvidačních prací. Velitelem 

zásahu složek IZS se stane příslušník policie v případech, kdy některý z účastníků 

vyhrožuje sebevraždou, pokud demonstrujícím nejsou splněny jejich požadavky nebo je 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc-06-izs-techno1-pdf.aspx
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ohlášeno, že se v davu pohybuje osoba s výbušným systémem atd. V těchto případech jsou 

úkoly velitele zásahu [5]: 

- zabezpečení koordinace záchranných a likvidačních prací složek IZS na místě 

zásahu až do doby, kdy zásah neskončí; pro podporu rozhodování jsou využíváni 

zejména velitelé jednotky PO, kteří se zpravidla stávají velitelem sektoru, ve 

kterých jsou prováděny specifické záchranné a likvidační práce (např. likvidace 

nálezu nebezpečných látek), 

- podle okolností (např. zjištění přítomnosti nebezpečných látek, rychlé šíření 

původně malého požáru apod.) se lze dohodnout s velitelem jednotky PO o předání 

velení zásahu, 

- získávání operativních informací potřebných k úspěšnému dokončení zásahu, 

- zajišťování povolání dalších osob nebo složek IZS, jejichž přítomnost je nezbytná 

k provedení zásahu, 

- zajišťování činností dokumentační skupiny, 

- zajišťování plnění hlásné služby, 

- po ukončení zásahu poskytnutí součinnosti veliteli jednotky PO při zpracování 

zprávy o zásahu. 

 Z taktického hlediska se zásah rozdělí na dva sektory: sektor soustředění sil a 

prostředků policie pod velením příslušníka policie a sektor sloužící jako základna 

záchranářů, kde velí velitel jednotky PO. [5] 

6.3.7 Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu 

 Jedná se o činnost k vypátrání pohřešované osoby nebo osob v terénu. Pátrání po 

pohřešovaných osobách, je velice specifická činnost co do úkolu, tak i nasazení sil a 

prostředků policie. Tato činnost se neužije na případy samostatné pátrací akce prováděné 

policií, záchranu osob v bezprostředním ohrožení života v horském terénu, na vodních 

tocích a vodních plochách. [5] 

 Z charakteru události vyplývá, že velitelem zásahu je zpravidla příslušník policie. 

Ten může s ohledem na danou situaci zřídit štáb velitele zásahu, rozdělit prostor na sektory 

a úseky, využít osobní a věcné pomoci a vyhlásit odpovídající stupeň poplachu. 

Zabezpečení mapových podkladů je povinností velitele zásahu. [5] 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc-zpat07-final-pdf.aspx
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 Policie provádí činnosti k získání relevantních informací o místě pohybu 

pohřešované osoby, jejímu poslednímu spatření a získává informace o soukromí 

pohřešovaných osob. Na základě získaných informací vytyčuje prostor pátrání a odpovídá 

za soustředění dostatečných sil a prostředků složek IZS nutných k pokrytí stanoveného 

území. Koordinací zásahu zajišťuje nepřetržité nasazení SaP IZS tak, aby byl prostor 

systematicky propátráním zmenšován. [5] 

K pátracím činnostem jsou obvykle využívány tyto SaP policie [5]: 

 policisté služby pořádkové policie a to z nejblíže místně příslušných obvodních 

oddělení policie, 

 služební psovodi se služebními psy, 

 potápěčské skupiny policie. 

 Dále jsou doporučení také policisté pořádkové jednotky nebo zásahové jednotky 

služby pořádkové policie krajského ředitelství policie a letecká služby policie. V případě 

pátrání v místech s vodní hladinou jsou dále využívány vůdci malých plavidel a říční 

oddělení. Při provádění pátrání s nasazením velkého počtu osob je využívána i spolupráce 

s IZS a to převážně s jednotkami PO. [5] 

 Při vypátrání osoby je policie připravena na dvě možné verze výsledku pátrání. 

První verzí je nalezení živé osoby, pro kterou je třeba zajistit lékařskou pomoc, přepravu 

do bezpečí a vyrozumění patřičných osob. Druhá verze směřuje k nalezení těla, jehož 

zranění nejsou slučitelná se životem. V těchto případech, zajišťuje police na místě úkony 

dle zákona o policii a trestního řádu a následně vyrozumění pozůstalých. [1][20]. 

6.3.8 Dopravní nehoda 

 Dopravní nehoda je definována jako událost na pozemních komunikacích, která se 

stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění 

osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Typová 

činnost se poté užije u dopravních nehod, kde [5]: 

- je nutné provést záchranné a likvidační práce a vyžaduje si spolupráci složek IZS, 

- je důvodné podezření na spáchání trestného činu v souvislosti s provozem vozidla, 

probíhá šetření příčin dopravní nehody a činnosti probíhají souběžně se 

záchrannými a likvidačními pracemi, 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc-08-dn-uplna-pdf.aspx
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- podmínky umožňují provádění záchranných a likvidačních prací bez zjevného 

ohrožení, 

- je nezbytné provést vyproštění a transport osob do bezpečné vzdálenosti, záchranáři 

a účastníci nehody jsou ohroženi trvajícími nebo hrozícími účinky vyvolanými 

dopravní nehodou, případně nepříznivým stavem nebo druhem terénu, 

- je podezření nebo byla prokázána přítomnost nebezpečných látek a záchranáři musí 

použít nejvyšší stupeň ochrany, v tomto případě se na hranici nebezpečné zóny 

zabezpečí dekontaminace nebo dezaktivace kontaminovaných osob. 

 Policie spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou a jednotkami PO při 

provádění záchranných a likvidačních prací. Dále policie využívá oprávnění k regulování 

dopravy v místě události, zajišťuje označení dopravní nehody a vytváří podmínky pro 

příjezd a odjezd vozidel IZS. V případě potřeby se policisté podílejí i na poskytnutí první 

pomoci zraněným osobám. [5] 

 Vrtulník LS Policie ČR je využíván v případě dopravních nehod zejména pro plnění 

úkolů letecké záchranné služby, přepravení záchranářů z řad jednotek PO s lehkou 

soupravou potřebnou pro vyprošťování, nebo monitorování dopravní situace v okolí místa 

dopravní nehody. [5] 

6.3.9 Mimořádná událost s velkým počtem raněných a obětí 

 Podle této typové činnosti se postupuje při MU, kde je velký počet osob s újmou na 

zdraví nebo na životě. Událost je charakteristická v počátku zásahu složek IZS, kdy je 

nedostatek sil a prostředků, kterých bude následně postupně přibývat. Činnost si vyžaduje 

věnování pozornosti organizaci řízení zásahu složek IZS a členění místa zásahu. Pro 

úspěšné zvládnutí situace je stěžejní první půlhodina až hodina zásahu. [5] 

 Velitelem zásahu je velitel jednotky PO. Ten zpravidla zřídí štáb velitele zásahu ve 

složení podle aktuální situace a zasahujících složek IZS. V případě potřeby může rozdělit 

místo zásahu na sektory a úseky. Zpravidla je místo události rozděleno do dvou sektorů. 

Prvním je „Vyhledávání a záchrana osob“ a druhým sektor zdravotnické pomoci. Zvláštní 

postavení ve štábu velitele zásahu má vedoucí lékař zásahu. Ten úzce spolupracuje 

s velitelem zásahu až do odvozu posledního raněného z místa události. [5] 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc09-2008-uplna-pdf.aspx
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 Činnost složky policie na místě zásahu řídí ředitel územního odboru (obvodního 

nebo městského ředitelství) Policie ČR nebo jiné pověřený pracovník, který je určen do 

dosažitelnosti na předem stanovené dny. Do jeho příjezdu a převzetí velení je velitelem 

složky policie velitel hlídky, která se na místo dostavila jako první. [5] 

 Specifickými činnostmi policie v místě zásahu jsou opatření, které vedou 

k uzavření prostoru místa zásahu a regulaci dopravy, režimová opatření na vstupech a 

výstupech vnějších zón, evidence a identifikace osob. Organizuje se propátrávání 

stanovených prostor za účelem vyhledávání raněných, obětí a v případě pádu letadla i 

trosek. Pokud si situace vyžaduje poskytnutí první pomoci velkému počtu lehce zraněným 

osobám, spolupracuje policie se zdravotnickou záchrannou službou a vyčleňuje pro tyto 

činnosti potřebné množství SaP ze svých řad. [5] 

6.3.10  Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici 

 Nebezpečná porucha plynulosti silničního provozu na dálnici nebo rychlostní 

komunikaci I. třídy může vyvolat mimořádnou událost na základě působení mnoha faktorů. 

Těmito faktory může být jedna nebo více dopravních nehod, které způsobí úplné zastavení 

provozu nebo zvýšená intenzita provozu v místě události apod. Při působení těchto a 

dalších faktorů dochází ke vzniku kolon stojících vozidel. Se vznikem kolon roste riziko 

ohrožení bezpečnosti osob v kolonách. Zde hrozí převážně nedostatek tekutin, léků, 

teplých oděvů při nízkých teplotách a pohonných hmot. [5] 

 Odstranění příčin nebo následků MU si vyžaduje provedení záchranných a 

likvidačních prací. Ke koordinaci těchto činností je velitelem zásahu na místě události 

určený velitel jednotky PO. V případě mnohahodinového zastavení provozu a nutnosti 

realizace rozsáhlých opatření k nouzovému přežití koordinuje činnost nasazených SaP 

složek IZS a Ředitelství silnic a dálnic ČR, ale i činnosti dalších subjektů, nebo složek 

působících mimo dálnici štáb HZS kraje nebo hejtman, který k tomu využívá krizový štáb 

kraje. [5] 

 Policie na místě události plní úkoly jako složka IZS. Spolupracuje s velitelem 

zásahu a plní úkoly převážně v místě zásahu, a to v poskytnutí první pomoci apod. Vytváří 

podmínky pro rychlé provedení záchranných a likvidačních prací za užití oprávnění dle 

zákona o policii. Jedná se převážně o uzavření místa zásahu, regulaci pohybu osob a 

http://www.hzscr.cz/soubor/hasici-cr-odkazy-izs-a-jpo-dokumentace-izs-stc10-2008-uplna-pdf.aspx
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vozidel a stanovení objízdných tras. V případě potřeby se podílí na opatřeních nouzového 

přežití osob uvězněných v kolonách stojících vozidel. Nezávisle na činnosti složek IZS 

vede vyšetřování, kdy dokumentuje místo události a zajišťuje stopy potřebné pro objasnění 

věci. SaP Policie ČR jsou obvykle dvoučlenné hlídky dopravního oddělení Policie ČR 

v osobních automobilech s právem přednosti v jízdě, v případě potřeby je na místo 

povolána i LS Policie ČR využitelná pro potřeby IZS. Pro rozsáhlejší události spojené 

s organizováním odklonových tras po pozemních komunikacích nižších tříd mohou být 

povoláni policisté služby pořádkové a železniční policie z nejbližších obvodních oddělení 

Policie ČR. [5] 

6.3.11 Chřipka ptáků 

 V tomto případě se jedná o činnost obsahující postup složek IZS při záchranných a 

likvidačních pracích v případě žádosti orgánu veterinární správy o společné řešení 

mimořádné události spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání chřipky ptáků. [5] 

 Případy vzniku více ohnisek nákazy, které nelze zvládnout SaP chovatele, 

respektive příslušného orgánu veterinární správy, lze považovat za mimořádnou událost. 

Zde se záchrannými a likvidačními pracemi rozumí opatření spojená s likvidací nákazy u 

nakažených chovů a sběr uhynulého převážně volně žijícího ptactva. [5] 

 Velitelem zásahu je velitel jednotky PO, který řídí zásah a koordinuje součinnost 

složek IZS v místě zásahu; při rozhodování vychází z odborných stanovisek nebo 

doporučení orgánů veterinární správy. Ke koordinaci činnosti složek IZS v místě zásahu 

zpravidla zřizuje velitel zásahu štáb velitele zásahu. [5] 

 Činnosti policie v případě vzniku mimořádné události vychází ze zákona o policii. 

Hlavními úkoly je předávání informací o oznámeních možného výskytu nakaženého chovu 

prostřednictvím operačních středisek policie, které zajišťují předávání informací 

operačnímu středisku IZS. SaP policie jsou mimo jiné využívány při záchranných a 

likvidační prací, k zajištění místa události, regulaci pohybu osob a vozidel a doprovodu 

pracovníků krajské veterinární stanice. Policie v případě vyhlášení mimořádného 

veterinárního opatření v prvé řadě provádí kontrolu úplnosti jednorázových osobních 

ochranných prostředků, kterými jsou vybaveny všechny dopravní prostředky policie ve 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc-11-komplet-pdf.aspx
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zvláštním barevném provedení a označení. Poté následují činnosti a možné postupy dle 

listu Policie České republiky zařazeného v katalogovém souboru typových činností. [5] 

 Zde je také zahrnuto pět možných variant, kdy každá vyžaduje specifické řešení a 

postupy. Postupy pro různé případy [5]: 

- Krajská veterinární správa oznámí příslušnému krajskému ředitelství policie 

potvrzený výskyt chřipky ptáků na území příslušného kraje, 

- oznamovatel telefonicky ohlásí nález uhynulého nebo nemocného ptáka či ptáků, 

- ohlašovatel osobně na služebnu policie uhynulého či nemocného ptáka přinese, 

- činnost služebních funkcionářů a organizačních článků krajských ředitelství v 

případě, že veterinární správa vyhlásí mimořádná veterinární opatření v důsledku 

chřipky ptáků na území obce či obcí příslušného kraje a vyzve policii (nebo IZS) k 

zapojení do likvidačních prací, 

- činnost prostředků a sil policie při realizaci mimořádných veterinárních opatření ve 

stanoveném ochranném pásmu. 

 K záchranným a likvidačním pracím jsou obvykle využity následující SaP PČR 

z řad příslušníků služby pořádkové policie z místně příslušného územního odboru KŘP, 

zejména příslušníci obvodních oddělení policie, v jejichž obvodech k události došlo nebo 

příslušníci služby dopravní policie. V případě potřeby nasazení dalších SaP, které nejsou 

v silách krajského ředitelství, jsou do akce zapojeni i speciální pořádkové jednotky. [5] 

6.3.12 Při poskytování psychosociální pomoci 

 Poskytováním této pomoci se rozumí naplňování zjištěných potřeb postiženým 

osobám a to jak v oblasti duševní, duchovní, tak i tělesné a sociální. Vše je v souladu 

s humanitární pomocí a nouzovým přežitím. Součástí psychosociální pomoci může být 

první psychická pomoc a krizová intervence. Při zajišťování psychosociální pomoci je 

třeba brát v potaz i možné psychosociální dopady na osoby zasažené donou událostí a na 

záchranáře a další zasahující osoby. [5] 

 Úkolem v této činnosti je poskytnutí zasaženým osobám první psychickou pomoc, 

krizovou intervenci a bezprostřední pomoc. K zajištění psychologické pomoci policie 

uvolňuje potřebný počet krizových interventů systému psychologické pomoci obětem 

trestné činnosti a mimořádných událostí. [5] 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc-12-izs-pdf.aspx
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 Velitelem zásahu se stává vedoucí základní složky IZS dle vzniklé MU. Jeho hlavní 

činností je zajištění koordinace záchranných a likvidačních prací. V případě potřeby zřídí 

štáb velitele zásahu. [5] 

 Na místě události je ustanoven koordinátor psychosociální pomoci IZS. Jeho 

činností je zodpovědnost za koordinaci, rozdělení a naplňování činností spojených s 

poskytováním psychosociální pomoci. Koordinátorem je zpravidla psycholog toho 

bezpečnostního sboru, kterému přísluší velení při řešení MU. [5] 

 Velitel policejního opatření na místě zásahu může z řad zkušených policistů 

vyčlenit policisty pro první laickou psychickou pomoc postiženým. Ta slouží převážně 

k navázání kontaktu a pocitu bezpečí, ochranu např. před medii, předání důležitých 

informací a zajištění základních potřeb. Odborná pomoc je následně směřována na činnost 

krizového interventa. V případě většího počtu osob a vytížení krizových interventů lze 

zřídit skupinu krizové intervence, která se spojí s vedoucím psychologem HZS ČR. [5] 

6.3.13 Reakce na chemický útok v metru 

 Typová činnost vymezuje postup složek IZS a provozovatele metra – DP hl. m. 

Prahy a.s. při záchranných a likvidačních pracích bezprostředně po provedeném 

chemickém útoku v metru a vyhlášení chemického ohrožení. [5] 

 Velitelem zásahu je zde velitel jednotky PO, který řídí zásah a koordinuje činnosti 

složek IZS. Úkolem policie při této události je po stanovení nebezpečné zóny a vnější zóny 

regulace pohybu nepovolaných osob a regulace dopravy. Do nebezpečné zóny vstupují 

policisté pouze s ochrannými prostředky, pokud by se v této zóně nacházeli před nebo 

v době chemického ohrožení, okamžitě tuto zónu opustí. Do zóny vstupují pouze za 

účelem záchranných a likvidačních prací (zneškodnění NVS) nebo k provádění úkonů 

orgánů činným v trestním řízení. [5] 

 List policie ČR udává mimo jiné i postup pomoci zasaženým příslušníkům Policie 

ČR, kteří se pohybovali v prostorách podzemní dráhy v době vzniku chemického útoku, a 

je tedy pravděpodobné, že budou mezi osobami ohroženými, případně i zasaženými při 

chemickém útoku. Prvním krokem, které operační středisko policie hl. m. Prahy učiní po 

obdržení zprávy o vyhlášení chemického ohrožení v metru, bude vyhlášení instrukcí všem 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc-13-metro-130819-fin-pdf.aspx
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hlídkám a složkám Policie ČR na území hlavního města. Instrukce jsou uvedeny v „ Listu 

Policie ČR“. [5] 

 K zajištění potřebných SaP budou na místo vyslány SaP dle poplachového plánu hl. 

m. Prahy a dále bude na místo vyslána Speciální pořádková jednotka KŘP hl.m. Prahy 

s ochrannou maskou a účinným filtrem a jednorázovým ochranným oděvem. [5] 

 Pro zajištění komunikace mezi složkami IZS je zaktivován krizový štáb policie a do 

krizového štábu HZS je vyslán zástupce policie. [5] 

 Pro tuto typovou činnost je pro zásah a stěžejní zpracování plně vybaven Útvar pro 

odhalování organizovaného zločinu. Dalším zpracovatelem je i Pyrotechnická služba, která 

prověřuje nebezpečné předměty, zneškodňuje NVS a munici. [21] 

6.3.14 Amok-útok aktivního střelce 

 Jako amok-útok aktivního střelce bývá označována událost, ve které nebezpečný 

pachatel volí použití zbraně proti nevinným osobám. Pachatel je bez zábran a má za cíl 

zabít nebo ublížit co největšímu počtu osob. Může se jednat o jednotlivce či skupinu 

pachatelů. [5] 

 Velitelem společného zásahu složek IZS je vždy policista, který na místo události 

dorazí jako první. Velitel zásahu musí být od okamžiku, kdy to okolnosti dovolí, viditelně 

označen, a to vestou s nápisem „velitel zásahu“ nebo červenou páskou na levé paži s 

nápisem „VZ“. [5] 

 List policie ČR obsahuje mimo jiné i „Kartu prvosledové hlídky“ a „Kartu 

druhosledové hlídky“. Prvosledová hlídka je ta, která se na místo dostaví bezprostředně po 

útoku aktivního střelce. Její karta obsahuje postup a činnosti pro případný zákrok k 

eliminaci střelce, předání informací operačnímu středisku a další úkoly do příjezdu SaP. 

Karta druhosledové hlídky obsahuje postup a činnosti v případech, kdy hlídka prvosledová 

již proti aktivnímu střelci zasahuje. Činnosti na místě události lze rozdělit do následujících 

etap[5]: 

 eliminace aktivního střelce, 

 vyžádání součinnosti složek IZS, 

 záchranné a likvidační práce (po eliminaci aktivního střelce), 

http://www.hzscr.cz/soubor/stc-14-amok-utok-aktivniho-strelce-pdf.aspx
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 psychosociální pomoc osobám zasaženým událostí, 

 předání místa orgánům činným v trestním řízení. 

 Při této činnosti hraje nejdůležitější roli eliminace aktivního střelce. V rámci 

eliminace si může policie vyžádat součinnosti složek IZS (výškovou techniku, osvětlení 

atd.). Podle konkrétního útoku aktivního střelce se pro jeho eliminaci a k činnostem po 

eliminaci mohou využít SaP místně příslušného krajského ředitelství Policie ČR. U 

déletrvajícího útoku aktivního střelce také SaP útvarů policie s celostátní působností. [5] 

6.4 Shrnutí z typových činností a listů Policie ČR 

 Z listů Policie ČR, které jsou součástí typových činností je patrné, že v případě 

mimořádné události, která si vyžaduje řízení o trestných činech, probíhají tyto činnosti 

souběžně s ostatními činnostmi. Policie je orgánem činným v trestním řízení, který 

zabezpečuje provedení úkonů v přípravném řízení nebo provedení neodkladných a 

neopakovatelných úkonů. Tyto činnosti zabezpečují SaP policie nezávisle na společném 

zásahu, nebo v součinnosti se zasahujícími složkami. V případech součinnosti při 

společném řízení složek IZS se policie řídí příkazy velitele zásahu, zejména pokud jsou 

stanovena opatření pro ochranu života a zdraví zasahujících složek IZS. [5] 

 Jako velitel zásahu bývá zpravidla stanoven člen Hasičského záchranného sboru, a 

to vzhledem k rozsáhlým a převahujícím činnostem této složky a také dle ustanovení 

zákona o IZS [3]. Při událostech jako jsou např. útok aktivního střelce, pátrací akce 

v terénu a zásah pro udržení veřejného pořádku při technopárty je z povahy věci velitelem 

vedoucí funkcionář Policie ČR. [5] 

 Policie plní ve většině případů základní úkoly dle zákona o policii [1]. Ty spočívají 

především v ochraně života a zdraví osob a dohled nad veřejným pořádkem. V případě 

stanovení vnější a nebezpečné zóny plní úkoly na úseku regulace pohybu osob a vozidel. 

Pokud se jedná o mimořádnou událost vyžadující ošetření více osob, spolupracují SaP 

policie dle pokynů velitele zásahu se zdravotnickou záchrannou službou při poskytnutí 

neodkladné první pomoci. K tomuto ale musí být příslušníci policie patřičně vyškoleni. [5] 

 V případě vzniku události s přítomností nebezpečné látky je potřeba dbát na 

bezpečnost zasahujících složek IZS. V případě Policie ČR je třeba dbát na to, aby byly 

hlídky směřující na místo události včasně informovány o přítomnosti nebezpečné látky a o 
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postupu na místě. Vzájemná spolupráce mezi HZS ČR a Policií ČR je v těchto případech 

více než potřebná a poskytnutí věcných prostředků pro činnosti policie v nebezpečné zóně 

velice důležitá. [5] 
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7 Policie ve vybraných zemích Evropské unie 

 Policie je zřízena ve všech zemích Evropské unie. Zde plní své úkoly převážně na 

úseku veřejného pořádku a dodržování zákonů v zemi, ve které je zřízena. Ve všech 

zemích policie spolupracuje s ostatními bezpečnostními a záchrannými složkami při 

záchranných a likvidačních pracích. Pro zpracování studie byly vybrány dva státy, se 

kterými ČR přímo sousedí, těmi jsou Spolková republika Německo a Rakouská republika. 

Dále byla vybrána Maďarská republika pro svůj vlastní přístup k řešení mimořádných 

událostí. 

7.1 Policie ve Spolkové republice Německo 

 V Německu je základní úlohou policie jednotlivých spolkových zemí, ve spolupráci 

s úřady, ochrana veřejného pořádku, ochrana svobodného demokratického zřízení a stejně 

tak zajištění základních lidských práv a svobod. Spolková policie je tvořena přibližně 40 

tisíci zaměstnanci, z nichž 30 tisíc je plně kvalifikovaných policistů a úředníků. V letecké a 

železniční dopravě je nasazeno na 21 tisíc policistů, dalších přibližně 6 tisíc je součástí 

speciálních jednotek a 3 tisíce jsou zařazeni v centrále pro informaci a komunikaci nebo u 

GSG9, což je útvar pro rychlé nasazení. [22]  

 Vedle sebe působí složky federální policie a policejní složky v jednotlivých 

spolkových zemí (Landespolizeien). Spolkovému ministerstvu vnitra podléhá Spolková policie 

(Bundespolizei, BPOL) a také Spolkový úřad vyšetřování (Bundeskriminalamt, BKA). [23] 

 V roce 2008 vzniklo Spolkové policejní prezidium (Bundespolizeipräsidium, BPP) a 

devět jemu podřízených regionálních policejních ředitelství (Bundespolizeidirektionen). 

K BPOL patří i policejní ředitelství federálních pohotovostních jednotek. Nejdůležitějšími 

úkoly spolkové (federální) policie patří ochrana hranic, zajištění bezpečnosti letecké a 

železniční dopravy a dále např. zajištění bezpečnosti federálních orgánů nebo zásahy při 

přírodních katastrofách. [23] 

 Zemská policie je podřízena jednotlivým ministerstvům vnitra spolkových zemí. 

Spolková policie je rozdělena na regionální policejní prezidia, která se dále dělí na policejní 

inspektoráty. [23]  

 Zákon na ochranu před katastrofami[24] ukládá vytvoření malých skupin skládajících 

se z několika specialistů, tyto se nazývají "vedoucí skupina ochrany před katastrofami". 
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Jedná se o skupiny, které slouží pro potřeby velení na okresní (městské) úrovni při 

spolkových zemích. Vedoucí skupina zůstává na svém pracovišti na okresním úřadě a 

používá tam stacionární komunikační zařízení a jiné technické pomůcky. Souběžně s tím 

byla vytvořena funkce "místního velitele zásahu". Ten s pomocí "podpůrné skupiny" 

koordinuje opatření na místě zásahu a velí všem silám. "Místní velitel" má k dispozici tzv. 

"komunikační kufr", což je mobilní počítač, který dodává potřebné údaje ke zdárnému 

zvládnutí mimořádné událostí a poskytuje na místě zásahu možnost udržovat komunikaci, 

bezdrátový přenos dat a spojení s informačními databázemi o nebezpečných látkách. 

Kompetence oprávnění "místního velitele" velet všem zásahovým jednotkám je rozšířena 

také na rozsáhlé mimořádné události. [22] 

7.2 Policie v Rakousku 

 Rakousko je federativní republika skládající se z 9 spolkových zemí, které se dále 

dělí na 84 okresů a 15 statutárních měst. Okresy se dále člení na města, městyse a obce. 

Dle Ústavy spolkové republiky je zřízeno Federální policejní ředitelství. V jeho čele stojí 

policejní šéf a dále krajský či městský šéf.  Federální policie je řízena Spolkovým 

ministerstvem vnitra, které odpovídá za státní policii v každé spolkové zemi. [25] 

 Posláním státní policie je udržování veřejné bezpečnosti a pořádku, boj proti 

kriminalitě a zabránění trestné činnosti. Ve složce pracuje na 23 tisíc zaměstnanců. Je zde 

zřízena i Alpinpolizei (auch Alpine Einsatzgruppen , AEG) v horských oblastech, kde 

dochází k většímu počtu trestné činnosti a dalších událostí. Úkolem AEG je vyšetřování 

trestné činnosti ve vymezeném území a spolupráce při záchranných činnostech. AEG 

organizuje a provádí pátrací akce v horském prostředí. Policie dále provádí preventivní 

činnosti ke snížení nehod návštěvníků sjezdovek. [22] 

 Obdobně jako v Německu je na základě spolkové ústavy ochrana před katastrofami 

úkolem jednotlivých spolkových zemí a ochrana při ozbrojeném konfliktu je úkolem 

spolkové vlády. Každá země si proto vytvořila vlastní zákon na ochranu před katastrofami. 

Úřady pro ochranu před katastrofami (místní, okresní, krajské úřady, zemská vláda a 

spolkové ministerstvo vnitra) mají za úkol zpracovat plány ochrany při vzniku katastrofy a 

jsou pověřené řízením nasazení SaP. Pro účely velení v místě zásahu zřizují štáby 

nasazených sil. [26] 
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7.3 Policie v Maďarsku 

 Policie v Maďarsku prošla v roce 2008 integrací s pohraniční stráží, která se 

včlenila do státní policie. V současnosti se policie dělí na následující základní 

články: národní policie, pohotovostní policie, správy letišť, ředitelství Centrální 

ekonomické podpory a okresní a městské ředitelství a oddělení porézních věd. Základním 

úkolem státní policie je prevence kriminality, veřejná bezpečnost a pořádek a další úkoly 

vyplývající z ústavy. Pod národní policii spadá také Dopravní policie. Ta řeší úkoly 

vyplývající z dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Mezi tyto činnosti 

patří kontrola dodržování pravidel silničního provozu, řešení a předcházení dopravních 

nehod. Policie se zaměřuje i na vodní cesty, kde dohlíží na všeobecnou bezpečnost. 

V Maďarsku působí policie převážně na velkých vodních plochách, kterými jsou Dunaj, 

Tisa a jezera Balaton. Zde policie plní své úkoly nejen na vodě, ale i v oblasti břehů ve 

vzdálenosti místní působností. Roční období ovlivňují specializaci policejních činností. Od 

dubna se policie zaměřuje na prevenci a záchranu tonoucích. [27] 

 Pro řešení speciálních činností je v Maďarsku zřízena pohotovostní policie se 

sídlem v Budapešti. Tato služba zasahuje v neplánovaných situacích, v nichž je potřeba 

rychlého a rozhodného zásahu. Služba vznikla na podporu regionálních sil. Ve službě je na 

5 tisíc zaměstnanců rozdělených do jízdní policie, služby kynologické, potápěčské a 

pyrotechnické. Služba má přiřazen i vrtulník pro podporu regionálních sil a k potřebě 

pohotovostní policie. [27] 

 Při vzniku mimořádné události přebírá velení na místě zásahu „Národní úřad pro 

zvládání katastrof“. Ten v případě potřeby velí celé události, a to jak hasičům, policistům, 

záchranářům, tak i dalším organizacím zapojeným do řešení vzniklé situace. [28] 

7.4 Zhodnocení 

 Policie v posuzovaných státech nemá příliš odlišnou strukturu od struktury policie 

ČR. Strukturu policie tvoří dopravní oddělení, kriminální policie, pořádkové jednotky a 

další organizační články. V oblasti mimořádných událostí mají země zpracované 

legislativní předpisy pro přípravu před mimořádnými událostmi. 

 Činnosti policie v případě vzniku MU a zapojení policie do záchranných a 

likvidačních prací ve Spolkové republice Německo a Rakouské republice jsou poměrně 
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totožné s činnostmi policie v ČR. I spolupráce s veřejnou správou při koordinaci 

záchranných a likvidačních pracích je na stejné úrovni s ČR.  

 Zajímavý přístup k řešení mimořádných událostí je zaveden v Maďarské republice, 

kde je při ministerstvu vnitra zřízen „Národní úřad pro zvládání katastrof“, který po 

příjezdu do místa mimořádné události přebírá velení zásahu a spolupracuje s veřejnou 

správou a záchrannými složkami při provádění záchranných a likvidačních pracích. 

 V oblasti vybavení policie pro záchranné a likvidační práce nejsou složky policie 

v posuzovaných zemích příliš odlišné. Převážné zastoupení v policejních vozech mají 

přístroje k obnovení správné činnosti srdce, tedy „defibrilátory“. Jiné záchranářské 

vybavení není u policie rozšířeno. 
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8 Průzkum mezi příslušníky policie ČR 

 Za pomoci průzkumu mezi policisty bylo zjišťováno, jakými záchranářskými 

pomůckami jsou vybaveny vozy policie ČR. Dále se průzkum zaměřoval na absolvované 

kurzy a školení v oblasti záchrany osob nebo první pomoci. 

 Průzkum byl prostřednictvím policejního Prezidia ČR směřován na nižší 

organizační články až k samotným policistům. Avšak ne ve všech krajích ČR se podařilo 

získat objektivní informace k této problematice. Průzkum bal zaměřen na samotné 

příslušníky zařazené v pořádkové a dopravní službě, a to z důvodů neustálého styku 

s veřejností a stálým nasazením v terénu. Zjištěné informace byly analyzovány a 

zohledněny při návrhu možných řešení a doporučení.  

 Na průzkumu se podílelo 53 policistů sloužících v hl. m. Praze, Středočeském, 

Moravskoslezském, Královéhradeckém, Plzeňském, Ústeckém, Jihomoravském a 

Pardubickém kraji a na Vysočině. V ostatních krajích odmítli spolupráci. 

8.1 Vybavení vozidel policie 

 Pro zjištění stavu vybavení vozidel policie byla připravena pro dotazované policisty 

následující otázka s možností výběru odpovědi či odpovědí. Cílem je zjištění stavu 

vybavení vozidel policie, které slouží pro přepravu hlídek na místu události. To co mají 

policisté ve svých vozidlech je to jediné, co lze na místě využít. 

 

Tabulka 1 Otázka pro zjištění vybavení ve vozidlech 

 Z grafu č. 1 a tabulky č. 1 s počtem odpovědí je patrné, že vozidla policie jsou 

převážně vybavena pouze základními lékárničkami a částečně defibrilátory. Defibrilátory 

jsou většinou umístěny ve vozidlech dopravní policie, a to v počtu jeden na ÚO a nebo u 

vybraných vozidel pohotovostní motorizované jednotky (dále jen PMJ) ve větších městech. 

Jaké je vybavení ve voze PČR? ANO

Lékárnička pro OA 53

Lékárnička pro záchranářské vozy 4

Plovací vesta 1

Hroty na led 1

Házecí pytlík s lanem 5

Defibrilátor 12

jiné 11
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Graf 1 Znázornění počtu odpovědí k otázce stávajícího vybavení vozidel PČR 

 Ostatní vybavení pro záchranu osob je dosti často zakoupeno z vlastních zdrojů 

policistů. Dobrým příkladem je vozidlo PMJ Brno. Zde mají stále ve vybavení 

záchranářskou lékárničku, plovací vesty, házecí pytlík, hroty na led, defibrilátor a skládací 

3metrový žebřík. Jako jiné vybavení vozů policie byl uveden přenosný hasící přístroj 

práškový a donucovací prostředky, které ale v této práci nejsou řešeny.  

 

  

Tabulka 2 Doplnění vybavení vozidel PČR 
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Ne, nechal bych pouze základní lékárničku 4

Lékárnička pro záchranné vozy 26

Plovací vesta 25

Hroty na led 8

Házecí pytlík s lanem 29

Defibrilátor 33
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Graf 2 Odpovědi k dovybavení vozidel PČR 

 Zájem o zlepšení vybavení vozidel policie vychází od samotných policistů ve 

výkonu služby. To dokládá i tabulka č. 2. Kromě uvedených požadavků by policisté dále 

uvítali základní lezecké vybavení, které by využívaly útvary umístěné v horském terénu. 

8.1.1 Návrh vybavení vozidel Policie České Republiky 

 Vozidla policie postrádají vybavení pro efektivní záchranu osob. V ČR je zřízeno 

14 krajských ředitelství policie, jejichž nižší organizační strukturou je 79 územních 

odborů. Na jeden územní odbor připadá 15-20 vozidel zařazených na OOP, DI nebo do 

hlídkových oddělení nebo v pohotovostních motorizovaných jednotkách. To by v případě 

plošného dovybavení čítalo 1185 – 1580 vozidel policie. Některé vozy již ve své výbavě 

záchranářské vybavení mají, jako je například PMJ Brno. 

 Standardním vybavením policejních vozů by určitě měla být lékárnička pro 

záchranářské vozy. Takové lékárničky disponují větším počtem zdravotnického materiálu, 

kterým by byli policisté schopni poskytnout první pomoc více osobám. Další výbavou 

lékárničky by mělo být škrtidlo s automatickou přezkou a fixační límce. Límce by našly 

své uplatnění převážně při dopravních nehodách, kdy je velké riziko poranění páteře. 
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 Pro záchranu tonoucích lze využít jednoduchý záchranný prostředek, kterým je 

házecí pytlík. Jedná se o vak, ve kterém je umístěno plovoucí lano, a je opatřeno 

popruhovým systémem umožňující připevnění k vestě, nebo zaháknutí na karabinu. Dalším 

vybavením, které je spojené se záchranou osob, tentokrát ze zamrzlé vodní plochy, jsou 

hroty na led. Jedná se o rukojeti, které jsou na konci opatřeny ocelovými hroty. Ty 

pomáhají při pohybu po ledě nebo v případě sebezáchrany dostat se z vody zpět na led. 

K tomuto vybavení je doporučené přidat ještě plovací vestu pro samotnou ochranu 

zasahujících policistů.  Samozřejmě ne všechna vozidla policie musí být vybavena 

příslušenstvím k záchraně osob z vodní hladiny. Pokud oddělení nemá ve svém obvodu 

nebo jeho blízkosti vodní plochu, není třeba jej tímto vybavením zajišťovat. 

 V současné době probíhá vybavování policejních vozů defibrilátory. Ty jsou 

umísťovány převážně do vozů dopravní policie, hlídkové služby nebo oddělení PMJ. 

Zpravidla je na jeden ÚO pořízen jeden defibrilátor. Ve velkých městech je tento počet 

vyšší. Defibrilátory již zachránily několik životů, proto je jejich místo ve vozech policie na 

správném místě. Samozřejmě nelze použít defibrilátor bez předchozího školení a znalosti 

samotného přístroje a základních znalostí první pomoci. V dnešní době existují 

defibrilátory, které samy instruují zdravotníky při postupu při jeho použití. Zasahující musí 

ale přesně vědět, ve kterých situacích a při jakém zdravotním stavu lze defibrilátor použít, 

aby nezpůsobil ještě větší újmu. 

 

Tabulka 3 Finanční náročnost vybavení pro záchranné práce 

 Průměrná cena vybavení je uvedena v tabulce č. 7, zde je i patrná finanční 

náročnost při vybavení 1185 vozidel. Celkové náklady na pořízení záchranářského 

vybavení by se pohybovala při současných cenách okolo 68 481 150Kč. Z této ceny 

Lékárnička pro záchranné vozy 4500 5332500

Plovací vesta 2000 2370000

Hroty na led 290 343650

Házecí pytlík s lanem 1000 1185000

Defibrilátor 50000 59250000

68481150

Vybavení

cena za ks 

(průměr)

Průměrný počet vozidel na území ČR v běžném výkonu služby

celkem

Cena v Kč při početu 

1185 vozidel
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zaujímají největší položku defibrilátory, a to hodnotu 59 250 000Kč, zbylou část zaujímá 

ostatní záchranářské vybavení.  

8.2 Výcviky a školení policistů 

 Policisté jsou v průběhu služby proškoleni v mnoha odvětvích, avšak průzkum 

ukázal nedostatečnou periodicitu školení a problematiku realizace a možnosti účastnit se 

školení ve specializovanějších oblastech. Velká část školení zaměřených na poskytnutí 

první pomoci je provedena pouze při vstupním kurzu. Další školení např. v oblasti 

komunikace s osobou vyhrožující sebevraždou je směřováno pouze na služební 

funkcionáře, členové hlídek policie absolvují pouze vstupní kurz v rámci odborné přípravy 

policistů. Školení nebo cvičení záchrany osob z výšek, hloubek a vodní hladiny nebývají 

realizována. Pouze ojediněle jsou prováděna cvičení příslušníků pohotovostních jednotek 

ve velkých městech, a to z velké části ve spolupráci s cvičením HZS ČR. 

  

 

Tabulka 4 Zájem policistů o školení v oblasti záchrany osob 

 Při příjezdu policistů na místo události musí policisté často řešit situace, na které 

nebyli vycvičeni a vyškoleni. Tomu odpovídá i následná tabulka č. 3 a graf.3, ve které je 

zachycen zřejmý zájem policistů o odborné školení a výcviky v oblasti záchrany osob. 

Policisté by také uvítali výcviky v oblasti požárů, autonehod a chemických havárií. 

Který z výcviků byste absolvovali? ANO

Poskytnutí první pomoci 48

Záchrana osob z vodní hladiny 27

Krizová komunikace s osobou vyhrožující sebevraždou 44

Záchrana osob z výšek a hloubek 14

Jiné 5
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Graf 3 Znázornění zájmu o školení a výcviky 

 Nejvíce policisté projevili zájem o prohloubení znalostí v oblasti poskytování první 

pomoci a to převážně u osob poraněných při dopravních nehodách, u úrazů při sportovních 

činnostech na veřejných místech a při resuscitaci. Vysoký zájem je i o problematiku 

krizové komunikace, a to převážně s osobami psychicky narušenými a vyhrožujícími 

sebevraždou. O záchranu osob z vodní hladiny měla zájem nadpoloviční většina policistů. 

Jedná se převážně o policisty, v jejichž služebním obvodu se nachází vodní plocha určená 

k rekreaci a zimním sportům. Za problematiku, která policisty příliš neoslovila, lze 

považovat záchranu osob z hloubek, chemické havárie, požáry apod. 

8.2.1 Návrh vzdělávání příslušníků policie 

 Policie vzdělává policisty a zaměstnance v základní odborné přípravě a následných 

kurzech. V prvé řadě je řešením pro zlepšení znalostí v oblasti krizového řízení zaměřit 

pozornost do samotných vyšších policejních škol Ministerstva vnitra, kde lze rozšířit 

výuku, která by měla být opírána o typové činnosti složek IZS. Výuka by měla být vedena 

jak v teoretické části, tak části praktické.  

 Teoretickou část bych zaměřil na činnost štábu velitele zásahu, povinnosti a práva 

velitele zásahu a následně na samotné „Listy policie České republiky“. Získané teoretické 

znalosti by bylo vhodné následně ověřovat praktickými ukázkami typových činností a 

samotných činností policie při těchto událostech. Výuku je třeba vést tak, aby policisté 
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získali informace, jak mají postupovat, pokud se na místo dostaví jako první složka IZS a 

naopak pokud se na místo dostaví po příjezdu ZZS nebo HZS ČR.  

 Dalším vzdělávacím mechanismem policie jsou převážně výcviky zaměřené na 

specifické policejní činnosti, těmi jsou použití donucovacích prostředků, sebeobrana, 

zákroky pod jednotným velením pro Krajské pořádkové jednotky a další výcviky zaměřené 

na dodržování veřejného pořádku. Mezi společné výcviky složek IZS jsou zařazeny 

výcviky zpracovávané HZS ČR. Jedná se o prověřovací či taktická cvičení.  

 Prověřovací cvičení jsou určena k prověrce akceschopnosti jednotek, požárního 

řádu obce, dokumentace zdolávání požáru, havarijního plánu a k ověření součinnosti 

složek IZS. Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy jednotek, štábů nebo zdolávání 

požárů a záchranných a likvidačních prací při MU. Při těchto cvičeních policie prověřuje 

součinnost s velitelem zásahu a praktickou regulaci osob a vozidel při uzávěrách v okolí 

mimořádné události. Problémem těchto cvičení bývá předchozí organizace a zajištění 

potřebných SaP, které jsou vytyčeny pouze pro cvičení. V případě reálného stavu nejsou 

poté potřebné SaP k dispozici a průběh mimořádné události je jiný.  

 Je třeba se zaměřit na výcviky dle typových činností složek IZS a tyto výcviky 

prověřit při „Prověřovacích cvičeních“. Tato cvičení odhalí reálný pohled na danou 

mimořádnou událost.  

 Policisté mají stanovených měsíčně 8 hodin na zlepšení fyzické kondice, taktická 

cvičení a použití donucovacích prostředků. Policie tuto činnost nazývá „Tělesnou 

přípravou“. Do této přípravy by mělo být včleněno i poskytnutí první pomoci ve spolupráci 

se ZZS.  Policisté vyjádřili i zájem o výcvik v oblasti záchrany osob z vodní hladiny, 

záchrana osob z výšek a hloubek a další výcviky v oblasti záchrany osob. Všechny tyto 

výcviky jsou reakcí policistů na události, ke kterým jsou běžně operačním střediskem 

vysíláni a na které nemají potřebné výcviky a vybavení. 

 HZS ČR každoročně realizuje několik cvičení zaměřených např. na záchranu osob, 

pod kterými se prolomil led. Již v některých ÚO projevili žádost o účast příslušníků PČR 

na těchto cvičeních, aby si sami policisté mohli vyzkoušet záchranu osob nebo i sami být 

zachráněnou osobou. Tato zkušenost by v budoucnu mohla zachránit nejeden lidský život. 

Dalším cvičením, které lze společně s HZS ČR realizovat, je výcvik na polygonech pro 

pohyb v zakouřeném prostředí.  
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 Pro zlepšení přípravy samotných policistů je třeba zapracovat do samotné služební 

přípravy, která je prováděna na základě závazného pokynu policejního prezidenta [16], 

prohloubení a proškolení policistů v problematice krizového řízení, řešení mimořádných 

událostí a poskytnutí první pomoci. Pro poskytnutí první pomoci navrhuji zpracování 

společné metodické výuky se ZZS a HZS ČR zaměřenou na zdravotnickou pomoc 

zraněným osobám po dopravní nehodě a jejich případné ošetření. 

 V rámci služební přípravy by se mohl provádět praktický výcvik v letních měsících 

zaměřený na záchranu tonoucího a v zimních měsících zaměřený na záchranu osob ze 

zamrzlé vodní hladiny. Veškeré výcviky provést ve spolupráci s HZS ČR nebo instruktory 

vodních záchranářů. Praktický výcvik „Záchrana tonoucího“ provést se zaměřením na 

záchranu osob ze břehu pomocí házecího pytlíku a jiného dostupného lana a záchranu 

tonoucího vzdáleného od břehu. 

 Pro rozsáhlejší cvičení je třeba vypracovat nový závazný pokyn o provádění 

taktických a prověřovacích cvičení. První část by měla ukládat pověřeným pracovníků 

zpracování cvičení zaměřených na všechny úrovně řízení (strategické, operační a taktické). 

Dále by měl obsahovat návod pro zpracování taktického a prověřovacího cvičení. V druhé 

části vypsat typové činnosti složek IZS se zaměřením na činnosti policie. Ve většině 

případů se bude jednat o cvičení složek IZS. V těchto případech postupovat ve spolupráci 

se zástupci složek dle místní působnosti. Třetí část by se měla zabývat periodicitou cvičení. 

Dle vlastního návrhu zpracování a procvičení dvou typových činností ročně.  
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9 Záchranné činnosti policie ČR 

 Několikrát za rok oceňuje Policejní prezident zasahující policisty, kteří při své 

službě i mimo ni zachránili život jiným osobám nebo riskovali vlastní život pro záchranu 

jiných osob. Krajská ředitelství policie tyto případy evidují a propagují tak své činnosti 

veřejnosti. Dle zpráv se jednalo o zákroky, při kterých riskovali policisté své životy a 

nečekali příjezdu dalších složek IZS. Těmito případy jsou: 

- V červnu 2007 dvojice policistů ze Sušice zachránila z hořícího domu 

dvaašedesátiletou ženu. Na místo požáru dorazila policejní hlídka ještě před 

příjezdem hasičů, kdy z domu, který stojí stranou v blízkosti řeky Otavy, už šlehaly 

plameny a hrozilo nebezpečí z prodlení. 

- V lednu 2013 se pod 29letým mužem propadl led na rybníku v parku Malovanka 

v Praze 6. Na místo se po dvou minutách od oznámení dostavila hlídka policistů 

z pražské pohotovostní jednotky. Muž byl celý ve vodě přibližně sedm metrů od 

břehu, z posledních sil se držel okraje ledu. Vzhledem k tomu, že hrozilo 

bezprostřední nebezpečí utonutí muže, se jeden z policistů opatrně položil na led a 

pomalu se posouval směrem k tonoucímu. Druhý policista jej jistil za nohy. Pod 

prvním policistou se led začal prohýbat a hrozilo jeho prolomení. Policistům se 

nakonec podařilo dostat tonoucího na břeh a předat jej záchranářům. 

- V lednu 2013 trojčlenná hlídka z Pohotovostní motorizované jednotky zasahovala 

na Praze 6 v Zelené ulici, kde před dvacátou hodinou měl ve třetím patře 

činžovního domu hořet byt. Po příjezdu hlídky na místo už z okna šlehaly plameny. 

Policisté vyběhli po schodech do třetího patra, přímo do hořícího bytu. Dva 

policisté prohledali byt a třetí se snažil pomocí hydrantu na chodbě uhasit požár. 

Zasahující policisté z bytu vyvedli dvě osoby a zbylé obyvatele domu evakuovali.  

- V červnu 2013 policisté z OOP Strakonice vyjeli k řece Otavě. Podle telefonického 

oznámení místních obyvatel chodila po mostě žena vyhrožující sebevraždou. Po 

příjezdu hlídky na místo již žena plavala v řece. Silný proud v rozbouřené řece 

ženu unášel dál a dál od břehu i policistů, ti nemeškali a vstoupili do řeky za ženou 

a s nasazením svých vlastních životů ženu dostihli ve středu řeky. Ženu vytáhli na 

břeh až po nesmírné námaze. Řeka během několika vteřin snesla zúčastněné sto 

metrů po proudu. Ženu policisté následně předali do péče lékařů.  
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- V červnu 2013 přívalové srážky na Táborsku způsobily rozvodnění místního 

rybníka, voda pak smetla ze silnice osobní motorové vozidlo se seniorskou 

manželskou dvojicí, a to rovnou do plnícího se potoka. Operační důstojník z Tábora 

přijal tísňový telefonát z vozu, který je mimo silnici a jeho posádka se nemůže z 

vozidla dostat. Na místo byli vysláni policisté z Obvodního oddělení policie 

Soběslav. Ti si nejprve při propátrávání okolí křižovatky silnic mezi obcí Vesce a 

Nedvědice žádného vozidla nevšimli. Po několika okamžicích, ale spatřili záblesky, 

které pocházeli od osobního vozidla v korytu potoka, vodou zaplaveného do půlky 

oken. Ve vozidle nebyl spatřen žádný pohyb, až po několika vteřinách zahlédli ve 

vozidle psa a dvě osoby. Na místo se policisté snažili nasměrovat hasičské vozy k 

vyproštění. Hladina potoka však stoupala tak rychle, že nebylo možné vyčkat do 

příjezdu vyprošťovací techniky. Policisté jištěni tažným lanem služebního vozu a 

se spustili k uvězněnému vozu. I přes proud vody otevřeli dveře a vytáhli seniorský 

pár v okamžiku, kdy zbývalo do zaplavení vozidla zhruba třicet centimetrů. 

Posledním zachráněným pasažérem zaplavovaného vozu byl pes seniorského páru. 

Zachránění následně vyčkali ve služebním voze na příjezd lékařské pomoci. 

- V listopadu 2013 se z neobývaného domu ve Špotzově ulici v Praze 6 valil hustý 

bílý dým. V době příjezdu hlídky policie byl před domem muž, který uvedl, že z 

domu stačil vylézt oknem, ale uvnitř je ještě jeho kamarád. Policisté vstoupili do 

hořícího domu ve snaze muže zachránit. Po několika minutách ho nalezli na zemi 

v jednom z pokojů. Muž byl dezorientovaný a zmatený, policisté ho proto 

museli z domu vyvést.  Policisté se při záchranné akci nadýchali škodlivých 

zplodin a museli být ošetřeni lékařem.  

- V září roku 2014 byli policisté z OOP Neratovice vysláni k prověření staré 

usedlosti v obci Obříství, kde by se mohl nacházet muž vyhrožující sebevraždou. 

Policisté po příjezdu na místo provedli prověření objektu, který byl staticky 

nestabilní. Policisté provedli prověření celého přízemí usedlosti. Při hledání 

bezpečného vstupu do patra byl spatřen muž stojící na cihle s lanem uvázaným 

kolem krku. Policisté s mužem navázali komunikaci a snažili se dostat do prvního 

patra. Zásah byl ztížen rozpadajícími konstrukcemi. Muže nakonec od činu 

zachránili. 
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 V těchto případech se policisté rozhodovali ve velice krátkém časovém intervalu a 

zasahovali pouze s vybavením a prostředky, které měli ve služebním vozidle. Ve velké 

míře policisté nasazovali vlastní životy pro záchranu osob, aniž by k takovým zákrokům 

byli vycvičeni či proškoleni a jednali pouze instinktivně.  

 Opakem je případ záchrany života, který se stal na počátku roku 2015. Zde policisté 

byli vybavení potřebným vybavením, ke kterému byli i vyškoleni. Jednalo se o tento 

případ: 

- V únoru 2015 policisté přijali oznámení o pádu muže do řeky. Policisté po příjezdu 

na místo muže zachránili z řeky s pomocí házecího pytlíku. Následně po příjezdu 

ostatních složek IZS muže zabalili do termofolie a předali zdravotnické záchranné 

službě. 

 Případů, kdy policisté zachránili lidský život s nasazením vlastního života, je však 

více. Většina těchto zákroků byla pro samotné zasahující, vzhledem k absenci potřebného 

vybavení riziková.  

 Z výše uvedených tiskových zpráv je patrné, že převážně se jedná o události 

spojené s požárem budov a záchranou osob z vodní hladiny. Proto by i policisté měli být 

pro tyto činnosti patřičně proškoleni a vybaveni. Při únorovém zásahu, použili policisté 

házecí pytlík, kterým zachránili osobu z vodní hladiny. Policisté provedli zákrok ze břehu, 

aniž by výrazně ohrozili vlastní životy. Je proto důležité věnovat převážně těmto 

specifickým činnostem patřičnou pozornost.  
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10 Diskuze k analýze současného stavu Policie České republiky 

 V současné době je při Krajském ředitelství policie zřízen Operační odbor 

krajského ředitelství, který zajišťuje provoz operačního střediska tísňové linky 158. Na 

tomto pracovišti jsou vyhodnocovány přijaté události z linky 158 nebo přijaté informace 

z operačních středisek složek IZS. Na základě vyhodnocení jsou na místo vysílány SaP 

Policie ČR dle poplachového plánu složek IZS. Pro potřeby koordinace většího počtu SaP 

policie ČR je na dosahu důstojník s nejvyšší rozhodovací pravomocí za ÚO. Tato 

akceschopnost je upravena v interních aktech řízení. Do příjezdu pověřených důstojníků 

velí na místě velitel hlídky místně příslušného oddělení vzhledem k místní znalosti. 

V případě součinnosti více složek IZS se postupuje dle zákona o IZS [3]. [7] 

 K řešení událostí jsou zajišťovány počty SaP Policie ČR převážně z pořádkové 

služby zařazených na obvodních odděleních policie. Počty policistů ve výkonu služby se 

během dne ale značně liší. Nejvyšší počet policistů pracuje od 07:00h do 15:30h, kdy jsou 

ve službě i denní příslušníci. Razantní úbytek policistů tedy nastává od 15:30h, kdy je 

zajištěna služba na obvodních odděleních, dopravních inspektorátech, hlídkových 

službách, pohotovostních motorizovaných jednotkách a službách kriminální policie a 

vyšetřování. Neustálou službu zajišťují i Stálé pořádkové jednotky a další organizační 

články policie, ty ale vyjíždějí až na vyžádání velitele zásahu nebo velitele SaP policie ČR. 

V odpoledních a nočních hodinách jsou proto počty policistů značně omezené.  V případě 

rychlého uzavření místa zásahu např. při úniku nebezpečné látky je třeba uzavřít několik 

příjezdových komunikací. V odpoledních či nočních hodinách se toto pro policii může stát 

problémem, kdy na místo bude třeba svolat velký počet SaP, který nebude momentálně 

k dispozici. Řešení je sice v právních předpisech upraveno, tím je nařízení služební 

pohotovosti, ale vzhledem k finanční náročnosti je to prakticky vyloučeno. Řešením by 

bylo zvýšení početních stavů policie převážně na obvodních odděleních, hlídkových 

službách a pohotovostních motorizovaných jednotkách. Toto zvýšení by zvýšilo u občanů 

pocit bezpečí a také by přispělo k rychlejšímu zvládání mimořádných událostí. [7][8] 

 Vozidla policie jsou pro řešení mimořádných událostí vybavena spíše ojediněle. 

Každé vozidlo je vybaveno základní lékárničkou pro osobní vozidla, další vybavení je pro 

účely policie pro zvládnutí veřejného pořádku či pro trestní řízení na místě události. 



55 

 

Záchranářské vybavení je ve vozidlech policie spíše vyjmečné, pokud si jej policisté 

nezakoupí z vlastních zdrojů. 

 

Graf 4 Poměr spolupráce složek IZS s JPO [29] 

 Policie ČR je v rámci součinnosti základních složek IZS nevytíženější složkou. 

Hlídky policie jsou na místa událostí vysílána nejen k zajištění bezpečnosti samotných 

záchranářů, ale i jako SaP k provedení záchranných a likvidačních prací. Poměr zastoupení 

základních složek IZS je patrná z grafu č. 4. [29] 
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11 Vzdělávání policistů v oblasti řešení mimořádných událostí 

 Policie je základní složkou IZS, která plní úkoly nejen dle trestního řádu [20], 

zákona o policii [1], ale i ústavy ČR a zákona o IZS. Díky husté síti rozmístěných oddělení 

policie a neustálým pohybem hlídek v terénu je složkou, která je schopna ve velice 

krátkém čase dopravit na místo události potřebné síly a prostředky. Na místě událostí 

bývají hlídky PČR ještě před příjezdem HZS ČR nebo ZZS.  

 Před samotným zařazením do výkonu služby je vyslán policista na základní 

odbornou přípravu, kterou provádí Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra. V současné 

době jsou zřízeny [7]: 

- Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, která je zaměřena na základní 

odbornou přípravu nově přijatých policistů, organizuje odborné kurzy a 

zabezpečuje výuku cizích jazyků pro policisty a zaměstnance policie a ministerstva; 

škola disponuje detašovaným pracovištěm v Jihlavě. 

- Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově, která 

je také zaměřena na základní odbornou přípravu nově přijatých policistů a 

poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru Bezpečnostně právní činnosti; škola 

disponuje detašovaným pracovištěm v Brně. 

- Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii se specializuje na 

vzdělávání pracovníků Služby kriminální policie a vyšetřování a oblasti Přípravné 

trestní řízení. 

 V průběhu základní odborné přípravy je problematice IZS věnována pouze jedna 

vyučovací hodina v rámci předmětu „Práva a úkoly policie“. Policistům je okrajově 

vysvětlena funkce IZS a součinnostní vztahy základních složek a jsou vysvětleny některé 

pojmy uvedené v zákoně o IZS [3]. Problematice poskytnutí první pomoci je věnován 

samostatný předmět v rozmezí 24 vyučovacích hodin. Je ovšem otázkou, do jaké míry lze 

vtěsnat veškeré informace z obou problematik a zda je pouze výuka v základní odborné 

přípravě dostačující pro několikaleté služby. Při studia vyššího odborného vzdělání je 

problematice krizového řízení a ochrany obyvatelstva vyhrazen větší prostor a to 4 

vyučovací hodiny. Policisté získávají znalosti o IZS, o koordinaci postupu jeho složek při 

vzniku MU, o vyhlašování potřebných stupňů poplachu a o taktickém, operačním a 

strategickém řízení při provádění záchranných a likvidačních prací. [8] 
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 V průběhu služby jsou pro policisty připravovány potřebné kurzy a školení. Ty jsou 

převážně zaměřeny na trestní řízení a veřejný pořádek. V oblasti krizového řízení, řešení 

mimořádných událostí a poskytování první pomoci jsou tyto kurzy či školení realizovány, 

pro policisty v přímém výkonu služby pouze ojediněle. Od roku 2013 byl realizován 

program poskytnutí první pomoci, společně se ZZS pro přípravu policistů od 1. do 6. 

tarifní třídy. Programy jsou převážně vedeny územně příslušnou ZZS. 
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12 Závěr 

 Cílem práce je studie současného stavu připravenosti Policie České republiky 

k záchranným a likvidačním pracím. Integrovaný systém a jeho strukturu řeší kapitola č.3. 

Charakteristikou Policie České republiky a popisem nižších organizačních článků a útvarů 

s celostátní působností se zabývá kapitola č.4. Zde jsou i uvedeny činnosti jednotlivých 

útvarů a jejich úkoly. 

 Formou studie byl zjištěn současný stav problematiky de lege lata se zaměřením na 

činnost Policie ČR při mimořádných událostech. Tato část je uvedena v kapitolách 5 a 6. 

Provádění záchranných a likvidačních prací a řešení mimořádných událostí je ze strany 

Policie ČR prováděno kvalitně a v souladu s legislativním rámcem. Jednotlivé úkoly 

vyplývají z poslání policie a tyto je schopna kvalitně plnit. V případě řešení konkrétních 

situací uvedených v typových činnostech složek IZS poukazuje práce na nutnost zlepšení 

informovanosti zasahujících policistů o „Listu Policie České republiky“, který je 

zpracován pro vybrané činnosti.  

 Studia byla rozšířena o posouzení řešení mimořádných událostí v okolních státech. 

Pro práci byly vybrány státy Německo, Rakousko a Maďarsko. 

 Práce pokračuje kapitolou č. 10, kde je formou průzkumu zjištěn stav vybavení 

vozů policie a forma vzdělávání policistů v problematice krizového řízení a řešení 

mimořádných událostí při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 Provedeným průzkumem byla zjištěna značná rezerva v proškolování zasahujících 

policistů v dané problematice. Jako klíčový nedostatek se u zasahujících policistů 

zařazených ve výkonu služby obchůzkové a hlídkové činnosti ukázalo nedostatečné 

prohlubování a ověřování znalostí v oblasti poskytnutí první pomoci. S touto 

problematikou se převážná část policistů seznámila pouze v rámci základní odborné 

přípravy po přijetí do služebního poměru a další ověřování znalostí prakticky nepokračují. 

Ani na další záchranné činnosti není dbán při prohlubování znalostí zřetel. 

 Dle dostupných záchranných činností příslušníků policie je navrženo dovybavení 

vozů zařazených v běžném výkonu služby takovými pomůckami, které ochranní samotné 

policisty, ale také pomohou při záchraně osob. 
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 Práce dále navrhuje zapracování záchranných činností do služební přípravy 

příslušníků policie a zpracování vnitroorganizačního pokynu, který by udával ředitelům 

nižších organizačních článků povinnost provádění cvičení dle typových činností složek 

IZS. 
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